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ÜLIÕPILASTE
VÄLISVAHETUSEST
Aastast aastasse laienevad
TPI üliõpilaste ja mitmete
sotsialismimaade
kõrgemate
koolide tudengite vahelised si
demed, mil on tähtis osa koos
töö kõrval vennasvabariikide
kõrgemate koolidega. Selline
üliõpilaste välisvahetus ei ku
juta endast eesmärki omaette,
vaid on internatsionaalse kas
vatustöö üheks tõhusaks vor
miks. Välismaasõit annab ju
tudengile võim aluse kasutada
ära ja panna proovile oma
teadmisi
ühiskonnateaduste
valdkonnas, näidata oma vaim
set taset ja muidugi avardada
silmaringi endal kui ka nen
del, kes pärast reisi sellest vei
di osa saavad.
Arvestades välisvahetuse osa
internatsionaalse töö program
mis, tuleb erilist tähelepanu
pöörata selle kvaliteetsele läbi
viimisele,
mis
saavutatakse
siis, kui rakendada välisreisi
preemiana parematele tudengi
tele eeskujuliku õppe- ja ühis
kondliku
, . töö eest. Piisavaid
,
voimalusi meie aktivistide pr^meerimiseks peaksid väljendama TPI komsomolikomitee si
demed Budapesti Tehnikaüli
kooli, Karl-M arx-Stadfi Kõr
gema Tehnikakooli, Ruse Põl
lumajanduse Elektrifitseerimise
ja Mehhaniseerimise Instituu
diga Bulgaarias
ja Helsingi
Tehnikaülikooliga. «Sputniku»
tuusikuga
võetakse välisreis
ette üliõpilaste ehitusrühixrde,
komscmoliaktiivi
gruppide,
isetegevus- ja spordidelegatsioonide, mitmesuguste muude
delegatsioonide ning turismi
gruppide koosseisus.
Kuid sõit raja taha moo
dustab vaid ühe külje meie
välisvahetuse
probleemidest.
Teist
sama
vastutusrikas!,
prob’eemiderohket ja huvita
vat külge esindab k ü lallte
vastuvõtmine m eie instituudis.

Selleks, et need mõlemad tahud
oleksid
küllalt
lihvitud ja
esinduslikud, on meil loodud
komsomolikomitee juuras Interklubi, kelle ülesandeks on
välisvahetuse
probleemide
praktiline lahendamine ja ellu
viimine. Seejuures muidugi ei
unustata seda, et tegemist on
ikkagi klubiga, s. t. au sees on
mitmed üritused, mis aitavad
luua tegutsemisvõimelist jä ühtekuuluvat kollektiivi, kellele
langeb ühe vastutusrohkema,
huvitavama ja suurt rahul
dust pakkuva töösuuna ellu
viimine instituudi komsomolielus. Kõik Interklubi liikmed
on vastavalt oma võimetele
hõivatud nii klubisisesest tege
vusest kui ka tööst välisvahe
tuse mitmesuguste .probleemi
de lahendamisel. Näiteid võib
siin hulganisti tuua meie möö
dunud tegevusaasta suvest, mil
iga Interklnb1' liige' oli vähemal
või suuremal määral seotud
teda huvitavate ülesannetega,
suvel töötati EÜE välismaalasi
vastuvõtvates rühmades mitmesuguste funktsionäridena, suurem 0c.a interklubilas+est osales
ligi 700 välismaa tudengi vas
tuvõtmisel, kes olid meie ins
tituudi külalised. Kuus teene
kamat klubi liiget töötas EÜE
välisregioonis teistes sotsialis
mimaades. Peale nende on veel
viit klubi liiget a^ara tegutse
mise eest Interklubis ja möö
dunud aasta tegevuse eest vä
lissuhete vabas premeeritud
sõiduga välisriikidesse. Paljud
nendest on oma preemia päl
vinud mitte ainult tööga eel
pool mainitud valdkonnas, vaid
ka
aktiivse
kaasalöömisega
instituudi komsomobelu teistes
lõikudes, EÜE-s, ÜTÜrs ja loo
mulikult ka oma põhitegevuses
— õppimises.
TÕNU KAARELSON.
ELKNÜ TPI Komitee välis
suhete sektori juhataja

KOHE ALGUSEST HÄSTI
Alanud õppeaasta tähendab
ühtlasi instituudi ametiühingu
organisatsiooni uut tegevusaas
tat. Palju indu ja kordamine
kuid arvukale ametiühinguperele!
Nagu iga uus tegevusaasta,
algab ka see valimistega — va
limised õpperühmades, valimi
sed teaduskondades ja valimi
sed instituudis. Kunas siis?
Ametiühingu
rühmaorganisaatorite valim ised tuleb tea
duskondade büroodel läbi viia
kuni 15. septembrini. Eks siis
valitakse ka rühmade delegaa
did teaduskondade a/ü aruan
de . valimiskonverentsidele (või
-koosolekutele), m is viiakse lä
bi ajavahemikus 15. septemb
rist kuni 4. oktoobrini. Ja lõ

л

puks 15. oktoobril toimub meie
instituudi
ametiühinguorgani
satsiooni
aruande-valimiskonverents, millel kiidetakse heaks
või laidetakse maha praeguse
Komitee töö a/ü organisatsioo
ni töö suunamisel ja juhtimisel
ning valitakse järjekordne TPI
A/ü Komitee, kes järgneva ka
he aasta jooksul peab hea seis
ma selle eest, et ametiühing
seisaks oma liikmete huvide
eest, et ametiühing oleks kogu
instituudi tegevuse üheks akti
viseeruvaks jõuks ja et kogu
instituudipere, vaba aeg oleks
sisukalt ja toredalt täidetud.
Igale aruande-valimiskonverentsile
(-koosolekule) peab
eelnema praeguste
büroode
poolt tehtu ütevaade õpperüh
mades ja allasutustes. On va
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Mõned read
uutele üliõpilastele
Möödas on väsitavad keva
dised küpsus- ja augusti sisse
astumiseksamid. Ees seisab aga
viis aastat tõsist ja rasket
tööd ja selle töö edukus eel
dab tugevat tahet ja kindlat
töörežiimi.
K una olen õpetamisega ins
tituudis tegelenud juba ü m 
marguselt 25 aastat ja olen
küllalt näinud üliõpilaste m it
mesuguseid ebaõnnestumisi ja
kordaminekuid, siis leian ole
vat vajaliku tuua lühidalt ära
mõned soovitused mis on edu
ka õppimise tähtsamateks eel
dusteks. ■
Neid soovitusi ning veel tei
sigi loele ja ku u ete edaspidi
palju kordi, sest nad on tõesti
seda väärt.
Esiteks — võtke pidevalt õp
petööst osa. See on tegelikult
üliõpilasele kohustuslik, kuid
kahjuks on ik k a ja jälle ning
küllaltki palju leidunud neid ,
Tees m õjuva põhjuseta õppetun-

didest puuduvad. See põhjus
tab õpingutes mahajäämist ja
võib sageli
viia instituudist
väljalangemiseni.
Kui
aga
puudumine on olnud parata
matu, siis kirjutage kind'asti
loengukonspekt sõbralt maha
ja viige end täielikult kurssi
sellega, mis õppetöös vahepeal
toimus.
Teiseks —: loengu* e- konspek
teerimine ei ole kohustusVk,
vaid on väg-i. soovitatav A r
vestage, et õppejõul rõhutab
oma loengutel -kka seda mida
ta seVes Õppeaines kõige täh t
samaks peab ja endastmõiste
tavalt kuuleks ta seda m eel
sasti teilt ka eksamil.. Ja m ui
de,
konspekte er!des möödub
aeg ka palm kiiremini. Kons
pekteerimine hõlbustamiseks ja
kiirendamiseks kujundage en
dale oma «kiirkiri» ja süm
boolika.
Kolmandaks — tehke oma
jooksvad ülesanded nagu labo
ratoorsete
tööde
aruanded,
joonised
ja
teised ” kodused
tööd antud tähtajaks valm is ja
esitage nad kohe õppejõule.
Samuti
va7mistuge hoolikalt
kontrolltöödeks. Neid ei kor
raldata m itte teie kiusamiseks,

jalik, et kogu aruandlus-valimisdokumentatsioon saaks vor
mistatud õigesti ja oleks õige
aegselt üle antud instituudi
ametiühingu komiteele.
Esimesed kursused. Teie ole
te meie instituudi a/ü organi
satsiooni värske täiendus. Organiseeruge kiiresti ametiühin
gusse, et kohe esimestest üli
õpilaselu päevadest aktiivselt
lülituda kogu instituudi tege
vusse, saada õigus selles tege
Tänavu puhkas TPI Klooga
vuses igakülgselt kaasa rääki tervistavas spordilaägris üle
da ning saada osa kõikidest 300 üliõpilase, õppejõu ja tee
neist hüvedest ja soodustustest, nistuja. Külalisteks olid Kau
mida
võimaldab ametiühing nase ja Vilniuse üliõpilased.
oma liikmetele.
Seekordsetes
vahetustee
Kõikidete delegaatidele aga,, (kokku oli neli 12-päeyastчлаteie teadlikkusest^ sõltub see, hetust) andsid tooni korvpal
kas saab teoks mõte: «Korraga lurid. Eriti tihe tegevus oli
tehtud, hästi tehtud!»
Augustikuu vahetuses (laagriülem H. Rattus, treenerid J.
Ametiühingu komitee
Dudkin ja E. Kangur). Hommi
kust õhtuni treeniti, võisteldi
või lihtsalt harjutati viset.
Sulgpall' ja tennis olid moes
juulikuu vahetuses — esimest
propageeris laagriüiem H. Erm,
teist mängu aga instituudi õp
pejõudude parimaid tennisiste
O. Tapupere.
TPI
jalgratturid
(treener
meistersportlane R. Nõu) tree
nisid eriplaani järgi 80 kqa rin
gil
Klooga—Keila—Tallinn—
—Vääna—Klooga.
Õhtuti jälgiti TV saateid
alati «täismaiaga» — kas vaa
dati NSV Liidu V rahvaste
spartakiaadi võistlusi või «Forsyte’ide saagat». Viimast jät-

vaid vastupidi, teie abistami
seks.
K ui te needki kolm endast
m õistetavat
soovitust • omaks
võtate ja täidate, siis jääb teil
küllaldaselt aega ka muuks hu
vialaseks tegevuseks nii insti
tuudis kui кг väljaspool seda.
Kui aga m itte, siis jääte para
tam atult j г hiljema't semestri
lõpul arvestuste perioodil aja
hätta, kulutate asjatult kallist
aena kateedrite uste taga jär
jekorras seistes õppejõudude
jutule pääsemist oodates. Ja
kergesti võib juhtuda, et teie
pingutused instituuti sisseastu
miseks osutuvad asjatuks.
Ja lõpuks — ärge sattuge
liigsesse vaimustusse sellest, et
olete üliõpilane. Uhkust tuleb
r.selle üle tunda, k ü d mõõdu
kalt. Liigne vaimustus ilmneb
sageli selles,
et trollibussis,
tram m is ja bussis räägitakse
omavahel
hästi valjusti ja
«spets-vä' jendustega»
sellist
juttu, et kaasrõitjad peavad
kindlasti am saam г — on te
gem ist tudengitega. Ei, teenige
auga väi *a TPI üliõpilasmüts
ja siis näevad kõik, et olete
endale võtnud tõsised, ja täht
sad ülesanded elus.
Soovin teile jaksu ja häid
kordaminekuid teel
valitud
eesmärgi saavutamiseksl
JUHAN MASING,
Metallide tehnoloogia kateedri
dotsent
,

PÄIKESEPAISTELISED
PÄEVAD KLOOGAL
kus mitmeks laagrivahetuseks,
- Lõkkeõhtutel lauldi, .tantsiti,
tehti mitmesuguseid trikke ja
mustkunsti. Tekkis Iaagriläülgi
«Klooga-71», kus refräänis on
sõnad «Päike ja lumivalge rannaliiv, need seovad ühte. ine
laagrirahva, kes on siin!'. ;.»
Üliõpilane ja õppejõud puh
kasid kõrvuti. Seda tegid nad
sisukalt ja aktiivselt. 12-päevased vahetused möödusid kosmi
lise kiirusega. Oma osa andis
siin iga päev paistev päike.
Kurb oli lahkumine!
Kloogal on nüüd ka võimas
pumbamaja, kuhu jäi vesi?
Ajasime jälle läbi vana vee
värgiga.
1972. aastal — olümpiaaastal
loodame Kloogal näha veel
rohkem üliõpilasi. Selleks ajaks
on kindlasti lõpetatud sauna
ümberehitustööd ja vesi ontor
rüdes.
Üliõpilased, ärge unustage, et
Kloogal võib pühata odavalt ja
hästi!
"
P. JAHU

TPI parteikomitees

TBILISI RIIKLIKU ü l i k o o l i u u s

õ ppekorpus

Alanud
semestri
esimesel
parteikomitee istungil, 7. sep
tembril, millest võtsid osa par
teiorganisatsioonide
büroode
sekretärid ja kasvatusala pro
dekaanid, arutati läbi kasva
tustöö ja parteiorganisatsiooni
tegevuse sisulised küsimused,
Arutelu tulemusena kinnitati
instituudi 1971/72. õ.-a. sügissemestri poliitkasvatustöö ja
parteikomitee tööplaanid, mis
. on ühtlasi aluseks ka teadus-

kondade vastavatele plaanidele.
Parteikomitee arutas ka aru
andluse ja valimiste läbivii
mist teaduskondade ja kateed
rite
parteiorganisatsioonides
ning teistes ühiskondlikes or
ganisatsioonides,
kusjuures
kooskõlastati läbiviimise täh^tajad ja vahetati mõtteid aruandluse sisukuse ja hea organisatsioonilise taseme tagamise
küsimustes.

Viimane sisseastumiseksami
test oli emakeele kirjand. Kui
gi tehnilises kõrgemas õppeasu
tuses keel on mitteprofileeriv
aine, ei saa eksami tähtsust
alahinnata. Selles ei leia väl
jendust mitte ainult keeleoskus
ja kirjanduse tundmine, vaid
mõnel määral ka eksaminandi
Intelligents, arusaamad, tõeks
pidamised.
Enamik eksamineeritavaid oli
valinud üldteema. Paremini olid
õnnestunud tööd teemadel «Ta
han töötada oma rahva õnne
heaks», «On selline p a rtei...» ,
milles väljendus sügav armas
tus oma Nõukogudemaa ja rah
v a vastu. Terve rida töid tões
tas, et osatakse orienteeruda
ühiskondlik-poliitilise elu kül
laltki komplitseeritud problee
mides, tuntakse faktilist mater
jali ning osatakse seda käsitle
da veenvalt. Sama võib öelda
ka teema «Klassivõitlus maal
M. Solohhovi romaani «Üles
küntud uudismaa» järgi. Ka
kõikide teiste teemade käsitle
misel väljendus küpsus ideoloo
giliste küsimuste mõistmisel.
Silmapaistev töö oli kirjuta
tud teemal «Kuidas te mõistate
kirjanduse ja kunsti ü!esandeid käesoleval etapil». V äljen
dati üsna huvitavaid seisukoh
ti ulatusliku materjali põhjal.
Raskusi näis valm istavat kasvatusalane teema «Mis tähen
dab olla kultuurne inimene».
Enamik mõistis kultuurse ini
mese all haritud (vähemalt
keskkool), viisakat, puhast ja
korralikku inimest. Oli aga ka
tieid, kes esiplaanile tõstsid
moodsa riietuse
ja soengu.
Ainult üksikud olid- viidanud
nn. sisemisele haridusele: ene
sevalitsemisele,
tagasihoidlik
kusele, korrektsusele (ka kõ
nepruugis),
kaasinimeste ar
vestamisele, sügavale sisem isele
aususele, humaansusele.

mad: «Rahva võitluse avalda
mine Tihude perekonna kaudu»
ja «Isikliku õnne taotluse ja
rahva teenimise vastandamine
M. Gorki loomingus»). Töödes
esines kramplikku kinnipida
mist koolis käsitletud ja õpiku
materjalidest. Puudus üldista
mine ja esines eksimusi teoste
sisu vastu.
Vähesed kirjutasid Sr. Tuglasest, J. Smuulist ja W. Shakespeare’ist, kuid tööd olid ül
diselt head.
Vene õppekeelega rühmades
se sisseastujate töödest paistsid
silma kirjandid teemal «Revo
lutsiooniline romantism
M.
Gorki varasemas loomingus».
Puudusena võib märkida vä
ga paljudes töödes kompositsioonilõtvust ja
oskamatust
teha üldistusi.^
Keelevigu üldiselt
polnud
palju, kuid nende hulgas leidus
küllaltki raskeid, mille välja
juurimine oleks pidanud toi
muma juba keskkoolis.
Kirjavahemärkide kasutamine
tavaliselt raskusi ei valmista,
kuid nõuab enam tähelepanu.
Näib aga, et enamus ei tunne
lisandite,
lauselühendite
ja
võrdluste kirjavahemärke.

Sõnastus
üldiselt
voolav,
korrektne ja loogiline, kuid lei
dus ka lühilauselisi töid, kus
mõtete väljendamine jäi killus
tatuks ja algeliseks. Segavalt
mõjusid mõnedes töödes ebako
hased kõnekujundid.
Häid tulemusi näitasid vene
Õppekeelega koolidest 6., 23., 26.
ja 50. keskkool. Eesti õppekee
lega koolidest võiks ära märki
da järgmisi keskkoole: Keila —
keskmine hinne 4 (tööde arv 5),
Järvakandi "-ггЗ# (5), Kiiviõli I
— 3,75 (8), Kose — 3,75 (4),
Nuia — 3,75 (4), Viljandi — 3,67
(21), Jõgeva — 3,67 (6), PärnuJaagupi — 3,67 (5).
Tallinna keskkoolide lõpeta
jaist andsid üsna häid töid Tal
Igatahes tahaksime loota, et
linna 7. keskkool (keskmine
nimetatud teema paneb m õ tte d . hinne 3,7), 24. ja 42. keskkool
liikvele ja kutsub esile püüdlu
(keskmine hinne 3,6), Tallinna
se olla tõeliselt kultuurne ini
21. (keskmine hinne 3,54) ja
mene, milleks meie noored in
Tallinna 2. keskkool (keskmine
senerid
peavadki ku j unema,
hinne 3,5).
m ille poole püüdlema:
Halvemaid tulemusi näitasid
Töödest''kihjahduslikel teem a
Tallinna 47. keskkooli lõpeta
del nähtus,. et hästi tuntakse ja
jate tööd. Eesti õppekeelega
armastatakse А. H. Tammsaare
koolidest olid suhteliselt kesise
ja L. Tolstoi' loomingut, et ni
ma tasemega Kingissepa ‘ kesk
metatud kirjanikud on pannud
kool (11 tö ö d .— keskmine hinne
noori mõtlema ja kaasa elama.
3,0), Tallinna spordiinternaat
kooli 17 tööd (3,18) ja Tallinna
Ootamatu oli, .et eesti õppe
keelega : rühmadesse astujad
16. keskkooli 14 tööd (3,2).
väga pealiskaudselt tundsid A.
Bändi romaani «Tuuline rand»
O. SEMJONOVA ja L. PARE,
ja M. Gorki loomingut (Teekeelte ainekomisjon
Geograafia sisseastumiseksam
toimub
Majandusteaduskonna
tööstuse planeerimise (TF) ja
raamatupidamise (TR) erialal.
Senini on eksami sooritanud
ainult päevasesse osakonda as
tujad. Statistilised tulemused
on järgmised: tööstuse planeeri
m ise erialal 144 eksamineeritut,
keskmine hinne 3,6; raamatu
pidamise erialal vastavalt 19 ja
3,0. Need arvud on juba tra
ditsioonilised, sest raamatupi
damise eriala populaarsus on
väga madal, samal ajal kui näi
teks vene õppekeelega TP ka
hekümne viiele kohale oli alg
selt 131 kandidaati.
Kuid suur konkurss võib olla
ka nõrgemate hulgas. Näiteks
matemaatika eksamil kukkus
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neist 131 ligemale 40 läbi, do
mineerivaks hindeks kujunes
aga kolm. Ka mullu peaaegu
samasuure valiku alusel komp
lekteeriti TP-17 Õpperühm, mil
line ei paistnud esimesel õppe
aastal millegagi silma.
Sisseastujate koolide nimistu
on niivõrd pikk ja iga kool
esindatud (keskmiselt 2—4 lõpe
tajaga, et ei võimalda teha usal
dusväärseid järeldusi geograa
fia õpetamise taseme
kohta
nendes. Siiski võiks positiivsest
küljest esile tõsta Tallinna 46.
ja 47. keskkooli.
Loomulikult oleme huvitatud
majandusliku külje rõhutami
sest geograafia eksamipileteis
ning vastustes. Kahjuks on geo
graafia programm pikka aega
jäänud muutmatuks ning oluli
ne osa selles kuulub üldgeograafilistele küsimustele, mida
võetakse koolides läbi 5. klassis,
tulevikus koguni 4. klassis! Sa-

Rõõmustav on märkida, et
meie maa töötajad on õigesti
mõistnud kõrgema hariduse osa
tähtsust riigi edaspidises sot
siaalpoliitilises arengus. Tallin
na Polütehnilisse Instituuti õp
pima astujate vastuste järgi
otsustades näib, et nii keskast
me õppeasutustes kui ka tehas
tes, organisatsioonides ja asu
tustes tehakse tõhusat tööd
meie partei XXIV kongressi
poolt kavandatud abinõude el
luviimiseks. Vahest kõige ere
damalt väljendas nende abinõu
de ja nõudmiste aktuaalsust
ning häda vajalikkust igale töö
ta jale-õppurile 38-aastane te
hase «Volta» meister V. Voronkov, kes pärast eksami edukat
sooritamist NSV Liidu ajaloos
kinnitas, et NLKP kongressi ot
sused otse nõuavad temalt kõr
gema hariduse omandamist.
Teine positiivne seik seisneb
selles, et sisseastujad on tead
likud meie õppeasutustes oman
datavate erialade tähtsusest va
bariigi rahvamajanduses. Näib,
et Tallinna Polütehnilise Insti
tuudi poolt tehtav selgitustöö
aitab kaasa kõrgemat haridust
taotlejate püüete suurendami
sele õppida just meie õppeasu
tuses.
Partei XXIV kongressi ma
terjalide tundmisega sisseastu
jate poolt neile esitatud nõud
miste ulatuses võib täiesti ra
hule jääda. Eks õppimine kõr
gemas õppeasutuses anna lisa
senistele teadmistele. Üldse aga
peab ütlema, et sisseastujate
nõrgaks küljeks, oli nenne (.eel
miste süsteemitus, õigemini öel
des — eksamiküsimustele vas
tamise süsteemitus. Enamik sis
seastu j aist oskas jutustada meie
maa ajaloo tähtsamaist sünd
musist, kuigi see jutustus ei ku
jundanud endast terviklikku,
loogilist, süsteemikindlalt ku
jundatud pilti. Eksamiküsimus
tele vastamise metoodika on
omaette kunst, mida üliõpilane
peab paljude muude teadmiste
hulgas väärikale kohale aseta
ma. Üldjoontes võib sisseastu
jate teadmistega rahule jääda.
^Julgeksin : öelda paar sõna
meie «Teatmikust sisseastujai
le». Tänavu saavutasime selle
koostamisel-kujundamisel olu
korra, kus kõikide õppeainete
sisseastumiseksamite program
mid on selle brošüüri kaante
vahele kogutud. Suurem osa
sisseastu jaist kasutas selle brošüüri abi ekamiteks valmistu
misel. Tuleks kaaluda, kas ei
paraneks selle trükise kvaliteet
veelgi, kui ta sisaldaks and
meid meie õppeasutuse asukoha,
suuruse,
juhtivate
organite,
vastuvõtukomisjoni ja struk
tuuri kohta. Samuti peaks see
raamatuke sisaldama
kasvõi
entsüklopeediliselt
lakoonilise
õiendi kõrgema tehnilise hari
duse ajaloost meie vabariigis
üldse ja eriti TPI panusest sel
lesse. See tõstaks sisseastujate
huvi meie õppeasutuse vastu
ja oleks aluseks traditsioonide
kasvatamisele värsketes, tuden
gites.
P. LARIN,
NLKP ajaloo ainekomisjoni
esimees
mai ajal vähendatakse keskkoo
lides majandusgeograafia õpe
tamise' mahtu. Seepärast pööra
me sisseastumiseksamil küllalt
suurt tähelepanu vastaja üld
poliitilisele arengutasemele ning
loogilisusele. Ja kahjuks peame
kogema, et iga aasta leidub ini
mesi, kes ei tunne isegi NSVL
liiduvabariike, kes ei tunne
NSVL majanduse arengu põhi
lisi etappe ning ülesandeid, ei
ole kuulnud midagi Tšiili prae
gusest arengust (järelikult ei
jälgi ajakirjandust), väidavad,
et Alžeeria on Hiina koloonia
jne. Reeglina on nõrk ka kaarditundmine.
Geograafia eksamil esinevate
tüüpiliste vigade loetelu ning
nende põhjuste pikem analüüs
nõuab kindlasti röhkem ruumi
ja teist väljaannet.
Ü. PIHLAK,
geograafia ainekomisjoni
esimees

(Algus «ТР» nr. 24)
Sama vanasõna ei kehti hoo
piski
linnaliikluses.
Kohati
tundus, et autod lausa trügi
vad üksteise vahelt läbi. Tihti
võis näha sellise sõidu tulem u
si, sissemuljutud uksi ja küljeplekke.
Osa
transpordikoormusest
võtab endale metroo. Neid on
Budapestis isegi kaks. Üks
neist on Euroopa vanim m et
roo. Praktiliselt kujutab ta
endast maa alla viidud trammiliini, seal on säi itatud ka
sajandi algusest pärit tram m i
vagunid. Uus, kaasaegne m et-
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töötada vastuvõtjaid, mis töö
taksid nii PAL — kuiSECAm
— süsteemi signaalidega. Ak
tuaalne on probleem seetõttu,
et naabermaal Austrias on ka
sutusel PAL-süsteem, Ungaris
aga, nagu meilgi, SECAm.
Helitehnika vallas katseta
takse Hi—Fi süsteemide kõive
nõrgemat kohta, valjuhää dajaid. Uurimiste tarvis on ehi
tatud absoluutselt kajata ruum,
mis on iseenesest üpris raske
tehniline probleem.
Budapesti TÜ omab ka N'37
Liidu abiga ehitatud tuuma
reaktorit. Enamus meist nägi
sellist
seadet
esmakordselt.

PÄEVA

MADJARITE MAAL
roo on varustatud nõukogude
seadmetega. Praegu on- ehita
misel tunnel 40 m sügavuselt
Doonau alt läbi Buda poolsele
kaldale.
Vabad päevad veetsime mõ
nusalt Doonau saartele raja
tud
puhkekohtades.
Suplus
soovi järgi kas soojas või kül
mas vees ju päiilkesev annid
muutsid olematuks eelnenud
nädala tööraskused. Hästi vah
va oli bassein,
kus tekitati
kunstlikke laineid. Need m eet
rised
«hiiglased» meelitasid
vette sedavõrd inimesi, et uju
da tuli sõna tõsises mõttes
õlg õla kõrval. Meie tugevaim
tehnikamees Heikki uuris käh
ku järgi, mida on vaja sääras
te lainete saamiseks. Süüdi olid
umbes meetrise läbimõõduga

Omapärane ja andekas — ka
kallis — oli uuritavate ainete
reaktorisse viimise seade. Väi
kesesse plastmasskonteinerisse
pakitud preparaat
toimetati
kohale suruõhu abil. Väljavõt
misel toimus automaatselt ka
radioaktiivsuse kontroll.
Osa ajast
kulus
sõ'daks
mööda Ungarimaad. Külastasi
me Szegedit, Pecs’i ja puhka
sime mõned päevad Balatoni
põhjakaldal BTÜ suvelaagris.
Szegedist Budapesti tagasi
pöördumisel juhtus poolel teel
huvitav lugu. Keerasime suu
relt teelt kõrvale, et paluda
külast joogivett. Sattusime Un
gari—Nõukogude sõpruse ni
melisse
põllumajanduskoope
ratiivi. Juhuslikult oli kohal

kolvid ja silindrid ühes bas
seini otsas.
Arvukatest
muuseumidest
paelusid eriti Kujutava Kunsti
Muuseum ja meile kui tehnikainimestele Transpordimuuseum. Esimeses on esindatud
maailma kunst
läbi aegade.
Egiptus, Vana-Kreeka. K esk
aegne Euroopa, Goya, Velasquez.

esimees, kes nõustus lahkelt
vastama meie küsimustele.
Artell oli väike, pindalaga
2500 ha. Kasvatatakse rohelist
hernest, nisu, maisi, segaviljn.
Põhikarja moodustavad lam
bad. Palju on hobuseid. Meel
div üllatus oli see, et samas
asus kooperatiivi
leivatehas.
Endastmõistetavalt pakuti iga
ühele tehase sooja toodangut.
Hästi maitses.
Päevad Balatoni ääres pü
hendasime täielikult päikesele,
välja arvatud Tõnu, kellel tek
kis juba esimesel päeval hiidsisaliku nahk. Edaspidi lõbus
tas ta ennast vilus raamatu
kallal, õ h tu ti o li. kohtumisi
tudengitega. Kui keelest puudu
tuli, võeti laul appi.
Viimane päev Budapestis.
Jooksim e mööda linna, et ku
lu tada ära järelejäänud forin-

Sealsamas oli avatud ka R.
Dühreri 500. sünn:aastapäevale
pühendatud graafikanäitus.
Transpordimuuseum
ekspo
neerib liiklusvahendeid alates
sajandivahetuse jalgrattast ja
lõpetades kaasaegse reaktiiv
lennukiga. Tõsi küll, lennu
keid ja laevu tutvustavad ma
ketid, aga saja-aastased auru
vedurid on päris ehtsad.
Nüüd mõni sõna meie võõ
rustabast, Budapesti Tehnika
ülikoolist.
Ülikooli korpused võtavad
enda alla ühe kvarta'i Buda
poolel Gellerti mäe jalamil.
Lähemalt tutvusime
Ungari
kolleegide tegemiste-toimetustega. Nende õppetöö on kitsa
ma profiiliga.
Erialadeks on
ülikõrgsagedustehnika, akusti
ka ja elektronseadmed. Peale
Õppetöö tegeldakse teadusliku
tööga ja täidetakse tehastega
sõlmitud lepinguid.
Põhilised
uurimisalad
on
värvi-TV,
akustika ja nagu kõikjal maa
ilmas
—
integraalskeemid.
Värvi-TV alal püütakse välja

KROONIKA
Õhtuse teaduskonna uueks
prodekaaniks kinnitati tehnika
kandidaat dotsent Enno Soormrm. .

did so b iva tele suveniiridele.

õhtul
astusime Budapest-—Moskva rongile. Pea on täis
mälestusi, elamusi. Meenuvad
viisakad,
tagasihoidlikud _ ja
külalislahked
võõrustajad,
meenub Balatoni äike.
Veereme läbi Öö kodu poole.
Hommikul vara oleme taas
Zahonis.
Taas kõmiseb
rataste all
raudteesild.
«Poisid, kellad!»
К TARN, LR-91
N Õ U K O G U D E — TŠEHHO
S L O V A K K IA SÕPRUS
Ü H IN G U
Eesti osakonna TPI organi
satsioon pidas koosoleku.
Juhatusse valiti dotsent V.
KOŠLOV, professor E. KULL,
parteikomitee sekretär B. HII
RE, vanem-õpetaja T- AAVE
ja assistent A. AAVA.

KASSETTKINO
Kassettprojektorld
on mõeldud
peamiselt õppetöös kasutamiseks.
Nende käsitsemise lihtsus ja töö
kindlus on esile kutsunud õppefil
mide massilise kasutamise välismaal.
Kassettprojektorid on ehitatud ta
valise 8 mm ja Super-8 filmi jaoks.
Film jookseb kinnises kassetis, pä
rast projektsiooni lõppu lülitub
projektor automaatselt välja ja film
jookseb kiiresti tagasi esialgsele
rullile. Kassetti mahutavus on on
tavaliselt 15 m. Kinoseansi pikenda
m iseks kasutatakse kaht võimalust.
Firma Bolex laseb välja kass^ttlaadim isega automaatprojektoreid Multimatik, mille sisemusse mahub 6
kassetti a. 15 m ja väljapoole veel
12 kassetti. Teiseks lahenduseks on
Super-8 kaadrimõõdetega filmi trük
kim ine 70 mm lindile (näiteks 14
reas). Iga rea demonstreerimise
lõppedes toimub automaatne ülemi
nek
uuele reale. Mitmetahuline
prisma kompenseerib sel juhul op
tiliselt kujutise nihkumise filmilin
di pideval liikumisel.
1 Kassettprojektoril on kas läbi
paistev sisseehitatud ekraan või ka
sutatakse välist peegeldavat ekraa
ni. Projekteerimise sagedusi on ta
valiselt mitu (6, 8, 18 ja 24 kaadrit
sekundis), filmi saab ka kaadrikaupa vaadata ja isegi ajutiselt
peatada. Üksikuid episoode võib
automaatselt korrata. Mõned pro
jektorid on varustatud mitme ob
jektiiviga, mis võimaldab kasutada
erineva suurusega ekraane erineval
kaugusel.
Kassettprojektoi ira võib näidata
-tummfilme ja optilise heliga filme.
Nõukogude Liit kassettprojektoxeid veel ei tooda.
VIIVI GROSSCHMIDT

TEHNILISTE
ÕPPEVAHENDITE
TEENISTUS
Õppejõu ja üliõpilase töö on ikkagi vaid käsitsitöö, mille tule
musena toodetakse ühiskonnale spetsialiste. Tõsi küll, see on pingelne ja kõrget kvalifikatsiooni nõudev vaimne töö, mida aga
mehhaniseerida või isegi automatiseerida vaevalt niipea õnnes
tuks. Küll aga sobivad tööd tõhustama mitmesugused abiseadmed nagu iga teisegi käsitsitöö puhul. Nendeks abiseadmeteks on
tehnilised õppevahendid. Lisaks on vaja ka sobivaid õppematerja
le — filme, diapositiive, helilinte, plankkonspekte jne. ning lõ
puks ka tehniliste õppevahendite kasutamise metoodikat.
On endastmõistetav, et seadmed ei tohiks õppejõude koormata
mittekvalifikatsioonipärase tehnilise abitööga ja õppematerjalid
üliõpilasi liigse informatsiooniga. Et see nii oleks, peab keegi need
abitööd ära tegema, õppematerjalid ette valmistama ja seadmed
käigus hoidma. See on üks osa õppeprotsessist ja seda tuleb teha
samuti professionaalsel tasemel nagu kogu Õppetööd.
Senini tegelesid tehniliste õppevahenditega rohkem või vähem
eraldatult instituudi kino-foto kabinet, raadio- ja televisioonisiuudio ning keelte laboratoorium. Alates 1. septembrist on kõik
need ühendatud üheks allüksuseks — tehniliste õppevahendite
teenistuseks (TÕT). Nimigi ütleb, et tegeleda tuleb igasuguse õppe
tehnikaga kogu instituudi õppeprotsessi huvides. Senisest tööst ei
jää midagi vähemaks, küll aga tuleb uut juurde. Tehniliste õppe
vahendite teenistuse töö tulemusena peavad olemasolevad ja tule
vikus kalli raha eest ostetavad või oma jõududega ehitatavad
seadmed ja õppematerjalid olema otstarbekad, leidma täit raken
dust ning võimaldama õppida ja õpetada väiksema vaevaga ja
renisest tulemusrikkamalt Selleks tuleb pidevalt kursis olla õppe
tehnika ja õpetamismeetodite arenguga, tutvustada uue kasutus
võimalusi õnne mõdudele ja üliõpilastele.
Sel leheküljel toodud artiklid käsitlevad tehniliste õppevahen
dite mõningaid võimalusi ja- kasutamist meie instituudis.
J. VAITMAA,
TÖT juhataja

KASSETT-TELEVISIOON
Mitmel pool maailmas Oh kasutu
sel ja katsetamisel õige mi'meid
mooduseid koduse, nn. kassett-televisiooni süsteeme. Enamik neist
kasutab informatsioonikandjana lin
ti, mis asub kassetis, sellest ka
koondnimetus — kassett-televisioon.
Kõrvuti kassettidera — ja tänu vii
maste mitmetele puudustele — on
pööratud suurt tähelepanu videoplaadile (seda on ka TV plaadiks
nimetatud), mis peaks koduse TVsaadete kogu loomisel leidma en
dale kindla koha.
Kassett-televisioon sobib ka õppe
tehnika vahendiks, sest võib ee’dada õppetelevisiooni kasutamise eda
sist laienemist kõrgemas koolis.
Kompaktsus, lihtne käsitsemine ja
võimalus vaadata salvestust ekraa
nil valges ruumis teevad selle üs
nagi oodatuks.
Õppetöös kasutamise seisukohalt
võiks esitada samu nõudeid teises
järjekorras, mida esitab tarbija

koduseks kasutamiseks
mõeld ud
kassett-televisiooni süsteemidele:
1) nii must-valge kui ka värvilise
kujutise taasesitus,
2) aparaadi lihtne käsitamine,
3) programmi kustutamise ja uue
pealekirjutamise võimalus,
4) võimalus teha ise ülesvõtteid —kas TV-kaameraga, kitsasfilmiaparaadiga või salvestada televisiooniprogrammi,
5) ühe kasseti pikk mänguaeg,
6) aparaadi ja kassettide madal
hind.
]
Täiendavad nõuded:
7) küllaldane töökindlus,
i 8) aparaadi kaugjuhitavus,
9) salvestuse üksikute lõikude
kordamise võimalus ja
10) stoppkaadri võimalus.
Siiani ei vasta ükski esitatavaist
süsteemidest kõigile nõudmistele.
Ainsana salvestab TV-saadet (või
TV-kaamera signaali) videomagne
tofon; Šuper-8 võimaldab operatiiv
selt valmistada õppefilme ja näida-

ta neid televiisoriekraanil. Kui sa l
vestatud õppematerjal on laialda
selt vajalik, näiteks telekooli saa
ted, kõikvõimalikud kvalifikatsioo
nitõstmise kursused ning õppekur
sused (näiteks võõrkeele õppimi
seks), oleks sobiv EVR või Selectavision, mis ei võimalda küll ise võt
teid teha, on aga valmiskujul oste
tuna odavam. Vaatamiseks piisab
projektorist, mis lülitatakse televii
sori külge, öppesalvestusteks võib
sobida ka videoplaat, mis on teis
test odavam. Lühike mänguaeg,
kuni 15 min., pole siin takistuseks,
samuti on loomisel automaatsed
plaadivahetajad.

EV E EHK ELECTRONIC
VIDEO EECORDING

SELECTA VISION

aparaadid on jõudmid tarbijateni.
(Vt. «Eesti Televisioon»
nr. 31,
1971.)
Super-8 sobib õppefilmide vaata
miseks nii üliõpilaste iseseisva tõb
korras kui ka loengute] ja semina
ridel, sest kassettide käsitamine on
vära lihtne. Super-8 võimaldab kas
sett-televisiooni salvestusi valmista
da õppeasutuse oma jõududpga ning
kasutada selleks ka 16 mm ja 35 mm
filme, neid eelnevalt kopeerides
8 mm lindile. Soovi korral saab
õppejõud ise teha talle vajaliku õppefilmi võtted, jättes kõik ülejäänu
instituudi laboratooriumi hoo'de.
Lühemaid filme võib teha ilma he
lita, see lihtsustab
valmistamist
veelgi. Need eelised teevad tasa 1
tunni salvestuse umbes 20 korda
kõrgema hinna võrreldes videoplaadiga.

ja kõik teised siiani läbilöönud
kassett-televisiooni süsteemid kasu
tavad (erinevalt videoplaadist) kõi
gile tuttavat lindikujulist informat
sioonikandjat.
EVE süsteemis on selleks 8,05 mm
laiune ja 75 mikroni paksune fotofilm ehk lint. Filmile võib kanda
kas 2 rida must-valgeid kujutisi või
ühe värvilise. Kujutis ei ole kodee
ritud kujul, vaid pilt on tervikuna
— iga kaader eraldi — fihnile kan
tud. Iga kaader sisaldab 625 rida,
kaadri mõõtmed on 3x2,4 mm, see
ga veel väiksemad kui 8 mm filmil.
Must-valge EVR film meenutab vä
liselt 2X8 mm tüüpi kitsasfilmi,
"ainult et perforatsioon puudub. Fil
mini keskel asuv optiline perfo
ratsioon sünkroniseerib filmi
1a
seda lugeva elektronkiire liiku
mise. Filmi mõlemale äärele on
kantud magnetilme heliriba, vär
vilise programmi heli võib olla
stereo
või kakskeelne.
Värvi
lise variandi puhul on filmi ühele
poolele salvestatud must-valge pilt,
teisele poolele aga kodeeritud värviinformatsioon.
Mängimisel liigub lint pidevalt,
kiirus 125 mm/sek. vastab viieküm
nele pildile sekundis. Mahamängi
m ise aparaat — projektor — on liht
ne ja töökindel. Kassett pannakse
aparaati
ja vajutatakse nupule.
Film jookseb horisontaalselt nagu
tavalises magnetofonis. Fi'm on kulumiskindel, testfilmid on pärast
1000-kordset mängimist veel korras.
Aparaat näitab ka seisvaid pilte,
n ii võib kaaderhaaval kogu filmi
läbi käia. Filmi lugev optiline kiir
muudetakse 75 mm saatetorus elekt
ril] steks
signaalideks,
väljundist
saadav kõr: sageduslik TV-signaal
juhitakse televiisori antennipufesi.
Filmi salvestamine toimub kõrgvaakumis, programmi allikana ka
sutatakse harilikult valmis saadet
videomagnetofonilt. Kodune saade
te salvestamine ei ole võimalik.
EVR süsteemi eeliseks hariliku
в mm filmi ees (mis teatavasti ei
vaja elektroonidst võtte- ja taasesitusaparatuuri) on kõgepealt filmimaterjali peenike tera ja sellest
tulenev suur eraMusvõime, mis la
seb väikesest pildist saada head
suurendust, sellest tulenev piltide
kompaktne järgnevus filmil ja õhu
kese filmimaterjali kasutamine, mis
tagab kahe pooletunnise programmi
17 sm läbimõõduga kassetis.
EVR võimaldab sagedusriba mak
simaalselt kuni 8 MHz, EVR laiatarbeprojektorid kuni 4 MHz (300
rida).
i
{«Eesti Televisioon» n r ./29, 1971)

Informatsioonikandjaks on 50 mik
roni paksune 13 mm laiune plastmassfooliumist lint, millele on holograafilisel teel sadestatud kas
must-valge või värviline kujutis.
Lindi vaatlemisel ei näe me prakti
liselt midagi, foolium paistab läbi.
Informatsiooni
sisaldab 'lindile
pressitud imepeen reljeef struktuur
vao keskmise sügavusega 0,05 mikronit; seega on tegu mehaanilise
salvestusega, kuid põhimõte erineb
grammofoniplaadi salvestusest.
Kujutise taasesitus on mõnevõrra
keerulisem kui teiste mooduste pu
hul: siin läheb tarvis kaamerat (na
gu EVR ja Super-8 puhul) ja lase
rit! Kujutis saadakse hologrammist
sel teel, et lindi pinna reljeefstruktuuris muudab laserikiir oma käi
ku. Kiire võimsus on mõni milli
vatt.
Holograafilise kujutisega (salves
tusega) lindid tuleb muretseda sa
muti valmiskujul, kodustes tingi
mustes salvestamiseks on protsess
liiga keeruline (vt. lähemalt «Eesti
Televisioon» nr. 32, 1971). Arvesta
des aga koopiate valmistam se liht
sust ja lindi materjali odavust, võib
tulevikus oodata selectavisioni laia
levikut. Tehniliste andmete poolest
ei jää ta maha teistest: 3 MHz (250
rida). Viivitus avalikkuse ette jõud
misel on th ritu d värvilise kuju
tise ebarahuldavast kvaliteed"st ja
selgusetusest helitausta salvestuse
osas.

KASSETT-TV SÜSTEEM
SUPER-8

kasutab programmi allikana 8 mm
fi'mi ning tekkis just tänu sellel, et
nimetatud film on maailmas nii laialt
levinud. Vastavalt filmi'e saadakse
televiisoris must-valge või värv!line
kujutis. Eelis võrreldes tavalise
8 mm kinoprojektorlga seisneb sel
les, et filmi liikumine pole enam
hüppeline vaid on pidev, kassetis
on film hästi kaitstud ja kasset‘ide
käsitsemine on lihtsam senise 8 mro
kitsasfilmi kästseinisest. Pilditeravuseks lubatakse 250—300 rida, mis
on täiesti vastuvõetav.
Heli võib kirjutada kas optiliselt
otse filmile või filmiga sünkroon
selt liikuvale magnetlindile.
Filmi vaatamiseks on televiisorile
lisaks tarvis veel umbes samasuurt
projektorit, mis ühendatakse tele
viisoriga. Firma «Sony» toodab nn.
«kassett-pildimagnetofone», mis on
meie portatiivse magnetofoni suu
rused ja ühendatakse pistiku abil
televiisoriga. Õppetöös kasutamisel
võib televiisoreid olla rohkem.
Võib arvata, et antud moodus
leiab head vastuvõttu seda enam,
et firmade Nordmende ja Sony

Kassett-televisiooni
süsteemidele
ennustatakse laialdast levikut juba
lähematel aastatel. Kassettide mõõt
med, lindi kiirus ja teised tehnili
sed tingimused normeeritakse, et
tulevikus kindlustada kassettide va
hetus kas või mitme praeguse moo
duse vahel.

VIDEOPLAAT
Videoplaadile ei saa salvestada
kodus ega ka koolis, ne'd tu'eb
muretseda v ä lisk u ju l. Siiani on
videoplaate kahes suuruses läbi
mõõduga 17 ja 30 sm, salvestuse ma
huga kuni 15 minutit. Plastmassplaadi paksus on 0,1—0,2 mm, sal
vestus on peale kantud analoogili
selt heliplaadile, süvendi laius on
aga kitsam, üksnes 7—8 milironlt.
Pöörlemiskiiruse
mahamängimisel
1500 p/min. (017 sm) või 750 p/min.
( 0 30 sm). Kasutusel on erlkujuline teemantnõel koos piesoelemeodiga. Videogrammofon on lihtsam
kui kõrgekvaliteediline hei/gram
mofon. vfdeoplaadi piirsagedus 2,5
MHz västab umbes 250 pildireale.
Tuleva aasta algul tahab firma
AEG-Telefunken välja tulla värvi
list programmi näitava videoplaadiga, arvatavasti koos stereofooni
lise heliga (lähemalt vt. «Eesti Te
levisioon» nr. 27, 1971 ja «Tehnika
levisioon» nr- 27, 1971, «Tehnika ja
tootmine» nr. 8, 1971 ja «Наука и
жизнь» nr. 8, 1971).

KASSETTMAGNETOFON
ja kassett-diktafon pole küll enam
mingi uudis, kuid Õppetöös siiski
perspektiivne. Nende käsitsemine
on lihtsam kui tavalise magneto
foni puhul, töökindlus aga suu
rem. Sobivate kassett-magnetofomde saamisel vöiks nende: a asenda
da enamiku õppetõSs sasutatavaid
tavalisi magnetofone. Eriti sobivad
oleksid kaugjuhitavad kassett-magnetofonid keskse heliarhiivi loomi

MILLEGA TEGELEB ÕTO
LABORATOORIUM
Oma olemuselt on õppeprot
sess kordumatu. Samade peda
googiliste võtete, vahendite jne.
kasutamine annab igas konk
reetses olukorras alati rohkem
või vähem üksteisest erinevaid
tulemusi. Sageli paremate tule
muste saavutamise nimel tehta
vad muudatused õppetöö kor
ralduses, uute õppe- ja kasva
tustöö vormide kasutamine ei
anna loodetud tagajärgi, s. o.
kõik üliõpilased ei jõua soovi
tud inseneridiplomini. Miks see
on nii? Raske öelda. Tulemused
sõltuvad väga paljudest omavanei •äbirs., mue.un teenimest,
alates üliõpilase ja õppejõu isik
susest, nende tegevusest ja te
gemata jätmistest,
oskustest,
kogemustest ja paljust muust.
Paljudel juhtudel toimivad need
tegurid varjatud kujul ja ainult
nähtuste kulgemise
põhjalik
uurimine ja analüüs võib viia
meid nende leidmiseni. Õppe
protsessi jooksva käigu jälgi
mine ja eksamisessioonide kok
kuvõtted ei suuda sellele vas
tust anda. Seetõttu on levinud
peamiselt subjektiivsed seisu
kohad üksikute tegurite osa
tähtsuse kohta õppeedukusi^.
Praegu cm õppeprotsess ainult
jälgitav ja registreeritav, kuid
mitte r eg u lee rita v ia juhü.av,
toetudes objektiivsetele seadus
pärasustele, mis temas toimu
vad ning mida me ei tunne.
Sõna «teaduslik» laboratooriumi
nimetuses tähendab seda, et
meil otsitakse õppeprotsessi ob
jektiivseid seadtm-irasub. ka
sutades matemaatiliste meeto
dite abi. Andmete suure hul_ga
j a arvutuste suure töömahu tõt
tu tuleb appi võtta elektronar

vuti. Seetõttu tuleb esmajärje
korras lahendada küsimus, kui
das paremini korraldada and
mete kogumist ja ettevalmista
mist masintöötlemiseks ja uuri
da andmete töötlemise ja ana
lüüsimise võimalusi. See ongi'
ühe osa laboratooriumi tööta
jate tegevuseks. Kuidas mõju
vad õppetöö tulemustele sisse
astujate vaimsed võimed — sel
le ■ selgitamisega on ametis
psühholoogid; milline on kino
filmi efektiivsus teadmiste eda
siandmisel — see on kinoala
spetsialistide huvi objektiks.
Sotsiaalsed nähtused on sel
leks liiga keerulised, et nende
olemust saaks paari-kolme uuri
musega välja selgitada. Looda
me, et koos üldteoreetiliste õp
peainete teaduskonna kateed
rite metoodikagruppidega õn
nestub midagi tõhusat korda
saata kõrgema kooli pedagoogi
ka küsimustes.
Eelöeldust on selge, et lõviosa
õppe-metoodilise
töö mahust
instituudis tehakse kateedrites.
Erinevate õppeainete õpetami
sel on spetsiifilised iseärasused,
mida
šaab
süstematiseerida
ainult selle õppeaine õpetamise
metoodika, nn. e^metoodika
väljatöötamise teel. Kuidas ainet
meisterlikult esitada, kuidas
üliõpilastes huvi äratada õpe
tatava aine vastu, neid kaasa
tõmmata
aktiivselt
teadmisi
omandama ning oskusi ja vilu
musi arendama — see on suur
kunst, mille valdamine on ja
jääb iga õppejõu esmaseks üles
andeks,
E. ROOTALU,
ÕTO laboratooriumi juhataja

MIS SAAB
ÕPPEKINOST?
Öppefilm peab rahvas! teenima,
.aga mitte ärritama
(ühe haridustöötaja suust
kinosaalist lahkumisel)
Režissöör M. D itkovskile■an
ti Lomonossovi preem ia õppe
filmide «Pärilikkuse seadused»
ja «Pärilikkuse kromosoomide
teooria» eest. Olgu see ära
toodud selleks, et rõhutada õppefilmi võimalikku väärtust.

1971. aastal
valm istatakse
Nõukogude. Liidu
stuudiotes
kõrgema kooli jaoks 27 õppefilmi ja 15 fragmenti.

35% NSV Liidu kõrgem atest.
koolidest valmistab ise kino
filme, 48% teeb diafilm e ja
diapositiive. Esikohal on .Tartu
Riiklik Ülikool. 1969/70. õppe
aastal valm is seal 6 õppefilmi
ja 13 000 kaadrit diapositiive.
õppefilm ide kasutamise .ak
tiivsuselt reastuvad vabariigid
järgmiselt: Vene 'NFSV
Uk
raina, Eesti jt.. Kinofitseerim ise
astmelt on aga Eesti kõrgemad
koolid üleliiduliselt esikohal,
sest Eestis tuleb iga kõrgema
kooli kohta 11 kinofitseeritud
auditooriumi, Ukrainas 8, üle
maa keskmiselt ainult 4.

seks, mis lihtsustaks tunduvalt üli
õpilaste iseseisva töö korraldamist
kuulatava materjali kallal. Sada
kond peatelefonidega
varustatud
kuulamiskohta võimalusega auto
maatselt valida paarisaja eri prog
rammi vahel rahuldaks esialgu üli
õpilaste vajaduse võõrkeelte, ühis
konnateaduste jne. alal. Selline
heliarhiiv ei võta palju ruum!, ma
hub lahedasti 20 jn2 tuppa.
Magnetofonile «Desna» toodetak
se kassette Tallinnas.

1969/70. õppeaastal korralda
sid TPI 22 kateedri õppejõud
üliõpilastele 130 kinodemonstraisiooni, 1970/71. õppeaastal
25 kateedri õppejõud 251 kinodemonstratsiooni. Kateedritest
on kõige rohkem filme näida
nud:
«2-

metallide tehnoloogia — 26,
keelte — 22,
töökaitse — 22,
ehitustehnoloogia —- 19,
NLKP ajaloo — 16,
elektrimasinate — 14,
anorgaanilise keemia — 12,
masinaelementide — 11,
füüsika — 10,
teoreetilise mehaanika — 10,
filosoofia — 10 ja
ehituse ökonoomika ja orga
niseerimise kateeder — 10 .

ÕTO laboratooriumis on hoiul
suvel saabunud annoteeritud
perfokaardid kõikidest teaduse
ja tehnikaalastest film idest ja
filmimaterjalidest, m is ön val
m inud 1968., 1969. ja 1970. a.
Nõukogude Liidu
stuudiotes,
instituutides ja - laboratooriu
mides.

M itu
õpp ejõiidv,
lülituvad
õppefilmi tegemisse algaval
õppeaastal
TPI-s?
Mitmes
.uurimistöös hakatakse kasuta
ma kinokaamera abi?
; VIIVI GROSSCHMIDT
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R J f SooMa 50
Sõjajärgne 1946. aasta suvi.
Instituudi Kopli peahoone uk
sest astus sisse noorepoolne
mees, kellel ordeni- ja medaiilindid rinnas n !ng päris ukse
hoidjalt majandusosakonda.
See mees oli Ralf Soodla,
Eesti Laskurkorpuse ridadest
demobiliseeritud
vanemseer
sant. Ta tuli instituuti tööle ja
jäi siia aastakümneteks. Auto
juhiks.
Ralf Soodla on üks neist vä
hestest TPI töölistest, kes on
läbi käinud instituudi arengu
kõik etapid pärast Suurt Isa
maasõda.
6. septembril 1971. a. sai Ralf
Soodla 50-aastaseks. 25. juulil
1971. a. täitus aga 25 aastat
sellest päevast,
kui ta asus
instituudis töö’e. Paljud õppe
jõud ja teenistujad tunnevad
Ralf Soodlat tubli töömehena,
kes kunagi ei keeldu abist ja
lahkest sõnast.
Eeskujuliku töö eest on Ralf
Soodlale
avaldatud
rektori
käskkirjaga korduvalt kiitust.
Teda autasustati ka medaliga
«Vapra töö eest V. I. Lenini
100. sünnipäeva tähistamiseks».
Käesoleva aasta algul tabas
Ralf Soodlat raske haigus. Ta
pidi töölt eemale jääma. Insti

K INO K LUBf
ЮиЫ kuues hooaeg tõotab
kujuneda huvitavam aks ja sisutihedamaks kui mistahes eel
mine. Erakordselt pakub klubi
suures valikus maailma film i
kunsti klassikat. Võib öelda, et
täitum as
on meie ammune
unistus: filmiajaloo süstemaa
tiline ja ulatuslik tutvustamine.
Kuuendal hooajal on Eesti
Kinoliit
võtnud meid oma
šefluse alla. See aga garan
teerib palju huvitavat. Jätkub
möödunud hooajal alanud sari,
mille raames tutvum e maailma
film ikunsti paremikuga. Vest
lejad on meil sel aastal uued
nimed.
K lubi esitab parem aid nõu
kogude uudisfilme ja kutsub
kohtumistele nende
filmide
loojaid. Linastamisele tulevad
ka parem ad korduzfüm 'd mida
juba aastaid poile ekraanidel
olnud,
f

tuudi töökaaslased aga looda
vad tema peatset tervenemist
ja et ta uuesti tööle asub insti
tuudi tööveteranide ridades.
Soovime juubilarile palju Õn
ne ja head tervist.

maad, nende taga mets. Ent m i
da kaugemale inimasulatest, se
da pealetükkivam on m ett ning
paarikümne kilomeetri sõidu
järel heinamaaribad kaovad.
On iseloomulik, et igal sealt
kandi jõel leidub kärestik, mida
paduniks nimetatakse. Sea on
tunnustus, mis määratakse vaid
kõige võimsamatele ja raskemi
ni läbitavatele. Parunis Iksal
langeb vesi tugeva kohinaga
umbes 60 m pikkusel lõijul ligi
3 m võrra, kihutades üle kalju
rahnude ja kiviastmete. Süsta
de v.mberkandiad on aegade
jooksul metsa tugeva raja tal
lanud ja meiegi kasutasime, se
da,
Teeviit vaiakul kaldal Undozero
4 km.» Undjärv on väga ilus loen
damatute saarte ning käärude ja
lahtedega kalarikas
veekogu
pikkusega umbes 20 km. Järve
kaldal asub 4 küla, mis on
muust maailmast üsna ära lõi
gatud.
Liigse vee viib Undjärvest

Töökaaslased.
Teisel
klubiõhtul
toimub
kohtumine Helsingi Kõrgema
Tehnikakooli filmiklubi <:Mon
taaši» esm dajetegi ja nend"
film ide läbivaatus kevadel to'munud kohtum isõhtu eeskujul
V astavalt ankeetidel avalda
tud soovidele, anname ruum '
ka komöödia-, s e i k l u s k r i m :
naal- jne filmide parematele
esindajatele.
Uudiseks on ka see, et enam
ei ole tarvis abonementkaarte
kaasas kanda. Alates sellest
hooajast saavad kõik film:klüoi
liikm ed liikmekaardi ja sisse
pääs к'иЪъ
õhtutele toimub
liikm epileti alusel. Aastaseks
liikm em aksuks jääb kuu-' rub
la. See tundub esimesel hetkel
suurena, kuid arvestades, et
hooaja jooksul (šept. 1971—
juuni 1972) toimub 30 klubiõhtut ja näeme üle neljakümne
fim i, tähendab see üsnagi
odavat tasu film i eest.
L iikm epiletid on sel aastal
uued. Liikm epileteid väljasta
takse igal esmasp. 14—16 teisip.
10—13 ja neljap. 14—16 ruu
mis A5-312. Liikmete registree
rimine lõpeb 21. sept, Samal >
õhtul kell 19 algab ka hooana -:
esimene programm, mis on pü- j
hendatud C. Chap'im, В K eatoni
ja vendade
Marxide
loomingule.
T. MERISALU

Tütarlastele, keda köidab koorimuusika
Taevas näitab
jälle oma
süngemat palet, tuul sunnib
m antlit selga panema, aedades
õitsevad astrid. K õik tunde
märgid näitavad, et läheneb
sügis. Sellised päevad tõid ins
tituuti jälle sadu noori, kes
on tu lvil teadasaamise- ja õppimishimu.. Varsti aga lähevad,
õhtud pikaks ja pimedaks ja
m ärkam atult
jääb õppfmise
kõrvalt nagu vaba aega üle.
Mida sellega teha? Neid tuden
geid, kellel on laülülusti, ootab
oma ridadesse TPI Akadeemi
line Naiskoor.
Tänavu sügisel alustab koor
oma 21. tegevusaastat Et tege
vus neil kooris on köitev, näi
tab see, et m eil on lauljaid,
kes pole paljuks pidanud koo
ritöös kaasalöömist kõigil eel
neval 20 aastal. Mida oleme
siis korda saatnud? Instituudis
pole olnud v ist ü h tki tähtsam at
üritust, mille kordaminekule
poleks kaasa aidanud instituu
di naiskoor. Olem e esinenud
koolides, agitpunktides, teistes
vabariigi kõrgem ates õppeasu
tustes, tehastes, isegi sõjaväe
osades. Bussid on m eid viinud
Tartusse, Pärnu, Viljandisse,
Võrru, K iviõlil, Märjamaale,
Jõhvi ja m ujalegi. Tänulikku
publikut oleme leidnud Saareia Muhumaal, Kihnus, Vormsil,
Aegnal ja Prangli. saarel.

SÜSTAMÄTKAL ARHANGELSKI LÄHISTEL
Augustikuu alguspäevil asus
Maarjamaalt teele TPI matlcagrupp., ,et oma silmaga näha
ehtsat taigat ja nautida süstamatka mõnudd Paras koht soo
vide elluviimiseks leiti Arhan
gelski oblastis, mida läbib Euroova-osa taiga läänepiir ja ka
jõgesid-järvi on ku luses.
Matk algas Navoloki asula
juures Oneega jõel. See on suu
rem metsatööstuskeskus umbes
13 ООО elanikuga. Kõikial palk
majad, vahelduseks võib näha
vaid paari kiv.hoonet. Toim iv
sõidutee (asfalt on seal kauge
tulevik), laudkõnniteed. Kuid
poodides hakkas silma küllaltki
rikkalik valik, sealhulgas pal
jusid Eestist päritolevaid kau
pu.
Oneega jõge mööda trügisime
vaid 5 kilomeetrit ülesvoolu,
kusjuures pidevalt pidime üle
tama palgitõkkeid ja hoiduma
ujuvate palkide eest. Iksa jõgi
võttis meid vastu vaikse voolu
ga ja ilusate kõrgete к Uaste
ning kauni ümbrusega. Heina

K ui aga õppeaasta hakkab
lõppema, puhkam e vaimset vä
sim ust välja mõnel pikemal
kontsertreisil. Häid sõpru o’em e endale leidnud Leningradis
ja Moskvas, K iievis ja Lvovis,
Jerevanis ja Uzgorodis, Riias
ja Vilniuses. K iitvaid tänusõnu
meie laulu kohta on öeldud ka
Budapestis, Veszpremis ja Ba
latoni jä rve ääres Kesthey los
sis.
О'ете laulnud kõigil laulu
pidudel alates
1955. aastast.
«Päris» laulupidude vahelist
aega aitavad täita üliõpilaslaulupeod.
M eeldejäävaid
elamusi on
nendelt pidudelt Tartust, V il
niusest ja Riiast.

TPI Matkaklubi esimees
A. KILK,
elektrimasinate kateeder
Iga laüluaasta lõpul anname
tehtust aru «Estonia» kontser
disaalis kodulinna publiku ees.
Nendel kontsertidel on olnud
nii õnnestumisi kui ka ebaõn
nestumisi, kuid iga kord püüa
me laulda eelmisest aastast
paremini, parandada eelmisi
vigu. Et see ka sageli on õn
nestunud, sellest annavad tun
nistust sajad sissekanded meie
külaHsraamatus.
Usun, et ka käesoleval aas
tal astus TPI-sse ne\d tütar
lapsi, keda kö'dab koorimuusi
ka ja meelitavad huvitavad
üritused kooi elurõõmsa. teo
tahtelise kollektiiviga. Ja eks
ole ju meil h ü k huvitavaid
üritusi. Asjast huvitatuid oota
me vastuvõtukatsetele:
R. TÄHT,
TPI AK naiskoori teeneline
laulja

M is on loengu ülesanne?
Leningradi А. I. Herzeni nim.
Riikliku Pedagoogikainstituudi
kvalifikatsioonikursustel
kor
raldatud statistiline uurimine
näitab, et kõrgemate koolide
õppejõud peavad loengu esma
seks ülesandeks teatava huiga
teadmiste edasiandmist ja täht
suselt järgmiseks ülesandeks
üliõpilaste tutvustamist teadus
liku uurimistöö metoodikaga.
Teisi ülesandeid — õpetada
töötama raamatuga, arendada
mõtlemisvõimet, avaldada kas
vatuslikku m õju jne.
pidasid

välja Undoša jõgi ja rr^eiegi
usaldasime endid tema v o o g u 
de hoolde. Esimese 30 km j o o k 
su1 nõudsid meilt tähel&jPa'™x
rohked põikmadalikud j a
kä
restikud. Ümbrus muutus Laigalikumaks, tihti kitsenes тпек
liikumistee
vettelangenucZ
W
-langetatud
(koprad!) p i i r d e
tõttu. Vaheldumisi vasakul
la
paremal kaldal saatis m eid 5 0 —
60 km jooksul 6—8 m k6rtJ')'l.ns
varisev liivasein. Lõpuosas loAeneb Undoša tunduvalt te m a s s e
suubuvate lisajõgede arvel гж щ
saadab oma teed Potša jõe Teandu К enjärve. Viimane on saTO i
liigestatud» kui Undjärvgi, Tcuid
umbes 2 korda suurem. Я & ’ле
järve lõpus sai meie matk o ts a
ning bussid ja rongid tõid 'm eid,
tagasi kodumaile.
Mis eriti meelde jäi? S ä ä s e d !
Jaa, neid vereimejaid seal j ä t 
kub! Tõmbasime aga tormiJctLue
• kapuutsi silmile ja altpoolt s i l 
mi kattis nägu rätik. S ä ä s e tõrjevahend «Tabu» m aitseb 7c ohalikele sääskedele, d im e tiiiilftalaat meeldib neile v ä h e m .
Kõige keerulisemaks p r o b l e e 
mika matkal oli isiklikes a s j u s
metsas käimine.
Marjarohkus! Matka l õ p u n i
olid meie suud muztikateit l o o 
tusetult ära määritud. Hea v e e l ,
et murakad, snikad, m a a silc a d
ja põldmarjad värvi ei a n n a .
Aga sügisestele reisilistele j ä i d
pohlad ja jõhvikad.
Mootorpaadid! Eks need o n
järvedel-jõgedel
a se n d a m a tu d
abimehed. Mootorpaat viib Jcalale, poodi, temaga v e e tu lc se
h e in a ... Meil on tihti u l j a s 
peadel «seisuse» m õõdupuulcs
see, mis marki m o o to rra ta s
nende istumise all poriseb
ja
palju tollel kiirust «torust t u 
leb». Samad nõuded p ü s tita ta k 
se sealmail paadimootoritele j a
kellel
ikka
«Neptun»
või
«Moskva» pa adisabas jõ w r a b ,
see on kohe üleküla poiss.
Tore m atk oli ja ligi k o l m
nädalat kestis, aga lõpuks i k k a 
gi otsa säi. Jälle loengud, t ö ö .
Laual lebab virnaviisi m a tJ cä pilte, mis muige näole ja r r i ä lestused meelde toovad. A g a
juba keerlevad mõtted jä r g m is e
suve ja Karjala ning Kemi j g e
ümber. K as tulete kaasa?

esmajärguliseks vaid väga ük
sikud. Need tulemused on ilm
ses vastuolus arvukalt trükisõ
nas levinud seisukohaga, mille
järgi pole peamine mitte in
formatsiooni edasiandmine, vaid
hoopis üliõpilase viimine teadu
se probleemide juurde. Ilmselt
on loengul peamiseks õppeaine
sisu koos probleemidega
ja
uurimistööde
metoodikaga,
jaotamata seejuures loenguid
probleemloenguteks ja tavalis
teks, informatiivseteks loengu
teks.

Tallinn, 1971, 200 eks., 32
6 kop.
Kujutav geomeetria. H a r j u tusülesänded ehituslikele eria la » ,
dele. 425 eks., 20 lk., 8 kop.
Õppemetoodika
kü sim u si..
O.
Štein. XVII ja XVIII sa Kuidas õppida? 800 eks., 88 U ^ .r
12 kop.
.
jandi filosoofia. 500 eks., 96 lk.,
19 kop.
Э. Мадис. X съезд
Переход к новой экономиче»
R. Otsepp, E. Loov. Loenguid
ской политике. 500 eks., 60
sotsialismi poliitilisest ökonoo
19 кор.
miast IV. 1500 eks., 48 lk., 8
Э. Райа.
Управленческое
kop.
прогнозирование методами и с 
K. Allik.
Integraalarvutus.
следования операции. 1000 ek;s
72 lk., 12 kop.
116 lk., 19 кор.
Л. Юргенсон. Материалы и о
J. Märtson. Masinaehituslikud
mõõteriistad. Lab. tööde juhend. вопросам строительной теп^Ю—
физики. 400 eks., 136 lk., 21
Труды научно -техничесгс 0 ^
конференции.
«Изучение
^
применение сланцезольных Ц е 
Avaldame siirast kaas
ментов». 250 eks., 140 lk., 61 к о
tunnet kallile rühmakaas
Республиканская научно-тез^
lasele Miila Rägale
ническая конференция. «С и н 
тез феноло-формальдегиднг»*^
' TISA'
клеевых смол и старение кя р о 
surma puhul.
вого соединения». 400 eks., I o r ;
õpperühm TT-91
lk., 54 kop.

KIRJASTUS^ GRUPI VÄL
JAANDEL
ILMUS

Vast. toimetaja V. КALPUs
Sügav kaastunne Valdur
Topaasialc
ISA
surma puhul.
Kehalise kasvatuse
kateeder
TPI Spordiklubi

«Таллинский ■.-полмтехнив».

ган партком а, ректората,
та ЛКСМЭ и проф ком а
ского политехнического
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