Olgu tervitatud 1 mai — tõotajate rahvusvahelise solidaarsuse
päevp kõigi maade tööliste vendluse päev!
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

Teaduseasutuste ja kõrgemate kootide töötajad! Viige

POLÜTEHNIK

edasi nõukogude teadust! Arendage julgemalt teadusikus töös esinevate puuduste kritiseerimist! Kõvendage
teaduse sidet tootmisega, parandage ja laiendage eritead
laste ettevalmistamist rahvamajandusele!
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Reedel, 1. mail 1953. a.

(NLKPKeskkom itee hüüdlauseist
1. maiks 1953)

V aastakäik

E s im e n e m a i
L. K A A L M A N ,
TP I direktori asetäitja õppetöö alal
Kogu maailma töötajate solidaarsuse- ja pidupäeval — 1. mail
demonstreerivad töötajad kõigil m aadel oma võrratut ühtekuulu
vust, oma kõigutam atut tahet viia edasi rahu, dem okraatia ja
sotsialismi võitm atut üritust. 1. m ai on kogu m aailm a töötajate
internatsionaalne püha, rahvusvahelise solidaarsuse ja kõigi maade
tööliste vendluse päev. Sel päeval liidavad töötajad veel tugeva
mini oma ridu ja annavad pühaliku tõotuse viia kindlalt edasi
inimkonna progressi lippu — M arxi-Engelsi-Lenini-Stalini k u u l
susrikast lippu.
Kõigi maade töötajad pühendavad täna oma palavamad mõtted
meie hulgast lahkunud suure juhi, seltsimees Stalini igaveseks
mälestuseks, kes pühendas kogu oma elu töölisklassi ja kõigi töö
tajate ekspluateerim isest vabastamisele. Seltsimees Stalini hiiglaslik
elutöö kuulub kogu inimkonnale, ta innustab ja õpetab kõigi m aa
de töötajaid väsim atult võitlema progressiivsete ideede edasise
võidukäigu eest. Seda teed sammuvad vankum atult kõik Nõuko
gude Liidu rahvad ehitades kommunismi; seda teed lähevad kõik
rahvadem okraatia m aade töötajad eh ita d e s' sotsialismi; seda teed
lähevad kapitalistlike maade ja kolooniate rõhutud ja orjastatud
rahvahulgad võitluses vabaduse, rahu ja dem okraatia eest, p a re 
ma tuleviku eest, im perialistliku orjuse ja ekspluateerim ise hävi
tamise eest.
Üha jõulisem alt lööb õitsema inim konna kevad kogu maailmas.
Imperialismi ikkest on vabanenud ju b a üks kolm andik inim kon
nast Euroopas ja Aasias, kes ehitavad uut m aailm akorda vaba
duse ja sotsialismi alusel. K apitalistlik süsteem nõrgeneb pidevalt
ning dem okraatia ja sotsialismi jõud kasvavad peatum atult.
Nõukogude rahvas jätkab üksm eelselt kasvavas tempos oma
kodumaa kindlustam ist ja rahuliku ülesehitava töö edasiarendam ist
majanduse ja kultuuri uue võimsa tõusu saavutamiseks.
Ka meie Tallinna Polütehniline Instituut sammub pidevalt tõu
suteed. Instituudi üliõpilaste, õppejõudude ja teenistujate kollek
tiiv, innustatuna seltsimees Stalini geniaalsest teosest «Sotsialismi
majandusprobleemid NSV Liidus» ja partei XIX kongressi poolt
püstitatud ülesannetest, tervitab rahvusvahelist töötajate solidaar
suse päeva — 1. maid, uute saavutustega õppe- ja teaduslikus
töös. Meie üliõpilased mobiliseerivad kogu oma jõu ja energia
õppeaasta edukaks lõpetamiseks, sem estri kestel läbivõetud õppe
materjali kordam iseks ja omandamiseks, et eelseisval eksamises
sioonil saavutada väga häid ja häid tulemusi.
Instituudi õppejõud on saavutanud oma pedagoogilises ja te a
duslikus töös m ärkim isväärseid tulemusi, tõstes pidevalt loengute
ja praktiliste tööde teostamise õppemetoodikat ja teaduslikku
taset, korraldades üm ber kogu õppetöö J. V. Stalini teose «Sotsia
lismi m ajandusprobleem id NSV Liidus» ja p artei XIX kongressi
poolt püstitatud ülesannete alusel. K a õppejõudude teaduslikus
uurimistöös on saavutatud silm apaistvaid tulem usi loova koos
töö tugevdam ise alusel tootmisega. Ü lesanne seisneb selles, et
veelgi tõsta õppe- ja teadusliku uurim istöö taset.
Demokraatia leeri võimsuse pidev kasv kogu maailmas ja
kommunismi ülesehituse suured saavutused NSV Liidus on tag a
tiseks
sotsialismi
ja
rahuj õudude võidule,
mis
annavad
kõigile töötajaile u u t jõudu oma ülesannete edukaks täitmiseks,
veelgi ennastsalgavam aks võitluseks kommunismi täieliku võidu eest.

EESRINDLIKKE ÜLIÕPILASI
ERIK GALINSKI
Sihikindlus ja süstem aatilisus
teadmiste omandamisel ning sü
gav huvi uuritavate
küsimuste
vastu iseloomustavad mehaanikateaduskonna IV kursuse üliõpila
se E rik Galinski õppetööd.
■ Nende suurepäraste omaduste
järgi tunneme teda-juba rida aas
taid meie instituudi ühe parim a
üliõpilasena.
A rm astus oma eriala vastu ja
püsivus töös, tõid Galinskile ju b a
II kursusel Stalini-nim elise sti
pendiumi.
Kuid m itte ain u lt õppimisele ei
kulu Eriku aeg ja energia. S uurt
tähelepanu pühendab ta ka insti
tuudi ühiskondlikule elule. Kom
somolitööga tegeleb ta juba ala
tes esimesest kursusest, olles vii
mase kahe aasta jooksul ELKNU
TPI komitee sekretäri asetäit
jaks.
Kõikumatu printsipiaalsus ja
tasakaalukus on iseloomustavaks
tema töös. Neid omadusi kasva
tas temas leninlik-stalinlik komso
mol ja Nõukogude Armee, mille
ridades ta võitles meie kodumaa
vabaduse ja sõltum atuse eest.
Selliseks, nagu Erik Galinski,
peab püüdma saada igaüks, kes
tahab m aksim aalselt kasu tuua
nõukogude ühiskonnale.
A. DOBRO ŠEVSKI (ME-83)

OLGA LA1DINEN
Üheks parim aks
üliõpilaseks
keemia-mäeteaduskonna: õpperüh
mas K-83 on Olga Laidinen. A la
tes instituuti astum ise a ja st .on
ta pidevalt osa võtnud ühiskond
likust tegevusest.
A lgul töötas
sm. Laidinen liliõpilasnõukogu
esimehena, nüüd a g a on ta insti
tuudi a /ü kom itee se k re tä r ja
ma j anduslik-heaplukom isj oni lii
ge, kus ta täidab kohusetundli
kult oma ülesandeid. V aatam ata
ulatuslikule ühiskondlikule tege
vusele, on ta eesrindlane ka õp
petöös.
Sm.
Laidinen on üliõpilane,
keda võime seada kõigile eesku
juks.

VLADIMIR SOBOLEV
1 9 5 1 .a. septembris oli rühmas
E-15 40 inimest, kes pärinesid
NSV Liidu mitmetest oblastitest
ja vabariikidest. Algul nagu võõ
rastati, raskesti kujunes kollek
tiiv. 40 inimest — kulus aega,
et üksteist tundma õppida.
Lõppes kevadine eksamisessi
oon. Geodeesia praktikumi soori
tamisel jaotati rühm brigaadi
deks.
Meie brigadiiriks määrati sm.
Sobolev ehk lihtsalt — Volodka.
Sessioonil sooritas ta kõik eksa
mid viitele.
«Neidude brigaadi brigadiir,»
naljatasime, ja ka tema naeris
koos meiega.
«Mis parata?» rääkis Volod
ka heatahtlikult. Lõbus, kärari
kas, rahutu brigaad valmistas Volodkale palju muret.

Teisel kursusel m äärati Sobo
lev rühmavanemaks, m illisel ko
hal täidab ta vastutustundlikult
oma ülesandeid. Talvise sessiooni
eksamid sooritas ta jällegi kõik
hindele «väga hea».
Eduka õppetöö kõrval töötab
Volodka tublilt ka ühiskondlikul
alal. Ta on ehitusteaduskonna
komsomolibüroo'
liige ja
samuti edukas sportlane.
Re
gulaarselt võtab ta osa treeninguist ja on korduvalt kaitsnud
võistlustel teaduskonna au. Vo
lodka suhtub kaasüliõpilastesse
heaseltsimehelikult. Kui paluda
tema abi mõne raskem a küsimuse
lahendamisel, abistab
Volodka
heameelega, seletades ülesande
sisu arusaadavalt ja põhjalikult.
V. VOLKOVA (E-45)

MATI KUTSER
Ei ole unustatud ka kunstiline
Mati Kutser, L-24 rühmava
Esinedes instituudi
nem, on laevaehitusteaduskonnas isetegevus.
kunstilise isetegevuse ja omaloo
tuntud eesrindliku üliõpilasena.
ksülofonil,
Kui. lõpevad loengud, võib Ma mingu olümpiaadil
tit näha' veel vestlemas kaasüli teenis Mati kuulajate palava poo
õpilastega. Ta selgitab õppetöös lehoiu.
Kuid Mati ei rahuldu saavuta
m ahajääjaid ja organiseerib nen
tuga. Pidevalt täiendab ta oma
de järeleaitam ist.
Õppetöö
kõrval instituudis ideelis-poliitilist teadlikkust ja
leiab ta ka aega õppimiseks Tal .süvendab teadmisi üldõppeainelinna Muusikakoolis,
tegelemi tes, et kindlalt ja rahulikult vasseks aviomudelismiga ja sporti I tu minna kevadisele eksamisesmiseks. Praegu organiseerib ta j sioonile.
Я. NU KKI (L-24)
instituudis lennuasjanduse ringi. ‘

VAIKI UNDRITS
Olla kommunistlik
noor, tä
hendab õppida hästi, omandada
laitm atult teadmisi selleks, et asi
tuda kord tegelikku tööprotsessi
kõrge kvalifikatsiooniga eritead
lasena. Selle on enesele sihiks
võtnud ka majandusteaduskonna
kaubandusharu II kursuse üliõpi
lane, kommunistlik noor Vaiki'
Undrits, kes omab ainult «väga
häid» hindeid. Ta ei jää kunagi
rahule saavutatuga, vaid püüab
alati võim alikult põhjalikumalt
tundma õppida teaduse saavutusi.

Kommunistlik noorsooühing on
nõukogude noorte eesrindlik väe
salk. Järelikult peab ka iga kom
munistlik noor -olema eesrind
lik inimene, peab osa võtma ühis
kondlikust tööst. Nii pole ka ü li
õpilane Undrits mitte ainult ees
rindlane õppetöös-, vaid ka ak 
tiivne ühiskondlikust tööst osa
võtja. Ta töötab regulaarselt
ÜTÜ-s, olles ühtlasi ÜTÜ Nõu
kogu aseesimees. Ka komsomoli
tööst pole -ta jäänud kõrvale,
vaid töötab teaduskonna büroo
liikmena.

SPORTLASTE SAAVUTUSI
K ehakultuur ja sp o rt on Tal
linna Polütehnilises Instituudis
muutunud üliõpilaste üheks a r
Kuid m itte kõik lektorid pole mastatum aks vaba aja veetmise
ühesuguselt kohusetundlikud. Nii vormiks. Jä rje st rohkem ja roh
pidi 14. ap rillil sm. Malm esine kem üliõpilasi asub reg u laarselt
ma loenguga 2 2 . Keskkooli õpi tegelem a spordiga. K asvavad ja
lastele, kuid ta hilines ja õpila tihenevad T P I S pordiklubi liik
mete read, täieneb j-a areneb meie
sed pidid pettunult lahkuma.
Samuti ei saa rahule jääda üliõpilaste spordim eisterlikkus.
Väga
paljudel spordialadel
lektorite grupi juhatuse tööga.
Sageli teatatakse lektoreile üks kuuluvad meie üliõpilased vaba
päev ja vahel isegi mõni tund riigi parem iku hulka. N ii hoia
enne loengu algust, et vajatakse vad TPI vehklejad endi käes
juba m itm endat aastat vabariigi
nende esinemist.
Selles suhtes tuleb lektorite vehklem iskarikat, võrkpallis kuu
grupi, tööd kindlasti parandada, lub meie esindusm eeskond jä rje 
parim a
hulka
sest loengud omavad su u rt täht kindlalt kolm e
sust töötajate poliitilise .tead ENSV-s, üleliidulistel kerg ejõ u s
likkuse tõstmisel. Sam uti aitavad1 tiku korrespondentsvõistlustel tu
nad tugevdada sidet ettevõtetega. li , Tallinna kehakultuurikollektii

MEIE LEKTORITEST
ГР1 lektorite grupp on käes
oleval sem estril läbi viinud 84
• loengut Tallinna mitmesugustes
tböstusettevõtetes ja
koolides.
Enamik lektoreist Isuhtub , väga
kohusetundlikult loengute läbiviimisse.. E riti väärivad
esiletõst
mist üliõpilased V äljataga (T-III)
ja Kaleviste (0-41), kes on pida
nud väga mitmeid sisukaid loen
guid. P arem atest lektoritest tu
leb mainida veel sm, Dobrõševskit (ME-83) ja diplomande Teruot ja Hagem eistrit. Nemad leiayad peaaegu alati aega loengute
pidamiseks ettevõtetes, kus an
takse nende loengutele kiitev hinnang.

vide hulgas ülekaalukalt võitjaks
Tallinna Polütehniline Instituut,
TPI üliopilased-meistersportlased
Asta Spitz ja Ilse Kaasik saavu
tasid NSV Liidu tšempioni aus
tava nimetuse purjespordis-, edu
kalt esinesid möödunud aastal
Kõrgema Hariduse. M inisteeriu
mi meistrivõistlustel meie korv
pallurid, kes saavutasid
teise
koha jne.
Jä rje st suurem aid edusamme
on tehtud VTK ja järgusportlaste
ettevalmistamisel. Kui näiteks
1950. a. ei suudetud täita järgu
sportlaste ettevalmistamise plaa
ni, siis 1952. a. ületati see 62%
võrra ja praegu on TPI Spordi
klubi liikmete hulgas 4 meister
sportlast, üle 100 I järgu sport*
lase ja hulgaliselt II ja III järgu

sportlasi. TPI üliõpilaste-järgusportlaste ülesandeks on propa
geerida, kehakultuuri ja sporti
õpperühmades ning aidata igati
kaasa, et iga TPI üliõpilane
oleks VTK ja järgusportlase
märgikandja.
Läheneb võistlusterohkfe suve-,
periood. Ees seisavad, ENSV
meistrivõistlused
suvespordialadel, NSVL kõrgemate koolide
meistrivõistlused jne. T PI üliõpilaste-kehakultuurlaste lähim üles
anne seisab selles, et . edukalt
sooritada peatseltalgavad arves
tused ja "eksamid, ning : nendele
järgneval õppevaheajal veelgi
väärikamalt kaitsta: T P I spordiau
nii vabariiklikel kui ka üleliidu
listel võistlustel.
ü. L IIV (E-83)
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Õppetöö eesrindlased Vladimir Sobolev (E-43), Olga Laidinen (K-83) ja Mati Kutser (L-24) Õppeülesandeid sooritamas

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1 3
14.
15.

T P I naiskoor esitab Alm a Tamme juhtim isel V. Kappi „Laidu kodumaale“
M ajandusteaduskonnid rahvatantsurühm esitamas leedu rahvatantsu ■„Saduute“
OLÜMPIAADI LÕPPVOORULT
Stseen M uhtorvi komöödiast Sõbrad"
_________________
_____
Üliõpilaste vene naisansambel
'
K eem ia-m äeteaduskonna üliõpilane — vokaalsolist Viivi Männik
Laevaehitusteaduskonna üliõpilased Hanitskaja ja Terehhova esitavad rahvapilliorkestri saatel gruusia rahvalaulu „Suliko
Laeim ehiiusteaduskonnä üliõpilaste tantsukollektiivi liikmeid
Valge-vene rahvatants „Bulba“. Esitab majandusteaduskonna tütarlaste rahvatantsurühm
Instrum entaalsolist O. Kutsar (keemia-mäeteaduskond) ja
E. Sepp (majandusteaduskond)
M ajandusteaduskonna üliõpilane Made Ojas deklameerib katkendi M. Aligeri poeemist ,,Zojae:
Soojalt võttis publik vastu mehaanikateaduskonna üliõpilase N ellingu poolt saksofonil esitatud D unajevski ,,Tervituse“
K eem ia-m äeteaduskonna üliõpilane Helle Kaar esitab klaveril K alinnikovi /„Eleegia*
K sülofonist M ati Kutser (laevaehitusteaduskond)
Zürii ettekandeid jälgimas
A, Muti ja E. V iljaranna fotomontaaž
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TUBLIMAID UURIMISTÖÖS
1. Dotsent
kase ja
leiab
MB-04431

Üksiknumbri hind 20 kop.

Trükikoda „Ühiselu", Tallinn, Pikk 40/42.

Toimetaja A. LEBBIN

Tellimise -nr.

