Lahtiste uste p äevad
Tänu partei ja valitsuse hoolitsusele lõpetavad meie maal igal
aastal sajad tuhanded nõukogude noored keskkooli ja siirduvad
edasi_ õppima kõrgematesse õppeasutustesse. Meie maa kõrgema
tel õppasuiustel lasub ausiav ülesanne: anda neile noortele
kommunismiehitajatele kindlasuunaline erialane ja üldpoliitiline
ettevalmistus.
Millises kõrgemas õppeasutuses jätkata oma õpinguid s. o. mil
line elukutse valida, on küsimus, millele tuleb vastata igal edasi
õppima siirduval abituriendil. Olla oma sotsialistlikule komimaale
maKsimaaiselt kasulik, see on iga nõukogude noore ülesanne ja
püüe. Anaa aga oma parima saab ainult hoolikalt valitud töö
postil, eiukutse õige valiku kaudu.
Otsustades elukutse valiku üle tuleb lähtuda eelkõige nõu
kogude ranva ees seisvatest põhilistest ülesannetest. Partei XX
kongress andis direktiivid NaV kiiau ranvamajanüuse arenda
mise Kuuendates viisaastakuks. Sellega looai konkreetne vöiiiusprogramm rahvamajanduse ja töötajate materiaalse ning kultuu
rilise eiutaseme uueks võimsaks tõusuks. Lämuaes partei XX
kongressi direKtiividest on partei ja valitsuse poolt püstitatud
rida ajaloolise tähtsusega ülesandeid.
Lähtudes eeltoodust peab iga keskkooli lõpetav noor arvestama
oma huviaia ning pärast põhjalikke kaalutlusi suunduma sellesse
töölõiku, kus ta oma võimetele leiab maksimaalse rakenduse ja
on rahvamajandusele kõige enam vajalik ning kasulik.
Põhiliseks lüliks haridussüsteemis, kus tuieb välja selgitada
iga noore edaspidine töösuund, on keskkool. Täiendavat abi paku
vad siin abiturientidele kõrgemad
õppeasutused, võimaldades
neile enne kutsevaliku küsimuse otsustamist tutvuda tulevastele
kõrgema haridusega spetsialistidele esitatavate nõudmistega.
Eesmärgiga abistada abituriente eelseisva elukutse valiku küsi
muse lahendamisel korraldab Tallinna Polütehniline Instituut
20. ja 21. aprillil k. a. lahtiste uste päevad.
Lahtiste uste päevade ülesandeks on võimaldada igal abitu
riendil isiklikult tutvuda tulevaste inseneride ettevalmistamise
iseloomu ja neile esitatavate nõudmistega. Selleks antakse lah
tiste uste päevadel instituudi külastajatele ülevaade TPI iga
teaduskonna tööst ja selle iseärasustest, tutvustatakse neid labo
ratooriumidega ja õppetöökodadega ning üliõpilaste ühiskondlike
organisatsioonide tegevusega.
Isikliku tutvumise kaudu on abituriendil võimalik veenduda, et
Tallinna Polütehniline Instituut oma paljude erialadega võimal
dab kõrgema erihariduse omandamist väga mitmesuguste huvi
aladega noortele.

Õ P P I G E M INSENER-ÖKONOMISTIDEKS
Nõukogude tööstuse arengu
üheks iseloomustavamaks joo
neks on pidev tehniline progress.
Üha täielikum alt varustatakse
tehaseid uue ja parem a tehnika
ga, tõstetakse tootmise m ehhani
seerimise ja autom atiseerim ise
taset, võetakse kasutusele täius
likumad tehnoloogilised protses
sid. Kuid rööbiti tootmise pide
va täiustam isega uue *ajakohase
tehnika baasil, suurenevad nõu
ded ka tööstuse kvalifitseeritud
juhtimise,
tootmise
oskusliku
organiseerimise ja planeerim ise
alal. Meie tööstus vajab rööbiti
teiste spetsialistidega ka niisu
guseid kõrgelt kvalifitseeritud
eriteadlasi, kes
on põhjalikult
omandanud teoreetilisi teadmisi
ja praktilisi kogemusi üheaeg
selt nii tootm istehnika ja tehno
loogia kui ka tootmise ökonoo
mika, organiseerim ise ja planee
rimise alal. N iisugusteks uut
tüüpi kvalifitseeritud spetsialisti
deks ongi insener-ökonomistid,
kellede ettevalm istam ist esijoo
nes kõikide m asinaehituse töös
tusharude jaoks teostab Tallinna
Polütehniline Instituut. Omanda
des põhiliselt m asinaehituse kui
kõige keerukam a tootmise öko
noomika ja organiseerim ise eri
ala, võivad selle ala inserier-ökonomistid edukalt töötada ka pal
judes teistes tööstusharudes.
Insener-ökonomisti funktsioo
nid tootmises on üsna keerukad
ja mitmekülgsed. Insener-ökonomist koostab tehases perspektiiv
seid ja jooksvaid tootmisplaane,
määrab kindlaks plaani täitmise
korra ja kalendaarseid tähtaegu,
'töötab, välja abinõud tootmise
operatiivse planeerimise süstee
mi parandam iseks
ja tootmise
rütmilisuse kindlustamiseks, tnsener-ökonomist töötab välja abi

nõud tehase ja
selle tsehhide
tootmisvõimsuste
täielikum aks
kasutamiseks, m aterjalide, kütu
se ja elektrienergia kulutuse
alandamiseks, tegeleb tehase si
semiste reservide väljaselgitam i
sega toodangu väljalaske suu
rendamiseks, töötootlikkuse tõst
miseks, toodangu om ahinna alan
damiseks ja ettevõtte rentaablu
se tõstmiseks, insener-ökonomist
võtab osa uute tehaste projek
teerim isest, uute tehnoloogiliste
protsesside väljatöötam isest, eri
ti nende tehnilis-öikonoomilise
põhjendamise osas.
Insener-ökonomistid on eelkõi
ge tehaste kvalifitseeritud juhtiv
töötajad.
Nende ettevalm istus
instituudis kestab viis aastat.
Omandades algul vajalikud tead
mised üldtehnilistes
ainetes,
omandatakse alates kolm andast
õppeaastast põhjalikke teadmisi
eeskätt m asinaehitustehnoloogia,
masinaehitus-tööstusökonoomifca,
tootmise organiseerim ise ja pla
neerimise alal. Tööstuspraktikat
omandatakse meie m aa eesrindlikemates tehastes, kuhu selle eri
ala üliõpilasi suunatakse õppeaja
vältel n eljal korral: esimesel
tööstuspraktikal õpitakse lähe
m alt tundm a
tööstusettevõtte
tööd, teine tööstuspraktika on
tehnoloogiline, kolmas — tehnilis-ökonoomiline ja
neljas —
diplomieelne.
D iplom iprojekti
eduka kaitsm ise tulem usel omis
tatakse selle harii üliõpilasele
insener-ökonomisti
kvalifikat
sioon.
A rvestades meie kiireltareneva- tööstuse vajadusi niisuguste
uut tüüpi spetsialistide — insener-ökonomistide järgi,
toimub
nende ettevalm istam ine instituu
dis ka kaugõppe korras.
Dotsent A. RANNJES

Tallinna Polütehnilise Instituudi peahoone.

Teede ja automagistraa
lide ehitus
Teede ajalugu on sama vana
kui inim konna ajalugu. Teedeehitam ise ajalugu aga algab aja 
ga, mil ürginim ene hakkas ra 
kendam a oma kehalist ja vaimset
jõudu ühendusteede loomisele
uksikute inim gruppide eluaseme
te vahel. Tem ud läbi kõik ühis
konna aren g u ajaloolised ast
med, on Nõukogudemaa teedeasjandus jõudnud tänapäeva kõr
ge tehnika ja ku ltu u ri tasemele
ja ta territoorium on kattum as
üha tiheneva autoteede võrguga.
Seejuures on autotransport m uu
tumas
dom ineerivaks
liiklusharuks kõikjal.
N LK P XX kongressi otsused
kohustavad kuuendal viisaastakul
suurendam a autotranspordi veokäivet, võrreldes 1955. a., kaks
korda, parandam a ja rekonst
rueerim a olemasolev teedevõrk,
kindlustam a teedel häireteta au
toliiklust kogu aasta vältel ja
laiendam a uute kõvade katetega
teede ehitam ist.
Et edukalt täita neid suuri
ülesandeid tuleb teedeasjanüuses ju u ru tad a industrialiseeritud
töömeetodeid,
m enham seerida
enitustoid m aksim aalse maarani,
rakendada progressiivset tennikat ja luua uusi eiektiivseid
tee ja sndade konstruktsioone.
Seega osutub tuleviku teekatte
tuutuks tsem entbeioon ja suaaae
enitusm aterjaiiks rauüoetoon ja
teras.
ixoos ulatusliku autoteede võr
gu vaijaenitam isega tuieb Eesti
NSV teedeasjanüusel umber ehi
tada b uure isam aasõja päevh
p u rustatud ja nujem ajuuseit
taastatud silau, varusi.aüa autobuseiiim d jaam ahoonetega,
garaažidega ja tookoaaaega, kau
nistada
teid puudega,
rajada
puhkeplatse ning uuväljakuid.
jumuateede osas ag a viia rajoonilinnade teed.asfait- ja tsementbetoonkatte aila, enitada aiim aa
kom m unikatsioone, kõnniteid ja
parke. Nii suured on m ahult ja
julged ideelt teedeinseneri tegevusperspektiivid tiuevikus.
Tanapaeva autoteed kuuluvad
keerukate insenerem tiste liiki,
kuna teede ja sildade ehitamine
nõuab insenerilt põnjaiikke tead
misi ehitustehnikas.
Praktilises
töös tuieb teedem seneril tegelda
geodeesiaga, geoloogiaga, hüd|roioogiaga, ehitusm aterjalidega,
m asinatega, autodega, tra k to ri
tega. Insener loob enitusmehaanika alusel keerukaid konstrukt
sioone, rakendab tegevusse ja
juhib arvukate tööliste tööd.
Seepärast
peab
teedeinsener
omama häid teadm isi projektee
rimises, ökonoomikas, autoasjan
duses, ehituskunstis ja hüdro
geoloogias. Teedeasjandus viib
alati
inseneri
kokkupuutes
se loodusega, kuna hästi projek
teeritud tee peab sujuvalt liitu
ma m aastikuga, m itte aga lahu
tam a tem a üksikelemente. TPI
lõpetanud insener peab olema
suuteline edasi arendam a teadust
ja teh n ik at ning juurutam a uut
ja progressiivset.
R. AMBROS

EH ITU SI NSE NE RID E ETTEVALMISTAMISEST
Käesoleva viisaastaku plaani
raames laieneb järsu lt üks meie
sotsialistliku
rahvamajanduse
suurim aid harusid — ehitustööstus.
Võimsad
raudbetoondetailide
ja ehitusm aterjalide tehased too
davad tööstus- ja tsiviilehitusele
m onteeritavate konstruktsioonide
üksikosi ja effektiivseid mater
jale. Ehitusplatsidel rakendatud
väga mitmekesised ehitusmasinad ja mehhanismid lülitavad
m ahukam atest
tööoperatsiooni
dest peaaegu täielikult välja füü
silise tööjõu.
Meie laiahaardeline ehitustööstus vajab kvalifitseeritud
juhtide kaadrit —■ ehitusinse
nere.
Ehitusalase kaadri sepikojana
on edukalt töötanud Talnnna Polütehniiise Instituudi Ehitusteaduskond. Siin valm istatakse ette
kõrgem a haridusega eriteadlasi
tööstus-, tsiviil- ja teede-fehituse
ning sanitaartehnika enaladexe.
Ehitusteaduskonna lõpetanud
diplom eeritud ehitusinsenerid on
rakendunud ehitustoöstusesse ja
projekteerimisorganisatsioonidesse kui nea ettevalm istusega noo
red eriteadlased.
P aljud neist
töötavad juhtivatel ja vastutusri
kastel toopostidei, nagu ehitusorganisatsioonide peainseneride
na, projekti peainseneridena, mi
nisteerium i või keskasutuse inse

neridena ehitustööstuse mitmesu
gustes erilõikudes.
Kida ehitusteaduskonna lõpeta
nuid on asunud teaduslikule tööm teadusliku uurimise ja õppe
asutustesse.
From eerivaks suunaks on ehitusteaduskonnas tööstusliku ja
tsiviilehituse eriala. Lisaks teo
reetiliste ainete omandamisele
saavad üliõpilased siin põhjalik
ke teadmisi ehitustehnikas, ehi
tusm aterjalides, puit-, kivi-, raud
betoon- ja teraskonstruktsiooni
des, tee- ja sillaehituses, arhitek
tuuris ja teistel aladel, mis on
vajalikud inseneri igapäevases
praktilises töös.
Erialaseid teadmisi süvenda
vad üliõpilased õppepraktikal
ehitusplatsidel.
P ärast kolman
dat ja neljandat kursust kahe
kuisel tööstuspraktikal õpivad
üliõpilased
enitustööde juhata
mist ja organiseerimist. Praktikaobjektideks on suuremad ehi
tused nii Eesti NSV-s kui ka
vennasvabariikides. Viienda k u r
suse järele suunduvad üliõpila
sed diplomieelsele praktikale,
mis on seotud diplomitööks vaja
like andmete ja m aterjalide ko
gumisega.
Ehitusteaduskonna
lõpetajad
omandavad suhteliselt laia er^amse profiili ja siirduvad loova
le tööle' meie rahvam ajanduses
hinnatava ehitajate kaadrina.
R. OTSMAN

KAADREID BALTI SOOJUSELEKTRIJAAMALE
seadmete ja masinate loomisega
ning automatiseerimisega.
Inseneride soojusenergeetikute
kaadri ettevalmistamine võimsate
põlevkiviküttega soojuselektrij aamade jaoks on tähtsaks ülesan
deks Tallinna Polütehnilisele
Instituudile.
Meie
õppeasutis
on kujunenud üheks põlevkivi
tolmpõletamise probleemide u u ri
mise keskuseks vabariigis. Sa
muti on meil tihe side «Estonenergo» soojuselektrijaam adega
tööstuspraktika raamides.
See
pärast on Tallinna Polütehnilises
Instituudis head võimalused kva
lifitseeritud kaadri ettevalm ista
miseks põlevkiviküttega soojus
elektrijaam adele, nende hulgas
muidugi esmajoones Balti Soo
juselektrijaam ale.
Käesoleval
aastal
Tallinna
Polütehnilisse Instituuti vastu
võetavad üliõpilased lõpetavad
instituudi 1961. aastal, s. o. šiis
Eesti põlevkiviküttega võim kui on töötamas Balti Soojus
elektrijaam a esimene järjekord
sate soojuselektrijaam ade pro ning
toimub
teise järjek o rra
jekteerim ine ja ekspluateerim ine 1võimsate turbiinide ja katel
on keeruliseks tehniliseks ja tea agregaatide järkjärguline mon
ja
käikulaskm ine.
duslikuks
probleemiks,
mille teerim ine
edukas lahendamine sõltub meie Kahtlemata osa nendest üliõpi
energeetikute töökogemustest ja lastest annab siis vajaliku ja
vabariigis teostatavate uurimis väärika täienduse Balti Soojus
tööde tulemustest. Märgime, et elektrijaam a insener-tehnilistele
senini ei ole veel maailmas ehi kaadritele.
tatud katelagregaate ja soojus
elektrijaam u, mida läbiks Balti
I. ÕPIK,
Soojuselektrijaam aga võrreldav
mehaanikateaduskonna
kütteaine ja tuha hulik! Siin on
palju- probleeme seoses uute
dekaani asetäitja
Käesoleval viisaastakul omab
meie vabariigis suurt tähtsust
inseneride
ettevalmistamine
e l e k t r i j a a m a d e soojuse n e r g e e t i l i s t e seadme
te e r i a l a l .
Kuuenda viis
aastaku plaani direktiivide ko
hased; em tatakse ja lastakse
käiku Balti Soojuselektrijaam a
esimene
järk
võimsusega
300 000 kilovatti,
kusjuures
jaama lõplik võimsus kujuneo pal
ju suurem aks. Sam aaegselt laien
datakse ja m oderniseeritakse ka
praegu Eesti NSV-s töötavaid
suuremaid
soojuselektrijaam u
täiendavate
auruturbiinide
ja
katelagregaatide lisamisega ning
automatiseerimisega. Kahtlem ata
kujuneb Eesti NSV tulevikus
oma rikkälikkude põlevkivivarudele rajanevate võimsate soojus
elektrijaam adega mitte ainult
Baltimaade, vaid ka NSV Liidu
kagurajoonide üheks tähtsamaks
energeetiliseks tsentrumiks.

KÜTUSTE KEEMILISE TEHNOLOOGIA ERIALA!
Dotsent K. KASK,
Tallinna ■Polütehnilise Insti- j
tuudi keemia-mäeteaduskond vai- j keemia-mäeteaduskonna dekaan
mistab ette insener-keemikuid i
kütuste keemiliste tehnoloogia
kolmel kitsam al erialal: gaasistamine, sünteetiliste vedelkütus
te tehnoloogia ja koksistamine.
Kõigil nendel erialadel on õppe
töö esimesel neljal kursusel ühi
ne ja spetsialiseerum ine toimub
viiendal kursusel.
Insener-keemikute ettevalm is
tamisel omavad suurt osatäht
sust praktilised tööd. Selleks on
üliõpilaste kasutada ajakohase
sisseseadega laboratoorium id, mis
peale otsese õppeprotsessis v aja
like tööde teostam ist võim alda
vad läbi viia ka ulatuslikke tea
duslikke töid. Teaduskonna õp
pejõudude ja üliõpilaste koostöö
tulem usena on senini välja töö
tatud mitmed väärtuslikud ette
panekud meie põlevkivitööstuses
kasutatavate tehnoloogiliste prot
sesside täiustam iseks.
K ütuste keem ilise tehnoloogia
P rak tilisi teadm isi omanda
vad üliõpilased tööstuspraktikal, laboratooriumis.

mis viiakse läbi kolm el viimasel
kursusel. Töötamine tehases, va
hetu osavõtm ine tootm ise prot
sessist, võim aldab tulevastel in
seneridel õppida tundm a uusi
efektiivseid tehnoloogilisi p rot
sesse, uut tehnikat, tootm isprot
sesside m ehhaniseerim ist Ja au
tom atiseerim ist. K ütuste keemi
lise tehnoloogia eriala üliõpilas
tel on tööstuspraktika objektide
na
kasutada
naftatöötlem ise,
koksikeem ia ja sünteetiliste ve
delkütuste tootm ise tehased nii
vennasvabariikides kui ka põ
levkivi üm bertöötam ise tehased
Eesti põlevkivibasseinis.
Peale diplom projekti kaitsm ist
suunduvad
k ü tu ste
keemilise
te h n o lo o g ia' eriala om andanud
in senerkeem ikud tootm isprotses
si juhtidena kütuste üm bertööta
mise tehastesse. P a lju võimalusi
pakuvad siin nii meie kiirestiarenev põlevkivitööstus kui ka
kütuste töötlemise tehased ven
nasvabariikides.

Laevaremonditeaduskond
LAEVAEHITUSE JA LAEVAREMONDI ERIALA
Selle erialag a laevaehitusinseneride ettevalm istus TPI-s toi
mub meie kodum aa laevaehituseja rem onditehaste jaoks, mis
eeldab nende ettevalm istuse m it
mekülgsust ja laia profiili.
Laevaehitusinseneride või korpuseehitajate, nagu neid sage
dasti nim etatakse, töö on väg a
mitmekesine ja huvitav. P rojek
teerim ise organisatsioonides pro
jekteerivad nad uusi laevu, sa
muti üksikuid laevaosi, laeva si
sustust, seadmeid ning süsteeme,
kaasaarvatud laevaehituse- ja re 
mondi tehnoloogiliste protsesside
väljatöötam ine.
Tehastes aga juhivad laevaehltusinsenerid laevakorpuse val
m istam ist ja kokkupanekut, te
gelevad laevade vettelaskm isega,
katsetam isega ning tellijale üle
andmisega, samuti aga dokkimise ja rem ondiga.
Teaduslikes uurim isinstituutides tegelevad laevaehitusinsenerid laeva meresõiduomaduste ja
tugevuse küsim uste uurimisega,
viim istlevad laevade projekteeri
mise jä ehitamise moodusi jne.
Tänapäeva laev on inseneriline ehitis, mis on varustatud kee
ruliste masinate ja mehhanismi
dega.
Selleks, et olla võimeline pro
jekteerim a ja ehitama kaasaegset
laeva, peab laevaehitusinsener
omama suuri teadm isi ning laial
dast tehnilist silm aringi. Seepä

M asinaehitusest
Tööstuse aluseks on m asina
ehitus. M asinate tootmine on
seotud m etallide valamise, sepis
tamise, keevitam ise, m ehaankise
töötlem isega lõikepinkidel, koos
tam ise ja m asinate katsetam ise
ga.
Meie eriala insenerid tegele
vad m itm esuguste masinate val
m istamise ja koostamise tehno
loogilise protsessi läbitöötam ise
ga, iõikepm kide ja rakiste pro
jekteerim isega, sam uti lõikeinstrum entide konstrueerim ise
ja
nende valm istam ise tehnoloogia
väljatöötam isega. Ka lõikepinkide täiustam ine ja tootm isprotses
si autom atiseerim ine
kuulub
meie eriala inseneride töö vald
konda. Kõige söxle juures tuieb
lahendada palju m atem aatilisi ja
füüsikalisi probleem e, et mõista
keeruliste
m etaililõikepinkide
tööd ja m etallide lõikamise prot
sessis esinevaid nähtusi.
M asinaehituse erialal tuleb
lahendada ka keemia valdkonda
kuuluvaid probleeme. Näiteks
avaldavad m etallide lõiketöötlemisel tootlikkusele ja kvaliteedi
le suu rt m õju m äärivad ja- ja 
hutavad vedelikud. Nende ole
masolul lõikejõüd sageli väheneb
mitu korda.
M asinaehitusalase
tootmise
m ehhaniseerim ine ja autom ati
seerimine sisaldab endas palju
huvitavat ja loom ingulist tööd.
Dots, А. V. NIKOLSKI,
masinaehituse tehnoloogia
kateedri juhataja
MR 00978

rast ongi viie ja poole aastane
õppeaeg instituudis korraldatud
nn, et tulevane eriteadlane vöiks
om andada kõik laevaem tusalased
Uid- ja eriteadm ised. Noorematel
kursustel õpitakse üidtenm üsi
distsipliine — võõrkeelt, m ate
m aatikat,
füüsikat, teoreetilist
m ehaanikat, m etallide tehnoioogiat, üideiektroienm kat jms. Va
nematel kursustel aga voetakse
läbi eriained, mis käsitlevad lae
va meresõiduomadusi (laevateooria), tugevust (iaevaemtusmehhaanika;, laeva üidpaigutust (ar
hitektuur), m ehhanisme, tehno
loogiat, Ökonoomikat, projektee
rim ist jne. Peam loengute, har
jutuste ja laboratoorsete tööde
teostamise suunatakse üliõpila
sed, praktiliste inseneriliste ko
gemuste omandamise eesm ärgi
ga, tööstuspraktikum idele, kaa
saarvatud sõidupraktikum m ere
laevadel. õppeprotsessi viim a
seks etapiks on diplom iprojekt.
LAEVA JÕUSEADMETE
ERIALA
Kuna kõigi laeva m asinaliikide sügav tundm aõppim ine pole
ühele
insenerile
jõudumööda,
toimub ettevalm istus kahes ha
rus :— laevade aurujõuseadm ed
ja laevade sisepõlemismootorid,
m illedele pühendatakse õpingud
kogu viienda õppeaasta väitel.
Kuna noorem atel kursustel
õpitakse üldinsenerilisi aineid,
siis nende alusel om andatakse
vanem atel kursustel eriaineid —

Silikaatide

tehnoloogia

Eeloleval sügisel võtab T P I
vastu üliõpilasi silikaatide te h 
noloogia erialale. Leiie eriala
uiiõpiiased omandavad teadm isi
klaasi, tsemendi, keraam ika ja
sideainete tennom ogia aial. Aiates neljan d alt kursuse.it spetsiali
seeruvad üliõpilased kas klaasi,
tsemendi või keraam ika ermiaie,
m ilie kohta nene peaie dipiomip rojekti edukat kaitsm ist antak
se välja vastav diplom.
Õppeprotsessi kestel viibivad
üliõpnased tööstuspraktikal meie
kodumaa eesrindlikes ehitusm a
terjalid e tööstuse
ettevõtetes.
Tõotades seal erialaliste!, töökoh
tadel vilunud m eistrite ja inse
neride juhendam isel, tuieb üli
õpilastel oma õpitud teadm isi
kontrollida ja p rak tiliselt raken
dada.
Peale
teoreetilise kursuse,
teostavad üliõpilased õpingute
vältel laboratoorseid töid insti
tuudi üld- ja erialalistes labora
toorium ides, mis on tähtsaks
täienduseks om andatud teoreeti
listele teadm istele.
Ü liõpilased
võivad töötada
õppeaja vältel k a teaduslikul
alal Üliõpilaste Teadusliku Ü hin
gu liinis. Siin tegeldakse rahva
m ajanduse ja teaduse seisukohalt
aktuaalsete teem adega, mis sa
geli
kujunevad
väärtuslikeks
panusteks tehnoloogiliste prob
leemide lahendam isel.
Peale instituudi
lõpetam ist
kindlustatakse noored insenerid
vastavate töökohtadega omal eri
alal
E. LUHAKOQDER

laevade auru- ja gaasiturbiinid,
aurukatlad, iaurum asinad, sise
põlemismootorid, elektrisisseseade ja elektri vedu, m asinaehitu
se ja rem ondi tehnoloogia, öko
noomika, seadm ete autom aatne
reguleerim ine, jõuseadm ete pro
jekteerim ine, ehitam ine ja re
mont.
Kõigi laeva jõuseadm ete ise
loom ustavaks
om aduseks
on
kiirkäigulisuse
kasv
auru ja
gaasi tem peratuuri ja rõhu suu
rendam isega.
Kuna jää b m aksm a aga range
nõue
—
säilitada töökindlus,
peab agregaadi konstruktsioon
olema hästi läbim õeldud ja pro
jekteeritud
tänapäeva
soojus
tehnika, tugevusõpetuse, m etal
lurgia jms. uusim ate saavutuste
baasil. Suured detailide liiku
mise kiirused põhjustavad suurte
pingete tekkim ist, m illede oht
likkus
kasvab
paljukordselt
keskkonna kõrgete tem peratuuri
de tõttu. Nende jõum asinaehituse probleem ide kom pleksne la
hendam ine nõuab insener-laevam ehaanikute põhjalikku etteval
m istust, m itte ain u lt instituudis
vaid ka m asinaehitustehastes ja
m eresõidul.
P aljuaastased kogem used on
näidanud, et m õlema laevaehitusalase eriala om andam ine on
täiesti jõukohane igale keskmiste
võim etega keskkoolilõpetajale.
Dots. P. MUREL,
laevaremonditeaduskonna
dekaan

Kommunistlike noorte tööst
Tallinna Polütehnilise Insti
tuudi paevases sektoris õppivast
1883 üliõpilasest kuulub kom
m unistlike
noorte
ridadesse
i lt>8. Kommunistlikest noortest
on moodustatud komsomoligru
pid 84 õpperühmas. Igas teadus
konnas vautäkse kommunistlike
noorte üldkoosolekul teaduskon
na komsomoli büroo, ülem stituudiiine kommunistlike noorte kon
verents aga
valib instituudi
komsomoliKomitee.
Komsomoligrupid organiseeri
vad õpperühmas õppetöös maha
jäänute abistamist, kino ja teat
ri ühiskuiastusi, ekskursioone,
rühmadevahelist puhkeõhtuid ja
spordivõistlusi.
Teaduskonna
komsomonburood abistavad komsomoiigruppe õppe- ja teadusli
ku töö organiseerimisel, viivad
läbi teaduskonna
puhkeõhtuid,
võtavad osa teaduskonna oma
loomingu olümpiaadi ja sparta
kiaadi organiseerimisest.
Laevaremonditeaduskonna
komsomolibüroo
organiseeris
käesoleval semestril komsomolipatruliid, kes igal laupäeval ja
pühapäeval kontrollivad ühis
kondlikku korda Kopli ja meie
instituudi ühiselamute rajoonis.
Komsomolipatrullid on tabanud

juba rea korrarikkujaid, ja aida
nud need toim etada miilitsajaos
konda.
Instituudi
komsomolikomitee
organiseerib
komsomouaktiivi
õpetanust, võtab koos teiste ühis
kondlike organisatsioonidega osa
üleinsiiuiucüuste. ürituste
—
puhkeõhtute, spartakiaadi, tea
duslike konverentside jne. läbi
viimisest. Komsomolikomitee šatiin leh t «Ъ (Ж 8» paljastab ins
tituudi elus esinevaid väärnäh
teid ja korrarikkum isi. Praegu
valmistab komsomolikomitee ette
Üliõpilaste suvevaheaja veetmise
küsimust. Piaanis on osavõtt ins
tituudi ühiselamu ehitamisest,
pioneerilaagrite tööst,
matkagruppide ja suvelaagri organi
seerimine.
Paljud instituudi kommunistli
kest noortest on näidanud, et ak
tiivne osavõtt
ühiskondlikust
tööst ei takista sugugi oppetööulesannete edukat täitmist, pi
gem vastupidi. Ühiskondliku töö
aktivistid, nagu eristipendiumide
saajad E. Paalm ann, И. Tearo ja
M. Beljajev on parim ad ka õp
peedukuse ja teadm iste poolest.
H. ARUKÜLA,
ELKNü TPI komitee sekretär

KUNSTILINE I S E T E G E V U S ...
Kunstilisest iseteg evu sest on
T aum na fuiu iertm u ses in stitu u 
dis vaga eiav o savou ja see areneo %ya aasLüya. Jxous iseteg e
v a staste arvutis e kasvuga kasvao
aa kuus lam e i ase, m is a rvesia aes ujukitjunause arvamuse, on
■inoniyi kura ■projessiuuaaiseie
KunsviuKe taset ш еишиа.
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aastal seuses vene utiopauste näi

reis väljaspoole Tallinna. Nii on
kavatsus tuleval
suvel sõita
n ü V Ludu pealinna Moskvasse.
Kuid meie meestest ei jää su
gugi mana ka naised. 4. aprillil
k.a. andis TPI Naiskoor iseseis
va kontserdi „Estonia" kontsert
saalis. Naiskoori edusammude
eest võlgneme tanu tuöiue koori
juhile sm. Aim a Tammele, tiuvel
on mõlemal kooril ja puhkpilli
orkestril ees erinemine uiemduhsei üliõpilaste laulupaeval Tar
tus. Setteks ajaks on juba Nais
koor riietatud uhiuutesse rahvariietesse. Uleme veendunud, et
ka seal esinevad meie koorid
hästi.
üliõpilaste
eesti
näitering,
mida juhendab V. Kingissepa
nim. Tallinna R iikliku Draama
teatri näitleja A ksel Orav, esines
juba korduvalt Georg Orni ko
möödiaga „Kevade ja suve vahel1*
Tallinnas ja ka väljaspool, nagu
Tapal, Jõelähtmes jne. Sama
näidendiga m innakse ka isetege
vuse ülevaatusele.
Instituudis
tegutsevad
veel
vene
rahvapilliorkester,
kaks
estraadiorkestrit ning ühiselamus
nr. 7 io rganiseeris ühiselamu
nõukogu esimees üliõpilane Köits
isegi oma ühiselam u estraadi
orkestri.
Tuleval aastal on kavas- ise
tegevusringide arvu veelgi suu
rendada. N ii luuakse estraadiring, käsitööring, laulu-tantsu
ansambel jne.
O. K IT S A S ,
TPI Isetegevusklubi juhataja

teringiga, kes lavastas ropovi naiaenai „гегекопй". oama näiden
diga sai nanering rnooaunua
aastal ametiumnguie kunsiuisei
ülevaatusel vao ariigis esikoiia.
la n a v u sai näiteringil esmemiskupseks V. Skvarkini 3-vaaiuseune vodevill „Voorus laps", m a 
iega on 'juöa esinem a sojavaeosudes, Kaunini rajooni kom m u
nistlikele noortele, m auruste kiuöis, Tapal jne. K õikjal on meie
isetegevuslasi võetud vastu vagu
soojalt.
Ringi juhatab Vene
m ik iik u Draamateatri näitleja
A. Hassomahhm. Lahemai ajai
korraldab ring nim etatud näi
dendiga avaliku esinemise Vene
R iik lik u Draamateatri ruumes.
K ahtlem ata suurim ateks kol
lektiivideks on TPI Meeskoor ja
TP I Naiskoor, kes on tõusnua
vabariigis parimate kooride hul
ka. Meeskoor, milles on üle saja
laulja, nende hulgas ka õppejõu
de, laborante ja teenistujata,
on koorijuhi Arno K allikorm i
juhtim isel tuntud ka väljaspool
m eie vabariigi piire. Meeskoor
on paljusid kordi esinenud ise
M äeosakond
seisvate kontsertidega. Igal suvel
T PI
m äeosakond valm istab korraldatakse suurem ko n tsert
ette m äeinsenere põhim iselt kihtleiupaikade (s. o. põlevkivi- ja
. . . J A SPORDITÖÖ TPI-s
söeieiupatkade)
kaevandam ise
erialale.
Kehaline kasvatus on kohus kohtuniku kategooriaid. Nad te 
Teoreetiline õppetöö in stitu u  tusliku ks õppedistsipliiniks kõi gutsevad ühiskondlike instrukto
dis väitab neli ja pool aastat, kides N SV Liidu kõrgemates ritena ja aktivistidena kehakul
m ille jooksul tuievased m äein õppeasutustes. K eskkooli lõpeta tuuri ja spordi propageerimisel.
senerid alguses tutvuvad üldiste nud noored jätkavad siin oma Instituudi lõpetajate hulgast on
inseneridele vajalike distsipliini kehalise ettevalmistuse taseme võrsunud häid kehakultuurikol
de, nagu kõrgem a m atem aatika, tõstm ist. K ui keskkoolis on pea lektiivi esimehi nagu G. Kreis
füüsika, keem ia, teoreetilise me m iseks nõudeks VT К I astme Pärnu Autobaasis; treenereid ja
haanika, m etallide tehnoloogia, norm atiivide sooritamine, siis ühiskondlikke instruktoreid, nagu
m asinaelem entide,
hüdraulika, kõrgemas õppeasutuses valm ista L. Veer (Järvakandi Tehased),
üldeiektrotehnika jm s-ga. Eri- takse üliõpilast ette V T K II ast Tartu koondvõistkonna treener
alaainetest on esim estel kursus m e nõuete täitmisele. Sellepärast sõudespordis Ü. Tölp; vabariik
tel kavas peam iselt geoloogilised on ka TPI-s suur rõhk pandud liku
kategooria
kohtunikud
distsipliinid.
m itm esuguste kergejõustiku ala sportlikus võimlemises M. Lei
Vum aste õppeaastate jooksul de tehnika õppimisele ja treenin bur ja I. Märtson (töötavad Tar
tegelevad tuievased
m äeinsene gule, sam uti võimlemisele, suu tu ettevõtetes). Näiteid võiks
rid peam iselt erialadistsipliinide- satamisele ja sportmängudeleJ tuua palju, kuid nendestki jät
ga: kaevandam isviiside, puuri- S u u rt tähelepanu omistatakse k ii kub, et mõista kuivõrd tähtis on
mis-lõhketööde, kaeveõõnete lä- ruse, jõu ja vastupidavuse aren üliõpilaste kehaline ettevalmis
bindamise, m äem ehaanika, kae damisele, millised omadused on tamine kehakultuuriUikumisele.
vanduste transpordi, ventilatsioo väga tähtsad m itm ekülgse keha
Noored, kes keskkooli lõpeta
ni, mäetööde m asinate jms-ga.
lise tubliduse saavutamisel.
m isel jäid võõraks kehakultuu
P rak tilisi kogem usi om anda
I ja II kursuse üliõpilased te rile ja spordile, peavad kõrge
vad m äeosakonna
üliõpilased
kolme tö ö stuspraktika jooksul, gelevad kehalise kasvatusega 4 mas õppeasutuses temaga „sõpmis toim uvad nii ENSV põlevki tundi nädalas, mis on küllaldane rw ta m a “, sest see on viimane
vibasseini kui ka suurem ate NSV hea kehalise ettevalm istuse saa aeg.
H. ERM,
Liidu söebasseinide kaevandus m iseks. Meil on küllalt näiteid,
kus üliõpilased on kahe aastaga
TPI kehalise kasvatuse ja
tes.
spordikateedri juhataja
P ärast
teoreetilise
kursuse saavutanud niisuguse kehalise
lõppem ist koostavad m äeosakon ettevalm istuse, m is võimaldab
n a üliõpilased diplom iprojekt!, raskusteta sooritada k õ ik < VTK
m ille/kaitsm ise jä rg i neid ootab II astm e norm atiivid ja täita 11 TOIMETUSE KOLLEEGIUM:
laialdane tegevusväli nii põlev jä I I I spordijärgu nõuded.
V. Garina (toimetaja)
kivi- kui k a kivisöekaevändusKehalise kasvatuse, tundides
0 . Bussel (toimetaja asetäitja'
tes.
omandavad üliõpilased ka tead
Laksberg, Saarepera, Hallik,
A. REIER,
m isi ja vajalikke oskusi, et osata
Pikaljova, Annus, Ausmees,
geoloogia ja mäeasjanduse
läbi viia treeninguid oma valitud
Pallo, Sandrak, Tambet, Seir
kateedri vanemõpetaja
spordialal. Neile
omistatakse
per ja Viljarand.

Üksiknumbri hind 20 kop.

Trükikoda

«ühisfelü^,

Tallinn, Pikk 4 0 /4 3 .^

TsbHmleo

t ААЛ

