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Ю О aastakäik

Reedeh 31. oktoobril 196Э

TEDA TSITEERIS LENIN

Oma tavalises õppe- ja tea«tfuslikus töös me tsiteerime sa
geli Leninit. Teame, et ka L e 
nin on tsiteerinud nii sõprade
kui vaenlaste ütlemisi või kir
jutisi. Kuid et Lenin on tsitee
rinud eestlast, seda vist teavad
vähesed.
V. L Lenini teoste eestikeel
ses 24. köites lk. 291— 293 on ära
toodud tema artikkel 1917. a.
aprillist «M illeni viivad Ajutise
Valitsuse kontrrevolutsioonilised sammud». Mainitud artik
kel algabki teatega, et saadi te
legramm Jenisseiskist, millele
järgneb tekst. Selle telegrammi
sisu mõtestabki lahti ja ana
lüüsib V. I. Lenin oma artiklis.

Niihästi telegramm kui artik
kel paljastavad kodanliku aju
tise valitsuse rahvavastast te
gevust, kes, kasutades pärast
Veebruarirevolutsiooni kaksikvõimu tekkimist, püüdis rahva
le peale suruda oma klassivõiвш.
Jenisseiskt maakonnast,
praegusest Krasnojarski kraist
Petrogradi saabunud telegramm
oligi üheks tõukeks, mis ajen
das Leninit kirjutama artiklit,
millest kujuneb välja loosung
— Kogu võim nõukogudele!
Jenisseiskist saabunud tele
grammi lähetajaks ja allakirju
tajaks oli maakonna täitevko
mitee esimees A dolf Perenson
koos sekretäriga. Kuidas sattus
siis meie kaasmaalane nii kau
gele Siberisse?
A dolf Perenson sündis 19.
oktoobril 1885 Narvas. Tema isa
oli kaugesõidu tüürimees, pärit
Harju randadelt. Peagi kolis
perekond Kroonlinna. Adolfist

saj Mereväe Meditsiini A ka
deemia üliõpilane. Kuid temast
sai ka põrandaaluse bolševike
partei liige. Ta võttis osa 1905.
aasta
madruste
ülestõusust
Kroonlinnas. Tegutses Narvas
«Akseli» varjunime all. Järg
nes arest, vangla, asumisele
saatmine Jenissei kubermangu.
Pärast Veebruarirevolutsioo
ni valitigi A dolf Perenson Jenisseiskj Maakonna Tööliste ja
Soldatite Saadikute Nõukogu
esimeheks. Hiljem sai temast
Jenisseiski Kubermangu (Kras
nojarski krai)
Täitevkomitee
esimehe asetäitja. Ta hukkus
1919. aastal koltšaklaste käe
läbi.
Praegustes Krasnojarski ja
Jenisseiski linnades on kum
maski Perensoni nimeline tä
nav — mälestuseks vaprale
võitlejale
nõukogude
võimu
eest.
Dotsent Ü. TA IG R O

Sina, kes sa kuulud meie ins
tituudi organiseeritud noorte $2
protsendi
hulka, meenuta,
et
29. oktoobril, 1918. aastal loodi
Kommunistlik Noorsooühing.
Oma silm on kuningas, kuid
usu ka dokumente.
Järelikult aastapäev.
Tagajärjetu
on
patriootili
ne meenutus, rusikaga
vas
tu 20-aastast rinnakorvi kopu
tada.
Mõtiskleme.
M eil on
vaja
traditsioone.
Vähe, kuid häid ja asjalikke.
Igal sügisel on parajal arvul
aastapäevi.
M uudam e
esialgu
vähemalt ühe, nimelt R ah vus
vahelise Üliõpilaste Päeva
tä
histamise tõeliselt
kordaläi
nuks. Komsomoliaasiapäev aga*

k ujunegu nii mõtetes kui tegu
des iseendale
aruandluspäevaks.
N eljapäeval,
30.
oktoobrit
toimus aulas E L K N Ü T P I K o 
m itee V I I laiendatud pleenum.
A rutluse all olid V. I. Lenini
100. sünni-aastapäeva
ning
Rahvusvahelise Üliõpilaste Päe
va tähistamise küsimus.
Tut
vustati
ELK NÜ
Keskkomitee
äsjatoimunud pleenumi mater
jale.
Igapäevane , harilik elu.
O n vaja tegusid, mitte heade
sõnade veeretamist kuni nen
de kulumiseni. Julget pealehak
kamist,
ainult mitte iseenda

õnnitlemisel!
K. K A S IK O V

ELKNÜ Keskkomitee Vii pleenum
29.
oktoobril toimus Tallin
nas ELKNÜ Keskkomitee V II
pleenum.
Arutusel oli vabariigi kõrge
mate koolide komsomoliorgani
satsioonide töö. Meie instituudi
kommunistlikke noori esinda
sid ELKNÜ T P I Komitee sek
retärid K. Kasikov ja M. Keek
ning
majandusteaduskonna
sekretär A. Pilving ja energeetikateaduskonna sekretär
T.
Kuusk.

Meie poolt võtsid pleenumil
sõna instituudi rektor prof. A.
Aarna ja ELKN Ü T P I Komi
tee sekretär K. Kasikov.
Vastuvõetud otsuses juhitak
se kõrgemate koolide komso
moliorganisatsioonide
tähele
panu nende töös esinenud puu
dustele ning
määratletakse
edaspidised põhilised
töösuu
nad.

Vestlusringi tulid keemikud ja ajaloolased
Esmaspäeva
pärastlõunaks
olid keemiateaduskonna
ka
teedrite esindajad
kutsutud
N L K P ajaloo kateedrisse. Tea
tati, et kutsujaid
huvitavad
keemiatööstuse arengu
prob
leemid.
Ettekannete asemel kujunes
meeldiv vestlusring kohvilaua
taga. N L K P
ajaloo kateedri
juhataja Edgar Mattisen põh
jendas sissejuhatavas sõnavõtus
kokkusaamise vajadust sooviga
tuua N L K P ajaloo õpetamisse
rohkem sidet teaduskonna spet
siifikaga. Jutulõnga võttis esi
mesena enda kätte
dekaan
dotsent Endel Uus. Ta rääkis
uutest seisukohtadest kitsama
te või laiemate erialade ku
jundamisel.
Varematel aasta
tel eelistati kitsamaid erialasid.
Elu aga näitas, et see rasken
dab
spetsialistide
töölesuu
namist. T P I keemiateaduskonnas on võetud suund laiema
profiiliga inseneri ettevalmis
tamiseks. See peab kajastuma
mitte ainult eriainete, vaid ka
üldainete õpetamisel. Kui kõr
gemat matemaatikat, teoreeti
list mehaanikat, tugevusõpetust
ja muud õpetatakse keemikute
jaoks kohandatud metoodika,
alusel, siis on ka suurem huvi
nende
ainete
omandamisel.
Erandiks ei saa siin olla N L K P
ajalugu. Näiteid partei juhti
vast osast meie
majanduse
arendamisel keemikule
mõel
dud loengus tuleb tuua esma
joones
ikka
keemiatööstuse
alalt. Kui meie seda ei tee, siis
väheneb huvi N L K P ajaloo õp
pimise vastu.
Ankeetküsitlused on näida
nud, et
ühiskonnateadustest
hindavad üliõpilased kõige kõr
gemalt teadusliku kommunismi
tähtsust. Vähemtähtsaks
aga
peetakse N L K P ajaloo kursust.
Kuid kas saab näha tulevikku,
mõistmata mineviku ргоЬЧеете.
Noorele
inimesele
paistavad
minevikuprobleemid liiga liht
satena. Ei tunnetata sidet, tä
napäeva ja mineviku vahel.
Vestlusringis otsiti probleeme,
mida saab seostada nii m inevi
ku, oleviku kui ka
tuleviku
ühiseks vaatlemiseks. Pikemalt
võeti vaatluse alla
NLKP

X V I II kongressi otsustega seo
tud probleemid. Teatavasti ot
sustati sel kongressil muuseas
luua Nõukogude Liidus naftakeemiatööstus, et mitte kuluta
da toidutoorainet sünteetilise
kautšuki valmistamisel.
Seda
asjaolu
tuleks
keemikutele
mõeldud loengutel väga põhja
likult kommenteerida. Sõda ei
võimaldanud püstitatud ülesan
net täita. Esimene sünteetilise
alkoholi tehas Nõukogude L ii
dus rajati alles aastal 1952.
Sumgaitis. Professor Raudsepp
rääkis huvitavatest faktidest
kautšuki sünteesi
meetodite
väljatöötamisel. Kõigest sellest
kuuleb üliõpilane veelkord va
nematel kursustel, kuid N L K P
ajaloo õppejõud on siiski esi
mene instituudis, kes lisab sel
lele keskkooli kursusest teada
olevale faktile majanduslikku,
poliitilist ja sõjalist sisu.
Dotsent Villem Reiman tõstis,
üles paljude üliõpilaste poolt

esitatud küsimuse — milleks on
vaja nii palju rõhutada partei
osatähtsust konkreetsete
ma
jandusprobleemide lahendami
sel? Analüüsime seda küsimust
konkreetselt Eesti NSV kee
miatööstuse näidete varal ning
leiame, et keemiatööstuse spet
siifika nõuab partei osavõttu
juhtimisest veelgi
suuremal
määral. Võrreldes teiste töös
tusharudega on keemiatööstuse
rahvamajanduslikud
seosed
palju komplitseeritumad
—
siin on väga kerge
langeda
mingi kitsa ametkonna posit
sioonidele, mille tõttu raskeneb
probleemi kui terviku lahenda
mine. Leiti, et T P I ajaloolased
kui tehnilise õppeasutuse õppe
jõud võivad anda suure panuse,
uurides EKP senist kogemust
meie tööstuse tehnilise taseme
tõstmise juhtimisel.
Vestlusega jäid rahule nii
külalised kui ka kostita j ad.
P. LAGEDA

Mändide «tantsusamme Mustamäel.

Enn Teimanni fotod

Ateistid
dominiiklaste
kloostris

Esimene loeng on poole tunni pärast!
am m u

seljataga!

H om m ikvõim lem ine

on

Sinna laskis meid — pealegi
ka neide (! ) — Tallinna Linna
muuseumi
vanem
teaduslik
töötaja Kaupo Deemant. Suur
aitäh talle selle eest!
Katoliku
mungaordu
Ordo
fratrum
praedicatorum (« ju t 
lustajate vendade o rd u »)
tun
gis Tallinnasse juba 1229. aas
tal. Valget rüüd, musta mant
lit ja kapuutsi kandvatest kerjusmunkadest on säilinud Tal
linna suurima —
Katariina
kloostri — hooneid. Väljast ei
oska ette kujutadagi, et nüüd
se Vene tänava väikeste m aja
de räga taga oli ja osalt
on
praegugi hiiglaslik klooster —
suurem ja kõrgem kui silmale
tuttavad Pirita varemed. Hästi
on säilinud (ja rekonstrueeri
tud) 2 toredat ristikäiku, maa
liline siseõu kaevu ja « juuk suritöökojaga» (kus pikajuukselisi
noviitsiks pügati),
munkade

m agamisruum (küll oli
külm
ja niiske) ja hulk teisi. Ateis
tid nägid oma silmaga, et habe
m ik
esiisa
Aadam meenutas
väga tänapäeva
noorm ehi, et
E eval ka
tollal habet polnud
ning peamiselt eestlastest ' kivi
raidurid paest kunstipäraseid
portaale,
sambaid,
etikuid,
haua- ja vapikivi
välja
olid
raiunud, millel religioosne mo
tiiv sageli realistlikku sisu väl
jendas. Nähti patukustutuskir ja (indulgentsi) ja rohkeid ar
heoloogilisi leide kloostri hoo
vil tehtud väljakaevamistest .
Lõpuks laskuti kloostri lattu-keldrisse, kus
küll kanget
kloostriveini
enam
polnud „
kuid raskeid (k ivist!) kultuuri
mälestisi riiulid täis olid.
Ja
kuigi mõni jumalasalgaja ei
leidnud loodetud luukeresid ja
salapäraseid maa-aluseid käike,
mis Katariina
mungakloostrit
P irita
nunna(õigem
sega-)
kloostriga oleksid ühendanud,
oli ateistide ekskursioon h uvi
tav ja kasulik.
Enne kui Vatikani minna, on
tarvis Maarjamaal katoliikluse
jäljed üle vaadata!

V E LLO SAARE

JÄ T K A M E M Õ TTEVAHETUST

«KUS PEITUB VIGA?»
Möödunud õppeaastal toimus
meie ajalehe veergudel diskus
sioon teemal «Kus peitub v i
ga?». Kõne all oli paljude ü li
õpilaste ja peamiselt esimeste
kursuste omade nõrk õppeedu
kus. Üheks nõrga õpoeedukuse
põhjuseks arvati õpilaste m it
teküllaldast
ettevalmistust
keskkoolis reas õppeainetes.
Käesolevas artiklis käsitlen
vaid matemaatikat. Kui tegime
kokkuvõtteid
tänavusuvistest
sisseastumiseksamitest
mate
maatikas, selgus, et sisseastuja
te tase on veidi kõrgem eelmis
te aastate omast. Kuid ikkagi
ei ole see tase veel soovitud
kõrgusel.
Koolimatemaatika on vunda
ment. millele ehitatakse üles
instituudis õnitav kõrgem m a
tem a a tik . Sellepärast ka need
esimese kursuse
üliõpilased,
kerel koolimatemaatikas
on
tõsised lüngad, seisavad kõrge
mat matemaatikat õpoima ha
kates juba suurte raskuste ees.
Nagu näitasid sisseastumisek
samid ja on näidanud käesole
va. õppeaasta esimesed kuud,
pole meil vähe üliõpilasi, kellel
on lünki keskkoolikursuses.
Millised on siis puudujäägid
teadmistes, mis jäetakse kahe
silma vahele?
Kõige nõrgemateks
kohta
deks on faktilised oskused la
hendada ruutvõrratusi, trigonomeetrilisi võrrandeid,
viia
läbi samasuse tõestusi ja liht
sustusi, kasutada trigonomeet
riat geomeetriaülesannete
la
hendamisel jne. Paljud ei oska
Isegi
korralikult kirja panna,
ülesande andmeid ning vorm is
tada tööd.
Ja ikkagi mitte ainult seda ei
loe me paljude üliõpilaste ja
abiturientide põhiliseks puudu
jäägiks.
Lüngad
faktilistes
teadmistes on võimalik suure
mate või väiksemate pingutus
tega täita. Hoopis raskem on
üliõpilastel, kelle] on puuduli
kult arenenud matemaatiline
loogiline mõtlemine. See peab
välja arenema koolis paljude

õppeaastate
jooksul ja seda
lünka nii ruttu ei likvideerita.
Oskus «matemaatiliselt arutle
da» (läbi viia tõestusi, seejuu
res lühidalt ja täpselt, näidata
üles teravmeelsust, leidlikkust
ülesannete lahendamisel, mitte
ainult meeles pidada, vaid ka
iseseisvalt vastuseid leida küsi
mustele, probleemidele jne.) ei
tule kohe, ühekorraga), vaid se
da kasvatatakse tööga aastate
jooksul. Just sellises aruilusoskuses on paljudel üliõpilastel,
peamiselt esimesel
kursusel,
suuri puudujääke.
S isse as tum i seksamite kokku või * * + tahaksin tuua
arvulised näited, mis aitaksid
mõnel määral hinnata erineva
te
õppeasutuste
lõpetanute
teadmisi. Iga vabariigi keskõppeasutuse jaoks arvutasime
me meile tulnud üliõpilaskan
didaatide sisseastumiseksamitel
saadud keskmise hinde. Selle
arvutuse järgi on parimad koo
lid (sulgudes keskmine hinne):
Tartu 4. Keskkool (4 32), Nõo
Keskkool (4.25), Tallinna
19.
Keskkool
(4,16), Tallinna
15.
Keskkool
(4,07), Tallinna
44.
Keskkool (3,95) jne. Kõige ma
dalamad keskmised hinded on
Kohila-Järve Keemia-Mäetehnikumil (3,05), Kehra Keskkoo
lil (3.21), Tallinna 45. Keskkoo
lil, Vabariiklikul
Kaugõppekeskkoolil
(3.22),
Pärnu
3.
Keskkoolil (3,28) jne.
Nagu näha, on sisseastujate
teadmiste
taseküllaltki eba
ühtlane. Sellega seoses tekib
küsimus; kas vabariigis tehak
se küllalt tõhusat tööd koolide
ja tehnikumide õpetajate õpetamismeisterlikkuse ja nõud
miste taseme tõstmisel? L o o 
mulik oleks, et sisseastujate
eksamitel saadud
keskmine
hinne oleks kõrgem nendesa
made õpilaste küpsustunnistustel olevate sama õppeaine hin
nete keskmisest. Korratakse ju
enne
sisseastumiseksameid
keskkoolikursus veelkord läbi,
paljud käivad ettevalmistus
kursustel või kuulavad loen

guid. Näiteks kuulas ligikaudu
400 inimest möödunud õppe
aastal T P I-s korraldatud loen
guid abiturientidele keskkooli
matemaatikakursusest. Tõepoo
lest, enamiku koolide õpilastel
ongi sisseastumiseksamite kesk
mine hinne kõrgem küpsustunnistuste keskmisest hindest.
Mõnedel
koolidel aga, nagu
Tallinna 45. Keskkool. Pärnu 3.
Keskkool, Kehra Keskkool ja
teiste! koolidel on see ümber
pöördult. See asjaolu vajaks
tähelepanu.
Igas rühmas on üliõpilaste
matemaatiliste teadmiste tase
isesugune. On neide ja noorme
hi, kes on matemaatikas väsa
hea ettevalmistusega, aga ka
väga nõrkade teadmistega ü li
õpilasi.
Õppejõud teevad
tava ‘selt
kõik, m ii võima ik, et õppetöö
rühmas läheks kõigil edukalt.
See edu aga ei olene ainult
õnne.iõust. Ennekõike sõl+ub see
üliõpilastest. Õonetöö prot^e^sis
tekib ikkx raskusi a praktik»
näitab, et paljud ei saa neist
jagu.
Kui
üliõpilane kontrolltööl
või eksamil saab hahu* hin
deid. О'п kõiee kergem öelda —
ta ei taha õpnida. Kas ste aga
on nii? Ma arvan, et kõik, kes
instituuti astuvad, tahavad õnpida Peapõhjuseks paljude üliõnüaste ebaedus on ilmselt
mitteküllaldane
ettevalmistus
ja oskamatus oma tööd ja õppi
mist organiseerida — ei osata
õpnida.
Mul on tulnud tihti üüõoilastele loengul teha
järgmisi
märkusi: «Teie konspekieerite
loengut formaalselt.
Istuda
loengul ainult selleks, et kir ju
tada tahvlilt vaid neid vale
meid, mida õppejõud sinna kir
jutab, on lihtsalt aja raiska
mine.»
Meil on häid õpikuid, kus on
selgelt ja täpselt tõestatud teo
reemid, toodud näited.
See
pärast on loengute külastami
ne ainult selleks, et kirjutada
andmeid ja kirja panna fakte
täiesti väär lähenemine õppe
tööle. Paljud teevad siiski nii.
Istumine loengul peab üliõpi
lasele tähendama tõsist tööd.
Üliõpilane peab loengul mitte
ainult üles kirjutama kuuldut,
vaid
ka aru saama, meelde
jätma, õppejõu mõttekäiguga
koos arutlema, «õppim ine on

Tõusva päikese maal
N IP P O N , SU K 1Y A K S JA
(Järg)
Peale paaripäevast tutvumist
Tokyoga sõitsime ekskursiooni
le mööda Jaapani hüdrosõlmi ja
aatomielektrijaamu. Sõit kulges
põiki läbi Hondo saare Vaikse
ookeani kaldalt Jaapani mere
ääres asuvasse Tojamasse ja
sealt saare keskosas asuvasse
Kyotosse.
Ekskursioonil tutvusime hiidrosõlmede
kaskaadiga
Azusa
jõel ja Jaapani suurima hüdrosõlmega Kurohe jõel. Hüdrosõlmede kaskaad Azusa jõel
koosneb kolmest hüdrosõlmest,
millest kaks ülemist Nagawado
ja Midono on hüdroenergeetilised sõlmed Tokyo piirkonna
elektritarbimise tippkoormuste
katmiseks ja alumine Imkoki
irrigatsiooni
huve
teenindav
veehoidla tüüpi hüdrosõlm. Kas
kaadi jõujaamad on rajatud
akumulatsioontüüpi hüdro jõu
jaamadena, see on jaamadena,
mis vaid tippkoormuse perioo
dil töötavad jõujaamadena, üle
jäänud osa ajast aga pumba
jaamadena, pumbates alumisest
biefist vett. veehoidlasse.
Kuna Azusa jõgi on kitsas
kanjonis voolav mägijõgi, siis
on kõigi kolme hüdrosõlme pai
sud kaarpaisud. Peatumata lä
hemalt hüdrosõlmede tehnilis
tel lahendustel, mis on küllaltki
julged ja originaalsed, ei ole siis
ki võim alik mööda minna ehi-

G E IŠ A D

A. A IT S A M
tustööde kõrgest
kvaliteedist,
eriti aga betoonitööde kvalitee
dist. Et mägijõgedele rajatud
hüdrosõlmede
enamik ehitisi
on betoonist, siis on ka viimase
kvaliteet määrav. Jaapani hüd
rosõlmede juures hämmastab, et
kõik nii oluliste kui ka ebaolu
liste konstruktsioonide ehitus
kvaliteet on sageli parem meil
betoonist ehitatud dekoratiivkonstruktsioonide
kvaliteedist.
Võrreldes Jaapani hüdrosõlme
de ehitustööde kvaliteeti nii
USA kui ka Soome omaga, kal
dub kaalukauss jaapanlaste ka
suks. Üheks ehitustööde kvali
teedi kriteeriumiks on projektmõõtmetest kinnihoidmine. Nii
võib 100 meetrit kõrge paisu
ülevoolu
pealispinna lubatud
horisontaalsuunaline
kõrvale
kalle projektmõõtmetest paisu
jalamil olla vaid paari m illi
meetri piirides selleks, et välti
da ülevoolava joa all betooni
purunemist
superkavitatsiooni
tingimustes tekkivate jõudude
poolt. Jaapanlased saavutasid
ehitustäpsuseks
eelpooltoodud
mõõtmete juures 3 mm samal
ajal kui mujal maailmas on
saavutatud tunduvalt väiksem
täpsus. Eriti suurt tähelepanu
pööratakse Jaapanis betoonpaisude aluse kaljupinna puhasta
misele, millest sõltub betooni
ja' aluspinna liite kvaliteet. N a
gu selgus meile näidatud film i
dest, puhastasid nad käsitsi alus
pinna iga peent praokest harja
ja tugeva veejoa abil. Ilmselt
võimaldab selline hoolikus vä 

hendada arvutuslikke tagavarakoefitsiente ja seega teha ehitu
sed ökonoomsemaks.
Jaapanlased kasutavad pai
sude rajamisel julgeid lahendu
si. Näiteks Kurobe kaarpais,

töö ja peab jääma mõttetihe
daks tööks,» ütles K. D. Ušinski.
Iga üliõpilane peab tunnis
olles end tundma kollektiivi
liikmena, kes õppejõuga koos
mõtestab lahti iga küsimuse.
Läbivõetud materjal jääb siis
hoopis kergemini meelde, kuna
ta on seotud mõtlemise pingsa
tööga.
Paljud üliõpilased hädalda
vad: meil on päevas 6—8 tundi
loenguid ja praktikume, kodus
on vaja konspekteerida ühiskonmateaduslikke teoseid, teha
jooniseid, valmistuda labora
toorseteks töödeks. Meil
ei
jäägi aega loengu materjali
õppimiseks.
Meie, õppejõud, saame väga
hästi aru, et õppetöö maht
tehnilises kõrgemas õppeasutu
ses on suur, tööd on palju. Ja
sellepärast on eriti tähtis töö
tada tunnis, mitte
lihtsalt
konspekteerida. Kodus aga ainuk ко’-га+а kinnitamiseks.
Matemaatika
õppimise] on
eriti tähtis, et ei jääks «valgeid
laike» ühegi teema kohta. Kui
üliõpilane tunneb, et a^tud kü
simus on talle keskkoolis jä ä 
nud tumedaks, on tarvis kohe
pöörduda konsultatsiooni saa
miseks kas õppejõu, õpiku või
sõb’-» poole Kui üksi*iu*T tek
kivaid raskusi ei likvidee ita
kohe, võib üliõpilane sattuda
sellisesse ummikusse, et ei saa
enam kuidagi edasisest aru. Ja
kui niisugust arusaamatut ma
terjali kuhjub üha enam, v õ i
vad raskused muutuda ülepääsmatuiks.
Süstemaatiline töö loenguil,
loominguline suhtumine lektori
seletustesse,
kiire teadmistes
ilmsikstulnud lünkade likvidee
rimine, kordamine ja ülesanne
te pidev lahendamine on m a
temaatilise mõtlemise arenda
mise parimad vahendid.
õppimine ei pea mingil juhul
olema formaalne, õppida ei tule
eksamite pärast, vaid teadmiste
pärast. Väga tähtis on endas
kasvatada
armastust õpitava
aine vastu, otsida ja leida köit
vat õpitavas aines. Matemaati
ka on suurepärane teadus m it
te ainult tema piiramatute v õ i
maluste tõttu. Temasse on pei
detud suur ilm. Kui teie tähele
panuga otsite ühes või
teises
faktis ilu, ärge laske midagi
kõrvadest mõõda, isegi kui te 
mas mingit ilu ei näe. Minu
arvates peaksid pedagoogid ja
õppijad kõik lähtuma juhtmõt
test: «Selleks, et seedida tead
misi, on vaja neid neelata isu
ga.» (A. Franz.)

Edukaks õppetööks on vaja
organiseerida ka enesekontrolli.
M ul on tihti tulnud eksami!
kuulata järgmist: «Kas ma tões
ti tean halvasti? Ometi neli
korda lugesin konspekti läbi.»

transpordi
mäestikku. Kuna
hüdrosõlmed paiknevad tavali
selt looduslikult kaunites pai
kades, siis nad on alati täis tu
riste, mis peaks olema küllalt
ki tasuv hüdrosõlmede omani
kele — firmadele.

suks. Hotellitubades ei ole voo
deid, need tehakse õhtul põ
randat
katvatele
riisikõrtest
mattidele. Hotellides ja soovi
korral ka tänaval võib liikuda
hotelli kimanodes, mis on ka
teatavaks reklaamiks hotellile.
Kui meie grupp, riietatuna ki~
manodesse, tuli õhtusöögile, val
mistas see lõbu nii meile endi
le kui ka jaapanlastes! hotelli
personalile. Siin peaks rääkima
ka jaapani rahvustoitudest. K õi
ge enam levinud- ja reklaamitud
rahvustoiduks on sukiyaki, mis
koosneb loomalihast, kartulitest
ja sojaubadest, mis on hauta
tud sojaoa ja riisiveini sous
tis. Kõige suuremaks delikates
siks lihatoitudest hinnatakse aga
vasikaliha, kusjuures vasikas oa
tapetud kolme kuu vanuselt,
enne seda on ta aga joonud iga
päev ühe liitri kõige paremat
jaapani Õlut ja nahka on hõõru
tud pidevalt sukega (riisiviin).
Et säärane vasikaliha on täiesti
maitsev, kogesime omal nahal.

Rahvusvaheline kongresside hall Kyotos.
mille staatiline skeem kujutab
endast ruumilist kaart kombi
neeritult konsoolide ja tasapinnaliste kaarte süsteemiga.
Tähelepanu äratab ka asja
olu, et hüdrosõlmede ehitajad
on mõelnud turistidele ja raja
nud neile spetsiaalsed vaate
platvormid, juurdepääsuteed ja

Jaapani hotellid, sööklad, baa
rid jagunevad kahte liiki, eu
roopa- ja jaapanipärased. Ühes
jaapanipärases hotellis oli meil
võimalus elada tutvumisreisil
mööda hüdrosõlmi.
Säärases
hotellis tuleb juba sisenemisel
loobuda oma tänavajalatsitest
jaapanipäraste
jalanõude ka

Kuid matemaatikat ei loeta,
matemaatikat õpitakse, uuritak
se. Rohkem kui üks kord polegi
vaja konspekti läbi lugeda. Tar
vis oleks
kordamisküsimused
(õppejõu poolt antud või ü.iõpilase enda koostatud) endale vas
tata, need püüda mõttes läbi ju 
tustada ning lõpuks jutustus
кольрекН .iurgi ont.-ollida. Kui
selgub fakte, mida te ei tea või
olete unustanud, tuleb need ko
he konspekti või õpiku abil sel
geks teha. Minu arvates on ma
temaatikat õppides soovitav te
ha kodus loengu konspektist lü
hikonspekt. Nii toimisin ma ise
üliõpilaspõlves ja mitte edutult.
Lühike konspekt on väga kasu
lik kordamise juures ja tasub
ära tema koostamiseks kuluta
tina а a õ ie t lik on täbe^ pan
na Horatiuse sõnut «K u i õpe
tad, püüa olla lakooniline, et
kuulekas mõistus kohe saaks
aru sõnadest ja peaks nad kind
lalt meeles! Kõike, mis on üle
arune, me mälu ei suuda säili
tada »
Minu arvates selleks, et üli
õpilane jõuaks edukalt edasi
õppetöös, peab tal olema ka
küllaldaselt puhkeaega. Räägi
takse, et kord oli üliõpilane öel
nud ühele
professorile:
«M a
näen tihti unes, et olen õpetla
ne. Mis ma pean tegema, et mu
unenägu täituks?» «Vähem ma
gama,» vastas professor. Selle
vastusega ilmselt taheti välja
naerda üliõpilase laiskust.
Üliõpilane peab magama. Ja
puhkama ning lõbutsema sa
muti. Hea tujuga on kergem õp
pida. «Tarkusega tegelemiseks
on vaja puhkeaega,» räägib le
gendis mõttetark. Kuid kõike
peab olema mõõdukalt. «K u i
ületad mõõdu, siis ka kõige
meeldivam muutub kõige eba
meeldivamaks,» väitis juba Demokrates.
Ei saa muidugi täpset retsepti
anda, mituj tundi tuleb õhtul
õopida ja kui kaua puhata.
See vajadus on individuaalsete
teadmiste ja ande põhjal igale
üliõpilasele erinev.
Olen veendunud, et iga meie
üliõpilane võib õppida edukalt,
kui ta suhtub tõsiselt õppetöös
se, jaotab oma aega õigesti ja
arusaamatuks jäänud küsimus
te selgitamiseks pöördub õppe
jõu poole abi saamiseks.
Dots. M. LE VIN

Jaapani restoranides on tava
liselt reklaam «Enjoy sukiyaki
and dance with geisha girls».
Seejuures aga lisatakse selgitu
seks «the geisha is not a prostitute but an entertainer who is
vigorously trained in the arts
of conversation, dancing, singing
and music». Seega ei ole võima
lik mingi arusaamatus Jaapani
näiva eksootika suhtes.
Lõpetanud
hüdro jaamadega
tutvumise,
sõitsime Kyotosse,
kust peale ligi nädal aega kest
nud huvitavat konverentsi ta 
gasi koju.

S
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tiivselt osa kõigi selle perioo
di tähtsamate ehitiste — «Esto
nia» teatrimaja,
Raadiomaja,
Poliitharidusmaja, tehase «P u 
nane Kunda» ja teiste püstita
misest. Selle töö tunnustuseks
on mitmed valitsuse aukirjad.
1962. aastal
valiti
Sergi
Konstantinov kui suurte koge
mustega ehitaja T P I ehitusteh
noloogia kateedri juhatajaks.
Aasta hiljem omistati talle dot
sendi teaduslik kutse.
Tema
tööd kateedri
juhatajana
ja
õppejõuna iseloomustavad põh
jalik süvenemine ehitustehno
loogia ja organiseerimise teo
reetilistesse alustesse ning nen
26.
oktoobril möödus
60 de oskuslik seostamine ehitusaastat T P I
ehitustehnoloogia
praktika kogemustega.
Selle
kallakuga on ka tema tehtud
kateedri juhataja dotsent Seruurimistööd. Praegu võtab juu
gi Konstantinovi sünnist.
Meie vabariigi ehitajatepebilar aktiivselt osa tööst ehi
tusalase kõrgema haridusega
res on Sergi
Konstantinov
kaadri vajaduse määramiseks
üks staažikamaid.
Ehitustel
Eesti NSV-s.
töötas ta juba üliõpilaspõlves.
Dotsent Sergi KonstantinoLõpe+anud aastal 1936 Tallinna
v it
iseloomustab suur töökus
Tehnikaülikooli, algas tal ise
ja tõsine vastutustunne
oma
seisev töö projekteerijana ja
ülesannetesse. See ja abivalmi
praktilise ehitajana mitmetes
dus töös, südamlikkus ja pee
ehitusettevõtetes. Eriti pingeli
netundelisus suhtlemises kaas
seks ja viljakaks kujunes juu
töötajatega on teinud
Sergi
bilari tegevus sõjajärgsel pe
rioodil.
Töötades ajavahemi
Konstantinovi lugupeetuks
ia
armastatuks kõigi poolt, kes
kul
1944— 1962
Eesti NSV
teda tunnevad.
Ehituse
Rahvakomissariaadis,
Ehitusministeeriumis ja Rahva
Jätkuvat indu;' head tervist
ja õnne töös, elus ning kõigis
majanduse Nõukogu Ehitusva
litsuses tootmisosakonna vas
ettevõtmistes paljudeks aasta
teks soovib oma juubilarile
tutava töötajana, juhatajana ja
Kateedri pere».
peatehnoloogina, võtab ■ta ak
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Enn Teimanni foto

Instituudi
ametiühinguorga
nisatsiooni 20. konverents omas
peele ümmarguse järjekorra
numbri veel mitmeid ümmar
gusi momente. Nagu teada, toi
mus konverents selle kuu 20.
päeval ja valis uue ametiühin
gukomitee
30-liikmelisena.
Konverentsini jõudis eelmine
komitee ära pidada 20 koos
olekut. Konverentsil võttis sõ
na 10 inimest.
Mida oli siis sellel «ümmar
gusel» konverentsil «kandilist»,
millest kinni hakata?
Kõigepealt muidugi see, et
5316 päevase osakonna üliõpi
lasest, õppejõust ja teenistujaist on ametiühingus ainult
4693 ehk 80,7%. Mida mõtlevad
siis puuduvad 1123 inimest? On
nad ehk nende 1169 üliõpilase
hulgast, kes sellel sügisel as
tusid esimesele kursusele? Su
gugi mitte! Esimese
kursuse
üliõpilastest olid peaaegu poo
led (515 üliõpilast) jõudnud en
did konverentsiks arvele võt
ta. Teistest aktiivsemad olid
siin majandus-, keemiaja
mehaanikateaduskonna esime
sed kursused. Kui aga nii, siis
ei ole ilmselt kõik korras ametiühingualase selgitustööga bü
roodes. Majandusosakonnas ei
kuulu ametiühingusse 10G töö
tajat, ehitusosakonnas 21. Euergeetikateaduskonna 751 üliõpi
lasest ei kuulu ametiühingusse
302! (end. büroo esimees
J.
Mäekask, praegune — R. Päsok).
Praegu võib rahul olla vaid
majandusteaduskonna
(end.
büroo esimees A. Kudrjavtseva, praegune — S. Otsmaa) ja
keemiateaduskonnaga (end. bü
roo esimees J. Pikkov, praegu
ne — J. Arro).
Sellega on uute valitud bü
roode esimene ülesanne mää-

ratletud — tuleb jõuda lähema
kuu jooksul
ametiühingusse
kuuluvuses võimalikult läheda
le sajale protsendile.
Teiselt poolt — kuigi liikme
maksude laekumise plaan käes
oleva aasta kolme
esimese
kvartali ulatuses rahaliselt on
täidetud, ei ole siingi kõik kor
ras. Kümnel kateedril ja roh
kem kui kahekümnel õpperüh
mal on üle kahe kuu ulatuv
liikmemaksude võlgnevus, ula
tudes ühel juhul (õpperühm
ED-57, rühmaorganisaator So
kolova) isegi 15 kuuni.
N ii et teiseks ülesandeks, mis
ei kannata ootamist, on büroo
dele kui ka (ja ennekõike) rühmaorganisaatoritele —
likvi
deerida liikmemaksude võlgne
vus! Täpse ülevaate liikmemak
sude laekumise olukorrast an
nab komitee ajalehes novemb
rikuul, toob päevavalgele kõik
võlglased (õpperühmad, kateed
rid ja ahasutused) ning tõstab
esile parimad.
Konverentsil oli juttu üliõpi
laste osavõtust ametiühingualasest tegevusest. Leiti, et 7
üliõpilast uues komitee koossei
sus on vähe. Nii see tegelikult
ei ole. Kui jätta kõrvale seits
me büroo esimehed, kes kuu
luvad komiteesse
ja komitee
palgalise esimehe, tuleb välja,
et ülejäänud koosseisust
(22
liikmest) üks kolmandik
on
üliõpilased. Seda on piisavalt.
Ega tegevuse ulatust ja üliõpi
laste aktiivsust määra ju esin
dajate suur arv komitees. Kõik
see määratakse vahetult õppe
rühmades. Nimelt sealt peab al
guse saama tegevus,
peavad

Omapärast
romantikat
õh
kub vanalinna ehitatud kohvi
kute,
veinibaaride
ja muude
taoliste
ettevõtete
interjööri
dest. Siin on palju korduma
tuid ja siiski rahvusliku kolo
riidiga —puhkenurki, kus võib
istuda ka ainult tassi kohvi
juures.
Kohvikute ja baaride rohkus
linnades on silmatorkav. Maal
ja maanteede ääres asuvad aga
tihti szardad — midagi küla
kõrtside taolist.
Kohvikute
« vabaõhuosakonnad» olid veel avatud, mida ka
soojad ilmad kasutama m eeli
tasid. V õib-olla on see Pariisi
matkimine
— kuid lihtsalt
kõnnitee ääres istumise võim a
lusi on ka Budapestis palju.

Suurepärased
m uljed
jäid
meie
delegatsioonile
ka M iskolci
Tehnikaülikoolist.
Selle
õppehooned on püsitatud v ii
maste aastate jooksul. Õ p pe
hooned ja ühiselamud paikne
vad küllaltki suures hästikor
rastatud pargis. Eriti meeldis
ülikooli raamatukogu %iusehitus.
Kahekorruselises
pikas
hoones on 2600m2 lugemissaa
lide pinda
ja viiekorruseline
raamatuhoidla mahutab 300 tu
hat köidet. Erilises
pidulikus
saalis hoitakse unikaalseid köi
teid. Kõikjal on tunda kaas
aega — nii viimistlusmaterjali
des kxii ka tehnikas. Näiteks
lugemissaale
kontrollitakse
« televisioonisilmade» abil, hoo
ne
välis- ja sisearhitektuuris

.Ametiühingu konverentsi
järelkaja

Sõbralik õhk

Järelemotlemisi varasügisesele Ungarile
H. ORUVEE
« Tallinna P olü teh n ik »
aval
das juba lühiülevaate T P I kol
meliikmelise delegatsiooni v ii
bimisest Budapesti Tehnikaüli
koolis. Kaks nädalat, millal m e
Ungari kolleegidel külas olime,
oli tohutult
rikas m uljetest,
millest
järgnevalt pisut ju ttu
teeme.
M eie sealviibimise program m
oli koostatud
väga üksikasja
liselt ja kõigi delegatsiooni liik
m ete erialaseid soove arvesta
valt. Nii külastas rektor prof.
A . Aarna
keemiateaduskonna
kateedreid ja Ungari keemia
tööstuse uusimaid
ettevõtteid,
prorektor prof.
H.
Lepikson
tutvus põhjalikult xnehaanikateaduskonna kateedrite ja ma
sinaehitajatega. N ende ridade
kirjutaja viibis aga ehitusteaduskonna
ja
arhitektuuriteaduskomia kateedrites,
samuti
ka mitmes u u rim is- ja p ro je k teerimisinstituudis. M u idugi oli
delegatsioonil ka palju ühiseid
ettevõtmisi ja väljasõite.
Väärib kõigiti
kiitust asja
tundlik teejuht, ülikooli arhi
tektuuri ajaloo lektor
Alajos
Sodor, kes m eile Budapesti ja
teisi linnu tutvustas. Ta ju tu s
tas palju üksikasju
ajaloolis
test ehitistest
ja ühtlasi
ka
maa ajaloost. Eriti m eeld iv oli
ekskursioon
Visegradi
kõrgel
kaljul asuvatesse lossidesse, sa
muti
ka
barokkarhitektuuri
poolest silm,apaistvatesse
xxiikelinnadesse
Szentendre, Vae,

Szekesfehervar ja Veszprem.
Ungari p õ h ja - ja edelaosa oli
m ägine,
kaguraj-oonid
ta
sased.
Mägimaastik
oli
eriti
värvirõõm us
nüüd,
sügisel.
Tee Egerist Miskolci
keerles
mäeahelike vahel, mille nõlvu
katvasse lehestikku oli sigine
n ud paras jagu ookrit ja p u r
purit,
kuigi ka rohelus veel
lausa alistuda ei tahtnud. L o o 
dusega harm oneerisid elamute
punased kivikatused ja kolla
kates varjundites pritsk roh viga kaetud seinad.
Ungarlased
jälgivad küllaltki pa lju vanu
ehitustraditsioone,
kuid selle
gipärast
on raske leida kaht
täiesti, sarnast maja.
Elam u
ju u rd e kuxilub tingimata v õ re 
ga piiratud eesaed, kus kasva
tatakse rohkesti lilli. Võreaiad
ja hooned on hästi korras ka
üsna tagasihoidlikes asulates.
JUusehitusi
kohtab
Ungaris
kõikjal. Väheväärtuslikku hoo
nestust
lammutatakse
isegi
küllalt väikestes linnades.
N ii
tutvustati m eile uut
lin natsexxtrumit Salgotarjanis.
See
on
moodustatud
väljakuga,
m ille ääres asuvad hotell, k u ltuurim aja ja kaubamaja.
La
henduses on uusi otsinguid ja
dünaamikat. Üldse peab ü tle
ma
kiidusõnu
ka Budapesti
restaureerijatele
ja arhitekti
dele, kes sobitavad uut vana
ga. Buda poolel käisime m it
m es siseõues, kus lausa ülla
tab kaasaja tunnetus ja samal
ajal pieteeditunne
vana arhitektuuripärandi vastu.

O n kohvikuid, kus
õhtuti
vaid
pianist
im proviseerib
klaveril, enamal juhul aga esi
nevad ansamblid. O n ka taga
sihoidlikke kohvikuid, kus on
lihtsalt kosutavalt vaikne.
Ungari pealinn on selle kahe
aasta jooksul, millal teda v ii. mati külastasin, märgatavalt
suurlinlikumaks m uutunud
ja
seda eriti õhtul. Magistraaltänavad säravad reklaamtuledes
ja äride vitriinid lausa m eeli
tavad
ligi.
Sõiduautode hulk
on tunduvalt kasvanud ja mar
gid mitmekesisemaks
xnuutunitd.
Volkswagenid,
skodad,
wartburgid, renault’d,
fordid,
opelid, moskvitšid ja warszawad kõnelevad kahe
süsteemi
rahulikust kooseksisteerimisest
ja kaubavahetuse elavnemisest
nende vahel. M uidugi, autode
arvu kasvuga
kaasnevad
ka
suurlinlikud hädad: liiklusum mikxid, garaažide ja parkimis
platside defitsiit, müra suure
nemine ja õhu saastumine.
õh tu id
võib U ngari pealin
nas
sisustada
mitmekesiselt.
Romantikahimidine võib veini
maitstes ja küünlatule valgu
sel
kuulata
mustlasmuusikat
või
ungari
rahvxismeloodiaid.
K u i see ära tüütab, võib m in 
na tantsima biitmuusika saa
tel. Gellerti mäel vanasse ka
sarmusse ehitatud
*Citadelli»
restoranis võib lasta serveerida
kalasuppi, mis xmstava katla ja
priimusega lauale tuuakse,
ja
kuulata siin eriti kõlav>at p r im a ši virtuooslikku mängu.

üles kerkima ideed ja nõudmi
sed.
Instituudi ametiühingukomi
tee suutis eelmisel aastal teha
kaaluka töö töötajate elamis
tingimuste parandamisel. Suu
deti parandada 53 perekonna ja
üksikisiku elamistingimusi. Kuid
ka siin on tekkinud üks tõsine
lisaprobleem. Vaatamata
iga
aastaga suurenevatele võima
lustele
elamistingimuste
pa
randamiseks ja
elamispinna
probleemi lahendamiseks jät
kub endiselt elamispinda taot
lejate esimese etapi järjekorra
kasvamine. Eelmisel aastal kas
vas järjekord 25 perekonna ja
üksikisiku võrra, ulatudes 104
perekonna ja üksikisikuni. Üks
küllaltki määrav nõhius on siia
see, et meie instituudi lõpeta
vad noored spetsialistid väida
vad suunamiskomisjonis endil
Tallinnas elamispinna
olevat,
kuid mõne kuu möödudes töö
leasumisest esitavad taotluse
selle saamiseks. Nii kasvabki
järjekord tagantpoolt kiiremini,
kui on võimalik rahuldada va
jadusi algusest.
Need on osa küsimustest, mi
da käsitleti konverentsil. Kon
verentsi töö analüüsimist jät
kame aialehe järgmistes numb
rites ja järgmisena
võtame
vaatluse alla heaolu küsimu
sed (ühiselamud, sööklad, ühis
kondliku teenindamise jm.).
T P I A/Ü Komitee.

domineerivad
alum iinium ,'
klaas, väärispuit ja sünteetili
sed materjalid. N ii selle kui ka
paljude teiste objektide kohta
võib öelda, et Ungari arhitek
tide ja konstruktorite ideelahendused on huvitavad, teostu
se tase on kõrge. Sellest kõ
nelevad ka rohkearvulised näi
ted, mida ungarlased on pro
jekteeriva d ja rajanud teistes
se maadesse.
Viibides
Budapesti
üh is
kondlike Hoonete P ro jek teeri
mise Instituudis (K Ö Z T I), tut
vustati seal viimasel ajal ehi
tatud hoonete makette ja fo to 
sid. Mõningatega neist oli v õ i
malus tutvuda ka tegelikkuses.
N eed olid hiljuti valminud silindrikujulise kõrghoonega h o
tell
« Budapest»,
raadiomaja
stuudiote
hooxie, ehitusjärgus
olev hotell
«Interkontinental»
ja teised. Üleskerkinud konsfruktsioonilised
ja ehitusfüüsikalised
probleemid
lahendati
projekteerimisinstituudi
uuri
misgrupis, millel on ka eesku
julik
laboratoorne
sisustus.
Budapesti Tehnikaülikoolil
on
selle
asutusega
väga tihedad
sidemed, sest rida õppejõude
töötab seal kohakaasluse alusel.
Teaduse ja praktika põim um i
ne avaldub loomulikult ka p e 
dagoogilises töös.
Sedamööda,
kuidas koostöö
leping ellu
rakendatakse, sõi
dab üha uusi delegaate Unga
risse. M eie külaskäik oli vaid
axxiakordiks tulevastele kohtu
mistele.

kond säilitab
töömeeleolu
õpetamise meetodid instituu
dis erinevad tunduvalt keskkoo
li omadest. Kohanemine võtab
aega. Võib-olla sellepärast jagelesime õppimise algpäevil nii
palju raskustega, aga lõpuks ik
kagi harjusime, ühed kiiremini,
teised aeglasemalt. Grupis pole
meil õieti kunagi esinenud suu
remaid korrarikkumisi, ka õp
petööst mitte osavõtt pole tä
helepanu äratanud, üldiselt ole
me enam-vähem alati edukalt
finišeerinud. Võib-olla seletub
see asjaoluga, et rühma põhi
koosseisu moodustavad tütar
lapsed. Aga tõenäolisem on ehk
see, et oleme küllalt teadlikud,
kui tulla õppima, siis tähendab
see ka kõigi kohustuste täitmist
sest aega võib mujalgi surnuks
lüüa.
On tore, et grupis valitseb
alati sõbralik õhkkond, see säi
litab töömeeleolu. Ja nagu ikka,
kujunes välja ka rühma põhituumik. Siiski palju oleneb grupivanemast. Nõudlikkus, salli
matus
põhjuseta puudumiste
vastu, kuid samal ajal osavõt
likkus, tähelepanelikkus, oskus
kaasa haarata — nii võime ise
loomustada oma rühmavanemat.
Ükski grupp pole ideaalne,
kuigi näiliselt on kõik korras.
Meilgi leidub igat liiki tuden
geid: nõrku, keskmisi ja edu
kaid. Aga arvatavasti on meie
rühma õppetöö ühtlane tasetirvgitud kollektiivi suurest ühte
kuuluvusest. Iial ei keelduta
abist, kuigi
abistajal endal
oleksid sageli palju pakilisemad
asjad lahendada.
Loomulikult jäävad siiski iga
üliõpilase individuaalsed oma
dused põhiliseks hea
õppe
edukuse pandiks.
Õppeaastal, millal tähistame
V. I. Lenini 100. sünni-aastapäeva, kutsume kõiki
õppegruppe üles rakendama maksi
maalselt oma jõudu meeldiva
te tulemuste saavutamiseks igal
alal.
Tl-ST

TOIMUS JOOKSUKROSS

See juhtus Karjalas
matkates..
Л. K I L K
(Algus eelnevates numbrites)
17. august
Seekord ei näi hom m ik sugu
gi õhtust targem olevat, sest
lained pole põrm ugi väiksemaks
jäänud ja tuul puhub endiselt
risti m eie liikumissuunale vas
tu. Paadid heitlevad
pähklikoortena lainemürakate vahel.
K u ig i
hing
veidi
kripeldab,
sõuame a v a jä rv e'e , sest kalda
läheduses varitsevad veealused
kivirahnud.
Läbimärgadena,
jõuavad kõik paatkonnad jõ e suudmesse.
Siin peetakse veel
viim ane sõjanõu ning ju ba kao
vadki paadid üksteise järel jõ e 'käänaku taha.
Suja rõõmustab meid — tuul
on meiega päri ja nii jätkubki
*tipikate» sõit puriede all. V u
linal kaob ahtri taha vesi. A ga
ohutu
see
kihutamine
siiski
pole, sest hallikaspruunide lai
kudena
vilksatavad
siin-scal
mööda veealused kivimürakad.
Et mitte karidele joosta, ronib
M in i vööri seljakottide otsa, is
tub seal nagu Argentiina taskuahv, kamandades tüüril olevat
Dagit. Sass seab purjesid
ja
m õnuleb päikesepaistel. Idüll!
Peagi röövib
eespool m ü h i
nal kividele torm av jõgi m eilt
taas kõik mõnud. P u rje d maha,
meeskond aerude'.e! Tullid k iu nutxid, paat ägab lainete v in t sutusest,
kivid taovad
vastu
põhja. N ii tormam e sedapuhku
lühiaegsete rahulikumate
m o
mentidega üle 8 kilomeetri, al
les siis täituvad vetevood. K õik
matkasellid on nende kilom eet

ritega
nagu
kõhnunud
(higi
loopisime paadist välja), kuid
meeleolu on isegi tõusnud. M eie
õrnema
soo esindajad leiavad,
et tüsedatele
(täissaledatele)

naisterahvastele tuleks kasuks,
kui nad kõik järjekorras K a r
jala kärestikest läbi lasta. Seda
kontrollitud retsepti maksaks
proovida!
L õunaks kinnitame otsad ü k 
sikul saarel keset jõge. Energia
tea t?m is:ks krõbistame k uivi
kuid ja joom e peale piim apulb
rist tehtud jooki. K rim psu v a 
junud musklid tõm buvad p rin 
giks, nii
et m õni sell jaksab
jälle hundiratastki visata. Retk
jätkub.
Pärast m õnekilcmeetrilist sõi
tu m eenub Reinule, et tema
kell saarele põr^a oJsa kasva
ma jäi. Paat tõmmatakse kalda
äärde, R °in alustab m etsajook
su tagasisuunas. Eero proovib
vahepeal kaladele jahti pidada,
kuna M aie saab oma toolil, m i 
da ta ju ba matka algusest kaa
sa veab, päikesepaistel nurru
lüüa.
Pühapäeva puhul jääm e laag
risse ju ba kell 19.00. Telgid
lüüakse üles kõrgel kaldapeal
sel heinamaa
serval.
Pärast
mõningast koristust — lehmad
on oma visiitkaartid maha jä t
nud — näeb m eie laager üsna
heakorrastatud välja.
Peetakse maha
spartakiaad
3-liikmeIiste nais- ja m eeskon
dade
osavõtul.
Võisteldakse
ühel
alal —
panniheitmises.
Jõukatsumine
on tulvil
häid
saavutusi, mida tõendab seegi,

Kui palju ja millised elemen
taarosakesed on tuumas 10aBe?
Nad on lämmastiku elem en 
taarosakesed
ning neid
tuumas 14 elektroni.

Avaldada
kaudu!

on

düün põhi ühikute

D ü üd põhiühikute
võrdub 105 dn.

kaudu

fookus

18. august
Jõgi jätkab kopriisitsemist —
juba paari kilomeetri järel al
gavad uued
kärestikud.
Vesi
mühiseb kivivallide vahel ning
üle astangute, tehes vaheldu
seks järske sik-sakke vasakule
ja paremale.
Um bes 6. kilo
meetril läbib meie paatide ka
ravan
sellest kärestiku
rüh
mast viimase, eriti kiirevoolu
lise. K ividerea
lõpus valitseb
jõg e vä gev murdlainetus, m il
les paat enesele raevukate h ü 
petega teed rajab. Seejuures
va ju b m õnigi lainehari selja
kottidele üõi ujutab üle paadipõhja. K u id läbi jõuam e!
Enne
lõunat kruvib
pinge
üles väike koseke, kus jõgi kit
saks kaelaks graniitkaljude va
hele kokku surutakse ning see
järel meetrikõrgusest astangust
alla lastakse tormata. V eteh u n did vaatavad lähemalt koske,
žestikuleerivad,
päästenöörid
selga, vettkartvad pakid laadi
takse kaldale. Ja siis edasi j u 
ba nagu Tootsi-lugudes — esi
algu läheb paat vu p sa k u -vu p saku, seejärel kas lööb joaalune ränk laine paadi vett täis
ning seltskond teeb läbi sundujumise või
pääsetakse kerge
ehmatusega.
(Järgneb.)

KAADIOLQENOMP

on optilise

AMilLT
Nagu eelnevail
oleval õppeaastal
tumiseksamid
uusi seisukohti
Toome siinjuures

nii ka käes
tõid sisseas
päevavalgele
ja arvamusi.
mõningad ära.

Mis on jõumoment?
Jõum om ent on kehale tema
paigalt nihutamise m om endil
rakendatud jõ u suurus.

Mida näitab Faraday arv?

peatelje kaugus läätse kesk
punktist.

Mis on potentsiaal?
Potentsiaal
vahe.

on

laengute

Mis on relatiivne niiskus?
A bsoluutse
niiskuse suhet
selle v ee m ahu hulgaga, mis
antud tem p era tu u ril . .

Faraday arv näitab sooju shulka, mis on vajalik
aine
ühe gra m m -ek viva len d i soo
jendamiseks ühe kraadi v õ r 
ra.

Sõnastage kruvi reegel ja m il
leks teda kasutatakse?

Faraday arv näitab suuri
mat kaugust
tasakaaluasen
dist.

peaga. Teda kasutatakse kru
v i või m utri keeramisel. Iga

Mis on v-kiirgus?
Y -k iirgu s tek ib

elektro

keerata päri
ta

liigub

risti

ese, mida on võimalik keera
meid, tuleb keerata päripäeva,
et ta liiguks alla.

Mis toimub aatomis valguskvandi neeldumisel?

K A R IK A T U R I S T I
T Ö Ö M A IL T
kunstiteost

tuleb
kuid

pannakse

Valguskvandi
neeldumisel
suureneb aatomi siseenergia,
m ille tulem usena hakkab ühel
elektronil halb olla ja ta len
dab ära.

РШШМ. ОаКЕШШМЕ
Lõppes
laevajõuseadm ete
eri
ala
V
kursus
üliõpilaste
eksp uatatsioonipraktika.
Nagu
eelmistelgi aasta
tel toimus see k(
tänavu
põhilisel
Eesti
M erelae
vanduse
ookea
nilaevadel
« Kei
la», «P c š U , «Edu
ard
V ild e»
ja
teistel
suurte
meresõidukitel.
Kuue
nädal
vältel said üliõ~>
lased häid prak
tilisi
ко детиlaeva jõuseadm e
te
ekspluatal
siooni
ja
agre
gaatide
jooksvc
rem ondi
ala
m eretingim ustes.
Om andatw
■kogemused
on
kahtlemata heaks
täienduseks
eri
alastele
teoreeti
listele teadmiste
le.
M erereiside aja'
said poisid « oma
nahal» tunda
ka
mereromantika
võlusid ja karas
tusid
soolaste;
tuultes ning
sü
gistormides.
Üliõpilased kü
lastasid
mitmete
Euroopa
maade tuntud sada
malinnu — käisid Hullis, L o n 
donis,
Bremen,is,
Hamburgis,
Oslos, Göteborgis ja mujal.
Loom ulikult
tutvuti
vahist
vabal ajal nende linnade vaa
tamisväärsuste, mälestusmärki
de, muuseumide ja jõudum öö
da ka inimeste elulaadiga.
Viibides näiteks valimiseelse
kampaania
ajal Lääne-Saksamaal, nägid tudengid oma sil
madega noorsoo küllaltki tor
milisi meeleavaldusi
natsionaal-demokraatliku partei po
liitika vastu.

3.
nov. — dotsent Elmar K ikerpilli loeng V ja V I kursuse
üliõpilastele töökaitses «Ohutusja tulekaitsetehnika alused».
Dotsent Ülo Taigro loeng I
kursuse üliõpilastele N L K P aja
loos «Leninliku rahvusprogrammi põhiseisukohad».
10. nov. — dotsent Georg Met
sa loeng füüsikas II kursuse
üliõpilastele «Termodünaamika
alused».
Vanemõpetaja Lilli Randma
loeng I ja И kursuse üliõpilas
tele inglise keelest «Sõnastiku
kasutamine õppimisel».

ta., mis om ab vinti ehk keery-osakeste

helendumisel.
y-k iirgu s on voog
magnetilist laineid.

Kui
seinale.

K ru vi
päeva,

Saar (LI-32).
Naistel tuli joosta 500 meet
rit. Es’ koha v õ :tis Jelena Savela (E-19), teiseks tuli Mall Oamer (TP-11) ja
kolmandaks:
Saima Karu (MN-31).

'A/V’v/'vA/'>s/4ü\A/V\y\/V4y\/V^^Ay\/\y\/\/\yV'y\A/V\A/\/VJ\/\AAA/'v/\/\/\/ ^/\АУ\АЛУ\УЧ/А/\у W \T J V / W W W W V W V .

et pann varre ja priske k ü ljetüki kaotab. 4 võistkonna hul
gas on m eie
naiskond (M aie,
Dagi, M a x i) kindel võitja, aga
meeskond
(Eero, Rein,
Sass)
peab
rahulduma I I
kohaga,
sest Sass diskvalijitseeritakse —
pann lendab sektorist kõrvale
ja kaob põõsasse.
Pärast Õhtusööki kaob
Eero
kalade pe'butamiseks õngi sis
se
panema, teised
rändurid
poevad
telkidesse.
Kasxxivast
norskamise ' valjusest
ärahir
mutatud kalad jätavad
maha
oma positsioonid
Eero õngede
läheduses,
aga sääsed otsivad
võ'm aiuse
norskajatega
kon
takti loomiseks. Ja üle
kõige
selle Vma muigab kuu.

Mis on läätse fookus?
Läätse

Kolmapäeval peeti
Musta
mäel T P I jooksukross. Meestel
oli võistlusmaa pikkuseks 1 km.
Võitjaks tuli Uno Viin (E-13),
teiseks jäi Peedu
Haasmaa
(ТГ-11) ja kolmandaks
Ülo

31. oktoobril kell 19.30 —
P IK O -s esineb vabariigi teene
line kultuuritegelane Anatoli
Mitt, asjatundja sel alal, mis

1а Ь alrca

R E LIG IO O N I VARJUS.
Viktoriin. Tants. Auhinnad.
Kella 11— 18-ni on Poliithari
dusmajas, Sakala tn. 3 avatud
näitus
«25 aastat Eesti N SV
fašistlikust okupatsioonist va
bastamist.»

1. novembril kell 15.15 —
Tallinna 1969. a. naiste korv
pallimeistrivõistluste
sarjas
kohtuvad võimlas K iire 1. 1 T P I
ja Kergetööstuse
Tehnikumi
võistkonnad.
2. novembril kell 11.15 —
mainitud võistlussarjas kohtu
vad samas võimlas T P I ja «Dü
namo» II võistkonnad.
üritusi, mida me peaksime
külastama, leidub mitmesugu
seid. Tuletame nende korralda
jaile veelkordselt meelde
—
teatage kindlasti nendest toiitipUispIa esmasnäevaks.

Sügava m u lje jätsid nii lin
nade
puhtus
ja kord, nende
ebatavaline arhitektuur kui _ka,
jalakäijate ja autojuhtide dist
siplineeritus ja
vastastikune
viisakus.
' K uid tõde peitub
vanasõnas
— külas on hea, aga kodus
parem — ja uue jõuga, tead
likumalt ja tõsisemalt asusid
tulevased
insenerid viimasele
etapile oma erialases etteval
mistuses.

Pildil:
üliõpilane
Vitali
Vinogradov
«Bremeni muusi
kute» juures.

TEADM ISEKS KÕIGILE
Täiendavalt «Tallinna Poliitehnikutes» 17. ja 24. oktoobril!
ilmunud üleskutsetele doonor
luse alal, tuletame veel kord
meelde, et neile, kes soovivad
sellele humaansele
üritusele,
kaasa aidata, avaneb võimalus
verd anda T P I tervishoiupunktis esmaspäeval, 3. novembril
kella 9—12.

Teadmiseks I
kursuse
K un i 5. novem brini A5-203 on
a/ü rühmaorganisaatoritele ja
müügil abonement nr. 2.
teaduskondade büroode aseesiK avas:
5.
nov. — « Nõukogude film i meestele-üliõpilastele!
kunsti ajaloost» — esimestest
Teile toimub 11. novembril
sammudest
kahekümnendate
seminar Väänas. Osavõtumaks
aastate suurmeistriteni.
1 rubla tasuda
komiteesse
12.
nov. —
« Jaapani film i (A IV-203) hiljemalt 4. novemb
kunst».
riks.
19. nov. — U us film.
Väljasõiduks kogunemine 11.
26.
nov. — M u ltifilm enne ja novembril kell 10
peahoone
nüüd. (W . Disney, N. M c Laren
ees.
jt.).
3.
dets. — «Е т а ». — V. Pudovkin.
10.
dets — Kuuendast M o sk 
TÄNUAVALDUS
va filmifestivalist.
17.
dets. «Lady H am ilton» —
Palun vastu võtta südamlik
A . Korda.
tänu 50. sünnipäeval minule
K ava võib veel muutuda. V a 
osaks saanud tähelepanu
ja
ruks on 1. Kosenkraniuse loeng
õnnesoovide eest.
« Prantsuse filmikunstist».
H a r r i. Eesmaa.
A bonem endi hind — 1 rbl. 30
kop.

K A S T A L L IN N A S
T Ä H IS T A T A K S E
Ü L IÕ P IL A S P Ä E V A ?
Millal, kus ja kuidas seda
kavatsetakse teha ning kes on
organiseerijad — sellest kõi
gest saate lähemal aja! teada
«Tallinna Poiütehniku» veergu
delt.
ELKNÜ T P I Komitee

Vast. toimetaja V. К A LP U S
Орган парткома, ректората, ко
митета Л К С М Э и профкома Т а л 
линского политехнического инсти
тута газеты «Т алли н ск и й политех
ник» .

Hind 2 kop.
Trükikoda «Ühiselu», Tallinn,
Pikk tn. 40/42.
Tellimise nr. 3338
MB-10115

