ÜHINE

ISTUNG

13. veebruaril 1973. a. toimus
T P I parteikomitee ja TPI Nõu
kogu laiendatud istung, kus
arutluse all olid instituudi töö
põhilõigud. Talvise eksamises
siooni tulemusi analüüsis õppe
prorektor dots. H. Tiismus. Ins
tituudi 1972. a. teadusliku uuri
mistöö aruande esitas teadusala
prorektor prof. H. Lepikson. Mõ
lema aruande kohta võttis koos
olek vastu konkreetse otsuse.
T P I parteikomitee sekretär - B.
Hiire tegi kokkuvõtte 1972. a.

sotsialistlike kohustuste täitmi
sest ning esitas 1973. a. sotsia
listliku võistluse kohustused.
Instituudi rektor prof.
A.
Aarna informeeris koosolijaid
Moskvas toimunud kõrgemate
koolide töötajate nõupidamisest.
Kinnitati TPI Nõukogu kevad
semestri tööplaan.
Istungist võttis osa ENÖV
kõrgema- ja
keskerihariduse
ministri esimene asetäitja H.
Peremees.

Talvisest sessioonist
Vastaval teemal rääkis õppe
prorektor dots. H. Tiismus ins
tituudi Nõukogu, partei- ja
ametiühingukomitee 13. veeb
ruari ühisel koosolekul.
* Päevase osakonna üliõpi
laste õppeedukus oli 88,1%, s. o.
0,9% kõrgem kui 1971/72. õ.-a.
talvisel sessioonil.
õppeedukuse protsendid tea
duskondades:
energeetika — 83,1 '
elektrotehnika — 88,5
mehaanika — 83,8
keemia — 94,4
ehitus — 83,5
majandus — 93,4
õppeedukus paranes eelne
nud õppeaastaga võrreldes kõi
kides päevastes teaduskonda
des, välja arvatud ehitus.

* Kursuste lõikes on mada
laim õppeedukus II kursusel.
Esimeste kursuste õppeedukus
on märgatavalt tõusnud võrrel
des mullutalvise sessiooniga.
* Tähelepanu väärib fakt, et
õppeedukuse poolest kahel vii
masel kohal olevas teaduskon
nas — ehituses ja energeetikas
moodustab eksamitele mitte
lubatute protsent mittelubatute
üldarvust instituudis vastavalt
47,8 ja 32,4.
* On suurenenud nende üli
õpilaste protsent, kes õpivad
ainult hindele «väga hea» ning
hinnetele «väga hea» ja «hea».
Vähenenud on «rahuldavate»
ja «mitterahuldavate» saajate
protsent. Parim eksamihinnete
struktuur on endiselt m ajan
dusteaduskonnas.

TEADUSLIK TÖÖ MULLU
Kuulati teadusala prorektori
prof. H. Lepiksoni ettekannet
teaduslikust tööst 1972. aastal.
Võrreldes eelnenud aastaga
suurenes
lepinguliste
tööde
maht 10,2%. Instituudi poolt
1972. a. võetud sotsialistlik ko
hustus ületati.
Lepinguliste tööde keskmine
maksumus tõusis 16.8 tuhandelt
18,5 tuhandele rublale. Edukalt
töötasid instituudi probleemlaboratooriumid.
j
Rahvamajanduses juurutatud
tööde majanduslik efekt ületas
2,9 korda teaduslikuks tööks
tehtud kulutused.
Teaduslike publikatsioonide
üldarv kasvas. Tunduvalt suu
renes keskajakirjanduses pub
litseeritud artiklite arv.
1972. a. Nõukogude Eesti
preemiaga autasustatud tööde
seas on kolm kollektiivset uuri
must, >millest võtsid osa ka
TP I õppejõud.
Märgatavalt on elavnenud
instituudi välissuhted.

KUNSTILOENGUD
Eeloleval semestril saab kuu
lata loenguid järgmistel tee
madel:
15. II Sürrealism ."
1. III Abstraktsionism.

Päevase osakonna üliõpilas
test 80% on tegevad ÜTÜ-s.
Suureneb ÜKB tööde maht.
Instituut sai juurde kaks
elektronarvutit
(«Minsk-32»,
«Nairi-2»).
Olulisi puudusi: temaatilisse
plaani kuuluvate tööde seas on
uurimusi, mille side vastava
teemaga pole küllalt tihe. Uurimisseadmete baas ei täienenud
kaasaegsete, uurimistöö vil
jakust suurendavate seadmete
ga (välja arvatud arvutid).
Teadusalane informatsioonitöö jäi endisele tasemele..
Lepinguliste tööde maht ja
gunes instituudis veel väga
ebaühtlaselt. Teistest profileeri
vatest teaduskondadest jäävad
maha mehaanika- ja majandus
teaduskond (tööde mahu osas
ühe õppejõu kohta).
Vähe on oma töid publitsee
rinud keskajakirjanduses ühis
konnateaduste kateedrid, ma
jandusteaduskond ja üldteoreetiliste õppeainete teaduskond.

15. III Lääne 60-ndate aastate
kunst.
29. III Sotsialismimaade kunst.
12. IV Nõukogudp maalikunst.
26. IV Nõukogude maalikunst.
Lektorid: Ja a k Kangilaski,
Jü ri Keevallik jt.
Loengud toimuvad neljapäe
viti kell 17.00 aud. A-I-202.
Võimaluse korral näidatakse
loengu lõpul kunstialaseid fil
me. Kui teema mingil põhju
sel muutub, teatatakse sellest
eraldi kuulutusega peahoone
fuajees.
Abonemente
saab
toast
A III-208.
Abonementide hind 1.20 (6
loengut).

N il
1. Teadusliku kirjanduse osa
kond (Ehitajate tee 5).

Esmaspäevast reede
n i on lugemissaal avatud 10—
22, teatmekogu 10—19,
hoidlast tuuakse kirjandust
10—17 ja järgmiseks päevaks
saab kirjandust tellida 17—22.
Laupäeval
on lugemis
saal, teatmekogu ja hoidla ava
tud 10—17.
2. Õpikute osakond (Lai t. 5)
töötab t e i s i p ä e v a l ,
kol
m a p ä e v a l ja n e l j a p ä e 
v a l 13— 19, r e e d e l ja l a u 
p ä e v a l 11—17.
3. Diplomitööde laenutuspunkt

(Lai t. 5) on 1. juunini avatud
t e i s i p ä e v a l 15— 17 ja r e e 
d e l 1 1 —13. : *
~
? 4. Lugemissaal (Kalinini 101)
on avatud e s m a s p ä e v a s t
r e e d e n i 10— 17.
. ii:5. Lugemissaal ühiselamus nr. 2
Esmaspäevast laupäe
v a n i 14.30—21.30, p ü h a p ä e 
v a l 10—17.

6. Raamatukogu filiaal Kohtla-

Järvel
on
teisipäevast
r e e d e n i avatud 14—20 ja
l a u p ä e v a l 9—15.
Kõigis teeninduspunktides on
kuu viimasel päeval sanitaarpäev.

VILJAKAS NÄDAL
Pärast aastapikkust vahe
aega
said
Narva-Jõesuus,
ELKNÜ K K puhkebaasis «Noo
rus» jälle kokku Eesti kõigi
kõrgemate koolide komsomoliaktivistid eesotsas oma organi
satsioonide sekretäridega. Et
vaheaeg viimase ja käesoleva
kohtumise vahel pikale venis,
oli arutamist-kaalumist külla
ga. Vahepealse aja jooksul oli
meie kõrgemate koolide elus
toimunud
palju
muudatusi.
Nagu mitmetest sõnavõttudest
kuulda oli, tuleb muudatusi
veelgi. Selles valguses viidigi
seminar läbi
Põhjalikumate ettekannetega
esinesid ENSV kõrgema ja
keskerihariduse minister Ä.
PURGA, ELKNÜ K K I sekre
tär I. TOOME ja ELKNÜ K K
sekretär J. KAARM A. Ettekan
nete sisuks kõrgem kool, tema
arenguprobleemid ja -suunad,
komsomoli osa kõrgema kooli
elus.
Millised on siis praegu meie
komsomoliorganisatsiooni
ees
seisvad põhiülesanded?

Eelkõige muidugi kaasaaita
mine õppetöö kvaliteedi paran
damisele. Siin on väga tähtis
sotsialistliku võistluse organi
seerimine kõrgemas koolis. S a
mas jäi aga kõlama mõte, et
komsomoligrupid suhtuksid ak
tiivsemalt sotsialistliku võistlu
se läbiviimisse. Selle
kandi
pealt tõsteti esile just TPI
komsomoliorganisatsiooni. Meie
poolt esines pikema sõnavõtu
ga sel teemal õppesektori ju 
hataja T. MASING. Nagu sel
gus, vajavad klaarimist ÜTÜ
ja komsomoliorganisatsioonide
vahelised suhted kõigis Eesti
kõrgemates koolides. Ka TPI
pole selles suhtes erand.
Suurt tähelepanu pöörati üli
õpilaste poliitilise praktika läbi
viimisele ja ühiskonnateaduste
Õppimisele-õpetamisele. Viimas
tel aastatel on meie vabariik
üleliidulisel areenil küll edu
kalt esinenud, kuid tulemused,
mis on saavutatud ühiskonna
teaduste õppimisel, samuti ÜTÜ
vastavate ringide esinemised,
vajavad veel põhjalikku sisulist

analüüsi. Siin ongi suur töö
ära teha meie komsomoliorga
nisatsioonidel koostöös vasta
vate kateedrite, parteikomitee
ja rektoraadiga, et saavutuste
taga oleks tõepoolest ka vastav
sisu.
Seminari käigus loodi ka
esimesed tänavused kontaktid
EÜE Keskstaabi ja kõrgemate
koolide EÜE sektorite vahel
(eelnevatest aastatest etteval
mistavate staapide nime all
tuntud).
Peale eelpoolmainitu oli tub
liks sammuks edasi seegi, et
loodi uued isiklikud kontaktid
vahepeal «värsket verd» juurde
saanud aktiivi hulgas. Seda ei
tohi alahinnata. Kogemusi saab
ju kõige paremini vahetada
just isiklike kontaktide najal,
õppida on meil üksteiselt küll
ja küll.
NB! Seminaril üleskerkinud
mõtteid ja probleeme, mis
võiksid huvi pakkuda ka laie
male lugejaskonnale, hakkame
avaldama ka oma lehe veegudel.
KAUPO PO LLISINSKI

BUDAPESTIS KONVERENTSIL
Budapesti
Tehnikaülikool
kutsus Nõukogudemaalt külla
neli ühiskonnateaduste õppe
jõudu. Kõik nad olid kateedri
juhatajad — kolm Moskva kõr
gematest tehnikaalastest õppe
asutustest ja neljandana T a l
linna Polütehnilise Instituudi
teaduslijku kommunismi kateed
ri juh ataja
ajalookandidaat
dotsent Boris Tamm.
« Võtsime Ungari pealinnas
osa Nõukogude Liidu moodusta
mise 50. aastapäevale pühenda
tud üritustest,» kõneles Boris

Tamm Tallinna tagasi jõudmisel.
« Budapesti.
Tehnikaülikoolis
toimus n im elt vastavateemaline
ühiskonnateaduste õppejõudude
teaduslik konverents. Kahe päe
va kestel kuulati ära 21 ette
kannet — 17 ungarlastelt ja
neli külalistelt:
Ettekanded käsitlesid kahte
probleem ideringi — Nõukogude
L iid u
moodustamise rahvus
vahelist tähtsust ja Nõukogude
L iid u ja Ungari suhteid. M ä r
gin
heameelega kahte tõsi
asja — konverentsi väga head
korraldust ja ettekannete h u v i

tavat sisu. Viimane kõneleb
omakorda sealsete õppejõudude
kõrgest erialasest tasemest ja
nende suurest huvist Nõuko
gude temaatika vastu. Üheks
huvitavamaks ja originaalse
maks ettekandeks oli Buda
pesti Tehnikaülikooli teadus
liku sotsialismi kateedri õppe
jõu ' doktor
Sändor Elekeši
<tSotsialistlike
revolutsioonide
võit 1940 Baltimaadel.» Põh i
liselt oli selles ju ttu ajaloolistest
sündmustest Eestis. Dr. Sändor
Elekeš stažeeris 1971. aastal
kuu aega Tallinna Polütehnilise Instituudi 'teadusliku kom
munismi kateedris ja see aitas
p alju kaasa tema ettekande
valmimisele.
K õik külalisesinejad olid õp
peasutustest, kellega Budapesti
Tehnikaülikoolil on sõlmitud
koostööleping.
Tallinna Polütehniline Insti
tuut ja tema sõsarõppeasutus
on siiani kogemuste saamise
eesmärgil vahetanud üsna ar
vukalt üliõpilasrühmi ja vas
tastikku on loengu- ja u u ri
misreisidel viibinud õppejõude.»

«Mis oli Teie ettekande peal
kirjaks?»
«Esinesin teemal «Sotsialismi
le ülemineku mõningatest ise
ärasustest Eestis.» Peatusin et
tekandes eõsti töörahva v õ it
lusel sotsialistliku revolutsioo
ni eest aastail 1917— 1940 ja
sotsiaalsete
ümberkorralduste
tempodel pärast sotsialistlikku
revolutsiooni.»

«Toimus Budapesti Tehnika
ülikoolis veel teisi Nõukogude
Liidu juubeliaastapäevale pü
hendatud üritusi?»
«Konverentsi esimesest päe
vast alates said Ungari pea
linna elanikud tehnikaülikooli
peahoones
külastada näitust
«50 aastat Nõukogude L iitu i»
Järgmisel päeval avati ühe
teaduskonna -fuajees fotonäitus
Tallinna Polütehnilise Insti
tuudi arengust ja tegevusest.
Vahetasime tööalaseid kogemusi
tehnikaülikooli kateedrites ja
haridusministeeriumi ühiskon
nateaduste osakonnas.»
O. KÄRKS

PEAAEGU PUUD SOOLA
Klooga spordibaas võttis oma
katuse all kolm päeva vastu
interklubi liikmeid ja liikmekandidaate.
Tahtsime talilaagris natuke
teadmisi juurde saada, uue aas
ta tööd-tegemised läbi arutada
ning eelkõige olla kõik koos.
Et säilitada klubi toredat sõb
ralikku õhkkonda ja ühtekuu
luvustunnet, on vaja üksteist
rohkem tunda. Vanasõnagi rää
gib puudast soolast, mis ühes
koos tuleks ära süüa. Meil toi
du valmistamiseks küll nii pal
ju ei kulunud, kuid igapidi tore
ja kasulik oli see sõit ikkagi.
Klooga kuiva ja lumeta met
sa all olime veebruarikuu esi

mesed kolm päeva. Selle ajaga
jõudsime kuulata kolme vestlust-arutlust:
sm. L. Ebre ülevaadet Taani
majandusest;
sm. Urb rääkis ideoloogili
sest diversioonist ja selle mõ
just noorsoole;
sm. -J. Undusk pajatas Vä
lismaaga Sõpruse ja Kultuuri
sidemete
Arendamise
Eesti
Ühingu tegevusest ning oma
reisidest Kanadasse ja Küpro
sele.
/
*
Kohati läks nii tuliseks vaid
luseks, et rääkima tulnut «pii
nati» tundide kaupa.
Olime täielikul isemajanda
misel ja püüdsime võimalikult

tervislikult toituda. See läks
meil ka rahuldavalt korda, sest
puudus eestlaste toidu põhi
komponent kartul. Kõhud olid
kõigil täis, ainult viimasel ööl
valvas finantsminister ennast
salgavalt köögikappi, kus olid
hommikuste pannkookide kõr
vale ette nähtud kaks moosipurki. Kultuurilise enesetäien
damise programmi kuulus mul
tifilmide ja klubi Surematute
kroonikate vaatamine.
Uus tööplaan ja muu vajalik
tehtud, jooksis klubi kolmanda
päeva lõuna paiku rongi peale.
Ees ootasid kolm viimast vaheajapäeva.

ENE KU LLIS ON
TL-61

ARVE

TEADUSLIK
TÖÖ TPI-s

1972
* Teaduslikust tööst võttis
osa 515 õppejõudu (96,0%).
4* Uurimistöödega tegeles:
121
probleemlaboratooriumide
koosseisulist töötajat,
257 T U sektori ja ametkondlike
laboratooriumid© töötajat,
88 aspiranti,
196 inimest Õppe-abipersonalist,
519 üliõpilast.
4* Uurimistööde temaatilises
plaanis oli 502 tööd (neist 173
lepingulist) 80-1 teemal. Mittematemaatiliste tööde plaanis oli
58 tööd, .neist 5 lepingulist. M e
toodilisi töid oli 106, lõpetati
plaani kohaselt 57.
4* Lepinguliste uurimistööde
maht oli 1792,3 tuhat rubla (eel
mise aastaga võrreldes 10,2%
rohkem).
4* 1972. aastal sõlmitud lepin
guliste uurimistööde keskmine
maksumus oli 18,5 tuhat rubla
(1971. a. — 16,8; 1970. a. — 11,4).
Laienes pikaajaliste koostööle
pingute sõlmimine teiste uuri
misasutuste ja tööstusettevõtetega.
Selliseid lepinguid sõlmiti 11.
Eriti tuleb selles osas esile
tõsta põlevkivikeemia ja sün
teesi
probleemlaboratooriumi
ning raadiotehnika kateedrit.
'4* Instituudi
õppejõudude
' ppolt kaitsti 5 doktoriväitekirja
(V. Kulbach, V. Reimann, M.
Veiderma, M. Levin, P. Larin).
Kandidaadiväitekirju
kaitsti
kokku 26, neist 17 õppejõudude
poolt.
4» 1973. a. -1. jaanuari seisuga
Oli instituudis 537 õppejõudu,
neist 26 teaduste doktorit või
professorit ning 299 teaduste
kandidaati või dotsenti.
4* Teaduslik kraad või kutse
on 60,5%-l instituudi õppejõu
dudest.
4> Aspirante oli 1972. a. 88
(statsionaarseid 47, mittestatsio
naarseid 41).
1972. a. lõpetas aspirantuuri 28
aspiranti.
4* Rahvamajanduses juuruta
ti 41 uurimistöö tulemused.
4* Instituudi õppejõudude ja
teaduslike töötajate publikat
sioonide üldarv oli 830.
4> Autoritunnistusi saadi 26
(1971. a.
22) ning positiivseid
otsuseid autoritunnistuste väl
jaandmiseks 15 (1971; a. -—18).
Saadi 4 patenti.
4» TP I eksponeeris N S V Liidu
Rahvamajanduse"
Saavutuste
Näitusel 7 eksponaati. Saadi 2
hõbemedalit (J. Aare, V. K u l
bach). Vabariiklikul
näitusel
-«Eesti NSV-72» oli väljas stend
instituudi kohta ning 5 ekspo
naati.
4* Nõukogude Eesti preemia
pälvisid T P I teadlased 3 kollek
tiivse töö eest (koos teiste asu
tuste töötajatega): prof.
H.
Velner ja dots. H. Mölder heit
vete väikepuhastite väljatööta
mise ja ENSV-s juurutamise
eest; dots. V. Kikas, vanemad
teaduslikud töötajad A. Hain, I.
Laul, E. Piksarv ja dots. R. Otsman
põlevkivituhk-portlandtsemendi tootmise'' tehnoloogia
ja tsemendi kasutamise aluste
väljatöötamise
ning juuruta
mise eest; prof. kt. P. Larin
, «EK P ajaloo» köidete eest.
4* Välissuhete alal on tähtsaim
Budapesti Tehnikaülikooli
ja
T P I vaheline koostööleping.
1972. a. võttis T P I vastu 11
B T Ü õppejõudu. Ungaris viibis
teaduslikel komandeeringutel 13
T P I õppejõudu ja 27 üliõpilast.
Välismaal toimunud kongres
sidest ja konverentsidest võttis
osa 22 TP I õppejõudu.
* Üliõpilaste
teaduslikust
uurimistööst võttis osa 4163 üli
õpilast.
4» Üliõpilaste konstrueerimisbüroo lepingute maht oli 84,9
tuhat rubla.
4» Laboratoorse baasi välja
arendamiseks kulutati 840,7 tu
hat rubla.

PARIMA
ATEISMITUNDJA KONKURSS
on jõudnud viimase
etapi
künnisele, milles
tugevamad
Ü TÜ tööga (referaadid, võist
lustööd, esinemised)
lõpp v õ i
duks vajalikke punkte võivad
koguda.
Kuidas on konkurss seni kul
genud? Detsembrikuus toimus
esimene voor:
õpperüh
mades selgitati 712 üliõpilase
hulgast välja 82 paremat, kes
said õiguse võistelda teises voo
rus. Edukaimad olid majandus1. A avo Pärn
2.—4. Allan Pae
2.—4. Riina Vende
2.—4. Raivo Luik
5. M ärt Riistop
6. Imme Gross
7. H illar Veersalu
8.— 10. Siiri Lisitsina
8.—10, Liia Saadik
8.—10. Kalle Vikat
Ootamatult ei olnud esitosinas ühtki keemia ega elektro
tehnika teaduskondade — eel
miste aastate edukaimate
—
-tudengit.
T e i s e v o o r u kaheringilises viktoriinis sai otsustavaks
teine ring, kus küsimusi tuli la
hendada ilma konspekti abita.

ja ehitusteaduskond, kust pää
ses edasi vastavalt 26 (!) ja 16
üliõpilast.
Rekordtulemustega
hiilgasid informatsioonitehnika
rühmad, kus esmakordselt kesk
mine pall oli üle hinde «hea»:
TI-21 — 4,24; TI-22 — 4,08.
Individuaalne pingerida nägi
välja järgmine. Punkte võis
saada kuni 60 (sulgudes**on k ii
ruse eest saadud puktid, mis on
veidi kergekaalulisemad
kui
sisupunktid).
TM-11
59,5 (3)
TP-11
58
TI-11
58
E-15
58
MT-11
58 (3)
TI-12
57,5 (2)
E-12
57,5 (3)
T L - 11
57
E - ll
57
E-14
57
Sellega sai teistest tunduvalt
paremini hakkama
PEETER
L IN D E M A N N (TI-11), kes pä
rast 1. ringi koos K E R STI L A A 
N E G A (TI-12) jagas alles 8.-9 .
kohta.
Praegune võistlusseis on järg
mine:

Oleme kõik niivõrd harjunud
oma keeletavaga, et ei märka
gi kohti, kus väljend võiks olla
selgem
ja täpsem. Arutame
meie igapäevasest keelest võe
tud näidete najal mõnd sellist
juhtumit, mis tuleneb saksa
keele mõjust. Oma kunagise tu
geva
mõju meie keelele on
saksa keel küll loovutanud,
kuid pärandid on jäänud.

LIKLIKUD JA LINELISED
SAKSAPÄRANDID
Tegeleme TPI-s kes õppimi
sega, kes õppetööga, aga rööbiti
sellega ka kasvatus- ja tea
dustööga: viimase hulgas ka
teaduslikuga. Meil nii sageli
esinev teaduslik ongi üks neist,
mida me igakord ei kasuta
selges mõttes. Ilmselt saksa
päritoluga lik-sufiksit kasutame
siin nii hindavas kui ka liigi
tavas (alale kuuluvust tähista
vas) mõttes. Teaduslik võib tä
hendada nii teaduse nõuetega
kooskõlas olemist kui ka ainult
teadustöö liiki kuulumist. V ii
masel puhul oleks aga selgem
öelda teadustöö," nagu ütleme
uurimistöö, koolitöö, põllutöö.
Seega siis «Teadusliku uuri
mise sektor»,
Sisuliselt võiks
teadusliku isegi ära jätta: v ii
tab ju uurimine isegi teadus
likkusele. Ärajätmine võiks aga
Ilma Ü TÜ arvestuspunktideta
jätkavad edasivõistlemist
TPI
parima ateismitundja
nimele
järgmised üliõpilased:
11.— 12. Post, S. (TI-11) ja
Lume, A. (KO-11), 13. Pähn, A.
(TI-12), 14. Lisitsina, S. (TL-11),
15. pParmasto, R. (E-14), 16.
Vende, R. (TI-11), 17.— 18. Läkk,
V. (LS-11) ia Leesla, R. (TP-11),
19. Kanne, K. (TI-11), 20. Otsa,

JÄTKAME

PENSA POLÜTEHNILINE

SÕSARÖPPEASUTUSTE

Oma esimest
tegevusaastat
alustas Pensa Tööstus-, praegu
se nimega Polütehniline Insti
tuut sõiasügisel 1943, evakuee
ritud Odessa Polütehnilise Ins
tituudi baasil. Oli vaid 21 Õppe
jõudu, kes õpetasid 348 üliõpi
last — hospitalidest naasnud
sõjamehi, Pensa ettevõtete töö
lisi, kolhoosnikke, okupeeritud
linnadest evakueerunud üliõpi
lasi. Eksisteeris kümmekond ka
teedrit.

Oma eksisteerimise algusest
peale on instituut ette valmis
tanud 14 tuhat inseneri. 1958. a.
rajati instituudis ühe teadus
konna baasil Pensa Ehitusinse
neride Instituut.

Tõeliseks kasvatustöö kooliks on saanud Pensa _üliõpilas
tele nn. kolmas semester. 1972. a. töötas 45 tudengite ehitusrühma. Kapitaalmahutused moodustasid 2,3 milj. rubla.
Instituudi ehitusmalev sai oblasti üliopilasmalevate seas I
koha.
.
Pildil näeme polütehnilise instituudi üliõpilasi-ehitajaid
marssimas esimese õppekorpuse juurest ehitusrühmade kok
kutulekule. Foto pärineb möödunud suvest.

1972. aastal sai rahvamajan
dus instituudilt 1250 uut inse
neri.

Kolm kuud ja
kolmandik
võistlust on veei ees. Kümmet
paremat ootab preemia ja pari
mat tuusik noorsoolaagrisse.
K. VIM M SAARE
konkursi žürii esimees

UUED

T P I trüki- ja kirjastusosakonna väljaandel ilmus:
U. Agur. Boole’i algebra ka
sutamine automaatikalülituste
projekteerimisel, Tallinn, 1972,
500 eks., 136 lk., 22 kop.
Arvutustäpsusest ja arvutus
tulemuste esitusviisidest elefetrotehnilistel arvutustel. Tallinn,
1972, 1000 eks., 24 lk., 4 kop.
EKP
ajaloo sõlmküsimuste
valgustamisest
N L K P ajaloo
kursuses. Tallinn, 1972, 1500
eks., 140 lk., 19 kop.
Диаграммы
по
механике
грунта. Tallinn, 1972, 400 eks.,
16 lk., 4 kop.
Т. Трофимова, Конспект лек
ций по общему курсу физики.
П. Tallinn, 1972', 1000 eks., 152
lk., 57 kop.
Строительные конструкции и
строительная
физика.
X II.
Nr. 333. Tallinn, 1972, 350 eks.,
76 lk., 39 kop.

Система стандартных про
грамм алгоритмического язы
ка «М А Л ГО Л ». Tallinn, 1972,
2000 eks., 108 lk., 15 kop.

1972. a. 11 kuu jooksul anti
välja 65 nimetust õppemetoo
dilist ja teaduslikke töid.

Eduka tegevuse eest tunnis
tati Pensa Polütehniline Insti
tuut 1971. a. Vene NESV polütehniliste instituutide seas II
koha vääriliseks. Instituut on
kantud Pensa linna autahvlile.

E. (KO-11), 21. Rong, A. (TI-11),
22. Veimre, T. (TI-12), 23. Sara
puu, A. (E-12), 24. Siil, A.
(AA-11), Rannu, T. (MT-11).

Труды по электротехнике и
автоматике. X. Nr. 334. Tallinn, ■
1972, 350 eks., 180 lk., 1 rubla.
E. Лееде. Об основных воп
росах стратегии и тактики
большевистской
партии
на
буржуазно - демократическом
этапе революции. Tallinn, 1972,
500 eks., 60 lk., 6 kop.

Tugevnenud on
instituudi
materiaalne baas. Kahe viimase
aasta jooksul on laboratooriu
me varustatud uue sisseseadega
ligi 3 m iljoni rubla eest. 1972. a.
novembris alustas 'tö ö d insti
tuudi arvutuskeskus.

Lepiguliste teaduslike tööde
maht oli 1972. a. 2,2 milj. rubla.

kogu asjaajamisega ja teadus
like kraadide taotlejate doku
mentidega. Kas poleks siin sel
gem öelda teadusala või tea
dustöö sekretär. Olgu mainitud,
et -töö ja -ala pole olulised.
Need on kasutusel vaid veel
harjumata väljendite puhul ja
pikapeale
kaovad. Haldustöö
puhul ütleme ju lihtsalt hal
dusprorektor.
Sageli esineva ühiskondlik»
tööga mõtleme töö liiki. Rooli
ja metsatöö eeskujul oleks siin
gi õigem öelda ühiskonnatöö.
Kunas siis genitiiv? Siis, kui
mõtleme ainult liiki, näit. peo
õhtu. Ja kunas kindlasti -lik?
Siis, kui hindame, s. o. kui tar
bekorral saame öelda väga,
näit. (väga)teaduslik, (väga) pi
dulik (peoõhtu).
prof. L. JÜRGENSON

BROŠÜÜRID

TUTVUSTAMIST

Nüüd asub instituut 8-s õppe
korpuses, üliõpilaste käsutuses
on kolm ühiselamut. Seitsmes
teaduskonnas õpib 9 tuhat tu
dengit. Kateedreid on 43. Neis
töötab 560 õppejõudu. Esindatud
on 26 N S V Liidu rahvust.

tuua selgusetust ametlikul as
jaajamisel ja tõlkimisel vene
keelde. See aspekt pole aga
eriti kaaluv. Küllalt sageli tõl
gime ju sisuliselt, mitte sõna
sõnalt. Näiteks yueHbiü _ceKpeTapb, mis kunagi oli sõnasõna
lises tõlkes õpetatud sekretär,
on nüüd teaduslik sekretär.
Instituudi teaduslik sekretär
tegeleb aga oluliselt T P I nõu-

1955. a. lõpetas Pensa Polütehnilise Instituudi Nõukogude
Liidu kangelane, N SV Liidu lendur-kosmonaut Viktor Ivanovitš Patsajev.
4. oktoobril 1972 avati mälestustahvel kangelasele.
Pildil moment mälestustahvli avamiselt. Kõneleb kosmo
naut N. N. Rukavišnikov.
Pildil paremal — V. I. Patsajevi perekond.
Paremalt teine: kosmonaut V. N. Kubassov.

Сборник статей по машино
строению. IX. Nr. 340, Tallinn,
1972, 350 eks., 68 lk., 34 kop.
Э. Топник. К решению задач
по курсу теоретической меха
ники. Tallinn, 1972, 500 eks.,
128 lk., 24 kop.
В. Курвиц. Наш политехни
ческий. Tallinn, 1972, 1000 eks.,
68 lk., 23 kop.
T P I trüki- ja kirjastusosakond

VA RIA
Ei mina ega trükkalid, ole
eksinud,.seades nõnda pea pea
le Damiano Damiani hiljaaegu
meie
kinolinadele
jõudnud
mängufilmi pika pealkirja « P o 
litseikomissari ülestunnistus va 
bariigi prokurörile».
T P I rahvas kui aktiivne kinoklubiline
teab
kindlasti,
et
reeglina alustatakse filmi võte
tega finaalist. Tahtmata oma
sõnaütlemiseski jääda ebafilmilikuks, alustan lõpplahendusest,
milleks minu jaoks on proku
röri sõnad Bonaviale selle koh
ta, et ta püüdnud kohtule esi
tada maksimaalselt pehmenda
vaid asjaolusid. See tähendas

VARIA

VARIA

hüperboliseerub teatavais sood
sais tingimusis. Ei saa me ju
eitada.
et
mistahes
terava
konflikti aluseks üksikisiku ja
ühiskonna vahel on, esimese
kõlbluse väärastumine.
Ka politseikomissar Bonavia
lähtus oma võitluses ilmselt
teesist, et ebaseaduslikkuse ja
korruptsiooni õhkkonnas õitsele
puhkenud kasuahnuse kandjaid
tuleb isoleerida või füüsiliselt
likvideerida, säästmaks ülejää
nuid mammonaküttide « otstar
ve pühendab abinõu» tegevuse
tagajärgedest.
Sellest
vaate
punktist lähtudes talitas Bona
via ainuõigesti.

STATISTIKA
Tšehhoslovakkia moeinstituuf
jõudis
pärast ankeetküsitluse
tegemist meesisikute seas oota
matutele järeldustele. 85 prot
senti (!) meestest teatas, et lips
osutub mehe garderoobis abso
luutselt mittevajalikuks ja üle
liigseks esemeks.

KOMBED
Taanis kehtib seniajani iidne
komme, mille kohaselt tütar
lapsel on Õigus paluda mehe
kätt. Tõsi
küll, vaid teatud
tingimusel: seda võib teha vaid
iga liigaasta veebruarikuu 29.
päeval. Kui mees keeldub, on
ta kohustatud keeldumise ta
suma kingitusega.
Käepaluja
peab saama mehelt, kellele tegi
abieluettepaneku,
kingituseks
12 paari uusi kindaid.

. '.KAS OLETE JUBA . . . ?

„VABARIIGI PROKURÖRI
ÜLESTUNNISTUS POLITSEI
KOMISSARILE"
^ennast
ainult
seaduslikkuse
kaitsmisele ja selle rikkujate
halastamatule jälitamisele p ü Jiendanud ametniku moraalset
murdumist, mis ilmestas lõpp,kaadris ta näo peaprokuröri
le — kuritegevuse ja korrupt
siooni põhjusisikule — suuna
tud pilgus.
Traini, kes seni oma sisimas
oli veendunud -seaduse õiglu
ses ja vajaduses seda igas olu
korras järgida, lõi väga tõsiselt
kõhklema oma senise tegevuse
õigsuses. Tema kaotus on täiel
määral
võrreldav
komissari
elukaotusega, tema murdumise
traagikast jõuame
sotsiaalse
keskkonna ja üksikinimese va 
heliste suhete käsitlemise kõr
bem a astmeni.
Ei tahaks pikemalt peatuda
filmi sotsiaalsel foonil, millest
on pikalt kirjutatud ja räägi
tud. Antud filmi puhul on
raske, kui mitte võimatugi näi
data allikaid, millest sünnib
kuritegevus, seaduste jalge al
la tallamine. Veel rängem prob
leem, arvan, ühiskonnateadlastegi poolt lõplikult lahendama
ta,. tundub teatud seaduse kui
ühiskonnaelu reegli otstarbeku
se, ühiskondliku formatsiooni
ning moraali suhte jpt. - küsi
mused.
Tahaksin läheneda filmi va
hetule sisule ning selle kaudu
väljenduvale režissööri ideeli
sele vaatenurgale puhteetilisest
aspektist.
Kas komissar talitas Õigesti?
Arvan, et ühiskonna liikmena
oli täiesti õigustatud tema sal
limatus kuritegevuse, samuti
korruptsiooni ja seaduslikkuse
nõrgenemise suhtes riigis.
. Maffia
ön filmis vormiks
inimese piiritust kasuahnusest
lähtuvale ellusuhtumisele, mis

UNGARI!
EKSLIIBRIS

Kui politseinik, kes võitleb
kuritegevuse likvideerimise eest,
õigemini püüdes ennetada sea
duserikkumist, talitas komis
sar samuti ettenägelikult. Talle
võib ette heita vaid seda, et
tihtigi asendus kavatsetud, lõ
puniminek sammu jagu tagane
misega, milleks arvan Olevat
ka aktsendi asetamine tema
võitluses Lomunnole, kes tege
likult oli vaid tööriist, kuigi
iseteadev ja võimualdis ja kel
le tegudes kummitab ühe mo
tiivina sitsiilialik veretasu. V ii
mast mõtet näivad kinnitavat
tagasivaated minevikku, samuti
komissari põliselanikuroll. Sel
les omamoodi « sisemises heit
luses», mis toimub küll Õigluse
nimel, jääb noor prokurör ast
raalseks, mõnikord viidatakse
tema ebakompetentsusele koha
likes oludes ning vaatamata
Traini ja tema osatäitja ilmsele
tahtele täielikult oma ossa sisse
elada jääb vabariigi prokurör
kõrvale kohalikust, teisest plaa
nist. Viimast kehastavad ilm
selt paar pisikest suli, kellega
Bonavia sõbralikult
suhtleb,
n. ö. «kohalik elanikkond», kel
le huvide kaitsel komissar näib
seisvat. Samal ajal puudub
selge sotsiaalne kiht, millele ta
toetuks. Tõstatatud üldinimli
kud probleemid jäävad lahen
damata.
Filmis on suurepärane näit
lejate ansambel, dokumentaal
selt põnev süžee, köitev kom
positsioon ning karakterid. On
isegi Bonavia töö jätkaja elu
rõõmsa, paraku
naiivsevõitu
Gammino näol. Ometigi tunne
tame nii ülesehituses kui ka
karakterites teatavat skeemi,
mis reas filmides on kasuta
mist leidnud tugeva isiksuse
ja ühiskonnale vaenulike jõu 
dude kokkupõrke demonstree
rimisel. Antud juhul on püü
tud itaalia' oludest ja teravne
nud
klassivõitlusest lähtudes
anda teosele poliitilist iseloomu,
ühiskonna pahelisuse juureälgete nägemist.

M. U M M ELAS
T R Ü . üliõpilane

Bidstrup on populaarne nii
täiskasvanutele kui lastele, kes
teavad tema lõbusaid lastele
määratud joonistusi.
Bidstrup on tagasihoidlik ja
tähelepandamatu. Tem a loo
ming aga levib kogu maailmas.
Kuid isegi oma juubelipäeval
(ta sai 60 aastat vanaks) eelis
tab ta rohkem rääkida kunstist
kui endast. Jutt käib neorealis
mist kunstis.
«Realism on alati olemas ol
nud. Modernistid, kes kunagi
nimetasid end kunsti revolut
sionäärideks, on hakanud pak
kuma kaupa kodanlusele ning
see ei säästa raha. Teiste sõna
dega modernistid on meie päe
vade salongikunstnikud. Neid
noori neorealiste, kes püüavad
tegelikkust kujutada nii, nagu
see on, võtab kriitika vaenu
likult vastu. Teisi kodanlik aja
kirjandus ülistab ja tunnustab.
Mul pole midagi hea abstraktse
pildi vastu. Mulle meeldivad
Picasso ja paljud prantsuse
kunstnikud. K a taanlased tee
vad häid asju. Kuid" noorsugu
ei tohi minna nende teed möö
da. T a peab otsima kunstis oma
radu.
Ajalehes
seisab
kunstniku
ülesanne selles, et tõmmata
joon seal, kus vaja, ning mitte
rikkuda see j uures aj a1ehe j oonistuse harmooniat. Tähtis on,

SÜÜDI ON
KORALLITOüM
Punases meres on 360 saart
ja saarekest, mida tuntakse
Dahlaki nime all. Saartel on
puhas liiv
j a . suurepärased
plaažid, läbipaistev vesi, ko
rallrahud, rikkalik merefloora
ja -fauna. Need ilusad, kuid
vähese asustatusega saared on
seadnud teadlased raske prob
leemi ette: arhipelaagi elani
kud jäävad noorelt pimedaks.
Inglise okulist Roger korral
das saartele kaks ekspeditsioo
ni ja kogus saladusliku haiguse
kohta
hulgaliselt ^ andmeid.
Teistkordne uurimisretk aitas
selgusele jõuda et silmahaiguse
põhjuseks võib olla ülipeen ko~
rallitolm ja liiv, mida tuuled
endaga kaasa toovad.

BIDSTRUP
et see joon pääseks mõjule,
oleks lahutamatu osake terv i
kust.
Ajalehesatiiri puhul on jutt
sisust ning tekstist.. Olen palju
aastaid taotlenud, et tekst joo
nistuse all oleks võimalikult lü
hike. Mina teen üheaegselt
pealkirja, joonistuse ja allkirja
ning taotlen, et kõik kolm kom
ponenti moodustaksid terviku.
Konkreetseks lähtepunktiks on
need mõned read, mis avavad
joonistuse mõtte ja sisu, selgi
tavad, miks ma selle olen tei
nud. Ma ei tee joonistust enne,
kui pole teemat läbi mõelnud
ning ei tea, millest see räägib.
Kuid töö juures võib tekkida
uus ja huvitavam idee. A sja
käigus tõmban ma täiendavad
jooned. .
M a töötan ajalehe «Land og
Folk» juures. See leht väljen 
dab töölisklassi ja kommunist
liku partei vaatekohti. Kui ma
lehe juurde tulin, pühendasin
end töölisklassile ja tema par
teile. Nendelt seisukohtadelt lä
henen ma ka oma tööle. Ma si
dusin end partei ja tema ideaa
lidega teadlikult. M a " ei saa
minna täna üht teed, homme
aga karata teisele. M a tunnen

kunstnikke, kellele on ükspuha,
missugust teed minna. Nendele
on joonistamine lõbuasi. Mina
vaatan asjale hoopis teisiti.
M ulle on ette heidetud, et mu
pildid pole alati lõbusad. A r 
van, et nad ei peagi seda alati
olema. Ainult väikekodanlik
karikatuur on endale lõbusta
mise eesmärgiks seadnud. Teda
ei huvitagi poliitiline mõte.
Teine asi on seeriapildid. Neid
olen m a palju teinud. Seeriates
olen ma püüdnud inimesi lõ
bustada. Kuid sel pole m ingit
sidet poliitilise karikatuuri ja
poliitilise satiiriga.
Mulle öeldi kord, et sa reedad
oma elukutse, kuna oled humo
rist. Lähtudes sellest, mida ma
ajalehes teen, pole ma tõesti
humorist. Seepärast ongi ko
danlikud ajalehed mind kaua
maha vaikinud. M a täidan kõi
gepealt oma kohust, kui võin
n ii väljendada. M a teenin töö
lisklassi juba kaua. Vahete
vahel tundub mulle, et inime
sed hakkavad minust tüdine
ma. Kuid ma loodan, et võin
veel töötada. Nagu öeldakse, me
veel võitlem e!»
.

; - VABADUSE SÜMBOL
«Vilde, väljapaistev teaduse pioneer, pühendas end 1940. a.
jäägitult vastupanuliikumisele. Olles arreteeritud gestaapo
käsilaste poolt ja surma mõistetud, näitas ta kohtus oma
käitumisega üles suurimat kindlameelsust ja vaprust.»
Need sõnad, mis pärinevad kindral Charles de Gaulleü
käskkirjast 3. nov. 1943. a. Alžeerias, raiuti hiljem kuldsete
tähtedega suurde mälestustahvlisse «Inimese . Muuseumi»
seinal Pariisis.
Boris Vildele, tema võitluskaaslastele on pühendatud
ballett «M ont Valerien».
.... Fresnes’i vanglas ootasime hukkamispäeva. Olin val
mis lahkuma. Lahkuma kõigest: 'mõtetest, meenutustest,
elust, armastusest. Hüvasti, imekaunis Meenutus. Kodu
maast. Hüvasti, Irene. Ta ei teadnud tol kohtumisel, et ma
lahkun.
1
Meid viidi vaevu õhetavas öövalguses Fort du M ont Valerien’i. Müüri ääres polnud küllalt ruumi, et kõiki korraga
maha lasta. Soovisin surra viimasena. Nägin, kuis langesid
mu võitluskaaslased. Siis saabus minu kord.
Elav ja alistamatu on muutunud sümboliks. M ont Vale
rien, see on surematus, mälestuspaik neile . kes andsid oma .
elu vabaduse eest, neile, kes elavad edasi inimkonna mäles

tustes.

:

"

UNO
KÄ M M A L50

Graafika kateedris toimus hil
juti märkimisväärne sündmus.
25. jaanuaril 1973. a. jõudis
poole sajandi juubelini vanem
õpetaja XJno Kammal.
Laiem üldsus tunneb juubila
ri tema paljude huvitavate arhitektuurialaste
üldteoreetiliste
ja ajalugu käsitlevate artiklite
kaudu. «Eesti arhitektuuri aja
loo» ühe autorina on Uno Kam 
mal oma nime jäädvustanud
teadlasena.

Praegu on tal käsil tööstuskunstialane pikem teos.
Alates 1963. aastast töötab
juubilar T P I graafika kateed
ris.
Kunstilise konstrueerimise ja
tehnilise joonestamise
õppe
jõuna ning diplomitööde vor
mistamise juhendajana on ta
edukalt töötanud juha üle 10
aasta. Seega on umbes tosin
lendu Uno käe alt läbi käinud
ning tema heatahtlikku ja asja
likku õpetust tunda
saanud.
Suhtumisega üliõpilastesse kui
noorematesse kolleegidesse
on
ta saavutanud suure populaar
suse.
Kolleegid graafika kateedrist
tunnevad juubilari alati rõõm
sameelse, solidaarse seltsimehe
na, kes kunagi ei keela oma
põhjalikku ja õiglast kriitikat
ning heatahtlikku abi mistahes
küsimuses.
Soovime talle jõudu ja edu
veel paljudeks aastateks!
Töökaaslased

TUTVUSTAME RAAMATUKOGUSID

KREUTZWALDI - NIMELINE
FR. R. K R E U T Z W A L D I NIM.
EESTI N S V R IIK L IK R A A 
M ATUKOGU
on vabariiklik
teaduslik
raamatukogu,
mis
teenindab kõiki kodanikke ala
tes 18. eluaastast, eriti aga tea
dureid, kõikide rahvamajandus
harude spetsialiste ning parteija nõukogude organite juhti
va id
töötajaid. Raamatukogu
sisaldab ca 2,8 m iljon it trükiühikut. Passi alusel registreeri
takse lugejaks ja antakse lugejapilet, mis annab Õiguse kasu
tada raamatukogu kõiki osa.kondi.
** '
Raamatukogus leiduvaid trü
kiseid saavad üliõpilased kasu
tada
ainult lugemissaalides.
Olenevalt
fondi
asukohast
tuuakse lugejale soovitud trü
kised kas kohe, 20 minuti jook
sul, igal pool- ja täistunnil või
järgm isel päeval.
Uldlugemissaalis on võimalik
Saada kirjandust ühiskondlikpoliitiliselt, keele- ja kirjandus
teaduse, loodusteaduste ja ma
jandusteaduste alalt.
•
T-ehnikakir janduse
osakon
nast (kasutamiseks üldlugemissaalis) — tehnika-alaseid raa
matuid,
perioodikat, tehnilist
normdokumentatsiooni.
Muusikaosakonna lugemissaa
lis saab kasutada muusika-ala-

seid raamatuid, noote, helilinte
ja ka heliplaate.
Erihoiu osakonna ja piiratud
' kasutamisega määratud kirjan
dust antakse v ä lja ainult raa
matukogu direktori loal, kus
juures tuleb esitada lugeja töö
kohast avaldus selle kohta, m il
liseid trükiseid ja mis eesmär
gil
vajatakse. Avaldusel on
nõutav töökoha pitser ja juha
taja allkiri.
Raamatukogus
tehakse ka
mikrofilme, foto- ja elektrograafilisi koopiaid skeemidest
ja
mitmesugustest tekstidest.
Elektrograafilisi koopiaid va l
mistatakse üldreeglina kuni 20
lehekülje piirides, mikrofilmide
ja fotokoopiate hulk ei ole pii
ratud. Koopiate eest tuleb ta
suda sularahas.
Raamatukogu on avatud:
üldlugemissaal
tööpäevadel kella 10.00—22.00-ni
laupäevadel
ja pühapäevadel
kella 10—17.00
muusikaosakond (Kohtu t. 4)
esmaspäev
kolmapäev
kella 10— 17.00
reede
teisipäev
neljapäev
kella 13.00—21.00
Iga kuu viimasel reedel on
sanitaarpäev.

Eesti õpilasmalev seisab oma
seitsmenda töösuve künnisel.
Üliõpilaste kõrval sõidavad üle
vabariigi laiali ka keskkooli
õpilased, 1973. a. suvel ligi 2500.
See suur malev jaguneb ka
heksaks piirkonnaks. Igas piir
konnas on 13— 15 rühma, igas
rühmas 20—25' õpilast 9— 10.
klassist. Rühma juhib rühma
komandör.
Piirkondade .komandörid, ma
leva komissar, majandusjuht,
poisterühmade
komandör
ja
EÕM komandör moodustavad
Eesti Õpilasmaleva Keskstaabi.
Keskstaabi juhtimisel toimub
kogu maleva praktiline tege
vus.
Eesti Õpilasmaleva töösuvi al
gab tänavu 22. juunil ja kestab
16. augustini. Sellele järgneb
parimate rühmade kokkutulek
17.— 20. augustini.
Malevas kehtib kirjutamata
seaduspärasus: kuidas koman
dör, nõnda rühm. Heast rühmakomandörist sõltub kõik või
peaaegu kõik, eeskätt aga malevasuve kordaminek.
Rühmakomandöre on tänavu
seks suveks juba valima haka
tud. Loodame, et sobivaid kan
didaate, kes tahavad veeta ühe
suve teistmoodi kui tavaliselt,
leidub ka TPI-s.
Töö noortega nõuab koman
dörilt väga mitmesuguseid eri
nevaid omadusi, enesegi proovilepanekut.
Komandör peab olema en
dast 3—4 aastat noorematele
keskkooliöpilastele tõeline ees
kuju, kelle kohta ei saa öelda,
et ta on nagu halb õpetaja. Pole
ka päris hea, kui komandöri
kohta öeldakse, et ta on nagu
• omasugune. K a ei tohi juht
olla
mingi
käsutaj a-ülemus,
kes ise midagi ei tee, vaid
ainult õpetada oskab.
* KO M AND Ö R
— peab olema teadlik, m il
leks ta on suuteline. Kuueseitsmeteistkümneaästasi
köi
dab eelkõige vahetu eeskuju.
. .. omagu kas või väheseidki
teadmisi juhtmiskunstist.
. . . on vastutav kõige tehtu eest.
. . . olgu autoriteet malevlastele.
Malevlane reageerib komandöri
igale veale.
Kui malevlased ütlevad Sulle,
et oled arusaaja inimene, siis
oled oma ülesande komandörina
täitnud!
Üliõpilasest rühmakomandör
peaks olema ka oma kõrgema
kooli esindaja ja tutvustaja,
sest malevlased on vanuses,
kus tehakse tulevikuplaane ja
valitakse elukutset.
Pingeline töösuvi, kus vaba
aja mõistet komandöri jaoks ei
eksisteeri, saab aga kuhjaga ta
sutud. Moraalsest küljest oled
ennast proovinud, proovi tule
mustest teadlik ja ilmselt sel
lest kasu saanud.
Materiaalne, külg — töötasu
120 rbl. kuus, preemia ühe
kuupalga
ulatuses
majandi
poolt, parematele veel ka pree
mia maleva poolt. Lisaks ta

TÕSINE TÖÖ
JA
SISUKAS PUHKUS
sutakse ka koos rühmaga teh
tud töö. Kokku teeb see ca
300—400 rubla. Komandöri toidukulud ja vormiriietuse tasub
majand.
Tublilt töötanud rühmakomandöridel on võirnalus juba
sügisel sõita turismireisile mõ
nele sotsialismimaale.
Juba kolmel malevasuvel on
tipikad osalenud EÕM-is väga
gi edukalt. Nimetagem keemiateaduskonnast M ilvi Servetit,
energeetikast Edgar Jõelehte,
Rein Kuldkeppi, Peeter Mälki,‘
Leevi Villersit ja Hans Heinjärve; majandusest Enn Lauri
ja Malle Kivisood. Nendel üli
õpilastel on olnud võimalus
käia Ungari RV-s, Poola RV-s,
Bulgaaria RV-s ja Mongoolia
RV-s. Teistel eelmisel suvel
tublilt töötanud rühmakomandöridel on sellel suvel eeliseid
EÜE välisrühmadesse saamisel.
Ise olen EÕM-is töötanud
kolm suve, neljas on ees. Olen
kolme eelneva suvega vaga ra
hul. Koos maleva parimate
rühmadega käisin kolm korda
Kaukaasias mägimatkadel. 1970.
aasta sügisel oli võimalus käia
Ungaris, 1971. a. Poolas. Tore
dad suved olid! Tänavu, 1973. a.
on EÕM Keskstaabi üks liige
kä Herman Simm, kunagine tipikas, keemiateaduskonda lõpe
tanu, kes praegu töötab ENSV
Siseministeeriumis.

Vastavalt mõni aeg tagasi
vastu võetud ELKNÜ Keskko
mitee
sekretariaadi otsusele
peab T P I komsomoliorganisatsioon 1. märtsiks suuhama
õpilasmalevasse. vähemalt
10
üliõpilast.
Niisiis: kõiki neid T P I ü li
õpilasi, kes suveks lõpetavad
edukalt vähemalt teise kursuse,
kutsume kaasa lööma. Ootam e
ka ealt vanemaid esimese k u r
suse tudengeid ja keskkooli
päevil EÕM-is töötanuid, kes
nüüd on saanud juha ü liõpilasteks.
Malevas osalemiseks on v a ja 
lik ELKNÜ T P I komitee büroo
soovitus ja muidugi ka dekaa
ni lahke nõusolek.
Täpsemat informatsiooni saab
ja ankeete on võimalik täita
ELKNÜ T P I Komitees või E Õ M
Keskstaabis Kreuksi t. 20, tel»
661-773. Ankeetide esitamise
viimane tähtaeg on 1. märts.
Tulevased rühmakomandörid
jaofatakse omal v a b a l. soovil
piirkondadesse ja rühmadesse
juba märtsi algul. A prillikuu
lõpus toimub aga traditsiooni
line ettevalmistav neljapäevane
seminar Võsul.
Tulge ja töötage nii, et suVe
-lõpul öeldaks: parimad koman
dörid on TPI-st. *
-

ENN NOORKÕIV
T P I LÕPETANU, EÖM-73- •
S A K A L A P IIR K O N N A
KOMANDÖR

KES PEALE JÄÄB?
Fotomälestus möödunud õpilasmalevasuvest,

KARULA KUPLISTIKU KESKEL
V talilaager. Ettevõtmise masi
navärgi käimavedajateks olid
sedapuhku
TPI
matkaklubi
aktivistid.

Tänavu on talvetaat suusasõidumõnude armastajatega tõ
siselt pahuksisse läinud. Kalen
der näitab veebruarikuu kesk
paika, kuid paljude tallinlaste
suusad seisavad, kaetud mullu
suvise
tolmukihiga.
« Tuleks
nüüd ju varsti tund . . . » — sel
list
õhkamist
võib
paljude
suust kuulda.
Seda enam tunnevad rahulolu
need poolsada tipikat, kes sessijärgsel vaheajal Lüllemäel oma
päid eksamipalavikust ravimas
ja lustlikku suusasõitu tege
mas käisid.
Nim elt toimus sel ajal kauni
Karula kuplistiku keskel K östrijärve kaldal Lüllemäe spordi
baasis Balti üliõpitasmatkajate

Laagrisse saabus üle 110 osa
võtja. Nädala vältel matkati
suuskadel ja jalgsi ümbrus
konna
kenamates
kohtades,
tehti ree- ja kelgusõitu, män
giti jalgpalli ja orienteeruti.
Milline mõnu oli aurava turja
ga suusasõidult tulles end sau
nalavale lõdvaks lasta! Vähe
haaval tuli energia kehasse
tagasi hing pärast külma veega
ülevalamist oli matkamees jälle
uuteks tegudeks kombes.
Külalistele Lätist meeldis vär
ga
Lüllemäe
vaheldusrikas
Ümbrus. Orud ja künkad, mis
tükati Kaarikut meelde tuleta
vad. Hea, et see tore koht veel
liiga populaarseks ja ületsiviliseeritüks pole jõudnud saada.
õhtud matkalaagris möödusid
asjalikult ja ühtaegu lõbusalt.
Vaadati matkaäiaposUiive ja
-filme, vahetati matkamuljeid

ja - kogemusi, sõlmiti uusi tut
vusi. Aga kus 1|ii palju lõbusaid
noori koos, ega saa seal kui
dagi laulu, tantsu ja ringmän
gudeta läbi. KarnevalitraU süü
tas ühtmoodi nii laagrilised kui
ka kohalikud noored. Laagri
lõpuõhtul ei suutnud keegi kül
maks jääda, kui nooruslustist
köetud matkasellid tantšutühinas mööda saali keerlesid Tub
limad panid hommikuni väsi
musele vastu ja nii mindigi
tantsusoojadena otse hommiku
söögile. Kokatädidele kiituseks
lasti lauludki liikumaie.
Valvel seisvafe laagriliste ees
langes laagrilipp. Kuidagi nuk
ker tunne oli, et järgmisel päe
val ei saanud enam sõpradega
suusaretkele minna või ilmaasjade üle aru pidada. Aga sõb
rad jäävad. Sõidad Riiga, Tar
tusse või lelgavasse, ikka gn
head tuttavad ees. On, kellega
vanu asju arutada ja uusi
plaane seada.

Nüüd on tudengitel jälle kii
re tööaeg käes. Laborid, loen
gud, projektid. Aga võib ka
juba Uusi mdtkaplaane teha.
Põhjusi selleks on. Märtsikuine
Koola kutsub T P I suusamatkajaid. Ja kui f juba kevadveed
liikuma pääsevad, saab süstad
vette lasta. Ning pole siis ka
suur suvi Oma jalgsi-, mägija veematkadega kaugel. Selja
kott peab igaks juhuks käe
pärast olema.

ALEKSANDER K IL K
T P I matkaklubi esimees

16. veebruaril kell 19.30
J. Tömbi nim. kultuuripaleesSalme t. 12
scmestriball
«V Ä IK E Ü LLA TU S*.
Pääsmete eelmüük A V-139»
I kiirguse komsorgid! /
Vormimütside tellimuse õ ig e 
aegseks vormistamiseks tu leb
teil ilmuda ELKNÜ T P I K o m i
teesse (A 11-129) hiljem alt 17.
veebruaril k. a. e
T3LKNÜ T P I Kom iteeVastutav toimetaja
O. PÕDER

Pärnu IV Keskkooli vilistlas
«T a M M H C K H ä n O JIH TeX H H K».
O pte kokkutulek toimub 24. veeb
ra H n ap TK O M a , p e K T o p ä T ä , k o Kirreruaril k. a. algusega kell 19.00
Ta JIKCM3 w npo^KOwta T a ju m a c k « ~
kooli aulas. Ootame rohket osa
TO nOHHTeXHHHeCKOrO «H C T H T jrT Ä .
võttu. Registreerida eelnevalt
Trükikoda «Ühiselu»
kirja teel aadressil Pärnu, T a l- !
Pikk tn. 40/42.
linna mnt. 40-a, IV Keskkool, (
Tellimise n rr 368
või telefonil 54-604,
j MB-03120

Toimetuse aadress: Tallinn, Ehitajate tee 5. TPI, korpus 5, tuba 410. Tel. 532-723.

