LÄHENEB SUUR PIDUPÄEV
M e ie noorsoo suurest pidupäe
v a s t — Üleliidulise
Leninliku
K om m unistliku
Noorsooühingu
40. aastapäevast — lahutab meid
v e e l ainult pool kuud.
Kogu
N õukogudem aa
noorsugu võtab
se d a päeva vastu uute võitudega
m e ie
rahvamajanduse
kõigil
rin n etel,
pühendades Ü LKNÜ '
sünnipäeva tähistamiseks oma
töösaavutused tehastes ja vabri
ku tes, kaevandustes ja karjää
rid e s , kolhoosides ja sovhoosides,
m e r e - ja õhutranspodis, asutustes
äa koolides, samuti aga ka kuns
tis, kirjanduses ja spordis.
M ille g a võtab Ü LKNÜ 40. aas
ta p ä e v a vastu meie, Tallinna P o 
lü teh n ilise Instituudi üliõpilaspe
re, m illistest saavutustest ja edu
sam m udest võime me kõnelda?
V õ ib liialduseta märkida, et
Ü L K N Ü juubeliaastal on
meie
in stitu u di kommunistlike noorte
organisatsiooni töö
mõningate
eelm iste aastatega võrreldes mär
g a ta v a lt elavnenud. Mis kinnitab
s e d a väidet?
V aadeldes ükskõik millist meie
in stitu u di eluala, näeme, et kom
somoliorganisatsiooni
aktivisee
ruv ja ju h tiv osa paistab silma
k õ ik ja l.
V õ ta m e
õppetöö. Kui
veel
1956/57. Õppeaastal ei
omanud
kom som olikom itee ja teaduskon
d a d e bürood isegi selget ülevaa
d et üliõpilaste õppeedukusest ül~
diseski ulatuses, rääkimata võit
lu sest õppeprotsessi parandamise
ja õppeedukuse tõusu eest, siis
1957/58.
õppeaastal
analüüsiti
k o rd u va lt õppeedukusi nii tea
duskondade, kursuste kui ka ük
s ik u te õpperühmade lõikes ja
t e h ti korduvalt ettepanekuid õp
peprotsessis esinevate puuduste

kõrvaldamiseks, millised direkt guneb ka meie komsomoliorganisatsioon instituuti ja lülitub edu
siooni poolt arvesse võeti.
Võtame üliõpilaste teadusliku ka õppetöö kõrval ka ühiskond
töö. Kui veel 1956/57. õppeaastal ( liku töö päevaiilesannete lahen
lasus ÜTÜ töö organiseerimine ja damisse. Tööd on meil palju.
saavutasime möödunud
teaduslike konverentside ette Kuigi
valmistamine õppejõudude õlga õppeaastal nii mõndagi märki
del, siis 1957./58. õppeaastal toi misväärset, jäi ometi ka palju
mus see ELKNÜ T P I Komitee veel poolikuks, halvastitäidetuks
ÜTÜ sektori juhtimisel põhiliselt või hoopis täitmata. Kaugeltki
mitte veel kõik üliõpilased ja ka
üliõpilaste oma jõududega.
mitte veel kõik kommunistlikud
Võtame poliitilise kasvatustöö
üliõpilaste hulgas. Ma ei hakka noored ei võtnud aktiivselt osa
meie päevamurede lahendami
pikemalt peatuma selle töö vor
sest, võitlusest kõrgemate tule
midel ja kõikidel näitajatel, mär
muste eest nii õppe- kui ühis
gin ainult, et 1958. a. on esitanud
kondliku töö alal. Esines juhtu
ÜLKNÜ-ssp astumiseks avaldu
meid, kus mõningad komsomoli
sed 28 eesrindlikku üliõpilast ja
N LK P liikmekandidaatideks on organisatsiooni aktiivi liikmed ei
vastu võetud 7 tublimat kommu seisnud oma ülesannete kõrgusel.
nistlikku noort. Tõsi, need arvud Kõike seda tuleb püüda alanud
on meie üliõpilaskonna üldarvu õppeaastal parandada.
Esimeseks suureks ülesandeks,
ga võrreldes veel küllalt tagasi
millega meie komsomoliorganihoidlikud, kuid siiski märgata
valt suuremad viimase
seitsme satsioon peab toime tulema veel
enne Ü LKNÜ 40. aastapäeva pi
aasta samadest näitajatest.
dustusi
on aruandlus-valimisVõtame T P I Spordiklubi juu- koosolekud õpperühmades ja tea
belispartakiaadi, võtame Kunsti duskondades. Nendega tuleb saa
lise Isetegevuse ja Omaloomingu vutada, et meie komsomoliorga
X II Olümpiaadi, võtame ükskõik nisatsiooni asuksid juhtima tõesti
millise ürituse, analüüsime neid, kohusetruud ja aktiivsed seltsi
vaatleme sporditööd ja kunstilist mehed. Sellest olenevad väga
isetegevust meie instituudis ter suurel määral meie edaspidise
vikuna ja me näeme, et kõigis töö tulemused. Seega, kommu
neis on tõusnud komsomoliorga nistlikud noored, alustagem päe
nisatsiooni osa.
vagi viivitamata ettevalmistusi
Ja siis meie 300-liikmeIise nende koosolekute kvaliteetseks
noorte löökbrigaadi tubli töö vil- läbiviimiseks.
Saavutame,
et
jakoristusperioodil
Kasahstanis, 1Ü LKNÜ 40. aastapäeval võime
rohkem kui 1000 üliõpilase ak j raporteerida senistele lisaks veel
tiivne ja kohusetruu osavõtt töö ühest töösaavutusest — aruand
dest
meie vabariigi põldudel lus-valimisperioodi edukast lõ
ning instituudi valmivate ehitus petamisest
komsomoligruppides
te juures. Kõik need saavutused ja teaduskondade algorganisat
pühendavad noored ÜLKNÜ 40. sioonides!
aastapäevale.
E. KESKÜLA,
Algab uus õppeaasta. Taas ko ELKNÜ T P I Komitee sekretär

Sõna on vastuvõtukomisjonil
Käesoleval aastal alustas T P I J ]
kursusel õpinguid 780 uut üli
õpilast, neist päevases osakonnas
435, õhtuses 75 ja kaugõppeteaduskonnas 270.
Päevases osakonnas erinesid
vastuvõtutingimused
käesoleval
aastal tunduvalt mullustest: Kõr
gema Hariduse
Ministeeriumi
poolt oli lubatud vastu võtta päe
vasesse osakonda väljaspool kon
kurssi kaheaastase tööstaažiga
80% osakonna üliõpilaste üldar
vust. Samaaegselt tühistati kesk
kooli kuld- ja hõbemedaliga ning
tehnikumi kiitusega lõpetanute
eksamiteta vastuvõtt.
Kokku avaldas soovi õppima
tulla päevasesse osakonda ligi 800
inimest, neist 2-aastase tööstaa
žiga — 177.
Sisseastumiseksamid toimusid
1.— 20. augustini.
Eksamid sooritas 478 noort,
neist ainult 87 2-aastase tööstaa
žiga.
., ,
Sellist olukorda ei saa pidada
normaalseks.
Vastuvõtukomisjon vestles pal
jude sisseastujatega, kes ei suut

nud sooritada eksameid. Selgus,
et
ebaõnnestumise
peamiseks
põhjuseks oli kauane eemalolek
koolist ja sellest tingituna tead
miste ununemine. Ei kasutatud
ka küllaldaselt
konsultatsioone,
milliseid korraldati kuu aja v ä l
tel, enne eksamite algust. Pläid
tulemusi andsid
ettevalmistus
kursused. Need, kes võtsid osa et
tevalmistuskursustest^ sooritasid
reeglina edukalt ka sisseastumis
eksamid.
Kaugõppeteaduskonda _ sisseas
tumisel oli antud vastuvõtutingimustega eesõigus isikutele, kes
omasid suurema tööstaaži ja kõr
gema kvalifikatsiooni See asjaolu
määraski sel aastal põhiliselt vas
tuvõetute koosseisu: väga p a lju 
del vastuvõetutel on 10- kuni 15aastane töötaaž.
Õppeaasta alguse puhul_ soovib
vastuvõtukomisjoni
kõikidele
meie uutele üliõpilastele head in 
du, töötahet ja parim aid tulemusi.
G. S A M O LE V S K I,
T P I uute üliõpilaste vastuvõtu
komisjoni vastutav sekretär

läbiviimiseks instituudi alalises •
spordibaasis Kloogal, kus toimus
viimane lihv. Ja lõpptulemuseks
oli — T P I mass võim le jäte kava
hinnati Tallinna Spordimängudel
üheks parimaks!
Samal ajal valmistusid insti
tuudi sportlased Balti liiduvaba
riikide ja Valgevene N S V kõrge
mate õppeasutuste tsoonivõistlusteks, mille võ itja omandas õigu
se võistelda finaalvõistlustel K iie 
vis.
Tsoonivõistlustele
Minski
sõiduks omasid õiguse T P I üli
õpilased järgm istel spordialadel:
kergejõustik, võimlemine, k o rv
pall (mehed,
naised), võrkpall
(mehed, naised), ujumine, veh kle
mine, vabamaadlus, poks ja ten
nis — kokku 140 võistlejat. N ii
suure arvu võistlejate kohaletoi
Pidulikus ja rahvusriietuses pikk valmistada seal
terve hunniku jaama, et koos õppejõu sm. Rau- metamiseks eraldati m eile 2 otseüliõpilaste kolonn hämaruses loit- Lätis traditsioonilisi tammepärgi, kasega olla « esimesed linnud» vagunit. Minskis võttis m eid aga
vate tõrvikutega liikus piki in i milledega ehiti kõiki dirigente en Eestist Kasahstani. Nad sõitsid oma šefluse alla Valgevne Polü mestega tihedalt palistatud Riia ne kui neile tegid « tuule alla» Toboli Elevaatori ehitustöödele. tehniline Instituut.
tänavaid, seisatas, jälle liikus . . . läti, leedu või eesti noormeeste
22.
ju uli vihmane hommik ei Võistlused ise olid väga pinge
Lakkamatult kõlasid tervitused: tugevad käed. Kõikide südamed suutnud summutada järjekordset lised, sest tuli jõudu proovida ka
oli võitnud Paulis Kvelde. Kätel nooruslikku elevust Kopli kauba kehakultuuri instituutidega. P a 
« Lai dzivo Latvia!»
kanti dirigendipulti
külalisena jaamas. Ešelonist Tallinn-Kusta- remini esinesid T P I võrkpallurid
«Degevoij Lietuva!»
laulupeol viibiv vanameister Ju nai oli 5 vagunit «broneeritud» ning ujujad, kes omandasid õigu
« Elagu Eesti!»
meie instituudile. Neis olid pea se võistelda finaalvõistlustel. M eie
Viibati, lehvisid eestlaste val han Simm.
Palju oli selliseid . südamlikke gi kohad sisse võtnud 300 meie tennisistid aga lubati K iievisse il
ged, lätlaste ja leedulaste m itm e
üliõpilast.
värvilised m ütsid... K uigi maha hetki, et otse hing jäi kinni.
ma tsoonivõistlusteta.
oli marsitud üsna m itu kilomeet
Laulupidu lõppes alles hilisel,
Nagu möödunud aastal L e 
Viimased käepigistused, head
rit, olid vist küll kõik valmis seda soojal suveööl.
soovid kaasa, palju jaksu tööks — ningradis, nii ka tänavu K iiev is
kordama kas või kümme korda.
Esmaspäevaks olid lätlased lau- ja kaduski silmist Kasahstani v il- osutusid parimaiks T P I tennisis
Kõikidest tõrvikutest sai Dauga lupeolistele valmistanud toreda jakoristustööle sõivate eesti noor tid (M. Tõruke, LI. Ustav, E. K eva kaldale suur sõpruslõke, mis üllatuse. Rongid viisid « tudengid» te ešelon. Meie instituudi rahvas dars, T. Palm.) kaitstes Ü leliidu 
kaua leegitses suveöö hämaru 52 km Riiast välja looduslikult töötas käesoleval aastal Kustanai lise Kehakultuuri ja Spordikom i
ses . . . Praamidel Daugaval to i kaunisse Siguldasse, kus pidi to i oblasti Viktorovna teraviljasov- tee
rändkarikat.
Võrkpallurid
munud esinemisi, millest võtsid muma laulupeo lõppakord. Päev1 hoosis.
jäid neljandaks.
* **
osa ka meie kaunites Mustjala Siguldas möödus tujuküllaselt ja
Ka
individuaalselt
esinesid
rahvarõivastes naiskoori lauljad, huvitavalt. Märkamatult jõudis
Uudismaalaste rühmakaaslased, möödunud suvel paljud meie
nägid ja kuulsid küll vähesed: kätte aeg seada sammud mõni ki keg ei saanud sõita Kasahstani, sportlastest vägagi edukalt. N ä i
See aga ei rikkunud meeleolu.
lomeeter jaama pool asuvasse läksid appi šeflusalusesse Mahtra teks Peeter Varrak (A T-74) (II
5.
juuli hommikupoolik möödus
parki, kus toimus huvitav jaani- kolhoosi suvistele
põllutöödele. koht N S V L esivõistlustel 800 m
jällegi imekiiresti: Õhtul koguneti õhtu-kontsert
Sigulda rajooni Seal töötas suve jooksul 40 ü li jooksus), A nne Tipp el (E - 3 1 ) (I
Riia K ultuuri- ja- Puhkeparki kolhooside isetegevuslaste kaaste õpilase ümber.
koht EN SV esivõistlustel ujum i
tantsude peole.
* **
ses; osavõtt Euroopa esivõistlusgevusel. Sellele järgnes suur rah
Meeldiv oli juba algus. Estraa vapidu.
Osa üliõpilastest lõid käed kül test Budapestis), M aila Tõruke
Külaliste *auks pidasid
dile väljusid Läti tütarlapsed ja lätlased sel aastal jaanipäeva p i ge ehitustöödel instituudi juures. (KS-52) (I koht E N S V esivõistlus
noormehed
tammepärgadega. sut hiljem või kaks korda. Igal Peahoone hoovile ehitatava labo tel tennises). T P I jooksjad võitsid
Süttis sõprustuli... On võimatu juhul oli 7. juulil Siguldas tõeline ratooriumi ehitustöödest
võttis kolm esikohta EN SV esivõistlustel
edasi anda kõiki muljeid. Rahva jaaniõhtu. K uni koidikuni loitsid osa poolsada inimest, sama palju teatejooksudes j a alles h ilju ti
riiete kirev kaunidus, imetoredaa kümned jaanikud ja lõkked. Nen töötas ka Koskla tänava ehitusel. püstitasid uue rekordi 800V400X
tantsud, nooruslikud lauluviisid! de ümber ei raugenud lõbusad rõPaarikümnele üliõpilasele lei X^OOXIOO Efr jooksus (P. V arrak
Armas eesti «T u i j äkki» tundus katavad laulud, tantsud ja rahva dus suvel instituudis majandus E. Soovik, T. Kitsing, V . Elm anoveelgi ilusam kui kannagi varem! likud mängud. . . Igal sammul oli töid.
, vits).
* **
-_..l Edukalt esinesid meie üliõpila
Lõpuks kõik tantsijad, kõik laul- rõõmsaid kohtumisi vanade tu t
jad ja kõik pillimehed esitasid tavatega, uued
sõprussidemed,
Arvukalt meie rahvast tegi su sed ka matkaspordis, purilennus
koos läti « Sudmalinase».
palju kauaks meeldejäävaid het vel matka mööda kodumaad, või purjespordis^sõudmises jt. aladel.
Pühapäev, 6, juuli. Päev m öö k i . . .
M eie
üliõpilasperele
saabus
isegi kaugemale.
uute üliõpilaste näol tu bli täien 
dus jällegi lennates. Kellelgi ei
Lahkumisel Sigulda jaamas kõ
Umbes 1300 üliõpilast
viibis
nagu Eesti N S V koond
olnud aega, kõikidel oli rutt, kõi las mitmes keeles läbisegi: «Jälle suve jooksul õppe- j a tööstus dus kidel oli tuju hea...
võistkondade
liikmed: kergejõust
nägemiseni 1959. a. Leedus!»
praktikal paljudel objektidel meie
* * *
iklased Toomas K itsin g
Enn
Pealelõunal koguneti Mezoparvabariigis ning väljaspool vaba
ki. Toimus päris laulude pidu.
Maasik, meistersportlane L iiv ia
Samal ajal toimuvatest Tallin riig i piire.
Alustasid jällegi L ä ti neiud ja na Spordimängudest võttis osa
Harsmg, Anne Viilukas, võim le
jad Galina Minno, m e j uui M ati
noormehed
tammepäradega. . . 250 meie instituudi üliõpilast. 200
oli Mehist, Uno Salavee, E N S V meis
; Sudmalinäs ...
Gaudeamus . . . neist
viibis
võimlemislaagris .. Hnyitov ja mitmekesine
Laulud, laulud, laulud — ilusad, Kloogal instituudi spordibaasis. üliõpilaste suvi. Kõigest jutustada ter tennises Made Lin dre vaba
helisevad! Imeilused rahvatant Spordibaasi korrastus- ja välja- võtaks palju aega ja ruumi. Ras riigi parim aid kunstilises võim le
sud! Neljas erinevas keeles kõlas ehitustöödel viibis üliõpilasi kogu ke on nii otsustada, kellel oli kõi mises Ennä Landmann
EN SV
ge huvitavam, kes saavutas kõige tšempion kiiruisutamises
«Ulemaaitmne
Üliõpilasliidu suve jooksul.
Ants
Hümn», helises eestikeelne «M u
Umbes 140 inimest oli samal rohkem. Jääb vaid soovida pal Antson, ujujad M ah V äljak, £?na
isamaa on minu arm»!
ajal Minskis toimunud Kõrgema ju indu ja energiat uuteks saa Kilter ja paljud teised andekad
Ei saa mõnd kiidusõna jätta te Koolide Spartakiaadil. Ü liõpi vutusteks, õppe-, teaduslikus- ja sportlased.
ütlemata meie meeskoori liikm e laste spordisuvi oli huvitav ja komsomolitöös ning isetegevuses
Head Pea^kakkamist, noored1
ja spordis!
te aadressil, kes omalt poolt aita mitmekesine.
« . EüM,
* * *
sid südamlikkuse ja pidulikkuse
T P I Kehalise kasvatuse ja spordlA. HACHFELDT.
õhkkonna loomisele kaasa sellega,
kateedri juhataja
13.
juu li hommikul kogunes 31ELKNÜ T P I Komitee sekretäri
et leidsid mahti sõita metsa ning ehitusteaduskonna üliõpilast Balti
asetäitja.
Toim etaja V / g a r I N a "
Ei mäletagi millal T P I sportlas
tel oleks olnud nii tegevusrohke
suvehooaeg, kui möödunu. Selleks
alustati ettevalmistusi juba vara
kevadel, kui instituudile
tehti
ülesandeks esitada võimlemise
masskava Tallinna Spordimängu
del. Kehalise kasvatuse kateedri
õppejõududel sm-stel. A. Klam mil, A. Lannusel jt. polnud kerge
esinemiseks ette valmistada 200
võimlejat, kuid toime tuldi hästi.
Direktsiooni toetusel leiti võima
lusi ka 5 päevase treeninglaagri

KILDE SUVEST

J u u lik u u esimesed päevad...
A l a t i üliõpilastest lõbusalt sumi
sevas
instituudi peahoones on
jä ä n u d üsna vaikseks.
K e v a d in e
eksamisessioon on
lõp p e n u d , Õppetööga
tegelevad
v e e l ainult võlglased.
In s titu u d i Komsomolikomitees se
siseneb aeg-ajalt üliõpilasi
g ru p p id en a ja üksikult. Järjest
u u s i avaldusi tuleb köita hallikaanelisse kausta, millele on k ir
ju ta tu d «Uudismaalased
1958».
N e id on juba üle kahesaja...
M ille g a siis tegelesid üliõpila
sed suvel?
ö ö l vastu 1. ju u lit « laaditi» üle
200 m eie üliõpilase-isetegevuslase
K o p l i kaubajaamas
vagunitele.
A lg a s sõit Riiga I I Üliõpilaslaülup e o le .
R i i a tervitas päikesepaistelise
na. Juba varahommikust peale
k õ la s id R iia ilusates parkides lau
lu v iis id , h arjutasid . rahvatantsi
ja d ja pasunapoisid. Kõikjal va
lits e s täielik laulupeo meeleolu.
R iia o li muutunud nooruse lin
naks.
M e ie institim di rahvas oli end
m u g a v a lt sisse seadnud Läti R iik 
lik u Ü lik ooli võimlas.
L,aulupidu algas juba 3. juulil.
R i i a parkides toimusid üksikute
v a b a riik id e kontserdid. Tartu ja
T a llin n andsid eraldi kontserdid.
O le k s meelsasti läinud korraga
k õ ik id e le kontsertidele. Jäime aga
«fcolka patriootideks» ja läksime
k õ ik appi Tallinna kontserdile
K i r o v i nimelises pargis. Kontsert
v õ e t i soojalt vastu hoolimata v i
p e ru s te s t klaveriga, m ille tõttu
tu li jä rje s t laulda kõik laulud,
sus tantsida kõik tantsud ja siis
saata esinema solistid ja ansambUd.
....V
4 ,
ju u li päev moodus jällegi
p ro o v id e , Unnaga tutvumise, tut
ta v a te otsimise-leidmise ja päike
se v õ tm is e tähe a l l . . . õh tu l aga
kogunesim e kõik Riia Põlluma
ja n d u se Akadeemia juurde,
et
s e a lt alustada tõrvikute rongkäi
ku lä b i R iia linna, mööda kõiki
dest R iia kõrgematest õppeasu
tu s te s t Daugava kaldale. 22.00
k u u lu ta sid fanfaarid rongkäigu
■algust. . . Kõikide kõrgemate õp
peasutuste juures võtsid rongkäi
ku v a s t u sinna kogunenud üliõpi
lased südamlike tervitushüüdega.
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