Tallin na Polütehniline
Instituut võtab käesoleva!
aastal vastu 2 2 4 0 uut
üliõpilast,
neist päevasesse
osakonda 1150
V a lid a on 31 eriala
O o ta m e u u t v a s tu v õ ttu
Tallinna Polütehniline Instituut võtab käesoleval aastal vastu
2240 üliõpilast, neist päevasesse osakonda 1150. Sisseastujail on
valida 3 1 eriala vahel. Sisseastujail tuleb valikul lähtuda kõige
pealt muidugi oma huvist ja kalduvustest. Mõningaid eriala
sid tutvustatakse käesolevas «Tallinna Polütehnikus», kus
on toodud ka kogu vagtuvõtuplaan koos erialade ja kontin
gentide loeteluga. Erialade parem aks tutvustamiseks ilmuvad
•m ärtsikuus müügile raamatukauplustesse kõigi teaduskondade
teatmikud. Teatm ikes on toodud peale erialade tutvustamise ja
tulevaste töökohtade iseloomustuse k a olulisemate õppeainete
loetelu. Kõigil sisseastujail tuleks mainitud teatmikega tutvuda
detailselt, et oluline, samm elus — kutse valik — oleks igati põh
jendatud, ning mitte mõjustatud mõne eriala nimetuse välisest
Bärast. Peale teaduskondade teatmike tuleb ju ba märtsikuus
müügile ka sisseastumise üldtingimusi k ä sitle v «TPI. Teatm ik
sisseastujaile», kus on toodud ka sisseastumiseksamite ainete prog
rammid. Kutsevalikualast konsultatsiooni sisseastujaile Tallinna
Polütehnilisse Instituuti antakse vestlustel T P I esindajatega ala
tes 15. aprillist igal esmaspäeval Tallinnas, Kalinini 10 1.
V. M IK K A L ,
T P I vastuvõtukom isjoni vastutav sekretär

MÕÕMBLUSTOODETE
TEHNOLOOGIA

Peenmehaanikaseadmete spet
sialiste valmistatakse meil põ
hiliselt ette konstruktoriteks,
tehnoloogideks ja suurt tähele
panu pööratakse mõõtmiste au
tomatiseerimisele. Nende spet
sialistide ettevalmistamisel on
oluline
osa
inseneriteaduste
põhidistsipliinide kõrval ka tä
napäeva teaduse ja tehnika
uusimate >
saavutuste tutvusta
misel.
B . SA A R ,
masinaehitustööstuse airio- _
matiseerimise kateedri ju hataja
★

*

*

Igasugust tüüpi aparaatide
konstruktsiooni ja valm istam ise
tehnoloogia väljatöötam isel la 
sub peamine töömaht peenme
haaniku õlgadel. Töötatakse ti
hedas koo~töös elektroonikute,
automaatikute, akustikute, füü 
sikute ja keemikutega. Peen
mehaanik tunneb neist kollee
gidest põhjalikum alt konstrueerimisõpetust,
konstruktsiooni
m a t e r ja l : tehnoloogiat, tööpin
k e ja mitmesuguseid tehnoloo
g ilisi abivahendeid:, peenmehaa
n ik u ette v a ^ istu se s on tähtis
koht tugevusõpetusel, mehhanis
m ide teoorial, mõõtmis- ja täpsuskürim uriel; käsitletakse ka
hõõrdumLt, kulumist, m aterja
lide väsim ust ja p alju muud
h uvitavat.
.i, M. A JA O T S ,
vanem õpetaja

Ing. mech. in spe
küljel!

—

Õmblustööstus on tänapäeval
üks olulisem elanikkonda töös
tuskaupadega varu stav rah vam ajanduharu.
õmblustoodete
sortiment ja kvaliteet jätavad
aga sageli soovida. Sortimendi
laiendamiseks
ja
kvaliteedi
tõstmiseks ning uute m aterja
lide ja tehnoloogiliste protses
side
kasutuselevõtmiseks
on
pidevalt v a ja uut, kõrge k vali
fikatsiooniga spetsialiste, inse
nere.
Nende spetsialistide ülesan
deks on elanikkonna varusta
mine kaunite, m ugavate ja
hästiistuvate rõivastega. Rõi
vaste konstruktorid ja tehno
loogid m ääravad kindlaks õmb
lustööstuse tööjõudluse, kan gakulu toodetele, toodete töötle
mise tehnoloogia, valivad v a s
tavad seadmed, organiseerivad
juurdelõikus- ja õmlusprotsesse ning töötavad koos moekunst
nikega väi ja . uusi moeteuundi.
Tänapäeva tehnika kõrge ta
seme juures peab insener ole
ma ispetsialiseerunud mingile
kitsale tehnikaälale, kuid see
juures peavad tal olema laial
dased teadmised erialaga tihe
damalt seotud aradel. Nii tuleb
peenmehaanikainseneridel oma
praktilises
tegevuses
kokku
puutuda plastmass de töötle
misega, optikaga elektronseadmetega, elektrotehnikaga elektronkiir- ja plasmakeevitusega,
metallitöötlemise
kaasaegsete
viisidega.
vaakuumfehnikgga,
tööstuslike protsesside mehha
niseerimise ja automatiseerimi
sega, ökonoomikaga jä p a lju
muuga. On selge, et ka peenmehaanikainseneri
pareuiaks
käeks peab olema elektronar
vuti, kogu kaasaegne arvutus
tehnika:.

A. K R U U SI A U K ,
mehaanikainsener, lõpetanud
T P I 1965. a.

Teüe on viktoriiniülesanded 2. lehe

MT Toiduainetetööstuse masinad ja aparaadid
Milliseid võimalusi
pakub
toiduainetetööstuse
masin ate ja apa r a atid e
eriala
(MT) lõpetajale 5
aasta pärast vabariigi Toidu
ainetetööstuse
Ministeeriumi
süsteem?
Küsimusele vastab Ees
ti N SV Toiduainetetööstuse
Ministeeriumi tehnikaosa
konna juhataba
ANTS P Ä R N O JA ,
T P I lõpetanu 1947. a.
Toiduainetetööstus on täna
päeval teatavasti väga kõrgelt
mehhaniseeritud
tööstusharu.
Peaaegu kõik■meie 26 põhi-tootmisettevõtet on praegu juba
mehhaniseeritud. Seda soodus
tab tööstuse suur spetsialiseerimisaste, mis omakorda võimal
dab pidev- ja tootmisprotsessi
de organiseerimist. ■

Praegu süveneb see protsess
täieliku automatiseerimise suu
nas. Kui me täna oleme üksi
kute agregaatide ja liinide au
tomatiseerimise tasemel, siis
viie aasta pärast jõuame kind
lasti juba automatiseeritud te
hasteni. Salutaguse Pärmitehas
kujuneb selliseks tehaseks juba
3 aasta pärast.
Plaanis on jõuda* käesoleval
viisaastakul põhiliste tootmis
protsesside kompleksse automa
tiseerimiseni terves reas suure
mates tehastes, (Kondiitritoodete vabrik «Kalev», koondis «Li
viko», suured
leivatehased.)
Peale seda tekib võimalus ra
kendada nendes ettevõtetes töö
le juba juhtimise automatisee
ritud liine, kus tootmisprot
sessi hakkab juhtima elektron
arvuti. ,

1975, a. on kavas kogu .süs
teemi ettevõtted ühendada mi
nisteeriumi, juhtimis- ja arvu
tuskeskuse suure EAM kaudu
ühtsesse juhtimis- ja informat
siooni töötlemise süsteemi.
On täiesti selge, et meie töös
tus pakub toiduainetetööstuse
masinate ja aparaatide eriala
inseneridele piiramatut ja hu
vitavat tööpõldu oma loomingu
liste võimete
rakendamiseks,
eriti leiutamise ja ratsionalisee
rimise alal.
Peale selle tahaks juhtida,
noorte tähelepanu asjaolule, et,
toiduainetetööstus on juba oma
iseloomu poolest stabiilne ja pi
devalt arenev tööstusharu. Ka
meie töötamiskeskkond
oma
äärmise puhtuse ja püsivate
mikroklimaatüiste tingimustega
peaks pakkuma huvi.

M M MASINAEHITUSE
TEHNOLOOGIA
M asinaehitaja,
aspirani
VELLO R EED IK (lõpeta
nud Pärnu L . Koidula
nim, II Keskkooli), kes k ir 
ju tab dissertatsiooni tee
mal
«PNEUM O-HÜDRAULI
LISE D R E L E E -JÄ L G IV A JA M ID ARVPRO G"
R AMM JU H T IM ISE G A
PIN KID ELE»,
ütleb, et
masinaehitus on trad it
siooniline ja huvitav inseneriala.
Kui 52 aastat: tagasi kõrge
male tehnilisele haridusel»■ Ees
tis ■ alus randi, juba siis oli
üheks erialadest masinaehitus.
On ju map/naehitus üks inseneriasjanduse tugisambaid ja
ilma; tema abita vaeva1' ükski
tehniline mõte saab muutuda
reaalsuseks.
(Järg lk. 2.)

Avaldus TPI-sse saab kirja pandud

M M Masinaehituse tehnoloogia
(Algus lk. 1.)
Väga ekslik
arvata,
eriala traditsioonilisus on tema
konservatiivsuse
tunnuseks.
Vastupidi, masinaehitxis.nsener
peab olema eriti hästi kursis
fcõigi tehnika progressi suunda
dega. Pole ju võimalik et ta
suudaks projekteerida kaasaeg
seid
keerukaid masinaid ja
seadmeid Uma neis toimuoaid
protsesse tundmata. Ka elekt
ronarvuti on muutunud masina
ehitaja sagedaseks abimeheks,
kergendades tunduvalt insener
likke arvutusi. Taoline univer
saalsuse nõue teeb säde eriala
ruskeks, kuid samal ajal mitmekülgseks ja huvitavaks.
Ärge
laske end kohutada
meie eriala pikast ja nõgisevõitu nimest — masinaehituse tehmetaUüöikepingid ja
-riistad, Mosinate valmistamise
tehnoloogiale pühendatakse meil
tõepoolest suurt tähelepanu. Ei
oie ju mõeldav, et konstruktor
saaks projekteerida töökindlat,
odavat ja konkurentsivõimelist
masinat ilma ettekujutuseta sellest, kuldas seda valmistada.
Kaasaegsed metaUilõikepingid
aga on keerukad ja täpsed te dm ei
ving
nende
põhjalik
tundmine kulub marjaks itta

olefcs

«t

VÕIMEID IA
EHK MILLEKS

ükskõik milliste muude sead
mete projekteerimisel.
Masinaehitus, pole ainult pois
te eriala. Pole märgata, et meie
senised naissoost lõpetanud olele
sid pettunud jä annaksid mil
leski alla oma vastassoost kol
leegidele. Pidage silmas, et esi
mene naissoo esindaja astus
meie erialale juba 1923. a.!
Loomulikult huvitavad sisse
astujat esijoones valitud eriala
arenguperspektiivid
ja
tema
enese võimalik koht tulevikus.
Nõudmine masinaehitvisinseneride järele on. alati ületanud
pakkumise' ja pole„ oodata selle
olukorra* muutumist lähemas
tulevikus. Kogu meie elu ja
tööstuse automatiseerimine ning
mehhaniseerimine üha kiireneb.
Kuid kõik see moodne •tehni
ka ei saa ilmale tulla ilma ma
sinaehitajate otsäse abita. Nii
töötab enamus meie eriala lõ
petanuid konstruktoritena uute
masinate loomisel kui ka ole
masolevate
moderniseerimisel
ja automatiseerimisel. Osa ma
sinaehitajaid töötab ka tehno
loogidena, juhtides projekteeritu vahetut valmistamist. On
huvitav, et paljud masinaehitajaist töötavad juhtivail ameti
kohtadel hodtpiski mitte masi
naehituse ettevõtteis. Eks ka see
tõenda meie eriala, universaal
sust.
Seega, kui tunnete huvi igasrtguste masinavärkide ja meh
hanismide vastu ja armastate
ka ise nuputada, riis on masinaehitusinseneri elukutse pa
rimaks lahenduseks.
Niisiis — mehaanikateaduskond ja masinaehitute ootavad
teid.

TM

Masinaehituse ü n o o n la
ja organiseerimine

Paljude
abiturientide
ees
seisab juba üsna varsti tõsine
probleem: kuhu minna edasi
õppima? Vähesed oskavad sel
lele küsimusele anda kindla
vastuse, sest ei ole lihtsalt kut
sumust ühegi eriala suhtes.
Seda ei saagi olla, ent ei ole
paljuski selge, milliseid nõud
misi üks või teine eriala esitab
ja millega tulevikus ühel või
teisel
erialal tegelema
peab
peab hakkama. Paljusid noorieriti just poisse on alati võlu
nud tehnikfiprobleemid. Teisest
küljest tahab aga igaüks tegel
da just sellega, mis antud mo
mendil on kõige
aktuaalsem,
kõige perspektiivikam. Siinko
hal tuleks esile tõsta majandus
probleemide tähtsust käesoleval
perioodil. Nüüdisaja tootmise
järjest
kasvavate
mahtude
juures avaldab meie edusam
mudele järjest rohkem mõju
oskus lahendada praktilisi ma
jandusprobleeme, oskus organi
seerida ja juhtida
tootmist
kõige ratsionaalsemalt.
Eeltoodust lähtudes oleks soo
vitav valida võimalikult laia
profiiliga eriala. Selline eriala,
mis annaks tulevikus võimalu
se valida nii erinevate majan
dus- ja tööstuharude kui ka
tegutsemisvaldakondade vahel.
Sellise võimaluse annavad TPI
majandusteaduskonna
erialad.
Käesoleval juhul tahaks tut
vustada ühte ehk kõige uni
kaalsemat nendest— masina
ehituse ökonoomikat ja orga
niseerimist.
Nimetatud eriala on üks va-

VIKTORIINI VAIA ON
Kõrgema haridusega masinaja aparaadiehltajaid on TFI-s
juba pikka aega ette valmista
tud, ent sellest hoolimata on va
jadus nende järele ikka suur.
See seab tõsised probleemid
nende ette, kes on mainitud
spesialistfde
ettevalmistamise
ga seotud. Et rohkem insenere
välja lasta, tuleb teadagi suu
rendada üliõpilaste arvu, see
aga tähendab, et ei piisa sellest,
kui ülikooli võetakse vastu ai
nult kõige võimekamad, vaid tu
leb võtta ka keskpäraseid õpe
tamisel
tuleb
keskpärastele
pöörata rohkem tähelepanu, sest
omapead jäetuina nad võib-olla
ei lõpetaks. Tugevamad küll lõ
petavad, ent võib juhtuda, et
samuti keskpärastena, sest neile
polnud võimalik- piisavalt tä
helepanu osutada.
Selleks, .et tagada tehnika kii
ret progressi, ei piisa aga-ainult
keskpärastest, nad võivad küll
enam-vähem säilitada olemas
oleva tasane, mitte seda aga
märgatavalt tõsta. '
; Omakorda, selleks, et koolita
da spetsialiste, kelle tase oleks
üle keskmise, ei piisa ainult
koolitajate tahtmisest. Vajalik
on ka koolitatavate huvi- asja
vastu. Teame aga, et mitte kõik
ei astu kõrgem ale kooli huvist
õpitava eriala vastu.
Järelikult tuleks esiteks la
hendada küsimus, kuidas leida
võimekaid
asjast huvitatuid.
Teine probleem on. kuidas nei
le huvilistele pakkuda nende
võimetel© ja huvile vaatavat
koolitust.
Viima-e
probleemi
üheks võimalikuks lahenduseks
aleks nei~t eri rühma moodusfam re
kus loeksid parimad
õppejõud, kus käsiüetak- põh
jalikumalt e1ektronarvufte k a 
sutajaile võimalusi masinaehi
tuses, pööratakse rohkem tähe
lepanu konstrueerimisele ja kus
tÖS oleks tunduvalt viljakam,
sest õppejõud e! pruugiks end
kulutada ükskõiksetele
Äsjast
huvitatute leidmise"
teeb raskeks see, et enamikel
noortest on rohkem kui üks hu
viala, mille hulgast neil endilgi ;
on raske valida. Kui aga käes
olev marinaehitusalane vikto
riin aitaks leidi mõnegi potent
siaalse masina- või aparaadiehitusinseneri, siis oleks ta oma
Ülesande

täitnud.

lisandunud sellised ained nagu
töö teaduslik organiseerimine
organisatsiooni
ja
juhtimise
alused
ning
arvutustehnika.
Seega kujutab insener-ökonoiriist. endast oma mitmekülgse
ettevalmistusega om apärast in 
seneri
ja
m a j andusteadlase
nemaid ja end praktikas k a
sünteesi, mis loob praktiliseks
täielikult õigustanud erialaks
tegevuseks avara "tegevusvälja.
ma j andusteaduskonnas.
Eriala
Tehnilisi probleeme on kut
peamine väärtus seisneb tema
sutud ja seatud lahendam a in 
unikaalsuses, tänu millele võib
senerid, m ajanduslikke prob
selle eriala lõpetanuid kohata
leeme ökonomistid. Just nende
edukalt töötamas igas majan
kahe valdkonna piirim ail, seal
dusharus.
kus inseneril tuleb puudus m aKaasa j a tootmine on väga
jandusteaduslikest
ja Ökono
keeruline protsess,; kus oma
mistil insenerlikest teadmistest,
vahel põimuvad paljud tehnili
tegutsevad
insener-ökonomissed, .majanduslikud ja sotsiaal
tid. Siia kuuluvad eeskätt just
sed probleemid. Masinaehitus-. mitmesuguste tehniliste ja m a
tööstuse
töö organiseerimine
janduslike lahenduste -kooskõ
ja juhtimine on aga vaieldama
lastamine ja põhjendamine, töö
tult kõige keerukam. Vastavalt
tasustamise, töö organiseerimi
sellele saavad üliõpilased tuge
se ja
juhtimise probleemid.
va " ettevalmistuse nii insenerLoomulikult ei sega mitme
likes kui ka majandusteadusli
külgsus 1
insener-ökonomisti
kem distsipliinides. Eriala õppe
spetsialiseerumiast kas
ainult
programme on pidevalt täius
tehnikale ja tehnoloogiale v õ i
tatud ja kohendatud kaasaja
majandusele..
mitmekülgsetele
nõudmistele.
Assistent K. G E R N D O R F ,
Viimastel aastatel on tradit
Tööstuse juhtimise ja planee
sioonilistele
insenerlikele
ja
majandusteaduslikke
ainetele
rimise kateeder

MASfNAEHITUSALANE VIKTORIIN

ÜK B
Tudengeil on ka
KONSTRXJEERIMISBÜROO
Kui
tulete õppima
meile,
saate peatselt proovida ja har
jutada oma kätt konstruktoritööaa.
Üliõpilaste
Konstrueerimasbüroo (Ü K B ) kujutab
endast
intetituudi isemajandavat allük
sust, kus üliõpilased õppejõu
dude juhendamisel teevad meie
vabariigi mitmesugustele ette
võtetele konstrueerimistöid ja
teaduslikke uurimistöid.
Ü K B tööst võivad osa võtta

kõigi teaduskondade üliõpila
sed.
Kõik Ü K B -s tehtavad tööd
peavad olema seotud õppetöö
ga.
1970, a. valmis Ü K B töödena
9 diplomiprojekti, 60 kursuse
projekti, 72 laboratoorset tööd
ja 32 üliõpilasel arvestati tö ö
Ü K B -s tööstuspraktikana.
Üliõpilastele makstakse tö ö
eest ÜKB+s kuni 35 rubUs
kuus.
1970. a. võttis Ü K B tööst osa
152 üliõpilast,
kusjuures töid.
tehti 53300 rubla eest.

TINGIMUSED
Viktoriinist võivad osa võtta
Parematele lahendajatele on
kõik abituriendid ja keskhari
ette nähtud auhinnad (mäles
dusega noored, kes kavatsevad
tusesemed, inseneritarbed, kir
astuda T P I mehaanikateadus- ‘ jandus jne,). Peale selle arves
konda. Vastused saata aadres
tatakse viktoriinist osavõttu ja
sil Tallinn 26, Ehitajate tee 5,
tulemusi sisseastumisel T P I meMehaanikateaduskonna
deka
haanikateaduskonda.
naat. Ümbrikule kirjutada tin
Kõik viktoriinist osavõtjad
gimata saatja aadress ja nimi,
kutsutakse viktoriini pidulikule
kool ja klass. Vastuse esitamise
tähtaeg on 20, aprill 1971 (pos
lõpetamisele TPI-sse, Kavas on
titempli kuupäev).
järelvõistlus esikoha selgitami
seks (vajaduse korral), auhinda
Iga ülesande lahenduse eest
de kätteandmine, mehaonikaon võimalik saada maksimaal
teadu^konna juhtivate õppejõu
selt 10 punkti. Juhul kui kaks
või enam võistlejat saavad ühe
dude üleastumised ja lõpetuseks
palju punkte, ai* korraldatak
kohtumisõhtu teaduskonna üli
õpilastega.
se nende vahel järelvõistlus.

KUMME KÜSIMUST
1. N L K P X X IV kongress' di
rektiivide projekt N S V Liidu
rahvamajanduse
arendamise
viie aasta (1971—1975) plaani
kohta näeb ette masinaehituse
arendamist kiirendatud tempoga.
Eesti N S V -s on masina- ja
metallitööstuse toodangu kasv
kavandatud 55—60% ulatuses.
Missuguste tehaste baa$''i ja
kuldas kavatsetakse see põhili
selt saavutada?
2. Kruvitungramga
tõstetud
koormm jääb püsima tõstekõrgusele ka siis. k ü tõstmiseks
rakendatud jõud enam e" mõju.
Miks on see nV? Miilis* tingirpu*e täitmisel taoline nähe eri
neb?

Joonis 1
Hammaste

a r v u d : Z i~ 1 5 ,

K A S T E A T E, ET...
...m u llu oli praegune ehitusteaduskonna diplomand Jaan
Miljan vabariigis orienteerumissportlane nr. 1.
...möödunud
aastal lõpetanu
Toomas Berendsen võitis N S V
Liidu
meistrivõistlustel 7643
punktiga pronksmedali kümne
võistluses.

....meie
üliõpilane
Ü lo I t e r
ületas mullu esimese eestlasena
teivashüppes 5 m eetri piim.
Nõukogudemaa edetabelis ja g a s
ta 7.— 10. kohta.

a) kui kraan 1 on lahti ja
teem. Mida kujutavad joon isel
kraan 2 kinni,
4 toodud graafilised tingtähised
b ) kui kraan 1 on kinni ja
a— f?
kraan 2 lahti,
c) mõlemad kraanid on kinni.
Q — pumba poolt antav voo
luhulk cm3js, F i ja F 2 — kol
vi pinnad cm2.
"
8.
On projekteerimisel torn
kraana (joonis 3) mille torni
kaal G i—10 t, raiastevaheline
kaugus li~4 m, noole pikkus
Za=20 m ja kaal Gz—3 t.
Kasutades vastukaalu G$=4 t
(arvestamata vastukaalu noo
le kaalu) leida:

z2—

25, z3 =3 0 .

6. Ülisuurte pöörlemiskiirus
te pühü kasutatakse tänapäeva
masinates
nn. õhklaagerdust.
Mis see on?
7. Millises suunas ja kui kii
resti liigub kolb silindris (joo
nis 2):

J o o n is 4

10.
Konstrueerida mehhanism,
mis ühendaks detailid A ja JB
nõnda, et detaili A liigutamisel
välja-(sisse-) poole liiguks d e 
tail B sama palju s is s e -(v ä lja -)
poole (joonis 5).

3. Mis on STEM-2?
4. Titaani tunneb inimkond
juba 1792 a.-st. Titaan on loo
duses laält levinud ja tal on
rida uäärtuslkke omadusi: suur
tugevus korrosiooni- j* kuumusekindlus väike tihedus

Joonis 3

Ometi a'gas titaan.' kasuta
mine
konstruktsioonielementideks alles X X ssjandi teisel
pootel Miks?
5. Määrata joonisel 1 kujuta
tud hammasrataste rea ülek~ndesuhe, iig. ratta 3 pöörlemissuuni ja selgitada ratta 2 ots
tarve.

Maailma edetabelis
tuli t a
samal võistlusalal 32. kohale

Joonis 2

1. Vastukaalu kaugus x kraa
na teljest,
2. Kraana maksimaalne tõs
tevõime P.
Varuteguriks lugeda k*=2 (s.
t.. e kraana ei kukuks ka siis
ümber kui kormus või vastukaa olekr kahekordne).
9.
1. jaanuarist 1971. a kehtib
N S V Liidus uus Konstruktoridökumenta&siooni Ühtüe SüsJoonis
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Aastas*
aastasse
suureneb
unele vabariigis tööstustoodangu
maht, täiustub tootmise struk
tuur. Järjest kasvavaid nõud-,
raisi esitatakse ka tööstusspetsiallstädele. Arvestades vabarii
g i vajadust, loodi T P I majan
dusteaduskonnas viis aastat ta
gasi tööstuse planeerimise eri
ala,, mille lõpetajad saavad öko
nomisti kvalifikatsiooni tööstuse
planeerimise erialal,
õppeaeg nimetatud erialal on
-neli' aastat. Selle aja jooksul
•omandatakse piisavad teadmised
selleks,
et töötada mistahes
tööstusharus planeerijana või
tegeleda otseselt juhtimisprob
leemidega. Mida siis konkreet
selt õpitakse
nende aastate
jooksul? Esimesel ja teisel kur
susel õpitakse põhiliselt aineid
üliõpilase «üldharidusliku» ia-

TE Ehituse ökonoomika ja organiseerimine ED Ehitusdetailid ja -konstruktsioonid
TE-eriala ei eksisteeri TPI-s
ja meie vabariigis kuigi pikka
aega: esimesed ehituse ökonoo
mika .alased diplomid anti Tal
linna Polütehnilises Instituudis
päevase õppevormi järgi välja
alles 1968. a. kevadel. Küll on
TE eriala aga meie rahvama
jandusele väga vajalik ja selle
ala spetsialistid taga nõutud.
Eriala lõpetanu saab insenerökonomisti kutse ja tema töötamisala on väga lai: lõpetanuid
ootavad nii ehitusplatsid, kus
võib töötada meistrina, tööde
juhatajana, insenerina; ehitus-

TP TÖÖSTUSE PLANEERIMINE
seme tõstmiseks — «süvenda
takse» teadmisi kõrgemast ma
temaatikast, õpitakse ajalugu,
tegeldakse
majandusgeograa
fiaga, täiendatakse ennast võõr
keeltes, heidetakse pilk tööstus
harude tehnoloogiasse jne. A la
tes teisest kursusest lisanduvad
üldaineteks järk-järgult eriala
ained ■
— statistika, tööstuse
planeerimine, tööstuse ja ette
võ tte ökonoomika, juhtimisteooria, turukonjunktuur, program
meerimine, ettevõtte organisee
rimine, normeerimine jne.
Tööstuse planeerimise erialal
õpetavad tunnustatud teadlased
äa praktikud. Eriala profileeri
ja k s
kateedriks on tööstuse
juhtimise ja planeerimise ka-r
leeder eesotsas kateedrijuhataja
majandusteaduse doktori pro
fessor R. Üksväravaga. Kateed
r i koosseisu kuulub rida nime
kaid teadlasi ja õppejõude —
maj. tead. kandidaat dots. L,
Pedak, maj. tead. ka-di^aat
dotsent E. Talvik jt. Möödunud
Sügisel korraldati ankeetküsit
lus tööstuse planeerimise eriala
lõpetajate seas, et selgitada nen
de arvamus õpitud eriala suh
tes. Vastus oli positiivne —

ao

100% tunnistas, et valitud eri
ala on õige. Et T P — eriala on
«pop», tunnistas kas või fakt, et
juba neljandat aastat järjest on
konkurss sinnaastujate suhtes
üle T P I neaaegu kõige kõrgem
1970. a. lõpetanud TF-eriala esi
mene lend — 28 noort spetsia
listi suunati rahvamajanduste
kõige erinevamatele erialadele.
TP-eriala positiivseks omadu
seks on lõpetajate ja lõpetanute
arvates tema universaalsus ja
perspektiivikus ning sügavate
teadmiste andmine kõige mit
mekesisemate tööalade kohta.
Seda näidet kinnitab see, et
esimese lennu lõpetajad tööta
vad. käesoleval ajal inseneri
ametkohast täitevkomitee osa
konnajuhataja ametkohani, nor
ineerijast
vanemrevidendini,
ökonomistist
plaaniosakonna
juhataja asetäitjani.
Lühike -artikkel ei võimalda
täielikult tutvustada TP-eriala
kõiki külgi, kuid valides selle
eriala võite kindel olla, et teie
eest ei jää varjule ükski öko
noomika ja ka üliõpilaselu külg.
A. IVALO ja A. •FILVING,
tööstuse planeerimise eriala
1970. a. lõpetajad

Tööstuslik soojusenergeetika

M eie vabariigi küllaltki kar
mides kliimatingimustes
on
soojusenergial inimese elutege
vuses vaieldamatult esmajärgu
line tähtsus.
Hubaselt soe tuba akna taga
pauku va pakasega, kuum vann
või duši Igal kellaajal — kõik
need mugavused tunduvad' se
davõrd loomulikena, et paha
tihti ei oska ette kujutadagi
nende puudumist. A ga kondit•sioneeritud õhk teatri ja kino
saalides,
soojaõhukardinad
kaupluste sissekäikudel, värske,
puhas õhk tehaste ja vabrikute
tootmisruumides, kõik see on
vahetult seotud soojusvarustuse
probleemiga.
Tänapäeva linnade soojusvarustus kujutab endast suurt ja
keerukat insenerlike ehitiste
kompleksi, mille ülesannetesse
kuulub soojuse tootmine, trans
portimine ja jaotamine tarbi
ja te vahel ning selle ökonoom
se ja kadudeta tarbimise orga
niseerimine.
Kaasaegsed soojusallikad —soojuselektrijaamad ja rajoonikatlamajad varustavad soojus
energiaga terveid linnu või ra
joone. Nad püütakse paigutada
selliselt, et võimalikult vä.tida
linnaelanikele nii vajaliku õhu
saastumist suitsu ja tahmaga.
Soojusallikate viimine elamu

rajoonidest välja
põhjustab
omakorda keerukaid kommuni
katsioone soojusenergia kadu
deta kättetoimetamiseks tarbi
jatele. Tänapäeva soojusvõrgud
moodustavad kümneid
kilo
meetreid keerulisi maa-aluseid
konstruktsioone, mis
peavad
laitmatult funktsioneerima aas
ta' ringi.
Soojuse üleandmisele
teda
transportivalt keskkonnalt ela
ja tootmisruumidele esitatakse
üha suurenevaid nõudeid. Olid
ajad, kiis ahi hõlmas köetavast
ruumist küllalt suure osa ning
teda kasutati isegi ruumi kau
nistamiseks — meenutame hol
landi ahjusid. Nüüd aga palju
del juhtudel nõuab ruumi ku
jundus kütmist nii, et kütte
keha võtaks minimaalselt ruu
mi, sageli aga ei tohi ta olla
isegi nähtav.
Kogu soojusvarustuse komp
leksi keerukas töö, kus esmase
tähtsusega on tarbitavate soojushulkade paindlik reguleeri
mine vastavalt välisõhu tempe
ratuuridele ei ole mõeldav ilma
kaasaegse automaatikata.
Kõik öeldu nõuab soojusvarustusega tegelevatelt spet
sialistidelt sügavaid teadmisi
nii soojusfüüsika, hüdraulika,
gaaside dünaamika,
ehitus
konstruktsioonide ja automaa
tika alal. Need teadmised ku
luvad marjaks ära ka inüinr emat laadi küsimuste lahenda
misel, nagu kaminate, soome
saunade jne. ehitamine, mis
meie igapäevase elu mitmeke
sistamisel omavad järjest suu
remat tähtsust.
V. K ÄÄR,
KPI «Eesti Projekt» projekti
peainsener, lõpetanud T P I
1952. &.

materjalide tehased kui ka projekteerimis- ja uurimisinstituu
did.
Õppeaeg antud erialal, nagu
enamikul muudelgi TPI eriala-'
aladel, kestab päevases osakon
nas 5 aastat, kaugõppes 6 aas
tat. õhtust õppevormi sellel eri
alal ei ole.
Esimesel kolmel õppeaastal
õpitakse põhiliselt üldiseid dist
sipliine, neljandal ja viiendal
kursusel on ehituslikud dist
sipliinid,
samuti
erialased,
Iga kursuse lõppemisel ja enne
diplomiprojekti koostamist toi
mub praktika. Praktikal võivad
meie erialal tudengid olla ehi
tus- ja projekteerimisorganisatsioonides kui ka EÜE-s. EÜE-s
praktika ajal töötavad nad bri
gadiridena või meistritena.

See eriala on Tallinna Polü
loogide ettevalmistamiseks, kes
tehnilises Instituudis suhteliselt oleksid võimelised neid detaile
noor — 1963. aastal võeti sellel ja konstruktsioone projekteeri
erialal esimesed üliõpilased ning ma, neid tehastes valmistama ja
1968. aastal lasti välja esimene ehitusplatsil monteerima.
lend lõpetajaid insener-tehnoõppeprogrammi kohaselt vas
loogi diplomiga. ,
tab
ettevalmistus üldainetes
Vajadus nimetatud eriala loo teiste tehniliste erialade oma
miseks oli tingitud olulistest le. Vanematel kursustel oman
muudatustest meie kaasaegses datavad erialased ained anna
ehitustegevuses.
Endiseaegsest vad ülevaate ja oskused, mitte
ehitusplatsitöödest on tänapäe
üksnes detailide ja konstrukt
val tunduv osa ,üle viidud te sioonide tootmiseks, vaid seda
hastesse. Viimastes valmista ka kõigi tähtsamate ehitusma
takse kõrge viimistlusastmega terjalide osas. Suhteliselt tugev
suuremõõdulisi ehitusdetaile ja keemia kursus aga loob eeldu-konstruktsioone.
Sellega vä . sed,
et tootmistehnoloogiate
heneb tunduvalt tööde maht kiires arengus on selle eriala
ehitusplatsil, kus nüüd toimub lõpetanu võimelin kiirelt orien
põhiliselt mitmesuguste hoone teeruma ning omandama uut.
te ja ehituste kokkumonteeriVabariigis eksisteeriv väga
mine nendest elementidest. Sel lai teaduslike asutuste võrk ehi
line suund ehitustegevuses üha tusmaterjalide uurimiseks avab
laieneb ja süveneb ja seda mit selle eriala lõpetanule ka laiad
te ainult Nõukogude Liidus, perspektiivid teaduslikul alal
vaid ka kogu maailmas.
töötamiseks ning oma kvalifi
Käesolev eriala ongi põhili katsiooni tõstmiseks teaduslike
selt ettenähtud insener-tehno- astmete taotlemisega.

K A S T E A T E , E T ...
...T P I-s on praegu tegevuses
15 isetegevuskollektiivi. Nende
üritustels lööb kaasa 573 isete
gevuslasi õliõpilaste, õppejõu
dude ja teenistujate hulgast.
Kõige suurem ja tuntum
neist on muidugi akadeemiline
meeskoor. Kooris on laulnud 25
tegevusaasta jooksul umbes 700
noort teadusejüngrit. Pähe on
Õpitud 282 laulu ja need on 601
kontserdil peast ette kantud.
. .. kammerkooris
laulab
30
lauljat. Lähemal ajal sõidab
kollektiiv ringreisile LõunaEestikse.

Meie eriala lõpetab iga lend
umbes 15 inimest, nõudmised
selle ala spetsialistide järgi or
ganisatsioonide poolt on aga
palju suuremad. Näiteks Ehitus
komitee tahab endale käesole
val aastal 11 lõpetajat, saab aga
ainult kaks.
Üle poole kohtadest on siiani
pakkunud Tallinna organisat
sioonid. Mujale on mindud meh
haniseeritud ehituskolonnidesse
ja kolhoosidevahelistesse ehituskontoritesse: need on meistrite,
töödejuhatajate, plaani- ja toot
misosakonna inseneride kohad.
TE erialal lõpetanud võivad
samuti jätkata oma õpinguid
aspirantuuris. Tootmises võivad
nad jõuda ehitusorganisatsioonide juhtide või peainseneride
ametikohtadele.
/
V. SPRENK, '
T P I ehituse ökonoomika ja
organiseerimise eriala lõpetanu,
kateedri vanemlaborant

... poolsada puhkpillimängijat
on alati kaasa löönud suurtel ja
väikestel pidustustel. Möödu
nud aasta sügisel käis puhkpil
liorkester
külakosti
viimas
Gruusias. Salme ja Sulevi kiila
rahvaga on nüüd igatahes sõl
mitud tugevad sõprussidemed.
... instrumentaalansambel «R etakord» on juba 1962. a. pea
aegu kõigil tudengite puhke
õhtutel mänginud tantsumuusi
kat. Mullu oli «Retakordil» või
malus
viibida
kontsertreisil
Soomes.
*

Kahekümne ühe aastaga on
Meie, kuljuslased, oleme 22
aastat vanad. Sündisime aastal kasvanud hulk häid tantSsijaid,
1949. Süüdi on selles majandus- sest see, kes lõpetab TPI, tant
sib « Kuljuses» vähemalt 4 aas
teaduskonna tüdrukud. Juhen
dajaks sai melte Salme Valge t a t ja saab ühiskondlike eriala
de kateedrilt Õiguse juhendada
mäe, kes meid kõik need aas
tad on kasvatanud. Kui me_va
rahvatantsurühmi. Nüsib', koos
hel kurdame, et oleme jäänud kõrgema haridusega ka tantsu
vanaks, siis seda ei saa öelda line. haridus. Kuid nagu elus,
Salme kohta, oma särtsakusega n§ ei saa ka meil midagi ker
gesti. Kui kokku arvata kõigi
ja noorusliku reipusega nakatab
rühmade tunnid, siis harjutame
ta ka meid. '
nädalas ligi 30 .tundi. Palju, eks
Meie pere on suur ja sõbralik.
ole! Kuid harjutamine teeb
Küljuslase nime kannab praegu
meistriks.
80 noort. Kui ansambli loomisel
Kua aga on vaja esineda, siis
oli üks rühm, siis praegii saab
ei aita settest 30 tunnist. Alles
neid kokku neli. Kõige vanem
siis saame aru, et oleks olnud
on vanem segarühm, järgneb
vaja harjutada poole rohkem.
naisrühm, .siis keskmine sega
Kuid on hea, et settest saavad
rühm ja lõpuks noorem sega
kõik aru ning leiavad aega käia
rühm. Kuid kõigi 4 rühma ju 
proovidel ka pühapäevadel.
hendamine käiks siiski ka nii
Kontserte tuleb meil anda'
tublile naisele üle jõu, kui se
üsna tihti, esineme kodus ja
da on Salme Valgemäe. Selle
pärast juhendab keskmist sega- väljaspool. Paljud kontserdid
on saanud
traditsioonideks.
rühma Ott Valgemäe.

K A S TEA TE, E T ...
. . . T P I elektroenergeetika ja
soojusenergeetika kateedrid on
andnud 1399 inseneri, 33 tea
duste kandidaati, 4 teaduste
doktorit
ja 454 teaduslikku
tööd.
. .. Magdeburgi Tehnikaülikooli
ees asub katladetail, mis leiti
800 meetri kauguselt katlast pärcqst plahvatust. See näitab, kui
tugev võib olla ühe plahvatuse
jõud.
. l . kõrgeimaks ehitiseks Eestis
on 250 meetri kõrgune Eesti Soo
juselektrijaama korsten. Soo
juselektrijaam ow soojusener
geetika kateedri kõige vahetum
tööobjekt.
...Nõukogude
Liidus langeb
kapitaalmähutusiest üks kol
mandik energeetika arvele
. . .maailma ja Nõukogude L ii
du kogu elektrienergia toodan
gust saadakse 85% soojuselekt
rijaamadelt.
...E esti Soojuselektrijaama üks
katel tarbib tunnis 300 tonni
kütust.

Näiteks igal kevadel ja sügisel
sõ dame Hiiumaale Ja peame
saarerehvaia 2—3 päeva pidu.
Iga7 kevadel kui tulem° Kl.aipedast, s is^ lausa kübiseme
muljetest ja 'vee7 mitmeks nä
dalaks jätkub kõneainet.
Toredaks tavaks on noorte
vastuvõtt « Kuljusesse» Selleks,
et saada täieõiguslikuks li’kmek-' meie juure~ tuleb natuke
pingutada nini krimpsutad ja
sügava7t ohata. K u li miks sedc näe 3 ise kui tuled «K u lju
sesse» tantsima.
21 aasta jooksul on 28 poolt

paari läinud. Need 28 inimesi
leidsid teineteist tantsides, võib
öelda, et nad tantsisid endid
paari.
■Noor tudeng! Kui Sul on soov
tantsida või tahad Sa head
elukaaslast leida. s'is tule « K ul
jusesse». Võib-olla on Su tule
vane seal. Jgatah&s, kui tuled,
Sa ei kahetse.

Ühiskondliku toitlustamise tehnoloogia
ja organiseerimine

Meil saab ka mäeinseneriks
õppida
Mäekateeder eksisteerib TPI-s
1938. aastast alates ja on selle
aja jooksul vabariigi rahvama
jandusele valmistanud ette ligi
kaudu 450 mäeinšeneri, kelles!
um bes pooled töötavad vabarii
g i tähtsaimat m aavara — põ
le v k iv i kaevandatavais ettevõt
teis, Nende seas on ka trusti
«Eesti' P õ le v k iv i» juhatä j a, seit
se kaevanduse v õ i karjääri di
rektorit, sama palju peainsene
re ,ro h k e s ti direktorite ja pea
inseneride asetäitjaid ning abi
sid,
rääkimata jaoskonnaülemaist ja muudest juhtivatest
töptajatest.
See, et. T P I lõpetanud mäein
seneridest umbes pooled tööta
vad põlevkivibasseinis, näitab,
et mäeinšenere
vajavad ka
muud vabariigi tööstusharud.
Eeskätt on need. fosforiidi ja
looduslike
ehitusmaterjalide
tootmisega tegelevad ettevõtted.
Kaasaegne linneehituski ei saa
enam läbi ilma mäeinseneride
ta.
Mädfnseneri elukutse on süm
bioos paljudest insenerialadest.
Mäeinsener on eelkõige ehitaja,
kes loob keeruka maa-aluste
ruumide süsteemi, peab kind
lustama selle püsivuse ja lööma
seal inimestele ja masinatele
normaalsed töötamistihgimUsed.
Ja seda kõike arvestusega, et ta
varsti kõik oma loodu peab
uuesti purustama — purusta
ma nii, e t puruneks vajalikul
määral see, mis tuleb maapõuest
päevavalgele tuua, ja säiliks
kõik see, .mis on vajalik maa
aluse ehitustegevuse jätkami
seks.
Tal
tuleb varustada
energiaga kõiki töötavaid ma
sinaid ja mehhanisme,
pum
bata vä lja allmaaõõntesse kogu
nevat
vett,
suunata
neisse
värsket õhku, korraldada liik 
lust kilom eetrite pikkustel allmaaraudteeliinidel
ning teha
veel paljugi* muud. Seetõttu po
le sugugi üllatav, et mäeinsen eri tööd loetakse raskeks, et
mäeinšeneri töötasu on kõrgem
muu erialaga inseneride töö
tasust j a . e t vähem alt 10 aastat
maa a ll töötanud mäeinsenerir
del on õigus pensionile juba 50aastaseks saamisel.
Kaasaegne
kaevandus
aga
erineb süngetest maa-alustest
pimedatest ja rõsketest koobas
test, m ida k irjeld ab E, Zola,
oma «Söekaevurites», ja m ille
ga kahjuks piirdubki väga pal

ju de inimeste kujutlus kaevan
dusest, sama palju nagu hobur
troska reaktiivlennukist. Juba
tänapäeva kaevurgi töötab k ir
ka asemel keerukate masinate
ga, insener aga peab mõtlema
sellele, kuidas allutada kogu
kaevanduses töötav masinat^
park elektronarvutite juhtim i
sele. V.

K Ü — sellist sümbolit kanna
vad
TPI
keemiateduskonna
ühiskondliku toitlustamise teh
noloogia ja organiseerimise eri
ala õpperühmad.
Eriala loodi 1961. a., kui 25
esimest '■■■ tudengit
hakkasid
omandama toitlusala töötaja
rasket, kuid huvitavat elukut
set.
Eriala nimetus vihjab sellele,
et tegemist on toiduvalmista
misega ja seega nagu naiste
alaga ja seepärast on senini
meeste . arv lõpetajate hulgas
tagasihoidlik. Tegelikult pole
see nii. Suurte, 150—200 tööta
jaga restoranide või kohvikute
juhtimine, kus enamiku tööpäe
vast tuleb tegelda varustamise
ja töö organiseerimise problee
midega, on siiski jõukohane
meestele.
KÜ -eriala lõpetanud asuvad
esialgu tööle sööklate, kohvi
kute ja, restoranide tootmisala
juhatajatena või insener-tehnoloogidena. Edaspidi aga oota
vad juba direktori või direktori
asetäitja ülesanded.\ Keskmine
töötasu on algul 1-20—170 rubla
kuus. Edaspiidi aga töötasu tõu
seb ja suurtes ettevõtetes juh
tiva töötaja töötasu võib juba
ületada 300 rubla.
Enamik T P I lõpetanud to itlusalä spetsialiste töötab praegu
Tallinna Sööklate, Restoranide

Vastavalt neile ülesannetele
on mäeinseneride ettevalmista
mine T P I-s suunatud sellele, et
tutvustada
üliõpilasi
kõigi
kaasaegsete automaatika, telemehhaanika
ja küberneetika
saavutustega. E riline koht on
mäeinseneride
ettevalmistuses
ka geoloogial, mis juba esimes
tel kursustel tutvustab tule
vast mäeinšeneri keskkonnaga,
milles hakkavad töötam a tema

poolt tulevikus ju hitavad
projekteeritavad masinad.

K AS TEATE, E T...

ja

Tallinna Pplütehnilise Insti
tuudi 8570-liikmelisest üliõpi
lasperest on naisi 3522 ehk 41%.
Päevase osakonna 3982 ü li
õpilasest on naisi 1703 ehk
ligi 43 %.
Õhtuse teaduskonna 1918 ü li
õpilasest seisab naiste kirjas 836
nime — ligi 44%.
KaugÕppeteaduskonna
2331
üliõpilase hülgas kohtame 816
naist. Vastavaks protsendiks tu
leb 35.
Päevases osakonnas on naiste
vägi kõige mõjukam keemiateaduskonnas — 511 üliõpilase
kohta tuleb seal neid 378 ehk
74%.
Majandusteaduskonnas
on
naispere osatähtsus samuti m õ
jukas — 281 meesüliõpilase
kohta saab neid Seal kokku 690
ehk 71%.

Seega
omandavad
noored
mäendust õppivad üliõpilased
äärmiselt universaalse insenerikvalifikatsiooni. See võimaldab
neil praktilises töös lahendada
ka paljusid inseneriprobleeme,
mis pole otseselt seotud maa
varade kaevandamisega.
Arvestades eriala rahvam a
janduslikku tähtsust, maksab
riik mäendust õppivatele üli
õpilastele tavalisest 25% võrra
kõrgemat stipendiumi, mis on
neile kindlustatud ka rahulda
va edasijõudmise puhul.
Õppetöö toimub Kohtla-Järvel.

A. REIER,
TPI mäekateedri juhataja

ja K o h v ik u te -Trustis. Tööalaste
p rob le em id e parem aks lahenda
miseks o n tr u s tis loodud N oorte
Spetsialistide N õu k og u ,
kuhu
kuuluvad
k õ ik kõrgem a - . ja
k esk eriharid usega '• spetsialistid
3 aastat
p ä ra s t õppeasutuse
lõpetam ist. N õ u k o g u ..organisee
rib ka e k s k u rs io o n e Eesti N S V
ja v e n n a s v a b a riik id e parema
tesse to itlu se tte vö tetes se. Tra 
d itsiooniks o n saanud Tallinnas
asuvate to itlu s e tte v õ te te sead
metega,
tö ö organiseerimisega
ja m a ja n d u s lik u
tegevusega
p õh ja lik tu tv u m in e .
Lähem al
a ja l ootab hotell
« V ir u » o m a kohvikutesse,, baa
ridesse ^ ja
restoranidesse roh
kesti tö ö jõ u d u . O n vaja üle 100

kelneri, ettekandja, einelawartöötajai 90 kokka jne. Üldse?
tuleb uude hotelli 12 erinevat
tüüpi toitlu s- ja: ajaviitekohtar
aga kõikidesse neisse on vaja,
tootmise juhtijat.
Avatavast kohvikust « K a d ri
o rg » kujuneb m eie pealinna
kaasaegseim ja moodsaim m ee —
lelahutuskoht.
Tööpõld on lai ja seepärast
ootame tugevat täiendust K Ü eriala
senistele
lõ p e ta ja te le
Head «p õru m ist» sisseastumis
eksamitel ühiskondliku toitlu s
tamise tehnoloogia ja organi
seerimise eriala eelikutele!

TOOMAS TERAS,
Kohvik «Moskva» direktor,.
TPI 1967. a. lõpetaja

Kroonikamamat jutustab

...

«Estonia» kontserdisaalis k o o r i
aastapäeva tähistav kontsert.
K o or on laulnud Eesti m it
metes paikades. Esikoht kuu
lub Tartule. Kontserte on antud.
Need sõnad tõ id 24. septemb
Viljandis, Pärnus, Võrus, T õ r
ril 1951 k o k k u um bes 30 laüluentusiasti s o o v ig a panna T P I ' vas, Rakveres, Märjamaal, P ü s
sis, K iviõlis, Järvakandis, Saa
seinte, v a h e l kõla m a noiskooriremaal, Muhus, Hiiumaal:
laul.
Osa on võetud kõigist k o o ri
K ü h e k ü m n e aasta jooksul on
eksisteerimise
ajal toim u nud
koor osa v õ tn u d . eelkõige ü ri
üldlaulupidudest
(1955, 196&^
tustest, m is o n seotud instituu
1965, 1969), suurte laulupidudes.r
diga: . k u n s tilis e isetegevuse üle
vaheajal äga neljast üliõpilas—
vaatused,'
esinenud
riiklikel
laulupeost.
tähtpäevadel ja aktustel, uute
Pikemad kontsertmatkad on,
ü liõ p ila s te . vastuvõtm isele
ja
toimunud:
lõp eta ja te ellusaatm isele pühen
1957 — Leningrad — K iie v —
datud
a k tu s te l,
õppeasutuse
Vilnius, 1964 — Taga-K arpäašefluse a ll
olevates valim istia (Vilnius—Lvov — Užgorodjaoskondades j a agitpunktides.
— Kaunas), 1967 — Moskva —
On
k o r ra ld a tu d
iseseisvaid
Jerevan ja 1968 — ■osavõtt U n 
kontserte j a
esinetud kohtu
garis Veszprem i linnas toim u 
m isõh tu tel
te is te
kõrgemate
nud rahvusvahelisest laulunä koolide ü liõ p ila s te g a .
dalast.
E sim est
k o rd a austus koor
Kroonikaraamatus on regist
pu b lik u e tte 28. novem bril 1951.
reeritud 370 esinemist. A la te s
K ivim ä e A lg k o o lis . Esimese ise
esimesest harjutusest on pide
seisva k o n ts e rd in i jõ u ti aga 8.
valt
koori juhatanud Älm cc,
a p rillil 1954. S e lle st ajast ala
Tamm.
tes on ig a l
aastal toimunud
E n n e m a u n e unustan,
m a h a jä t a n magamise,
k ir i e t il u m a unustan,
r õ õ m u e i k a llista kaota.

Vastuvõtuplaan õppeaastaks 1971/72
Päevasesse osakonda võetakse 1971. a. vastu 1150 uut üliõpilast, neist energeetikateaduskonda 225 , ehitusteadusKonda 200, menaanikateaduskonda 175, elektrotehnlkateaäuskonda 200 , keemiateaduskonda 125 ja majandusteadus*
konda 225 üliõpilast.
Teaduskondade ja erialade lõikes jaguneb vastuvõtt järgmiselt:
Eriala

Päevane
osakond

õhtune osakond
T allin n
K .-Järve

K augõppe
osakond

Energeetikateaduskond
Elektrijaamad
Elektrisüsteemid ja võrgud
Tööstusettevõtete ja linnade elektrivarustus
Tööstuslik soojusenergeetika
Laeva] õuseadmed
Maavarade leiukohtade allmaakaevandamise tehnoloogia
ja kompleksne mehhaniseerimine
Autotransport
Elektrotehnikateaduskond
Automaatika ja telemehaanika
Elektronarvutid
Tööstuselektroonika
Tööstusseadmete automatiseerimine ja elektriajamid
Raadiotehnika

Mehaanikateaduskond

Masinaehituse tehnoloogia, mettallilõikepingid ja inst
rumendid
Peenmehaanikaseadmed
Toiduainetetööstuse masinad ja aparaadid
ömblustoodete tehnoloogia *
Ebitusteaduskond
Tööstus- ja tsiviilehitus
Ehituskonstruktsioonide ja detailide tootmine
Küte ja ventilatsioon
Veevarustus ja kanalisatsioon
Autoteed
Keemiateaduskond
Elektroonika erimaterjalide tehnoloogit
Keemiatööstuse protsessid ja keemiakübemeetika
Konserveerimise tehnoloogia
Tihlskondliku toitlustamise tehnoloogia ja organiseerimine
Majandusteaduskond ^ ^ Q Q t w i *
Ehituse ökonoomika ja organiseerimine
Raamatupidamine
Majanduslik informatsiooni mehhaniseeritud töötlemine
Elukondliku teenindamise ökonoomika ja organiseerimine

25e.

25e.
25v.
50e.
25e.

25e„ K .-J.
25e,, 25v.
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—
—
—
—

—

-

—
—
25v.
—
-
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30
—
—
—
—

—

30

25e., 25v.
25e.
25e.
25e., 25v.
25e., 25v.

30e., 30V.
—
—
30e., 30v.
—

25v.
—
—
25v.
—

—
' _
25

50e., 50v.
25e.
25e.
25e.

30e., 30 v.
—

25v. •
—
-

60
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_
_

50e., 50v.
25e.

30e., 30v.

25V.
__

60
_

/ —

256. .

' —■

— .

■251/

—

- .
—

25e.

—

_

25e., 25v .
25e.

—
—

-

25e.

—

25e., 25v.
30e., 30v.
25e., 25v. K.-J30e., 30V.
25e., 25v.
—
25e.
—
25e.
30e.
25e.
—

M ä r k u s e d : e — komplekteeritakse eesti õppekeelega rühm.
v - komplekteeritakse vene õppekeelega rühm.
t ,
K - j — kahel esimesel õppeaastal toimub õppetöö Kohtla-Järvi.
vanematel kursustel suunatakse Leedu N S V kõrge matesse õppeasutustesse.
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M ida me laulame?
K a h e k ü m n e aasta kestel on
riks G u stav Ernesaksa 60. sün
T P I a k a d e e m ilis e N aiskoori re 
n ipäeva tähistamiseks korral—
p ertu a a ri m ä r g it u d 287 laulu,
datud T allin n a üliõpilaskoori
seega 14— 15 u u t laulu aastas
de ühisel kontserdil.
— see h õ lm a b n. ö. iga-aastase
Toredateks sündmusteks ku
tä is m e tra a žilis e
kontserdikava
junesid ka J. Brahm si tsü kli
uutest la u lu d e s t. L a u le on esi
« A r m a s t u s l a u l » , ühised kont
tatud ü le 3000. S iia töölõiku on
serdid R iia Polütehnilise M ees
m ahtunud t ö ö esim ese õp itava
k ooriga Tallinnas, Riias ja Tar
lauluga (m ille k s o li M. Saare
tus.
19,69/70. lauluaastal. 14.
«H ä llila u l») k u n i W . A . M o za rti. veeb ru a ril 1971 lisandus v e e l
s u u rvo rm in i «R e e k v ie m ».
kolmas k o lle k tiiv — L en in grad i
T P I A k a d e m e ilin e Naiskoor
R iik lik u
Ü lik ooli
S eg a k o o r-;
on la u ln u d ü ld s e 122 h elilooja
Ü hiselt esitati L. van Beethove
laule. K õ i g e popu laarsem aks on
ni «D ie H im m el rühm en» ore
osutunud m e ie esim en e naishe
liga ja
«Fantaasia k laverile,*.
lilooja
M iin a
H ärm a, kelle
koorile ja ork estrile» koo? Eesti
üheksast
r e p e rtu a a ris
olnud
Raadio ja Televisioon i Sümfoo
laulust o n k õ ig e kauem «sen ii
niaorkestriga (solist A rb o V a ld dis» p ü s in u d
tem a
«L a u lik u
ma), K on tserdi teises osas esi
lap sep õli» (e s ita tu d 104 korda),
tasid koorid J. Brahm si ts ü k li
samuti « N o o r u s e unenägu» (68
«Arm astuslaulud».
'
korda). L a u lu d e
ü ldarvu lt on
esikohal, h e lilo o ja G u stav ErneVast. toim V. K A L P U S
saks,
jä r g n e v a d
M a rt Saare
laulud.
О рган партком а
ректората, ко
A la ti o n k o o r püüdnud otsida
митета Л К С М Э и проф ком а Т а л
uut n ii la u lu d e s endis kui ka
ли н ск ого политехнического инсти
тута.
esinem islaadis. N i i võ e ti 1962. a.
Trükikoda «Ü h iselu », Tallinn,
osa u u te n a is k o o rila u lu d e võistPik k tn. 40/42
luskontserdist.
L a u ld i
M a rt
MB-02510
Saare ju u b e lik o n ts e rd il.
K o o r o li ü h e k s organisaato
Tellim ise nr. 84$ -

