KAS KASVATADA VÕI LASTA KASVADA?
1979. a. aprillis toimunud üle
liidulisest teaduslik-praktilisest
konverentsist
«Aktiivse
elu
hoiaku kujundamine. Kõlbelise
kasvatuse kogemusi ja aktuaal
seid
probleeme»
osavõtjaile
saadetud tervituses
rõhutas
seltsimees L. I. Brežnev järg
mist. Küpse sotsialismi ajal,
mil iga inimese igakülgseks
arenguks ja kõlbeliseks täiusta
miseks on loodud avarad või
malused, seisneb kõigi partei
organisatsioonide,
nõukogude
ja majandusorganite,
ameti
ühingute, komsomoli jt. ühis
kondlike organisatsioonide olu
lisemaid ülesandeid selles, et
kasvatada nõukogude inimesi
kommunistliku ideelisuse, kõr
gete kõlbeliste omaduste, sot
sialistliku ühiselu normide ran
ge järgimise ning kodanlikku
ideoloogiasse ja
moraalisse,
ühiskonnavastase
käitumise
ilminguisse, meie ühiskonnale
võõrastesse pruukidesse leppi
matu suhtumise vaimus.
I kursuse üliõpilane on juba
täiskasvanud inimene
vä lja 
kujunenud mina ning käitumis
normidega, mille ta ön omaks
võtnud elukeskkonnast.
Kah
juks pole need normid aga sa
geli kooskõlas üldtunnustatud
seisukohtadega. Teisest / kül
jest — isegi igati tuhli «reba
ne» peab viie aasta pärast asu
ma oma töökohale kõrgharidu
sega spetsialistile kohase kutse
eetikaga, autoriteetse, aktiivse
eluhoiakuga juhina. Sel ees
märgil on instituudis välja töö
tatud üliõpilaste kommunistliku
kasvatuse kompleksprogramm.
-Programmi üheks täitjaks ning
kasvatustöö suunajaks on tea
duskonna parteibüroo. Järgne
valt tooksingi mõningaid tähe
lepanekuid sellest töölõigust.
Väga suur osa kasvatuses on
rühmajuhendajatel, kes tegut
sevad nende poolt koostatud
rühma tööplaani järgi. Kahjuks
aga võib kohata ikka ja jälle
plaane, mis pole
kasvatavad,

vaid lasevad tudengitel kasva
da, kuidas juhtub. Olen nõus, et
üksi keegi ideaalset tööplaani
vaevalt suudab koostada, kuid
selle poole püüdlemine peaks
olema igaühe eesmärgiks. Plaa
ni kokkuseadmisel tuleks silmas
pidada asjaolu, et kasvatatava
te puhul on tegemist «noorte
vihaste meestega», kes protes
teerivad energiliselt välismõjutuste vastu. Spetsialisti kujunemisprotsess peaks toimuma
printsiibil tegevus — kogemus,
ilma otsese nn. moraali luge
miseta. Kui efektiivne see on,
sõltub just juhendaja oskusest
tegevust planeerida.
Tuleks
kindlasti kasutada rühma ak
tiiv i abi. N ii lisanduks plaani
le altpoolt tulev varjund ning
kirjapandu oleks ehk ka ker
gemini elluviidav.
Kuivõrd tähtis on kasvatus
töö õige organiseerimine, näh
tub N L K P Keskkomitee otsu
sest «Ideoloogiatöö ja poliitilise
kasvatustöö edasisest parenda
misest». Kasvatustöö organisee
rimisel ja läbiviimisel ei tohi
olla vahet sõna ja teo vahel.
Kasvataja peab olema ise ees
kujuks. Kuna meil on kasvata
jaks õppejõud-lektor ka oma
loengutega, siis ei saa piiri
tõmmata, kus lõpeb kasvata
mine ja algab õpetamine. Eriti
oluline, et lektor m aterjali esi
tamisel oskaks
objektiivselt
hinnata saavutusi käsitletavas
valdkonnas ning püüaks esile
tuua põhjusi, mis on tinginud
antud olukorra. See välistaks
ebakompetentsusest
tingitud
faktide väära tõlgenduse ning
aitaks noorel spetsialistil leida
oma koha. Tahaksin juhtida tä
helepanu veel ühele probleemi
le: kohusetunde
kasvatamine.
Sellega ei ole asjad veel kau
geltki korras. Kohusetunne al
gab suhtumisest õppeülesanne
tesse ja õppedistsipliini ja lõpeb
ühiskondlike kohustuste täit
misega. Üliõpilane,
tulevane
spetsialist, ei suuda ette kuju
tada, et tema kui tulevase juhi
korraldusi eirataks.
Kes ei
teaks vanasõna «Meest sõnast,

härga sarvist», kuid hinnates
selle väljendi põhjal meessoost
tudengite arvu teaduskonnas,
tekib ilmne vastuolu statistika
ga. Eriti torkab silma kohuse
tundetus ühiskondlike ülesan
nete täitmisel. Ürituse etteval
mistamisel saadakse
eeldatavailt osavõtjailt vajalik nõus
olek, kuid täitmisel selgub, et
lubaja sugu on
muutunud
(siinkohal ärgu õrnem sugu
kohkugu — naisterahvaste k ii
tuseks peab ütlema, et vaata
mata nende väikesele
arvule
teaduskonnas annavad nad oma
meessoost kolleegidele lubaduse
täitmisel silmad ette). Võidakse
väita, et ühiskondlik ülesanne
on vabatahtlik. Täiesti nõus.
A ga kui oled juba
lubaduse
andnud, siis ka täida see, sest
sinuga arvestatakse, sinule loo
detakse.
Näiteid ei ole va ja kaugelt
otsida. Rahvamalev ja reididest
osavõtt.
Mehaanikateaduskonnas on
180 rahvamalevlast.
Kuus on va ja reididele 100 ma
levlast, nii et reidil käia tuleb
keskmiselt üks kord kahe kuu
jooksul. .* Malevasse
astumisel
olid kõigil nende kohustused
teada. Faktiliselt aga on märts
esimene kuu peale oktoobrit,
mil reidist osavõtjate plaan täi
deti. Tänu sellele, et hakkasime
ehitusteaduskonna
eeskujul
teateid edastama allkirja vas
tu. Kas tõesti on va ja laskuda
bürokraatiasse ja kasutada lisa-,
funktsionääride abi, et .lihtne
mõiste KO H U STU S oleks täi
detud? Ilmselt peavad rühmajühendajad oma töö organisee
rimisel ülalkirjeldatut arvesse
võtma.
EKP Keskkomitee X V plee
numil ütles sm. K. Vaino, et
negatiivsete nähtuste
vastu
võitlemise probleemid,
kogu
kõlbelise kasvatuse probleemi
de lahendamine üldse, on seo
tud inimeste vaba aja sisusta
misega.
Ega tehnikaajastul,
eriti jäga mehaanikuil, Vaba
aega eriti palju olegi. On aga
siiski küllalt, et aktiivselt pu

hata. Statistika näitab, et mehaanikateaduskonna
tudengi
test ainult üheksal pole mingit
huviala ning nad ei tegele m il
legi muuga peale õppimise.
Kuid ikka ja jälle tuleb ühis
elamust signaale, et seal see
sama «aktiivne puhkus» liiga
valjuhäälseks on
muutunud.
Siiski on nihet paremuse poole
märgata. Midagi näitab seegi
tõsiasi, et kui möödunud aastal
võttis taidluskonkursist
osa
üheksa meie tudengit, siis tä
navu ulatus meie taidlejate arv
kolmekümneni.
Veel ühest «perekondlikust
probleemist». Taas ühiselamud.
Ükskõik kui suure algrakukesega on tegemist — tuba, kor
rus või korpus, ikka on selles
omad probleemid, mis on va a 
gimisel olnud mitmesugusel ta 
sandil. Korduvalt ka meie tea
duskonnas. K õik arutlused lõ 
pevad enamasti järeldusega, et
ühiselamu mikrokliima loomine
sõltub ikkagi üliõpilasest en
dast, ta peab ISE tunnetama
ühiselamu elureeglite täitmise
vajadust. Kuid üliõpilane m il
legipärast ei tunneta
Sellele
osutab kas vox see et isegi
majavanemate tasemel arvatak
se, et ega ühiselamus nn hull
polegi, võib elada küll. Samal
ajal aga toimub ühiselamus ei
tea
kust hangitud esemete
müük hulgija tükikaupa.
Ühiselamute külastajate arvu
üle aga võiks nii mõnigi muu
seum kadedust tunda.
Pole
imeks panna, kui mõni külasta
jatest siit või sealt meelepärase
«suveniiri» kaasa haarab. V a 
ba aja veetmisega seotud liig 
setest detsibellidest oli juba
juttu.
Ülalkirjeldatu on osa prob
leemidest, mis on meie teadus
konna parteibüroo ja dekanaa
di vaateväljas. Nende edukaks
lahendamiseks aga on va ja kõi
kide asjaosaliste aktiivset osa
võttu.
Mehaanikateaduskonna
parteibüroo sekretär
JÜRI P A P S T E L

ÕPPEKIRJANDUST, TEADUSKOGUMIKKE.
N L K P Keskkomitee ja N S V L
M inistrite
Nõukogu
määrus
«K õrgkooli edasiarendamisest ja
spetsialistide
ettevalmistamise
kvaliteedi parendamisest» esitab
nõudeid ka T P I trü k i- ja k irjastusosakonnale. Meie vahen
dusel jõuavad õppejõududest ja
üliõpilastest lugejaskonnani ro taprinttrükis õppematerjalid ja
teadustööde kogumikud, mille
tehnilise teostuse ja plaanikoha
se ilmumise eest oleme vastutavad.
Kuuludes nende organisatsioo nide hulka, kel on luba trükiste
väljaandmiseks kirjastuste va
henduseta, võib T P I kirjastada
suurt teaduslikku ja praktilist
tähtsust omavate teadustööde
kogumikke, autoreferaate, teaduskongresside ja - konverent
side
materjale,
loengutekste,
vaiketiraažides
õppevahendeid,
samuti muud
õppekirjandust

(õppe-abimaterjalid, m etood ili
sed juhendid, programmid, la
boritööde juhendid), . see m oo
dustab suurema osa meie too
dangust. Umbes 10°/o m eie ko
gutoodangust kuulub pisitrükistele (nn. rakendustrükised).
Meie osakond on seotud E NSV
K õ rg - ja Keskerihariduse M i
nisteeriumi n in g '"R iik lik u K ir 
jastuste, Polügraafia ja Raama
tukaubanduse Komiteega, kelle
kaudu jõudvad meieni üleliidu
lise vastava komitee korraldu
sed ning kes kinnitavad ja k or
rigeerivad
meie
väljaannete
aastaplaane.
õppekirjanduse
planeerimise eesmärgiks on an
da üliõpilastele kehtivate Õppe
plaanide ja -program m ide ko
haseid teaduse-tehnika edusam
me arvestavaid Õppe- ja m etoo
dilisi tekste. Peetakse silmas
kõrgkoolide
erialavaldkondade
varustatust Õppekirjandusega ja
dubleerimise
vältimiseks
ka
riik lik e kirjastuste õppekirjan
duse plaane.

Tänavu
18. märtsil
kiideti
T P I nõukogus heaks ning võeti
vastu 1981. a. väljaantava Õppeja teadusliku ning metoodilise
kirjanduse plaan. Vastavalt ju 
hendile koostatakse õppekirjan
duse ja teadustööde kirjastamise
aastaplaanid
kinnitatud pers
pektiivplaani kuuluvate ning
1. märtsiks valm inud käsikirja
de alusel; siia kuuluvad ka kor
dustrükid.
M eile eraldatud lim iid i koha
selt võisim e planeerida metoo
dilist Õppekirjandust 620 trü k ipoogna ulatuses (trükipoogen
on 16 lk.). Loengutekstide, õppe
vahendite ja teadustööde kirjas
tamisel peame jääma 150 arvestuspoogna (s. o. umbes 180—
190 trükipoognat) piiridesse, Õp
pekirjandusele kuulub siit vaid
25 arvesiuspoognat. K õrgkooli
de
kirjastamis-aastaplaanide
alusel koostatakse E N S V K õ rg ja
Keskerihariduse M inistee
riumis koondplaan, mis esita
takse kooskõlastamiseks R iik li

kule Kirjastuste, Polügraafia ja
Raamatukaubanduse Komiteele.
Teadustöid ja teoreetilise kalla
kuga õppekirjandust (loengu
konspektid, õppevahendid) hõl
mava plaaniosa (nn. A -plaani)
kinnitab N S V Liid u K õ rg - ja
Keskerihariduse Ministeerium.
Olles seotud kindla trü k ilim iidiga ja materiaalsete vahendite
fondidega, ei ole trü k i- ja k irjastusosakonna töömaht viimas
tel aastatel arvuliselt nimeta
misväärselt kasvanud. Võib ise
gi öelda, et tulevaks aastaks
ettenähtu on trükikoja praegust
töötajate arvu silmas pidades
meie võimaluste lagi. Arvesta
gem, et p,eale oma instituudile
tehtava näeb plaan ette anda
kõrg- ja keskerihariduse m inis
teerium ile
200
trükipoognat,
T P ed l-le aga 120 trükipoognat
rotaprinttrükiseid.
Trüki- ja kirjastusosakonna juhataja
LE M B I LOOPER

Eile, 1®. aprillil toimus TPI
korraldamisel
teaduskonve
rents, pühendatud V. I. Lenini
110. sünniaastapäevale ja Eesti
N SV 40. aastapäevale.
Konverentsi programmis olid
järgmised ettekanded järgmis
telt esinejatelt.
PLENAARISTUNG. «Lenin
like ideede alusel», rektor akad.
B. Tamm. «Leninliku pärandi
internatsionaalne
iseloom»,
v.-õp. H. Vainu. «Sotsialistliku
revolutsiooni leninlik teooria ja
tänapäev», v.-õp. R. Mikenberg.
^Üldise ja erilise dialektika
1940. a. revolutsioonis Eestis»,
dots. I. Jankovski. «ENSV rah
vamajanduse täiustamise sot
siaalmajanduslikud
tulemu
sed», dots. L. Brutus. «ENSV
töötajate elatustaseme tõus»,
dots. K. Kumm.
SEKTSIOONI ISTUNG. «Tei
ne maailmasõda ja sotsiaal-poliitilised muudatused Baltimaa
des», prof. P. Larin. «Agraarsuhete iseloomust Eestis 1940. a.
revolutsiooni eelõhtul», dots.
A. Ruusmann. «Saaremaa üles
tõus 1919. a. ja 1. detsembri
ülestõus 1924. a. kui 1940. a.
revolutsiooni teetähised», dots.
A. Sunila. «Meremehed läksid
rahvaga»,
prof. Ü. Taigro.
«Ametiühingud
sotsialistlikus
ülesehitustöös Eestis
(1944—
1950)», dots. N. Peder. «Linna
ja„ kolhoosiküla šeflussidemete
areng (1959—1970)», dots. J. Ma
dis.

*

Lähenemas on T P I komso
moli igakevadine suurüritus,
tänavu pühendatud V. I. Leni
ni 110. sünniaastapäevale —
R A H V A S TE SÕPRUSE PÄE
VAD.
Sõpruspäevade
programmis
on hulgaliselt toredaid ettevõt
misi: kohtumised külalistega,
kontserdid, muud üritused.
Lähemat infot saab järgmisel
nädalal vene keeles ilmuvast
TP-st ja muidugi ka teadete
tahvlitelt.

LENINI SÕNA
Demokraatlik tsentralism ei
lülita välja kohalikku omo®olitm st ühes eriliste -majanduslike
ja
olustikuliste
tingimuste,
elanikkonna erilise rahvusliku
koosseisu jms. poolest erineva
te piirkondade autonoomiaga,
vaid, vastupidi, nõuab tingima
ta n i i
üht
kui
teist.
Meil aetakse tsentralism alatasa
segi omavoli ja bürokratismiga.
Venemaa ajalugu pidi loomuli
kult põhjustama sellise segi
ajamise, kuid marksisti jaoks

Ü H IS E LA M U . AASTAD .
INIM ESED . III

Heidi Hiire fotod.
Ühiselamutega tegelevad ini
mesed ori millegipärast ilma
jäetud tähelepanust, mille nad
on koormat ■kandes ära teeni
nud. On ju majavanem otseseks
vahelüliks tudengite jä komandantide ja teiste ühiselamuinstantside vahel. Meie ühis
elamute nõukogusid juhivad:
I ü/e — Savo Urke, MT-61;
I I ü/e — Vahur Dohrus, LA-81;
II I ü/e — Ülo Reissaar, TP-41.
Alljärgnevalt mõned majava
nemate mõtted, kuuldud T P
vestlusringis.
* Millega ei ole rahul maja
vanem?
S U ; Ühiselamud on oma aja
ara elanud (I, II) Kloseti
potid lagunevad ja ummistu
vad põhiliselt ülekoormuse pa
rast. Ka ei ole meil järjepide
vat sanitaartehnilist hooldust.
Bemontima tullakse vaid siis,
kiri midagi on purunenud või
keegi tõstab lärmi.
V. D„; Milleks remontida ruu
me ja neid siis sulgeda? Tegut
setakse põhimõttel «kõik luku
taha.' . Aga kellele seda hoitak
se? Ettepanek: ehitada WC-d
samal põhimõttel nagu'raudtee
jaamades, siis oleks tagatud
nende alatine korrashoid.
S. U.: Meie ühiselamud, on
ülerahvastatud.
Minu arvates
võiks igas toas elada maksi
maalselt 2—3 inimest,.: siis
peaks maja veel 10—15 aastat
vastu. Seega tuleks tudengite
arvu ühiselamutes vähendada
800-lt 500-le, rais on muidugi
utoopia, sest kõiki soovijaid tu
leb maksimaalselt majutada.
V. D.: Isegi õppejõud ei tõsta
hea meelega oma jalga meie
ühiselamuisse, kasvõi korraks
ki, aga meie tudengid peavad

jääb see siiski absoluutselt lu
bamatuks.
1913
Teosed, 20. köide, lk. 28

te, käi
õigus.

kuradile!»

Ja

tal

on

Omal ajal olid /... / deklarat
sioonid, avaldused, manifestid
ja dekreedid vajalikud / .../ , et
rahvale näidata, kuidas ja mi
da, milliseid uusi ja ennenäge
matuid asju me tahame ehita
da. Kuid kas võib aina edasi
rahvale näidata, et me ehitada
tahame? Ei või! Kõige lihtsam
tööline hakkab sel juhul meie
üle irvitama. Ta ütleb: « Mis sa
aina näitad, kuidas sa ehitada
tahad, sa näita tegelikult — kui
das sa ehitada oskad. K ui sa ei
oska, siis ei lähe meie teed üh

. .. ei tule tegelda tühja sõ
nakõlksutamisega, vaid on ta r
vis hakata viivitam atult õppi
ma, õppima tehtud vigade na
jal seda, kuidas võitlust pare
m ini organiseerida. Me ei tohi
oma vigu vaenlase ees varjata.
Kes seda kardab, see pole revo
lutsionäär. Vastupidi, kui me
töölistele avalikult ütleme: « J ah,
me tegime vigu », siis see tähen
dab, et edaspidi need enam ei
kordu.....
1921
Teosed, 32. koide, lk. 452
Lodev väikekodanlik in te lli
gent hakkab mis tahes korra

0.921
Teosed, 33. köide, lk. 50

lageduse ja pdhega kokku põr
gates virisema ja halisema, sa
tub segadusse, kaotab enese
valitsemise, kordab iga kuulu
juttu ja. ägiseb rääkida midagi
segast « süsteemi» kohta.
Proletaarlane (mitte oma en
dise elukutse, vaid tegeliku
klassirolli poolest) alustab pa
het nähes asjalikult võitlust:
toetab avalikult ja ametlikult
tubli töötaja Ivani kandidatuuri,
soovitab tagandada halva P jo t
ri, algatab kohtuasja lurjuse S idori vastu, T iti protektsionistliku tegevuse vastu, M ironi ku
ritegeliku tehingu vastu — ja
ajab seda energiliselt, kindla
käeliselt, lõpu n i. . ,
1921
Teosed, 45. köide, lk. 120

ROHTU ÜHISELAMUTÕBEDELE!

REPORTJERIM Ä R K M IK U G A
SUUSARADADEL
Suüsahooaeg — 80. A lu sta ge m täht
saim ast — T P I m eistrivõistlustest.
5.
m ärts,
in dlvidu aaldistantsid e
päev. T a lv veel täies võim uses, lund
isegi lin natänavail, n ii et rahameist
ritel p o ln u d erilist raskust H a rk u
m etsa m aha p an n a h u v ita v m ä rk a 
m atute
tõusude
laskum istega
võistlustrass. R a ja k õ rg e im , lig i kolm e-m eetrine tõus o li sõelaks, mis;
tu gev am ad n õrgem atest eraldas.

Suusa-amatsoone asus rajale
46. Distantsiks sprintide sprint —
3 km. N ii lühike maa nõuab üli
mat keskendumist stardis j a
ohtlike
kurvidega lauskmaadistantsi äpardusteta läbimist^
Paraku polnudki see nii lihtne,
sest lumiste püksitagustega suusaneidusid oli finišeerijate seasl
küll ja küll. Suurepäraselt suu
tis raja läbida P ia Teder kee-?
miateaduskonnast, tema võidu-;
aeg 12.05. Ainult sekundiga kao
tas talle noor lootus, tulevane
maj andusökonomist
Märge
Järvsoo.
,
!

1. P ia T e d e r K O-61, 12.05. 2. M ärge
seal veel elama ja hästi õppi
* Efektiivne valve meie ühis
korduvaid palveid lõpuks ometi
Järvsoo TI-21, 12.00. 3. M a r je Rautso
ma!
elamutes?
remondiks vabastati. Remonti
A A-41, 12.36. 4. T iin a M eres KU-81,
12.42. 5. E v e L ism a n KU-81, 13.27.'
* Kuidas on majanõukogude
tegema aga hakata ei saa, sest
6. L e a K o re m KO-61, 13.34. 7. Saima?
S. U.: Lubade kontroll valve
suhted komandantidega?
toapõrandat pole naljalt ruumi,
R oosiväli KO-41, 13.45. 8. In n a F iopoolt oleks vajalik, eriti õhtu
S.U.: Üute komandantidega
kuhu astuda. Haldusprorektori
d o ro v a KM-47, 13.50.
ti pärast 18.00. Kontrolli orga
meie majas on läbisaamine vä
abi Leontine Kuusk kommen
Siis asusid starti mehed, võist-,
niseerimine
on
raske,
sest
tu

ga hea. Teisitimõtlemist ei ole
teerib: «Eile oli siin veel hul
lusmaaks 10 km. K u i lõpetasi
dengitel on põhimõte: mina la 
lem. Täna on vähemalt üks
seni olnud, loodame, et ei .tu
mehaanik Sergei Hromov, oli
sen täna sind,- sina homme
prügikast sodi täis topitud.»
legi.
asi lahtine — tagapool leidus:
mind läbi. Kui öösel panna uks
Seda sodi aga on laiali veel ikV. D.: Suhted on veidike ja
veel võiduhimulisi. Sergei ain
lukku, siis ei tuleks seda pärast
kagiT küll: leivatükid segamini
hedad. Kuulatakse küll viisa
sana alla 30 minuti sõidetud
01.00 enam avada.
suitsukonidega, terve põrand on
kalt ära, aga esineb vastuseis
aeg jäi aga ületamatuks. 19 se
kõikvõimalikku olmeprahti täis,
kõige uue vastu. Tundub, et
V. D.: Meie ühiselamus ei saa
kundit kaotas talle Jüri Iljin
seina ääres bussiliini nr. 22 silt,
komandandid töötavad
liiga
varem
kui kell 21.00 lube
ning minutiga A llan Toim, mõ
(kuskilt ärandatud?), seinakapi
šabloonselt. Tudeng pole rahul
kontrollida, sest avatud on ka
lemad ehitusest.
uste taga avaneb veel hullem
komandandiga, komandant jälle
raamatukogu j a ' ' arvutussaal,
pilt olmejääkidest.
tudengiga.
mida kasutavad kõik T P I tu 
1. S e rg ei
H ro m o v
MM-67, 29.55.
2. J ü ri I l j in ED-81, 30.14. 3. A llan
dengid. Õhtul aga oleks luba
Mida arvavad 438. toa elani
* Mõni sõna majanõukoguT oim ET-62, 30.55. 4. R ein Ir ik L E de kontroll praeguse korra
kud ARN O N IG U L (AV-61),
dest..
62, 31.21. 5. K a le v L lih e rt KM-42,
lageduse juures tõesti vajalik.
TOIVO LU TS (AV-61), TO O 
31;36. 6. A a r e
M ets LE-61,
31.46.
S, U.: Majanõukogu põhiliselt
'
7. P eeter V a h i EE-81, 31.48. 8. Reino
M AS SEGER (AK -21), JÜRI
karistab, rohkem oleks vaja
I ljin E T -21, 32.02.
* Kas majanõukogu karistav
PU DAN (AO-81)?
anda majanõukogule premee
funktsioon on kä nõukogu põ
•••«
❖
rivat rolli.
hikirja järgi esmane?
V. D„: Korrusevanema ja tema
6. m ärts, teatesõitude päev. F a a riJa veel ’ toimetuselt.
Ühiselamunõukogude põhimääru
abi võiks panna kahekesi tup
kraadin e p a k a n e oli asendun ud k e r
sest:
«Uhiselamunõuliogrud on ko
Majavanemate mõtteid kuu
ge sulaga. V õ istk o n d ad e l jätkus nu
pa elama, et luua neile tingi
hustatud organiseerima tubade, köö
putam ist, m issugun e m äärdekom bilates ja varasematest kogemus
musi tööks ja kuidagimoodi
kide, puhketubade, koridoride, sani
natsloon on parim .
test ühiselamuprobleemide val
taarsõlmede ja teiste üldkasutata
stimuleerida ka nende tegevust
vate ruumide korrashoiu iseteenin
gustamisel jääb üha enam mul
Naiste 3X3 km. Rajale söös
nõukogus. Majanõukogud saak
damise korras ja kindlustama tudenje, et probleem Ü HISELAM U
tis 10 võistkonda ning sõidu lõp
sid palju ära teha, kui maja
geile normaalsed, õppe- ja elamistin
sarnaneb lõputa laulule või vee
pedes jäi ülejäänutel vaid pead
gimused, üldkasutatavate ruumide
elanikud ise kaasa aitaksid.
nõuetekohase sisustamise.»
tassimisele ämbriga, millel pole
vangutada. Nüüd juba kolman
Oleks vaja traditsioone, kuid
põhja all. Otsus järgneb otsu
dat aastat järjest võidptsesid
meie tudengi passiivsuse juures
S. U.: Kujuneb lihtsalt nii
kolin keemikut:
Tiina Meres,
sele,
lubade
kontrolli
vajadusest
on nende
väljakujundamine
välja, sest teiste probleemide
ori olnud juttu aastaid, kokku
Eve Lisman ja P ia Teder. Isegi
vägagi raske. Ideid on palju,
kallale ei saa enne asuda, kui
võttes aga muutub probleem
väledaj algsed esimese kursuse
ellu viidud suhteliselt vähe.
kord on majas. Jooksvad kü
majandustudengid M arje Posjärjest teravamaks. Milles on
S.U.; Kui tudeng saaks aru,
simused (puhtus, korrarikkumi
sul, Anne Jaaska ning Märge
asi? Kas me siiski liialt ennat
mida tohib teha ja kui palju
sed) võtavad liiga palju aega,
Järvsoo ei suutnud nende he
likult ei pea K Õ IK I üliõpilasi
(mürtsu jne.), siis ei oleks ühisei jää mahti näiteks vaba aja
gemooniat murda. Parim at eta-r
(s. t. ühiselamu elanikke) täis
elamunõukogu sellisel
kujul
organiseerimiseks. Tudeng vaapiaega näitaski P ia 11.53, veidi
kasvanud inimesteks? K õrvalt
nagu praegu (ikka keelajana!)
,tab elule liiga kitsalt (näeb
aeglasem oli M ärge 12.22 ning
vaatajana tundub küll, et täis
vajalik.
majanõukogus ainult karista
kolmas tulemus elektroenergeekasvanud on neist vaid osa —
* Mida on tudengile ette
ja t). Nõutakse soodustusi, aru
tika ankrunaiselt M arje Rautneed, kes ka ühiselamut peavad
heita?
saamata, et midagi tuleb ka
solt 12.51.
koduks ja samas oskavad jä r
vastu anda — olgu selleks v ä 
V. D.: Tudengid ei taha isegi
gida seal just nimelt ÜHISELU
1. K eem ia, 38.30. 2. M a ja n d u s, 41./U.
hemalt või aktiivne osavõtt
oma väheseid kohustusi ühis
3. E lek trö en ergeetik a, 42.09. 4. K ee
norme. Kas panite tähele? —
ühiselamus
(ja
eelkõige
oma
elamutes (valve, köögi korista
m ia I I , 44. 06. 5. M a ja n d u s e II , 45.08.
majanõukogude esimehed ka
toas!) korra hoidmisest.
mine) täita,
sutasid oma jutus sageli vä l
Mehed, 4X5 km. 8 meeskon
S. U.: Tudeng avaldab küll
V. D.: Tudengi üldkehtivaid
jendeid: «tudengid ei taha»,
da. Polnud kahtlust, et esimes
valjul häälel oma negatiivset
vaateid elule on väga raske
«kui tudeng saaks aru», «tu 
teks tulevad ehitajad. N ii oligi.
hoiakut mõningatesse problee
murda. K õik tahavad olla sõl
deng ei vaevu». Kõrvalt oli se
Võistlus kulges nagu stsenaa
midesse, kuid ta ei vaevu neid
tumatud ja vabad, kuid tuleb
da pisut kentsakaski kuulata:
riumi järgi. Juba suusastaadio
lahendama. Keegi ei taha enda
tunnetada piire. Näiteks sessi
kas majavanem siis ise polegi
n il! lahkudes vedas Allan Toim
le võtta väikestki lisakoormust
ajal peale eksamit purjus peaga
tudeng? Praegu aga on lood
võistle j aterivi pikaks ning esi
näiteks korrusevanema või mõ
juhtub, et karjutakse, lauldak
vist tõesti nii, et majavanem
mese vahetuse lõppedes oli ehi
ne muu ametiga. Mõeldakse, et
se, kakeldakse, joostakse mööda
PEAB end teisest tudengist, s. t.
tajate edu teiste ees 1,5 minutit
see töö on ainult majavanema
maj a, mõtlemata .sellele, et kõr
oma maja elanikust ja eriti tol
Allani võistkonnakaaslastel Peeja majanõukogu kohustus. A k 
valtoa elanikel on homme eklest korrarikkujast kõrgemaks ... ter Vahil, Reino ja Jüri Iljinil
tiivsem pool kitsaskohtade leid ' sam.
pidama. Vastasel juhul võib
jäi üle edu vaid hoida. Sellega
misel ja likvideerimisel peaks
tuldi toime, sest finišis edestati
kogu majas kord sootuks kahe
*
*
*
olema tudeng ise.
jalaga lonkama hakata. K u i ikteist kohta rohkem kui 6 minu
* Majavanema
suhtumine
tiga. Parimad etapiajad tulic
kä tudeng ei taha, ei vaevu ega
Paremini teha saab väga pal
karistamisse?
Viimases vahetuses. Jüri Iljir
mõista, on üpris lootusetu rää
ju, aga ühiselamu inimesed ise
14.42 (E), Sergei Hromov 14.4<
kida üliõpilaste omavalitsusest
V. D.: Teatud piirini see ai
peaksid avaldama rohkem init
(M), Rein Irik 15.00 (L). Ehita
ühiselamus, ja arvata, et lõpu
tab, hiljem ori juba kurjast.
siatiivi. Majanõukogud, koman
jate esikoht oli igati välja tee
tu rääkimise ja paljalt nn. mo
S, U.: Karistada tuleb konk
nitud, sest kolm järgmist tule
dandid ja kõrgemalseisvad ins
raalse mõjutamisega saaks tu
reetse patu eest (valvest puu
tantsid peaksid ühte vankrit
must kuulusid neile. Reino?
dengi mõistma, tahtma ja vae
dumine vms.). Suhtume tuden
vedama. Kui suudame problee15.03, Allanil 15.18, Peetril 15.24
vuma panna. Kuna aga eksis
gisse vist liiga leebelt. Näiteks
midekera, mida seni veereta
teerib ka neid, kes vaatamata
1. Ehitus, 60.27. 2. Elektröautom aaTRÜ-s tegutseb distsiplinaarko
takse ühest käest teise kätte,
tika, 66.28. 3. M eh a an ik a , 67.41. 4. Op
oma alkoholilembusele ei anna
misjon (sinna kuuluvad rekto
pejõ
u d -teen istu jad , 68.43. 5. Keem ia
koos õigele poole veeretama
täiskasvanu (ja K Õ R G H A R I
72.33.
raadi, komsomoli, a/ü komitee
hakata,
võime
leida
rohtu
pal
DUSE
poole
pürgija!)
mõõtu
Kohapunktide
liitmisel selgus tea
esindajad,
komandandid jt.).
judele ühiselamutõbedele.
duskondade paremusjärjestus: K välja, siis
moraalilugemisest
Komisjon korraldab regulaar
10 punkti, E — 9, L — 8, T — 7
lihtsalt ei piisa — nende suhtes
selt reide kõikidesse ühisela
M - 5, A - 5. ?
.
Vestlusringis osalenute mõtted
tuleb olla märksa karmim kui
mutesse. Vahelejääjate karis
* * tjs
pani
kirja
a/u
komitee
liige
seni.
Ühiselamukohast
ilm
ajät
tuseks on
ühiselamukohast
TQ Q M AS R IH V K
mine või ühiselamust väljavis
Järgm isel p äe v a l o lid tugevam a*
ilmajäämine. Nagu kuulda, oli
. ;EE“4^
ju b a O tepääl. Ees ootas rid a tüik
kamine ei tohiks olla praegus
sel komisjonil tööd algul väga
sem
aid jõuk atsum isi, seejärel a g
te lõputuna näivate ühiselamu
Eesti NSV kõrgkoolide melgtflvõist
palju, praegu vähem. Seegi vist
probleemide
juures
nii
harv
T
P
TO
IM
ETU
SELT
lused.
Meistrid pidid selgitama k.
on mingi näitaja komisjoni te
slalomistid
ning
s u u s a h ü p p a ja d
nähtus. Kui sealjuures otsusta
gevuse hindamiseks. Peaks ka
kahevõistlejad.
jad nn. surnud ringi kardavad
Teisipäeva, 8. aprilli hommik.
meil midagi taolist organisee
ja korrarikkuja ühiselamokoToimetuses heliseb telefon. EhiAlgatuseks va liti TPedI lah
rima, Oleks vähemalt üks ja
hast ilmajäämine ka instituu 'tised meistrivõistlused. Õnnetu
tusjaoskonna juhataja August
vaga konkreetne organ, kes
dist lahkumise kaasa toob, ei
seks polnud aga TPedI bäa
Bõstrov: «O lge nii kena, tulge
ühiselamutega tegutseks. Prae
tohiks seegi olla kohutav õnne
sis Vana-Otepääl kõigile koha
vaadake ja aidake. Pange leh
gu tundub, et tegelevad ja vas
lesaabunuile majutusrüumi J
tus. Kõrgharidusel peaks siiski
te, enam muidu ei saa .. . »
tutavad kõik, seda aga, mida
nii ööbisid osa tipikaid hoopis
säilima hind, ja mõttetu on
Lähen ja vaatan. Vaatamis
vaja teha, veeretatakse nagu
ki Tehvandi hüppetorni all asu
diplomiga kedagi või midagi
väärsuseks on I I ühiselamu tu
palli järgmise vastutaja kät
Järg 4. lk.
petta, kõige vähem iseend.
ba 438, mis peale komandandi
te . ..

ODESSA MOSAIIK
O k to obrik u u k esk p aik u esines m eil
m äletatavasti Odessa Polütehnilise
instituudi üllõpilasteater.
Toim e
tusse astus sisse sealse ajalehe to i
m etaja A le k sa n d r G rah ovski, k e lle 
g a edaspidine suhtlem ine viis n ü ü d
kevadel Odessasse m eie lehe ü m ber
liik u vad erksam ad kaastöölised. K o 
gusim e kogem usi,
laadisim e
end
m u ljetega j a k ujun d asim e oma a r 
vam ust
Odessast,
odessiitidest,
O P I -s t ja ajalehest «OneccKHü uojiHTexHHK».
Ootam atu oli pettuda
ilm as (meist siia m aha jä i optim is-

URMAS SAN N IK
MT-81

_ PÄEVAD TÄIS
SÕPRUST JA RÕÕMU

m isisendav k e v ad , seal sattusim e
n ag u tüütusse sügisesse); k a su lik oli
õ ppida orien teerum a
«A e r o flo t i»
p ealtn äh a lihtsas, kuid
tegelikult
k eerukas
süsteem is;
n ii m õn igi
m eist v õib neid 6 p äeva p id ad a üht
lasi õnnestunud kaubareisiks.
See
k o ik a ga p o le gi n ii oluline, eriti kui
kõne a ll on m inevik. J ärgn ev a lt an
n am e lin nulenn ulise ülevaate sellest
m ärkim ist vääriv ast, m is k ü la sk ä i
gu lt T allin n ast
poole
suurem asse
lin na ja sõsarõppeasutusesse
enim
m eelde jäi.

Algas kõik juba märtsikuu:
esimesel nädalal, kui mehaani
kateaduskonna
komsomolibüroole saabus kiri Dnepropet
rovski Riiklikust
Ülikoolist.
Sealse mehaanika-matemaatika
teaduskonna
komsomolibüroo
ja orgkomitee korraldasid juba
traditsioonilised
mehaanikamatemaatika. päevad. N eile p i
dustustele kutsutakse külalisi
üle terve Nõukogude Liidu. N ii
ka tänavu,

Odessa-mosaiigi seadsid kokku U R M I REINDE, PIL L E T R IIN MIHELSON, TA R M O VEER, AGU S A V IL A , R A IN E R
GORNISCHEFF. Pildid Rainer Gornischeffilt.

& Fotol paremal Odessa ooperi
teater, kuulus kogu Nõukogude
Liidus, asutatud 1810.

_ Lennukisse istusime täis optim ism i
ia
Ve5äike f h « m i jätkus
k a kõhklustele, sest me ei teadnud
Kas m ehaan ika-m atem aatika päevad
on vSüdus- või
m eelelahutusüritus.
K oos kutsega saadeti m eile k a peo
p rogram m , m illes räägiti aga vaid
k õikvõim alikest vastuvõttudest, tu t
vum isõhtutest, sp o rd i- ja ta n tsu p id u 
dest.
L en n u k isõit v ältas um bes n eli tu n 
di ja p eale vahem aandum ist M in skis
teadsim e, et järgm in e on m eie siht
punkt.
K uid
kui
len n ukirattad
m aan d um israd a p uud utasid, selgus,
et m e poln ud mitte D n e p rop e trov skis, v a id sellest um bes 70 k m eem al
Z ap o ro žje s. Ä k ilin e külm alain e oli
k o ik m aanteed ja tänavad k iila sjä ä 
g a katnud, loom ulikult ei saanud
siis k a lennuväli vastu võtta, õ n 
n eks laabus kõik hästi ja kahe tu n 
n i p ärast tulim e ju b a õiges kohas
len n ukist maha.
M eid oli hilinem isest hoolim ata
len n u jaa m as oodatud. P e a le lühikest
bussisõitu jõu d sim e p ärale.
.Juba
olim e k a Iaüa taga vestlusrin gis n in g
h ilje m diskom uusika saate] tantsu
p õran dal.

'Odessa — see on rahvusvahe
line
sadamalinn,
suvituslinn,
Puškini kodulinn ja oblastikeskus Ukrainas, asutatud 1774. a.
Nüüd ka m iljonilinn koos 14
kõrgkooli ja klassitsistlikus stii
lis vanalinnaga.
_
Odessas ei ole metrood, kuid
ion kiiresti sulguvate . ustega
trollid ja trammid. Odessa lä
hedal on katakombid, kus sõja
ajal tegutses tugev partisanigrupp.
Odessa on kuurortlinn, kus
puhkab igal aastal üle 300 tu 
hande nõukogude inimese.
Odessas on 10 turgu, 10 feat.rit, 10 kohvikut, 28 kino.
* * *
Odessa Tööpunalipuga . (1971.
-aastast) Polütehniline Instituut,
m ille külalised me neljal päeval
. olime, on Odessa Üle tubli to 
sina kõrgkooli seas üks suure
maid. Kool on asutatud 1918
ning andnud üle 35 000 spetsia
listi. Instituudis Õpib üle 10 000
päevase tudengi 11 teaduskon
nas 25-1 erialal. Igal aastal lõ
petab 1700 noort spetsialisti.
Kooli iseloomustab see, et siin
õpib palju noori ka raja ta
gant — ligi 60-st riigist. Uks
teaduskond valmistab ette tu 
dengeid välismaalt Õppimiseks
teistes NSV Liidu kõrgkoolides
(Moskvas, Kiievis, Leningradis).
Veel arve — kõrgkoolis õpib 150
asrAranti, töötab 790 õppejõudu,
30 professorit ja teadusdoktorit,
,340 teaduskandidaati ja dotsen
ti. Koostööd tehakse N S V L T A
.30 instituudiga, 20 ministeeriu
miga, 30 tööstusettevõttega. 1978.
aastal tehti uurimistöid 53 m il
joni rubla eest, majandusefekt
■oli 3J rubla 1 kulutatud rubla
kohta, jagati välja 96 autoritunnistust. Tudengitest on seo
tud uurimistööga 80%. Instituu
dil on kasutada 6 saali arvuteid,
igale tudengile 14 tundi arvuti
te g a .
Tutvustati ka instituudi m uu
seumi, m ille direktor rääkis
kooli uuematest saavutustest.
Aastas kaitseb doktorikraadi 1—
2 inimest, ca 30 inimest saab
,kandidaadikraadi.
Instituudi praegune rektor on
■professor K. I. Zablonski.
*

*

*

Odessalane armastab soojust,
armastab päikesepaistelise ilm a
g a mööda tänavaid jaluskleda.
Kuna üht ega teist meie seal
viibimise- ajal kahjuks polnud,
saime
linnarahvaga
tutvuda
kaubamajades, kus müüdi üht
teist nagu meilgi, väheseid va
ja lik k e kaubaartikleid polnud
■aga sealgi nagu meilgi.
* * *

Sport on O P I-s au sees. 50%
tudengitest tegeleb sellega ak
tiivselt. O PI-s on normaalne
ajakohane spordibaas ja ühisela
mud selle vahetus läheduses
(peaaegu nagu meilgi), instituu
di spordihallis paikneb 2 suurt
saati üks võimlejatele ja maadlejatele, kergejõustiklastele jt',
teine
pallimängudeks.
Hallis
asub 25 yn ujula, vehklemissaal,
arstipunkt, ja ega me kõikide
sektsioonide ruume näinudki.
Asja valmis ajakohane ratsutamismaneež,
NSVL
parimaid
(kohaliku
utlus).
Instituudis
•õpib praegu 4 olümpiakoondise
kandidaati,
võrkpallimeeskond
«Polutehm k» on kõrgliigas 6.,
saavutusi on aga hülgemgi.

* Sõbralik kohtumine « Odessa Polütehniku» toimetuses. Pare
mal O P I (praegu juba endine) toimetaja R. Rajevski, vasa
kul meie Pressiklubi president T. Veer.

* Hetk enne lahkumist Odessast. Ees laevareis läbi Veneetsia,
Gibraltari, Gdanski ja taas tagasi Tallinna.
*

*

*

Diskosid on m eil rohkem kui
neil, teadsid odessiidid rääkida.
ÜliÕpilasklubi direktoriga ves
teldes selgus, et rakendamist
leiavad, kõik taidlusvormiä pea
le koorilaulu.
M ärkim ist
väärivad __ O PI
püüdlused rock-ooperite lavale
toomisel. «Tütarlast ja surma»
on Tallinna publik näinud, ap
r illi algul näeb Odessas ram bi
valgust 2 uut muusikakompositsiooni.
Ehtsal diskol ei Õnnestunud
käia (palju neid Tallinnaski on),
kuid nagu selgus, käib linna
komsomolikomitee šeflusel noor
te diskorite ettevalmistamine
täie hooga, s. t. tuleb lisa ates
teeritud plaadikeerutajatele.
Käes on tehnikasajand, pole
ime, et iga litsentsplaat põh i
m õtteliselt võib jõuda iga soo
vijani, millisel teel, sellest te i
nekord. Lem m ikud ja soositu
mad kommertstähed Odessas ja
Tallinnas langevad peaaegu üh
te, meeldiv ainult, et inglise
keelele andis., mõnusat vahel
dusi hispaania vokaalne alfa
beet.
Diskoklubi « Gaudeamus»? See
on Odessa linna parima diskopuldvga . (poola päritoluga), vä rvimuusikaekraanidega
mõnus
ruum Õ P I ühe ühiselamu esi
mesel korrusel. Oleks ehk õigem
öelda väike saal, sest «E v a » ja
«P ik o » mahuksid sinna m õle
mad koos laudadega ära, l i 
saks baarilett pukkidega. K lu b i
loodi, sisustati ja tegutseb tänu
tudengitele. A m etiühingult saa
dud rahadega on tudengid loo

nud koha, mida võib* mõnes
mõttes võrrelda meie Glehni los
siga. Muusika, paar kokteili,
puhkehetk — selle on tudeng
loonud tudengile instituudisises
te organite toetusel.
* * *

Igal asjal on omad plussid ja
vead, kuid selge on see, et ter
vise arvel ei tohi koonerdada
O P I-l on peahoone lähedal oma
p olik liinik — kahekordne, koos
eri- ja ravikabinettidega, koi
mandal korrusel asub profülak
toorium , kus iga kuu on 100
haigussoodumusega tudengil või
malus oma tervist tugevdada
arstide järelvalve ja raviprot
seduuride abil. Vajalik asutus
selles veendusime kogu Odessas
viibimise ajal, nim elt ööbisime
profülaktoorium is.
*

4*

*

Jõudsime lennukisse ja lenda
sime suurel T U -154-1 meie suu
re kodumaa pealinna Moskva
poole. Lennutunnid möödusid
soojas ja sõbralikus õhkkonnas
sõiduai ga sisukamaks ja lühe
maks muuta püüdis kirjandus
ning meie naisduo meeleolukas
esinemine laskumisel.
Vnukovos vähenes meie niigi
väike seltskond kahe õnneliku
võrra, kel seks päevaks Tallin
na piletid taskus olid, meie
teised aga seisime dilem m a ees.
rong täna või lennuk homme
E t esimesele kohti saada oli pea
aegu rohkem kui kahtlane, siis
otsustasime teise kasuks ning
asusime öömaja otsima. E i leid
nud muidugi. Pärast kaubajalutuskäiku viisim e läbi suundJärg 4. lk.

Järgmine hommik algas päe
vade piduliku avamisega. Ü li
kooli
mehaanika-matemaatika
korpuse sissekäigu juurde ko
gunesid kõik selle teaduskonna
tudengid ja külalispd.
Meid
võeti vastu plakatite, loosun
gite ja lõbusa muusikaga. P i
dustused avas teaduskonna de
kaan prof, Motornõi, Päevade
deviisiks kuulutati;- «Naer on
intellekti
aluseks!»
Lauldi,
tantsiti, tehti muusikat, siis pa
luti kõiki majja. Kuni õhtuni
jätkus kohalikel tudengitel õp
petöö. Meile aga anti võimalus
tutvuda
ülikooli
argipäevase
tegevuse ja õppetööga.
Tuleb
aga kohe öelda, et kõik polnud
sugugi argipäevane. Kujutage
ette sellist pilti, kui näiteko
meie instituudi V korpuse kõik
koridoriseinad, uksed ja laed on
täis
riputatud
löosungeid,
transparente ja seinalehti, üks
kirevam, värvirõõmsam ja vai
mukam kui teine. Teaduskonna
kõik õpperühmad olid püüdnud
kaaslasi nalja ning naeruga üle
trumbata. Loomulikult polnud
kõik ühtviisi tasemel, kuid üld
mulje oli see, mis rabas.
Juba esimesed tähelepanekud
kõnelesid sealsete
üliõpilaste
tõelisest tudengivaimust, tegutsemistahtest ja
huumorisoo
nest. Kui siginat-saginat jäi
koridorides vähemaks,
saime
mahti tutvuda ülikooliga.
D n ep rop etrov sk i R ü -s op 8 tea
d uskonda:
m ehaan ika-m atem aatika,
teh n ik a-fiiü sik a, fü ü sik a,
keem ia,
b ioloogia, ajalu gu , filo so o fia ja k a u g 
õpe. D R U -s õpib u m b es 13 tuhat ü li
õpilast, 65 kateedris töötab ca tuhat
õ p p e jõ u d u ja teadurit, p oo led neist
on teaduste kand id aad id ,
poolsada
a ga teaduste doktorid ja p ro fe sso 
rid . Ü lik o o lil on Üle 20 te ad u slab o ri, mis on varüstatu d ajako h ase a p a 
ra tu u ri ja seadm etega, on bioloogia
õp p e ja a m ad ja su u r arvutuskeskus.
DRÜ
on su urim aid teaduskeskusi
kogu U k ra in as. • Tehakse arv u k a lt
lep in gu lisi töid
koostöös v a b a riig i
ettevõtetega. MöötTunud aastal sai
D R Ü 60-aastaselts. Selle a ja jooksul
on diplom i saanud um bes 35 tuhat
spetsialisti, kes töötavad ettevõtetes,
teadusasutustes, koolides ja k õ rg k o o 
lid e s 'ü le ko gu L iid u .

Lausa peadpööritavate mul
jete keerises möödus päev kii
resti. Õhtul olime
kutsutud
vastuvõtule Tema Kõrguse M a
temaatikute Kuninga juurde.
Vastuvõtt toimus linna suuri
mas teatrihoones — Lenininimelises Palees..
. . . M u u sik ah elid e saatel süttib la 
v a l v a lg u s ja sisse sam m ub õukond:
chevalier
Teoreetiline
M eh aan ika,
k ra h v F üüsika, a b b e T u g e v u sõ p e 
tus, v ü rs t M atem aatiline Loo gik a,
m on sieur R ak en du sm atem aatika jt.
koos daam idega.
A lg a b
m enuett.
T an tsijaid jä lg ib eem alt T e m a E m inents K a rd in a l ise. K u i lõ p e b tants,
sam m ub kohale M in istrite N õ u k o g u
(k o m so m olib ü roo), kes v a ev a lt jõ u a b
om a aurivistuse üles seada, k u i t u 
leb k i T em a H iilg u s K u n in g a s — im 
posantne, p ik a m usta h ab e m e, p u n a 
se m antli ja sätendava
kro on iga.
N a g u ig a l ku n in gal, on k a tem al
n a rr, kes laste ja lgrattal sõites v e a b
enda jä r e l lav a le k l a v e r i . . .

K õ ik on valm is suureks peoks.
K u n in gas ja peam inister jagav ad
kätte õukonna kõrged autasud. M a 
tem aatikute m aa
tublim atele. Ja
n ü ü d jõ u a b aeg selleni, et kun in gale
p ea v a d om a kunsti näitam a ja k in g i
tused üle
andm a kõik külalised.
Etteasteid jätkus mitmeks tunniks.
Esinesid tudengid Taškendist, V i l 
niusest, MinsKist, Sverdlovskist, K a a 
sanist, Goraejist, Donetskisfc, H a rk o vist, Lvovist, sim feroopolist, T ju m e 
n ist ja k a meie Tallinnast. Ega p o l
n u d k i m ingit vahet, kas kuningale
k m giti uhked suveniirid, raam atud
v o l lihtne lau l =- kõik, mis üle anti,
anti udam ega. Enam ik esinejaid oli
kohale sõitnud koolidest, ku§
sed n a lja ning naerutam ise pidustu
sed on täiesti tavalised. Kas pole see
v ä lja k u tse m eile, kes m e eüd p ra k ti
liselt m ü ü rid e vahele oleüie Sulge
nud? O leks aeg k a m eil igas töääds*
konnas selliseid päevi k o rrald am a
hakata. Pole m idagi, et m eie insti
tuut on tudengite arvult väiksem .
P a lju olulisem on, et peam e veel
õp p im a külaliste eest hoolitsem ist Ja
eriti seda särtsu ja vaim u, m is saa
d ab neid k õ igis ettevõtmistes.

Kui said läbi külaliste ette
asted, algas revüü programm —
ansamblid, diskotüdrukud, ■diksiländmuusikä, kupleed, tant
sud. Kogu õhtut täitis tohutu
rõõm jä tegutsemistahe. . See
haaras kõiki, nii saali kui esi
nejaid. Viis tundi möödus m aikamalult.
Järgmisel päeval vahetasime
komsomolitöö kogemusi Lähe
malt
rääkisime
orgtööst,
ÜPP-st, leninlikust arvestusest,
stipendiumi ja
ühiselamute
probleemidest.
Kommunistlike
noorte tegevust saadab Dnepropetrovskis tohutu aktiivsus ja
initsiatiiv. Eriti tuleks meil õp
pida nende näitagitatsioonist —
kõik teadetetahvlid, komsomoliprožektorid, seinalehed
.on
omal kohal, kõik on nägus, pii
savalt näitlik ja loomulik.
õhtul
kohtusime
jällegi
Lenini Palees, kus leidis aset
omapärane võistlus tudengite
ja õppejõudude vahel.' Lausa
uskumatu tundus, kuidas in i
mesed ennastunustavalt kõike
välja pannes võistlevad selle
n.mel, kes keda suudab nalja
ja naeruga üle trumbata.
tu
dengid nii vaimukad ja särtsa
kad olla võivad, on veel aru
saadav, ent õppejõud! fNemad
aga ei jäänud milleski tuden
geist maha, kohati aga olid
oma õpilastest ülegi. Satiiri ja
pilke alla võeti kõik halb, mis
igapäevases ülikoolielus ette tu
leb. Ka seal on nähtavasti mõ
nel tudengil raskusi kehalise
kasvatuse arvestusega. Niisiis
korraldati laval kehalise kasva
tuse näitlik riigieksam. Näite
mäng tehti ka tudengi ja deka
naadi
vahelistest
suhetest.
Lauldi kupleesid suitsetamise
kahjulikkusest. Veel on neil
probleemiks ülikooli
söökla.
A ga samuti ollakse pahuksis
ehitajatega, kes juba kuus aas
tat ei suuda käiku anda me
haanika-matemaatika
teadus
konna uut hoonet. Kõik need
väärnähtused võeti halastama
tu satiiri alla ja pilati neid pii
sava vaimukusega. Õhtu lõpul
toimus tudengite ja õppejõu
dude kaptenite
omavaheline
duell, mis sai kogu peo naelaks.
Võisime kuulda tõeliselt head
ja peent huumorit, kui kapte
nid teineteisele vastastikku kü
simusi esitades naeru ja elevu
se saalis esile kutsusid. Kahe
võistluse lõpetasid nad siiski
sõbralikult balletiga rulluisku
del.
Kui auväärne žürii punktid
kokku luges, selgus tudengite
minimaalne paremus.
Seega
olid nad saanud revanši õppe
jõududelt, kes möödunud aastal
võitjaiks tulid. Naljast ja nae
rust ülesköetud, ei tulnud m eil
kellelgi sellel ööl und ja lõbus
vestlus jätkus hommikuni.
Uus päev algas tudengite
spordipalees suure veepeoga.
K a siin pidid õppejõud ja tu
dengid nii oma füüsilise või
mekuse kui huumorisoone proo
vile panema. Lõpuks aga oli
suur bassein külaliste päralt.
Õhtul oodati kõiki Tudengite
Paleesse, kus toimus esmakur
suslaste õhtu. Mitte
selline,
nagu meie «rebastelöömise» õh
tud, kus I kursusele vahel pä
ris mõnitamise ja alandamisega
Järg 4. lk.

? THDENGIDISKO VANALINNAS!
Et möödunudpühapäevases soovisaates räägitud
jutt
tudengite kooskäimis-, suhtlemis- ja tantsuhuvist ning vas
tavate võimaluste vähesusest (puudumisest?) ei jääks vaid
järjekordseks kurtmiseks, on TÄNA, s. o. 11. aprilli õhtul
kell 20 J. Kreuksi nim. Noorsoo Kultuuripalee hubases
keldrisaalis Pikk 20 esimene õhtu tudengitele ja ainult tu
dengitele. Kavas taidlus (seekord veel mitte tudengitelt
endilt), huvitav kohtumine, baar ja muidugi DISKO (kuis
selleta!).
Kui oled tulija, võta kaasa ÜLIÕ PILASPILET ja . . . stipipäevgi ju täna. Ning veel. Kuna selle saali aknad on teh
tud hämaral keskajal, mil tants ja pidu olid aristokraat
likult menuetlikud, siis läheb tänapäeval seal pisut pala
vaks ning seda tuleks tantsuriietuse juures arvestada.
Kuna tänases daatumis on ühe number ühe asemel juba
kaks, siis võib seda teadet rahulikult uskuda. Aga et saali
mahub TP I ballidega võrreldes ca 6 korda vähem tuden
geid, siis— kes ees see mees!
RAIVO R AID AM

PÄEVAD TÄIS
SÕPRUST JA RÕÕMU
Algus 3. lk.
tudengitee algus kätte näida
takse. Üritus teenis teist ees
märki. K õik esimese kursuse
rühmad olid ette valmistanud
umbes 15—20-minutilise kava
näitamaks, et naljasoone poo
lest on ka nemad tudengi nime
väärt. Oli üsna loomulik, et
kõik ei kukkunud neil nii v ä l
ja, kui sooviti, ja et see Õhtu
jäi kahvatumaks kui eelmised.
Kõik said aru, et see on alles
algus. K u i pärast
etteasteid
Kuningas rebased sisse õnnistas
ja teaduskonna märgid pidu
likult kätte jagas, arvas ta, et
kõik kogemused tulevad aasta
tega.
Viimasel päeval tutvustati
linna, tema suurepärast ajaloo
muuseumi,
lõuendpanoraami,
mis jutustab 1943. aasta Dnepri
lahingutest.
D e p ro p e tro v sk ü letab n ii m a a -a la
k u i elan ike a rv u poolest m eie T a l
lin n a kolm ekordselt. L in n on ilu s ja
so o ja l a ja l ro h elu st täis. K õ ik ja l t ä 
n avate k e sk e l ja ä ärtes olid h a lja s 
a lad, p u u d e riv id . P u u d
olid m eie
ja o k s
eksootilised — sih v a k a d
ja
m ajesteetlikud
h õ b e p a p lld ,
a k aa tsiad — k a h ju k s k u ll ei n ä in u d me
n eid õites.
D n e p ro p e tro v sk on tud engite lin n.
Siin on 8 k õ rg k o o li, p ea le ü lik o o li
v e e l m äelnstituut, rau d teeln sen erld e,
ehitusinseneride, m editsiini, m e ta l
lu rg ia , p õ llu m a ja n d u se j a keem ia
Instituudid, l i s a k s ve el p a a rk ü m 
m end
tehn iku m i
ja
üle
k o lm e 
küm n e tehn ikakooli. L in n a v õ ib n i
m etada k a k u ltu urikesk useks. L isa k s
loo m ingulistele liitu dele, k irja s tu s 
tele jm s. o n 6-te a trit, lig i 20 kin o,
ü le 10 k u ltu u rim a ja , on m u u seu m e
j a ra am a tu k og u sid .
D n e p rl-ä ä rn e lin n on k a
su u r
tõSstuskeskus. Ü le 150 ettevõtte ro h 
k e m k u i 100 tu h an d e töölisega. K o g u
N õ u k o g u d e L iid u s on tu n tu d siinsed

trak to rid , ko m bain id , tö öp in gid , a u 
tode j a
traktorite reh vid, torud,
m äetööstustehnlka, raad io d ,
k ü lm 
k a p id jne.
A v a n e s v õ im alus m in na k ü lla ka
u k ra in a kodusse. K õ ik ja l — n ii k o 
dudes, sööklates, restoranides kui
k auplustes on n äh a p uh tusearm as
tust. P eren ain e p alu s m eid
ka
p eo laud a,
ku s
ootasid
u k rain a
borg, p lov, p u n an e p ip ar, b a k laža a nid, seenekaste.

Viimane hüüumärgiga punkt
pandi ühes kultuurihoone ban
ketisaalis, kuhu kogunesid õp
pejõud, peo organisaatorid ja
külalised.
Peeti veel kõnesid, esinesid
päevade jooksul tuntuks saa
nud lauljad ja muusikamehed.
Kui kõiki kutsuti viimasele
tantsule, ei tahtnud kuidagi us
kuda, et ongi lõpp.
A eg läks, kuid mis siis jäi?
Jäi muljetest ja naerust huugav ning pööritav pea, plaksuta
misest valusad peod, laulmisest
kähe hääl, aadressidest paks
taskuraamat. Nüüd mõistsime,
mis tähendas, kui Dnepropet
rovski ülikooli hoonesse sisene
des meilt nõuti:
«lip u Bxoge
npeff&HBH BDMOP b pa3BepHyT0M
B H fle ! »

Omapäraseks pinge mahalaa
dimiseks sai aga fakt, et me jäl
legi määratud päeval ilma tõttu
koju lennata ei salanud. Sõpru
se tugevust aga kinnitas veelgi
see, et meid ikka veel hästi
vastu võeti, kui olime sunnitud
ööseks ühiselamusse tagasi m i
nema.
K oju jõudsime alles järgmise
päeva õhtul. Järelikult — kui
soovid sõita kiiresti, siis sõida
lennukiga, aga kui tahad jõuda
õigeks ajaks, sõida rongiga.

ODESSA MOSAIIK
Algus 3, lk.
orienteerumise — ilm a maja
ning korterinum brit teadmata
leida üles see üks ja ainuõige
koht. Im elik, leidsimegi! Ja
veetsime meeldiva Õhtupooliku
perekonnas, kus meid võeti vas
tu ehtsa vene külalislahkusega
nagu kaugeid-kalleid külalisi,
kuigi neist ainult üks sel
leks .sobis. . . Samal ajal sai
teoks ka kultuuriprogram m : tut
vusime
vanavene
kunsti
ja
tänapäeva muusikaga.
* ,*
.. . Kevadpäevane päikeseküllane taevas Moskva kohal oli

asendunud öiselt tähisega, tuled
olid süttinud ja külm tänavale
ning inimesed tuppa lastud.
Asusime sildi järgi hotelli otsi
ma. Selle leidsimegi, aga koos
vapustavalt pika ootajate-hädaUste järjekorraga. Siis aga sai
me uue kinnituse vanasõnale:
« Kus häda kõige suurem, seal
abi kõige lähem ». See tähendab,
et üks põhimõtteliselt hea(?)
inimene võttis meid öömajale.
Muidugi nullistas see m eil päe
varahad, andis aga siiski Õiguse
tukastada horisontaalselt, tundes
end sprotina Õlis. Hommikul
äratasid papagoid ja perenaine.
Siia-sinna ja lennujaam a. . .

REPORTERIMÄRKMIKUGA SUUSARADADEL
Algus 2. lk.
vas majakeses. Sooja keskkütteõhuga harjunud linnamehed ei
kannatanud öist nullilähedast
toatemperatuuri välja ja nii
asutigi hommikul starti köha,
nohu ning kerge gripiga. K o 
hale saabunud EPA, TRÜ, V il
jandi, Tallinna ning Otepää
esindajate seas olid meie pari
matena Pia 15., Märge 18., M ar
je 31. (osavõtjaid 47). 59 meesvõistleja seas olid Jüri 12., A l 
lan 13., Rein 14., Reino 17., Pee
ter 18. Põnevaks, lausa traagili
seks kujunes järgmisel päeval
toimunud teatesõit, kus meie I
võistkond (Märge, Allan, Pia ja
Jüri) kaotasid vahepeal väljavõideldud 4. koha alles viimasel
200-1 meetril. 20 teateneliku seas
olid T P I II 12. ja T P I II I 13.

16.— 18. aprillini toimub TPI
ÜTÜ X X X II konverents. Töötab
32 sektsiooni, kavas on 492 ette
kannet. Konverents lõpeb reede
õhtul rektori vastuvõtuga.
* * *

.«T A L L IN N A POLÜTEH NIK»
«TAJIJIHHCKJIfl JIOJIMTBXHMK»

Ja siis, ja siis, ja siis: 17., 18. ja
19. m ärts, kõrgkoolide m eistrivõist
lused! Lõpuks ometi soosis ilm ka
võistlejaid.
N ii kena
m ärtsikuud
pole tükk aega olnud. Lagedal võis
päikest võtta, lum i aga oli külm ja
libisem ine ideaalne. Pärastpoole läk 
sid ra ja d küll jäisteks, nii et mäest
alla kihutades hirm ujudinad süda
messe lõid, see aga m urdm aam ehi ei
heidutanud. Jätsime m äed sportlas
tele ja valisim e vaatluspaigaks p a l
ju ohutum a koha — suusastaadioni.

ris kindel. Üllatada võis heetsuusatajana tuntud Kalev, Järg
misel päeval, meeste 15 km dis
tantsil, alustaski Kalev raevu
kalt, kuid Kääriku mägised ra
jad ja kohtunike stopper olid'
halastamatud. Vajaliku 3 minu
ti asemel suutis Kalev Mattilt,
tagasi võidelda v a id . . . 44 se
kundit.
Kui spetsiaalhüpetes olid kuue
parema seas kõik tipikad, siis
kahevõitluses koosnes tipikatest
esinelik, ning kui Mart Kallas
poleks katkestanud, saanuks T P L
koguni viisikvõidu. Meie sport
laste edule aitas kaasa kindlasti
ka see, et ühestki muust koolist:
keegi ei julgenud Apteekrimäest
alla hüpata.

Esimene tipikas, kes _starti
asus, oli number 4 all võistlev
M arje Possul. Tugevate paaris
tõugetega kadus sale suusasportlane mäenuki taha. Nii graatsi
list pilti poleks osanud_ arvata.
«Kas tõesti medal?» lõi lootus
1 . M atti M ü rk , 417,7 punkti. 2. K a 
põue. Kuid ei, hoopiski mitte.
lev Liib ert, 395,1. 3. T arm o M ägi,,
Oh sa poiss, missugune tähtede318,8. 4. R aivo R aidam , 206,1 (kõHs
* # *
T P I).
sadu siis alles algas! Üksteise
järel sööstsid rajale Pille Paal,
T P e d I lahtiste võistluste raam es
Lea Gross, Tiina Rosenfeldt,
Kuid pilvedelt maapinnale ta
toim usid E N S V k õ rgk o o lid e m eistri
võistlused slaalom is. O li naistepäev,
Maret Ratt, meie Pia Teder,
gasi! Juba mainitud 15-1 kilo
8. m ärts. T e h v a n d i slaalom inõlvale
Märge Järvsoo. Kui naised 8 km
meetril ei antud meile jälle
v ooris m u rd u h uvilisi.
Jteporterirajalt tagasi saabusid, polnud
mingit sõnaõigust. 44 osavõtja’
m ä rk m ik käes, tõttasim e m eiegi. Oli
Isegi ük s slalom ist k o n serv ato oriu 
meie mõtted enam nii roosili
hulgast sai juba teise esikoha.
m ist, n a g u h ilje m selgus, h õbem edased.
Tõnu Sirel, tema aeg 45.00.
lim ees.
Võitjaks tuli Tiina Rosenfeldt
Esitosina
piirimaile,
n im elt
Lea Grossi (mõlemad EPA) ja
13-ndaks jõudis Reino, aeg 50.27,
12 naisüliõppuri seas oli K ris Pille Paali (TRÜ) ees. 13. oli
3 sekundiga kaotas talle A l
ta Ühtigi pärast esimest lasku
Pia, ainult 10 sekundit kaotas
lan. 20-ne parema hulka pääses
mist teine, kaotades liidrile Ene
talle Märge, 23. oli Marje Raut- ' 18.-na veel Kalev. Katkestajate
Laanesele vaid 0,18 sekundit.
so. Meie neli neidu: Anne Jaashulgas oli suusakepi murdnud/
K õik pidi otsustama teine las
ka, M arje Possul, Anneli LepikJüri, starti jättis
tulemata/:
kumine. Hoidsime hinge kinni,
son ja Helle Raag mahtusid
haiguse küüsis vaevlev Rein.
kui Krista stardist välja vuhi
kõik üheainsa 20 sekundi sisse,
Parima koha tipikatest saa
ses. Osavalt takistuste eest kõr
saades vastavalt 29., 30., 31.
vutas hoopis õrnema soo esin
vale põigeldes sööstis õbluke
ning 32. koha.
daja. Hästi sõitis 5 km Pia, te
tütarlaps
noolena
allapoole,
Niisamasuguse tähesajuga tuli
ma oli meie omadest ainus, kes
k u id . .. Jah, nii kaotatakse ka
võistelda ka meestel. 20 km dis
esikümnesse pääses. Võitis jär
olümpiamedaleid. Vääratus poo
tantsi võitis Tõnu Sirel (TRÜ).
jekordselt Tiina Rosenfeldt, Pirn
lel distantsil ja hinnalised se
Teiseks tuli
Toivo
Idavain
oli 9., Märge 16. Võistluste v ii—
kundid
olid
kadunud.
Ene
(EPA) ning kolmandaks Ahti
mane päev oli teatesõitude pä
TRÜ-st suutis aga teise sõidu
Kurvits (TRÜ). 16. oli Reino,
ralt. Naised, 4X5 km. Märgeveel nobedamini läbida ja nii
17. Kalev, 18. Jüri, 22. Heino
avaetapi 4. kohta ei suutnud:
tuligi Kristal leppida hõbeda
Piirsoo, 25. Matti, 28. Allan.
mõlemad Marjed hoida ja n ii
ga.
õhtupoolikul selgitati meist
langeti koguni kuuendaks. P ia
1 . Ene L aan es, T R Ü , 31,79+29,82.
rid veel kahel alal. Kääriku
tubli sõit tõi naiskonna siiski.
1.01,61. 2. K rista Ü h tigi, T P I, 31,97+
spordisaali ja lasketiiru kogune
5. kohale. Võidutses TRÜ I E P A .
38,20. 1.10,17. 3. P ille
P a a l, T K Ü ,
sid V T K mitmevõistlejad. Meie
I ja TRÜ II ees.
39,57+ 33,68. 1.13,25.
tüdrukuist oli täpseima silma
Meeste 4X10 km. T P I pani.
Meestest esines kõigutamatu
ja tugevaima käega Marje Pos
välja kaks võistkonda. Paraku:
rahuga Jaan Abram. Ülevalt
sul. Suusatamises saadud nigejättis Käärikule üldsegi tule
alla jõudmiseks kulutas ta vaid
lavõitu 32 punkti' ei lubanud tal
mata T P I meister Sergei Hro—
21,51 sekundit. N ii suurt kiirust
aga esikolmikusse pääseda. Üht
mov. N ii pidi meie esindusmees
ei suutnud arendada enam kee
laselt hästi kõigil kolmel alal
konnas starti asuma poolhaige,.
gi. Üllatuslikult tuli teiseks
esines Märge, saades hinnatava
kõhuvalude käes vaevlev Rein..
Faap Kõlar, Konservatooriumi
7. koha. EPA tugevaimate vas
Tagajärjeks oli see, et kui staa
esindav ainuke talisportlane. 3. tu ei saanud aga keegi.
dionile hakkasid jõudma esimese/
ja 4. koht olid jälle T P I päralt,
vahetuse väsinud sõitjad, pol
need kuulusid vastavalt Erik
1. M alli Mõttus, E P A , 117. 2. Ü lle
nud meie meest veel näha. V e 
R ikberg, E P A , 108. 3. Ü lle Leius,
Jürvistele ja Indrek Aarelaiule.
T
R
Ü
,
102.
7.
M
ärge,
83.
9.
M
arje
,
80.
nis neli pikka, igavikuna näivat
Kurvalt lõppes võistlus oma
11. P ia , 60 punkti.
minutit, siis saabus väsimusest:
esimest slaalomistarti pidavale
tuikuv Rein. Lausa üliinimliku
Tõnu Mürgile. Pärast esimest
Meeste konkurents tõi pisut
pingutusega andis ta teate ülelaskumist kindlalt liidrite hulka
rõõmu. Jüri tulemus laskmi
Allanile. Läks lahti kohutavaks
kuulunu komistas järgmises sõi
ses (84 silma), jäi küll alla pal
tagaajamiseks — ees oli ju ka
dus kännu juurikale. Tõnu kar
jude tüdrukute omalegi (nagu
heksa tugevat meeskonda, nende
gas küll võistluste jätkamiseks
mees hiljem seletas, hambavalu
seas ka T P I II esindus. Just
kohe püsti, kuid kumbagi suuspärast), kuid lõuatõmbamises
omavaheline konkurents sundis
ka polnud enam a l l . .. Au ja
saadud maksimumilähedane 24 Allanit, Reinot ja Jürit sööst
kuulsus ei jäänud perekonda
korda oli jõukohane veel vaid
ma pealtnäha mõttetuna näivassiiski tulemata. Samuti esimest Ralf Neemlaidile TPedl-st. Seits
s ~. ^Süüjamisse. Kuid kogu.
korda slaalomis võistlev Matti
mendaks jäi 92 punkti kogunud
võistkonna ühise pingutuse tu 
Mürk lõpetas^ sõidu küll ühel
Reino, kes täitis ka meistrikanlemusena suudeti lausa viimas
suusal, kuid 5. koht tugevas
didaadinormi.
tel tõusudel välja võidelda tub
konkurentsis ei ole laita.
li L koht. Ettepoole jäid va id ’
1. M a rt Vaiksaar, T R Ü , 116. 2. R alf
1. Jaan A b ra m , T P I, 21,51+22,92.
TRÜ, TPedI ja EPA esindus
N eem laid, T P e d I, 111. 3. Jüri Iljin ,
44,43. 2. P a a p K õ la r, T R K , 25.73+
T P I, 109.
meeskonnad. T P I II jäi seits
26,11. 51,84. 3. E rik Jürvistc, T P I '
mendaks.
27,97+29,56. 57,53. 4. In d r e k A arelaid .
Samal ajal klaarisid ApteekriTPI
30,03+31,45. 1.01,48. 5. M atti
M u rk , T P I , 34.31+29j56. 1.03,87.
Kui
kogu lu g u arvude keelde
rnäel omavahelisi arveid suusa
üm ber panna, on asi tõsine ja m u 
hüppajad
ja
kahevõistlejad.
rettekitav. L õ p lik parem usjärjestus:.15.— 16. märts, Kääriku mängud.
Konkurentsitult esinesid T P I
T R U 704, E P A 595, T P e d I 352, m eie
Muidu nii huvitav võistlus oli
liidrid. Mõlemal alal pani end
tagasihoidlik punktisum m a 210. K u id
arv u d jä ä v a d siiski vaid arvud ek s.
plaanitud halvale ajale — olid
maksma Eestis laiemalegi üld
N ii n ag u ig a sõd uri se ljap a u n a s
ju kohe algamas kõrgkoolide
susele tuntud kahevõistleja Mat
leb a b m arssalikepp, m õlgu b ka ig a
meistrivõistlused.
Elevust
ei
ti Mürk. Tema oli ainuke, kes
tip ik a mõtteis k õrgk oolide m eistri
tiitel. T ugevate k ehakultu uritead us
suutnud tekitada isegi külalised
suutis sooritada ligi 40-meetrikondadega võistelda oh tõesti raske.
Vilniuse ja Moskva ülikoolidest,
seid kotkalende.
Om etigi jääm e m eie, re p o rte rim ä rk sest eesti tudengid võtsid seda
m ikuga mehed, lootm a, et k un agi,,
1
.
M
atti
M
ürk,
200,4
punkti.
2.
A
n
d

jõukatsumist vaid luurena. K a 
v õ ib -o lla tuleval, v õ lb -o lla üle tu le 
res Jõesaar, 169,5. 3. Tarm o M ägi,
val aastal leiab keegi m eie om adestvalamad
võistkonnad, näiteks
168,3. 4. K a le v Liibert, 163,3. 5. R ai
ki m arssalikepi.
E PA ja TPedI, jätsid hoopis tu
vo Raidam , 161,3. 6. M art Kallas,
156,4 (kõik T P I).
lemata. Meie parematest oli Pia
Reporterimärkmikku hoidis
13. ja Reino 11., teatesõidus said
JÜRI RASS,
Kahevõistluse arvestuses pol
naised T R Ü I, Moskva RÜ, TRÜ nud Matti esikoht siiski veel pä
ED-81
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s Joonistab H A R V I V A R K K I
LA-81.

I I ja Vilniuse RÜ järel 5., ning
mehed TRÜ I, Moskva RÜ ja
TRÜ II järel 4. koha.

Raamatusõprade klubi tähis
tab
rahvakirjanik
ERNI

KUUSTENI 80. sünnipäeva kirjanduslik-muusikalise
õhtuga
Taidlejate Majas 23. aprillil
kell 18.
*
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Raamatukogus on välja pan
dud ca 200 raamatut teadus
tööst TEADA, MÕELDA, U U RI
DA, AVASTAD A. Väljapaneku
ga võib tutvuda 30. aprillini.

Trükikoda «Ühiselu», Tallinn, P ik k t. 40/42. Орган парткома, ректората, комитета
Л КСМ Э и профкома Таллинского политехнического института «Таллинский поли
техник». Типография «Юхисэлу», Пик к, 46/42.
Toimetuse aadress: 200026 Tallinn, Ehitajate tee 5, T P I, S. hoone, tuba 204, tel. 537-261.
Адрес редакции: 200026 Таллия, Эхнталте тез, 5, ТН И 3 корпус, комната 204,
Тел. 537-261.
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Nädal tagasi toimus tradit
siooniline kohtumine Rakvere
koondise ja T P I õppejõudude
vahel sulgpallis. Võitis Rakvere'
7:5.
Kohtuti meie instituudis. K ü 
lalistele näidati meie maja, rää
giti õppetööst.

Vastutav toimetaja
G .H A Z A K ,

