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Saateks
10. aprillil 2014 möödub 90 aastat professor Hugo Tiismuse sünnist.
Hugo Tiismuse elu ja tegevus oli tihedalt seotud Teise maailmasõja
järgse tehnilise kõrghariduse arenguga Eestis. 9. oktoobril 1944 andis
ENSV hariduse rahvakomissar professor Jüri Nuut välja käskkirja töö
taasalustamise kohta Tallinna Polütehnilises Instituudis. Õppetöö
tegelik algus oli raske, sest suur hulk õppejõudusid oli sõjas hukkunud,
represseeritud või põgenenud välismaale. Ülikooli tegevuse taasalustamiseks kaasati mitmeid eesti juurtega haritlasi, kes enne sõda olid
elanud NSV Liidu eri paikades. Nii tuli Eestisse Aleksander Voldek, ka
Kaukaasiast Salme külast pärit Hugo Tiismus jäi pärast sõda Eestisse ja
asus õppima elektrotehnikat. Ta oli üks esimesi TPI lõpetajaid elektrialal
koos Vello Sarve, Hanno Sillamaa, Endel Ristheina, Ustus Aguri ja
mitmete teistega, kelle tegevus oli otsustava tähtsusega tänase Eesti
elektriala kõrghariduse kujunemisel.
Paljuski tänu nendele inimestele pandi 1950—60. aastatel alus õppejõudude rahvuslikule järelkasvule ja ka emakeelse tehnikahariduse
jätkumisele Eestis. Kui õppejõudude puuduse tõttu hakati üha rohkem
Eestisse tooma umbkeelseid õppejõude Venemaalt, võttis tollane TPI
juhtkond vastu ainuõige otsuse õppejõudude ja tehnikateadlaste kiireks
koolitamiseks NSV Liidu paremates ülikoolides Leningradis, Moskvas ja
ka mujal. Mõne aasta pärast saabusid Eestisse tagasi juba kümned Eesti
päritolu tehnikakandidaadid ja hiljem ka -doktorid, kes panid aluse
tehnikateadlaste koolitamisele Eestis.
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Nüüd oleme uhked oma Euroopasse ja maailma pürgiva Tallinna Tehnikaülikooli üle, samas tuleb endale teadvustada, et seda ülikooli on loodud ja arendatud väga erisugustes oludes juba 96 aastat. Ülikooli kõige
suuremaks väärtuseks on selle kestvus ja järjepidevus. Kindlasti andsid
sellesse oma panuse ka Hugo Tiismus ja tema kaasaegsed.
Hugo Tiismuse õpilased
TTÜ elektrotehnika instituudist
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Hugo Tiismust meenutades
Hugo Tiismus sündis 10. aprillil 1924 legendaarses Salme külas Abhaasias. Ta lõpetas aastal 1943 Suhhumi Industriaaltehnikumi ja mobiliseeriti seejärel kohe Punaarmeesse. Sõjaväes teenis ta algul reamehena,
seejärel jefreitorina. Tema sõjamehetee kulges ka läbi Eesti, kus ta sai
tutvuda oma esivanemate kodupaigaga. Pärast demobiliseerimist aastal
1945 töötas ta ligi kaks aastat kodukandis hüdroelektrijaama ehitusel
brigadirina.
1947. aasta sügisel otsustas ta astuda Tallinna Tehnikaülikooli, mida sel
ajal nimetati Tallinna Polütehniliseks Instituudiks (TPI), elektrotehnikat
(täpsemalt – elektrimasinaid ja -aparaate) õppima. Õpingute ajal Hugo
abiellus, abikaasa Maimu töötas meditsiiniõena Toompea haiglas. Aastal
1949 sündis neile tütar Tiiu ja aastal 1952 tütar Mai. Tehnikaülikooli
lõpetas ta 1952. aastal elektriinsenerina, aga juba enne seda oli ta oma
eduka õppetööga äratanud tehnikakandidaat Aleksander Voldeku
tähelepanu, kes oli aastal 1950 pärast aspirantuuri lõpetamist Leningradi
Polütehnilises instituudis suunatud tööle TPIsse. Aleksander Voldek
alustas energiliselt TPI elektrotehnikaõpetuse ümberkujundamist ning
noorte inseneride suunamist aspirantuuri Nõukogude Liidu mainekatesse
kõrgkoolidesse. Ka Hugo Tiismus võttis vastu Voldeku soovituse, valis
oma erialaks elektriajamid ja lõpetas aastal 1956 Leningradi
Elektrotehnikainstituudis professor Artemi Bašarini juhendamisel
aspirantuuri, kaitstes väitekirja teemal „Elektriajamisüsteemide uurimine
mittelineaarsete elementide kasutamisega pöördemomendi piiramiseks“.
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Värske tehnikakandidaadina suunati ta tööle TPIsse, kus äsja oli loodud
tööstuse elektrifitseerimise kateeder, mille juhatajaks määrati dotsent
Aleksander Voldek. Sama aasta novembris valiti Hugo Tiismus vanemõpetajaks ja kuni oma surmani oli ta seotud selle allüksusega, mille nimi
on aja jooksul mitu korda muutunud ja mis praegu kannab nime
elektrotehnika instituut.
Vastloodud kateeder alustas ka intensiivseid teadusuuringuid. Kuna parajasti tuli NSV Liidu metallurgiaettevõtetelt ja vastavatelt uurimisasutustelt
tellimusi magnetohüdrodünaamiliste (mhd-) sulametallipumpade, -dosaatorite ja muude sulametallikäitlusseadmete väljatöötamiseks, uurimiseks ja
rakendamiseks, lülitus ka Hugo Tiismus nendesse töödesse. Tööde üldjuhatamise võtsid enda peale Aleksander Voldek ning teoreetilise ja üldelektrotehnika kateedri juhataja Hans Jänes. Seejuures ei tahtnud Voldek
mitte mingil juhul tegeleda tööde organiseerimise, lepingute koostamise
ega aruandlusega, mistõttu tööstuse elektrifitseerimise kateedris pidid
tööde vastutavate täitjatena hakkama tegutsema nooremad õppejõud –
Hugo Tiismus ja käesoleva kirjutise autor.
1958. aastal valiti Hugo Tiismus tööstuse elektrifitseerimise kateedri
dotsendiks ja aastal 1961, pärast professor Voldeku siirdumist Leningradi Polütehnilise Instituudi elektrimasinate kateedri juhatajaks, valiti
ta Voldeku soovitusel kateedrijuhatajaks. Kateedrit, mis 1966. aastal
nimetati elektriajamite kateedriks, juhtis ta 1970. aasta augustini, mil ta
edutati TPI õppeprorektoriks. Kateedri põhiliseks uurimissuunaks kujunes mhd-elektriajamite väljatöötamine, uurimine, arendamine ja juurutamine.
Metallid, mille mhd-transpordi vastu värvilise metallurgia ettevõtetes
erilist huvi tunti, olid alumiinium ja magneesium. Tööstuse elektrifitseerimise kateedris valmistatigi kõigepealt alumiiniumi edastamiseks
mõeldud sirgjoonelise toruga pump, kuid selle katsetamisel selgus, et
sulaalumiinium toimib kõigile metallidele, millest toru on võimalik valmistada, liiga sööbivalt. Hoopis paremini käitus sulamagneesium, mille
doseerimispumpa alul edukalt katsetati TPI mhd-laboratooriumis ja mis
paigaldati esmakordselt maailmas Ust-Kamenogorski Titaani- ja Magneesiumikombinaadis (Kasahstan) sulamagneesiumi transpordiks ja
doseerimiseks rafineerimisahjust valukonveierile juunis 1966.
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Sulametalli doseerimiseks valukonveierile kasutatava mhd-elektriajami põhimõte
1 sulatusahi, 2 sulametall (magneesium, alumiinium vm), 3 sulametallitoru,
4 kulgmagnetvälja tekitav induktor, 5 sulametallitoru ümbritsev ettekuumutusmähis, 6 valuvorm, 7 valukonveier

Aastal 1967 määrati Aleksander Voldekule, Hans Jänesele, Hugo Tiismusele
ja Endel Ristheinale Nõukogude Eesti preemia sulametalli elektromagnetiliste liikumapanekuseadmete väljatöötamise ja juurutamise eest.
TPI õppeprorektori amet ei katkestanud Hugo Tiismuse sidemeid kateedriga ja selle aja suurettevõtmiste hulka, mille hingeks ta oli, kuulub
Tallinnas 1975. aasta oktoobris korraldatud VII üleliiduline automatiseeritud elektriajamite konverents. Vaatamata pingsale administratiivtööle jätkas ta ka aktiivset teadustegevust ja 1977. aastal valmis tal
doktoriväitekiri „Automatiseeritud lineaarne magnetohüdrodünaamiline
elektriajam“. Väitekiri võttis kokku ja üldistas tolleks ajaks saadud
tulemused mhd-ajamite teooria alal ja selle kaitsmine toimus sama aasta
mais Leningradi Elektrotehnikainstituudis, kus ta kunagi oli kaitsnud ka
oma kandidaadiväitekirja. Aastal 1978 omistati Hugo Tiismusele
tehnikadoktori kraad ja aastal 1979 professorikutse.
1978. aasta novembris naases Hugo Tiismus kateedrisse ja 1980. aastal
valiti ta uuesti kateedrijuhatajaks. Teadusalaste saavutuste eest omistati
talle ENSV teenelise teadlase aunimetus.
Hugo Tiismuse aastaid kestnud pingsa organiseerimistöö tulemusena
loodi 1980. aastal kateedri juurde NSV Liidu Lennukitööstuse Ministeeriumi elektriajamite ja automatiseeritud juhtimissüsteemide tööstusharulaboratoorium.
Hugo Tiismus ei säästnud kunagi jõudu kateedri teadustöö tulemuste
tutvustamisel. Septembris 1984 organiseeris kateeder Moskvas Rahva-
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majanduse Saavutuste Näitusel kool-seminari magnetohüdrodünanaamiliste ja kulgelektriajamite kasutamisest paindsüsteemses valutootmises.
1966. aastast oli Hugo Tiismus NSV Liidu Kõrghariduse Ministeeriumi
elektriajamite ja tootmisseadmete automatiseerimise eriala metoodikakomisjoni liige, kus tema tegevus oli ülimalt aktiivne ja tulemusrikas.
Tema algatusel kujunesid kateedril tihedad teaduslikud ja pedagoogilised sidemed paljude NSV Liidu kõrgkoolide sama eriala kateedritega,
kõige tihedamad sidemed seejuures aga Moskva Energeetikainstituudiga. Kateedri kõrge maine omaaegses NSV Liidu kõrgharidussüsteemis
oli suurelt osalt Hugo Tiismuse teene.
Koostöös kolleegidega kirjutas Hugo Tiismus viis raamatut, neist kolm
õpikut – „Elektriajamid“ koos dotsent Ustus Aguriga, „Elektriajamite
juhtimine“ koos dotsent Rain Lahtmetsa ja dotsent Jaan Lootusega ning
„Tööstusrobotid: ajamid ja nende elemendid“ koos professor Tõnu
Lehtlaga. Koos professor Juhan Laugisega koostas ta monograafia
Автоматизированный МГД-привод“ („Automatiseeritud mhd-ajam“).

Värsked preemialaureaadid Hugo Tiismus, Hans Jänes ja Endel Risthein
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Hugo Tiismuse juhendamisel sai tehnikakandidaadiks või -doktoriks
kaheksa õppejõudu ja teadurit. Tema trükis avaldatud teaduslike ja
pedagoogiliste tööde loetelus on üle 100 nimetuse ning 11 autoritunnistust.
Hugo Tiismuse vabaajaharrastuste kohta tuleb mainida, et kogu elu oli
ta kirglik jahimees. Ühtlasi oli ta väga oskuslik autojuht ja oma autoga
käis ta näiteks mitu korda oma kodukülas Kaukaasias.
Hugo Tiismus kasvatas üles kolm tütart, kes töötavad mainekatel
töökohtadel ja on tublid pereemad.
Aastal 1988 loobus Hugo Tiismus kateedri juhatamisest ja emeriteerus
aastal 1992, kuid säilitas aktiivse sideme kateedri kollektiiviga. Aastal
2006 ta haigestus raskelt ja suri 7. jaanuaril 2007. Hugo Tiismus on
maetud Tallinna Metsakalmistule.
Endel Risthein
TTÜ elektrotehnika instituudi emeriitprofessor
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Meie papa
Hugo Tiismus sündis 10. aprillil 1924. aastal Musta mere äärses Salme
külas Abhaasias …
Selliste sõnadega algavad kõik ametlikud artiklid meie isa Hugo
Tiismuse eluloo kohta. Meie aga tahaksime neile ametlikele faktidele
lisada tema enda mõtteavaldusi ja jutte oma lapsepõlve, koduküla,
elutee ja karjääri kohta, mille jaoks on meil õnnelikul kombel olemas üks
väga väärtuslik materjal, mille koostas 1996. aastal tema tütretütar
Gertrud Künnapas, kes intervjueeris papat oma kultuuriloo-alase
seminaritöö jaoks. Töö sai õppejõult kõrge hinnangu ja nagu nüüd on
selgeks saanud, on see ainukene üleskirjutus papa elust, mis pärineb
temalt endalt.
Oma vanavanemate sattumise kohta kaugele Musta mere rannikule
räägib papa järgmist: „Kolga ja Kuusalu kandis elas 19. sajandil üsna
vaene rahvas, eriti terav oli sealsete talupoegade jaoks maapuudus.
Prohvet Maltsveti liikumise järellaines otsustas ka rannarahvas otsida
õnne Kaukaasias, kus tsaarivalitsus lubas anda talupoegadele tasuta
maad. Pärast tsaarivalitsuse pikka võitlust mägilastega (tšerkessidega)
olid suured alad Musta mere ääres ja seal lähedal asuvates mägedes
jäänud tühjaks, sest kohalik rahvas oli võitlustes surma saanud või
pagendatud, osa oli mujale põgenenud.
Tühjaks jäänud alad tuli uuesti asustada ja seega lubati ümberasujatele
hulga maad ja maksuvabastusi. Kuuldused sellest olid ka Eestisse jõudnud ja ka siin leidus hakkajaid talupoegi, kes sellest mõttest tuld võtsid,
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Hugo Tiismus 1934. aastal
Salme külas koos vanaema
Maria (neiuna Krönström),
ema Helmi, isa Aleksandri ja
noorema venna Kostjaga

kuid samas ei tegutsetud uisapäisa. Kuusalu kandist saadeti asja uurima
kaks saadikut. Külarahvas kogus nende reisi jaoks raha kokku ja mehed
sõitsid rongiga Novorossiiskisse. Maad käidi kuulamas Psou jõe orus.
Uurimisretke tulemusena asus Kolgast ja Kuusalust 1884. aastal Kaukaasia poole hobuvankritel teele ligi 50 peret, nende hulgas ka Joosep
Tiismus. Teekond oli erakordselt vaevaline ja kestis kaua, ligi aasta, aga
kohale jõudes anti eestlastele tõesti maad. Alguses olid maad valdavalt
metsased ja võsased, elada tuli esimestel aastatel isegi muldonnides. Aga
vähehaaval võideti metsalt põllumaad juurde. Võideti malaaria, mis
kimbutas inimesi just lähedal asuvate soode tõttu. Kui sood said kuivaks,
kadus ka malaaria. Loomulikult oli algul väga raske, sest tegemist oli
harjumatu kliima ja täiesti uute põllupidamistingimustega, kuid maad
olid viljakad. Kasvatati nisu ja rukist, hiljem lisandus mais ja tubakas,
mille kasvatamist õpiti armeenlastelt.
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Hugo Tiismus
koos abikaasa Maimu ja
tütarde Tiiu, Maie ja Mallega

Külaelu keskpunktiks olid eestlastel alati seltsimaja ja kool. Need kaks
paika püsisid kogukonna südamena ka edaspidi.
Kooliaja kohta räägib papa nii: „Neli klassi sai käidud külakoolis
Salmes. Koolimajaks oli endine põllumeeste poe hoone, kus oli kaks
suurt ruumi – üks õpilastele, teine õpetajatele. Klasse oli neli. Õpetati
lugemist, rehkendust, kirjutamist ja muid tavaaineid. 1937. aastal pandi
mitmed õpetajad vangi, samuti paljud külainimestest, nende hulgas ka
minu isa Aleksander Tiismus.”
Kooliaja juurde sobib kõrvalepõikena meenutada ka seda, mida papa
rääkis oma poisipõlve mängudest ja huvidest.
„Külas oli sel ajal palju lapsi ja meie aeg möödus tihti nn jõekaril, st jõe
ääres, kus meil olid oma ujumiskohad. Võisteldi julgustükkides, kes
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kuidas ja kust vette hüppas. Seal peeti ka teiste poistesalkadega
kivisõda, mängiti laptuud või õpiti isegi kompade peal käimist.
Neil harvadel kordadel, kui talvel vahel lumi maha tuli (see rõõm oli
küll alati lühiajaline), lasti mäeveerul asunud koolimaja juurest pikk liug
alla küla poole.
Mäletan ka, et olen alati armastanud lugeda. Meie kodus käis mitmeid
ajakirju, oli ka hea hulk raamatuid. Näiteks olid meil olemas Gogoli
kogutud teosed. Ka seltsimajas oli päris suur raamatukogu. Sealt sain
ühe mudellennunduse ajakirja, mille järgi ehitasin endale umbes
meetripikkuse paberist ja vineerist lennuki. Olin siis neljandas klassis.
Lennukil oli kummipaelamootor, propeller, kolm vineerist saetud ratast,
tiivad olid tehtud pärgamentpaberist. Allamäge lendas see lennuk 10
meetrit. Seda oli päris uhke vaadata!
Umbes kuuendas klassis sai mu hobiks fotograafia. Minu isal oli fotoaparaat „Fotokor“, mis oli tol ajal päris hea riist. Tellisin endale „Raamat
postiga“ kaudu õpiku „20 tundi fotograafiat“, selle järgi püüdsin õppida.
Kogusin pikalt raha ja ostsin endale klaasplaatidega aparaadi „Turist“.
Pildistamisest olin ma pikka aega huvitatud. Mäletan, et mul õnnestus
hästi üks pilt oma emast, selle pildi saatsime isale vangilaagrisse.
Seitsmendas klassis andsin ma välja foto-seinalehte, mis ilmus kord kuus.
Jutte ei viitsitud sellesse seinalehte kirjutada, aga fotolehele leidus kaastöölisi küll. Koguni fotoring oli. Mäletan, et olin alati tegija ka näiteringis.
Kool muudeti 1937. aastast peale venekeelseks. Viiendasse klassi läksin nn
kolhoosinoorsookooli, mis asus meist kuue kilomeetri kaugusel. Kodust oli
väga raske ära minna, olin ju alles päris laps. Koolis oli ühiselamu, kus sai
ka leiba ja teed. Mina elasin tuttavate juures korteris. See oli väga raske aeg
nii õppekeele vahetuse kui ka selle hirmu tõttu, mis ühiskonda valdas, sest
arreteerimised ja inimeste kadumised toimusid ühtejärge.
Pärast 7. klassi läksin Suhhumi Industriaaltehnikumi õppima elektroenergeetikat. Tavaoludes oleks õppetöö seal kestnud neli aastat. Elasin
ühiselamus, stippi sain 70 rubla, mis kulus kõik söögi ja elamise peale.
1941. aasta suvel algas sõda. Mäletan seda päeva, see oli pühapäev, linna
kohal lendasid lennukid. Siis teatati, et on alanud sõda. Aga kuna sakslased Sotši ei jõudnud, siis läks õppetöö sügisel edasi.
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Psou jõel lasti õhku raudtee- ja maanteesild, sakslased püüdsid puruks
pommitada Adleri lennuvälja, kuid õhutõrje oli tugev ja seda ei õnnestunud teha. Rahvast aeti rannikule kindlustuste ehitusele. Isegi rannikust
viie kilomeetri kaugusel asuvasse Salme külla oli rajatud tankitõrjekraav.
1942. aastal võeti palju mehi sõjaväkke. 1943. aastal lõpetasin ennetähtaegselt kooli ja mind suunati tööle Kvatõhhi, mis asub Suhhumist kirdes.
Seal oli söekaevandus, mis tootis sütt nii elektritootmiseks kui kütteks.
Aga sinna ma ei läinud, sest astusin sõjaväkke. Kodunt käisin läbi vaid
talveriideid toomas. Sulevist ja Salmest läks kokku 56 poissi sõtta. Mindi
Gagrast Suhhumi, sealt Tbilisisse, Bakuusse. Edasi viis tee Taškenti, sealt
Barnauli ja edasi Sverdlovski oblastisse. Teekond kestis 42 päeva.
Kamõšlovi rajoonis olid vastas eesti sõdurid. 30-kraadises külmas tuli
edasi minna laagrisse Porošino külas. Saime soldativormid selga. Elasime
muldonnides, keskel oli tühjast kütusevaadist ahi. Sellisesse onni mahtus
üle saja inimese. Onne tuli kogu aeg juurde ehitada. Algasid õppused. See
oli miinipildujarood. Õpetati teooriat, kuid sai ka praktikas laskmist
harjutada. Õppustega möödusid 1942. aasta kevad, suvi ja sügis. Üksus
hakkas liikuma Velikije Luki alla, kus käisid ägedad lahingud. Kui meie
kohale jõudsime, oli lahing läbi. Meid viidi edasi Leningradi oblastis
asuvasse Kotlõsse. Mina olin reamees, jefreitor.
1944. aasta suve lõpul jõudsime Mehikoorma kaudu Eestisse. Edasi viis
tee Virtsu poole. Jõudsime Muhusse Koguvale. Meil oli vaja üle väina
minna, teisel pool olid sakslased. 4. oktoobril hakkasime liikuma Saaremaa poole, läksime puust paadiga, mille ninas oli kuulipilduja. Poole tee
peal hakkas kostma katjuušade mürinat, olime keset väina. Tuli käis üle
pea, rand podises sõna otseses mõttes. Kaldale läksime rinnuni vees.
Esimene ešelon jõudis kohale kaotusteta, sakslased tõmbusid tagasi.
Edasi liikusime piki põllukraave. Minust kahe meetri kaugusele kukkus
miin, see lõi kõrvad kurdiks ja ninast vere välja. Miinikild oli ka varrukast läbi lennanud. Aga rohkem ma sõjas õnnekombel pihta ei saanud.
Peaaegu sama õnnelikult läks ka minu vennal. Nii et meie ema sai sõjast
oma mõlemad pojad tagasi.
Nüüd viis väeosa tee tagasi Tallinna poole, meid paigutati Klooga laagrisse. Majad olid seal kehvad ja palju sai külmetada. 1945. aasta veebruaris pandi mehed rongi ja saadeti Kuramaale. Seal pandi meid elama
Kaulatsi mõisa juurde, kust läks läbi raudtee. Mõlemal pool oli mets.
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Selles ümbruses oli raske sõdida, polnud rindejoont. Valmistuti rünnakuks, mis pidi toimuma 9. mai hommikul. Siis aga kuulsime teadaannet,
et sõda on läbi. Rõõmust algas pöörane tulistamine õhku. Osa vägedest
jäi veel Kuramaale metsi puhastama, mina sain Eestisse tagasi. Teenisin
Aegviidus. Siis aga teatati, et võin koju minna, olin ju tehnikumi lõpetanud spetsialist.
Sõitsin Kaukaasiasse tagasi rongiga Tallinnast läbi Leningradi, Moskva,
Rostovi ja Novorossiiski Sotši. Kohale jõudsin nelja päevaga. Elu kodukülas polnud kerge olnud, eriti suur oli leivapuudus. Kodus asusin tööle
elektrijaama ehitusele – ehitati hüdrojaama Troitski jõele. Minu isa Aleksander sai ka vangist lahti – ta oli kaheksa aastat Komis olnud. Ta läks
tööle autoremonti, aga pärast tööõnnetust vahetas ala ja hiljem oli ta
eluaegne Salme küla postimees.
Isa oli Salme küla kooriga 1947. aasta üldlaulupeol Tallinnas. Kooris oli
42 lauljat, kes kõik kandsid Tarvastu rahvarõivaid, mehed musti kuubesid ja viltkaabusid, naised linaseid rahvariidekleite. Kohale sõideti lennukiga. Kooriga kaasas olin ka mina, olin ka laulja. Aga Eestis olles viisin oma dokumendid Tallinna Polütehnilisse Instituuti, kuna olin ju
lõpetanud edukalt tehnikumi.
Eestist mul enne seda eriti selget pilti polnud. Sõjas olles ei näinud ma
eriti palju. Mäletan, et Salmes arutati selle üle, kas Eestist saab vabariik
või saab ta autonoomia staatuse.
Õppetöö TPI-s algas 1947. aasta septembris, asusin õppima elektrotehnika erialale.
Esialgu oli siin kõik mulle võõras. Mäletan, et küsisin jäätise asemel
„külmetist“, sest ma polnud sõna „jäätis“ kunagi kuulnud.
Oma abikaasa Maimuga tutvusin ma 1947. aasta jaanipäeval Eestis, ka
tema oli pärit Kaukaasiast meie naaberkülast Sulevist. 1949. aasta suvel
abiellusime Salmes. Sündis meie esimene laps – tütar Tiiu. Elasime tollal
minu stipist, kodunt toetati 500 rublaga, elasime ühetoalises üürikorteris.
1952. aastal lõpetasin TPI, sündis teine tütar Mai. 1953. aasta märtsis
suundusin aspirantuuri Leningradi Elektrotehnika Instituuti. Aspirantuur kestis kolm aastat. Iga kahe kuu tagant sain kodus käia. 1956. aastal
tulin koju tagasi teaduskandidaadina ja asusin tööle vastmoodustatud
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TPI mehaanikateaduskonna elektrimasinate ja -aparaatide eriala IV kursuse üliõpilased:
Hugo Tiismus (vasakult esimene) koos õpingukaaslaste Georg Samolevski, Vello Sarve,
Viktor Teearu, Heino Mihkelsoo ja Valentin Sooga (istub) Tallinna Polütehnilise Instituudi peahoone ukse ees Koplis 1951. aastal

tööstuse elektrifitseerimise kateedrisse. Sellest hetkest alates kuni pensioneerumiseni oli kogu mu elu seotud Tallinna Polütehnilise Instituudiga. 1958. aastal sain dotsendiks. Aasta varem olin saanud kolmanda
tütre isaks, tütar sai nimeks Mall.
1960. aastal läks TPI-st ära nimekas professor Aleksander Voldek, kes oli
kümme aastat olnud TPI-s elektrotehnika kateedri rajamise initsiaatoriks
ja elektriajamite teadussuuna juhiks. Tema järel valiti kateedrijuhatajaks
mind. Koos Ustus Aguriga kirjutasin raamatu „Elektriajamid“.
Minu tegevus TPI-s ei piirdunud vaid loengupidamisega. Väga oluline
teema oli mulle magnetohüdrodünaamiliste pumpade väljaarendamine
ja töölerakendamine. Nende abil sai pumbata ja teisaldada sulametalle,
kusjuures edukas koostöö kujunes välja Ust-Kamenogorski Titaani- ja
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Magneesiumikombinaadiga, kus pump EMN-7 tööle rakendati. Selle temaatika pinnalt soovitati mul teha ka doktoritöö, mille sain valmis 1977.
aastal.
Doktoritöö kaitsmine toimus Leningradi Elektrotehnika Instituudis
1978. aasta mais. Nelja tunni vältel esitati ligi nelikümmend küsimust,
see oli tohutult pingeline, kuid töö sai kaitstud.
Aga elus on veel muudki peale töö ja teadusetegemise.
Minu suur hobi ja kirg on jahipidamine. Ostsin endale 60ndatel aastatel
püssi ja hakkasin regulaarselt jahil käima. Jaht on minu kirg. Minu
saagiks on langenud ligi 30 metssiga, paar põtra ja kitse. Hiljem käisin
ka pardijahil. Kodukülas Salmes sai suviti tihti ka võrguga kalal käidud.
Minu suur kirg on ka lugemine, olen seda alati armastanud, mu lapsepõlvekodus oli aegade raskust arvestades üsna suur hulk raamatuid.
Armastan väga muusikat ja laulmist. Mängin nii kitarri kui akordioni,
kusjuures mängin lugusid kuulmise järgi, sest pole kunagi ühtki pilli
õppinud. Mul on hea kuulmismälu. Laulmist armastas kogu meie pere,
nii ema kui vend laulsid ka Salme laulukooris. Minu lapsepõlvekodus
lauldi tihti, rääkimata pidudest ja pulmadest, alati lauldi ja teati kõiki
laulusõnu. 1960. aastal ostsime koju klaveri ja mu kaks tütart on
klaverimängu õppinud.
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Kui veel paari sõnaga rääkida elust väljaspool töötegemist, siis on mul
kahju, et ühestki mu lapsest ei saanud elektriinseneri. Tütar Tiiu käis
küll TPI-s, aga õppis majanduseriala, Mai ja Mall õppisid Tartu Ülikoolis
eesti filoloogiat, sealt suunati Mall õppima Budapesti Eötvös Lórandi
Ülikooli, mille ta lõpetas ungari filoloogina 1983. aastal.
1986. aastal kaotasin ma oma armastatud abikaasa. 1991. aastal andsin
paberid sisse pensionileminekuks. Sellest ajast olen emeriitprofessor.“
Nende ridadega lõpeb Gertrud Künnapase kirjapandud väheldane
memuaarteos papast, mis on saanud meile, tema lastele hindamatu
väärtusega aardeks, sest ega meiegi osanud talt paljude seikade kohta
küsimusi esitada siis, kui selleks õige aeg oli. Nii nagu ikka juhtub…
Mai: Kui aga püüda kokkuvõtlikult paari sõnaga öelda seda, millisena
me meenutame oma isa, siis esimesena tuleb meelde tema täpsus, isegi
pedantsus, tingimatu ausus, aga samas ka heatujulisus, võrratu huumorimeel ja lugude jutustamise oskus.
Mall: Minu meelest iseloomustab meie isa suur sihikindlus ja süsteemsus. See aitaski tal läbi teha pikad ja keerulised õpingud ning teadlasetee. Ta oskas hakkama saada kõige erinevamate inimestega ning, mis
samuti tähtis, oli tuntud ka oma eriti hea naljasoone poolest.
Tiiu: Papa oli võrratu suhtleja, hea isa oma lastele ja hea abikaasa oma
naisele. Sellisena on ta meil alati meeles.
Tiiu Rebane, Mai Luht ja Mall Hellam
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Rühmakaaslane ülikoolipõlvest
Mul oli au alates teisest kursusest kuni TPI lõpetamiseni 1952. a. õppida
samas õpperühmas Hugoga. Kõik meie rühma mehed olid omavahel
suured sõbrad ja üksteise suhtes alati abivalmid. Hugo ütles vahel:
„Noh, poisid, me peame sellega hakkama saama!“
Tollal oli eksamiks valmistumisel põhiliseks õppematerjaliks loengukonspekt. Et loengust puudumisel ei tekiks konspekti tühikut, pidid igal
mehel kopeerpaberid alati kaasas olema, et vajadusel puudujatele konspekti paljundada. Sel ajal puudus täielikult tänapäevane paljundustehnika. Taolisest „juppidest“ koosnevast konspektist oli kasulik mitmekesi
koos õppida. Näiteks õppisime Hugoga koos õppeaine „Elektriajamite
stabiilsus“ eksamiks. Mina tegin endale selgeks esimesele ja Hugo
järgmisele eksamiküsimusele vastava osa, edasi aga selgitasime
teineteisele, mida olime teada saanud. Eksami sooritasime professor
Voldeku juures edukalt.
Meie rühm tegutses alati nagu üks mees. Näiteks 1951. aasta juunis
Leningradis „Elektrosilas“ praktikal olles käisime Hugo ettepanekul iga
tööpäeva õhtul Ermitaaži kunstikogudega tutvumas, nädalavahetustel
aga külastasime äärelinnade vaatamisväärsusi. Ühel pühapäeval, kui
olime Sestroretski rannas, otsustasime Hugoga väikese maadlustreeningu teha, et valmistuda teaduskondade vahelisteks meistrivõistlusteks. Ei
tea, kas mõjus külm vesi või tugev tuul, kuid mina sain kopsupõletiku,
Hugol polnud aga häda midagi.
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Kalju Kõnnusaar, Valentin Soo
ja Hugo Tiismus ülikoolipäevil

Elektrimasinate ja -aparaatide eriala õpperühm praktikal Elektrosila tehases Leningradis
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Väike maadlustreening
Hugoga (paremal)
Sestroretski rannas

Pärast praktikapäeva lõppu läksime läbi suure pargi trammipeatusse.
Pargis sai alati osta värskeid saiakesi, mille lõhesse oli pandud kuum
maitsev viiner. Söömiseks istusime pinkidele ja kui mõni näitsikute
grupp meist möödus, siis hakkasime laulumees Hugo eestvedamisel
laulma marsitaktis. „Tam, taram, taram ...“ Täiesti instinktiivselt hakkasid näitsikutel jalad marsitaktis liikuma, pärast mõnda marsisammu
jooksid nad aga kilgates minema. Meie, häbematud mehed, tundsime
aga sellest suurt rõõmu.
Kahjuks on sellest ajast möödas üle 60 aasta ja palju ilusid mälestusi on
kadunud unustuse hõlma.
Kalju Kõnnusaar, rühmakaaslane
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Rühmapildil: esireas vasakult Hanno Sillamaa, Albert Tali, Georg Samolevski,
Edvin Ambrosen, Viktor Teearu ja Heino Mihkelsoo; tagareas Valentin Soo, Kalju
Kõnnusaar, Eduard Rumvold, Vello Sarv ja Hugo Tiismus

Kokkutulek 30 aastat hiljem
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Hugo Tiismus ja tema aeg
Süvenedes käesoleva raamatu tarbeks oma meenutustesse, otsisin ülikooli arhiivist välja ka Hugo Tiismuse toimiku. Toimiku leheküljed tõid
mu silme ette ajastu, mis erineb tundmatuseni meie praegusest ajast.
Paljud dokumendid selles toimikus võivad tänastele noortele tunduda
kas imelike, naljakate, nukrate või lausa arusaamatutena. Hugo Tiismus
elas ja töötas teises ajas ja seda tuleb arvesse võtta ka tema tegevuse
hindamisel.
Suletud ja rangelt kontrollitud ühiskonnal puudusid kontaktid laia maailmaga. Iga oma tegu tuli õigustada KGB valvsatele silmadele ja kõrvadele. Arhiivitoimikus hoolikalt kokkuköidetud korduvad ankeedid,
elulookirjeldused ja õiendid nii enda kui oma lähisugulaste tegemiste
kohta kajastavad üliõpilase, teadlase ja teadusjuhi elu sõjajärgses NSV
Liidus.
Aastal 1951 kirjeldab Hugo Tiismus oma eluloos nii eelnenud haridusteed kui ka sõdurielu Eesti laskurkorpuses. Elulookirjelduse kohustuslikus lõpuosas on kirjas näiteks järgmised read:
„Haavata pole saanud, vangis pole olnud. Olen autasustatud medaliga
„Vapruse eest“ ja „Võidu eest Saksamaa üle.“
„Mitteheatahtliku suhtumise pärast kolhoosikorda on minu isa kahel
korral karistatud. 1930. aastal mõisteti talle kolm aastat vangistust ja
1937. aastal kümme aastat vangistust. Vabanes karistusest ennetähtaegselt 1946. aastal ilma õigusi piiramata. Pärast sõda autasustati minu ema
suure maisisaagi kasvatamise eest Tööpunalipu ordeniga.“
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Õpingukaaslasele Viktor Keskülale oli Hugo Tiismus kunagi rääkinud
loo oma sõjameheteest. Nimelt oli sõja ajal tavaks, et sõduritele jagati
enne raskeid katsumusi teatud ports viina. Väeosas, kus ta teenis, oli aga
ülemus omavoliliselt nõudnud osa sellest portsust endale. Kord oli
Hugo aga kogu portsu ära joonud ja ülemusele polnud enam midagi
anda. Selle peale oli järgnenud ülemuse poolt karm ähvardus: „Ma lasen
su maha, hakka endale hauda kaevama“. Püssitoru ees alustatud kohutav töö jäi õnneks pooleli…
Esimene kokkupuude Hugo Tiismusega oli mul 1965. aasta sügisel pärast õppimaasumist elektriajamite ja tööstusseadmete automatiseerimise
erialale. Meid viidi metallpüttidest, torudest ja muudest tarvikutest ning
seadmetest koosneva üsna inetu katseseadme juurde ja tutvustati seda
kui alumiiniumitööstusele vajalikku uut tehnoloogiat. Katseseadme
tutvustajaks oli tollane elektriajamite kateedri juhataja dotsent Hugo
Tiismus.

Tööstusettevõtete elektrifitseerimise
kateedri juhataja tehnikateaduste
doktor prof. Aleksander Voldek
ja tehnikateaduste kandidaadid
dotsendid Hugo Tiismus (keskel)
ja Hans Jänes elektromagnetilise
pumba juures, 1960. a
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Õpinguaastad möödusid kiiresti. Hugo Tiismus õpetas meile elektriajamite automaatjuhtimise ainet ja juhendas ka selle aine laboratoorseid
töid. Need olid tõelised mammuttööd, kus ettenähtud nelja tunniga
polnud pea kunagi võimalik hakkama saada. Tööd venisid kuue-,
kaheksa- ja isegi kümnetunnisteks. Mõnikord tuli töö ka pooleli jätta ja
järgmisel päeval jätkata. Õppejõu poolt oli kehtestatud raudne tingimus
— töö pidi lõppema korraliku tulemusega, enne seda ainet sooritatuks ei
loetud. Miks nende töödega nii palju aega kulus, selles oli osalt süüdi ka
tollase labori kehv tehniline seisund ja vanad aparaadid. Skeemid
koosnesid tavaliselt kümnetest releedest, kontaktoritest, takistitest ja
muudest seadmetest. Seadmete klemmide ja juhtmete olukord polnud
kiita. Kokkupandud skeemid lagunesid sageli enne ära, kui neid
katsetama sai hakata. Seetõttu tuli skeemi ka korduvalt uuesti kokku
panna. Ka meie endi oskamatuse tõttu võis mõni lahtitulnud juhe põhjustada segaduse, millest ülesaamiseks tuli kogu tööga otsast alata.
Tihedamalt hakkasime Hugo Tiismusega kokku puutuma siis, kui oli
otsustatud suurem osa meie rühmast jätta lõputööd tegema kateedri
juurde. Elektriajamite kateedri tollased uurimistööd olid seotud magnetohüdrodünaamiliste (mhd) sulametallipumpadega ja mitmesuguste
türistormuunduritega, selle uurimisteema oli käivitanud juba prof.
Aleksander Voldek. Tema järglasena kateedrit juhtima asunud Hugo
Tiismus jätkas ja laiendas uuringuid veelgi.
Türistorid olid 1960-ndate lõpuaastatel täiesti uued pooljuhtseadised,
mida oli hakanud valmistama ka tollane Tallinna (M. I Kalinini nimeline)
elavhõbealaldite tehas, mis hiljem nimetati ümber Tallinna elektrotehnikatehaseks. Ligemale pool aastat olid kõik laborid hõivatud lõputööd
tegevate tudengite poolt ja tööd tehti vajadusel ka öötundidel. Kateedris
keegi selles probleemi ei näinud, et suure osa ööpäevast olid kõik
ruumid, isegi õppejõudude tuba, kus sai kasutada kirjutusmasinat,
tudengite valduses.
Tudengitele usaldatud eksperimentaalsete tööde maht oli suur. Hugo
Tiismus andis ülesandeid, mida tuli täita. Katsetamiseks vajalikke oskusi
andis meile tollane laborijuhataja Kalvi Schilf, kes oli ka ise suur eksperimentaator. Tudengid ehitasid mitmesuguseid katseseadmeid ja muundureid. Sulametallipumpasid katsetati varem valmistatud stendil, mis
sisaldas sadu kilogramme elavhõbedat. Viimast oli lihtne saada tänu
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naabruses asuvale elavhõbealaldite tehasele. Kohati lausa uppusime
elavhõbedasse, kui stendidest osa metalli põrandale voolas. Õnneks oli
meid õpetatud elavhõbedat raudkloriidi abil ka ära koristama.
Tööd edenesid hästi. Kevadised diplomitööde kaitsmised olid edukad.
Kolm üliõpilast meie rühmast lõpetasid ülikooli kiitusega ja kaks jäid
hiljem kateedri juurde aspirantuuri. Tollal oli meil sellele massilisele
tudengite uurimistöösse kaasamisele raske mingit hinnangut anda. Alles
mõne aasta pärast sai selgeks, et kogu protsess oli hästi läbi mõeldud.
Tudengite diplomitööd said tulevaste kandidaaditööde osaks. Hugo
Tiismuse juhendamisel kaitsti kokku kaheksa kandidaaditööd. Tema
õpilasteks olid (tööde kaitsmise järjekorras) Juhan Laugis, Jaan Lootus,
Villem Loigom, Rein Irs, Tõnu Lehtla, Heinar Sakkos, Raivo Teemets ja
Arvo Oorn. Nende kandidaaditööde põhjal aga valmis Hugo Tiismusel
lõpuks ka doktoritöö. Aleksander Voldek, Hugo Tiismus, Hans Jänes ja
Endel Risthein said tehtud töö eest 1967. a. Eesti NSV riikliku preemia.
Tööde tulemuseks oli üle 50 praktikas rakendatud leiutise ja paljud
esmarakendused maailmas.

TPI energeetikateaduskonna dots. Hugo Tiismus, dots. Hans Jänes, vanemõpetaja
Herbert Tammemäe ja Leningradi teadlane G. Vainštein elektromagnetilist pumpa
katsetamas märtsis 1963. a
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TPI elektriajamite laboratoorium, dotsendid Endel Risthein, Hugo Tiismus ja
Hans Jänes kontrollimas kahepoolse lineaarmootori energeetiliste parameetrite
mõõteskeemi, 1973. a
Hugo Tiismus oli võimekas teaduse organisaator. Tänu oma soravale
vene keelele ja heale suhtlemisoskusele suutis ta lühikese ajaga luua
sidemete võrgustiku mitmete NSV Liidu juhtivate ülikoolide professoritega, hankida teadustöö tellimusi paljudelt värvilise metallurgia ettevõtetelt ja ka metallurgiatsehhe omavatelt masinaehitusettevõtetelt. UstKamenogorski Titaani-magneesiumikombinaat, Kaasani Mootoriehituse
Tootmiskoondis ja paljud teised metallurgiatehased Kasahstanis, Ukrainas, Volgamaal ja Siberis said meie lepingupartneriteks ning teaduritele
sagedasteks lähetuste sihtkohtadeks.
Moskva Energeetikainstituudi, Leningradi Elektrotehnikainstituudi ja
paljude teiste tuntud instituutide (tehnikaülikoolide) professorid olid
sagedased külalised Tallinnas. Koos Juhan Laugisega algatas Hugo
Tiismus igaaastase teadusseminari (talvekooli) Võsul, kus TPI aspirandid said oma teadmisi demonstreerida külalisprofessoritele Moskvast,
Leningradist ja mujalt. See tagas ka aspirantidele paremad võimalused
oma tööde kaitsmiseks.
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Tänastele noortele tahan meenutusena lisada, et kandidaaditööde kaitsmine NSV Liidus oli Eesti tehnikaala õppejõududele ja teaduritele suureks probleemiks. NSV Liidus olid määratud suuremad keskused, kus
tehnikaala teadustöid sai kaitsta, ja neid oli vähe. Kaitsmiskomisjon
koosnes paarikümnest doktorikraadiga liikmest. NSV Liidu Kõrgema
Atestatsioonikomisjoni poolt kinnitatud doktorikraade anti aga välja
umbes kümme korda vähem kui tehnikakandidaadi kraade. Seega
doktoritest koosnevat komisjoni polnudki Eestis võimalik kokku panna,
sest elektrialal polnud kümmet doktorit kusagilt võtta ja kandidaaditöö
kaitsmiseks tuli otsida kohta mujal. Kõigile kaitsmiskomisjonidele oli
määratud oma kindel lubatud kaitsmiste arv aastas ja reeglina eelistasid
need komisjonid võtta kaitsmisele samas ülikoolis, linnas või lähipiirkonnas valminud töid.

Hugo Tiismuse ettekannet kuulavad Villem Loigom, Heinar Sakkos, Endel Risthein
ja Rein Irs
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Sel põhjusel oligi suur tähtsus varasematel teadussidemetel. Tänu Hugo
Tiismusele tundsime ka meie end paljudes NSV Liidu ülikoolides omainimestena, kui olime nimetanud Tiismuse nime. Hugo Aleksandrovitš
oli väga paljudele tuntud. Hugo Tiismus leidis oma aspirantidele ka
koha, kus kandidaaditööd kaitsta sai, kuigi ka see ei läinud alati libedalt.
Oma kogemustest mäletan, et pidin minema kaitsma Odessa Polütehnilisse Instituuti. Pärast mõningast ootamist kuulati mind küll Odessa
professorite poolt ära, kuid kaitsmisjärjekord ei tahtnud kuidagi minuni
jõuda. Õnneks toimus 1975. aastal Tallinnas suur, 500 osavõtjaga üleliiduline elektriajamite-alane konverents. Selle konverentsi üheks peakorraldajaks oli Hugo Tiismus. Konverentsil olid kohal kõik olulised professorid kogu NSV Liidust, sealhulgas ka Moskva Energeetikainstituudist,
kes oli valdkonna juhtivaks instituudiks. Hugo Tiismus korraldas minu
kohtumise prof. Mihhail Sokoloviga Moskva Energeetikainstituudist.
Rääkisin talle töö kaitsmisega tekkinud probleemidest. Ilmselt olid
Hugo Tiismuse tutvused oma tulemuse andnud ning mõne aja pärast
sain ma Odessast kirja, milles mind kutsuti tööd kaitsma. Kaitsmine
möödus edukalt. Meelde on aga jäänud lõbus juhtum pärast kaitsmist,
kui Odessasse kohale saabunud oponent Läti Teaduste Akadeemia
president Janis Lielpeters ja Hugo Tiismus hotellikohtade nappuse tõttu
kahekesi hotelli ühte luksusnumbrisse majutati. Magamiseks oli võimalik kasutada nii diivanit kui kaheinimesevoodit. Kuna mõlemad mehed
olid üsna kaalukad (hinnanguliselt ikka üle 100 kg) ja Janis Lielpeters
lisaks ka pikka kasvu, siis diivanile kumbki mees magama ei mahtunud.
Nii veetsidki kaks nõukogulikes tingimustes karastunud ja ka teenetelt
kaalukat meest öö ühes voodis.
Eesti Laskurkorpuse ridades sõja läbi teinud, sorava ja mahlaka vene
keelega mees oli oma inimene paljudele venelastele. Teisalt oli Hugo
Tiismusel sügav lugupidamine Eestimaa vastu. Ta ei kartnud kritiseerida pugejalikke parteiametnikke või ülalt kaela sadanud nõmedaid otsuseid. Selles mõttes oli ta tõeline tugisammas, kelle kõrval ka NSV Liidus
poliitiliselt ebakindlal eestlasel oli hea töötada.
Suur vanusevahe ei võimaldanud mul küll Hugo Tiismusega lähemalt
sõbraks saada, kuid lugupidamine tema vastu on mul säilinud tänaseni.
Tõnu Lehtla, elektrotehnika instituudi direktor
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Nõupidamine 1982. a,
vasakult Juhan Laugis,
Hugo Tiismus ja
Marje Saarmaa

Elektriajamite kateedri ja NSV Liidu Lennukitööstuse Ministeeriumi elektriajamite
ja automatiseeritud juhtimissüsteemide tööstusharulaboratooriumi teadurid ja
insenerid koos kateedrijuhataja Hugo Tiismusega (1982); esireas vasakult: Aivar
Reivik, Olga Kirileiša, Hugo Tiismus, Marje Saarmaa, Evald Voore, tagareas Elmo
Pettai, Vello Kunman, Teet Margus, Juhan Laugis, Arvo Oorn, Arvo Musikka ja
Raik Jansikene
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Elektriajamite kateedri töötajad 1982. aastal. Esireas vasakult: Irina Nurste, Marje
Saarmaa, Hugo Tiismus, Niina Novikova, Jelena Mjakošina, Jaan Tomson.
Tagareas vasakult: Enn Laikmaa, Rein Kask, Aleksandr Grinko, Alar Sõnajalg,
Raivo Teemets, Karl Matsalu, Arvo Musikka, Juhan Laugis, Aigar Hakk, Leo
Karafin, Aivar Reivik, Toivo Roosimaa, Jüri Treufeldt, Villem Loigom, Tõnu Lehtla

Elektriajamite kateedri õppejõud, esireas vasakult: Endel Risthein, Juhan Laugis,
Hugo Tiismus, Rain Lahtmets, Jaan Tomson, tagareas: Jaan Lootus Villem Loigom,
Andres Arusoo, Rein Irs, Raivo Teemets, Heinar Sakkos, Tõnu Lehtla
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Kolm kildu
Minu esimesed kokkupuuted Hugo Tiismusega jäävad aega 1965−1970,
mil ma tudengina õppisin tolleaegses Tallinna Polütehnilises Instituudis
elektriajamite ja tööstusseadmete erialal. Meie elektriajamite kateeder
asus nn Erika majas aadressil Kalinini (nüüd Kopli) 82. Hugo Tiismus oli
valitud kateedrijuhatajaks Leningradi Polütehnilisse Instituuti tööle läinud legendaarse professori Aleksander Voldeku asemele. Sel ajal käis
kateedris väga intensiivne teadustöö magnetohüdrodünaamiliste (mhd)
pumpade ja ajamite alal, mille väsimatuks eestvedajaks oli Hugo Tiismus.
Õppetöös me otseselt Hugo Tiismusega kokku ei puutunud, sest tal kui
kateedrijuhatajal ja teadussuuna juhendajal oli tuhat muud asja ajada.
Meiega tegelesid ja toimetasid teised õppejõud nagu Juhan Laugis, Jaan
Lootus, Villem Loigom, Rein Irs jt. Tol ajal tehti laboratoorseid töid
suurte ja võimsate masinatega, selleks oli esimesel korrusel sisustatud
suur elektriajamite laboratoorium. Elekter oli tol ajal odav ja seepärast
polnud probleemi selliste võimsate masinate kasutamisega. Sealt saime
ka oma esimesed tuleristsed elektriga kokku puutudes. Laboritööd olid
mahukad ja kestsid kaua. Ja nende käigus juhtus nii mõndagi …
Mäletan, et üks laboratoorne töö oli meil seotud magnetvõimendi kasutamisega mootori pöörlemiskiiruse reguleerimiseks. Olles skeemi kokku
pannud, asusime rühmakaaslase Aarne-Peeter Suurväljaga skeemi pingestama. Magnetvõimendi juhtmähis on suhteliselt madalapingelise
toitega element ja seepärast tuli enne mõõtmiste alustamist toitepinge
maha keerata. Veendunud, et potentsiomeeterlülituses reostaat on
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äärmises asendis, st väljundpinge peaks olema nullilähedane, lülitasime
skeemi sisse. Mis siis juhtus, on meil mõlemal siiamaani hästi meeles.
Õnnetul kombel oli reostaat küll äärmises asendis, kuid hoopis väljundpinge maksimaalväärtusele vastavas positsioonis. Mõõteriistad andsid
märku, et asi on valesti ja me lülitasime toite kohe välja. Siiski oli sellest
lühikesest ajalõigust küll, et magnetvõimendi juhtmähis tugevasti üle
kuumutada. Selle tõestuseks hakkas seadmest välja imbuma halli suitsu
ja ainult elektrimeestele kohe äratuntavat isolatsiooni kõrbelõhna. Ilmselt levis see kiiresti ka koridori ja teistesse ruumidesse, sest lühikese
ajaga olid kõik tähtsad tegelased kohal.
Tolleaegne laborijuhataja Kalvi Schilf astus kiirel sammul laborisse ja
küsis: „Mis kurat siin toimub?“ Püüdsin arglikult seletada, mis juhtus ja
et asi ei ole vist väga hull, aga ta ei tahtnud seda juttu kuuldagi, vaid
käratas: „Sind ei taha ma siin laboris enam üldse näha!“ Üsna varsti oli
kohal ka raskekahurvägi eesotsas Hugo Tiismusega, kelle kurjakuulutav
nägu ei tõotanud meile midagi head. Kuulanud ära meie selgituse, sai ta
väga pahaseks sellise rumala vea pärast, mis võis olla kalli laboriseadme
rivist välja viinud. Sellest päevast on läinud ajalukku Hugo lause, mida
me ikka ja jälle oma rühma kokkutulekutel meenutame: „Te olete nii
lollid, et teist hüppab elekter tagasi nagu herned kiviseinast! Ma tahaks
näha, kas teist pooledki instituudi lõpetavad.“
Hugo Tiismus oli küll väga nõudlik, aga seejuures ei tuletanud ta kunagi
vanu asju meelde, mis oli temast väga inimlik. Eks me tegime ka enne ja
pärast seda väiksemaid apsakaid ja krutskeid, millest siiski suuremat
kära ei tõusnud. Üldse paneb aga imestama, et tol ajal elektriga õnnetusi
ei juhtunud, sest kõik stendide ja mootorite klemmid olid lahtised ja
mutrid ilusasti nikeldatud.
1970. aastal, kui meil oli TPI lõpetamine, ulatati meie rühmast tervelt
kolmele diplom kiitusega. Tuletasime siis Hugo Tiismusele meelde tema
kurjakuulutavat ütlust meie rühma kohta. „Seda, et te instituudi nii hästi
lõpetate, poleks ma küll uskunud!“, oli Hugo siiras vastus.
Hugo oli suure organiseerimisvõime ja laia tutvusringkonnaga mees.
Paljud ettevõtmised said teoks tänu sellele, et tal olid väga head suhted
tolleaegse Nõukogude Liidu lennukitööstuse ettevõtete juhtidega. Sealt
tulid ka suured rahad edukaks teadustööks. 1967. aastal tunnustati nelja
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elektrotehnikateadlase, sealhulgas Hugo Tiismuse, tööd sulametalli
elektromagnetiliste liikumapanekuseadmete väljatöötamise eest Nõukogude Eesti preemiaga. 1975. aastal toimus Tallinna Polütehnilises Instituudis VII üleliiduline automatiseeritud elektriajamite konverents, mis
kestis mitu päeva ja tõi kokku palju kuulsaid professoreid ning teadlasi.
Selle ürituse suuremahulise organiseerimistöö eesotsas seisis Hugo Tiismus.
Suurepärase ja sundimatu suhtlejana leidis ta kontakti paljude spetsialistide ja ettevõtete juhtidega. Pole saladus, et paljud kokkulepped ja tehingud sõlmiti väljaspool ametlikke kohtumisi ja jutuajamisi. Hugo relvaks
oli Soome saun, mida ta ise väga nautis ja kuhu kutsus ka kõiki tähtsaid
külalisi. Legendaarseks kujunes nn Võsu talvekool, mida korraldati talvisel koolivaheajal paljude aastate vältel. Seal olid parimal viisil ühendatud töö ja meelelahutus. Päeval peeti loenguid ja käidi suusatamas,
õhtuti aga köeti sauna, karastati ennast jääaugus ning tunti mõnu tantsust ja muusikast. Seda viimast nautis Hugo täiega, olles ise hea laulu- ja
pillimees. Tema oli seltskonna hing ja eestvedaja, kellel oli ka alati huvitavaid lugusid pajatada.
Sellesse aega jäi ka minu aspirantuur ja kandidaaditöö kirjutamine. Tol
ajal toimus meie erialal kandidaadi- ja doktoritöö kaitsmine väljaspool
Eestit. Minu kandidaaditöö esimeseks oponendiks valiti professor Boris
Ivobotenko Moskva Energeetika Instituudist. Sellega seoses meenub
veel üks mõnus seik, mis on seotud Hugoga. Eduka kaitsmise huvides
oli vaja teha nn korralik eeltöö. Selleks tegi Hugo ettepaneku sõita koos
professor Ivobotenkoga Hiiumaale, mis pidi olema piisavalt eksootiline
koht tema jaoks.
Tol ajal asus Hiiumaa piiritsoonis ja sinna pääses ainult lubadega. Juba
see asjaolu sisendas külalisesse põnevust. Lubade hankimine ei valmistanud Hugole mingit peavalu. Minu ülesanne oli tähtsad tegelased
vastu võtta, kuna Hiiumaa on minu kodusaar. Mäletan, et sõitsime ringi
mööda saart kuni kätte jõudis lõunaaeg. Kuna olime looduses, soovis
prof. Ivobotenko lõunatada värskes õhus ja murul. Leidsime mõnusa
koha Kärdla rannas ja seadsime endid sisse. Ja siis hakkas ootamatult
vihma sadama. Tegu oli aga väga tähtsa külalisega ja seepärast leidis
Hugo, et sellist asja ei oleks tohtinud lasta juhtuda ja sõnas tõsiselt
„Vastuvõtt on puudulikult korraldatud“. Olin päris ähmi täis, sest polnud teada, mis see mulle endaga kaasa toob.
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Hugo Tiismus jahil (tagareas paremalt kolmas)

Hugo Tiismus oli kirglik jahimees. Seda teades korraldasin asja nii, et ta
sai sama päeva õhtul osaleda metsseajahil. Õnn oli meeste poolel ja paari
tunni pärast oli korralik jahisaak käes. Õnnestunud jaht, värske seamaksa söömine ja vahva vestlusring kohalike jahimeestega jättis Hugole
nii sügava mulje, et ta kiitis mind teiste ees selle eest, kui hea Hiiumaa
programmi ma olin kokku pannud. Lõpp hea, kõik hea.
Kui veel natuke pajatada Hugo Tiismusest, siis tema mõtted liikusid
alati kuskil kaugemal ja kõrgemal. Tema pidas oma kohuseks asju
tähtsate tegelastega kokku leppida ja meile teed sillutada. Sellega sai ta
ka suurepäraselt hakkama. Minu kandidaaditöö juhendamise juures oli
tema põhiülesanne asjade korraldamine nii, et kaitsmisel probleeme ei
tekiks. Töö tegelik ja sisuline juhendamine oli rohkem Juhan Laugise
õlgadel, kellele ma olen selle eest väga tänulik. Kandidaaditöö kaitsmise
käigus tegin ma peaaegu saatusliku vea. Üks juba aastates professor
(aga sel ajal ei saadudki noorelt professoriks) tukastas natuke ja kui ta
silmad lahti tegi, esitas peaaegu analoogse küsimuse, millele ma olin just
mõni minut tagasi vastanud. Minu prohmakas seisnes selles, et nii ma
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talle ka vastasin. Professor tegi küll hapu näo, kuid õnneks ei hakanud
rohkem midagi pärima. Pärast kaitsmist, mis möödus rahulikult, tuli
Hugo minu juurde ja oli püha viha täis: „Kas sa annad endale ka aru,
mida sa teed? Täna jumalat, et ma seda professorit hästi tunnen. Muidu
oleks ta võinud su teha pihuks ja põrmuks. Selliseid mehi peab austama,
aga mitte vastu haukuma!“ Siinkohas oli tal muidugi sada protsenti
õigus, sest tagantjärele võttes rippus minu saatus sel päeval juuksekarva
otsas ja olen kindel, et see lahenes rahulikult ainult tänu Hugo Tiismuse
väga headele suhetele kaitsmiskomisjoni professoritega.
Hugo Tiismus kui nn vanakoolimees oli ise alati korrektne ja nõudis
seda ka teistelt. Sellest nõudest on kõik tema kasvandikud püüdnud
alati kinni pidada. Oleme talle tänulikud nende õpetuste eest, mis ta
meile eluks kaasa andis. Ja neid ei ole vähe.
Raivo Teemets
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Neljasilmajuttu Hugost ja Hugoga
Kutse loenguks
Hugo ei ole mulle kunagi õpetaja olnud, ometi taban end vahel mõttelt,
et just tema sidus mind nüüd varsti juba poolesajaks aastaks Tehnikaülikooliga. Juhtus nii, et mingil põhjusel takerdus Juhan Laugise tulek
kateedrisse, aga loengud tahtsid lugemist. Ühel päeval helises telefon ja
dotsent Tiismus teatas, et palub abi. Ma olla „Ilmarises“ juba piisavalt
automaatikat nuusutanud, nüüd võiks kogutud teadmisi tudengite peal
järele katsuda. Miks Hugo nimelt mulle kõne võttis, ei tea, aga arvan, et
mängus võis olla Loigomi Villu käsi, olime temaga koos tehnikumis
õppinud. Möödus paar aastat ja Hugo oli taas telefoni otsas: „Sügisel
avatakse uus kateeder, infotehnikakateeder. Sul kukkusid meie juures
automaatika loengud päris ilusti välja. Ma soovitasin sind sinna, pane
konkursipaberid valmis!“ Oli kevad 1966.
Need sinimustvalged sallid
Viienda kursuse sügisel tuli meil läbi teha pikk ja usun, võib öelda,
sisukas ja tihe praktika. Alul töötasime mitmel pool projektasutustes ja
tehastes Tallinnas, seejärel siirdusime ringsõidule kaugemale. Peterburis
olime üheaegselt oma kursuse tööstuse elektrifitseerimise rühma poistega, kes tudeerisid seal tööpingindust. Me mitte lihtsalt ei puutunud
nendega kokku, vaid jagasime koguni ööbimiskohta ühiselamus. Nad
olid ütlemata uhked oma sinimustvalgete sallide üle, millele olid ühes
äärelinna kaubamajas peale sattunud. Isegi juhendajad Ustus Agur ja
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Hugo Tiismus pidasid leidu vahvaks. Kui meie järgmisel päeval sinna
jõudsime, olid sallid mõistagi otsas. Müüjad veel imestasid, miks kõik
neid salle küsivad. Tallinnas tõusis aga asjast palju pahandust.
Läksin natuke ägedaks
Tulekul oli mingi näitus, millest TPI tahtis ilmtingimata osa võtta.
Selleks tuli kõigepealt täita virnade viisi pabereid. Neid oli palju, igaüks
mitmekordselt allkirjastatud, tõendatud ja takkapihta vapipitsatiga kinnitatud. Harilikult oli allkirja andjaks teadusprorektor, tema äraolekul
tegi seda õppeprorektor. Kui selle hiigla paberikuhjaga õppeprorektori
kabinetti sisenesin, nägin halli varju üle Hugo palge libisevat. Siiski asus
ta vapralt oodatud allkirju jagama. Esialgne hoog aga rauges ruttu ja ta
prahvatas: „Ma ei mõtlegi oma kätt paiste kirjutada!“ ja ma lendasin
koos kogu selle bürokraatiasülemiga kabineti ukse taha. Järgmisel hommikul teatati rektoraadist, et kõik on korras, paberitel allkirjad viimseni
all, tuldagu ainult järele. Hugo vaatas, vähemalt mulle näis nii, pisut
kambajõmlikult otsa ja kohmas vaikselt: „Läksin natuke ägedaks vist“.
Eesti hääl
Rääkisime Raadiomaja V stuudios sisse „Kristalli“ saadet robotitest.
Teema oli põnev, need nutikad riistapuud alles hakkasid endast märku
andma ning ootused olid suured. Õhkkond saate salvestamisel on ikka
natuke pingeline. Igaüks püüab oma mõtted klaarid hoida ja selgelt
sõnu seada. Kuid mida rohkem pingutad, seda hullemini sassi läheb. Nii
oli seegi kord. Lõpuks sai lindistus läbi, teised stuudiokülalised seadsid
end minekule, Hugo mitte. Tema uuris hoopis mikrofonilauda. Kui
ruum tühjaks oli jäänud, sõnas ta: „Tead, kui ma ennist siin istusin, tuli
mul meelde üks vana lugu, veel Kaukaasia aegadest“. Kui Hugo isa linnas turul käis, toonud ta ikka sealt midagi põnevat ühes. Kord olnud
selleks raadio, lihtne ja algeline, aga siiski. Kuid, kuidas nad ka ei proovinud, pill olnud vait ega tahtnud kuidagi elule ärgata. Siis otsitud kõrgem koht ja viidud antenn puulatva. Viimaks saadud heli siiski kätte. Isa
kruttinud nuppe edasi, kuni hüüdnud: „Tasa, kuulake Eestit!“ Olnud
küll ikka väga uhke tunne!
Vahur Mägi
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Sõber Hugo
Meie tutvus Hugo Tiismusega sai alguse 1948. aastal, kui ma Tallinna Polütehnilisse Instituuti astusin. Hugo õppis siis kursuse võrra minust eespool.
Lähemalt hakkasime temaga suhtlema Leningradis, kui me mõlemad
õppisime aspirantuuris. Enne Leningradi siirdumist kohtasin teda
juhuslikult Tallinnas ja küsisin Hugolt nõu ja arvamust elu-olu kohta
Leningradis, kuna tema juba õppis seal. Sellest momendist alates võttis
ta mind oma hoole alla, ta korraldas minu elamise Leningradis ja oli ka
kõige muu vajaliku osas varakult kokku leppinud. Pean ütlema, et ta oli
üldse inimene, kes väga hoidis oma lähedasi. Hugo oli mulle toeks ja
sõbraks pikki aastakümneid, me suhtlesime perekonniti ja see suhtlus
nii värvika inimesega oli võrratu. Ta oli inimene, kes otsekui pakatas
ürgjõust. Kõik koosviibimised, kus oli Hugo, olid täis laulu ja pillimängu, ta oli karismaatiline inimene ja unustamatu seltskonnahing. Isiklikest
asjadest ma ei saa rääkida, sest ma ei tea, kas ta seda tahab või ei.
Me elasime ühes majas ja käisime sageli hommikuti koos jooksmas. Ühe
sellise hommikuse jooksu ajal rääkis ta mulle ettepanekust, mis talle oli
tehtud. Nimelt pakuti talle õppeprorektori ametit ja ta küsis minu arvamust selle kohta. Me istusime siis maha ja arutasime seda küsimust üsna
põhjalikult. Pärast mõningast kaalumist andis ta oma nõusoleku ja sellest ajast algas ajajärk, mil Hugo oluliselt mõjutas Tallinna Polütehnilise
Instituudi õppetöö arengut. Tal oli oma ettekujutus olemas, kuidas
õppetöö ümber korraldada. Ta oli ka väga enesekriitiline mees ja soovis,
et tal oleks nõuandjate grupp, et tunnetada paremini suure instituudi
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Head sõbrad Hugo Tiismus ja Heino Ross 2004

vajadusi. Küsis siis minu käest, kes need nõuandajd võiksid olla. Tekkis
mõte, et üks nõuandja võiks olla üldkateedritest ja üks erialakateedritest.
Minu soovitusel võttis ta endale nõuandjateks Hanno Sillamaa erialakateedrist ja Leo Ainola üldkateedrist. Nendest meestest kujuneski välja
tuumik, kus koostöö klappis suurepäraselt. Hugo Tiismus tegi tõsiseid
muudatusi personali, eriti dekaanide osas. Ta oli kogu Polütehnilises
instituudis väga lugupeetud mees ja ausameelne parteilane, kes seadis
eestluse huvid alati esikohale.
Asi muutus oluliselt raskemaks, kui Hugo võttis ette doktoritöö. See
etapp sai tema elus ka mõnevõrra saatuslikuks, sest töökoormus läks
natuke liiga suureks. Andsin talle küll nõu, et kui õppeprorektori ameti
maha paned, küll siis teed. Leningradi Elektrotehnika Instituudi rektor
professor Vavilov, kellega Hugo Tiismusel olid väga head suhted, soovitas aga tal kiirustada ja doktoritöö kaitsta sel ajal, kui ta veel rektor on.
Ja siis ei jäänud Hugol muud üle, kui hakata forsseeritult oma doktoritööd tegema. Doktoritöö sai tehtud ja kaitsmine Leningradi Elektroteh-
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4. oktoober 1964

Pidu koos Karl-Marx-Stadti Tehnikaülikooli professori Peter-Klaus Budigi ja
Juhan Laugisega
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nika Instituudis läks hästi, nüüd oli veel vaja vaid Kõrgema Atestatsioonikomisjoni (VAKi) kinnitust. Selle kinnituse ootamise aeg oli tema
jaoks väga pingeline ja ei mõjunud tervisele kuigi hästi. Lisaks hakkas
ka abikaasa Maimu, kes oli talle alati suureks toeks, tervis halvenema.
Ühel päeval tuli oodatud teade, et doktorikraad on kinnitatud. Mõni
päev hiljem aga selgus, et rõõmustatud sai liiga vara, sest kinnitus oli
läbinud vaid esimese etapi, presiidiumi otsust veel ei olnud. Kinnituse
ootamine mõjus Hugo tervisele väga rängalt, tema senine jõuline elurütm kadus.
Kui ma vaatan kodus oma sõprade portreesid seinal, siis meenuvad
mulle kõigi nende iseloomud. Hugo pilti vaadates mõtlen ma ikka
sellele, kui omakasupüüdmatult ta alati teisi aitas, nii oma sõpru kui
töökaaslasi. Ta oli väga töökas mees, ega muidu poleks saanud ühitada
õppeprorektori ametit ja doktoritöö kirjutamist nõukogude-aegsetes
oludes.
Heino Ross
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Õppeprorektor 1970–1978

Hugo Tiismus kinnitati Eesti NSV Kõrgema ja Kesk-erihariduse
Ministeeriumi kolleegiumi otsusega TPI õppeprorektori ametikohale
25. juunil 1970. aastal

TPI nõukogu koosolek. Vasakult: õhtu- ja kaugõppe prorektor Georg
Oserov, õppeprorektor Hugo Tiismus, rektor Agu Aarna, teadusprorektor Heino Lepikson, haldusprorektor Harri Eesmaa aastal 1973
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India delegatsioon vastuvõtul TPI prorektori Hugo Tiismuse juures.
Külaskäik toimus oktoobris 1973

TPI ajalehe "Tallinna Polütehnik" sünnipäeva tähistamine, vasakult: Harri
Eesmaa, Hugo Tiismus, poliitökonoomia kateedri dotsent Mare Randver ja
rektor Agu Aarna 30. aprillil 1974
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Agu Aarna 60nda
sünnipäeva tähistamine
1975. aastal,
kingitust on üle andmas
õppeprorektor
Hugo Tiismus,
tagaplaanil lilledega
Hele Joonase

TPI immatrikuleerimisaktus 1975. aasta 1. septembril Mustamäel. Presiidiumilaua
taga seisavad paremalt: haldusprorektor Harri Eesmaa, kaugõppe õppeprorektor
Boris Tamm, teadusprorektor Heino Lepikson, õppeprorektor Hugo Tiismus, rektor
Agu Aarna, parteikomitee sekretär Aadu Talts, Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse
ministri asetäitja Heimar Peremees jt.
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TPI õppeprorektor Hugo Tiismus oma 50. sünnipäeval jahitrofeega

TPI nõukogu koosolek. Vasakult: prof. Hugo Tiismus, rektor Boris Tamm,
prof. Heino Lepikson ja haldusprorektor Harri Eesmaa 1978. aastal
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Vestlusringis
TPI sõjaveteranid,
vasakult: Hugo Tiismus,
keskel haldusprorektor
Harri Eesmaa,
paremal Ivan Barinov
veebruaris 1975

Miiting TPI fuajees enne laupäevaku algust, vasakult: haldusprorektor Harri
Eesmaa, teadusliku kommunismi kateedri dotsent Vsevolod Arhangelski, ELKNÜ
TPI komiteest Ebba Rõigas, õppeprorektor Hugo Tiismus, ELKNÜ TPI komitee
sekretär Toomas Masing. 19. mai 1975
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VII Üleliiduline automatiseeritud elektriajamite alane teadusliktehniline konverents Tallinnas 1975. aastal

Konverentsi presiidium. Kõnetoolis rektor Agu Aarna. Presiidiumi laua taga
vasakult teine Hugo Tiismus, presiidumis Moskva professorid Mihhail Sokolov
Hugo kõrval, Mihhail Tšilikin ja Ivan Petrov
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Hugo Tiismus tutvustab EKP Keskkomitee I sekretärile Karl Vainole
ja TPI rektorile Agu Aarnale konverentsi ettekandeid
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Energiline kateedrijuhataja
aastatel 1961–1970 ja 1980–1989

Elektriajamite ja jõuelektroonika instituudi töötajad 2002. aastal Kopli 82 hoovis.
Esireas vasakult: Madis Lehtla, Tõnu Lehtla, Hugo Tiismus, Liisa Liivik, Niina
Novikova, Zoja Raud, Endel Risthein, Jaan Tomson. Tagareas Raik Jansikene, Ants
Joller, Rain Lahtmets, Heljut Liin, Elmo Pettai, Argo Rosin, Raul Aarpuu, Jüri
Joller, Arvo Oorn, Margus Leoste, Juhan Laugis, Dmitri Vinnikov, Vitali Boiko
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Instituudi töötajad 2004. aastal vastvalminud energeetikamajas
Esireas vasakult: Ann Gornischeff, Rain Lahtmets, Endel Risthein, Juhan Laugis,
Hugo Tiismus, Niina Novikova, Jaan Tomson, Tõnu Lehtla, Liisa Liivik. Tagareas
Elmo Pettai, Dmitri Vinnikov, Argo Rosin, Raul Aarpuu, Jüri Joller, Vitali Boiko,
Taavi Möller, Tanel Jalakas, Ants Joller, Margus Leoste, Raik Jansikene, Ants
Rööp, Madis Lehtla
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80. sünnipäev 10. aprillil 2004

Sünnipäeva tähistamine energeetikamaja A. Voldeku nimelises auditooriumis

Rektor Andres Keevallik õnnitleb Hugo Tiismust, lilledega Ilda Timmerman
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Hugo Tiismus koos tütardega, vasakult: Mai Luht, Tiiu Rebane ja Mall Hellam

Hugo Tiismus koos lähisugulastega, vasakult: Daisi Veelma, Tiiu Rebane,
Viive Tanvel, Tõnu Hellam, Mall Hellam, Tanel Veelma ja Mai Luht
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Patentsed leiutised
1.

Hugo Tiismus, Hans Jänes, Kalvi Schilf. Индукционный электромагнитный насос. Induction Electromagnetic Pump. SU210662A,
01.01.1968. Prioriteedinumber SU19661118683. 15.12.1966.

2.

Hugo Tiismus, Kalvi Schilf, K. Tšalabajev. Способ разливки магния
из печи рафинирования на литейный конвейер : SU235323A,
01.01.1969. Prioriteedinumber SU19661109696, 22.10.1966.

3.

Hugo Tiismus, Juhan Laugis. Способ дозирования жидкого металла. Liquid metal metering : SU374690, 01.01.1973. Prioriteedinumber SU19671134191, 16.02.1967

4.

Hugo Tiismus, Juhan Laugis, Jüri Sarandi, Raivo Teemets, Andres
Arusoo, Heinar Sakkos, Rein Kask, Villem Loigom, Valeri Belonog,
Gennadi Tšistjakov, Maria Mõntseva. Карусельная машина для
заливки литейных форм. Turntable machine for filling moulds :
SU634841A, 30.11.1978. Prioriteedinumber SU19762404295, 14.09.1976.

5.

Hugo Tiismus, Juhan Laugis, Rein Kask, Heinar Sakkos, Raivo
Teemets, Ülo Kala, Tõnu Lehtla, Aleksandr Pavlov, Valeri Belonog.
Электромагнитное дозирующее устройство. Electromagnetic
metering-out device : SU685433A, 15.09.1979. Prioriteedinumber
SU19782608336, 12.04.1978.

6.

Hugo Tiismus, Juhan Laugis, Villem Loigom, Rein Kask, Elmo
Pettai, Arvo Oorn, Jüri Sarandi, Aleksandr Pavlov, Valeri Belonog,
Gennadi Tšistjakov, Eduard Semjonov. Электромагнитное дозиру-
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ющее устройство. Electromagnetic metering-device : SU865520A,
23.09.1981. Prioriteedinumber SU19802862709, 04.01.1980.
7.

Hugo Tiismus, Juhan Laugis, Raivo Teemets, Heinar Sakkos, Villem
Loigom, Aleksandr Pavlov, Valeri Belonog, Eduard Semjonov.
Литейная форма. Casting moulds : SU872017A, 15.10.1981. Prioriteedinumber SU19802861392, 04.01.1980.

8.

Hugo Tiismus, Juhan Laugis, Rein Kask, Heinar Sakkos, Tõnu Lehtla,
Eduard Semjonov. Электромагнитное дозирующее устройство.
Solenoid operated batch metering apparatus : SU1016063A, 07.05.1983.
Prioriteedinumber SU19813370580, 21.12.1981.

9.

Hugo Tiismus, Juhan Laugis, Elmo Pettai, Jevgeni Glotov, Valentin
Kajanov, Boris Družinin. Электромагнитное дозирующее устройство. Electric magnetic metering device : SU1088876A, 21.04.1984.
Prioriteedinumber SU19833581721, 21.04.1983.

10. Hugo Tiismus, Juhan Laugis, Elmo Pettai, Heinar Sakkos, Jevgeni
Glotov, Valentin Kainov, Arvo Musikka. Электромагнитное дозирующее устройство. Electromagnetic metering device : SU1247159A,
30.07.1986. Prioriteedinumber SU19853837183, 04.01.1985.
11. Hugo Tiismus, Juhan Laugis, Arvo Musikka, Elmo Pettai, Jevgeni
Golotov, Valentin Kainov. Электромагнитное дозирующее устройство. Electromagnetic metering device : SU1361823A. Prioriteedinumber SU19853989799, 11.12.1985.
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