M IL L E G A TEG E LD AK SE
Ü L IÕ P IL A S T E
K O N S TR U E E R IM IS BÜROOS?
Üldise vastuse sellele küsi
musele annab näiteks
TPI
«Teatm ik üliõpilasele» (1981. a.,
lk. 88),
Sellest võime lugeda:
«Et
saada inseneriks, on
vaja
omandada ka praktilise töö ko
gemusi. Selleks pakub häid või
malusi töötamine
üliõpilaste
konstrueerimisbüroos. T P I üli
õpilaste koni trueerimisbüroo on
instituudi te adusliku uurimise
sektori struktuurne ailosakond.
Tem a eesmärgid on järgmised:
a j pjaamparaseit orgamseeriaa
üliõpilaste looyat tööd ak
tuaalsetel teaduslikel ja teh
nilistel teemadel süvendades
ja kinnistades nende teoree
tilisi ja praktilisi teadmisi;

b) laiendada üliõpilaste silma
ringi, kasvatada kohusetun
net ja tööarmastust;
c) kaasa aidata rahvamajandu
sele vajalike teaduslik-teh
niliste ülesannete lahenda
misele.
Ü KB tegutseb
tööstusette
võtete ja T P I kateedrite vahel
sõlmitud lepingute alusel. Tema
ülesandeks on
mitmesuguste
seadmete konstrueerimine
ja
iseseisev, üliõpilastele jõuko
hane teaduslik uurimistöö. Töö
de juhendajaks on vastava eri
ala õppejõud.»
Tõstaksime siin eriti
esile
Ü KB kolmekordset kasu — või
malus teha . huvitavat erialast
tööd ja saada tasu nii rublades
kui ka Õppetöö arvestustes.
Kuna ÜKB-s loetakse «tibu
sid» kalendri-aasta lõpul, siis
toome alljärgnevalt
-mõned
1983. aastat iseloomustavad a r
vud: töödes osales 445 üliõpi

last (1982. a. — 364);
ÜKJB
lepingute kogumaksumus
oli
205 700 rubla
(176 700), mis
moodustas 5,3% instituudi le
pinguliste tööde üldsummast.
Teaduskondadest olid aktiiv
semad majandus- (130 üliõpi
last), ehitus- (124) ja automaatikateaduskond (161). Järgne
sid mehaanika- (81), keemia(9) ja
energeetikateaduskond
(0!, loe «null faktoriaaiis»).
Ü KB tööde raames* kaitsti 79
diplömiprojekti, '181,. kursuse
tööd, 17 laboratoorset ja 131
õppe-uurimistööd ning 55 tootihispraktika. arvestust. •Prakti
liste kogemuste
omandamise
seisukohast tuleks
nimetada
professor L . Paali juhendatud
tööd, milles uurifi Tallinna vee
puhastusjaama tootlikkuse suurendamise sföimaäüsL Selles le 
pingus osales 33 ehitus- ja mehaanikatudengit niijg oodatav
aasta-efeict moodustas
100 000
rubla. Samuti tuleb' esile tuua

mõelda
sid.

Põnevusega ootavad instituu
di arvutuskeskuse uue hoone
valmimist n ii õppejõud kui ka
üliõpilased. Vähemalt kõik need,
kel arvutiga suhtlemine moo
dustab ühe osa Õppe- või tea
dustööst. Tegelikult oleks vist
loomulik, et sellise suurehituse
vaVrmmiskäik kõigile tipikatele
huvi pakub. Kahjuks ei ole aga
paljud
üldse teadlikud, kus
selline maja kerkib.
Juba kolmanda ühika juurest
hakkab
silma kõrge rohelise
aiaga ümbritsetud punane tellishoone. Kellaga väravast laseb
mind sisse miilitsamees.
Ehitus nagu ehitus ikka. Läbi
poriste loikude jõmiseb raske
veomasin paneelidega. Kusagil
kanaemal müriseb traktor. Üle
punase
müüri ulatab ehitus
meestele oma konksud torn
kraana. Siis tõstab ta hulga
vajalikku kraami kas katusele
või . neljandale korrusele. K õ ik 
ja l on palju sagimist. K õrval
seisja esimese pilguga hindan
töötempo . tä ie sti. rahuldavaks.
Olen siia sattunud rohkem
kui parajal ajal. Eks malevamuljetestki ole teada; et näda
la algus on ehitusel kõige kii
rem aeg. Jagatakse ülesandeid,
materjale, tehnikat. Alustatakse
puhanud jõududega.
Töödejuhataja R a m o Jaaksoo
leian meestele katusekorisiruktsiooni selgitamas. Aega tal m ui-

dotsent ii. Mägi juhendatavat
mõõte-arvutussüsteemide alast
lepingut, kus oma jõudu . ja
mõistust said proovida koguni
57 automaatikaüliõpilast.
'
Dotsent A. Teaste on Ü KB -d
juhatanud selle loomisest peale
juba 15 aastat. Selle aja jook
sul on meie Üliõpilaste Konstrueerimisbürood hinnatud üle
liidulistel Ü KB-de ülevaatustel
kolmel korral- kolmanda pree
mia vääriliseks.
M ida siis sellise noorusliku
j uubeli puhul soovida Ü KB-s
täna ja homme osalevatele üli
õpilastele
ja
õppejõududeflej ühendajatele?
Kindlasü palju julgust ja
energiat veel -lahendamist-oota
vate probleemide kaljale kippu
misel ning rohkesti töö- ja iöötasurõõmu! On ju nii mõnigi
suur töö ära tehtud teadmatu
sest, et ta tegelikult nii suur
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vastavad instant

« Instituudil on ju täitsa ole
mas objektile nii vajalikud väikemehhanismid. Nende eralda
mine sellele ehitusele seatakse
millegipärast ajas üha veniva
küsimärgi alla.»
M ure on põhjendatud. Omalt
poolt võin öelda, et 1980. aastal
T P I ehitusteaduskonna lõpeta
nud Raim o Jaaksoo teeb küll
kõik selleks et oma kool m itte
ainult uue vaid ka hea korpuse
saaks,

dugi ülearu pole. Nagu mööda
minnes suskan:
«Kuidas läheb?»
«P ole viga. Nagu naea, too
käib.»
õige, töö käib ja juba 1983.
aasta septembrist. Ent millest
ikkagi kolmekuine
plaanist
Mahajäämine?
« Kolm kuud ehitus seisis,»
vastab Raimo Jaaksoo öise.
Saan teada, et lihtsalt polnud
ehitusmehi. Kavandati * juba
objekti üleandmist ehitusvalitsuselt nr. l
ehitusvälitsusele
nr. 2. Lõpuks siiski tööjõud
leiti. Odav küll, aga nüüd lao
vad arvutuskeskuse m üüre töõja raviprofülaktooriumi mehed.

«Raske on, aga
hakkama
saame,»
ütleb
töödejuhataja.
Korraga on ametis 35 meest.
Pooled neist pole enne ehita
nud. Üldine enamus pole pühtmateriaalselt tbost
huvitatud
(läheb ju " 30% palgast nende
hukkaläinud meeste ravimiseks
ja ülalpidamiseks, paljudel on
tasuda alimendid). Pärast töö
taasalustamist ori aga plaanist
kinni peetud.
Kohal on ka alltöövõtjad.
Paigaldatakse
ventilatsiooni,
kanalisatsiooni
ning ■ elektrit.
M aterjalide nappuse taha pole
ehitus seisma jäänud. Tööde
juhataja Jaaksoo kurdab, et
rohkem võiks selle ehituse peale

Plaanide järgi pidi arvuteid
monteerima
hakatama.
juba
uue aasta alguses. Nüüd aga,
kui teada, et ka 1985. aasta,esi
messe
kvartalisse pole ühtegi
k roh vija t eraldatud (krohviatust
pinda on 20 ÖQp m2), on enam
kui selge, et enne suve ei ole
maja üleandmist oodata.
L u g eja t hüvitab
kindlasti,
Kuidas saab Korraldatud, a rvu 
tite kateedri ja praeguse arvu
tuskeskuse töö uue hoone val
m im isel.,'O n ju uues
hoones
peale
masinasaali ettenähtud
ru iim id kateedrile ja k a "1audi
toorium id.
Loodan, et saame
selgüšt ka nendes' asjades. Seda
aga vast mõnes edaspidises aja
lehes. Arvutuskeskuse: uue hoo
ne
valmimiskäigust
püüdme
lugejat informeerida.
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26. aruanae-v&H-

miskönverents toimtib
24. oktoobril 1984. а
kell 13.00 aulas.
Delegaatide registreeritume algab pool fründi va
rem.

T Ä N A kell 19.00 on JsohvihIslubis malevakonverenfcs Näi
datakse film i ja slaide fceskstaap vastab küsimustele

22. oktoobrist 12. novembrini
on raamatukogus (Ehitajale 5)
väljas näitus **Eesti ilukirjan
dus 1983».
I

22. oktoobril kell 15.30 on
kursuse r ühmaj ühenda j atele

semiHarnGupidamine «Diferent
seeritud kasvatustöö».
FILM IK LU B IS on 23. oktoob
ril? üldkoosolek.
23.

on

ka

järjekordne
õhtu kell 20.00

..imiivikMubis*
Kolmapäeval,
24. oktoobril
kdü Ш90 avab
koM ikklöbis
orria õppeaasta" N A ISTE K LU B I.
Esmaspäeval,
22.
oktoobril
keti: 19.00 on1
' Taidlejate Majas
pliÄS Tallinna N Ä K . Seekord
koosseisus: JuhanlHabichtpifva
Koht, Peeter Joohhtan. Kõik
need, kes otsivad eneseväljen
dust eeskätt
proosavormis.
Paariks õhtutunniks pakutava
valik on püütud, teha põhimõt
tel «Igaühele midagi». -Autorite
«tidi •poolt’ etteloetaVat ori kavas
ilmestada
üüemanooise
fevitaustaga. Etteloetu arutelu.

ET JÄRGMINE KORD OLEKS KERGEM
«M eil on poisid olnud kom
bainidel rühma loomise' algusest
peale, see on siis kõik neli aas
tat, Tänavu olid Hillar Põdra
ja UkJra Habakukk (Ukku on
juha kolmandat aastat järjest).
Üldkokkuvõttes
tuli
Põdra
viiendaks ja Habakukk seits
mendaks. Mõlemad kogusid üle
300 tonni. Majandi parim oli
600 tonniga, kolmas mees 400
tonniga. N ii et poisid töötasid
hästi. 1220 ha pinda koristasi
m e sel suvel 10 kombainiga.»
N ii räaMs ühel neljapäevasel

pärastlõunal Paide rajooni K irnä kolhoosi peainsener Anta
Loide; Et kombaini konservee
rimine talvepuhkuseks
käis
ruttu, siis tipikatest kombäinereid endid nende suvekodust
enam ei leidnud.
Tipikate kombaineriks käimi
sest arvas Ants Loide järgmist:
«Tasub ära, sest m eil pole
abikaitisi, kust võtta hooajalist
toojoudu. Sel suvel oleks taht
nud enam kui kaht poissi, aga
ei jätkunud. Järgmiseks suveks

sooviks küll juba 3— 4 tipikaet
kombainerit.»
Eks see, e t juurde soovitakse,
näitab juba ära
Ants*?» Loide
arvamuse esimese poole ('«ta
sub ära») õigsuse ning meie
poiste: vajalikkuse. Kuid ega
see kombaineriks käimine „ ja
viljavõtm ine lihtne ole. Ants
Loide
ütles,
et
kombainide
remondiga on raskusi.
Umbes >kolm nädalat enne
lõikushooaega tuleks kombain
«oma kae järgi ara teha». Esi
mese aasta kurbadest kogemus

test ilmnes, et majandi spetsia
listide poolt remonditud kom
bainid hakkasid' poiste käes
lagunema. Tänavune aasta ku
junes omamoodi raskeks. K oristus venis pikale, sest v ili oli
laroandunud ja läbikasvanud
ning ka maad ei ole kõige pa
remad (savised). K a ilmad lisa
sid oma katsumusi tulevastest
inseneridest
komhaineritele.
Katsumustest tuldi auga välja.
N ii peabki. Ants Loide loodab,
et tu leval aastal on kergem.
Loodame meiegi.
R A IV O LIN NAS,, MM-93

Kolmapäeval,
24. oktoobril
k ell' 19:36 korraldab ajalehe
«Tallinna Poltitehnik» toimetus
«E va » ruumes kohtumise -luge
jatega. Oodatakse kõiki, kel
midagi öelda ja küsida ajalehe
kohta. Samuti võetakse vastu
uusi PR E SS IK LU B I liikmeid.

Eašfeflike vägede poolt vallu
tatud maa-alal, metsiku terrori
Ja jälitamise
tingimustes ой
Suures Isamaasõjas vee l teine
gi rinne — partisanisõja rinne
kõikjal vaenlase tagalas. Seife
rinde sidu rid — partisanid —
täitsid Nõukogude 'K id u Kom-:
monistliku Partei poolt antud
laWaguölesandeid.
1942. aasta kevad elt kuni sõ
ja lõpuni laienes partisaniliiku
mine kõigis N S Y L iid u okupee
ritud piirkondades — Ukrainas,
Valgevenes, Leningradi, Pihkva
ja Brjanski oblastis, samuti
Lätis, Leedgas ja Eestis. Tava
kohaselt olid partisaniliikumise
juhtideks partei keskkomitee
sekretärid.
Suure Isamaasõja
ajal oli Eesti partisaniliikumi
se jakiks
Nikolai Karetamm,
tema asetäitjaks hm reala suur
Eipetsiaiist alampolkovnik Paul
Stamm.
Olgu. märgitud, e t . partisani-,
sõjast oli haaratud kogu Euroo
pa. Eriti hoogne oli partisani
sõda Jugoslaavias ia Tšehho
slovakkia®.
Partisanisõja juhid Nõukogu
de Liidus olid ühtlasi keskko
mitee volinikeks. M eie vabariik
oli näiteks jaotatud kolmeks
piirkonnaks: põhja-, lõuna- ja
läänepiirkonnaks. PartisanivõitIuse juhtideks
(keskkomitee
volinikeks) olid
Oskar Sall.
Põhja-Eestis, Tarm o T a lvi Lõuaa-Eestis ja Jaan Kalu Läänefeesiäs.
Pärast Jaan K a lu hukkumist
1943/ aastal sõitsin lennukiga
Moskvast Eestisse teda asenda
ma. Lisaks keskkomitee volini
kele tegutsesid üheksas rajoo
nis veel partei maakonna vo
linikud.
10.
septembril 1943 alustasin
кош oma partisanisalgagä len
du Eestisse. Rinne püsis sellal
Pihkva ja Leningradi lähistel.

K ABARD IIN 1B A L K A A R I-84
A eg tiksub juba am m ugi sügiserada. ' _M alevakired . selleks
hooajaks. tasapisi . vaibuvad.
Enne aga k u i need päris talveunne suiguvad, oleks otstarber
kas heita veelkord tagasipilk+
P ilg u " alla jääb Kabardiini—
Balkaari rühm või nagu koha
peal kutsuti « E ston ia -II». Rühm
oli esimest korda EÜ E väl
jasõitvate
rühmade nimistus.
E t allakirjutanu kuulus 1983. a.
ka Moldaavia rü h m ä ,siis üritab
ta mälupilte ' suvedest kõrvu
tada.
Eesti rühmad olid juba küm
m ekond päeva töötanud, kui
rong viis meid esmalt Mosk
vasse. Päev pealinnaga tutvumiseks ning sõit jätkus Kobar■diini— Balkaari
ANSV
poole.
Enamusel o li ettekujutus siht
kohast üsnagi udune.
Usina
m ad alid k ü ll E N E -t sirvinud
ning leidnud mõningast infot
Josa infost kandis
kahjuks
1959. &. daatumit); asukohaga
PÕhja-Kaukaasias, , .pindalaga
Л2 500 km2, moodustati 1936. a.,
elanikke ligi 600 000, kelledest
enam ik
kabardiinid, mägedes
k a väheke ЪаШаате — see ja
veel mõned suurused üldjuhul
elulist teavet ei paku. ■Kuid
tulevikku vaatasime ikkagi loo
tusrikkalt, K u i lugeda kõik startinuid optimistideks, aga seda
oM i n ii või teisiti kindlasti; siis
o l i optimiste kokku 60. Edasi
kõneleb statistika; 2/з tüdrukud,
keskmise vanusega 21,5 aastat
•ehk piirides 18—26; ülejäänud
■seega poisid, keda objektiivsu
se nim el peaks pooleks jcmta•ma — keskmise vanusega 17.7
ja 23,5 aastat ehk piirides 17—
29; koolide lõikes olid esirinnas
TRÜ, T P I ja T P e d l; tehnikum i
d e rahv€st oli siit-sealt kokku
10 inimest.
Sellise statistilise
pagasiga
dstus meie rühm sõidu lõpp■punktis Naltšikis / ron gi pealt
maha otse vastu oma lähitule
vikule, ootuste-lootuste
reali
seerumisele,
Peagi
saabusid
'maleva oblastisiaabi ja kolhoo.si esindajad ning bussid, et viia
m e id laagrisse. Paika, mis sai
' meie koduks kahe järgneva kuu
jooksul.
Letager oli piisavalt suur, aga
seejuures m eeldivalt kom pakt
ne. Magamisruumid mahutasid
■tavapäraselt 100— 120 kooliõpi
last, n ii et m eie ema
poole
•väiksema seltskonnaga mahtu
s im e suhteliselt lahedalt ära.
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M eie pidime lafeinguülesandeid
täitma Pärnumaal.
Paikuse
vallas
hüppasime
lennukist kuuvalguses helkiva
tesse pilvedesse.'
Laskumisel
jäin langevarjuga kahe väikse
ma kuuse otea rippuma. L õ i
kasin rihmad läbi ja maandusin
õnnelikult. M eie 379 päeva kest
nud pärtisanivõitluse piirkon
naks sai Kikepera metskond:
Sindi— Kõpu ja Tori—KilingiNõmme vaheline maa-ala. Siin.
paiknesid meie, laagrikohad,
siit liikusime lahingulist üles
andeid täitma Sauga, Vändra,
Šalinga, Tori, Are, Häädemees
te ja Orajõe valdadesse. Omasi
me täieliku ülevaate fašistide
ja nende käsilaste tegevusest
kogu Pärnumaal. Erilise vaat
luse alla võtsime Kilingi-Nõm 
me, Surju ja Pärnu raudtee
jaama vahelise teeosa. Peale
selle oli Riisselja jaam oma
moodi sõlmpunkt, kuhu tuli
Riia poolt Ikla—Pärnu raudtee-

liin. 1943 aastal Suure Sotsia
listliku
Oktoobrirevolutsiooni
26. aastapäeva eel ohkasime
Surju raudteesilla, seejärel ka
fašistide rongid Valtvetis, M õi
sakülas, Riisseljal ja Surjus.
Andsime välja lendlehti, infor
meerisime talurahvast olukorra
kohta Suure Isamaasõja rindel.
Okupantide väeosad, Oma
kaitse, maavalitsus ja kohalikud
vallavalitsused olid paanikas.
K õigi maanteede ja raudteesildade juurde pandi välja valve,
fašistide rongide eel liikusid
julgestuseks lisarongid. VÕitiustegevus kandus
Lavassaare
vangilaagri lähedusse.
Meie
ülesandeks oli vange informee
rida sõja elukorrast ning õhu
tada neid vangilaagrist põge
nema.

Jagus isegi eriotstarbeliste ruu
mide, nagu arsti-, puhke-, jt.
jaoks. Köögiblokk o ti kütt ma
jast eraldatud, kuid asus ikka
gi sealsamas, kümnekonna sam
mu kaugusel. Koosnes köögiruumidejst ja varikatuse all ole
vast sööklast-. Varikatuse all —
see o li ettearvamatu eelis, ja
seda eriti suhetes kdhaliku saniiaar epidemioloogia jaamaga.
Need suhted kujunesid parema
test parimaks. Võrrelda Moldaaviaga, kus aeti taga mõnda üle
arust
kärbest ning kirjutati
trahve pole mõtet. Laagri ju u r
de kuulusid veel - värske: värvi
järele lõhnavad duširuumid, pe
sula ning WC-d. Ja ka . koha
likku loodust —
Kaukasuse
ahelikud. Olles viibinud nii
Ruššenes, kui Stäraja Kobuškas
(baaslaügrid * Moldaavias
1982 ja 1983) hindan tänavust
laagrit igati paremaks. K u i us
kuda sealse maleva oblastistaabi meeste sõnu, siis parim laa
ger terves Kabaräiinias.

muutusid õige pea jahedamaks.
Augusti lõpupoolsed . 15°—20’
tundusid juba päris külmade
na. Valitsevaks olid suhteliselt
soojad sombused ilmad. K u i töö
tegemiseks oli päikest kas liiga
palju või jälle liiga vähe, siis
kohaliku maa ja mägedega tu t
vumiseks oli tema sära alati
sobilik.

/Sõna «parim » ei saa aga ka
sutada tehtava töö kohta. P a l
judel kujutluses olnud viina
marjaväljad olid tegelikkuses
võtnud kurgi- ja kabatšokipõldude kuju. K u rg i korjamine on
aga töö, mis ainult kaugelt
vaadates võib tunduda kerge, ja
huvitav. Tegelikult 6n need
päep läbi kudrutamist nõudvad
okkaliseä kurgid ühed vägagi
ebameeldivad, asjad,. Ebameel
divust aitas algselt süvendada
perspektiiv teha seda tööd ma
leva lõpuni.
Perspektiiv oli tingitud tuge
vast põuast ning suve paari
nädalasest
hilinemisest.
See
tõttu lepingus kirjas ■olev töö.
puuvüjagias nihkus sügise eba
määrasesse kaugusesse. K uivõrd
muud tööd polnud
kolhoosil
pakkuda, siis kerkis päevakor
rale isegi lepingu revideerim i
ne. See tähendanuks äga kohest
tagasisaitu. Tagasi sõita ei taht
nud k ü ll. veel keegi. Tutvum i
sed kohaliku ümbruse ja olu
dega ootasid alles ees. Pealegi
lubas, kdlhoos. lahkelt, et kui
teeme korralikult tööd, siis saa
me ka iga nädal ekskursiooni,
kuhu vaid soovime.
Tööasjad paranesid. Kurgid
asendusid, algul küll vahete
vahel, hiljem aga juba täieli
kult käbatšokkide, kapsa ning
lõpuks kartuliga. Seejuures kabatšokkide korjamist-laadimist
oma füüsilise , raskuse poolest
võib
lugeda täiesti
meeste
tööks. K a ilmad (algul +36°
varjus ja -{-50° päikese käes)

Partisanide tegevusest Eestis
kirjutab oma salajases aruan
des julfeestusdiviisi «Omakaitse»
direktor A. Sikka (nov. 1943).

Sette maanurga kõige lähem
ja Ühtlasi ka kõige suurem
asustatud punkt, pealinn Näit
sik, asus meist 7,5 km kaugusel.
See on linn roheluses, piiratud
hobuserauakujuliselt mägedega
— paljudele juba aastakümneid
tuntud kuurordi- ja sanatooriumikeskus; Enamik ehitisi sõ
jajärgse päritoluga. On koon
danud endasse peaaegu poole
vabariigi ■elanikkonnast ■ —
276 000. See arv osutub tege
likkuses 2—3 korda suuremaks
tänu ■arvukatele.. turistidele ja
puhkajatele.
Loom ulikult ise
äranis suvekuudel.
Turistide
arvu aitasime küllalt tihti suu
rendada ka meie. K uivõrd kau
guselt oli linn niivõrd lähedal,
et seda kaugust oleks võinud
jälg sigi m õõta. Jalgsi ei käinud
aga keegi. Sõita hääletamisega,
eriti tüdrukutel, polnud mingi
probleem. Kõige tänamatumad
meist ei viitsinud liinibussiga
linnapiirilegi sõita, vaid hääle
tasid otse südalinnast. Väga kü
lalislahked kojutoojad ootasid
ja lootsid samasuurt külalis
lahkust ka kojutoodavatelt. Siit
ka teatud segased probleemid.
Mis puutub mägedesse, siis
neid on palju. Kogu lõuna- ja
läänepoolses Kabaräiinias kõr
guvad, oma majesteetlikus üle
vuses
Kaukasuse
ahelikud.
K õrgeim tipp Elbrus ja neli
korpuselt järgnevat tippu paik
nevad vabariigi territooriumil.
Hinnates kõrgusi silma
järgi,
siis on suhe selline: vaadates
alt. üles nii kaugele, kui silm
küünib eristama — mets; vaa
dates ülalt alla, silma ulatuse
ni lumi. Mägedest ettekujutuse
saar "'eks oleks piisanud täie
likum^ sõidust kõrgeima mäe
juurde ning selle vallutamisest
turistlikul moel. Mäed jätsid
aga niivõrd sügava elamuse, et
vaatamisest ei väsitud ning ta
heti ikka ja jätte tagasi. N ii
sõideUgi Tšegemi koskede ja
<sHelesiniste järvede» äärde ning
veel paljudesse ennemalt tundmatuisse paikadesse. Mäed ku~
, jutasid endast peaaegu taim
katteta paljaid kaljusid, kui
just ei olnud kaetud lumega.
See tekitas teatud tühjuse ja
surutuse tunde.

Tä kurdab, et vaenlase lew m tegevus ja langevarjurite alla
heitmine on kogu Eesti ulatuses,
näiteks Pärnumaal, kujunenud
märkimisväärselt intensiivseks
ja kõik faktid kõnelevad sellest,
et partisanid ja nende mõtte
kaaslased on läinud üle aktiiv
sele tegevusele. Suur lahinguli
ne tulevahetus toimus Lavas
saare vangilaagri valvemeeskonna ja partisanide vahel.
Kõigile neile aruannetele ja
ettekannetele lisandub hulgali
selt partisanisõja sündmusi Tar
tus, Võrus, Petseris, Pärnu- ja
Läänemaal, samuti Tallinnas.
1944. aasta kevadel lisandu
sid Pärnumaa partisanidele veel
L. Raksi ja BjL Jõgi, luuregrupp
Soetaga
vallas.
Järgnesid
A. Avarsoo ja R. Meltsi grupp
Abjas ja teisi gruppe mujal.
Periood 1942. aastast kuni
Eestimaa vabastamiseni fašisilikest vallutajatest kujunes kõige
aktiivsemaks’ Eesti partisanide
le. Partisanid purustasid kõik
jal okupeeritud aladel vaenlase
tähtsaid kommunikatsioone ja
andsid oma lahingulise tegevu
sega suurt abi Nõukogude ar
meele tema pealetungil.
Üks partisanisalk Tarmo Tal
vi juhtimisel tuli jalgsi Velifdje-Luki lähistelt Võrumaale.
Teel Eestisse pidasid nad mitu
lahingut. Leho Mõtuse grupp
koos Paul Pelisaatrega liikus
Valga suunas.
Leningradi oblastis
Oudova
piirkonnas võitles meie kuulus
partisanisalk Ed. Aartee juhti
misel. Viru—Narva partisanide
tegevus algas Jakov Vjaltseri
juhtimisel. Viljandimaal juhtis
partisanide võitlust Otto Saks.
Suurt tööd partisanide liikumi
sel tegid Roland Valkman, Ericb
Lausik, _ Aleksander Kallaste,
Leonid Mäting, Georg Kingsepp,

Romantika romantikaks, ilu
iluks, ega erilist sinnajäämissoovi põhjamaalaste kargetes
hingedes ei tekkinud. Vast ta
kistas suure vastastikuse ar
mastuse teket sealsete kommete
ja tavade kiire tundmaõppimi
ne. Nagu enamus mägederahvaid on ka kabardiinid küllalt
ki külalislahked, kuid selle
varjus tõuseb esile ka vostu
käsu saamise soov. Naise sei
sund majapidamises on jäänud
veel piisavalt raskeks. Igapäe
vaseks põhitoiduks on leib (ena
masti kodune) ning loomaliha.
Et usk omab sealseis paigus
veel piisavalt tugevaid juuri,
siis sealiha ei sööda. Sigade
kasvatamise ja müümise kohta
usul pretensioone polnud ja nii
oli seafarme paljudes kolhoo
sides, ka meile tööd andvas
kolhoosis. Mette sealiha tabu
polnud ning üsna tihti vurasid
seafarmist täislastis autod meie
laagri poole. Keskmist siga,
umbes 50—60 kg, jätkus 3—4
•päevaks. Vahel’ tood i loitfn- ko
hale elusana. O le . siis mees ja
mine sea hinge järele. Ka sel
lega tuldi toime. Täpse mata
doori torkega saatsid meie me
hed sea hinge igavestele kõnnumaedele. Toiming, muidugi,
pole just meeldivate killast. Ise
gi kohalikke džigitte, kel kinžalli käsitlemise kunst põlvest
põlve emapiimaga pärandatav,
veidi vapustas toimingu asja
likkus, nii et nad pidasid tar
gemaks lahkuda ja sel õhtul
meid enam mitte tülitada.
Meie kõigi suur tänu kuulus
meie tublidele kokkadele Evi
Talfsile ja Haldja Ojale, kes
tegid liha suupäraseks: ning üld
se toitsid meid jä kõiki kutsu
tuid ja kutsumata külalisi nii
nagu oskasid, s. t. hoole
ja
armastusega.
Kindlasti huvitab lugejat, ei

Viktor Tui ja paljud teisedpartisanigruppide juhid ning sal
kade komissarid.
Kõikjal Eestimaa maakonda
des võitlesid partisamigrupid ja
-salgad.
Hitlerlme reowauuiagaie vas
tases võitluses
ülesnäidatud
mehisuse
ja
kangelaslikkuse
eest autasustati rohkem kui 590
Eesti partisani NSV Liidu or
denite ja medalitega. E. Aar
tee, A . Avarsoo, R. Vaikmaa,
R. Melts ja allakirjutanu nälvisid Lenini ordeni.
Kui meil vaenlase tagalas
poleks olnud abilisi, ©loks meil
olnud raske tegutseda ja vaen
lasele lööke anda. See oli meie
sünnimaa emade ja isade, poe
gade ja tütarde armee — par
tisanide abistajate armee, keRe
juurde võisid partisanid alad
sisse astuda, kust nad said kõik
vajaliku eluks ja võitluseks.
Partisane ei mobiliseeritud,
neid ka ei demobiliseeritud,
vaid territooriumil, kus nad
võitlesid, jätkasid nad pärast
vabastamist tööd partei Või nõu
kogude organites.
Partisanid saavutasid Nõuko
gude Liidu kommunistliku .Par
tei otsesel juhtimisel oma ees
märgi. Pole kahtlust, e i lana
päeval Nõukogude sõjamehed
astuvad
kindlalt ja veenvalt
oma esivanemate jälgedes, ei
kaitsta rahu ja loovat tööd.

I. JÜRISSON,
põllumajandusdoktor,
Suure Isamaasõja aastail
E KP Keskkomitee volinik ja
partisanisalga komandör

kas peale suuri ringsõite ja äge
daid söögikordi (eranditult kõik
varusid talveks n&haaluseid ta
gavarasid) jätkus aega ja taht
m isi ka töö tegemiseks; Aega
jätkus, äga tahtmisega ott osa
del seltsimeestel küll lood rä 
balad. K u i esimeste riüdälate
jooksul 'terendusid perspektii
vis ainult kurgid, otsustasid nad
alt ära hüpata. S ü lU a titö ö le ,
malevale, austavale
kohusele
esindada esmakordselt
meie
väikest koduväbariiki nü kaugeis paigus. Veeti a lt.oma rüh
maliikmeid. Nad pakkisid asjad
ning pöördusid tagasi koju —
papa-mamma kaitsva tiiva alla,
Selgus kurb tõsiasi, et paljud
olid tulnud mitte teenimise ega
töötegemise mõtetega. Veenvalt
tõestasid seda Eestimaalt saa
buvad, rahakaardid 100, 150 või
veelcfi suuremate summadega.
Või kuidas mõista, kui briga
dirile Öeldakse: « Ära kisa, mak
san sulle selle normipäeva kin
ni, ole:ainult vait ja ära sunni
tööle!»?!
Ja mida teha «desertööride
ga» — Margot; Raun, T e rje Tipp
ja Epp Tirrui TPedl-st; Marika
Kaup ja Merike
Raudsepp
TPI-št; Meelis Tiigimäe, Marju
Õispuu ja Monika Helnrerand
TEÜ-st?Kes jäia Lõpuni, neist vaevalt
et keegi kahetseb^ K ui tö&resultaat kujuneski suhteliselt väik
seks, siis seda suurem ®li kasu
silmaringi laiendamisele ning
elukogemuse.. omandamisele. Et
tunnetada konkreetset paika,
tema loodust ja inimesi, kom
beid jä tavasid, jääb ikka keh
tima tuntud tõ d e— oma silm
on kuningas.
Kabardiini-Balkaari
rühma komandör
OLEV LOITM E

K U ID A S EI 'TO H IK S .
5. oktoober 1984. K ell 15.35
Buum A III-208. TI-71 komsemolikoosolek. Algab kavanda
tust v a id ' viis minutit hiljem.
27-se rühma 22-st kommunist
likust noorest ©n kohal 17.
Komsomolisekretär Irnrar Vainre teatab, et -kõigil haistel'on
alati mõjuvad põhjused ning
kaaslaste nõusolekul
alustab
.koosolekut.
...E n n e kui minna koosole
kuga edasi, lugegem venekeel
sest TP-st nr. 23 k. a. ELKNÜ
:T P I Komitee, asesekretäri Va
dim Sampetovi kirjutist rühma
komsomolikoosolekute
kohta.

Sampetev ..kirjutab? «Tih ti o *
aruandes põhirõhk] spordi- ja
kultuurmaassilisel tööl, ideelispoliitilisele tööle
.'tähelepanu
peaaegu ei pöörata. Ei tohi
"unustada, et komsomol om ees
kätt ühiskondlik-poliitiline or
ganisatsioon. — Koosolek pee
takse . ettevalmistamata,
jää
dakse üldsõnaliseks' (vähe on
öelda . «rühm ©k laupäevakul»,
tuleb rääkida *— kes oli, kus õli,,
-kuidas töötas, mis tehti jne.).»
Edasi tulevad
asesekretärilt
mõned nõuanded rühma kom
somolisekretärile (avaldame lü
hendatult):
«Ä ra unusta rää
kida sellest, mis kavandatust
ell-u viidud, mis mitte;
uute

■plaanide koostamisel arvesta se
da. Ä ra unusta, et sa-viid läbi
■rühma
... komsomOliorganis&tsioom aruande-valimiskoosoteküt, mitte aga spordisektsiooni
või huviklubi üritust. Põhitä
helepanu peab olema ideelispoliitilisel kasvatustööl.. Organi
seeri koosolek nii, 'et see 'ei
oleks vaid sinu sooloesinemine.
Peamine ~ pea meeles,, et koos
olekut teed sa rühmas ja rüh
m a le Püüa ikka rääkida'rühma
probleemidest.»
Kui järgida Vadim •Sampeto
v i täpselt ja asjalikult sõnas
tatud juhtnööre, siis võib TI-71
komsomoliko&solekut
pidada
heaks näiteks, kuidas ei tohi

koosolekut teha,. , sest-,...
Paari minutiga vuristab In
nar ‘ V aim e ette komsomolibürooc- aruande
(käidi laupäeva
kul, osaletakse ■ lepingulistes
uurimistödes, edu on saavuta
tud Ü TÜ liinis, korraldati rehastelöömise pidu ja Tl- eriala
päev), - Mõnekümne; sekundiga
©h valitud uus büroo, s-t. nagu
ütleb Innar Vainre — sama,
seltskond' kes enne. N ii minuti
jagu võtab aega ülesannete ja
gamine.. Üllatavalt kaua aega
võtab delegaatide valimine tea
duskonna komsomolikonverentsile (esimene märk sellest’ et
ruumis on tkä teisi peale Irinar
Vainre), kuid seeg-i punkt ei

külastamisel, nii mõndagi on
andnud algava õppeaasta esi
mene kuu.
Väi j alpe on meil tinglikult
neljas etapis: 1) esimese kur
suse komsorgide -seminar-laager
Kloogal (iga aasta on see toi
munud
oktoobris-novembris;
tänavuse seminari viim e läbi
kevadel, sest seoses I kursuse
noormeeste kutsumisega tegev
teenistusse
sügisel
' muutub
komsorgide kaader); 2) pidev,
aastaringne töö komsomolikaadriga instituudis; 3) seminarid
teaduskonna ] komsomõliaktiivi1ё; '4) väi j aõpe Instituudi kom somolikomiteele ja komitee sek
toritele E L K N Ü K K üliõpilas
osakonna poolt.

das komsomol saab kaasa aida
ta selle sisukamaks ja huvita
vamaks muutmisel?
- Noorte inimeste 'tegevustest
on raske leida valdkonda, mis
ei kuuluks komsomoli- tegevusringkonda. LoomuKkuit ka tu
dengi vaba aeg peab olema pi
devalt meie huviorbiidis. Vaba
aja sisustamise põhiraskus- on
T P I üliõpilasklubi õlgadel. Ma
usun, et iga tudeng ,* suudab
instituudi huviälaklubidest lei
da sellise, mis talle huvi pakub.
Lisaks korraldame igal semest
ril - hulganisti . üritusi -Glehn-i
lossis, uues kohvikklubis, aulas
ja ka väljaspool instituuti.
Suurt a b i. õpingutevälise aja
sisustamisel saab anda ka ins
tituudi spordiklubi. Paljud meie
tudengid on saavutanud . kõr
geid sportlikke tulemusi.
Ei tasu oodata seda, et kom
somol võtab oma
tegevuse
üheks peaeesmärgiks meelelahutusürituste- ja puhkeõhtute
organiseerimise. Me
püüame
selle -poole, et igal . üritusel

Rahvusvaheline ÜliÕpilaspäey
on 17. novembril.
Eelmisel aastal jäime selles
küsimuses' tudengitele
veidi
võlgu, mida õieti .märkis ka
TP. Sel aastal loodame pakku
da tudengitele seda, milles eel
misel aastal vajaka jäi. Üliõpi
laspäeva lõplik programm veel
paika pandud pole, kuigi mõt
teid selles valdkonnas mõlgu
tama juba ammu. Üheks suu
deks. sooviks oleks kerraldada
päevad, mis. ühendaksid kõiki
Tallinna kõrgkoole ja tekitaksid
tudengite
ühtekuuluvustunnet
•mitte ainult oma majas: -Loo
mulikult lisanduvad sellele ka
instituudisisesed üritused, mida
püüame ellu viia oma jõudude
ga. M e pole kunagi ära öelnud
tudengite abist j a . o lem e, uusi
ideesid*- alati rõõmuga <^d|£md.
Üks .koht; kusksaab, meid; alati
välja ‘öelda, on’ praegu "toimu
vad aruande-valimiskoosol-ekud,
m a samasse perioodi lanka instituudi komsomoli
organisatsiooni
aruande-valimiskonverentsi läbiviimine, siis
on loomulikult teretulnud iga
inimene, kes tunneb, et tal on
teistele midagi pakkuda.
Üritustest ei tahaks vee4 rää
kida, sest detailset plaani veel
pole. RSP-85-ni on veel aega,
nii et selle läbiviimisele me
veel suurt mõelnud pole. See
jääks uue, 16. novembril vali
tava komsomolikomitee esime
seks suurürituseks.

Seega @11 .artiklis valgustatud
ainult asja olemuse üks külg.
Lihtne on maja lammutada,
hoopis raskem üles ehitada-.
Elu näitab, et paljud meist on
valmis ■.lammutama, samal -ajal
vaid: vähesed ehitama.
~
Kas Ü PP ja L A -ga on kõik
korras? Ei, kaugel sellest. Koos
rektoraadiga oleme
püüdnud
selle poole, et süsteemi oluli
selt lihtsustada. Näiteks esi
mesele kursusele tänavu pole
m e enam andnud Ü P P raamatnid,.‘.;«leme seadnud eesmärgiks
Ü P P arvestust vaid kord aastas
läbi viia: Samal ajal püüame
objektiivsemalt ja printslpiaslsemalt suhtuda
stereotüüp
sesse lausesse
iseloomustuses
«aktiivselt osaleb ühiskondlikus
elus». Kui pole sellele lausele
katteks konkreetseid tegusid,
siis polo lootust, et me antud
fakti vaikides heaks kiidame.

Arengusuundadest nii palju,
et püüame vähendada kvanti
teeti, pöörates enam tähelepanu
kvaliteedile. Tahaks näha, et
nende ürituste korraldamine ei
jääks mitte ainult komitee mu
reks, vaid et ideed ja nende
teostused rohkem Õpperühma
desse laiali kanduksid.
Veel
tahaks, et korraldajad pöörak
sid enam tähelepanu eelöeldu
le — iga üritus peab kandma
mingit kindlat eesmärki, mitte
aga. ürituse läbiviimist ürituse
enda pärast.:

TP^ ja komsomolikomitee va
helised suhted eh pinud möödu
nud aastal eriti- tihedad". Tõele
au- andes peab märkima, et eel
nevatelaastatel ori- need suh
ted olnud jpõhjaükumad ja ti
hedamad.
T P töö, sealhulgas ka kajas
tatav temaatika, oli arutusel
instituudi parteikomitee istun
gil, kus leiti, et osa küsimusi,
sealhulgas kä komsomolitöö, on
jäänud puudulikult. valgusta
tuks. Küsiirius. pole' ainult ujalehetegijätes,!.'raid kä, kõmšopaolikomitee liikmetes' * endis,
sest eelkõige meie ’ peame val
gustama komsomolitööd. Ei äaa
öelda, et me ajalehe veergu
del .poleks üldse sõna võtnud,
näiteks -venekeelse T P veergu
del oleme seda tihti teinud, vä 
hem eestikeelses.

Millised on 1984/85. õ.-a. täht
samad sõlmpunktid meie insti
tuudi komsomoüperele?
Eelkõige:
_
*Ü I
a) aruande-valimisperiood
Õppeaasta sügissemestril
b) oluline
on
ettevalmistus

VASTAB "EliK^Ü TPI
KOMITEE SEKRETÄR
F.DÜARD SAUL
Instituudi
komsomoliorgani
satsiooni üldiseloomustus?
Komsomolikomitee
koosseis,
iseloomustus?
Tähtsamad töölõigud?
Instituudi
komsomoliorgani
satsiooni -kuulub praegu
u.
3900 üliõpilast. See arv muutub
-pidevalt, sest kõrgkooli eri
päraks on ju pidev liikumine.
Kuna organisatsiooni liikmete
-arv sõltub otseselt instituudis
õppivate tudengite arvust (seo
ses noormeeste sõjaväkke kut
sumisega on see
vähenenud),
.siis on oodata, et pärast sügi:-sest tegevteenistusse kutsumist
see arv väheneb veelgi.
Organisatsiooni
-struktuur:
koosneb kuue teaduskoima or
ganisatsioonist -j- teenistujate
organisatsioon. Teaduskondade
organisatsioonid omakordakoosnevad rühma organisatsiooni
dest. Instituudi komsomoliorga
nisatsiooni tööd juhib ELK N Ü
T P I Komitee (25 liiget), kuhu
on koondatud tudengkonna ak
tiiv, instituudi noored õppejõud
ja kutselised komsomolitöötajad. Olulisemad töölõigud: ideelis-poliitiline töö, organisatsioo
niline töö, õppetöö, EÜE ja töö
kasvatus.
Komitee koosseisuga võiks ül
diselt rahule jääda:
leidsime
mitmeid uusi ja energilisi ini
mesi, kellest instituudi tegemis
tes oli tublisti ahi. Oli ka neid
inimesi, kes ei õigustanud neile
pandud lootusi ning kahjuks
ежа töölõike selle all kannatas.
M illine on olukord komsomolikaaäriga? Kust ja kuidas saa
dakse täiendust? Kuidas on
korraldatud väljaõpet
Väljaspool meie -maja pole
üldine olukord kpmsomölikaadriga just eriti kiita. Õnneks oma
majas olem e' suutnud ennasi
Siiski vajaliku kaadriga kind
lustada. See ei tule .kergelt
nõuab pingsaid otsinguid, tihe
daid kontakte inimestega iga]
tasandil, 'individuaalset lähene
mist tudengitele. Igal aastal
vhatame läbi andmed esmakur
suslaste kohta, nende eelneva
komsomolitöö kogemused
ja
hõivatuse ning hakkame nende
'hulgast valima. Määravaks osu
tuvad siiski isiklikud kontaktid,
teaduskondade komsomoliaktiivi
Soovitused, kontaktid
rühina
juhtkonnaga. On olnud palju
ihutitwvaid leide
koosolekute

MEIE OMA FOORUM
õppesessioonideks;
aasta
ringne pidev töö õppeeduku
se ja distsipliini kindlusta
misel
c) tudengite suurürituste (üli
õpilaspäeva ja RSP) läbivii
mine
d) EÜE tööperioodi ettevalmis
tamine, kaadri valik ja väl
jaõpe, tööperiood ise
e) Suures Isamaasõjas saavuta
tud võidu 46. aastapäevale
pühendatud ürituste etteval
mistamine ja läbiviimine
Tähtsaid üritusi ja program
me on muidugi võrratult roh
kem, kuid neid eraldi sõlm
punktidena järjestusse panna
on raske, nii et see loetelu ei
tähenda sugugi seda, et ülejää
nud probleemid on meil vaat
luse alt väija jäänud või et me
ei pea neid olulisteks.
Komsomol ja õppe-, teadus
töö? Sinu aruandekõnes oli
lõik «uus komitee peab esmase
tähtsuse pöörama just õppedistsipliini küsimustele». Mis on
selles valdkonnas ära tehtud,
mis veel tegemata?
Tõepoolest, sellele püüdsime
oma tähelepanu pööruta juba
eelmisel konverentsil. Kahjuks
peame tunnistama, et efektiiv
set töövormi me välja töötada
ei suutnud. Ei saa väita, et
seda tööd ei tehta. Iga õppe
rühma tööplaanis võim e leida
2—3 koosolekut semestris, kus
arutatakse Õppsedukust ja dist
sipliini. Paljudel juhtudel esi
neb aga deformatsioone: kons
tateeritakse õppeedukuse hetke
seisu, aga. ei räägita olukorra
parandamiseks
ettevõetavatest
abinõudest. J u st. .seda ■ oleme
kõikidel
rühma
koosolekutel
rõhutanud-. M u idu gi' on, suurem
osa tööst veel ees. Pean silmas
uut õppeedukuse arvestuse süs
teemi, kus põhirõhk on pandud
õpperühmale. Praegu i m veel
ammendavat teavet anda ei
oska, aga loodame, et lähemal
ajal peaks olukord selguma.
K om som ol jä vaba aeg? Kui

oleks oma ideelis-poliitiline ja
kasvatuslik eesmärk.
Selles
osas ön veel palju ära teha, sest
just neist põhimõtetest e i ole
alati rangelt kinni peetud.
Kõige ammendavat infot os
kab selles küsimuses anda T P I
üliõpilasklubi direktor O. Pih
lamägi.
Kuidas komsomol saab tõhus
tada internatsionaalset kasva
tustööd?
Meie tegudele" paneb erilise
nõudmise see asjaolu, et insti
tuudis õpivad paljude rahvuste
esindajad, ja ka see, et õpeta
mine toimub n ii eesti- kui ka
vene keeles. Ürituste organi
seerimisel seda unustada ei
tohi, sest vastasel juhul jääks
teatav osa meie üliõpilaskonnast
lihtsalt kõrvale. Nti ongi üheks
internatsionaalse
kasvatustöö
eesmärgiks eesti ja vene õppe
keelega tudengite
üheaegne
kaasamine üritustele. M eil on
see hästi õnnestunud tudengite
«tekliõhtutel», rahvaste sõpru
se päevade üritustel, EÜE rüh
mades.
Üheks oluliseks töösuunaks
on vene ja eesti keele parema
õpetamise tagamine. Püüame ti
hendada instituudi tudengite
kontakte
vennasvabariikide
noorsooga. Igal aastal võimalda
me meie üliõpilastele puhkevöimaluei üleliidülistes noorsoolaagrites (muide, küllaltki po
pulaarsed). Ilmselt on loota sel
liste noorsoolaagrite tuusikuid
ka talviseks vaheajaks, nii et
kel on soovi, astugu komiteesse
jülgelt sisse.
Mis on kavandatud tänavuse
üliõpilaspäeva
tähistariiiseks?
Kuidas saavad instituudi kom
munistlikud noored kaasa aida
ta selle ürituse läbiviimisele?
Kas on mingeid plaane
(kui
siis, milliseid?) RSP-85 läbivii
miseks? Mis surmas need kaks
üliõpilaste suurüri*«st võiksid
(peaksid) arenema?

Eelmise aasta
detsembris
TP-s nr. 31. ilmunud Ivo Einmaa artikkel ÜPP ja L A koh
ta «Rühma õhuakna avaja» te
kitas palju poleemikat.
Sinu
seisukoht artikli suhtes ning
üldse Ü PP ja L A parema kor
raldamise suhtes (või on kõik
korras?)?
Ma pole oma seisukohta: sel
les suhtes varjanud: mulle see
artikkel ei meeldinud. Loomu
likult on vaja sellest rääkida;
ka see on õige, et Ü P P ja L A
läbiviimises on palju formaal
set ja segast. Rõõmustas see,
et ajaleht oli antud teema ü l
diseks poleemikaks välja pak
kunud.1 Samal ajal häiris ar
tikli ülesehitus, häirisid paljud
seisukohad. Ivo Einmaa
oli
teinud üksikuid fakte kokku
võttes palju üldistusi ja pak
kunud need välja resümeena:
kõik see ©n mõttetu, formaalne
ja tudengile mittevajalik; kui
see üldse kellelegi vajalik" on,
siis maja juhtkonnale või komsomolikomiteele. Ehk teadusli
kumalt- öeldes: püüdes eitada
vormi, jõudis Einmaa sisu ei
tamiseni.» Siiski e i . tasu lasi
pestes koos pesuveega kä last
ennast vä lja visata.
K riitikat oli palju, seejuures
■ka õiget kriitikat. Samal ajal
ei käinud Ivo Einmaa ega keegi
teine kirja autoritest v iie aasta
jooksul kordagi instituudi kom
somolikomitees
küsimas
—
miks on nii, kuidas tuleks te1L.., mida meie oleme teinud,
mida vGi'1jrö an^ör-ühm tab»

jää takistuseks, kõik annavad
oma häääle f delegaädl poolt.
Ju Innar Vainre võib joone alla
tõmmata; tunnistada büroo tö5
rahuldavaks;
otsustada,
et
edaspidi rakendada veelgi roh
kem inimesi
lepingulistesse
uurimistöödesse. ,
Jä ongi kõik; Kahjuks.
Kohalviibinud E LK N Ü T P I
Komitee asesekretär
Aare
Randma võtab kokku; «Rõhu
asetus oli teil vale. Komsomol
эн eelkõige poliitiline organi
satsioon ning sellest oleksid pi
danud .koosoleku «tteW lm istanaisel lähtuma.»
S e lle teadm isega la h kuta kse .
TP

Ajaleht . «Tallinna , Polütehnik» on ka instituudi komsomolikomitee
häälekandja.
fPüised peaksid olema ajalehe
ja komsomolikomitee : suhted?
Kuivõrd . ^ajalikud on komsomolitöötajate perioodilised pub
likatsioonid ajalehe veergudel?
Miks. komsomolitöötajad siiani
on yähe ajalehe veergudel sõna
võtpud?' (või ei ole vähe?) Mil
line oleks Sinu arvates insti
tuudi ajalehe kui -instituudi
komsomolikomitee häälekandja
põhifunktsioon?

Ilmselt üks põhjusi, miks me
oleme vähe kirjutanud*,, on see,
et- oleme paljusid küsimusi pi
danud enesestmõistetavaks ning
.infot neis küsimustes püšaväks.
Kuid nagu. aeg näitas, p.ole pal
jud asjad tudengile sugugi nii
selged,- kui me arvasime:
Üheks probleemiks'on ka see,
.et ■mõned ■inimesed; kes meie
küsimustest ja tegudest;-mure
dest ja rõõmudest
kirjutasid,
on kõrgkooli' lõpetanud nihg
uus vahetus pole alati suut
nud tekkinud . lünka täita.- See
ei saa muidugi olla vabandu
seks komitee juhtiva"'kaadri
suhtes. Loodame ■ käesoleval
aastad selle võla "tasudaPõhifunktsioon? •Hea ..‘õieks,
k u i' kõik komitee tegemised,
mured, probleemid,
rõõmud,
kordaminekud ja viltuvedamised' ei jääks mitte ainult komi
tee .siseasjadeks, vaid ajalehe
kaudu jõuaksid kõigi tudengi
teni, 'et need' «m eie asjad» teki
taks ka kõigis teistes samu ela
musi- ja tundmusi mis,, mail, et
need paneks tudengid mõtlema*
kaasa arutama, kaasa tegut
sema.
K ü sim u si E d u ard S a u lile
jagus vee lgi;-'N endele*:
vastused le ia te m eie järg-c
mises num bris,.

• FILMIVEERG •

kuupäeva järgi. Positiivseid ot
suseid leiutistele auteritunnistuste ja välispatentide välja
andmise kohta ning leiutiste
juurutusakte arvestatakse insti
tuuti laekumise kuupäeva jär
gi. Litsentsimüiigilepingud võe
takse arvesse vastava doku
NLKP XXVI kongressil vas mendi instituuti saabumise
tu 'võetud «NSV Liidu majan kuupäeva järgi. Ratsionalisee
dusliku ja sotsiaalse arengu rimisettepanekuid arvestatakse
aja
põhisuundades aastaiks 1981— tunnistuse väljaandmise
1985 ning ajavahemikus kuni järgi.
3. Leiutiste ja ratsionalisee
1999. aastani» nähakse ette pa
rimisettepanekute autorid saa
randada patendindus- ja litsentsfitööd ning igati soodusta vad punkte vastavalt nende
da leiutajate ja ratsionaliseeri osale tehnilise lahenduse välja
jate massilise loomingu edasi töötamisel (arvestatakse auto
arendamist. Juhindudes eelpool- rite vahelise tasu jaotuse kok
mainitust korraldab Üleliidulise kuleppeid).
4. Allasutuste ja teaduskon
Leiutajate ja Ratsionaliseerijate
Ühingu (ÜLRÜ) TPI algorgani dade omavanense paremusjär
satsioon koos instituudi admi jestuse määramisel summeeri
nistratsiooniga järjekordse leiu- takse allüksuse (teaduskonna)
tus- ja ratsionaliseerimistege töötajate (ka TPI-st arvestus
perioodil lahkunud) kogutud
vuse ülevaatuse.
1. ülevaatuse käigus selgita punktid ja jagatakse kõrgema
takse välja parimad instituudi haridusega töötajate arvuga
töötajad, allasutused ja teadus antud allasutuses (teaduskon
ÜRITUSED SELJA TA G A
konnad eraldi leiutas- ja rat nas). Teise allasutusse (teadus
võetakse
sionaliseerimistegevuse alal. Sa konda) siirdumisel
9.
okt
tutvus filmiklubi muti selgitatakse välja parim punkte arvesse ainult uue töö
R. W. Fassbinderi ja K. Zanus- mtisleidur ja parim noor leidur koha järgi.
ы loominguga. õhtut kaunis (vanuse piir 30 aastat). Kokku
5. Kokkuvõtete tegemisel leiu
tasid filmikatked mõlema loo võtted tehakse 19. jaanuariks tustegevuse alal
lähtutakse
metööst.
summeeritavast
1985. a. ja avaldatakse «ТаШп- järgnevast
punktitabelist:
naPoIütehnikus».
H u v ita v oleks peatuda Rainer-Wemer Fassbinderi elukäi
* leiutistaotlus — 1 punkt
Z. Kokkuvõtete arvestuspegul, 1941. aastal sündinud saks riood on 01.01.1984. a. kuni * positiivne otstts autoritunlane М saanud praktiliselt min 31.12.1984. a. Leiutistaotlusi ar
nistuse väljaandmise kohta
git ■h a rid u st. Oma õpetusi' ja vestatakse TPI-st väljasaatmise
NSV Liidus — 3 punkti
gas '.Ai' ■''fee' ja- em a ■-.esimesed
kogemused sai ta nn. absurdi
te a tris t, kas tegutses näitleja ja
lavastajana. H ilje m tu le va d ka

fümikatsetused. Fassbinderi fil'Ä fte e sai e lu jõ u d u 60-ndatel aas

tatel Saksamaa LV-s tekkinud
— nn. noor saksa j
Ш о . R. W. Fassbinderi filmi
dest on meie kinodes jooksnud
«Maria Brauni abielu», tuftäv
peaks ka õlena tema telese
riaal «Berliin-Alexanderplatz».
Fassbinderi maaihn on paha ja
julm. Tegu et *i« naturallmüga
meile harjumuslikus mõttes, kui
erilise
«tundenatursdismiga».
Süvenedes avamgardismi ffinub
tem a loomingusse järjest f®h
kem la. omapärast lürismi
(«Saatuse löök»b Film filmilt
süvendab ta seda vaadet kuigi
tema filmides inimene lõpuks
väsib ja leiab, et võitlus on
lootusetu. Sellide
pessimism
le vib kogu Fassbinderi loomin
gule, Üldjuhul on ka filmide
lõpplahendus traagiline. Režissöör suri to ite lt noorelt, 1982.
aastal. Klubis jälgisime tema
litol «Hiina rulett» (1976).

Tallinna Polütehnilise
Instituudi leiutas- ja
ratsionaliseerimis
tegevuse ülevaatuse
ilngimttsed.

* positiivne otsus patendi või
autoritunnistuse väljaandmise
kohta välismaal:
* esimeses kontroll- või edasi
lükatud ekspertiisisüsteemiga riigis — 3 punkti
* igas järgnevas kontroll- või
edasilükatud ekspertiisisüsteemiga riigis — 1 punkt
* avaldussüsteemiga riigis —
0,5 punkti
* juurutamine —■ 3 punkti
* litsentsimiiük:
* patendiga kaitstud leiutis —
11 punkti
* patendikaitset mitteomav
leiutis — 8 punkti
* proovilepingu alusel —
4 punkti

7. Positiivseid otsuseid paten
tide väljaandmise kohta välis
maal ei arvestata, kui aruande-'
aastal võeti vastu otsus leiu
tise välispatentimise lõpetamist ~
kohta.
8. Ratsionaliseerijate vahelise
paremusjärjestuse määrab ära:
arvestusperioodi jooksul välja
antud tunnistuste arv.
/ 9. Parimaid leidureid pre
meeritakse järgnevalt:
1 esimene preemia
100 rbl.
2 teist preemiat
ä TS -rbl..
10 kolmandat preemiat а 50 rÜL.

Juhul kui parima naisieidurl
ja noore leiduri punktid ei toe
neid esimese kolmeteistkümneMä r k u s e d :
koha hulka, eraldatakse nende
* kui proovilepingule järgneb premeerimiseks kaks kolman
litsentsilepingu
sõlmimine, dat preemiat.
antakse olenevalt lepingu
Parimat
ratsionaliseerijad
iseloomust lisaks 7 või 4 premeeritakse 50 rublaga.
punkti.
10. Ülevaatust juhib ÜLRÜ
* punktide saamiseks leiutise TPI algorganisatsiooni nõukogu
juurutamise eest tuleb paten koos TPI patendiosakonnaga,
diosakonnale esitada antud kes selgitab ka käesolevate
leiutise juurutamist tõendav tingimustega lahendamata jää
dokument, näiteks juurutus- nud küsimusi.
akt.
11. Ülevaatuse kokkuvõtteid,
teeb ÜLRÜ TPI algorganisat
6.
Võrdsete tulemuste korral siooni nõukogu ja T P I patendi
eelistatakse leidurit, kellel on osakond koos T PI rektoraadi*
rohkem positiivseid otsuseid partei- ja a/ü komiteega.
autoritunnistuste . väljaandmise
Preemiad makstakse 500 rub
kohta NSV Liidus. Kui ka la ulatuses TÜ sektori kulu
antud näitajad annavad võrdse artiklite ökonoomiast ja 300
tulemuse, võrreldakse juuruta rubla ulatuses ÜLRÜ vahendi
tud leiutiste arvu.
test.

MÄGESID
VALLUTAMA

On saanud heaks traditsiooniks vanemate ja
teiste lähedaste sugulaste osavõtt
Nõukogude
Armeeks aega teenfvaie noorsõdurite sõjaväelise
vande andrfiise tsejr$gijdomast.
P i l d i l : Sõjaväelist vannet annab automaatikateaduskonna LI eriala üliõpilane.Meelis Kukk. vasa
kul tema ema Malle Kukk.

P LAAN ID
Lahemai ajal on klubisse tu
lemas X BSkovt «flm «Bfeniehmntrtls». thMvatojhiud ekraa- ■
hlteos Söbib nii lastele kui ka
täiskasvanutele.

TÄ H E L E P A N U K S

Filmiklubi juhatus kuulutab
välja retsensioonide võistluse.
Ootame retsensioone eesti fil
midele, mls Ruastuvad TPI fil
mifestivali raames; samuti hoo
aja jooksul ЫвЫв nähtud nõukoeude «toidele. Retsensiooni
friftltfeeks 3 masmakirjalehekfilge (või siis 5 käsikirjas le
hekülge). Kirjatükk panna кош
kõigi hädavajalike andmetega
autori kohta ümbrikusse ning
siis kas Ise või usaldusmehe
kaudu korralisel kluhiõhtul üle
and» filmiklubi juhatusele.
Võttes arvesse laekunud töö
de taset jakvalfteeti paneb
filmiklubi juhatus autasudeks
välja kuni kalm tasuta liikmekaarti järgmiseks
hooajaks.
Võttimd tööd avaldatakse ka
ajalehes «Tallinna Polütehnik».
TÕöde esitamise viimaseks täht
ajaks on 16. aprill 1985.
ANDRES ALLIKMÄE

«ТА1ХМГНА роьответгш»
«ТАЛЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИК»

PO O LTÕ SISELT,
ENT M U R ELIK U LT

Kuulsin gruppi seltsimehi
arutamas meie päevast päeva
pikenevate sööklajärjekordade
igihaljal teemal. Tuldi järeldu
sele, et ainuke võimalus välja
pääsu leidmiseks on toitlusta
mine kursuste kaupa. Esimesed

TALLINNA Ä LPIN ISM IK LU BI OOTAB U U SI
HUVILISI 31. OKTOOBRIL 1984 K ELL I8;0Ö
Narva mnt. 26.
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10 minutit v kursus, siis nel
jas Ja* nSnda edasi. Ja kui siis;
rebased midagi välja ei mõtte»
on nad küil ise süüdi, et soömata .jäävad. Praegune teatav
juhuslikkus selles asjas ei tiivusta küll mingitele avastuste
le ja leiutistele, viuhti loovutatakse kõhumuredele loengute:
algusminuteid.
Ja Veel. Vöib-olla
annaks:
ühendada need kaks toimtnpikka järjekorda? Või pole või
malik elektrit toidu väljastami
se letini vedada? Või on mõni
muu põhjus, miks makstakse
välja kaks , palka: üks kassa
pidajale, teine tšekkide var
dasse torkijale. Huvitav,. kui$as
selle kohta näeb vä lja sisse.kanne tema tööraamatus?
ства о труде и укреплении испол
нительской и трудовой днецяплины. — м.: НИИВШ, 1984 - Ö C (Обзор, информ, / Н И И пробл.
высш. школы. Сер. «Обзоры в по
мощь экономическому образова
нию специалистов». Выи 1).
3. Грушко И. М ., Сиденко В. М.
Основы научных исследований. —
ХЙрьйЪв, 1983. — - 224
4. 'Единство идейно-политичесного, трудового и нравственного вос
питания студентов: Научно-метод.
пособие для *преподавателей йу30B. — М.: высш. шхь, 1984. — 223 е.
5. методы и средства .совершен
ствования учебного йроцесса в вУзе. — Томск, 198Э.; ^ l 54 C>
6 Проблема ; социологическогоизучений потребности в образова
ния. — М.: ИСИ, 1981. "i. 158 ei 1

