■Kakskümmend aastat tagasi
meie. Tallinna
PoJütehnilise
Instituudi komsomoli&ktivisiid,
unistasime sellest, et meie TPI.
komsomoliorganisatsioon kuju
neks rohkearvuliseks.
Kogu
meie töö teravik oli Suunatud
sellele, et tõsta üliõpilaste ideelis-poliitilist taset, nende tead
likkust, valmistada .neid ette
astumiseks .komsomoliorganisat
siooni ridadesse ja et nendest

peedukus oleks viidud kõrge
male tasemele.
Milles on siis põhjus? Kas
iheie tolleaegsed ühistused •läh
tusid valedest põhimõtetest? Ši,
kindlasti mitte. Tähendab, siis
on T P I komsomoliorganisatsioon
kahekümne aasta jooksul- mida
gi kaotatuid sellest, mida oman
das tema eelkäija. Minule uäib,
et jah.
v ;V;V: "--'Vi.:'
Sõjajärgseil aastail oli kõm-

SÕNA ON TPI ENDISEL
saaks täisväärtuslikud nõuko
gude insenerid. Kui kerge oleks
töötada siis, kui kommunist
likke noori oleks 80 või isegi
90% üliõpilaskonnast, unistasi
me me siis, kui kommunistlikke
noori oli alla 30 protsendi, Üliõpilasrühmades saaks siis orga
niseerida tõsist tööd, õppedistsipliin oleks ideaalne, õppetöö
tase tõuseks. Saaks läbi viia
huvitavaid üritusi, sest üliõpilane-ametiühingu liige oleks
ühtlasi kä kommunistlik noor.
Saaks..'
On möödunud aastad, TPI
komsomoliorganisatsioon
on
kasvanud ja tema ridadesse
kuulub praegu üle 80 protsendi
üliõpilasi. Meie unistused on
saanud reaalsuseks! Kuid kas
instituudi õppetöö tase
on
tõusnud? Laskem kõnelda sta
tistikal: 1949/50. õppeaasta Õp
peedukus oli 83,9%, 1969/70.
õppeaastal aga 76,7%; Üliõpilas
te väljalangevus instituudis on
suur. Väljalangevuse peamiseks
põhjuseks on madal õppeedu
kus. ' :
Tähendab, et kommunistliku
noorsoo-organisatsiooni
ainult
arvuline suurenemine ei o l e en
daga kaasa toonud õppeeduku
se tõusu.
Kakskümmend aastat tagasi
pidas komsomoliorganisatsioon
üliõpilasrühmades komsomoligruppide kaudu ägedaid lahin
guid, et kehtestataks rangem
õppedistsipliin ja et iga üli
õpilane võtaks hästi ettevalmis
tatuna osa eksamisessioonist.
Siis meie, aktivistid, unistasime
sellest, et stipendiumide mää
ramisest saaks osa võtta kom
somoliorganisatsioon. Meie ar
vasime siis, et see oleks kan
giks, miUe abil meie suudaksi
me õppeedukuse ' viia Veelgi
kõrgemale On möödunud aas
tad ja see meie unistus on saa
nud samuti reaalsuseks. Stipen
diumide määramine
toimub
komsomoliorganisatsiooni kau
du, kuid kahjuks ei ole ta ku
junenud kangiks, mille abil Õp-

:"

Eesti 'N S ^ ;^i|cljk.^Kanstlip^iii:ut
Vilniuse Riiklik Üliköol
Põhsvkivi Instituudi kollektiiv
'Eesti: NSV Kehakultuuri- ja Spordikomitee
Tallinna Keskrajooni TŠN Täitevkomitee
Eesti N SV Kohaliku Tööstuse Ministeerium
Kesti'3SFSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja
■ja välisnünister Arnold Green
Eesti Põlffimajanduse Akadeemia
Tsemenditehas «Punane Kunda»
Harkovi; Polütehniline Instituut
«õhtuleht»' v,

somoliorganisatsioonile
omane
pealetungivuš, ideeline teravus,
tulihingelisus, kriitika ja enese
kriitika kartmatu käsutamine,
raskuste eest mitte tagasi koh
kumine. Meil ei olnud siis me
toodilisi juhendeid «Kuidas õp
pida?», kuid me teadsime kind
Olles tänase T P I komsomoli
lalt, et õppida tuleb ja õppida
organisatsiooni murede ja rõõ
tuleb hästi, et saada kõrgelt
mude keskel, ütlen aitäh neile,
kvalifitseeritud nõukogude in
kes meie ajalehe veergudel sõ
seneriks.
^
na võtavad.
Praegu on meie komsomoli
- Eks see ole alati nii olnud, et
organisatsioonil häid plaane,
probleeme ja pröbleemikest ki
kavasid, häid vastuvõetud otsupub rohkem tekkima kui nende
si. Kuid need on vaja ka sisu
lahendamiseks momendil oskusi,
liselt .ia entusiasmiga täita. Sel
vahendeid ja jõudu jätkub. Aas
lest jääb kahjuks roeie praegus
tatega kasvavad
kogemused,
tel komsomoliakt vistidel tihti
võimed mitpiesuguseid elunäh
puudu. Mina kui endine T P I
tusi ja aspekte hinnata ning ka
komsomolikomitee sekretär soo
neid ise sepistada.
vitaks meie praegustele T P I
Kogu instituut kui kõrgem ÕP
komsomoIiaktivLtidele — ärge
peasutus on suur noorte Spet
unustage, et teie olete noored
sialistide sepikoda. Toodangut —
ja et komsomoliürituste läbivii
noori insenere ja ökonomiste
miseks on vaja tingimata kom
ootab rahvamajandus. Ootab nii
somoli «tulukest». Üliõpilases
kvantiteeti kui ka -kvaliteeti.
tuleb juba tema Instituudis vii
Komsomoliorganisatsioon
on
bimise esimestest
päevadest
poliitiline organisatsioon ning
arendada isiklikku sügavat vas
tegeleb noore inimese maailma
tutustunnet teadmiste omanda
vaate kujundamisega, raamatu
misel, arendada arusaamist, et
õppimine —■ see on pidev töö, tarkusest saadud materjali proo
vilepanemisega praktilises te
milline ei lõpe viimase eksami
gevuses. Teatud mõttes on ins
ga instituudis. .
tituut kogu oma pindala, õppeNõukogude instituudi iseloo
korpuste, õppepedagoogilise per
mustavaks jooneks on õppimise
sonali, mitmete organisatsiooni
ja noorsoo kommunistliku kas
vatamise orgaaniline ühtsus.
Ainult sel teel on võimalik ette
valmistada hästi kvalifitseeri
K e ll seitse õhtul olgits pidu
tud nõukogude insenere, Selle
ülesande
elluviimiseks
on likult päeva teine pool. See
toimus Mustamäel, elektrooni
komsomoliorganisatsioonil vaja
praeguses olukorras veelgi roh kutele reserveeritud restoranis
kem neid omadusi, milliseid .«K om eet». Seda sobivate ruumi
omas komsomoliorganisatsioon de ja kõigile osavõtjatele hästi
tuntud asukoha- tõttu.
sõjajärgsetel aastatel. On vaja
On saanud tavaks, et päev.a
kommunistlikku
printsipiaal
sust, pealetungivust ning kriiti kordamineku, eest seisab hea 4.
kursus,: Ettepanekuid Õhtu si
ka ja enesekriitika kartmatut
kasutamist selleks, et kujunda sustamiseks- o li palju. Üksmeel
da Šktlivset, loomingulist üli ne muuhulgas oli otsus korral
õpilast, kes teab oma kohustusi dada viktoriin. Nagu iseenesest
ja oma kohta võitluses kommu tu li sõnale elektroonika 'peale
teadusliku tähenduse veel tu
nistlike ideaalide elluviimisel.
denglik. Elektroonika —- s. o.:
G OSEROV,
Elagu Laul! Elagu Kateeder!
T P I nrorfektor

Tallinna Linnuvabrik
Eesti NSV Kunstitoodete Kombinaat
«Eesti Maaparandusprojekti»
Eesti NSV Riiklik Akadeemiline Meeskoor
Riia Polütehniline Instituut
Tallinna Ekskavaatoritehas
Riiklik Televisiooni- ja Raadiokomitee
Teadusliku Uurimise ja Projekteerimis-Tehnoloogiline Instituut
Tallinna Pedagoogiline Instituut
Eesti NSV Rahandusministeerium
Eesti Põllumajanduse Akadeemia
ja teised asutused, organisatsioonid ja isikud,

ja PRAEGUSEL

selt töötas ta ka õppejõuna
graafika kateedris. Järgnes jäl
legi sõjaväeteenistus Nõukogu
de Armees aastatel 1951—1956.
Ka neil aastatel leidis Richard
Levet võimaluse oma hariduse
täiendamiseks, lõpetades Mosk
va *Marksismi-Leninismi õhtuülikooli. Pärast demobiliseeri
mist jatkas juubilar pedagoogi
list tood TPI-s, algul soojusene rgeetika kateedri vanemõpe
tajana hiljem vastloodud auto
10. jaanuaril astub üle poole
transpordi kateedfi vanemõpe
sajandi künnise autotranspordi^ tajana. Viimastel aastatel on ta
kateddri juhataja kt. Richard Le
täitnud autotranspordi kateed
vet. Juubilar sündis Leningradis
ri juhataja kohuseid.
sepa perekonnas. Visadus pür
Juubilariga on kõige tiheda
gimises haridusele ja huvi teh
malt seotud autoeriala moodus
nika vastu viisid ta Tallinna
tamine ja tema edasine käe
Tehnikumi masinaehituse osa
käik TPI-s, tema käe alt on lä
konda, mille ta lõpetas 1939. a.
bi käinud kõik autoeriala lõpe
Paus hariduse omandamisel tek
tanud. Õppe- ja metoodilise töö
kis seoses sõjaväeteenistusega,
kõrval on Richard Levet aktiiv
alguses kodanliku Eesti mere
selt tegelenud teadusliku uuri
väes ja sõjaaastail Nõukogude
mistööga. Tema sulest on ilmu
'Armees, Haridusteed jätkas ta
nud rida teaduslikke artikleid
Moskva Mäeinstituudis 1943.
ja tema juhendamisel on val
aastal ja pärast ENSV vabasta
minud
mitmed
auhinnatud
mist Tallinna Polütehnilise Ins
ÜTÜ uurimistööd, yfsa ja sihi
tituudi mehaanikateaduskonnas.
kindla teadusliku tegevuse tule
Instituudis õppimise ajal töö
musena on tal valminud kandi
tas Richard Levet T P I õppetöö
daadiväitekiri. v
kojas tehnikuna, pärast insti
Kateedri juhataja kohustes
tuudi kiitusega lõpetamist 1950.
peab Richard Levet oma süda
aasta kevadel asus ta tööle õp
measjaks kateedri õppe- ja tea
petöökoja juhatajana. Samaaegdusliku baasi edasiarendamist.
Igasse kateedri ettevõtmisesse
lisab ta oma ettevõtlikkuse ja
energilisusega tubli panuse üri
tuse .õnnestumiseks^
Soovimegi juubilarile jätkuvat:
nooruslikkust jä tugevat töö
indu veel paljudeks aastateks!
Nr. 1 (616)
Reedel, 8. jaanuaril 1971

'Taftu. K iiiä^ "tJllkõpl^ •'ty

Kolleegid

dega fakti ees: üliõpilaskandidaatidena ’ noored
tulevad
tarkust nõudma, inseneridena
lähevad seda ellu viima. Insti
tuudi ülesandeks on anda tuden
gitele teadmised, maailmavaade,

erilist käes pole, aga iseenda tar
kusest kellelgi puudu ei tule.
Lihtinimese alles eilsetes lapse
silmades võib ka paljuräägitud
ja kuuldud tõde, tema poolt
praktikas järgiproovimata tõde
võltsilt kõlama jääda. Vaidlustes
üliõpilasakiiivi hulgas selguvad
edasimineku teed — kuidas üll
õpilaste aktiivsust tõsta, kui pai

KO M SO M O LIJUHIL
energialaeng, et nad andjateks
elu lõpuni jääksid. Vaimu vor
mimine ei ple leivaküpsetamine. Ohtlik on rääkida andjatest,
sest tasakaaluks peavad olema
saajad. Saaja aga harjub saa
ma, kasvõi teiste arvel ka tule
vases elus. Komsomoliorgani
satsiooni ülesanne, iga üliõpilalase ülesanne on olla ja jääda
andjaks, ning saajaks korrraga,
kuigi viimast leiame ülemäära
tihti, sest saajaroll annab õigu
se küsida, aga .küsija suu peale
ei lööda.
Ühiskondlik olemine kujun
dab teadvust. Tänapäeva üli
õpilasele, tema käitumisele eri
nevates olukordades on avalda
nud ja avaldavad oma mõju pal
ju tegrureid. Tänapäeva tudeng:
on sündinud ja üles kasvanud
rahuaegadel; pole oma silmaga
näinud maailma liikumapane
vat jõudu sotsialismi ja kapitalismisüsteemi vahelist võitlust,
pole kokku puutunud elus ka
pitalisti ja kapitalismi ilmingu
tega. Perekon dlik kasvatus pa
neb aluse inimese põhiiseloomujoonte arengule. Võimu ja vai
mu vastuolud vägisi sunnivad
vaimu poole hoidma, sest võimu

ju tõsta, kuipalju kontrollida, ef
ei tekiks ühiskonna arengnle
takistuseks muutuvaid protsessc j a p a lju muud. Naljahambad
asetavad «m u u » alla vajaduse
tõsta esile mõni kohalik dof*
maatik
või revisjonist, kefli
saaks käegakatsutavalt mater
dada, et aktiivi selle najal ku
jundada, O lukord on, aga nal
jast kaugel* A in u lt läbimõeldud,
plaaniline tegevus, ühtsus vii!)
lõppkokkuvõttes
eesmärkide
saavutamisele* K u i mure mada
la Õppeedukuse pärast, mure
iseenda teadmiste ja tarkuse
nappuse
pärast huvi elu-olu
mitmesuguste nähtuste, nende
põhjuste väljaselgitamise vas
tu, tahe kõigele sellele oma Jäje iätta jõ u a b kõikide Üliõpilas
teni, on tänapäeval püstitatud
eesmärk põhilises osas realisee
ritud,
'N
Edasim inek
aga
väljend^
selles, et homsed Ülesanded #*
suuremad
kui
tänased nig
nende lahendajadki on kogutamad.
H ead tahet j a pealehakkamist
igale lugejale selles kasvuprot
sessis!

K. KASIKOV,
ELKNÜ TPI Komitee
sekretär

Elektroonikute päeva teisel poolel
Õpetatud
Noukogu
eesistuja
Tudengidt Rebased! Oma Ole
käsu elektrooniku eelikud pü
miselt Noored Insenerid Ka.
ha, transistori märgiga lipu
Pärast pidulikku avasõna jaalla rivvi võtta. A nti vatine.
gatigi Välja viktoriini küsimu
Siis algas sõelumine. Niisama
sed. Küsimused olid selletõttu
muidugi rasked, et küsiti seda
ju ette. ei tea, kas kõigile kan
võrd
iseenesest . mõistetavaid
didaatidele võib tunnuspaberi
asju, m ille peale kohe ei tule
selle kohta kätte anda, et te
gi! Näiteks:
mast tõesti saab elektroonik.
«M ida on elektroonikus kõi
Räiiguse "ja
nõudlikkusega
ge rohkem?» või «M illin e on
kuula? õpetatud nõukogu huu
meile lähim täht?» Siinjuures
mori, leidlikkuse ja reageeritupeab mainima, et oli ka Õigeid
se selgitamiseks antud küsi
vastuseid! Need on muidugi; muste vastüseid. Kõigile esita
vesi ja Päike.
tud küsimustele ei osatud vasr
Õhtu keskseks
sündmuseks taia, neid ei saanud aidata
kujunes teise kursuse LE-37
isegi õpetatud nõukogu,
sest
igale ■küsimusele polegi vas
tudengite elektroonikuteks löö
mine. Pärast saalis maad võt
tust! ■'
'.
nud maagilist hämarust andis
Lõpuks otsustati siiski kogu
grupp.. elektroonikuks lüüa. P i
dulikult langetati lipp, et tule
vane elektroni taltsutaja teda
tunnistuse kätte andmisel suu
delda ulataks: Põlvili!, suudlus
lipule!, vägev «lö ö k »
suure
punaselt hõõguva generaator-

OSTKE JA LUGEGE!
esimest kogumikku «õppetöö
teäduslik
organiseerimine
(ÖTO)». T P I rotaprindi välja
anne tutvustab vabariigi kõr
gemates koolides tehtavat õppeja kasvatustööalast uurimistööd,
Peale E. Schmidti, J. Kalitsa,
V. Garina, M. Sõnno, E. Kulli,
U. Aguri ja E. Bootalu artikli
te on kogumikus ära toodud ar
ve ja fakte üliõpilaskonna ise
loomustamiseks ning ülevaade
kõrgemates koolides väljaantud
eestikeelsest’ õppe-metoodilisest
kirjandusest.
V. KRAAV

lambiga pähe ja — elektroonik
valmis!
I
Üsnagi naljakas oli jütg&ff
« spordivõistlust». See koost®i
kosmonaudikatsest, Õuna sigi
misest jt.
1
Silmad seotud, jäeti «õisil*!
jäte m ulje, et ta tõsteti poobt
teise m eetri kõrgusele. Se#
tuli alla hüpata. MaandumW.
üllgtas mõnda hüppajat nii,
ta ei saanud asjast enne arjji
kui o li pikali põrandal, seejärfjk
selgus, et teda ei tõsteti# !
kõrgemale kui 7— 8 cm. Kos
monaut peab aga kõigega htf‘l '
juma!
i
Katsuge ära süüa Õun, Ä
ripub nööri otsas, kui teda ^
tohi sõrme otsagagi puudutaäk
Mõndagi võistkonda kihvt**,
sid tagant auhinnad, milledel
olid, ebatavalised ja samal
lõbusad asjad — tärnütste sfy
tidega pudelitesse
talletam
päikeseenergia. ' ■ .'
1
Kogu päeva ja õhtu mOtts^võib aga julgelt pidada fctwü
elektroonikute
kokkusaamilt
seda esimestest lendudest Jcüf
ni esimese kursuseni, mis o*|
alati kõige arvukam, Peab «0f
kahetsusega nentima, ct newi;
osavõtt sel aastal oli väikerti
arvuline. Muidugi semestri Utfw
ja kiire aeg! Seda hinnatewm.
maks on nende osavõtt, km
tulekuks siiski võimaluse leim
sid. Peab ju vanemate .kolis* |
gidega üheks tervikuks sulam)' p
seks sidemete loomisega vars |
kult pihta hakkama,
I
On hea kui möödunud koQ* |
viibimine aitas veelgi . uhead^f
di. elektroonikute ÜhMdt pere%:
R. VIH M AND,
LE-71 üliõpilane

ÜTÜ-st ja ühiskonnateadusest

ja iseloomulike ettekannete juures
võib öelda, et valgustamist leidsid
õpetus-kasvatusküsimused
alates
eelkoollea nooremast astmest kuni
üldharidusliku kooli lõpuklassideni
n ii mõtlemise produktiivsusest, ees
m ärgi seadmise oskusest kui õpilastevaheliste sotsiaalsuhete uurimisest
seoses vanemate hariduse ja Õpetaja
inform eerituse
tasemega
õpilaste
elust ja õpingutest.
Märkim ist
väärib
polütehnilise
õpetuse ja tööpsühholoogia sekt
sioon, kus oh ära tehtud tõhus töö
E N S V üldhariduslike poolide polü••

••

UTU
tehnilise
õpetuse
uurimise
osas,
mis viimasel ajal oiu koolielus k er
kinud olulisele kohale.
Hinnatav on, et üliõpilased ei, ole
oma töödes m ööda läinud sündmus
test ja asjaoludest, mis Iseloomus
tavad ja annavad omamoodi värvi

PROBLEEMID
meie instituudile. Konverentsil kan-ti ette teaduslikud tööd, mille sisuks
öli T PedI üllõpllassportlaste tege
vus ja esinemised: «Viisteist aastat
T P ed I kehakultuuriosakonda»
XV
kursuse
üliõpilastel
N. Helde ja
J u . Lepa esituses dotsendi
R. Isoki

TPedl-s
•Toimus T P e d i-s jä rje k o r d n e , 15.
üliõpilaste teaduslik k o n v eren ts, kus
tehti kokkuvõtteid m ö ö d u n u d õppe
aastal tehtud teadusliku t ö ö headest
Ja halbadest külgedest, i g a aastaga
on konverentsi ettekannete a r v tun
d u valt kasvanud, eriti, ju s t peda
go o gik a- Ja psühholooglaalaste töö
d e osas. L ig i neljandik u moodus
tavad üliõpllastest-esinejatest need,
k elle uurim us on psü h h o lo o giliskasvatuslikku laadi Ja m e ie kooli
d e ajaloost. H uvitav on siin ära
tuua andm ed I kon veren tsi kohta,
k u s ettekannete ü ldarv o li 4 5 , täna
ja11 ?.?a h ib a 41 esinejat m e ie Insti
tuudile eriomase spetsiifilise temaa
tikaga. A rv u d räägivad sellest, et
m eie hulgas lelduh k ü lla lt noori
potensiaaiseid pedagooge, kes iga
päevaste õpingute k õ rv a lt
leiavad
a e g a küllaltki laialdaste j a samas
sügavate pedagoogiliste p ro b le e m i-

‘ etlemiseks,

üldiselt

meie instituudile

omaste

juhendam isel. «Küm m e aastat spordifüsiolooglringt» H r kursuse ü li
õpilaste A . Vitkinl ja I. Anissimova
töö prof kt. O. im eliku juhtimisel.
A n tu d uurimused kuuluvad keha
k ultuuri ajaloo sektsiooni, mis as
tris tänavu esmakordselt kuulajas
konna ette.
Instituudi algusest peale .töötab
pedagoogika ja psühholoogia ring.
T änavu oli seega väike ju u b el —
ikkagi 15 aastat. Viimastel aastatel
töötab ring vanemõpetaja E. V ä lja
juhendamisel. E. V älja on püüdnud
kõigiti ringi tööd huvitavamaks ja
kompaktsemaks
muuta, nägemata
selles endale mingit kasu ja vahel
alla neelates m ureplsaradki, mis sa
geli tulevad, kui kõik ei lähe nii,
kuidas plaanitsetud, kui mõni ü ri
tus tuleb v älja kahvatum oodatust,
sest pedagoogitöö kannab vilja ja
alles aastate pärast ja seegi pole
käegakatsutav.
Vanemõpetaja E.

M eie p ealin n a
erin eva pro
fiilig a kõrgem ate koolide p u 
h u l — see dikteerib a g a erine
vused k a Ü T Ü töös — on raske
leid a üh iseid probleem e. Ent
ühiskonnateadusalane uurim is
töö ori töölõik, m is on om ane
iga k õ rgem a kooli Ü T Ü -le .
H ilju ti
tehti
kokkuvõtteid
kolm andast üleliidulisest ü h is- .
konnateadusalasest konkursist.
Tulem used
näitasid,
et Eesti
N S V seisab kõigi teiste liid u 
vab ariik id e jä re l viim asel ko
hal (!). See fak t ilm selt ei ole
rõõm ustav. Selle koha oleme
«s a a v u ta n u d » olenem ata
üha
suurem a tähelepanu osutam i
sest ühiskonnateadustele. N e e d
probleem id on viim ase 3— 4 aasa
ta jook su l sageli arutusel o l
nu d Eesti N S V
K õ rgem a ja1
K esk -erih arid u se
M inisteeriu
mis, on va stu võetu d selleala
seid otsuseid.
Ü ld iselt
võim e
m ärgata
nihkeid
parem use
poole,
eriti lõppenud
aastal;
suurenes
konkursitööde
arv,
konkursist hak kasid osa võtm a
ka
väiksem ad
õppeasutused
(E R K I ja T R K ). N äiteks m eil
Pedagoogilises Instituudis töö
tab Ü T Ü
konverentsil
ju b a
kolm andat aastat ühiskonnatea
duste sektsioon.
K aks
aastat
tagasi k u ulati selles sektsioonis
v a id kom som oli ajaloo alaseid
ettekandeid. M ööd un u d aastal
lisandusid
ju b a traditsioonili
seks m uutunud- kom som oli a ja 
loole
ateism iteem alised,
n ing
käesoleval aastal k a filo so ofiaj a poliitökonoom iaalased re fe 
raadid. Ü h es probleem ide rin g i

Välja väsimatut abivalmidust ja ko
husetundlikku muret võiks seada
eeskujuks Igale elluastujale noorele
Õpetajale.
ja dots. kt, L. Andresen, tema
meenub meile kohe, kui jutt on
pedagoogikast. JU. Andresen on õp
pejõud, kelle semiuarltunnis me
oleme hirmul, ja kellest me ometi
ääretult lugu peame, üksnes kogu
oma käitumise, kasvatusprobleemi
de käsitlusoskusega on L. Andresen
juba meile suureks eeskujuks, rää
kimata teadmistest, mis ta meile
annab. Viimased on alati võrdlemisi
üldarendava eesmärgiga pakutud.
L. Andreseni juhendamisel sai al
guse eesti kooli ajaloo uurimine.
Kes siis veel peaksid huvituma
koollajaloost, kui mitte pedagoogi
lise instituudi üliõpilased. Kuuest
põhjaliku probleemlkäsitlusoskusega tööst eesti kooli ajaloo sektsioo
nis märgiti vabariiklikul konkursil
ära järgmised tööd: «Koolid Türi
kihelkonnas
ajavahemikus
1835—
1885», S. Treumani uurimus, «Viga
la kihelkonna koond 19. sajandil.»
(A, Mölder) jä «Rõngu kihelkonna
koolid 19. sajandil <L. Kell),
Üliõpilaste siiras soov TPedt õp
pejõududele: «Olgu teil veel enam
indu meie teadusliku töö ergutami-i
seksi»
‘
I
A IX I IAJNTER,:,
\
Tallinna TPedI I I I kursuse
f
Üliõpilane
S

ERKI arhitektuuriteaduskonnq ÜTÜ tööst
«
tl'
ro «Ü ^ .
lenebki
gevuse

l ctuurile on lsel° o m u lik see,
ühendatakse kunst inseneri(mnateaciusteS'a- Sellest tu 
meie teaduskonna ü t ü te
om apära.
lö ö toim ub k olm es suures
•««
1 ^ n?S! erialane, p ro jek tee rim lf . ' k a Jutava kunsti lo o m in g ning
t ö ö f nn i i öö>
lo om in gu lise 1
®n Juba van ad traditsioonid.
S
g * rohkem k a a sa lö ö ja id leidub
^ “ *dugl erialases tegev u ses. I g al
*
k orraldatak se
projektnlng ei p u u d u k a 1° ° «dooful^ e d ^kohtumised j a ekskur-

dah iru#

jm *K U T U tugev-

v õ h n tu ? JP^alctillst tegev u st, kus on
ttliöpllaste teoreetilisi tead
ud™ rak®ddada. Kõiki rask u si trotPüüame praegu luua 0b »

konstrueerim ise bürood, m is tulevlk u s saaks tõelise Ü K B a lu sek s. P * 1'
meist tegelevad k a v a b a l »Jal

kujutava kunstiga. Selleks organi
seerib Ü T Ü igal õppeaastal akvarel
li- ja karikatuurivõistlüsed. P alju
elevust tekitab igakevadine üliõpi
laste omaloomingu näitus, millele
alati järgneb elav arutelu. Siit alus
tasid oma teed viimasel noorte
kunstnike näitusel tunnustuse osali
seks saanud tööde autorid A . K esk
küla (Disein I I I k), L . Lapin, Ü.
El j and (mõlemad arh. Vi k.) jt.
Nende esllekerkimime pole ju hu s
lik, sest nii arhitektuur kui k atö östuskunst nõuavacT põhjalikku tege
lemist kunsti, ühiskonna ja tehnika
probleemidega. See viiski neid kaas
a ja ühiskonna probleemide tunne
tamisele kunstis.
Teaduslike tööde alal ei suuda me
võistelda teiste kõrgemate koolide
ga, kuld sellele vaatamata meil as
jast huvitatuid leidub, kuna kaasaja
arhitektuuris tuleb nii mõnigi p ro b 

leem puhtteaduslikult
lahendada.
Osa teemasid kerkib üles otse Õp
puse käigus. Nii kõrgendame %>petöö taset, saame alati juhendaja,
ning üliõpilasele endale ja ta' kaas
lastele on see kasulikum. Muidugi
pole see meie ainus meetod. Üles
ÜTÜ
eksisteerimise põhitingimus!
on kollektiiv,j piis koondab erine
vatelt kursustelt olevad ÜTÜ-lased
ühtseks pereks ning tekitab sood
sa loomingulise õhkkonna. Siin pole
vaja administreerimist, vald tore
daid seltskondlikke üritusi.
Seega
arhitektuurlteaduskonna
Ü T Ü tegevuse põhieesmärk; seisab
tulevase arhitekti väi ’'akujunemisele kaasaaitamises.
ÜTÜ
tegevus
peab saama üheks õpingute kõrge
maks vormiks.
K. K O P P E L ,
,
E R K I arhitektuurlteaduskonna
Ü T Ü esimees

laienem isega on paranenud ka
tööde kvaliteet.
Ü leliidulise konkursi
valgu-,,,
ses ei saa saavutatuga ometi
rah ul olla. O n teada, et m õnin
gates L enin gradi, U ljan o v sk i jt.
linnade kõrgem ates koolides v õ 
tab
ÜTÜ
ühiskonnateaduste
konkursist osa ü le poole kogu
p äevase
õppevorm i
üliõpilaskontingendist. N ii suure a r v u 
n i on jõutud eelkõige tän u re feratiivset laad ! tööde esitam i
sele konkursile. K a meil tuleks
k õ rvu ti kvaliteedi p aran dam i
sega senisest enam k aalu d a as
ja
kvantitatiivset külge. Ed.
V ild e nim. T allin n a Pedagoogi
lises
Instituudis
on
plaanis
käesolevast õppeaastast alates
ÜTÜ
ühiskonnateaduste kon
kursse läb i viim a hakata kahes
voorus.
Eelkonkursile, ■m ille
tähtaeg oleks umbes 1. aprill,
tuleksid
ainult
referatiivsed
tööd. Põhikonkursil (um bes 1.
m a i) vaadatakse seega lä b i kaa
lu k a m ad uurim used, m illest pa
rem ad
läheksid
m ai
lõpuks
v a b a riik lik u le konkursile.
Sellise süsteemi juurutam ine
tõstatab m itm eid
probleem e,
m ille- otstarbekast lahendam i
sest töövili oluliselt sõltub. Siia
k u u lu b eelkõige vastava ala õp
p e jõ u d u d e
koostöö
Ü T Ü -g a .
J uba v a ra k u lt (õppeaasta algul)
pn v a ja teatavaks teha tööde
tem aatika ning
õppejõud, kes
antud teem aderingi juhendab.
K u iv õ rd
algu l on teadusliku
töö tegem ine paratam atult võõ
ras, tuleks k aalu da äsj aolu, kas
poleks otstarbekam noorematel

kursustel
ühiskonnateaduste
esimesi seminare (m is tavaliselt
niikuinii
om a
eesm ärk i täiel
m ääral ei täida) k a su ta d a üle
vaate andmiseks te a d u slik u töö
metoodikast.
L ah e n d a d a tu leb
veel probleem, ku id as autasus
tada eelkonkursi v õ itjaid . Siin
on heaks eeskujuks
T P I, kus
edukas esinemine Ü T Ü konk ur
sil on otseselt seotud õppeedu
kusega ja seega stipen dium iga
(see võiks m uidugi o lla k a üks
põhikonkursi stim uleerim isvahend). Viim ane p ro b le e m (aga
sugugi mitte
väik sem a täht
susega) on
üliõpilaste k aasa
tõmbamine
uurim istöösse.
Ideaalne oleks siin vast olu
kord, et iga' ü liõ p ilan e stuudiu
mi
jooksul
ühiskonnateaduse
seminariks valm istaks ette ühe
sellise referaadi,
m illega
ta
võiks osa võtta Ü T Ü konkur
sist. Üks võim alus oleks adm i
nistratiivselt - üliõp ilasi selleks
kohustada. A g a v õ ib -o lla saaks
kitsaskohast
üle
k a koostöös
komsomoliga? M õn es koolis on
Ü T Ü ja komsomoli koostöö hea
— näiteks T P I Ü T Ü
nõukogu
esimees on E L K N Ü T P I K o m i
tee liige — a g a m õ n es koolis ei
saa sellest rä äk id ag i.
O m eti
võiks selline koostöö m õlem a
poolselt kasulik olla.
1972. aastal to im u b I V üle
liiduline ühiskonnateadusalane
konkurss. Jääb ü le loota,
et
see ku j uneks m eile edukam aks
kui eelmine. .

K ALLE KESKÜLA,
TPedI nõukogu aseesimees

VAARAST
JA
TÕELISEST
AKTIIV
SUSEST
- Kentsakas tõsiasi, kuid mõiste «aktivist» m õ ju b m õnikord
m uigam apanevalt.
V
Miks? V õ ib -o lla on lu gu selles,-et kitsamas m õistes
on
meie hulgas aktiviste ja «aktiviste» ning laiem as rriõistes
on tegemist tõelise j a väära aktiivsusega.
'
Vastavateem aline probleemsrtikkel ilm ub m eie leh e v e e b 
ru arik u u esimeses numbris.

Päevakorras seisis kolm küsimust
Möödunud
aasta
viimasel
koosolekul olid ametiühingu
komitee- koosoleku põhiküsimusteks:
Üliõpilaste esteetilisest kas
vatusest ja käitumiskultuunist
mehaanikateaduskonnas;
2. Kohvik-klubi «Piko» põhikiri ja
3. Tuusikute
jaotamisest
TPI-s.
Mida siis kokkuvõtlikult öelda?
Leiti, et esteetilise kasvatu
sega instituudis ei ole veel kau
geltki kõik korras. Mitmed head
üritused põrkuvad kesisele osa
võtule, kuna ei ole tehtud kül
laldaselt eeltööd õigeaegse ja
hea reklaami näol. Ei kasutata
neid võimalusi, mida pakuvad
hästi kujundatud müürilehed,
ajaleht «Tallinna Polütehnik» ja
instituudi raadiosaated.
Tõsiselt on vaja hakata mõt
lema võimalustele üliõpilaste
(ja ka õppej õudude-teenistujä
te) käitumiskultuuri paranda
miseks. Ja kui eeltööd on vaja
likul tasemel tehtud, siis jõuda
ükskord nii kaugele, et hakatak
se atesteerima ka üliõpilaste es

1
teetilist arengut ning käitumist.
Kinnitati a/ü komitee ja
ELKNÜ TPI komitee sekreta
1
riaadi
poolt esitatud TPI : koh
]
vik-klubi «Piko» põhikiri, mille
põhjal «Piko» on TPI a/ü komi
tee ja ELKNÜ TPI komitee®juu:nes tegutsev üliõpilaste kohvikklubi, kelle ülesandeks on üri
tuste , korraldamine vaba aja
veetmiseks. Klubi tegevust ju
hivad president ja asepresident,
kes valitakse igal aastal, kus
juures klubil ei ole kindlat liik
meskonda.
Kohvik-klubi tööd organisee
rib klubi nõukogu, kes koostab
igakuuselt ürituste plaani ja
viib selle ellu.
Oluline
muudatus
toimub
1971. aastal tuusikute jaotami
ses.
Tuusikuid hakkavad määra
ma instituudi töötajatele ja üli
õpilastele teaduskondade ja tee
nistujate
ametiühingubürood.
Seejuures on tuusikute eralda
mise normid kõrgema a/ü orga
ni, s. o. vabariikliku komitee
poolt 8 sanatoorset ja 20 puhke
kodu tuusikut Iga 1000 üliõpi
lase kohta ning 19 sanatoorset

Parimad
võimlemises
I ja II kursuse õpperühmadevaheliste massi
liste võistluste sarjas on sügissemestri viimaseks
jõuprooviks olnud alati võistlused võimlemises.
Kehalise kasvatuse programmi võimlemiselementide sooritamine võistlustingimustes on meie
instituudis juba aastaid traditsiooniks. Ka võist
lusalad on püsinud muutmatutena: akrobaatika,
rööbaspuud, toenghüpe ja ronimine köiel (naistel tasakaaluharjutused poomil).
Et võimlemine, on üks kehalise kasvatuse ar
vestuse alasid,, siis demonstreeriti üliõpilastele
ka kateedris valmistatud õppefilmi «Arvestusharjutused võimlemises». Selles näidati nõuta
vaid harjutusi ideaalses esituses TPI parimate
võimlejate poolt. Nii et, — ole mees ja tee jä
rele!
Seekord võistles 886 üliõpilast.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. - TM-17 —
2.
LM-17 —
3.
AT-17 —
4. TI-11 —
5. TE-17 —
6. TE-11
7.
LA-17 —
8.
TR-11 —
9.'
TF-17 —
10.
KA-17 —

151,1 punkti
149,1 punkti
148,9 punkti
146,4 punkti
145,7 punkti
144,9 punkti.
144,1 punkti
144,0 punkti
143,5 punkti
143,2 punkti.

Individuaalne paremusjärjestus I kursusel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7—9.
7—9.
7—9.
10—11.
10—11.

G. Gutman, MM-17 — 39,1 punkti
L. Soroka, TM-17 — 38,9 punkti
N. Soroka, TM-17 — 38,5 punkti
L. Prjadko, AJ-17 — 38,4 punkti
D. Gulardova, LM-17 — 38,4 punkti
A. Kuznetsova, KA-17 — 38,2 punkti
L. Sergejeva, AT-17 — 38,1 punkti
N. Moskvina, LA-17 — 38,1 punkti
A. Remi, TR-11 — 38,1 punkti
A. Jantšuk, AT-17 — 37,9 punkti
F. Vafina, TM-17 — 37,9 punkti.

Naisüliõpilased, n kursus (235 osavõtjat,
37 õpperühma)
1 . MÕ-31

2. TT-31
3. TV-37
4. TR-31
5.
TL-31
6. MM-37
7. KÜ-131
8. LE-37
9. TI-31
10. TA-37

— 153,7 punkti
— 147,8 punkti
— 145,7 punkti
— 145,3 punkti
— 144,5 punkti
— 143,3 punkti
— 143,0 punkti
— 141,9 punkti
— 141,4 punkti
— 140,8 punkti.

TÄHELEPANU!
Vastame kümnele küsimusele
Nõukogude„armee, ja sõjalae
vastiku päeva
tähistamiseks
korraldab A L M Ä V Ü T P I komi
tee sõjalis-tehnilise
teemalise
viktoriini järgmistel tingimustel:
Viktoriinist osavõtjad vasta
vad vähemalt viiele küsimuse
le.
Vastused tuleb esitada standardtlehtedel koos vajalike es
kiiside, jooniste või fotodega
(igale küsimusele vastavalt üks
leht). Vastused palume anda
ära ümbrikus ja sealjuures on
vajalik märkida autori pere
k o n n a e e s - ja isanimi ja aädress.
Viktoriini vastused
panna
hiljemalt 10. veebruariks 1971
F iltri tee 5 ja. Ühiselamus nr. 2
välja pandud postkastidesse,
millised on tähistatud sõnaga
((Viktoriin».
Paremate vastuste eest kõigi
le viiele küsimusele on ette
nähtud järgmised preemiad:
I preemia — sõit suvel ühte
Nõukogudemaa lõunapürkorma
linna,
I I preemia — 20 rubla,
I I I preemia — 10 rubla.
Viktoriini tulemused ja võit
jate nimed tehakse teatavaks
pärast Nõukogude armee ja sõ
jalaevastiku päeva. Kõigis kü
simustes palume pöörduda ka
teedrisse F iltri tee 5, tuba 11
(tel. 250-72), I. Hindi poole.

Ametiühingukomitee.

Individuaalne paremusjärjestus II kursusel
R. Kallip, TT-31 — 39,2 punkti
E. Meltsas, TM-31 — 39,1 punkti
S. Jakobson, MÕ-31 — 39,0 punkti
M. Peterson, MÕ-31 — 38,3 punkti
L. Bolšakova, TV-37 — 38,4 punkti
H. Aus, TI-31 — 38,3 punkti
T. Grigorjeva, Mõ-31 — 38,0 punkti
K. Põldre, MÕ-31 — 37,9 punkti •
S. Paas, ED-31 — 37,9 punkti
E. Kullamaa, TR-31 — 37,7 punkti.

KÜSIMUSED
1. Kirjeldada 5. Eesti kom
munistliku polgu
sapööride
kangelastegu ujuvsilla ehitami
sel Tšerehhi jõel 23.—25. aug.

Meesüliõpilased, I kursus (187 osavõtjat,
27 õpperühma)
1.—2.
•
1.—2.
:
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

MP-11 — 147,5 punkti
MM-17 — 147,5 'punkti
AA-11 — 145,15 punkti
L I -li — 144,95 punkti
AV-11 — 144,7 punkti
L R -ll — 143,15 punkti
LA-17 — 142,3 punkti
E -ll — 141,5 punkti
LT-11 — 140,95 punkti
MM-11 — 140,2 punkti.

Energeetikud
käisid saunas
tih e
reede
veetsid
p alju d
energeetikateaduskonna tu den
g id V ä ä n a Jõesuu jahilossis.
Jahiloss asu b ilusas loodusli
k us p aigas
V ääna
jõe ääres.
N iisu gu ses
kohas v õ ib
hästi
p uhata, lõd vestada ennast õpin
gute pingest.
Esim ese
kursuse
laev a jõ u 
seadm ete
eria la l Õppiv
E rk i
õ u n oli koos
om a kolleegide
G e o rg E itelb e rgi ja H eik i V ir o nen iga ette valm istanud toreda
prograrmpai b e a t - ja p opm uusi
kast. G e o r g jä H eik i tutvusta
sid tu dengeid b e a tja
p op 
m uu sika
arengust,
selle stiili
ja
tä n ap äev a suundadega.
V estlust illustreerisid m u u sik a
lised näited vastavast v a ld k o n 
nast.
,
T an tsid a sai m u id u gi igaüks
n iip a lju k u i süda lustis, k u id

Individuaalne paremusjärjestus I kursusel

Sirvime protokolle:
Naisüliõpilased, I kursus (267 osavõtjat,
37 õpperühma)

im 34 puhkekodu tuusikut iga
1000 töötaja kohta.
Vastavalt teaduskondade suu
rusele jaotatakse siis’ ka pro
portsionaalselt tuusikud. Kui
mõni a/ü® büroo ei saa olemas
olevat tuusikut kasutada (ei lei
du näiteks soovijat), tuleb see
tagastada hiljemalt 20 päeva
enne tuusiku algust instituudi
a/ü komiteele.
Ravituusikute jaotamisel hai
guste iseloomu järgi peetakse
silmas büroode vajadusi.
Tuusiku soovija esitab aval
duse oma a/ü büroole, kes lae
kunud avalduste põhjal teeb tel
limuse a/ü komiteele, mis tuleb
esitada kaks kuud enne järgmi
se kvartali algust, s. o. I kvarta
liks eelmise aasta 1. novemb
riks, II kvartaliks 1. veebrua
riks, i III kvartaliks 1, maiks,
IV kvartaliks 1. augustiks.
Sanatoonsete tuusikute taotle
misel näidata haiguse diagnoos
ja soovitav sanatoorium.
Pideva informatsiooni saami
seks tuleb teade teaduskonnale
eraldatud tuusikute kohta pan
na teaduskonna a/ü teadete
tahvlile.
Head uut aastat kõigile ame
tiühingu liikmetele ja kogu
instituudi perele!

1.
2.
3.—4.
3.—4.
5.—6.
5.-6.
7.-9.
7.-9.
7.-9.
10.

Ü. Riimak, M P -ll — 38,2 punkti
J. Turro, MP-11 — 37,8 punkti
A. Nikolajev, MM-17 — 37.45 punkti
G. Jakovlev, MM-17 — 37.45 punkti
I. Küttis, LI-11 — 37,4 punkti
V. Berestovoi, LA-17 — 37,4 punkti
V. Krabo, TI-11 — 37,3 punkti
K. Liivorg, AV-11 — 37,3 punkti
T. Hagen, AV-11 — 37,3 punkti
T. Pulver, AA-11 — 37,1 punkti.

Meesüliõpilased,. H kursus (197 osavõtjat,
29 õpperühma)

(
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

AL-37 — 146,0 punkti
TM-31 — 143,6 punkti
MM-31 — 143,4 punkti
AT-37 — 143,3 punkti
LE-37 — 143,05 punkti
E-34 — 143,0 punkti
AK-37 — 142,95 punkti
AA-31 — 141,Q punkti
LA-37 — 140,2 punkti
M M -32 — 140,0 punkti.

Teisipäeval, 12 . jaanuaril 1971
kell 16 toimub peahoone audi
tooriumis 1-202, Eesti N SV Looduskaitse Seltsi T P I sektsiooni
asutamiskoosolek.
Möödunud aasta detsembris
toimus nõupidamine instituudi
rektoraadi, ühiskondlike orga
nisatsioonide ja teaduskondade
esindajate osavõtul, kus tähel
dati^ ebarahuldavat olukorda
instituudis looduskaitse
alal.
Nõupidamisel peeti vajalikuks
organiseerida regulaarne loo
duskaitsealane tegevus ja sel
leks moodustada Eesti NSV
Looduskaitse Seltsi T P I sekt
sioon.

Individuaalne paremusjärjestus

1.
2.
3 —4.
3.-4.
5.
6.—7.
6.-7.
8.
9.—10.
9 —10.

A. Pihlak, TM-31 — 38.4 p. ■
U. Purde, MP-31 — 37.9 p.
T. Järvekülg, AA-31 — 37.7 p.
A. Andersson, TM-31 — 37.7 p.
A. Märk, MM-31 — 37.55 p.
A. Raadam, AO-31 •— 37.5 p.
K. Kasuk, MM-32 — 37.4 p.
V. Sirdorov, LE-37 — 37.15 p.
N. Averjanov, AT-37 — 37.0 p.
I. Zamarjev, LA-37 — 37.0 p.
Võimlemisvõistluste peakohtunik
H. ERM

1919 a. Pudniki ja Priboroki J
küla juures.
2. Kirjeldada lühidalt Eesti
diviisi loomislugu ja tema võit
lustee tähtsamaid sündinus! Ko
dusõja ajal.
3. Kirjeldada aega, kohta ja
sõjalist olukorda, milles sooritasid oma kangelasteo Nõukogude Liidu kangelased seersant
Joosep Laar ja major Endel
Puusepp.

4. Mis tingib diiselmootorite
pöörete regulaatorite
aseta
mise?
5. Milline roomikutel liikuv
soomusmasin tunnistati Teise
maailmasõja parimaks
ning
miks?
6. Loetleda Nõukõgude Ar
mees kasutusel olevad 4-teljelised masinad, koostada nende
lühike tehniline iseloomustus ja
jõuülekande (mootorist ratas
teni) kinemaatiline skeem.
7. Nõukogude
relvastatud
jõudude eesmärk? Millistes tin
gimustes need loodi? Nimetada
Punaarmee sünnipäev. Kirjel
dada sõjaväelase vandetõotuse
teksti sünnilugu.
8. Missugustes rindelõikudes
ja kuidas kasutati Suures Isa
maasõjas koeri-miiniotsijaid?
9. Kirjeldada Nõukogude Lii
du kangelase,
insenervägede
kindralleitnandi D. Karbõševi
lahinguteed Kodusõjas ja tema
kangelastegu Suures Isamaa
sõjas.
10. Mis ori miin-sürpriis ja
anda selle printsipiaalne skeem?
Ootame teie vastuseid!
ALM AVÜ komitee
peale selle oli võimalus näha
ka peotantsu.
Kaasaegset peotantsu de- f
monstreerisid õhtu peremees1
Erki öun ja tema veetlev part- ■
ner Hela Sillamäe, kes on Tal- f
linna V. Kingissepa nimelise |
TPK Kultuuriklubi peotantsu-1
ringi liikmed ja jõudnud omal
«karjääriga» juba C-klassi.
j
Nagu igas korralikus jahi- [
lossis oli siingi parajaks ajaks!
kuumaks köetud «soome» sauni
kus vähemalt poistest keegi
käimata ei jätnud.
[
Pärast sauna oli mõnus istu-1
da praksuva kamina ees, kiip- jt'
setada varda otsas «viini» vors- ■
tikesi ja rääkida lõbusaid sau*
najutte.
Võiks veel lisada, et äsja tööd
alustanud
energeetikateaduskonna
raadio-translatsioonisõlme reporter tegi õhtust to
reda reportaaži, mis ühis
elamu «krappidest» eetrisse an
ti. Kõigi, osavõtjate üksmeelne
arvamus ~ tore õhtu oli! !
IVO PILVE, AQ-51

Koosolekule
palume
t#
kõiki Looduskaitse Seltsi litt'
meid, kõikide teaduskondade,
kateedrite ja allasutuste esin*
dajaid. Samuti võtab koosole
kust osa:Eešti N S V Looduskait
se Seltsi Tallinna Osakonna
vastutav sekretär R. Põder.
Ootame arvukat loodusesõp
rade osavõttu ja palume kaasa
tuua palju häid mõtteid flWj*
elukeskkonna hooldamiseks je
säilitamiseks!
Orgkomitee
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