On^teisipäeva, 8. jaanuari pä
rastlõuna. Telefon, ehk küll vär
vi poolest punane, on sessi ajal
tavalisest
vähenõudlikum
ja
heliseb harvemini. Ega muud
kui toru pihku ja ise ajale ise
loomulikku nõutama!
*
«Tervist, noor õppejõud Teo•dor Lutškovski. Vabandan ko
duse tülitamise pärast, aga kü
simus ei anna häbeneda — kas
eksam teiselt poolt lauda on
teistmoodi? »
*Tülikam . Püüan kramplikult

meeles pidada, et ma midagi
valesti ei teeks. Noh, et hinnet
ei paneks matriklisse enne, kui
inimene vastama hakkab jms.
Ja et liiga palju häid hindeid
lõpus ei koguneks. K u i kõik
puha viied, ka nagu im elik.»
«Talvekest kaks tagasi tegid
ise viimase sessi tudengina.
Küllap on nooremate hulgas
säilinud palju tuttavaid, kas
oled endiselt sina-peal?»
« Raske küll jah, viiendast
kursusest on pool täitsa tutta
vad. Aga las möödub paar aas

tat. siis saab minust Õige õppe
jõud. Karm ja õiglane.
Tudengina polnud muud kar
ta, kui et stipp võetakse ära.
Aga nüüd on eksam tüütu. Istu
hommikust Õhtuni ja kuula üht
ja sama juttu. Täna näiteks
võtsime Mikliga koos TI-91 eri
ala vastu. Puha neljad-viied.
Lõpukursusel ju enam ei noritei. Aga üles&ndevariante olek
sin pidanud rohkem välja mõt
lema.»
« N ii ei enesekriitika?»
«Jaa. Ilma selleta ei saa ju
tänapäeval enam läbi.»
*
« Halloo! Kas kolmas ühis
elamu?»
«Jaa. Komandant Vilhelmine
Kallas.»
« Kuidas sess teie majale mõ
ju b ?»
« Kiu on pingelisem, rahvas

rohkem kodus. Päeval tehakse
tihedamini süüa. Koridoris on
vaiksem, ainult mõnda maha
saamist (eksami-) on öösiti l i i 
ga kõvasti kuulda.
Remont laabub normaalselt,
ei saa nuriseda. Kaugõppijad
on sees. Gripihaiged panime iso
laatorisse. Varsti saame vahe
aega.»
*
« Halloo! Tere! Tund aega ta
gasi sind polnud, kas tähista
sid tänast eksamit või?»
«M is asja seal tähistada, läbi
kukkusin.»
«...? »
«Nojah. Jätsin kuskil kuue
ruutu võtmata ja ülejäänud a r
vutuses olid ka vead sees.»
« Mis nüüd saab? Jääd stipist
üma?»
«Р ikendustähtaeg on vist 21.seni. Niikuinii jõuan ümber

teha. Enne on küll veel kaks■
eksamit.»
« Kas TA tahtis sind meelega
läbi põrutada?»
«Oh ei. Ise ikka ei osanud.
Esimesel kursusel oleksin öel
nud, et õppejõu süü. Neljandal
vähe naljakas.
Ah, see arvestuste nädal oli
üsna tappev. Neli projekti. Ja
tõbine olen kah.»
« Hea lootus on ennegi välja
aidanud. Aitab nüüdki.»
« Kindel see.»
« Muidu kiidame lehes alati
viiemehi. Aga nüüd sihuke ül
latus . . . kas ma su nime ka
sisse panen?»
«Muidugi. M ul ju nimi ole
mas.»
Olin valinud EE-72 üliõpilase
Tiina Lõhmuse kodunumbri.
tJärg 2. lk.)

24. veebruar —

VALIMISTE PÄEV
Meie maja ruumes hakkab
tööle kolm
valimisjaoskonda:
nr. 42, 45 ja 47.
Valimisjaoskonna nr. 42 esi
mees on füüsika kateedri va 
nemõpetaja Vladim ir Veimer.
Jaoskond
teenindab
ENSV
Ülemnõukogu Tallinna Sütiste
valimisringkonda nr. 81, T a l
linna valimisringkonda n r.,281
(esimees füüsika kateedri dot
sent Voldemar Maasik), O k
toobri rajooni valimisringkonda
nr. 119 (esimees filosoofia ka
teedri juhataja dots.
Kuulo
Vimmsaare), Oktoobri rajooni
valimisringkonda nr. 120 (esi
mees teise osakonna vanemins
pektor Nikolai Gromik).
Valimisjaoskonda nr. 45 juha
tab tootmise ökonoomika ja or
ganiseerimise kateedri dotsent
Juri Smigunov. Jaoskond tee
nindab
ENSV Ülemnõukogu
Tallinna Nooruse valimisring
konda nr. 82 (esimees masinaelementide kateedri juhataja prof.
Ilmar Kleis), Tallinna linna va
limisringkonda nr. 285 (esimees
elektrisüsteemide kateedri ju 
hataja dots. Mati Valdma), T a l
linna
linna valimisringkonda
nr. 286 (esimees ehituse ökonoo
mika ja organiseerimise kateed
ri juhataja dots. Maano Kop
pel), Oktoobri rajooni valimis
ringkonda nr. 127 (esimees soo
juse nergee tika kateedri profes
sor Ilmar Mikk), Oktoobri ra
jooni valimisringkonda nr. 128
(esimees
statistika
kateedri
dots. k. t. A ita Tammeraid),
Oktoobri rajooni
valimisring
konda nr. 129 (esimees auto
maatika kateedri aspirant A lek
sander Bachverk), Oktoobri ra
jooni valimisringkond nr. 130
(esimees raadiotehnika kateedri
insener Tõnu Lumberg).

Valimisjaoskonna nr. 47 esi
mees on autotranspordi kateed
ri dots. Rein Varvas. Jaoskond
teenindab ENSV Ülemnõukogu
Tallinna Polütehnika valimis
ringkonda nr. 83, Tallinna linna
valimisringkonda nr. 289 (esi
mees peenmehaanika kateedri
dots. Bernhard Saar), Oktoobri
rajooni valimisringkonda nr. 135
(esimees toiduainete. tehnoloo
gia kateedri juhataja dots. Ado
Köstner), Oktoobri rajooni vali
misringkonda nr. 136 (esimees
TU sektori teaduslik sekretär
sanitaartehnika probleemlabori
juures Olavi Paulus).
*

Valimisjaoskonna nr. 42 agitkollektiivi eesotsas on poliitöko
noomia kateedri dotsent Tõnis
Härm, tema asetäitjad on filo
soofia kateedri assistent Džordže Perovic, TU sektori välissu
hete grupi juhataja Oleg L ille
nurm, teoreetilise mehaanika
kateedri
assistent
Gennadi
Arjassov.
Valimisjaoskonna nr. 45 agitkollektiivi esimees on statistika
kateedri dotsent Maimu Saare
pere, tema asetäitjad elektron
arvutite kateedri inserter Juhan
Kull, töökaitse kateedri dots.
Henn Tosso, soojusenergeetika
kateedri dotsent Peeter Murel.
Valimisjaoskonna nr. 47 agitkollektiivi juhib ehituskonst
ruktsioonide kateedri vanem
õpetaja Urmas Mänd, asetäitjad
on TU sektori vanemteadur
Jüri SäärekÕnno, metallide teh
noloogia kateedri vanemõpetaja
Priit Kulu, põlevkivikeemia ja
-sünteesi probleemlabori va
neminsener Ants Viilup.

Meie saadikukandidaadid
T P I kollektiivi üldkoosolekul
27. detsembril seati üles ENSV
Ülemnõukogu saadikukandidaa
diks ENSV Ülemnõukogu Tal
linna Polütehnika valimisring
konnas nr. 83 T P I rektor akad.
BORIS TAM M .
Tallinna Linna RSN saadiku
kandidaadiks valimisringkonnas
nr. 281 esitati elektroautomaatikateaduskonna üliõpilane ME
R IK E L IN N A M Ä G I, Tallinna
Linna RSN saadikukandidaa-

diks valimisringkonnas nr. 285
poliitilise ökonoomia
kateedri
professor
V L A D IM IR KOSLOV, Tallinna Linna Oktoobri
Rajooni RSN saadikukandidaa
diks valimisringkonnas nr. 119
elektriajamite kateedri profes
sor HUGO TIISM US, Tallinna
Linna Oktoobri rajooni RSN
saadikukandidaadiks
valimis
ringkonnas nr. 120 ehitusteaduskonna üliõpilane T A T J A N A
NO V IKO V A.

SESSITELEFON
(Algus 1. lk.)
«Palun, kas arstipunkt?»
«Jah, doktor E vert kuuleb.»
«M ism oodi see sess teie ju u 
res välja näeb?»
« Praegu on kogu linnas g ri
piepideemia. T P I tudengid on
tänase seisuga suhteliselt te r
ved.
Aga sessioon annab end kõ
vasti tunda. E riti vajatakse ta
gantjärele-tõendeid, mis tõen
daksid, et ma olin kodus kole
haige, p olik liinik aga nii üle
koormatud, et arsti, kes tõendi
kirjutaks, ei saadetud. Meie siin
peame aim ilt uskuma. See pa
neb ju terve meie tervishoiu
süsteemi küsimuse alla — nii
raske haige, ja arst ei tule ko
ju? Õnneks jääb iga aastaga
taolisi « haigeid» vähemaks.
Silmaga näeme kum atud pat
siente. Kurdavad, et muudkui
loe ja loe, meelde ei jää m i
dagi. Palavikku
ega otseselt
muud viga ei ole, aga õppida ei
saa. See on öine ülevalolemine,
vale toitum ine, viimaseks m inu
tiks jätm ine . . .
Poisse käib rohkem kui tüd
rukuid .»
<rDotsent Rein Otsepp? '«P o lütehnikti»
toimetusest
Urm i
Reinde siinpool. M eil täna üle
üldine helistamise päev. Kuidas

teil tänane eksam läks? Ja kui
das sess üldse on? Kuidas rah
vas poliitökonoomiat jagab?»
«Praegust sessi iseloomustavad
kaunis ühtlased vastused. Viisi
vähe, väga viletsaid ka vähe.
Kolmed, enamasti neljad. Sess
ju seekord lühike, võib-olla on
seegi m õju avaldanud.
Pinge eksamite aegu on m ui
dugi suurem võrreldes loengupäevadega. Aga eks oma rõõ
mud ole ka — hea meel, et in i
mesed jälle sutsu targemaks
saanud. Tahtlikult ma küll ke
dagi läbi ei kukuta, aga viielist
vastust kuulen ka harva. Seni
on ühe tublima vastusega meel
de jäänud Aare Roosi LR-71-st.
Muidu poistel mõtlemisvõime on
hea, arutletakse loogiliselt. Aga
faktilisest küljest kipub puudu
jääma.
Viis rühma olen sel sessil ära
kuulanud. Kurb, et tippe ei ole,
aga ehk see rühm on veel ees,
kust väga häid vastuseid saab —
LA-71 näiteks.
Üks asi veel. M ul läheb 18.
aasta T P I-s ja esimest korda
algavad eksamid kell 8 hommi
kul. Vanasti oli ikka kell 9 või
kell 1 2 ... Tudeng aga põle va
rase tõusmisega . harjunud. Paar
esimest tulevad alguseks koha
le, siis tekib. pikem vahe, 'enne
kui järgmised jõuavad.»"
«A itä h ja jõudu edasiseks.»

„TEADUS" JA TPI
N L K P K eskkom itee otsuses id eo
loogiatöö ja poliitilise kasvatustöö
edasise parendam ise kohta on öe l
dud, et N L K P käsitab
töötajate
kom m unistlikku kasvatam ist tähtsa
rin den a võitluses kom m unism i eest.
Vastutusrikas ülesanne Ideoloogia
otsuse
elluviim ises
on
ühingul
«T e a d u s ».
D etsem bris pidas om a V ko nve
rentsi üh in gu «T e a d u s » T P I o r g a 
nisatsioon. A ru an d e (ajavah em ikust
6. I 1977 — 17. X I I 1979) esitas o r g a 
nisatsiooni
juhatuse
esimees te a 
du sp ro rek tor prof. H. Lepikson.
Toom e lu g eja n i m õned p id ep u n k 
tid aruandekõnest.

* Loengutegevuse
näita
jad on lektorite töö hindamised
väga olulised. 1977. a. pidasid
TPI
lektorid
5555
loengut
(sealhulgas TPI-s 849), 1978 —
5408 (743), 1979 11 kuuga 4895
(882).
(Sotsiafistlik
kohustus
1979. a. — 5000 loengut — on
ületatud. A r v on 5285 (1171).
— I. L.) on rahuldav, seda
enam, et loenguid on tegelikult
peetud rohkemgi — perfokaar
tide esitamise ja loengute re
gistreerimises pole ikka veel
korda majas.
* T P I lektorite loengute te 
maatika on aktuaalne. Väärilist
käsitlemist on leidnud
kõik
meie
tähtsamad
poliitilised
aktid; direktiivorganite otsused,
uue konstitutsiooni kehtestami
ne, tähtsamad tähtpäevad jm.
Meie lektorid on • väsimatult
propageerinud.
NLKP
XXV
kongressi ideid, X viisaastaku
plaanide täitmist, N L K P Kesk
komitee pleenumite materjale.
Aktiivselt tutvustasid meie lek
torid NSV Liidu uut põhisea
dust, väljaspool instituuti esi
neti 308 korral, 9-s raadiosaa
tes. T P I kollektiivis peeti 98
loengut ja vestlust, maarajooni
des esineti 41 loenguga 1529
kuulajale. Peeti Ü LK N Ü 60.
aastapäeva teemalisi loenguid.
Praegu teevad lektorid (eriti
kehalise kasvatuse kateedri õp
pejõud) suurt tööd seoses eel
seisvate
olümpiamängudega
Moskvas ja Tallinnas. Raske on
leida
seminari,
konverentsi,
kursust, asutust, kus ei kohtaks
lektoreina meie õppejõude.
* Meie töö paremustamiseks
ja
täiustamiseks,
puudustest
jagu saamiseks on N L K P Kesk
komitee
otsus «Ideoloogiatöö
ja poliitilise kasvatustöö edasi
sest parendamisest» eksimatu
juhend, m ille täitmine on meie
tegevuse üheks põhieesmärgiks.
Meie poolt tehtaval agitatsioo
nil ja propagandal peab olema
ründav iseloom ja ükski tööta
jaid erutav küsimus ei tohi
jääda vastuseta.

* 1977.
aastal nägi valgust
annoteeritud loengute temaati
ka I köide. Käsikirjas on II
köide. Üheks tõsiseks problee
miks on siin paljude ettekan
nete liiga kitsas professionaal
sus, mis ahendab võimalikku
kuulajaskonda.
*
Paljude
teaduskondade
taustal
pakub
rõõmustavaid
. tulemusi sõjaline kateeder, kes
lülitus meie ühingu liinis pro
pagandatöösse alles käesoleval
aastal, ja tudengid (peamiselt
keemia- ja
ehitusteaduskonnast), kelle poolt on peetud ja
registreeritud 128 loengut, neist
T P I-s 122.
* Tallinna linnaorganisatsioonis valmistatakse ett© uue loen
gute temaatika publitseerimist.
Selles töös osalevad ka meie
õppejõud (E. Tõnismäe, V. Parol, E. Risthein jt.).
*
Enamus meie loengutega
esinejaist on elukutselised lek
torid (69,1% meie õppejõudu
dest omab teaduskraadi, ühis
konnateaduste
teaduskonnas
isegi ül© 80%). Seetõttu ei saa
olla lektorimeisterlikkuse mu
ret, küll aga tehakse edaspidi
kõik lektorite informatsiooniastme tõstmiseks (metoodiline
nurgake
T P I organisatsiooni
vastutava sekretäri ruumis jm.).
* Noorlektoritega, T P I tuden
gitega on TPI organisatsiooni
lektoritel tihedaim side. Kuid
nagu kõikides kõrgkoolides, nii
ka meil on noorlektorite ette
valmistamine mitte «Teaduse»,
vaid ühiskondlike erialade tea
duskonna ülesanne. Lahendus
on põhjendatud: tudengite lektoritegevus areneb siiski pärast
seda, kui nad on noorspetsialis
tidena tööle asunud. «Teaduse»
organisatsioonis saavad esineda
siiski parimad, kõige andeka
mad ja kõige laiema silmarin
giga noorlektorid.
«Teaduse»
ülesann© on seega noorlektoritele sobiva rakendusala leidmi
ne. N ii on noorte lektorite kooli
lõpetanud üliõpilased esinenud
«Teaduse» tuusikutega «Estoplastis», Pärnu KEK-is, Spetsia
liseeritud Autobaasis jm.
* Rahvaülikoole töötas TPI-s
aruandeperioodil 4: keelte, täp
pisteaduste, kujutava kunsti,
filmiklubi, lisaks Tallinna terviseülikooli filiaal.
*
T P I lektorite atesteerimine
lõpetati m. а. 1. detsembriks.
Selgus, et valdav osa (kokku
atesteeriti 293 ühingu liiget)
ühingu «Teadus» T P I organi
satsiooni liikmetest on oma
ülesannete kõrgusel.
Praegu
kestab
liikmete
ühiskondlik

Konkurss vanast aastast uude
Reeglid
räägivad sellest, et T P I pari
ma
üllõpilase-ateismitundja
võistluses on 3 vooru. Kaks neist
kahekeerulised, kolmas oleneb
osavõtja enda aktiivsusest.
Esimene voor paneb kokku
õppeprotsessis saadud punktid
— kuni 10 punkti marksismi
leninismi klassikute teoste ja
põhimõistete
tundmise
eest
(kontrolltöö) ja kuni 50 punkti
kogu ainet hõlmava program
meeritud testi eest (arvestus).
Rühma parim ja kõik üle 54
punkti (=90% ) saanud pääsevad
edasi teise vooru.
Seekordsel, 11. konkursil, said
edasi parimatena:
1. Tiit Kuuli
(EE-11) 58
punkti; 2.— 6.
Urmas
Kaid
(LE-31), Vello Potisepp (LE-12),
Kalmer Zahkna (EE-13), Terje
Tolli (LS-11), Riina Vikerpuu
(EE-11) — kõigil 56 punkti.
Teine voor toimus 20. det
sembril. Tuli vastata 20 küsi
musele — kümnele konspektiga,
pooltele konspektita. Lisaks esi
mese vooru parimatele lubab
võistlusjuhend teisest voorust
osa võtta eelmise aasta parima
ateismitundja konkursi
lau
reaate. Kohal olidki mõlemad
möödunud aasta võitjad •— Aare
Olander (TM-51) ja .Kirsti. Assmann (KÜ-51). Ning mitte as
jata. л
■_ .
.
.
К. Assmann oli parim- tasa

vägiselt kulgenud konspektiga
võistlusringis — 45,5 punkti.
Järgnesid: 2. A. Olander — 44,5,
3. V. Potisepp — 44, 4.—5. T.
Kuuli ja M. Sein (EE-11) —
39.5, 6. J. Võsa (LE-12) — 37,5
punkti.
Konspektita ringis oli
A.
Olander kaasvõistlejaist para
jasti üle (49 punkti) tänu kind
lamatele
põhiteadmistele
ja
marksistliku kirjanduse hoopis
ulatuslikumale tundmisele, kui
programm nõuab. Ta uurimis
vaim ja vabariiklikul ÜTÜ kon
kursil auhinna pälvinud töö
olid siin suureks abiks. Järgne
sid: 2.-3. T. Kuuli ja U. Salo
(LA-11) — 45,5 4. K. Assmann
— 435, 5. A. Heno (ET-11) — 42,
6. M. Sein — 39,5 punktiga.
Kahe vooru kokkuvõttes asu
sid sügissemestril võistlust juh
tima:
1. Aare Olander
— 147,5
punkti, 2. Tiit Kuuli — 143,
3. Kirsti Assmann. — 141, 4. Vel
lo Potisepp — 134,5, 5. Marti
Sein — 134, 6. Urmas Salo —
131.5, 7. Andres Heno — 130,5,
8. Jaan Võsa — 129, 9. Ahti V ii
ding (LR-11) — 127,5, 10. Riho
Kivim äe (EE-12) — 123,5.
Paremad teadsid teistest pa
remini; mida NSV Liidu konsti
tutsioon südametunnistuse va
badusest kõneleb, ' kuidas ’ kosmoloogilist (kausaalset) ' jumala
olemasolu «tõestust» 'ümber lü
kata.' Suhteliselt-- halvem' oli

atesteerimine, mis lõpeb ühingu
liikmedokumentide vahetamise
ga.
* «Teaduse» T P I organisat
sioonis on praegu arvel 293 lii
get üheksas algorganisatsioonis.
Korrektsuse ja järjepideva töö
eest
väärivad
esiletõstmist
elektroenergeetika (büroo esi
mees Rain Lahtmets) ja keemiateaduskonna
algorganisat
sioonid (Vambola Kallast).
* Meie lektorid on saanud
kiitvaid retsensioone loengute
tellijate poolt, rahalisi pree
miaid põhiliselt rahvaülikoolide
liinis, ühingu «Teadus» aukirju.
Prof. L. Paal on esitatud Vavilovi-nimelise medali saamiseks.
Revisjonikomisjoni
aruande
esitas komisjoni esimees Rein
Mesila, mandaatkomisjoni aru
anne oli Teo Saimrelt.
Sõna võtsid kehalise kasva
tuse kateedri juhataja Jaroslav
Dudkin, füüsika kateedri dots.
Voldemar Maasik, majandustea
duskonna
algorganisatsiooni
esimees Kostel Gerndorf, ÜET
dekaan Tõnis Härm, kõrg- ja
keskhariduse
minister Ilm af
Nuut, teenindusökonoomika ka
teedri dotsent Peeter Lageda,
«Teaduse» Tallinna linnaorganisatsiooni
juhatuse vastutav
sekretär Helgi Ojalo.
Uus juhatus valiti 17-liikraeline: esimees prorektor Heino
Lepikson, teenindusökonoomika
kateedri dotsent Aimar Halling, soojusenergeetika kateedri
dotsent Nikolai Rozanov, T P I
organisatsiooni vastutav sekre
tär õilm e Paidra, teadusliku
kommunismi kateedri dotsent
Vladimir Parol, filosoofia ka
teedri dotsent Arnold
Luks,
füüsika kateedri dotsent Volde
mar Maasik, majandusteadus
konna a/o büroo esimees Kostel
Gerndorf,
keemiateaduskonna
a/o büroo esimees Vambola
Kallast, elektroenergeetikateaduskonna a/o büroo esimees
Rain Lahtmets, ühiskonnatea
duste a/o büroo esimees Heli
Koitla, teenistujate ä/o büroo
esimees Vahur Mägi, mehaanikateaduskonna a/o büroo esi
mees
Maidu Nanits,
üldteoreetiliste
õppeainete
tea
duskonna a/o büroo esimees Viktor
Orlov,
ehitusteaduskonna a/o büroo esimees
Värdi Reiman, elektroautomaatikateaduskonna a/o büroo esi
mees Paul Leis, komsomolikomitee noorte lektorite grupi ju
hataja Jelena Kudrjavtseva.
IN G A LEOK
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ususeadusandluse tundmine, kus
palju eksiti.
Võistlusest osavõtnuile
jäi
meeneks filosoofia kateedri ateismikogumik ja teadmine, et
nende punktisumma ega koht
pole lõplikud.
Kolmandas voorus, mis käib
edasi kevadsemestril n. ö. kor
respondentsvõistlusena,
võib
saada olulist punktilisa ateismialaste referatiivsete ja teadusli
ke tööde, ÜTÜ konverentsi ette
kannete, loengute ning artiklite
eest. Näiteks konverentsi ette
kanded, mida hinnatakse 0,20 ja
0,15 ÜTÜ-palliga, annavad pari
ma ainetundja konkursil vasta
valt 20 ja 15 lisapunkti, mistõt
tu kõigil teises voorus osalenuil
on veel võimalus esimeste hulka
pürgida. Lõpliku paremusjär
jestuse kujunemisel räägivad
kaasa ka kevadsemestril võist
lusse lülituvad
mehaanika-,
keemia- ja majandusteaduskon
na üliõpilased.
Teaduskondadest oli seni edu
kaim ehitus, kust pääses teise
vooru 11 tudengit elektroautomaatika 7 vastu.
Võistlejate
punktid olid aga napilt vastu
pidi: L — keskmiselt 127,10,
E — 125,79 punkti osavõtja koh
ta. Eiektroenergeetika paremad
ei julgenud väljagi tulla.
Täname kõiki teises voorus
osalenuid j a ' soovime teotahet
ning nupukust' lõpuni võistle
miseks. Nõuandeid edaspidiseks
saab filosoofia kateedrist (3-205
või 206) uue- semestri esimese
kuu -jooksul. •
:'
ILM E RIIET
KUULO- VIM M SA A RE

sõnade kui seadmete jõudluse
ja töökuse hindamisel. Leidub
muidki paralleele. A rhitektuu r
on nagu kivistunud luule, mis
vahel ka heliseda väib, olgu sel
le näiteks kas või Sibeliuse m o
nument Soomes.

V A B A R IIK L IK U
KO NK U R SI
LAU R E AA D ID
Ü L O P R O N I N , kaugõppeteadusk. V
kursus. «K o n se rv lto o d an g u n om en k
latuuri
planeerim ise
täiustam ise
m õningaid p robleem e k a lu rik o lh o o 
sis
«H iiu
K a lu r » .» Juhend, v an.ins. A n ti K ikas.

I

J Ä R G U D IP L O M P L U S S
75 R U B L A P R E E M IA T

A IM E P IH T
ja A IV E E V A R T , T teadusk.
IV
kursus.
«Ü liõp ilaste
vä lja lan ge vu se analüüsi
süsteem »,
ju h en d , dots. Ahto Lõhm us.
N I K O L A I B E R D E G A , k au gõp p eteadusk. V kursus. «M a t e ria a lte h n ili
n e varustam ise m ajan du sliku stim u
leerim ise
täiustam ise
küsim used
Eesti
V a b a riik lik u s
Valitsuses
«E stm ašsn absbõt».
Juhend.
dots.
K aid o Kallas.
I J Ä R G U D IP L O M
I L L E A L L S A A R , T-teadu skonn a V
kursus. «M a a ja linna vahelised e ri
nevused
ENSV
teeninduses». Ju
h en d aja dots. kt.
Sulev
M äeltse
mees.
U L V I M E IK U P , T-teadusk. I V k u r 
sus. «M aterja lid e kasutamise an a
lüüs
tekstiilivabrikus
«P u n a n e
K o lt»
aastatel 1976—1978». Juhend.
Juta Sarapik.

TP

REISIKIR JA VÕISTLUSE
AU H IND

SEITSMEKESI
SIBERIS
JUHA LÖMPS
A A — 91
Altai krai pealinn Barnaul
võttis meid vastu sombuse i l 
maga. Isegi kaugel horisondil ci
paistnud olevat eelnevalt kuul
dud kuumust, milles oleks tu l
nud järgmised kaks kuud elada
ja töötada.
Hõiskasime siiski liiga vara,
sest mõne päeva pärast oli va
rahommikust hilisõhtuni selline
palavus, et tänavale ei meelita
nud mitte miski. Isegi toidu
kraami järele minemiseks pol
nud kellelgi tahtmist.
Paari päeva pärast olime ju 
ba Altai Mootoritehase elektri
kud. Meie hooldada oli ports
lihvim is- ja freespinke, telfreid
ja hunnik mitmesuguste tööpinkide
elektriskeeme. Kõige
rohkem tuligi tegelda mootorite
ja telfrite parandamisega. Kuna
meie tsehhis valmistati mooto
rite väntvõlle, mille juures tarTP

REISIKIRJAVO lSTLU SE
AU H IND

SUVEREIS
H A R R Y TA M M
L A —91
Südasuvi. Lõõskav tolmukord
on jõudnud katta värske rohe
luse. Pingutades neelavad rat
tad juulikuu õhku kleepunud
pikki
kilomeetreid,
allutades
reisijaid oma monotoonsele rüt
mile. Kiiruses sulab maastik
möödavilksatavateks värvilaiku
deks. Tuttavad paigad asendu
vad järk-järgult võõramate ni-.
medega, kuni saabuvad niisugu.sed, mida Maarjamaa mehe
silm ja kõrv esmakordselt näe
vad ja kuulevad.
Kell
9 hommikul
laskus
ekspress Moskva—Praha sujuva
kaarega orgu, mille põhjas pais
tis ilmses ruuminappuses Pra
ha. Hommikuse päikese kõrve
tav sära leebus, olles libisenud
teravatele katuseharjadele, ta
kerdunud sihvakatesse tornides
se ja kiviste tänavate rägastik
ku. Vanalinn oli mähkunud punakaskuldsesse loori, mille ma
jesteetlikkusega
võistles
uue
linna pimestavalt valge reklaamisära.
See hommik tõestas taas, et
Praha väärib kuldse linna ni
me.
*

Praha jaam. Üllatav ebahari
liku' inimtühjusega. Perroonide
kohal kõrguva varikatuse im
mitsevas valguses jalutasid edasi-tagasl . täiesti ■tavalised tuvid
ja
nokkišid
-mahapudenenud
raasukesi. Uniste nägudega.kiosFkoõrid tõstsid" müügipunktidelt

P R IIT
K O L B R E , T -teadu sk.
V
kursus. «T ö ö k o rra ld u se täiustam ine
tootm iskoondises
«L e ib u r ».»
Ju
hend. dots. Jevgeni Fom inõh.
N O O R E M ATELE K U R SUSTELE II
J Ä R G U D IP L O M P L U S S R I N N A 
M ÄRK:
H E L G I SÕ R M , T -teadu sk. I I k u r 
sus.
«Vastastikuse
M aja n d u sab i
N õ u k o g u ja E u ro o p a
M a ja n d u s
ühenduse m aade tööstuse v õ rd le v
iseloom ustus.»
Juhend.
dots.-kt.
Tiina R aitviir.

Teenete eest eesti nõukogude
laululoomingu viljelem isel anti
Tallinna Polütehnilise Instituudi
ehitusmehaanika kateedri dot
sendile Otto Taaveti p. RO O T
SILE Eesti NSV teenelise kul
tuuritegelase aunimetus.

TP TOIMETUS
Õ NN ITLE B
JA KÜSIB:

Tugevusõpetusega tegeleb m i
nu päevane põhitöö. Nagu igast
tööst, on vaja temastki puhata.
Aktiivne, tegevuslik puhkamine
olla soovitavam. Ja kui viimasel
ajal biblioteraapiaga ravitaksegi, miks mitte temataolisega pu
hata? Helisevat sõna peaks sel
juhul veel enam eelistama. On
ju katsetatud loengutegi m õ
jukust süvendada muusikalise
taustaga.

M A R I L I N K , T -teadu sk. I I I kursus.
«Eesti N S V a gro teen ln d u s.» Juhend,
dots. H ans Jalasto.
M A R J U M A L M , T -teadu sk. I I I k u r 
sus. «Teen in dusüksuste v õ rg u a ren 
damise p õh isu u n a d ». Juhend, dots.
Hans Jalasto.
M Ä R IA N N
H E IN ,
T -teadu sk. I I I
kursus.
«Ü liõ p ila sk o n n a
rahvu slik
koostis ja selles toim un ud m uutused
Eesti
N S V -s
1966—1976». Juhend,
prof. U no Mereste.

«Kuidas seostub tugevusõpe
tus heliseva sõnaga?»
Sõnakunst ei ole võõras ka
tehniliste teaduste valdkonnas.
On ju sõna mitmesiigusel suht
lemisel ja informatsiooni säili
tamisel vajalik vahend. Mõisted
jõud ja töö on kasutusel nii

Aga võib vastata ka teisiti.
Üks koolipõlve meelisharrasLis
reaalgümnaasiumis vana armsa
Ernst Peterson-Särgava poolt
idanema pandud eost pidas tu -

vitati ohtrasti õli, ei olnud m eil
gi võimalik end määrimata töö
tada. Seda suurem oli rõõm pä
rast tööd puhtaks saada. Töö
aga oli huvitav ja senistest
praktikatest erialale kõige lä
hem.
Ühel esimestest nädalavahe
tustest sõitsime Novosibirskis
se, et vaadata seda Siberi m il
jonilinna. Põhiliselt tutvusime
kesklinnaga, kus meid kõige
enam köitis raamatukauplus,
mille sarnast meil polnud va
rem olnud au kohata. Lausa
pimestavalt mõjus suur raama
tute, postkaartide, õpikute ja
muu sellise valik, . mida oli
müügil kõige erinevamates keel
tes. Käisime ka Novosibirski
loomaaias ja vaatasime mood
sat tsirkusehoonet.
Teist korda sattusime samas
se linna tagasiteel Tallinna,
aega jälle ööpäev. Sel korral
käisime ära Novosibirski akadeemialinnakus, millest olime
eelnevalt palju kiitvat kuulnud.
Koht ise ainult kinnitas kuul
dusi, oli tõesti väga roheline,
parkides
puutumata
metsa
tukad,
tänavad
puhtad
ja
laiad, majad põhiliselt viiekorruselised, kuid värvitud erine
vat värvi.
Meie praktika A ltai krais
tegi veelgi meeldivamaks matk

mägedesse, Peštšannaja jõele.
Selle eest võlgneme tänu Barnauli Ekskursiooni- ja Reisi
büroos töötavale Svetlana K oltševnikovale, kes kulutas palju
jõudu ja aega, et eesti tuden
gitele
jääksid
Peštšannajast
kõige meeldivamad mälestused.
Oli ju Svetlana see, kes m uret
ses meile kogu varustuse ja an
dis väärtuslikke näpunäiteid.
Ja nii leidsimegi end ühel h i
lisõhtul Barnauli raudteejaa
mast, kõigil südamed ärevalt
põksumas, mahukad seljakotid
istumise all. Ootasime rongi, mis
pidi meid viim a Biiskisse.
N ii suuri seljakotte olime va
rem näinud ainult piltidel. M i
da neis küll polnud: kausid ja
lusikad, soojad riided ja maga
miskotid, kirved ja katelokid,
veekindlad kotid ja katamaraa
nide õhukujnmid, täispuhutavad
päästevestid ja kiivrid, et elu
sana ja tervena m ägijõelt ta
gasi tulla.
Siis me veel ei teadnud, kui
tüütud on lähemad 17 tundi, et
jõuda «m e ie » jõe äärde. Ei
teadnud, et meil on liiga vähe
süüa kaasa võetud ja et pole
kaasas nõelu, mida oleks pärast
hädasti vaja läinud. E i teadnud
seda, et näeme «u fo t» ega seda,
et mägedes on lehmadel kellu
keste asemel m ootorikolvid kae-

las,. Ja mis kõige tähtsam, me
ei teadnud, m illine on jõgi, m il
lel sõitma hakkame; et meid
ootavad ees huvitavad seiklu
sed. Eks sellest oli tingitud ka
kõhe tunne kõhus, mida kõik
oskuslikult varjasid.
Pärast suurt veematka aga
teadsime, et katamaraanidega
võib ümber minna isegi sellises
kohas, kiis vool on suhteliselt
aeglane ja vesi madal, kuid
veelgi lihtsam on kummuli va
juda kärestikus kivide vahel.
Teadsime, et kui vool viib otse
kalju otsa, tuleb tihedalt teises
(õiges) suunas sõuda. Olime
tundnud seda, et kärestikus on
vett küll alla põlve, aga püsti
end selles voolus hoida ei suu
da, samuti teadsime, et vesi on
mägijões külm, olgugi õhk üle
30 °C. Teadsime, et tühja kõhu
ga on nuudlitest, loorberitest ja
soolast keedetud supp parim,
mida inimene üldse kunagi söö
nud on. Olime kogenud, et meie
hulgas ei ole kalameest, kes
suudaks püüda seitsmele T P I
tudengile A lta i krai jõest uhhaa
jaoks kalu.
Matka lõpuks olime kõik pä
ris pruuniks päevitunud, kuid
äikesevihma ajal sai nii m õnigi
nina nohuseks, õppisim e sel
geks vihmaga lõkke tegemise ja
ühe silmapilgu jooksul telgi

luuke eest ning seadsid end aeg
laselt töökorda. Umbes paar
kümmend üliõpilast tõttas usku
matult raskete kohvritega üks
teisele jalgu jäädes metroo poo
le.

*

Nii lõppesid minu esimesed
kokkupuuted Prahaga vaid sil
me ees virvendavate trepiastmetega.
Kui jalutada Praha vanalin
nas ja vaadata enda ette maha,
tundub, nagu oleksid Tallinnas.
See tuleb kivisillutisest, mis
katab tänavaid ja on tuhande
test jalgadest lihvitud sama si
ledaks kui kodus. Ainuke, mis
kodutunnet segab, on Praha
lõhn. Immitsemas vanade ma
jade pööningutelt, segatud te
ravalt mõrkja päikesearoomiga,
mitut sorti bensiinivingu ja vä r
k id e virvarriga. Päeval, kui
tänavad on ruttavaid inimesi
täis, on seda raske tajuda. Ta
had tunnetada hiigellinna tuks
levat kivist keha, tule siia va
rahommikul või hilisõhtul, kui
tänavad on tühjad ja miski ei
sega sinu silmitsiolekut linna
ga.
Pühapäeval lisandub kõigele
mingi seletamatult teistmoodi
tunne.
*

'

Knedlikud. Erilisest jahust te
hakse tainas. Siis pannakse too
res knedlik kuuma vette ja kee
detakse seni, kuni tainast vor
mub kohev sai, mis meenutab
rullbiskviiti, ei ole aga magus.
Siis lebavad nad isuäratavate
na taldrikul 'koos pikantse li
haroaga. Peale juuakse maitse
järgi õlut. Näiteks «Staropramenit»-. Maitsev eine!
Uskuge, Prahas 'on maailma
parimad knedlid!

gevusteimidele
aastakümneid
vastu, sai heliseva kuue ja jäi
lahutamatuks kaaslaseks õhtus
tele mõtisklushetkedele kamina
ees..
T änam e. Jõudku m õnigi m õtisklushetk k a edaspidi T P -sse , saagu
p opulaarse viisi m õnusateks sõna
deks!

üleslöömise ning söögi tegemise
m itte millestki.
Ja lõpuks oli viimane töö
päev seljataga. Järgmisel päe
val sõitsime A ltai looduskaitse
alale T eletsi järve äärde puh
kama.
Turismibaas «Z olotoje Ozero»
võttis meid vastu ilusa ilmaga,
Sealt saime ühepäevased tuusi
kud, mis tagasid öömaja ja kae
tud toidulaua nädalaks.
K olm päeva puhkasime tu 
rismibaasis, siis aga istusime
laevale ja sõit järve teise otsa
läks lahti, proovimaks seal oma
alpinismioskust. Teel vaatasi
me 12 meetri kõrguselt langevat
koske ja järve kauneid kaldaid,
kogu ulatuses mägiseid.
Käisime kaks päeva järjest
ühepäevastel matkadel mäge
des: pool päeva üles ja pool
alla. Ülejäänud aja tegelesime
toidu
valmistamisega,
usside
leotamisega külmas jões (tule
mustega!), A ltai puutumatu loo
duse imetlemisega ning kuivpajuki hävitamisega, m ille va
rud ei tahtnud väheneda isegi
pideva söömisega.
Kõige kurvem moment oli,
kui astusime, seljakotid seljas,
laeva poole, et turismibaasi ta
gasi sõita. Sellest mornsndist
alates algas meie ligi 5000 kilo
meetrine sõit Tallinna poole.

Kui ‘rPrahas sajab, on kõikjal
rõõmsavärvilised vihmavarjud:
kitsastel, kõveratel tänavatel,
sukelduvad kangialustesse ja il
muvad taas juba uutes toonides.
Veetolm keerleb õhus, libiseb
alla nooljatelt tornidelt, trallitab
punakaspruunidel katusekividel,
leiab aega silmapilguks paitada
mööduja õhetavat palge ja lao
tada
seejärel
tänavakividele
imepeen vee vaip.
*

Vlaclavi väljak. Praha süda.
Siia jooksevad kokku linna
suuremad tänavad. Kutsuvalt
raamivad väljaku ääri võõra
maiste lennukompaniide reklaamaknad, on leitud koht ka
hele
suurele
metroojaamale.
Autodevoog,
trammipidurite
kaeblikud kiunatused, kõikjal
rabelev kirju inimmass moodus
tavad kordumatu vaatemängu
kuningas Vlaclavile, kes oma
ergul hobusel on sammumas üle
väljaku, selja taga uhke rah
vusmuuseum.
See paik Prahas ei jää kuna
gi tühjaks. K a siis, kui sume
suveöö on laotanud oma same
tise pimedusekanga linna koha
le ja kellaosutid on ammu üle
tanud kesköö piiri.

Laterna Magika,
südalinna
■kangialustesse peidetud. Süütab
igal õhtul ..salapärased valguskirjad,. mis koguvad kokku saa.litäie rahvast, viib nad üheks
õhtuks imedemaale, kus raba
vad kino, teatri, balleti, panto
miimi, tsirkuse, muinasjutu, .laie
ned löövad peade kohal kokku,
ikka ja uuesti.

Ä K K I HOOPIS SUVI?

FOTOHETK

TPI GIIDID TARTUS
Nagu mitmel varasemal aas
tal, nii tegutsevad tänavugi
T PI-s Ü AS «Intu risti» üliõpilasgiädide kursused, et saaksime
meie külalisi hästi vastu võtta.
On saanud tavaks, et noorte gii
dide esimene õppepraktika toi
mub Tartus.
TRÜ komsomolikomitees olid
meid vastu võtmas sealse interklubi president A iri Põder ja
giidide kooli direktor Raili Viks.
Tartu
tutvustamist
alusta
takse tavaliselt ülikooli peahoo
nest, kus külalistele näidatakse
TRÜ muinasteaduste muuseumi,
aulat ja kartserit (mis muidu
gi on minetanud oma esialgse
funktsiooni). Üks praktilist laa
di märkus: pühapäeviti näeb
vaid muuseumi ja kartserisse
viivaid uksi, kes sisse tahab
pääseda, peab ülikooli külasta
miseks aega leidma teistel nä
dalapäevadel.
Edasi tutvustasid giidid Dia
na Lesnikov ja Hannes Vool
maa (mõlemad õpivad filoloo
giateaduskonnas) meile Toome

mäge: Ingli- ja Kuradisilda, õhkamiste silda, mälestussambaid
Baerile, Morgensternile, Pirogovile, Struvele ja teistele Tartu
ajalooga seotud kuulsustele, tea
duslikku raamatukogu, tähetor
ni, vanade eestlaste hiieajast
säilinud ohvrikivi, kus tudengid
pärast eksameid pidulikult oma
konspekte põletavat, ja palju
muud. Külalistele huvipakku
vaid objekte on ka Tartu lähi
konnas: Tõravere observatoo
rium, Kääriku.
Päeva lõpetasime «Vanemui
ses». «Mats mõisahärraks ehk
(miks) Mäeotsa Jeppe (joob)
ehk Virna Katk» — niisugune
pikk pealkiri oli nähtud eten
dusel.
Suur tänu külalislahkele TRÜ
rahvale! Kahju, et kõik meie
noored giidid ei leidnud aega
sõidust osa võtta. Küllan sundis
lähenev sess neid kodus õpikute
taha. . .
IN G A IRD
TP-11

TUUPIMISELE
VAHELDUSEKS

TPI SPORT 1979
1979. aasta oli spordis NSV
Liidu V II rahvaste spartakiaa
di ja eelolümpia aasta.
Meie instituudist arvati rah
vaste spartakiaadi kandidaati
deks 21 üliõpilast, kellest võist
lustele pääses 13.
Kui pärast V ja VI rahvaste
spartakiaadi
kritiseeriti meie
vabariigi kõrgkoole nõrga esi
nemise eest, siis V II spartakiaa
dil andsid meie vabariigi üiõpilassportlased 406,38 punkti ehk
22,95% meie vabariigi punktide
kogusummast. See protsent oli
kõrgem kui NSV Liidu kesk
mine.
Lõviosa neist punktidest and
sid kehakultuuriteaduskondade
ga TRÜ ja TPedI ning Lesgafti
K K I-s õppivad meie vabariigi
sportlased.
ENSV
üliõpilassportlaste
esinemine NSV Liidu V II rah
vaste spartakiaadil oli järgmi
ne: TRÜ (osalejaid 38; punkte
131,65; 7,4%). TPedI (31; 85,69;
4,8%). Lesgafti K K I (2; 79,0;
,4,5%). E PA (13, 56,75; 3,2%).
T P I (13; 45,29; 2,5%). Kiievi
K K I(1; 7,0; 0,4%). Tallinna RK
(1; 1,0; 0,15%). Kokku osalejaid
99, punkte saadi 406,38, s. o.
22,95% vabariigi punktide kogu-

Massikarikas
T P I komsomolikomitee annab
kolm korda aastas välja nn.
massikarika. Selle saab spordi
võistlustel kõige rohkemal ar
vul esindatud teaduskond. Sügisüritustena lähevad arvesse
jooksukrossid,
teatevõistlused
orienteerumine ja esmakursus
laste VTK-m atk.

Millised olid siis olümpiaeel
se sügise tulemused? Ülekaalu
kalt
võitis
ehitusteaduskond
40,7°/o-ga. Järgnesid M — 26,5°/o,

VARIA
10-aastane Dick ja tema sõb
ratar
Lena
tahtsid
Omaha
(U SA ) loomaaiast välja viia
suurt madu. K u i lapsed kinni
peeti, kaebas Dick: «M e il oli
seda madu vaja. Tahtsime män
gida Aadamat ja Eevat.»
*

*

Londoni patendiametile esi
tati huvitav leiutis, norskamisvastane
aparaat.
M ikrofon
püüab kinni pisimagi norina ja
käivitab mehhanismi. Mehha
nism aga on varustatud nõela
ga, mis torgib seni, kuni norskaja ärkab.

PAH EM ALE:
1. Eesti N S V ja lg ra ttu r (eesn im ega), lo. Pran tsu se lau lja. 12. Doos.
14. L õlkeriist. 15. P ro v in ts E k vate ria a l-G ln ea s. 16. H o lly w oo d i aasta
auhind. 18. K ään e. 19. N a r o d n ik (1814—1*76). 21. K õh uõõn eelun d. 23.
Ü S A tennisist. 26. K e em ilin e element. 27. Teadete agentuur. 28. L iitlum .
29. P e alin n E u roo pas. 31. R aam atu «10 p äeva, m is vapustasid m aailm a»
autor. 32. Eesti N S V n aissportlan e. 34. S D V (sak sa k.). 36. Isik u lin e
asesõna (k ään d es). 37. V e n e k irja n ik (1828—1910). 41. S u u r okasmets.
42. M eh enim i. 43. R iig iv õ im u o rg a n i seadu sand lik akt T sa a ri V e n e 
m aal. 45. Jõgi A a sias. 48. P e a lin n A a frik a s. 50. V ü rstiriig i endine n i
m etus Islam im aades. 52. Eesti N S V «n äitleja. 53. Eesti N S V h eliloo ja
(1928—1977). 54. M eh enim i. 56. K ak sik vok aal. 57. N iid um asin . 59. R ah v a 
saadikute N õ u k o g u (lü h .). Eesti N õ u k o g u d e k ir ja n ik ja ühiskonnate
gelane (1890—1946). 61. Sadam aehitls. 63. A tm o sfä är. 64. L o o d u slik kol
lan e pigm ent. 67. T ä h t K re e k a tähestikust. 69. T eatu d suurvõlstlus. 71.
. . . F ran ce — len n u k om p an ii. 72. S aar K a riih i m eres. 75. A llg e m a ln e
E le k tricltä is-ge se llsch a ft. 77. A a fr ik a R ah vusk on gressi juht. 78. K a r 
bu ra a to rita sisepõlem ism ootor. 79. K ü la L ü g an u se k/n-s.
ALLA:
1. K re s k a riigiteg ela n e . 2. Teat. sp ord itarvete firm a. R iik A asia*.
4. A s u la H iiu m a al. 5. K e s k a ja lin n A rm een ias. 6. M eh enim i. 7. S õ ja 
väelin e organ isatsio on
faäistlik u l Saksam aal. 8. T u u le p ü ü d u r.
9.
. . . sõ jad — 3 sõ d a R o o m a j a K a rta ag o vahel. 9A. K iin d um us. 11. P e a 
lin n A a frik a s. 12. Eesti revolutsioõnitegelan e. 13. M Itteateist. 14. Eesti
N S V v õ rk p a llu r. 17. V ä rv ilin e metall. 19. K o h a lik tu u l veekogu del.
26. T e rm in sp ordis. 22. E esti N S V teeneline zootehnik. 24. Eesti N S V
n ä ite k irja n ik (e e sn im eg a ). 25. Tänav. 39. K oh t M usta m ere ääres. 31.
T a llin n a en din e nim etus. 33. N aisenim i. 35. A su n d u s H a rju rajeonls.
36. Jeem eni A V p ealin n . 38. Eesti N S V k irja n ik . 39. L eh ek ü lg. 40. T ü r
gi su ltan ldü nastia r a ja ja . 41. T a sa k õve r. 46. A s u n d u s K asahh i N S V -s .
49. R ah vu svah elin e R a a d io - ja T elevisiooni Organisatsioon. 50. Süm 
foon ia ork ester E N S V -s . 51. Teat. veresoon. 52. Eesti luuletaja. 55.
N aa triu m . 58. J u p ite ri k a aslan e. 62. N õ u k o g u d e Illusionist. 63. H a a v a
jälg . 65. M ag a m isa se lae v a l. 66. K a u p lu s T a llin n a vanalinn as. 68. Jõgi
A m u u ri Jõgikonnas. 70. M in istrite N õ u k o g u . 71. T elevisloonisaade. 72.
J8gl Itaalias. 73. N ik k e l. 75. E esliide A r a a b ia riik id e kohanim edes. 76.
S u m eri- B a b ü lo o n la v e e- ja tark u seju m al.
K oostan ud
V H LLO V Ä IN S A L U
T P -M

« T A L L I N N A P O L Ü T E H N IK »
«Т А Л Л И Н С К И Й П О Л И Т Й Х И И К »

* •
Ebameeldiva üllatuse osali
seks sai üks pariislane, kellele
saadeti 100-tuhande frangine te
lefoniarve. Mees suutis aga tões
tada, et enamuse ajast, mille
kohta maks käis, polnudki te
da kodus. Pika uurimise tule
musel
tegid telefonitehnikud
kindlaks, et impulsid, mis läh
tusid kliendi telefoniaparaadist,
olid tekitatud lähedalasuva sõjaväelennuvälja lennukite mooto
rimürast.
* *
Inglise arheoloogid leidsid Sit

summast.
TPI sportlastest tuli parimale
kohale N. Pakki LS—57 (naiste
väravpallis V koht), järgnesid
võrkpallurid R. Link ja J. Rogenbaum (VI), korvpallur A„
Kipper (VII).
Individuaalalade sportlastest
oii parim poksija J. Ovsjannikov A A —77, kes jäi jagama
7.—8. kohta.
Kõrgushüppaja T. Valgepea
T P —71 saavutas 8. koha. Kuu
litõukaja E. Rohula A V —91 ja
maadleja H. Kaasik tulid 11.
kohale.
Aasta suurimate saavutuste
hulka võib lugeda mehaanikateaduskonna üliõpilase Ü. Metsa
maailma ja Euroopa juunioride
võistkondlikku kuldmedalit ja 
hilaskmises. Sama teaduskonna
üliõpilane S. Tšepurko võitis
NSV Liidu juunioride kuld- ja
pronksmedali kergejõustikus.
Meie vabariigi meistrivõist
lustelt toodi individuaalaladel
9 I, 14 II ja 3 III kohta.
Kahjuks jäid tulemused kesisteks võistkondlikel aladel. Nii
meeste korv- kui ka võrkpallu
rid tulid parimana vabariigi
meistrivõistlustel V kohale.
Kõrgkoolide 1979. a. meistri
võistlustel jäi paremusjärjestus
järgmiseks: I TRÜ — 16 mii
nuspunkti, II TPedI — 28, III

T P I — 35, 4. EPA — 37 miinus
punkti.
Võistkondlikke esikohti võitis*
TRÜ 14, TPedI 5, EPA ja T P I

T — 22,1°/», L — 17,2°/1, A —
16,6*/o. Punane latern oli kee
miateaduskond, kes suutis kahe
aastaga esimese koha 64Vo-lt
langeda viimase koha 12*/o-le.
Mis teeb muret? Kõigepealt
muidugi madalad protsendid,
mis kinnitavad massispordi vä
hest populaarsust üliõpilaste
hulgas.
Teine mure põhjus mõjutab
suuresti neid arve seal protsendimärgi ees. Teaduskondade
kehakultuurinõukogude esime
hed või võistluste läbiviijad ei
vaevu teatama osavõtjate arvu ■
spordiklubisse, nagu see on ette
nähtud. Ei ole ju bürokraatia

nõuda iga ürituse korral ainult:
ühe arvu
teatamist. Nendenumbrite puudumisel aga « mas—
siprotsendid» muudkui langevad'
kahjuks koos teaduskonna auga:
ja süüdistatakse edasi tudengeid'
passiivse suhtumise pärast spor-diüritustesse.

siilia ranniku lähedalt uppunud
laevast kaks nõu mingi musta
ainega. Laborikatsed näitasid, et
see on hašiš ja pealegi veel häs
ti säilinud vaatamata sellele, et
oli vee all seisnud juba 2200 aas
tat.

väikeauto sama vahemaa läbi
miseks kolm korda vähem ben
siini kui ameerika tänavaristlejad. Suurima näitliku stamise
huvides joonistasid agendid rek
laamplakati, kus on ameerik
lasele antud valida: kas lased
end maha või valid väikeauto!

* *

S A N A T O O R IU M ID . Seedehaignste
raviks:
JessentukI
Sverdlovl-nlm .
17. 01 — 09. 02. 36 rubla. «P e tro d v o re ts» 16. 03. — 08. 04. 38 rb l. Pärn u
«R a h u » 21. 02. — 15. 03. 99 rubla.
Südam e-veresoonkonnahalguste
ra 
viks: Sotäl «L a z a re v sk o je » 02. 03. —

*

♦

Kui hiljuti surnud USA ase
presidendilt N. Rockefellerilt
küsiti, kas ta kavatseb veel kan
dideerida mõnele ametikohale,
vastas ta: «E i enam, inimese
elus on kolm perioodi: noorus,
keskiga ja « te näete hea välja».
Mina olen jõudnud juba kol
mandasse . . . »
*

*

Hiljutine toornafta hinna tõus
mõjus ka bensiini hinnale. Se
da kasutasid oma huvides ära
Saksa FV autofirma «Volks
wagen» reklaamiagendid USA-s.
Nimelt võtab diiselmootoriga

K u ig i viim astel aastatel on m eie
vabariigi
noorsportlaste
parem ik;
asunud
om a
teadmisi
täiendam a
T R Ü ja T P e d I kehakultuuriteadus
kondades, ei õigusta see m eie k o l
mandat kohta. Peam e tegem a ro h 
kem agitatsiooni keskkoolilõpetajatehulgas. P a lju d on suutnud e d u k a lt
siduda sporti jä õppim ist teh n ikaõppeasutuses (V . Loor, V . S u u rv ä lL
E. Rohula, A . Elerand, T. Valgepea».
A. K ipper jpt.).
Osalem e
kõikidel
sp a rta k ia ad il
kavas olevatel alädel. See on hea.
Igaüks
saab
kõrgkoolis
õppides;
valida ala, mis talle kõige enam,
sobib.
K uid
kahjuks
pole
m eil
ühtki spordiala, m ille kohta v õ ik 
sime
ütelda,
et selles
annam e
«K a le v i» ja v a b ariigi koondvõistkonna tuum iku, et see oleks m eie
Instituudis väga k õrgel jä rje l. K u id
sellised
alad
(meeste
korv p all,,
meeste
võrkpall,
v a b am a ad lu s,
poks Jne.) võiksid ja peaksid m e il
olema. M eeldiv, kui keskkooli lõp e
tanud noor sportlane leiab, et T P I
on õppeasutus, kus ta saab õppim ist;
ja valmistumist tulevaseks elu k u t
seks siduda oma sportlike tulemustearenguga.
Et teiste meie v a b ariigi k õ rg k o o 
lidega spordis sam m u pidada, peam e*
läbi vaatam a oma senised põh i
mõtted. Ehk annab m idagi p are 
mini teha.

ALEKSANDER TSESNOKOV

Loodame, et olümpia-aastcr
innustab
spordijuhte . üritusi.
edukalt läbi viima ja üliõpilasi.
aktiivsemalt nendest osa võtma,.
Komsomolikomitee
spordisektori juhataja
ERKI URVA

*

Ameeriklane
Torn
Harsey
pöördus kohtu poole veidra kae
busega. Nimelt kaebas ta koh
tusse oma tütarlapse, kellega
oli teatrissemineku suhtes kok
ku leppinud, kuid kes ei tu l
nud. Kahjutasuks nõudis ta
100 dollarit, mille hulka kuulus
teatripiletite hind, autosõiduks
kulunud bensiin, pluss veel m e
he enda närvikulu. Kohus lük
kas kaebuse tagasi põhjendu
sega, et neiut ei saa kohtumi
sele tulemata jätmise eest süü
di mõista.
*

•

B riti lennufirma «British A ir 
ways» korraldas oma stjuar
dessidele erikursused, mille ees
märgiks oli õpetada šampanjapudeli avamist. Nimelt oli ju h 
tunud hulgaliselt äpardusi re i
sijatega, kes olid palunud šam
panjat ja kelle nina all siis
pudel lahti oli korgitud.
Ajakirjast «Vlasta» tõlkinud
TOOMAS M IRING

TÄHELEPANUKS!

25. 03. 31.50. N ärvihaiguste raviks:
G agra «G ru u s ia » 30. 01. — 22. 02. 33
rubla.
Liikuralsorganlte
haiguste
raviks:
Jevpatorla
«U d a rn lk »
22. 03. — 14. 04. 34.50. 1 P U H K E K O D U T U U S IK
Sotsi
«A d le rlsse »
21. 01. — 13. 02. 36 rubla.
A/ü komitee, 4-105,
tal. 536-366

T rü k ik o d a « Ü h is e lu », T allin n , P ik k t. 40/42. Орган парткома,
р ек т о р а м ,
комитета
Л К С М О и проф ком а Т а лли н с к ого иолитехнжчееиого института «Т алли н ск и й поли
т е х н и к ». Ти п ограф и я « Ю х и с э х у » , Пиши, 40/42.
Toim etase aadress: 200024 T a i Он я . Ehitajate tee i, T P I , 3. к ом м , tuba 304, tel. 837-241.
А д р ес редакция: зеооге Tari л а я , Эиктаяте теэ,
3 яирнус, комната 204,
т . ш ок.

S, ТПП

Meile tõid esikoha maletajad
(ühiskondlik t-reener Ii. T am velius) ja vabamaadlejed (tree
ner A. Mõttus).

*

Brasiilia indiaanlaste delegat
siooni ei lastud presidendi ju 
tule sel põhjusel, et nad ei
kandnud lipsu. Delegatsiooni
juht märkis seepeale irooniliselt,
et kui riigivõimu esindajad tu 
levad edaspidi indiaanlaste mai
le, siis nõuavad indiaanlased
neilt sulgedest ehte kandmist.

VEEL T UUS I KUI D
A m etiü hin gukom iteel
on
välja
anda I kvartalis veel järgm ised
tuusikud.

2.

Hind 2 kop.
Teil. nr. 68
MB-0Q423

Vastavalt Tallinna Merera
jooni Prokuratuuri kirjale pa
lume T P I üliõpilastel, kes viibi
sid 1979. a. 11. mai õhtul Eesti
Riiklikus Kunstiinstituudis kevadkarnevalil, endast viivita
matult teada anda T P I komso--

Vastutav toimetaja
G. Hasok

