Tollinna Polütehniline
Instituut võtab käesoleval
aastal vastu 2 215 uut
üliõpilast,
:
neist päevasesse
;
osakonda 1125
Valida on 31 eriala

(L s liit a iu d
Tõsised mehed.
Valged saalid.
Seinupidi rahmeldavad raalid.
Miljon tehet.
Arvude biljonid.
Numbrite triljonid.
Signaalsilmade kiljumist
rahustavad ranged käed.
Informatsioonimäed
lõpututel lintidel
tänasest mööda' sprintides
on otseti homses.
Orjade elu hinnaga
sajandeid kivi rinnale
tõsteti tohutuid kive.

Higist ja verest libe
oli tee Cheopsi tippu.
Nüüd on vaikuses rippu
kaljused jumalad.
Sfinksid sumavad
hüljatult palavas liivas:
Tänase elu tiivad:
päev —
uusi korruseid veel,
päev —
kilomeetreid teed!
Tornid ja majad, —
maa sõrmed
toetavad taeva võlve.
Kuis teid on vaja,
ehitajad!
Kas tuled kaasa?
O. ROOTS

Masinaehitus Konstrueerimine
Tehnoloogia MM
Mõned ütlemised, mida masi
naehitajad on ise oma tegemiste
kohta öelnud:

Valik eriala kohta sai tehtud. Niiüd paneme kirja avalduse sisse
astumiseksamitele pääsemiseks. Eksamiteks aga soovime kõige
paremat edu!

külalislahkuse osaliseks, ka kee
TPI võtab käesoleval aastal
vastu 25 uut ülõpilast õmbluslelised raskused võitsime ruttu.
Viimastel kursustel toimub põ
toodete tehnoloogia (Mõ) eri
hiline töö ja tegevus raamatu
alale.
Sellest on möödunud üle 5
kogus ja
laboratooriumeis.
K P I-l on rikkalik tekstiüiolane
aasta, kui esmakordselt sai as
tutud üle mehaanikateaduskonraamatukogu ja suured erialalaboratooriumid.
na läve Tallinna. Polütehnilises
Kaunas on tööstuslinn. Erilist
Instituudis. Raske on öelda,
vaimustust
pakuvad
uued
miks vaekauss eriala valikus
sinnapoole kaldus Huvi tekstii
moodsate seadmetega varusta
tud tekstiilitööstuse ettevõtted.
li vastu pärines küll juba keskKaunases asub ka tekstiilitöös
koolipäevilt kui Õppe-tootmispräktika toimus Tallinna Tekstuse teadusliku uurimise insti
tiili-Galanteriivdbrikus.
tuut, mille tööga tutvusime õp
pepraktikal olles. Praktikal v iiTeiselt poolt aitas huvi sü
teistes
vendada ka eriala uudsus meie , bisime ka mitmetes
NSV Liidu linnades.
vabariigis ning teadmine, . et
Kaunas on nooruse linn nagu
tutvud kahe «aima materi»
meie Tartu. Rohelusse uppuv,
eluga.
jõgede ja mägedega. Tudengi
Nii siirdusimegi 1967. a. sügi
sel pärast te:se kursuse lõpeta
elule andis indu juurde leedu
mist T P I mehaanikateaduskonrahvuslike traditsioonide tund
maõppimine. Meelde on jäänud
nas õppima Kaunase Polütehnilise Instituudi
kergetööstuse
rütmikad laulud maitsvad rah
vustoidud, õllesaalid.
teaduskonda.
KPT on Baltimaade suürim
Soovin kõigile
tulevastele
õppeasutus. Ainuüksi päevases
tudengitele jõudu ja indu tööks!
teaduskonnas õppijate arv ula
Kaunas ootab! Algul aga T P I!
tub 10 ■tuhandeni.
Ins. K. KRUUSMAA, . :
TPI—KPl 1970. a. lõpetanu
Leedulaste poolt saime suure

Ootame kõiki neid, kes 10—20
aasta pärast on nõus võtma
oma õlgadele peamise vastutuse
meie vabariigi masina- ja aparaadiehtuse eest, toiduainete-,
kerge-, tekstiili- ja muu töös
tuse konstruktorliku ja tehno
loogilise varustatuse ning toot
misökonoomika eest, kõiki neid,
kes loodavad osata õigesti ette
näha teaduse ja tootmise aren
gu proportsioone ning perspek
tiive.
Mehaanikateaduskonna dekaan
H. KULDMA
*

Eesti NSV-s on masinaehitusja metallitööstus saavutanud
tähelepanuväärse taseme. Meie
vabariigis valmistatud naftaaparatuur,
põllutöömasinad,
elektrimootorid. ekskavaatorid,
aparaadid, katlaseadmed
jt.
tooted on tähtsal kohal nii kogu
Nõukogude Liidu vabaduste ra
huldamisel kui ka ekspordina
paljudesse väVsriikidesse.
E. INNOS,
Tallinna Ekskavaatoritehase
direktor, lõpetanud TPI 1955. a.
*

Kaalukamateks
töötajateks
masinatehastes on konstrukto
rid ja tehnoloogid.
Konstruktor loob
masina.
Joonestuslaua taga kujundab ta
tulevase masina piir j ooned ja
kannab need paberile joonise
na, tulevase masina kavandina.
Tehnoloog organiseerib konst
rueeritud masina valmistamist
ja määrab selleks vajalikud

tööpingid, tööriistad ja rakised.
Tema töö on eriti vastutusrikas,
kui toodetavate masinate kogus
on suur ja kui neid valmista
takse voolu- või automaatliinil.
Siis tuleb läbi mõelda ,iga üksi
ku töölise ja tööpingi töö, kuna
need on üksteisega seotud nagu
pillid orkestris.
Kuid et saada mehaanikain
seneriks, peab teil olema .mõ
ningaid eeldusi selleks:
peab olema huvi selle elu
kutse vastu, võiks öelda, peab
armastama masinaid;
peaksid olema
küllaldased
võimed matemaatikas ja oskus
näha valemite ja võrrandite
taga neid praktilisi seoseid ja
sõltuvusi, mida nad kajastavad:'
peab olema teatud ruumiline
kujutlusvõime.
N. ŠTŠEGIjOV,
Masinaehituse tehnoloogia
kat. juhataja
*

NB! — TÜDRUKUD!
Üldiselt ollakse arvamusel, et
tehnika erialadel töötaja peaks
olema mees. Mehaanikateadus
konna lõpetanud naisinseneride
arv, mis ületab juba 200 püri,
veenab meid aga selles, et ka
naine võib edukalt töötada teh
nika erialadel.
*

Ka meie vabariigis toimuvad
ulatuslikud tööd tootmise juhti
mise ja tehniliste ning majan
duslike arvutuste a u t o m a t i s e e r i m i s e k s elektronarvu
tite abil. Ja seda mitte ainult
üleliidulise alluvusega tehastes,
nagu Tallinna Ekskavaatorite
has, «Võita» jt., vaid ka kohali
ku alluvusega tehastes.
Lihtsamate mehhaniseeritud
ja automaatVinide konstrueeri
mise ning valmistamisega tule
vad metallitööstuse ettevõtted

ise toime. .Keerukamate automaatliinide loomine ja auto
maatjuhtimise süsteemide väl
jatöötamine vajab aga teadlaste
abi. Seetõttu on eite nähtud
vabariigi territooriumil paikne
vate teaduslike uurimisasutus
te tunduv laiendamine ja nende
plaanidesse on lülitatud mahu
kad tööd maisina- ja aparaaditehastes kasutatavate tootmis
protsesside automatiseerim iseks.
Dotsent A. R1TSO
*

'

'

Kokkuvõtteks võib öelda, et
TPI mehaanikateaduskond pa
kub tudengikandidaatidele kind
lasti haid võimalusi. See käib
eriti aga masinaehituse eriala
kohta. See eriala on oma mit
mekülgsusega kindlasti huvi
tavaim mehaanikateaduskonnas.
Ja kui mõelda veidi kaugemale
— instituudi lõpetamisele, siis
on selle eriala lõpetanute eeli
sed veelgi suurema kaaluga —
laiad võimalused huvitava töö
koha valikuks.
Palju jõudu tulevastele kol
leegidele!
P. PAPPEL,
mehaanikainsener,
lõpetanud TPI 1968. a.
*

ÜTÜ
^
Teadushimülisemad
õppurid
tegelevad õppejõudude ja aspirantide juhendamisel ka kateed
rite teaduslikes laboratooriu
mides. Uuritakse elektronarvu
tite kasutamist tehnoloogiliste
protsesside
projekteerimisel,
metallide kulumist ja väsimust,
metallilõikep nk de hüdroseadmeid, puibermetallurgiatjm. '
Üliõpilaste Teadusliku Ühin
gu (ÜTÜ) konverentsid ja kon
kursid annavad võimaluse tut
vustada ka teisi oma saavutus
tega ja mõõta oma võimeid
teistega.
(Järg 2. lk.)

f

(Algus 1. lk.)
Et mitte olla paljusõnaline,
toome mõned näited. Kahel
aastal tõid P. Kulu, A. Laansoo
ja K. Benno ära medalid üle
liiduliselt ÜTÜ tööde konkur
silt töödega pülbermetallurgü
alaltj mis on metallide tehnoloo
gia kateedri uurimistöö suu
naks.
J. PAPSTEL,
tehnikandidaat
*
MIDA 'VEEL? .
Igakülgse vaimse arengu hu
vides vajaks tehnikainimene
mingit tehnikast võimalikult
kauget kõrvalharrastust. Inse
nerile ei tule muusikas või maa
likunstis orienteerumine sugu
gi kahjuks, pealegi pannakse
tehnikamehed üldiselt palju
enam pahaks võhiklikkust neil
aladel kui näiteks maalikunst
nikule seda, et ta ei oska triik
rauda parandada. Üks võmalus
on tegelda mingi kunstiharu
ga (näit. muusikaga) passiivselt
vastuvõtjana, teine ja tõhusam
Võimalus on ise aktiivselt kaa
sa lüüa mõnes T P I isetegevuskollektiivis.
M. JÄRV,
assistent
*
P R A K T IK A
Tulevane masinaehitaja-mehaanikainsener peab põhjalikult
tutvuma mehhaniseerimise ia
automatiseerimise , moodustega
ning vooltootmisega, mida ra
kendatakse just suurseeria- ja
masstoodanguga tehastes.
Et
aga niisuguseid tehaseid on
meie vabariigis vähe. siis viibib
valdav enamik meie masinaehi-

tajatest ja peenmehaanikutest
praktikal
vennasvabariikides.
N ii on meie tudengid olnud
praktikal Volgogradi ja Harkovi traktorit ehastes, Kišinjovi
tehases
«V ibropribor»,
Moskva Väikelitraažiliste Au
tode Tehases, Pensa Arvutus
masinate Tehases jm. Prakti
kantide silmar hgi laiendami
seks organiseeritakse ekskur
sioone ka antud linna teistesse
suurematesse tehastesse.
M. PIKNER,
tehnikakandidaat
LÕPETUSEKS:
Nagu naha, on pärast lõpeta
mist tööpõld lai. Meie vabarii
gis leidub vähe ettevõtteid, kus

ei ole masinaehituse eriala lõ
petanuid või kuhu neid
ei
oodataks. Nad on teretulnud
kõikjal, alates toiduainetetöös
tuse ettevõtetest, kus on vaja
eruditsiooniga
peamehaanikut
(isegi meie vabariigi toiduaine
tetööstuse minister on mehaanikateaduskonna lõpetanu) ja
lõpetades
küberneetikainstitwudiga.
Võtame nüüd maha sildi:
«Ä ra hüppa vette tundmatus
kohas!»
ja paneme asemele:
«Õpime
mehaanikainsene
riks!»
Mehaanikainsener
T. TEE

Juulis 1970 määrati Nõukogude Eesti preemia autorite kollektii
vile — H. Hunt, E. Innos, V. Krause, E. Mark, K. Raidma, E. Soon
vald, A. Suurpere, P. Treier, H. Viirok, K. Gailit, N. Karev ja E.
Šknevski maaparandustööde jaoks kett-tranšee-ekskavaatorite
ETN-171 ja ETTs-202 ning side *a energeetika vajadusteks ekska
vaatori ETTs-161 loomise seeriatootmise organiseerimise ja rahvamajandusse juurutamise eest.
Üheksa esimest neist on meie õppeasutuse lõpetanud insenerid.
Pildil: (vasakult) A. Suurpere, E. Šnevski, K. Gailit, H. Hunt ja
H. Viirok.

Õ P P IG E P E E N M E H A A N IK U K S !
Aparaadiehitus on meie va
bariigi ja kogu Nõukogude L ii
du üheks kõige kiirem*' tempo
ga arenevaks rahvamajandus
haruks. Kiire arengutempo on
tingitud sellest, et kogu meie
rahvamajanduses, nii tööstuses,
transpordis,
põlluma j anduses
kui ka teeninduse alal, on esi
kohale seatud tööviljakuse tõst
mise küsimus. Tööviljakuse tõu
su peamiseks teeks on mehha
niseerimine ja automatiseeerimine kõigil tööaladel. Seetõttu
on mõistetav aparaatide ja automatiseerimisvahendite
toot
mise kiirem areng ja suur
nõudmine aparaadiehituse too
dangu järgi.
Seepärast on mõistetav, et
vabariigi aparaaditehastes, na
gu. Tallinna Mõõduriistade Te
hases,
Kontrollmõõduriistade
Katsetehases, tehases «Punane

Kas teate, et...
,. .mehaanikateaduskonna nel
jas kateedris töötab praegu 45
õppejõudu, neist 1 prof essor, 21
dotsenti või dotsendi kohüstetäitjat, 17 vanemõpetajat ja 6
assistenti; teaduste kandidaate
On 30.
* * *
.teaduskonna
vanemateks
kateedriteks on metallide teh
noloogia
(moodustatud
1944.
aastal) ja masinaelementide ka
teeder (loodud 1945. aastal) .
* *

*

.,. teaduskonna erialadel õpib
köitku 1960 üliõpilast, neist päe
vases Õppevormis 525 Õhtuses
teaduskonnas 228. kaugõppe teel
257 ja Kohtla-Järve üldtehnilises teaduskonnas 50.
* rk

.. . päevase osakonna kõige va
nem üliõpilane on sündinud 29.
märtsil 1937 ja kõige noorem
7. novembril 1953.
* rk *

■

...K akskümmend v õ i rohkem
aastat cm TPI-s töötanud me
haanikainsener professor H. Lepjkson, dotsendid A. Kruusamägi, H. Küldma, E. Liiver. E.
Soonvald, J. Toomaspoeg, dot
sendi kt. J. Masing ja vanem
õpetaja K. Tippo.
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T P I lõpetanud peenmehaanika
Ret», Võru Gaasianalüsaatorite
seadmete eriala spetsialistil ka
Tehases ja mujal esineb suur
neid küsimusi edukalt lahenda
nõudmine . mehaanikateadusda.
konnas
ettevalmistatavate
Peenmehaanikaseadmete in
peenmehaahikaseadmete eriala
seneride ettevalmistamisel on
spetsialistide järele.
oluline
osa
inseneriteaduste
Probleemid, millega tegele
vad tehastes peenmehaanikapõhidistsipliinide kõrval ka tä
napäeva teaduse ja tehnika
seadmete insenerid, on sisukad
uusimate saavutuste tutvusta
ja huvitavad. Nad tulenevad
misel. Erialastest distsipliini
rahvamajanduse
• vajadusest
dest väärivad märkimist apa
kõrgete tehniliste omadustega
raatide detailid ja mehhanis
kaasaegsete . aparaatide järele.
mid, metrploogia (õpetus mõõtPeenmehaanikaseadmete inse
mistest) alused, mõõteseadmele
nerid konstrueerivad uusi apa
masinaehituse
raate, on tihedates sidemetes täpsusteooria,
mõõteseadmed, automaatkonterialaste uurimisinstituutide ja
juhtivate konstrueerimisbüroorolliseadmed, mehaaniliste suu
ruste
elektriline
mõõtmine,
dega. Oma loominguga viivad
peenmehaanikakeadmed, apa
nad edasi tehnikat oma kitsal
raadiehituse tehnoloogia ja teh
erialal. See on suur vastutus,
noloogiliste protsesside automa
teisest küljest aga suur rahul
tiseerimine.
dus õnnestumiste üle.
T P I lõpetanud peenmehaani
Praegustes tehastes on keeru
kaseadmete inseneridest tööta
kad seadmed, mis nõuavad as
vad paljud vastutusrikastel tööjatundlikku suhtumist, teoree
tilisi ja praktilisi oskusi. Et ' kohtadel, nende hulgas on nii
konstruktoreid, tehnolooge, kat
valmistada aparaati või seadet,
setajaid jt. Mitmedki lõpetaja
tuleb hästi tunda ka tehnoloo
test on edutatud juhtivateks ja
giliste protsesside iseärasusi ja
Seepärast
osata maksimaalse kasulikkuse peaspetsialistideks.
kõik, kes leiavad, et neis on apaga rakendada olemasolevaid
raadiehitaja verd, tulgu kind
võimalusi. Palju tööd nõuab in
lasti meile õppima. Arvestage,
seneridelt uute tehnoloogiliste
et ega siin kerge ei ole, aga kes
protsesside juurutamine. Pea
miseks teeks tööviljakuse tõst-. instituudi lõpetab, see ei kahet
se kunagi, .et instituuti astus.
misel on tehnoloogiliste prot
(Meie eriala šifr — M P)
sesside mehhaniseerimine ja
Masinaehitustööstuse
automatiseerimine. Instituudis
automatiseerimise kateeder
omandatud teadmised lubavad

SEE ON PERSPEKTIIVIKAS ERIALA
Alates 1963. aastast on Tal
linna Polütehnilisse Instituuti
sisse viidud uus eriala — «Ehitusdetailide ja -rkonstruktsioonide tootmine». See on perspektii
vikas eriala, millele ennustatak
se1suurt tulevikku.
Viie
õpinguaasta
jooksul
omandatakse palju vajalikke
teadmisi alates üldainetest ja
lõnetades r/b tootmise tehnoloo
gia peensusteni tundmaõppimi
sega. Õpitut aitavad süvendada
arvukad praktilised tööd labo
ratooriumides ja suvised õppepraktikumid
meie
vabariigi
suuremates ehitusmaterjale toot
vates ettevõtetes. Lõpetades ins
tituudi saavad üliõpilased insener-tehnoloogi kvalifikatsiooni.
Tahaks siinkohal juhtida tu
levaste ja praeguste sel erialal
õppivate üliõpilaste tähelepanu
sellele, et ühtki õppeainet ei to
hi alahinnata. Tihti suhtutakse
mõnedesse õppeainetesse nagu

elektrotehnika,
masinate
ja
mehhanismide
teooria, tõstetransportseadmed, automaatika
alused teatava ükskõiksusega ja
arvamusega, et ega minul kui
tulevasel tehnoloogil neid tead
misi ikka vaja ei lähe. Kuid är
ge unustage siin juures, et te
olete insener-tehnooloeid ning
seepärast ei piisa sellest, kui te
omandate täielikult ainult tead
mised, mis puudutavad tehno
loogiaga seoses olevaid küsimu
si. Tänapäeva insener, kes on
omandanud kõrgema hariduse,
peab olema suuteline töötama
mitte ainult ühel kindlal ameti
kohal, vaid tal peab olema üle
vaade kogu oma tehase tööst,
ta peab olema suuteline seda
juhtima.
Tänini on raudbetoontoodete
tootmise eriala lõpetanud TPI-s
kolm lendu. Paljud lõpetajad
töötavad
edukalt
juhtivatel
kohtadel meie vabariigi suure-

Veeallikad ja joogivee
saamine
Vee varustuse ja kanalisat
siooni
valdkonda
kuuluvate
paljude ulatuslike probleemide
seas on kesksel kohal veepuhastuse küsimused, konkreetsemalt
veepuhastusjaamade projektee
rimisega, ehitamisega ja eks
pluateerimisega seotud problee
mid.
Teatavasti saame igapäevases
elus vajaliku vee kas põhjavee
näol maapinnast või lahtistest
veekogudest, nagu jõgedest ja
järvedest. Kui põhjavesi on
peaaegu alati puhas ega mõju
kahjustavalt inimese tervisele,
siis lahtistes veekogudes on ve
si alati mõningal määral reos
tatud mitmesugustest kahjuli
kest ainetest ja bakteritest. Meil
on hästi teada, et veevarud
maapinna eri kihtides on piira
tud ja sellepärast peame pide
valt
suureneva veetarbimise
katmiseks vett võtma veekogu
dest. Enne selle andmist tarbi
jale on aga lahtistest veekogu
dest saadavat vett vaja puhas
tada, s. o. parandada selle kva
liteeti.
Kui rääkida lahtistest veeko
gudest, siis ka nende võimalu
sed on sageli piiratud vajaliku
veekoguse
saamiseks.
Eesti
NSV-s on siin murettekitavaks
küsimuseks Tallinna linna vee
allikad, kuna Ülemiste järv va
jadusi enam ei rahulda. Abiks
peavad siin tulema Tallinna
ümbruses paiknevad jõed. mis
on aga küllalt veevaesed. Küsi
muse lõplikuks lahendamiseks
on veeinseneride pilgud pööra
tud juha Peipsi järve poole ja
veejuhtme ehitamiseks Peipsist
kuni Tallinnani.
Tänapäeval on vee puhasta
mise tehnoloogia teoreetilised
alused, samuti ka praktilised
probleemid, arenenud sedavõrd
laialdasteks, et võib juba vabalt
rääkida veepuhastusest kui ise
seisvast
teaduslik-tehnilisest
distsipliinist.
Sõltuvalt puhastatava vee pi
devalt muutuvatest omadustest,
samuti puhastatud veele esita
tavatest nõuetest, võib veepuha«*™«e +“ hnoloogia nHa väga
erinev. Nagu ei ole kaht täp
selt ühesuguste omadustega vee
allikat, nii ei saa olla ka kaht
täpselt sarnast veepuhastuse
tehnoloogiat ega täpselt ühe
suguse kvaliteediga puhastatud
vett.
Seoses laiaulatusliku elamu
ehitusega viimasel aastaküm
nel toimub ühtlasi linnade ja
asulate heakorrastusastme järsk
tõus.
Keskmine
majandusjoogivee tarbimine koos väiketööstuse ja kommunaaltarbimisega ulatub käesoleval aja1 ühe
elaniku kohta kuni 350 liitrini
ööpäevas. Koos suuremate töös
tusettevõtete
veetarbimisega
ulatub see aga kuni 500—600

mates selle ala ettevõtetes, na
gu
Narva
Ehitusmaterjalide
Kombinaat, Ahtme Ehitusma
terjalide Kombinaat ja tehases
«Männiku». Meie eriala lõpeta
jaid võib kohata ka uurimisinstituutides, proj ekteerimisasutustes ja laboratooriumides.
Nõudmine selle eriala spetsia
listide järele on olnud ja jääb
veel aastaiks suureks. Lähema
te aastate jooksul antakse käi
ku sellised suured ettevõtted
nagu Palivere ja Aravete ehi
tusmaterjalide
kombinaadid
jne., mis kõik vajavad spetsiaal
se erialaga kaadrit.:
Seepärast- noored, kellele on
lähedane ehitaja elukutse, ärge
arvake,, et uut ehitatakse ainult
ehitusplatsidel. Kõigepealt on
vaja luua seda, millest ehitatak
se ja see sünnib tehastes, sün
nib teie kätega ja teil on samuti
õigus uhkusega öelda, et need
uued linnaosad on minu ehita
tud.
, ., .

jaan
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Silikaatbetooni Instituudi
Katsetehase vaneminsener,
T P I ED eriala. 197,0. aasta
lõpetanu

liitrini ööpäevas. Selle tõttu on
linnade
veepuhastusjaamade
toodang külla tki aukartustära
tav. N ii näiteks 400 tuhande
elanikuga linna veepuhastus
jaama võimsus ulatub kuni
250 tuli. kuupmeetrini ööpäevas
ehk igas sekundis tuleb seega
puhastada 3 m3 vett.
Kaasaegsed veepuhastusjaa
mad kujutavad endast keeru
lise tootmistehnoloogiaga töö
protsesside kompleksse, paiguti
aga täieliku automatiseerimise
ga tööstusettevõtteid, mis nõua
vad teenindavalt insener-tehniliselt personalilt kõrget erialast
kvalifikatsiooni.
Vee puhastamisel maj andusjoogivee otstarbeks
peetakse
silmas kolme põhilist eesmärki.
Esiteks:
nii mineraal ete
kui k? orgaaniliste lisandite ja
ühendite eemaldamine
veest,
misjärel vesi saab vajailku läbi
paistvuse ja nõutava värvuse.
T e i s e k s : vee desinfitseeri
mine ning tervist kahjustavate
keemiliste elementide ja ühen
dite eemaldamine veest.
K o l m a n d a k s : vee organolepliste omaduste
(maitse,
lõhn) parandamine.
Nimetatud kolme
põhilise
eesmärgi saavutamiseks kasuta
takse mitmesuguseid reagente,
nagu koagulant, lubi, kloor,
ammoniaak, fluor, polüakriilamiid, aktiviseeritud säsi, osoon
jt. Kõigi nende reagentide ette
valmistus veele lisamiseks ja
täpne doseerimine moodustavad
ühe keerulisema ja vastutusrik
kama lüli veepuhastuses.
Veepuhastuse tehnoloogia kujutab endast seega küllaltki
komplitseeritud tootmisprotses
si, milles on tihedalt läbi põimunud paljude teadusa'ade, na
gu hüdraulika, füüsikaline ja
kolloidkeemia,
hüdrobioloogia,
energeetika ja teised elemendid.

j

;

Käesoleval aial on meie va
bariigis kavandatud uute vee
puhastusjaamade
ehitamine
Tallinna, Narva ia Tartu Ni- j
metatud jaamadest
kujuneb
ehitatav Tallinna uus veepu
hastusjaam tehnoloogilise kee
rukuse ja
puhastusseadmete
unikaalsuse, samuti automati- ;
seerimise kõrge taseme poolest (
üheks paremini sisustatud vee
puhastusjaamaks
Nõukogude
Liidus,
Kõigi kolme jaama projektee
rimisest võtsid ja võtavad osa
rõhuvas enamuses Tallinna PoIütehnilise Instituudi kasvandikud; tehnoloogilise o~a auto
reiks on aga T P I veevarustuse
ja kanalisatsiooni eriala lõpe
tanud.
JÜRI L IIV AND,
R P I «Eesti Projekt» projekti
peainsener, lõpetanud
T P I 1951. a.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Tallinna Polütehnilise Insti
tuudi sanitaartehnika kateedril
on teaduslikud sidemed Amee
rika Ühendriikide. Rootsi, Soo
me. Saksa Demokraatliku Va
bariigi ja Saksa Föderatiivse
Vabariigi teaduslike asutuste
ga.
* *

*

Kateedri õppejõud A in Aitsam, Leopold Paal ja Harald
Velner ning vanem tea d u s lik
töö+aja Ä rm in Kask said töö d e komrtleksi «Veekogude kaitse
reostamise vastu» eest 1967
aastal Nõukogude Eesti pree
mia.
■
* *

*

Üliõpilaste
konstrueerimasbüroo liinis on sanitaartehnika
kateeder üks esimeste hülgas
õppeasutuses. H ilju ti lõpetati
kolm ja käsil on kaks tööd.
* *

*

Eriale^ lõpetajate keskmiseks
palgaks tuleb 185 rubla, kõige
suuremaks 510 rubla kuus.

j

;
j

..Memuaarid"

Elektriinseneriks saab Õppida ka
eriergeeti kateaduskonnas

El ektroenergeetika on elektri
en ergia tootmise j a ülekandm ise
p ro bleem id ega tegelev teaduse
J a tehnikaharu.
S u u rt tähele
p an u
pööratakse
elektroener
g e e tik a te meie vabariigis. E lekt
r i e n e r g ia toodangult ühe elani
k u kohta on Eesti esimeste h u l
gas m aailm as. Eesti energiasüs
teem areneb kiiresti. E eloleval
v iisaastak u l
suurendatakse
elek trien ergia
tood angu t
1,7
korda. L äh em ail aastail jõ u avad
lõ p u le Eesti Soo juselektrijaam a
-ehitustööd, T a llin n a läh ed al te Jtakse algust suure Iru elektri
ja a m a ehitam isega. Intensiivselt
aren eb elektriliinide ehitamine.
A a s ta te 1971— 1975 p laan i koha
selt on ette n äh tu d ehitada v a 
b a riig is um bes 1400 km 35 k V
j a kõrgem a p in ge ga elektriliine.
S e lle g a seoses on iga-aastan e
v a ja d u s kvalifitseeritud elektri
in sen eride jä rg i m eie süsteemis
v ä g a suur, ületades m ärksa aas
tase T P I välja lask e.
J ärjest rohkem
kasutatakse
Eesti energiasüsteem is autom aa
tik at j a rakendatakse töö tea
d u s lik k u organiseerim ist,
m is
m u u d a v a d inseneride töö tun
d u v a lt huvitavam aks.
Elektroenergeetikat on v õ i
m a lik
õppida energeetikateaduskonnas kahel lähedasel eri
a la l — elek trijaam ad n in g elekt
riv õ rg u d ja -süsteem id.
E t elektriinsener peab elekt

Aastad aga läksid: I kursus,
II kursus — jumalale tänu,
«rebase» seisusest juba väljas,
riasja n d u st p õh jalik ult tundma,
kasutusele võtmist, sam uti ü li
III kursus — eksamid, arves
on õppeplaanides
põhilisteks
ju h tivu se rakendam ist elektri
tused, pulmad, ühised Õhtud
m itm esugused elektrit käsitle
energia ülekandm isel.
uues ühiselamus, vaheajad, tu
v a d ained.
M ä rg itu d erialade lõpetajad
dengite peod ja jälle eksamid,
M ain itu d erialadel on kõige
saavad elektriinseneri
k va lifi
arvestused — nii see aeg läks.
olulisem ateks
probleem ideks
katsiooni.
E rialade lai profiil
Me võlgneme palju üldaine
elektrijaam ade j a elektrisüstee
võim ald ab lõpetanutel töötada
tele, kuid siiski sai rõõmusta
Eks see ole omamoodi kurbm ide optim aalse juhtim ise k ü  ’ edukalt n ii Eesti energiasüstee
ki, et vaevalt poolteist aastat tud, kui pearõhk langes eriala
simused, see tähendab elektri
mis k u i k a mitmetes teistes et
le, sest erialaained aitasid kaa
pärast lõpetamist hakkame ju
energia tootmise
j a jaotam ise
tevõtetes,
projekteerim ise ja
sa üldainete mõistmisele. Esi
ba «memuaare» kirjutama, sel
inform atsioonilised probleem id.
teadusliku uurim ise instituuti
line on kord see aja dialektika. mesed kursusetööd ja projek
Seepärast pannakse
erialastes
des.
tid, neist oli vast isegi rohkem
Mõeldes tollele tähendusrik
õppeainetes suu rt rõhk u tehni
N agu
n äitava d ■ lõpetanute
kasu kui eksamitest, töö, mis
kale 1964-le aastale, kui meri
lise küberneetika kasutamisele,
hulgas ko rraldatud ankeetküsit
tundus olevat põlvini ja kõik sai projekti valmimiseks teh
sam uti ra a lid e rakendam isele,
luse tulem used, ei tohiks töö
uksed pärani, paistame endile tud, arendas iseseisvat mõtle
ilm a m illedeta o n m õeldam atu
tasu üle nim etatud erialade in 
vasikana, keda tema esimesel mist ning otsuhtusvõimet, ta
senerid nuriseda.
Juba mõne
kaasaegsete
energiasüsteem ide
het analüüsida ja aru saada.
kevadel koplisse lastakse.
juhtim ine.
aasta p ärast T P I lõpetamist on
V kursus — diplomitöö —
Uks asi oli juba abituuriu
K u i p raeg u on
elektroenerinseneri keskm ine töötasu üle
kaitsmine — töökoht.
mis selge — siht on TPI. Aga
geetik a kõige autom atiseerituni
200 ru b la kuus. Eesti energia
Töökohaks sai Teaduste Aka
kuhu? Sellele ei andnud vas
j a telem ehhaniseeritum ra h v a 
süsteemis on
lahendatud
ka
deemia Keemia Instituudi füütust ka need brosüürid, mis
m ajan d u sh a ru , siis lähem al a ja l
elam ispinna probleem .
sikalis-keemiliste
uurimiste
kohapeal meile näppu pisteti.
Tutvustatud erialasid
p ro fi
k u ju n e b ta k a üheks 'k ü b e rn e sektor, kus meie käsutuses olev
Sai siis ise vaadatud ja mõel
leerib
TPI
elektrisüsteemide
tiseeritum aks tootmisharuks.
aparatuur nõuab sügavate teo
dud, aga eks see otsus tuli ik
E lektroenergeetika
arengu
kateeder.
reetiliste teadmiste kõrval ka
ka huupi löömisena küll —
m õ n evõ rra kaugem as perspek
Dots. O. T A P U P E R E ,
keemiateaduskond, protsesside insenerlikke teadmisi. Väga va
elektrisüsteemide
kateedri
tiivis b n
ette n äh a m agn etja aparaatide eriala. Ei tea, jalikud on meile järgmised
ju h a ta ja
hüdrodünaam iliste' generaatorite
distsipliinid: füüsikaline kee
kas oli siin fortuuna käsi män
mia — kui praegune tegelik
gus, aga hiljem pole küll kor
töö eriala, samuti ka orgaani
dagi kahetsenud, et nii läks.
line keemia. Kõige suuremad
Kandiline «tekkel» peas, ni
tänuvõlglased oleme õppejõu
na püsti ja rind uhkusest pa
katamas, nii sai alustatud oma dudele, kes lugesid meile kee
miatööstuse protsesse ja apa
tudengiteed. Ei taha midagi
raate, soojus- ja massivahetust,
ilustada, 'algus oli raske, eriti
reaktorite arvutuste aluseid,
esimene kursus — uudne mil
jöö, uued ained, uued õpetajad, tööstusproisesside automatisee
rimist, sest need distsipliinid
siin küll õppejõud. Vähene
sundus ja uued ahvatlused, panid aluse meie « keemilisele»
mõtlemisele
ja arusaamisele
mis ühele korralikule keskkoo
keemiast kui huvitavast ning
li Õpilasele paradiisina ■tundu
sid, nii mõnigi ei tundnud pii
köitvast erialast. Kuigi need
ained pole alati otseselt seotud
re ja tuligi vahetada tundengi
«tekkel» sõdurimundri vastu.
praeguse tööga, mis kannab
Juhtus ka nii, et üldaine rohkem teaduslikku k.ui insesai vastu võetud tagasihoitud nerlikku pitserit, võib öelda, et
vihaga — milleks seda veel? 90% loetud erialastest distsip
Tihti ka õigustatult, liiga suur liinidest on meile vajalikud ol
oli see informatsiooni hulk, nud.
mida «vaene» tudeng pidi tal
Teadmistes on alati lünki —
letama.
Nüüd poeb hinge nende ravimiseks on üksainus
kahtlus, kas midagi ei saanud vahend: õppida, lugeda, mõel
N ii näeb v ä lja B a lti S o ojuselektrijaam a peajuhtim iskilp.
da.
Uiga kergelt võetud, võime ko
he nimetada kõrgemat mate
Ei taha kedagi agiteerida või
maatikat ja orgaanilist kee
ahvatleda, lisame ainult, et see
leidnud endale sobiva ra k en d u 
miat, praegu tunneme nendest keskkooli keemia, see pole ik
se tööstuses, teistes ra h v a m a 
suurt puudust ja kahjuks pole ka see õige. Tegeliku «maitse»
jandusharudes ja teaduses. V a 
võimalik lasta enam endale se
keemiast saate alles TPI-s ja
jadu s eriala lõpetajate järele
letada. Nüüd peab uurima ise—
huvitava «hõngu» siis, kui õpi
on endiselt suur.
uskuge, see on tunduvalt ras
te keemiatööstuse protsesside
E rialaks, m is ann ab tööstus
E. R IS T H E IN ,
kem ja aeg, see vaenlane rõhub ja keemilise küberneetika eri
ettevõtete
elektriinseneridele
T P I elektriajam ite kateedri
ka peale. Vähe tähelepanu sai ala. Julget pealehakkamist!
la ia ja m itm ekülgse ettevalm is
ju h a ta ja
pööratud ka keelte õppimisele.
TEET SAKS jä MATI KUUS,
tuse elektriajam i, teiste elektri
♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Ei taha siin aga ainult tuden
keemiatööstuse protsesside ja
liste jõuseadm ete, autom aatika,
geid süüdistada, päris kindlasti
keemiaküberneetika eriala
jõuelektroonika, elek tervalgu sElektriajamite kateedri käe
oli õppeaeg liiga lühike.
1969, a. lõpetajad
tuse, elektrivarustuse j a elekt
all on alates 1958. aastast TPI
rilise juhtim istehnika vald k o n 
lõpetanud
340
inseneri
(194
dadest, on T P I elektrotehnikapäevases, 58 õhtuses ja 88 kaug
teaduskonna e ria la 0628 («T ö ö s õppevormis}. Lõpetanute hul
tusseadm ete autom atiseerim ine
gas on 13 naisinseneri (4%).
j a ele k tria ja m »). E riala peetak

Eriala 0628

Ü h isk o n n a h eaolu on teata
v asti m ääratu d tööstusliku toot
m ise
tasem ega, see om akorda
•aga tootm ise elektrifitseerim isja
autom atiseerim isastm ega.
Tänapäeva
tootmisettevõtetes
k asu tatav ad elektriseadm ed_ on
mii m itm ekesised, et nende õige
v a lik , om avaheline seostamine
j a hooldam ine
on jõukohane
ain u lt v ä g a la ia silm arin giga
j a m itm ekülgse ettevalm istuse
g a elektriinsenerile. N ii näiteks
<on tootm ism asinate
peam iseks
jõ u a llik a k s
elektriajam ,
m is
sageli koosneb p alju d est elektTimasinatest,
elektrilistest
m uundusseadm etest, autom aatju h tim is - ia au tom aatregu leerim issüsteem idest jne.; m etallide,
plastm assidp ja teiste m a te rja 
l id e
term iliseks
töötlemiseks
<sulatamiseks,
'keevitam iseks,
karastam iseks,
kuivatam iseks
jn e .) on kasutusel m itm esugu
sed elektroterm iaseadm ed, m ida
sageli toidetakse elektronja
pooliuhtkõrgaagedusanikatest;
la ia lt on le v in u d p a lju d e m a 
iler j alid e elektrokeem iline tööt
lem ine. m i* aga p eale vasta va
elek trien ergiaallik a n õ u a b ena
m asti kü llaltk i keerulist auto
m aatjuhtim issüsteem i.
Su ure
tähtsusega on so biva töökliim a
loom ine, mis saavutatakse elektervalgustnse,
sageli
aga
ka
•elekterkütte- ja elekterkonditsiooniseadm ete ab il. K o g u ette
võtet
hõlm ab suure n õ u tava
töökind lu sega
etektrivarustussüsteem , m ille üksikelem entide
(alaja am ad e, avariitoiteallikate
jm s.) juhtim iseks kasutatakse
m itm esugu seid
telesignalisatsiooni-,
telem õõtm is- ia te lejuhtim isvah endeid. P e a le elekt
rie n e rg ia kasutatakse p alju d es
ettevõtetes
teisi
energialiike
(kütuseid, au ru, su ru õ h k u jne.),
■kusjuures a g a k a sellistel ju h 
tu d e l kasutatakse elektrilist a u 
tom aatjuhtim ist
ja -re g u le e ri
m ist.

se
õigusega
kõige
laiem aks
elektrotehniliste erialad e h u l
gas. Ettevalm istus sellel erialal
v õ im a ld a b lõpetajatel
kergesti
kohaneda
konkreetse tootmis
ettevõtte
elek trija en ergia
m ajan d u sega n in g ratsionaalselt
k o rra ld a d a vastavate seadm ete
või
k o gu
energiamfej anduse
tööd.
P e a le
tootmisettevõtete
v õ iv ad lõ p etaja d leid a töökoha
k a projekteerim isorgan isatsioonides, uurim isasutustes jne.
K u n a tootmisettevõtete elekt
riinseneride tööpõld on lai
ja
k u n a tegelikus töös tu leb k o k 
ku p u u tu d a jä rje s t uute sead
m etega ja tehniliste lah en d u s
tega, on õppeprotsessis tähtsai
ma^ kohal üldteoreetiline
ja
üld ülevaad et an d ev ettevalm is
tus. Sam al p õh ju sel on e ria la lised laboratoorsed tööd, k u rsu 
seprojektid ja teised praktilised
ülesanded ü ld reeg lin a u u rin g u lise iseloom uga. Selliste ülesan 
nete
lahendam isel
o n peale
vastavate eelteadm iste
tarvis
k ü llalt p a lju loom inguvõim et ja
u u rijavaistu . See-eest saadakse
aga sageli h u v ita v aid lahendusi,
mis on kohe ra k en d atavad k a 
teedri
uurim istegevuses
või
tootmisettevõtetes.
N ii inseneritegevuses
üldse
kui
ka
insenerikutse v a lik u l
nõutakse
aren en u d
vastu tu s
tunnet j a h ead otsustusvõimet.
N en d e
om aduste
esimeseks
prooviks ön eria la v a lik sisse
astum isel T P I-s se . K õ ik need,
kes seni on läb ik a a lu tu lt astu
nu d tööstusettevõtete autom ati
seerim ise ja elektriajam ite eri
alale n in g k o gu rask e v iie -a a s tase stuudium i lõpetanud,
on

*

*

*

Õppejõudude keskmine vanus
on 37 aastat, mida tuleb pidadn,
normaalseks (ületab üliõpilaste
keskmise vanuse 17 aasta võr
ra ja kõigi seniste lõpetanute
vanuse 5 aasta võrra). Keskmi
ne õpetamisstaaž on õppejõudu
del 6 aastat, mis on ka juba pa
ris küllaldane.
* *

Me oleme mehed kui
metsa pull id

*

Ajavahemikul 1958— 65 164
lõpetanust on 11 teaduste kan
didaadid.

Meie meeskooril oli 15. det
sembril .sünnipäev — ta sai
25-aastaseks. Ehkki selles eas
ükski sünnipäevalaps veel me
muaare ei hakka kirjutama, on
tema mällu selle ajaga siiski
üht-teist pidama jäänud.
Kooris on laulnud umbes 700
' noort teadusejüngrit — iga
ühel oma nägu ja muidugi ka
oma tegu. Need 700 on aga kok
kuvõttes loonud meie juubi
lari näo ja teo. Koor on mitmeid
aastaid püsinud eesti isetege
vuslike kooride esimestes rida
des ja seda mitte ainult ilusa
lauluhääle tõttu. On ju pike
mata selge, et üks tubli noorte
meeste jõuk on suur jõud, see
jõud on aga seda suurem, mida
rohkem on noori mehi koos.
See jõud on nii suur olnud, et
meie sünnipäevalaps on vaata
mata oma tagasihoidlikule noo
dilugemisoskusele
282
laulu
suutnud nii hästi pähe õppida,
et need ka 601 kontserdil on
peast ette kantud. Niisiis ei või
T P I -poisid
oma mälu mitte
halvaks pidada. Olgu selle kin-

nituseks seegi, et paljud Koplis
või Mustamäel selgeks õpitud
viisijupid on ka naäberväba-riikide ja isegi kuue KeskEuroopa riigi kontserdipublikult
aplausi saanud. Koor on teinud
14 välisreisi (s. t. väljapoole
Eestimaad), oma rahvale on aga
lauldud lugematuid kordi.
Mis on siis see jõud, mis lau
lu- ja muid mehi «koorilaulu
sunnib tegema». Sünnipäeva
lapse enda sõnade järgi on sel
leks ühtekuuluvustunne e. kam
bavaim, laülulust, koori valitsev
heatahtlik õhkkond ja enese
kasvatamise võimalus. Tänasel

päeval on lauljate arv koe
120. Igal V 120 osal koorist
oma eripära, om a hobby, o
lemmiktoit, lemmikjook, le
mikvärv, lemmik...
P. JÄGE1

Nr. 2 (617)
Reedel, 15. jaanuaril 1971

Nimetus üksi ei ütle veel midagi
K u i te tutvute T P I teadm ik u ga sisseastujaile, siis m ärka
te, et nende erialade hulgas,
m ida on võim alik õppida m a
jandusteaduskonnas, on üks sel
line eriala, m is k an n ab nim e
tust
—
«R aam atu pidam ine»
(m õnedes teastes teadmikes ka
«T ööstuse
raam atupidam ine»).
T e libistate p ilgu üle j a vaevalt
et te hakkate kaalum a seda eri
ala. S eda tingib kaks asjaolu:
üheltpoolt eriala nimetus ja
teiseltpoolt p a lju
kõlavam ate
nim etustega
erialade
vahetu
lähedalolu.
Peale nimetatud
põhjuste
arv an isiklikult, et
sellel nim etusel peale m ittekülgetõm bava kõla on ka veel
üks puudus: ta on liiga kitsamõtteline. M u id u g i peamise s u u 
nitluse ta ütleb ära, kuid võ h i
ku le ta ei av ald a kõiki antud
eriala raam es saadavaid tead
m isi j a k a nendest teadmistest
tulenevaid võim alusi. Pü üak sin
seda eriala natuke lahata. K u n a
õppeaeg on sellel erialal ainult
neli aastat, siis kokkupuutum i
ne erialaste õppedistsipliinidega
toim ub ju b a esimesel kursusel
kõrvuti üldainetega. Esimeseks
selliseks
õppedistsipliiniks
on
ju b a esimesel sem estril a lg a v
kolm e semestri pikkune raalide
j a program m eerim ise
kursus,
m ille jooksul üliõpilased om an
d av ad püsivalt teoreetilisi tead 
m isi
(program m keeled
« M a lgo l», «A lg o l» , «E lm a » j a « S S K » )
ja praktilisi kogemusi, et k a 
sutada
kiiretoim elisi
ra ale
m ajan d u slik u
inform atsiooni
töötlemiseks. Paralleelselt sel
le
distsipliiniga
hakkate
te
o m andam a
arvestusinform atsiooni kogum ise ja töötlemise
teooriat n ing arvestuse m ehha
niseerim ist
k la h v - ja p e rfo arvutusm asinatel.
N e n d e ainete süntees annabki
teile võim aluse kiirelt j a väikse
töökuluga ja g u saada tänapäe
v a l ü h a kiirem ini kasvavast in form atsioonitulvast.
In fo rm atsioonitulvast jagusaam ine ei tä
h en da ainult tem a lä b i tööta
mist, v aid k a tulem uste an a
lüüsimist, järelduste ja otsuste

tegemist. N en d e oskuste om an
dam isel on teil abiks
sellised
õppedistsipliinid n agu statistika
üldteooria, tööstus- j a m a ja n 
dusstatistika, m ajan d u slik u te
gevuse analüüs. V iim atinim eta
tu d analü üsi k a lla k u g a ained
tõusid eriti au sisse p eale toot
mise ülem inekut uu ele planee
rim ise ja m ateriaalse stim ulee
rim ise süsteemile. Suures osas
teist, tulevased selle eria la lõ
petanud, sõltub p laanid e täit
m ine, sest teie peate analü üsi
tulem usena ä ra näitam a p u u d u 
sed, form u leerim a otsused nen
de kõrvaldam iseks ja kasutades
kõiki uue süsteemi võim alusi
seostada töötajate vastutuse ja
huvitatuse plaan i täitm ise üles
andega. K o g u teie tegevus peab
olem a kooskõlas keh tiva sea
dusandlusega. Selleks, et orien
teeruda va b a lt p alju d es ju riid i
listes küsimustes, tu tvu te te

p õ h ja lik u lt nõukogude õiguse
ning re v is jo n i ja k o n tro lli a lu s
tega. '
" ;.
j:.
K õ ik õppeained k o k k u a n n a 
v a d k ü lla ld a se te o re etilise ja
p ra k tilise ettev alm istu se tööta
m iseks
tööstu settevõtetes
ja
kesk asu tu stes p e a - v õ i v a n e m 
raa m atu p id aja n a,
m a sin a rv e stusbüroo ja - ja a m a , ju h a ta ja n a ,
fin an tsistin a, a rv e stu se k sp e rd ina, ökonom istina j a m u ud el
m aja n d u slik u
in fo rm atsio o n i
töötlem ise ja a n a lü ü sig a seotud
töökohtadel.
K u i n ü ü d k õ ik e sed a eeln e
v a t ju ttu k o k k u p ü ü d a võ tta
siis ei s a a k u id a g i n õ u stu d a sel
le seisu ko h aga, et see e r ia la on
k u iv ja ig av.
M a jan d u stead u s on h u v ita v
ja k om p litseeritu d tead u s, ta
sisald ab v e e l p a lju lahend am ata
probleem e. A su g e ju lg e lt n en 
de k a lla le .
A. AARM A, .
T P I m aja n d u ste ad u sk o n n a
1970. a . lõ p e ta n u

Meist veel mõnda muud
Raamatupidamise erialal on
meie õppeasutuse
lõpetanud
318 inimest.
Viimase, mullu kevadel läbi
viidud ankeetküsitluse andmeil
on nende kogupikkus koefit
siendiga võetult 32256 cm., kus
juures keskmine pikkus on
naistel 163,1 cm.,
meestel
175,3 cm. (tublisti üle üleliidu
lise keskmise). Naistel on kesk
miseks pikkuseks
163,0 cm
(meesraamatupidajate
arvates
paraja kõrgusega.) Kõige pikem
rühm on kaugõppe 60 (170,4
cm), kõige lühem kaugõppe 65
— 160,3. Kõige lühemad naised
on kaugõppe 69 — 160 cm.
Kõigi teadaolevate tulemite
s. t. palkade järgi elab kõige
jõukamalt päevane 63. Mehed
saavad seal 200, naised 138,8 rbl.
kuus, keskmiselt 163 rubla.
Keskmiseks kaaluks
tuleb
66,67 kg. Mehed kaaluvad kesk-

miselt 76,9 kg. Lydiardi järgi
peaks aga 175 cm mees kaalu
ma 73 kg., seega tuleks ideaal
seks kaaluks igal mehel 4 kg
alla . võtta, (kõik need o n re
kordid).
Hoopis teine pilt on ainult
asjaomastele teadaolevate sis
setulekute järgi. Keskmiselt on
see 168,83 rubla (vabariigi kesk
mine on 124 rubla, seega 44
rubla üle selle, rääkimata üle
liidulisest keskmisest, mis on
madalam.) Meeste keskmine
sissetulek on 188,07 rbl., naistel
163,17 rubla.
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Vastuvõtuplaan Õppe
aastaks 1971/72
Päevasesse
osakonda
võetakse
1971, a. vastu 1150 uut üliõpilast,
neist energeetikateaduskonda 225,
ehitusteaduskonda 200, mehaanikateaduskonda 175, elektrotehnikateaEriala

M
eil on sport au sees
Tudengipõlve mitmepalgelise
elu üheks huv iavamaks tahuks
on s p o r t. T. Hinna Polütehni
lises Instituudis osutatakse tõ
sist tähelepanu üliõpilaste ke
halise : tubliduse' täiustamisele.
Kohustuslik kehalise kasvatuse
kursus hõlmab 100%-liselt kõiki
I ja II kursuse üliõpilasi .(tu
levast õppeaastast alates aga ka

duskonda 200, keemiateaduskonda
125 ja majandusteaduskonda 225
üliõpilast.
Teaduskondade ja erialade lõikes
jaguneb vastuvõtt järgmiselt:
Päevane
õhtune osakond
osakond
Tallinn
K.-Järve

Energeetikateaduskond
Elektrijaamad
Elektrisüsteemid ja võrgud
Tööstusettevõtete ja linnade elektri
varustus
Tööstuslik soojusenergeetika
Laeva jõuseadmed
Maavarade leiukohtade allmaakae
vandamise tehnoloogia ja kompleksne mehhaniseerimine
Autotransport
Elektrotehnikateaduskond
Automaatika ja telemehaanika
Elektronarvutusmasinad
Tööstuselektroonika
Tööstusseadmete _ automatiseerimine
ja elektriajamid
Raadiotehnika
Mehaanikateaduskond
Masinaehituse _ tehnoloogia
metallilõikepmgid ja instrumendid
Peenmehaanikaseadmed
Toiduainetetööstuse masinad ja aparaadid
õmblustoodete tehnoloogia *
> Ehitusteaduskond
Tööstus- ja tsiviilehitus
Ehituskonstruktsioonide ja detailide
\ tootmine
Küte ja ventilatsioon
Veevarustus ja kanalisatsioon
Autoteed
Keemiateaduskond
Elektroonika erimaterjalide tehnoloo
gia
Keemiatööstuse protsessid ja keemiaküberneetika
Konserveerimise tehnoloogia
Ühiskondliku toitlustamise tehnoloo
gia ja organiseerimine
Majandusteaduskond
Tööstuse planeerimine
Masinaehituse ökonoomika ja orga
niseerimine
Ehituse ökonoomika ja organiseeri
mine
ö
Raamatupidamine
Majandusliku ijaformatsiooni mehha
niseeritud töötlemise organiseeri
mine
.
Elukondliku teenindamise ökonoomi
ka jä organiseerimine
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M ä r k u s e d : e — komplekteeritakK.-J. — kahel' esimesel^ õppeaastal
se eesti õppekeelega rühm.
toimub õppetöö Kohtla-Järvel.
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.
_
* — vanematel kursustel suunatakse
v — komplekteeritakse vene õppe- Leedu NSV kõrgematesse õppeasukeelega rühm. :
tustesse.

Uuel aastal uue hooga — nii
arvavad meie instituudi matka
jad. Veel on kõigil värskelt
meeles eelmise aasta talvel «tipikate» eestvedamisel toimunud
II Balti kõrgemate koolide turiaad Jänedal, mida meenuta
des mõnigi oma Nelijärve mä
gede ohvriks langenud suuski
taga nutab. Või siis süstamatk
Jägala ja Pärnu jõel, kus aprillitemperatuuriline vesi ööl
kui päeval matkaosaliste sõnade
järgi nii alt kui ülalt ligi tik
kus. Edasi suvised mägimatkad
Kaukaasias, jalgrattaretk Val
dai kõrgustikule, Karpaatia ra
dade tallamised.
Ent mis on meie matkajatel
kavas äianud aastal? Esimeseks
suuremaks ettevõtmiseks, kuhu
meie esindus on kutsutud, ku
juneb III Balti kõrgemate koo
lide turiaad, mis seekord toi
mub Leedumaal orienteeruvalt
2.— 7. veebruarini. Kes tahab
õppevaheajal jätta suusajälgi
Leedu küngastele ja orgudele
ning osa saada latlaste-leedulaste toimuvatest turiaadi üri
tustest, astugu lähema "■ infor
matsiooni saamiseks sisse TPI
Spordiklubisse. Ärge häbenege,
kõik need, kellel reisimisbatsill
veres, on teretulnud.
Mis puutub meie matkajate
edasistesse
plaanidesse,
siis
«mägilased» valmistavad oma
keha ja vaimu suvisteks mäge
des turnimisteks vormi ajama,
«veekad» aga torgivad näpuga
Karjala ja Koola kaarti ntyg
otsivad parajaid kohti oma või
mete rakendamiseks. Ning ilm
tingimata saab maikuus maha
peetud TPI matkajate järje
kordne kokkutulek. Täpsemalt
aga — jälgige reklaami! \
A . K IL K ,
T P I m a tk ak lu b i ju h atu se esi
mees, elektrim asinate kateeder

11 kursuse tudengeid). Harju
tades 2 korda nädalas ä 2 tun
di vilunud spordipedagoogide
juhendamisel saavad üliõpila
sed võrdlemisi põhjaliku et
tevalmistuse
kergejõustikus,
võimlemises,
suusatamises,
sportmängudes4Nimetatud prog
rammi aluseks on VTK komp
leksi II aste, mille täitmisega
tuleb toime tulla juba I kursu
se lõpul.
Neile aga, kes tõsisemalt
spordipisikust nakatatud, pakub
TPI Spordiklubi võimalusi oma
võimete prooviks tervelt 24-1
spordi al al .
Põhialade —
kergejõustiku, sportvõimlemise,
suusatamise, ujumise — kõrval,
harrastatakse meie instituudis
kõiki raskejõustiku alasid, kõi
ki tähtsamaid sportmänge. Ka
sellised alad nagu akrobaatika
ja vehklemine, laskmine ja
orienteerumissport, allvee- ja

S ü n n i a e g : 3. märts 1966
Sugu: nii mees- kui ka
naissoost
Ha r i d u s :
alustatud kõr
gem
P õ h i m õ t t e d : IM is teed,
tee hästi!
2. Kõik olgu uus ja huvitav!
3. Maha hallus ja pealiskaud
sus!
L ü h i k e e l ul u g u :
a) 23 klübiõhtül pn üliõpilas
kohvikus «PIKO» huvitavate
inimeste ja huvitavate prob
leemidega kohtunud 1263 tu
dengit. Huvitavamaid: tradit
siooniline ebauskude õhtu igal
reedel 13. kuupäeval, kohtumi
ne
kuradiga,
mühamediusu
taevas, ateistlike anekdootide
õhtu jt.
b) Kuna klubiõhiutel saab ka
tantsida, teravmeelitseda ja
kõik peavad pead murdma, siis
on viktoriinide auhindadeks
ära söödud poolsada torti.
c) Et «Atheos» ainult ei lõ
butse, vaid ka tõsist ja huvita
vat tööd teeb, seda kinnitavad
,' . ;
.. . 21 sotsioloogilist' uurimust,

jalgrattasport on meil au sees.
Momendil ühendavad TPI
spord sekts oonid kokku 927 üliÕpilassporttast. 25-1 neist on
omistatud austav NSV Liidu,
meistersportlase nimetus, 29 on
meistrikandidaadid, 1 järku
omab
183 üliÕpilasspörtlasL
Järgusportlaste üldarv ulatub
aga lig. kuuesajale.
TPI koondvõistkondi juhendavadmitmed tunnusta
tud
spordipedagoogid-treenerid,
nägu
vabariigi
teeneline spordite
gelane dots. J.
Dudkin ja NSV
idu
teeneline
treener. J. Lõssov
v orvpallis, palju
kordne Eesti NSV
meister meister
sportlane A. Mõttus vabamaadlu
ses, pedagoogika
kandidaat do‘s ,B.
Toomsalu kerge
jõustikus,
Eesti
7 SV
teeneline
treener I. Dratšov
võrkpallis ja tei
sed.
TPI treenerite
1õrge
erialane,
kvalifikatsioon ja
eesrindliku tree
ningumetoodika
rakend imine on
olnud paljude TPI
üliõpüassportlaste
ja
võistkondade
eduka esinemise
luseks. TPI korv
pallurite,
võrk
pallurite, võimlecite, allveesport
laste, väravpallurite kergejõustiklaste, maadlejate ja mitmete
teiste spord alade es ndajate
saavutused on üldtuntud.
Kuid oleks väär arvata, et
TPI-s tegeldakse üksnes võistlusspordiga. TPI Spordiklubi
ühendab teaduskondade keha
kultuurikollektiivide kaudu ka
selliseid
tudengeid.
kellele
sport on eeskätt suurepäraseks
meelelahutuseks ja kasulikuks
harrastuseks pingsa õppetöö
kõrval. Massilised õpperühmadevahelised võistlused mitme
tel spordialadel on koondanud
Spordiklubide ühtsesse perre
üle 2000 üliõpilase. Seega mo
mendil tegutseb meil aktiivselt
ühe või teise kehakultuuri vor
miga iga t e i n e üliõp lane. Po
le kahtlust, et see näita-a peagi
ületatakse. Selle tagatiseks on
spordi üha kasvav populaarsus
TPI üliõpilashulkades. Ühtlasi
tahaks avaldada veendumust, et
TPI
üliõpilasseisuse
uus
t ä i e n d u s saab olema oma
eelkäijatest veelgi sportl i 
kum.
Tere tulemast TPI arvukasse
sportlasperre!
V. BAZANOV
mille jooksul küsitleti 9251
ja vaadeldi 53 115 inimest;
...375 tudengit, kes neid uuri
musi tegid ja 78, kes and
meid läbi töötasid;
...12 teaduslikku ettekannet,
millest kaugemaid peeti Ka- ,
liningradis ja Jelgavas;
• ..8 võitjat vabariiklikel üli
õpilastööde võistlustel;
...teaduslike tööde kogum ik
«Ateism. Religioon. Sotsio
loogia.» (1970) ja mituküm
mend artiklit ajakirjandu
ses.
_ Lähemad sugulased: naispre
sident M a i e Kut s ar , hes
õpib elektrotehnikat, puhub püli ja pälju matkab; informat
sioonitehnikast minister ku- i
to n L au r , kes õpib suurepä
raselt ja teeb eksameid etU;
teaduslik juhendaja filosoofia-*
kandidaat
K u u l o i Vimm
saare, kes tegeleb kõigaS^
mis teda huvitab.
*
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