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ELKNÜ IXKONGRESSI OTSUSED
EDASPIDISE TÖÖ ALUSEKS
1. aprillil k. a. toimus keemiamäeteaduskonna komsomoliorga
nisatsiooni üldkoosolek. Ettekan
dega ELKN Ü IX kongressist esi
nes E LK N Ü Tallinna Linnakomi
tee sekretär sm. Tükk.
Ettekandes ja sellele järgneva
tes sõnavõttudes tõsteti esile edu
sammud teaduskonna komsomoli
töös ja kritiseeriti teravalt veel
esinevaid puudusi.
Teaduskonna parimate komsomoligruppidena nimetati gruppe
0-61 (grupporg sm. Sinisalu) ja
K-41 (grupporg sm. Kann), õ i 
gustatud kriitika osaliseks sai õp
perühma KS-42 komsomoligrupp
(grupporg sm. Piirsalu).
Eriti rõhutati koosolekul vaja
dust tugevdada komsomoli- .ja
õppedistsipliini.
Kõige tähtsa
maks tuleb lugeda tööd komsomoligruppides. Seoses sellega, et
stipendiumi määramise komisjo
nile peab komsomoligrupp edas

pidi esitama iga üliõpilase iseloo
mustuse nii ühiskondliku kui õp
petöö osas, on vaja grupporgidel
senisest rohkem tähelepanu pöö
rata igale noorele, kasvatada
igaühes vastutustunnet mitte ai
nult enda. vaid ka kogu grupi
eest. Eeskujuks tuleb siin võtta
õpperühma 0-61 üksmeelset kol
lektiivi.
Puuduseks on veel see, et tea
duskonnal ei ole pidevat sidet
tööstusega ning enamus noorema
te kursuste üliõpilasi ei oma ette
kujutust tulevasest tööst. Soovi
tav oleks rohkem organiseerida
ekskursioone tööstustesse ja sa
muti korraldada õpperühmade
kohtumisi endiste lõpetajatega.
Võimalusi selleks leidub teadus
konnal külluses.
Koosolek otsustas E LK N Ü IX
kongressi otsused võtta aluseks
oma edaspidises töös.
K. MÜÜRISEPP (0-21)

M E H A A N IK U D D IS T S IP L IIN I T U L E B T Õ S T A
Käesoleva kuu esimesel näda
lal toimus mehaanikateaduskon
na komsomoliorganisatsiooni üld
koosolek, mille päevakorras oli
E LK N Ü IX kongressi materjalide
läbiarutamine. Kohe alguses hak
kas silma auditooriumi lubamatu
hõredus ja nagu kohalolijate re
gistreerimisel selgus ei olnud
koosolekule ilmunud üle saja
mehaanikatead\iskonna kommu
nistliku noore. Eriti vähe oli
kommunistlikke noori kohal IV
kursuse õpperühmadest ja kol
manda
kursuse
õpperühmast
MM-61 (grupi sekretär Laane).
Täies koosseisus puudus aga õp
perühma IM-21 (grupi sekretär
Lume) komsomoligrupp. Samas
ei ole üleliigne mainida, et ka
E LK N Ü Keskkomitee poolt kor
raldatud komsomoliaktiivi vaba
riiklikust
seminarist
osavõtul
paistis jällegi silma just mehaani
kateaduskonna
kommunistlike
noorte distsiplineerimatus. Puu
dus tervelt 14 komsomoligruppide
sekretäri: Mättik (ME-83), Kruus
(MS-82), Soom (MT-64), Goldmann (IM-82) jt. Sellise olukor
raga ei tohi mehaanikateaduskon
na komsomoliprganisatsioon enam
leppida. Eelkõige tuleb teadus
konna
komsomolibürool
tõsta
tunduvalt nõudlikkust.
Nende
suhtes, kes ei allu distsipliinile,
tuleb rakendada karistusi. Olu
korrast tuleb informeerida ka de
kanaati, et arvata distsipliini mittetunnistavad üliõpilased välja
stipendiumi saajate nimekirjast,
sest stipendiumi makstakse ju
toetusena h ä s t i e d a s i j õ u dv a t el e ja ühisk ond li kus
töös a k ti ivs et ele ,
dists i p l i n e e r i t u d üliõpilastele.
Koosolekul ettekandega esine
nud ELK N Ü Keskkomitee kooli
de- ja üliõpilasnoorsoo osakonna
juhataja asetäitja sm. Hiire andis
kokkuvõtliku
ülevaate ELKN Ü
IX kongressil arutusel olnud kü
simustest. Pikemalt peatus ta
kõrgemate koolidega seosesolevatel küsimustel, tuues samaaegselt

ka rea illustreerivaid näiteid nii
meie instituudist kui ka otseselt
mehaanikateaduskonnast.
Pikema sõnavõtuga esines koos
olekul
mehaanikateaduskonna
komsomolibüroo
sekretär sm.
Udras. Ta esitas lühidalt aru
ande teaduskonna büroo tegevu
sest aruande-valimiskoosolekust
kuni käesoleva ajani. Peatudes
üksikute büroo liikmete tööl,
kriipsutas sm. Udras alla, et osa
büroo liikmeid töötasid esimesel
semestril vastutustundetult
ja
loiult. Näiteks langes halva õp
peedukuse tõttu instituudist välja
büroo liige Kärt, vähe on siiani
büroo töös kaasa aidanud ka üli
õpilased Kiss (MA-26) ja Ermus
(IM-41).
Koosoleku lõpul sõna võtnud
ELK N Ü T P I komitee sekretär
sm. Kesküla juhtis kohalolijate
tähelepanu eelkõige nõrgale dist
sipliinile, millest oli juttu ka juba
eespool, ja selgitas siis ülesandeid,
millised seab instituudi komso
moliorganisatsiooni ette ELK N Ü
IX kongressi resolutsioon. Eriti
rõhutas sm. Kesküla poliitilise töö
aktiviseerimise vajadust komsomoligruppides.
Kuigi õpperüh
mad korraldavad rühmaõhtuid,
matku, ekskursioone jt. ühisüri
tusi, näitab komsomoliridade kas
vu nõrkus just seda, et komsomoliaktivistid tegelevad lubama
tult loiult poliitilise kasvatustöö
küsimustega.
Selline
olukord
tingib paratamatult ühiskondliku
aktiivsuse poolest puudulike in
seneride väljalaskmise instituu
dist, mida me aga ei tohi mingil
tingimusel lubada.

TÄHELEPANU!
Ajavahemikus 17.— 19.
aprillini k. a. toimub T P I
ÜTÜ X IV üliõpilaste tea
duslik konverents.
ÜTÜ nõukogu

Saabuv kevad toob jällegi
meie üliõpilasperele uusi rõõme
ja muresid. Kes siis ei tunneks
lõbu pikkadest päikeseküllastest
päevadest, kes meist ei ootaks
kannatamatusega
suvepraktika
algust? Kindlasti k õ ik ... Kuid
enne seda seisab ees kevadine
eksamisessioon.
Nüüd meenutagem veel veidi
minevikku. Kuidas möödus tal
vine eksamisessioon? Kas parim
teaduskond, parim kursus, parim
rühm on suuteline kevadel hoid
ma oma positsiooni või loovuta
vad nad selle kellelegi teisele?
Nii-siis, arvud jutustavad...
Paljude imestuseks omab Õppe
edukuses talvise eksamisessiooni
tulemuste põhjal esikohta e h i tusteaduskond
keskmise
hindega 4,0. Jah, varematel aas
tatel olevat hoidnud ehitusteaduskond «juhipositsiooni»
v ii
maste seaš. Ehitusteaduskonna
parimaks kursuseks on IV —
keskmise hindega 4,2.
Parimad rühmad teaduskon
nas on: E-61, E-62, ES-63, E-71
ja E-72 — kõigil keskmine hinne
4,2. Nõrgemad rühmad: E-22 ja
E-42. Parimaid üliõpilasi — kõr
gendatud stipendiumi
saajaid:
Tamberg (EA-24), Oiger (E-61),
Ristmäe (EA-64), Pomm (E-105)
ja teised.

Teisel kohal asub
kindlalt
keemia-mäeteaduskond
keskmise hindega 3,9. Parim kur
sus V
— keskmine hinne 4,0;
nõrgem kursus II — keskmine
hinne 3,6.
Parimad rühmad: 0-61, .KS-105,
KS-102 jt. Parimaid üliõpilasi:
Tammelaan
(0-21),
Tamm
(K T -43), Erm (K-81) jt. Nõrge
mad rühmad: 0-41 ja KS-42 kesk
mine hinne 3,4. Mitmetel eksami
tel ebarahuldavaid hindeid saa
nud üliõpilasi: Trubok (0-41),
Kivistik (K-21) jt.
Kolmandal kohal on l a e v a remonditeaduskond
keskmise hindega 3,8. Parim — V
kursus. Parimaid rühmi: LK-103
— keskmine hinne 4,3, LM-1Õ1
— keskmine hinne 4,2 jt. Nõrge
mad rühmad: LK-23 ja LM-41
keskmine hinne 3,4. Tublimaid
üliõpilasi: Vesterblom (LM-62),
Vekäler (LK-63)' jt.
Viimasel kohal asub instituu
di suurim teaduskond — m e haanikateaduskond,
keskmise hindega 3,7. Teadus
konnas on
palju häid rühmi,
töökaid ja eriala armastavaid
üliõpilasi, kuid rahule ei saa
kuidagi jääda I kursuse rühma
ga MM-25. Saagu üldsusele tea
tavaks, et selle rühma kollektiiv

oskas talvisel eksamisessioonil
saada umbes
40 «puudulikku»,
m illede omanikeks on umbes 20
rühma üliõpilast.
Tulemus on
ainulaadne instituudi ajaloos ja
teeb häbi mehaanikateaduskonnale. Rühma MM-25 keskmine
hinne on muide 3,2.
Parim kursus on IV — kesk
mine hinne 4,0; halvim I kursus
keskmise hindega 3,4.
Parimaid rühmi: MA-86 kesk
m in e hinne 4,1; MM-81 keskmi
ne hinne 4,1 jt.
Teaduskonna parimatena olgu
mainitud:
M öldre
(MM-81),
Männik (MM-21), Jalakas (ME-43)
ja teised.
Parim
rühm Õppeedukuselt
instituudis on 0-61 keemia-mäeteaduskoxmast, keskmise hindega
4,4.
Järgnevad
E-81,
E-82,
LK-103 jt.
Mõne aja pärast tuleb jällegi
asuda eksamitulle, et anda aru
oma tööst semestri vältel. Jääb
ainult soovida, et iga üliõpilane
annaks parima m itte korrates
talvise eksamisessiooni vigu ja,
et rühma MM-25 ajalugu enam
kunagi korduks.
I. PA IS T E ,
E LK N Ü T P I komitee liige
õppetöö alal

VIIMASELT KOHALT ESIMESELE
Vähemalt
keemia-mäeteaduskonna vanemate kursuste üliõpi
lased ja need õppejõud, kelledel
on olnud tegemist mäeosakonna
praeguse kolmanda kursuse õp
perühmaga, mäletavad,
milline
valulaps oii see rühm siis, kui
ta kandis numbreid 0-11 ja 0-21.
Ei möödunud ühtki koosolekut,
kus poleks kritiseeritud või nega
tiivse näitena esile toodud seda
rühma. Dekanaadis kiputi juba
lootusetult
käega lööma.
Ja
tõesti, kalduti üldiselt arvama,
et ega nendest üliõpilastest vist
küll ühtki inseneri ei saa.
Esimene
eksamisessioon
tõi
kaasa üle kümne puuduliku hin
de. Toimusid esimesed eksmatrikulleerimised. Rühma töömeele
olu langes veelgi. Ja m itte ainult
õppeedukusega polnud
rühmal
lood halvad — puudus ka kollektiivitunne, puudus ühine võitlus
vaim. Igamees nokitses omaette
lüües aega surnuks kuidas "keegi
oskas. Komsomoligrupp, eesotsas
grupi sekretäri üliõpilase Enn
Lüütrega, laotas aga
nõutult
käsi.
Esimene tõsine
komsamolikoosolek, kus viibisid ka komsomolikomitee esindajad, pani aga
poisid juba veidi tõsisemalt mõt
lema ja sellest ajast hakati rüh
mas üksikuid küsimusi arutama
ühiselt ja asjalikumalt kui seni.
K a tene eksamisessioon rapu
tas rühma veel omajagu, kuigi
puudulike hinnete arv oli mõne
võrra väiksem kui esimesel ses
sioonil. Jällegi tuli paarik mehel
instituudist lahkuda. Need aga,
kes jäid, hakkasid senisest roh
kem kokku, hoidma.
Tugeva aluse tõelise kollektii
vi tekkimisele pani sõit uudis
maale, kuhu läks
üksmeelselt
üle poole rühma
koosseisust.
Need aga, kes jäid maha, lõid
sügisel kaasa kolhooside abista

misel meie vabariigis ja õppisid
siin üksteist lähemalt tundma.
Teine kursus oli vaiksem. Rüh
mast räägiti juba tunduvalt vä hemhalvustavalt ja aasta lõpu
poole vaikiti ü ldse. . .
Käesoleval õppeaastal
hakati
aga rühmast jälle palju rääkima
ja seekord äkki nagu teaduskon
na parima õppeedukusega rüh
mast. Kuid ega see murrang to i
munudki nii järsku, nagu paljud
arvavad. N ii mitmedki tuliseid
vaidlusi tuli pidada rühmavane
mal Kustav Pael ja samuti m õ
nel teiselgi rühma
liikm el sel
leks, et viia poisse ühe mütsi alla
nii_ suhtumises õppetöösse kui ka
ühiskondlike kohustuste täitmis
se. Nüüd aga võime juba kahtlu
seta öelda ,et õpperühma 0-61
üliõpilased on otsustanud saada
headeks mäeinsenerideks,
sest
hea õppeedukus ja aktiivne osa

võtt komsomolitööst räägivad ise
enda eest. Kommunistlik noor
Kustav Pae täidab peale rüh
mavanema kohustuste edukalt
oma ülesandeid ka E LK N Ü T P I
komitee
sekretäri
asetäitjana.
K õ igiti eeskujulikud on ühis
kondlikus töös ka teaduskonna
komsomolibüroo sekretäri ase
täitja Harald Viljaste, õpperüh
ma komsomoligrupi sekretär Ülo
Sinisalu jt. Ometi seisab õppe
rühma komsomoligrupil ees veel
üks ülesanne — võtta Ü LK N Ü
ridadesse vastu ka veel kolm
tublit noormeest: Enno Sinisalu,
A r v o Toomik ja Eino Peek —
siis on rühm täies
koosseisus
komsomolirühm ja
instituudi
komsomoliorganisatsioon
võib
kõigile selle rühma üliõpilastele
instituudi lõpetamisel kaasa an
da head komsomoli-iseloomustused.
S. S Ä R IS T

õpperühm a 0-61 üliõpilased kuulamas õppejõu sm. Aruküla
vestlust sõidumüljetest Inglismaale ja Rootsi. Vestlusel viibis ka
rühmahooldaja
õppejõud sm. K roon.

«Tallinna Polütehnikus» nr. 7, nagu tark, noor jne. Seejuures
1958. a. on toodud sm. Lacessori on jäänud aga tähele panemata,
(arusaamatu, miks autor peab et võrdluseks toodud nimisõnad
sobivaks esineda säärases küsi ei väljenda m itte selle kogust,
muses varjunime all?) artikkel mida nad omadussõnadena ise
pealkirjaga «Väljendagem õiges loomustavad, vaid tõstavad esile
ti», milles autor toetudes õige* omaduse kandjat. Näiteks nimi
keelsuse sõnaraamatule nõuab sõna t a r k tähendab isikut, kes
s o o j u s e nimetamist s o o j a k s on tark (omadussõna), ei iseloo
j a t e m p e r a t u u r i nimetamist musta aga seda, kui palju on
soojuseks.
Peatume j ärgne- isiku peas tarkust.
Nimisõna
valt mõnede ülalnimetatud kee n o o r ei iseloomusta isiku noo
leuuendusega seosesolevate kü rust, vaid tähendab noort isikut
simuste juures, jättes seejuures ennast. Samuti võiks nimisõna
kõrvale sellised probleemid, nagu s o e tähendada eset, mis sisaldab
seda on uute terminite juuruta rohkesti soojust, ent tavaliselt
mine eesti keelt kõneleva elanik seda eesti keeles sellise nimisõ
konna hulgas ja segaduse välti nana ei kasutata. Peab märkima,
mine term inite sarnasuse tõttu et ka sm. Lacessori enda poolt
soojustehniliste distsipliinide õpe toodud näide kinnitab ülalmär
tamisel.
gitud seisukohti. Kui öeldakse:
Peamiseks sm. Lacessori tugi «Tõin turult väsket ja rohelist»,
punktiks on väide, et termin «s o e » siis mõeldakse just
produkte
on kujunenud samuti nimisõnaks . omadustega «värske» ja «roheli-

n e» (st. omaduse kandjaid). Näite
teine pool: «m ille värskus ja ro
helus jätsid soovida» iseloomus
tab omaduste hulka. Eeltoodu
põhjal on loomulik, et kui keha
omaduseks on olla soe, siis ta
sisaldab soojust samuti, nagu
targa mehe peas on palju tar
kust, mitte aga tarka. Ülestõste
tud küsimuse ’ valgusel vajab
nähtavasti
korrigeerimist
ka
õigekeelsuse sõnaraamat.
Sm. Lacessori artikli lugemisel
tekib mulje, et selle üheks mo
tiiviks on püüe eesti keele sõna
varast välja lülida ladina pärit
oluga term init
«temperatuur».
Muidugi leidub ka eestikeelne
terminoloogia kehade tempera
tuuri iseloomustamiseks, kusjuu
res umbes 200 a. tagasi iseloo
mustati temperatuuri kõigis keel
tes terve omadussõnade skaalaga.
(Järg I I leheküljel).
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Polütehnik»
nr. 24— 25) sooviaval
eksmaterikulleerimise
Ülaltoodud (Algus
arvude«Tallinna
selgitami
seks vaatleme paari näidet. Esi duse ja ta kustutati üliõpilaste
teks: andekal ja hästi edasijõud nimestikust. Üliõpilane muretses
val üliõpilasel väljastpoolt Tal see järele mingi töökoha, teenis,
linna õnnestus saada täielikku hoidis raha kokku ja õppis. Paa
stipendiumi, s. o. 140 krooni aas ri semestri pärast esitas ta imtas. See üliõpilane pidi parata matrikulleerimišeks sooviavaldu
matult elama möbleeritud toas, se, võeti vastu üliõpilaste ni
m ille hinnaks oli 15—20 krooni mekirja, maksis õppemaksud ja
kuus. Järelikult piisas aastasest tegi sel semestril terve rea ek
stipendiumist ainult 7—9 kuu sameid. Seejärel uuesti eksmatkorteriüüriks. Toit ja muud ku rikullatsioon jne. Säärane õppi
lutused pidid tulema kusakilt mine venitas paratamatult õppe
mujalt,
Seega ei võimaldanud aja pikale ja tee kõrgemale ha
stipendium äraelamist, vaid oli ridusele oli väga raske.
Praegune
stipendium, mida
teatavaks lisatoetuseks. Kui üli
T PI-s
õpilane oli pärit Tallinnast ja sai üliõpilastele makstakse
korteri
vanematelt, siis piisas kindlustab korteri ja toidu. A ga
täielikust stipendiumist ainult mida muud ongi esmajoones va 
ja? Kokkuvõttes võin märkida,
hädavaevaliseks toidurahaks.
Teiseks: Tallinnast töölispere et praeguse stipendiumi juures
konnast pärinev üliõpilane, kes ei kujutata lihtsalt ettegi neid
õppis vanemate kulul ega olnud majanduslikke raskusi, milliseid
maksudest vabastatud, pidi õp kodanlikul ajal tuli taluda vae
pemaksudena maksma umbes 150 sematel üliõpilastel.
krooni aastas. Tööliste palgad
Ü L IÕ P IL A S K O N D
kõikusid aga vahemikus 45—80
krooni
kuus.
Väiksem palk
JA Ü L IÕ P IL A S 
esines
näiteks raadiotööstuses
nn. linditöölistel jne., suuremat
O R G A N IS A T S IO O N ID
palka, 80 krooni, peeti juba
töölise kohta heaks palgaks. Jä
Seaduse
järgi
moodustasid
relikult kulus õppemaksudeks kõik üliõpilased koos ühiste kas
kahe kuni kolme kuu palk. Aga vatuslikkude, kultuuriliste
ja
muud elamiskulud? Veel tundu majanduslikkude huvide ja sihti
valt halvem oli väljastpoolt Tal dega ühtse terviku antud ülikoo
linna töölisperekondadest päri li juures, mida nimetati üliõpi
nevate üliõpilaste olukord.
laskonnaks. Üliõpilaskonda juh
Ülalöeldust
selgub,
millised tis üliõpilaskonna esindus. V ii
majanduslikud raskused esinesid mane valiti vana ülikooli seadu
kehvemate üliõpilaste teel. Aga se alusel üliõpilaste poolt ja va 
ometi Õppis terve rida töölispe limisest võtsid osa ka organisee
üliõpilased. Uus 1938.
rekondadest pärinevaid üliõpila rimata
kehtestatud
ülikoolide
si, õppis isegi töölisi, kes ei saa aastal
nud mingit majanduslikku toe seadus kitsendas tunduvalt üli
tust väljastpoolt ja lõpptulemu koolide autonoomseid õigusi. N ii
sena ei olnudki nende õppetöö moodustati uue seaduse alusel
tulemused väga halvad. Kuidas üliõpilaskonna esindus, üliõpilas
see siis toimus? Üliõpilased töö organisatsioonide, nn. konventi
tasid ülikooli juures kokku um de esindajaist. Organiseerimata
bes pool aastat, teise poole aas üliõpilased jäid sellega kõrvale
tast tegid aga tööd ja kogusid üliõpilaskonna juhtimisest. Uue
raha. Väljastpoolt Tallinna päri seaduse alusel suunas üliõpilas
nevad üliõpilased võtsid omale konna esinduse tööd vanemate
korteri ainult siinoleku ajaks. kogu, kes koosnes konventide
Isegi kuuajalisele talvisele õppe {vanematest. Kasvatustöö
küsi
vaheajale siirdudes anti korter mustes oli aga otsustavaks üli
ära. Kui üliõpilasel lõppes raha, õpilaskonna kuraator, üks määsiis esitas ta ülikooli rektorile raline professor, kes
kinnitati

sellesse ametisse haridusminist
ri poolt.
Üliõpilaskonna
üldtarviduste
ja ettevõtete kulude katteks sai
ta ülikooli erisummadest sissetu
lekut — 7% laekunud õppemak
sust. Üliõpilaskond organiseeris
lugemislaua, raamatukogu, söök
la; korraldas pidusid, rongikäike
jne. Kuna ülikool ei muretsenud
üliõpilastele tööstuspraktika koh
ti, siis tegid seda üliõpilaskond,
üliõpilasorganisatsioonid või üli
õpilane ise.
Peale üliõpilaskonna oli nii
Tartus kui ka Tallinnas rida
üliõpilasorganisatsioone — seltse
ja
korporatsioone.
Otsustavat
majanduslikku tähtsust omasid
üliõpilasorganisatsioonid töökoha
kindlustamisel oma
liikmetele.
Oli kujunenud tavaks, et kui
mingi asutuse juhataja oli teata
va üliõpilasorganisatsiooni liige,
siis täitis ta selles asutuses ka
kõik teised kohad oma organisat
siooni liikmetega. Säärane eba
meeldiv tava oli tunginud isegi
Tallinna Tehnikaülikooli ja ma
sain seda oma nahal tunda. Teh
nikaülikooli elektrotehnika pro
fessorid ja laboratooriumide as
sistendid olid kõik üliõpilaskor
poratsiooni «L eola» liikmed või
auliikmed. 1939. aasta kevadel,
kui täideti elektrilaboratooriumis
üks ajutise abijõu koht, kandi
deerisin sellele kohale. Olin tol
lal üks vanemaist elektriala üli
õpilasist ja töötasin kuuenda
semestri ainete kallal. Sellele
kohale valiti aga üks esimese se
mestri üliõpilane, kes oli üliõpi
lasorganisatsiooni «Leola» liige.
Valikut põhjendati sellega, et
mainitud üliõpilane on olnud
kaks aastat raadiokaupluse müü
jaks ja peaks sellega sobima si
detehnika assistendiks. K a üli
kooli lõpetamise järele 1941. aas
tal ei saanud ma kohta elektro
tehnika laboratooriumides, kuigi
seal kõik assistentide kohad olid
täidetud nooremate üliõpilastega.
Töötasin kuni 1944. aasta sügise
ni füüsika laboratooriumis ja al
les nõukogude korra taaskehtes
tamise järele sain ma tööle oma
erialale.
Tollel ajal ülikool oma lõpeta
jatele töökohti ei muretsenud.
K u i tahtsid peale ülikooli lõpe
tamist tööd saada, siis oli soovi
tav organiseeruda mõnda üliõpi
lasorganisatsiooni, vähemalt kas
või enne lõpetamist.
Püüdsin käesolevas artiklis an
da objektiivse ülevaate kodanlikuaegsest Tallinna Tehnikaüli
koolist, millest võisite näha, m il
liste raskustega oli tollal seotud
kõrgema
tehnilise
hariduse
omandamine.
(Lõpp)

SPORTLIK VÕIMLEMINE TPI-s
Sportlik võimlemine on ala,
kus julgus ja jõud, osavus, vas
tupidavus ja ilutunne on ühi
nenud ühtseks
harmooniliseks
tervikuks.
Sellele kaunile ja mehisele»
spordialale pandi meie instituudis
alus 1949150. Õ. a., m il toimusid
esimesed T P I esivõistlused sport
likus võimlemises. Tol korral oli
meie üliõpilasvõimlejate sporditehniline tase veel tagasihoidlik.
Enamik võistlejaist proovis jõu 
du algajate järgus ja ainult vä
hesed küündisid I I I spordijärguni. Viimaste seast selgusidki T P I
esimesed tšempionid võimlemi
ses: naiste klassis — keemiamäeteaduskonna üliõpilane R ull
ja meeste klassis — majandus
teaduskonna üliõpilane Mere.
Iga järgnev aasta aga näitas
T P I võimlemissektsiooni pidevat
arengut. Väga palju aitas siin
kaasa instituudi esinemine i s e 
seisva
võistkonnana
Eesti N S V esivõistlustel, õigus
võistelda kõrvuti suurte spordi
ühingutega muutis iiliõpilastevõimlejate suhtumise treenin
gusse veelgi tõsisemaks ja sihi
kindlamaks.
K uigi 1951. a. «debüüt» vaba
riiklikel
esivõistlustel kujunes
ettearvatult nõrgaks,
näitasid
edaspidised võistlused, et T P I
võimlejate kollektiiv on suute
line pakkuma võrdvõimelist kon
kurentsi ka kõige tugevamatele
spordiühingutele võimlemise alal
MB 02531

vabariigis. N ii on T P I sportliku
võimlemise koondus tulnud Ees
ti N S V esivõistlustel 3 korral I I
kohale, lastes endast ettepoole
ainult V SÜ «K a le v i» võistkonna.
Kahel korral on võidetud V SÜ
« Kalevi» vabariiklikel esivõist
lustel esikoht. Terve rida insti
tuudi endiseid ja praeguseid ü li
õpilasi, nagu V. Jatsõna, G. Iserov, B. Haitin; L . Tammejõe on
võitnud m itm el korral vabariigi
meistri
nimetuse
sportlikus
võimlemises.

nide, kehalise kasvatuse ja spordikateedri õppejõudude
sm-te
A. K lam m i ja T. Sule tublist ja
teotahtelisest tööst. Paljud, väga
paljud instituudi võimlejatest on.
oma sportlasteed alustanud sm-te
A . K lam m i ja T. Süle käe all.

Kas targa paas ott palju tarkust
või tarka
(Algus I leheküljel)
Näiteks eesti keeles on tempera
tuuri astmete iseloomustamiseks
omadussõnad:
külm, jahe, soe,
palav, tuline jt. Tehnika arengu
tõttu 19. ja 20. sajandil on aga
termomeeter muutunud _tarbe
esemeks majapidamises ja ter
min «temperatuur» on saanud
väärilise koha keeles. See «h ir
mus eksitus» pole juhtunud m it
te ainult eesti keelega, vaid ^ka
vene, saksa, inglise ja
teiste
keeltega. Järelikult kujutab sõna
t e m p e r a t u u r endast rahvus
vahelist terminit, samuti ■nagu
selleks
on kujunemas
sõna
s p u t n i k . Seetõttu näib, et pole
mingit mõtet eesti keelt vaese
maks muuta, röökides sealt väl
ja üldtunnustatud rahvusvahelisi
termineid.
Lõpuks paar sõna e r i s o o j us e kohta. Artiklis toodud mär
kused selle termini ebakorrektsuse kohta on loogilised. Samuti
võiks näiteks sm. Lacessori jä l
gides kasutada e r i k a a l u ase
mel nimetust kaalu
erihulk.
Teisest küljest tuleb aga silmas
pidada, et nimetuse e r i s o o j u s
eeliseks on suurem väljenduse

lihtsus. Kui arvestada, et eesti
keelt kõneleva tehnilise intelli
gentsi hulgas on nimetus e r i 
s o o j u s väga juurdunud ja sa
masuguseid «vigaselt» juurdunud
termineid on kasutusel ka teis
tes keeltes, siis tuleb õigeks lu
geda ka edaspidi selle termini
kasutamist.
Kokkuvõtteks märgime, et õige
ja otstarbekohane on säilitada
sõnadele « s o o j u s »
ja « s o o 
j u s h u 1k » nende senine tähen
dus, mõõtes
neid kaloritega.
Omaduse* kvaliteedi iseloomusta
miseks on õige jääda sõna « t e m 
p e r a t u u r » juurde, võ i äärmi
sel juhul võiks selleks kasutada
rahvapärast omadussõnade skaa
lat, mis oli kasutusel ka juba
enne termomeetri leiutamist. V ii
mane moodus on igatahes koh
makam ja sobib meie arvates
ainult, nendel juhtudel, kui ei
iseloomustata temperatuuri arvu
liselt. Näiteks: ilm on soe, vesi
on külm.
I. M IK K ,
soojustehnika kateedri
vanemõpetaja

Tehnilisest terminoloogiast
Tehnika-alase
terminoloogia
arutlemist tuleks alustada üldise
põhimõtte sõelumisega: kas rah
vusvaheline sõna või ■omakeelne
suffiks-tuletis.
Vaevalt
keegi
hakkab
eitama rahvusvahelise
termini eeliseid (telefon, tempe
ratuur, konstruktsioon, parafiin).
Nende kasutamisel tuleb aga sa
geli sõnadest puudu ja esineb
komistusi.
Rahvusvaheline sõna on ena
masti pärit kreeka või ladina
keelest, ja sageli on tal eri keel
tes aegade vältel kujunenud eri
nevad tähendused. Heaks näi
teks sellest ongi k o n s t r u k t 
s i o o n , mille ladina tüvi c o n s t ruere
tähendab:
tarindama,
ehitama, looma, koostama, ladu
ma, korjama, virnama ja veel
muudki.
Kui võtta ainult ehitusalalisi
tähendusi, võib konstruktsioon
tähendada konstrueerimise, ehi
tamise, projektimise või kujun
damise tegevust, tootmist; sõna
võib aga tähendada ka loetletud
tegevuse
saadust,
tulemust;
konstrueeritavat
eset,
ehitist,
ehitusdetaili; aga ka ehitise kuju,
tüüpi või laadi ja ehitamise või
üksikosade koostamise viisi.
Väga üldiselt võetuna tähen
dab c o n s t r u c t i o n
ingliseprantsuse
mõjukonna
keeltes
ehitamise, konstrueerimise käiku,
tegevust (materials of construc
tion = materiaux de la const
ruction = ehitusmaterjalid; road
construction — teedeehitus; võ
lume of construktion — ehitus
tegevuse maht — (samuti prantsuskeeles). vene keeles ja saksa
mõjukonna keeltes aga
enam
ehitamise, konstrueerimise saa
dust, tulemust
(CTipoHTiejibHbie
KOiHiCffipiyiK^H = Baukonstruktionen = ehituskonstruktsioonid).
Konstruktsioon, kui tegevuse
tulemus, võib aga omakorda tä
hendada nii eset (tarindit), kui
ka tarindi siseehitust, iseloomus
tust: (iCTfiea m hnercn oiipa>K|flaiomefi 'Ko.Hic(npy!KiiijHeö =
sein on
piirdekonstruktsioon — piirdetarind, s. o. ese); Koeic/ripfyiKUjBH CTeebi
Öbuia y«avH 0 H = seina konstrukt
sioon oli õnnestunud. Viimasel
juhtumil tähendab see sõna ese
me _konstruktsioonilise ülesehitu
se iseloomu (tarindusviisi). Selle
pärast ka: 'HOHic?ripy;K,^i:H Oiipaj-KflaiiOiheiH 'KOHCTpiyKUjiiiH = piirde
tarindi konstruktsioon.
Millise järelduse peame tege
ma ülaltoodud targutusest? Igat
põhimõtet tuleb rakendada ikka

otstarbekuse piirides. Kui taha
me midagi öelda selgelt, siis pea
me ka kasutama selget sõna:
rahvusvahelist, kui see on sel
gem. Nagu näeme võimaldab ees
tikeelne
suffiks-tuletis vahest
palju selgemini tabada
märki
kui laialivalgunud mõistega võõr
sõna.
Mis on siis konstruktsioon täp
semalt öeldes —
ehitusviis, ehitam isviis
kui mõtleme iseärasusi ehi
tuses, ehitamises kui tege
vuses: sillasammas valati
rootsi ehitusviisil, tarindi
konstruktsiooni
valimisel
pea alati silmas ka selle
arvatavat ehitusviisi, liht
ne konstruktsioon ja õige
ehitusviis kiirendasid ehi
tust.
eh i t ami ne , ehitus, ehitis,
ehitusdetail,
tarindami n e , k o n s t r u ( e e r ) i m i n e ,
ehi tuse j u h a t am i n e , ehi 
tusala ehitusõpetus, ehi
t u s t e adus,
eh i t u s t i e g e v u s jne. —
vastavalt erimõistele, mida
antud juhul soovime vä l
jendada,
konstruktsioon —
kui mõtleme iseloomustust
(tarindust,
tarindusviisi):
piirdetarindi
otstarbekas
konstruktsioon,
lihtsa
konstruktsiooniga sild.
tarind

—

kui tahame täpsemalt öel
da, et mõtleme tarindamise tulemust, eset: tala ja
võiv on sildetarindid, sam
mas on kandetarind, katus
lagi täidab nii silde- kui
piirdetarindi ülesandeid,
k o n s t r u k t s i o o n —kui mõtleme ülalloetletud
mõisteid kollektiivselt või
abstraktselt: inseneri
ala
on konstruktsioon, suurtükimehe ala — destrukt
sioon; ülesanne
lahendati
geomeetrilise
konstrukt
siooniga; ka siis kui me
täpset mõistet ei tunne või
soovime väljendada eba
määrasust — s. o. ajada
udujuttu: virmaline kuju
tas taevakummile . kiirte__kobaraist konstruktsioone.
Võõrsõnade kasutamisel peame
järelikult täpselt tabama sõna
sisu, seda eriti tõlkimisel. Muidu
tuleb meil1 Kon-Tiki kangelaste
kombel toita tavalist tormilater
n at* parafiiniga ja katsugu kee
gi sellega toime tulle merel, kus
muidki muresid mativiisi.
Too^ päikesejumala parvepoiste
g u l a a r n e j a t a h t e j õ u l i - parafiin on hea näide sellest,
rahvusvahelise
sõna
n e treening tagab edu võistlus kuidas
mõiste oleneb geograafiast. P atel!
Tänavu suvel toimub Moskvas r a f i n Britis, Norras, ja Läänevõimlemisspordi suursündmus — Taanis on Rootsis f o t o g e n *
MItf võistlused sportlikus võim  Vene NFSV-s ja USA-s — k e r olemises. Olgu
need võistlused s e n e ; Saksas, Austrias — P e t 
meie instituudi võimlejate perele r o l e u m ; meil ka.
Professor L. JÜRGENSON
suureks e e s k u j u k s j a i n 
nustajaks!

K uid edusammude kõrval esi
neb veel üsna tõsiseid lünki T P I
võimlemissektsiooni töös. Massi
lisuse osas, näiteks, on paari v il
lase aasta jooksul märgata taga
siminekut. H ilju ti lõppenud T P I
sportliku võimlemise esivõistlusKõik need võidud ja saavutu te I etapp, kus võistles ligi 100
sed on nõudnud suurt ja pingeri- võim lejat algajate kava alusel,
kast tööd. Huvitav on siinjuures peaks tõkestama selle puuduse
märkida, et enamik instituudi edasist levikut. Oleks loomulik
koondvõistkonna liikm eist
on kui
kõik need võimlejad, kes
alustanud sihikindla ja regulaar näitasid võistlustel paremaid ta
se treeningtööga alles instituu gajärgi asuksid pidevale treenin
dis. Metallide tehnoloogia ka gule
TPI
võimlemissektsiooni
teedri vanemlaborant N, Šer- tundides.
vinskaja, mehaanikateaduskonna
Teisest küljest tahaks rohkem
lõpetaja M. Põdrus, keemia-mäe- initsiatiivi näha T P I võim lem is
teaduskonna lõpetajad L. Geras- sektsiooni büroo poolt (esimees
simova-Pets, A. Judeikina, lae- H. Pulk).
Erilist rõhku peaks
varemonditeaduskonna lõpetajad büroo pöörama kõigi sektsiooni
M. Isatskova— Ananjeva, N. T e- liikm ete liitmisele ühtseks ter
rehova ja paljud teised on pide viklikuks
kollektiiviks.
Tuleb
va ja hoolsa treeningu tulemuse astuda samme, et sellised võim 
na jõudnud algajaist I spordi- lejad nagu M. Trübok (keemiajärguni! Sellega kummutati ü h t mäeteaduskond), L. Dvoiris (laelasi ka kahjulik «te oo ria », et varemonditeaduskond), Z. Stolfot
täiskasvanuist pole võim alik ette (keemia-mäeteaduskond) ja m it
valmistada kõrge kvalifikatsioo med teised, asuksid uuesti aktiiv
niga võimlejaid!
sele treeningtööle, m illest nad oh
Rääkides sportliku võimlemise viimasel ajal teadmata põhjustel
V. BAZANOV,
arengukäigust T P I-s ei saa vai eemale, jäänud.
T P I kehalise kasvatuse ja spordikides mööda m inna meie vetera
Pidagem meeles, et ainult r e kateedri van.-õpetaja
Trükikoda «Ühiselu», Tallinn, Pikk 40/42.
Üksiknumbri hind 20 kop.

* v t p ilt lk. 89,
e k s p e d its io o n ».
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