7. OKTOOBER NSV LIIDU
17. oktoobril
alustab tööd
möödunud aastal suure popu
laarsuse võitnud KuJtuuTiüükool «ABC noortele». Lisate
perekonnaõpetusele on tänavu
kavas uus j a huvitav ' loengutsükkel.

KONSTITUTSIOONI
PÄEV
NSV Liidu konstitutsioo
ni 7. peatükk § 45:
NSV Liidu kodanikel on
õigus haridusele.

. Lähemalt palusime
uuest
sarjast jutustada
psühholoog
K ATR IN VUKH OLM IL,
Mee
hakkab uut tsüklit juhatama;
Küsimus: Millele on pühenda
tud uus loengusari?
Vastus: Suhtlemisele.
Küsimus: " Millest tuleb juttu
eelseisvatel loengutel?
.
Vastus: Suhtlemisest.
Küsimus: Aga täpsemalt?
Vastus: Suhtlemisest.
Küsimus: Nii, selge.
Kellele on see loengutsükkel eriti vajalik?
Vastus: Suhtlejatele.
Küsimus: Milline on põhiline
õhtute läbiviimise vorm? ■
Vastus: Suhtlemine.
Küsimus: Milline on peamine
idee, mis seob, nii Öelda
punase niidina läbib kogu
aarja? ■
Vastus: Suhtlemine. ..
Küsimus: Ja?
Vastus: Suhtlemine!
Küsimus: Suhtlen! Ma tahtsin
öelda, tänan Teid ammen
dava info eest. Head...
Vastus: ... suhtlemist!

Selle õiguse tagav ad : ta 
suta haridus kõigis haridusliikides, üldise kohustusliku
keskhariduse andmine noor
tele» kutse-, keskerija
kõrghariduse
laialdane
arendam ine sel alusel, et
õpetamine seondub elu ja
tõõga; kaug- ja õhtuõppe
teel saad ava hariduse aren
damine; riiklike stipendiu
mide maksmine ning sooduste andmine õpilastele
ja üliõpilastele; kooliõpiku
te tasu ta andmine; võim a
lus õppida koolis emakee
les; tingim uste loomine ise
õppimiseks.

Suhtlema hakatakse
kate
korda kuus kolmapäeviti kohvik-klubis. Õhtute algus 21.6P.
Abonement© suhelda soovija
tele müüakse
üliõpilaskTubis
alates
8. oktoobrist. Abone
mendi maksumus õppeaastate
2.— rbl., mille sisse mahub
10 vestlust, loengut, suhtlemis
treeningut ja muud huvitavat.

Juuresolev illustratsioon on
võetud ülemaailmsest üliõpilasajakirjast <IUS MAGAZINE ON THE DEMOCRATIZATION AND REFORM OF
EDUCATION».

MASINAEHITAJATELE (TULEVASTELE)
«OMA PÄEVA» PUHUL
Iga aasta septembri viimast
pühapäeva tähistatakse kui ma
sinaehitajate päeva. Seoses sel
lega tahaks «Polütehniku» kau
du pöörduda M M eriala üliõpi
laste poole, et selgitada, kui
vajaliku ja hea eriala nad on
valinud ja teha teistele selgeks,
millest nad on ilma jäänud.
Masinaehitus- või mehaani
kainseneride ettevalmistus toi
mub meie kõrgkoolis kohe tema
asutamisaastast peale.
Käesolevaks ajaks on TPI
päevases osakonnas välja antud
1739 diplomit masinaehituse in
seneridele (kokku kõikides õp
pevormides 2609). Edukalt töö
tavad ja on oma eriala tõsised'
patrioodid nii esimesed kui ka'
järgnevad lõpetajad, nagu näi
teks akadeemik I. õpik, TPI
teadusprorektor prof. I. Kleis,
riikliku
preemia
laureaat
E. Soonvald, ENSV kohaliku
tööstuse minister V. Veskiväli,
ENSV T A korrespondentliige
prof, E. Tõugu, tootmiskoondise

«Talleks» peadirektor P. Treier
ja paljud teised. Võib julgelt
väita, et oma inimesi leidub
igas vabariigi tööstusettevõttes,
projekteerimis- ja uurimisinsti
tuudis. Komandeeringus olles
on aga meeldiv kohata eriala
lõpetanuid Moskvas,. Leningra
dis, Jerevanis ja mujal.
Kas 2609 lõpetajat pole palju
meie väikesele vabariigile? Te
gelikult on seda vähe. On ju
eriala MM üks kahest defitsiit
sest erialast koos soojusenergeetikaga. Siit ka suur vastu
võtt, plaan 125 uut üliõpilast
päevades osakonnas aastas, koos
kaugõppe ja õhtuse osakonnaga
aga 225.
Möödunud õppeaastal viis ka
teeder vabariigis läbi analüüsi,
et välja selgitada nõudlust eri
ala lõpetajate järele. Kuni 1995,
aastani vajab vabariigi tööstus
ligikaudselt 200 päevase osa
konna M M eriala lõpetajat aas

tas (M M põhispetsiaalsus). Mik
roprotsessorjuhtimisega
tööpinkide, tööstusrobotite, auto
matiseeritud
projekteerimise
jms. edukaks ehitamiseks on
igal aastal vaja ligikaudselt
25—30 noort inseneri,^kes ei
karda ei arvutit ega jootekolbi,
on kodus programmeerimises
jne. Taoliste spetsialistide ette
valmistus algab
käesolevast
aastast ühe õpperühma spetsia
liseerimise teel.
Juha traditsiooniliselt toimub
igal aastal Tallinna Inseneride
Majas kohvilaua juures meie
eriala lõpetajate kohtumine et
tevõtete juhtidega. Nii need
kohtumised kui ka teised koh
tumised ettevõtete insener-teh
niliste töötajatega oh tõestanud
eriala lõpetajate head mainet.
Nii et, lugupeetud M M -üliõpilased, eriala olete valinud
õige.

Lisaks omandatavatele tead
mistele on aga alati kasulik ka
mingi kitsama huviala olemas
olu. MM-tudengid, kellel on
hobiks autod või mudelid, raa
diod või arvutid, füüsika või
keemia jne. —■ andke oma hu
videst julgelt teada kas kuraa
torite kaudu või otse kateed
risse. Oleme kindlad, et leiame
sobiva rakenduse.
Käesoleval aastal langes suu
rel enamikul M M eriala üliõpi
lastel õppetöö algus kokku oma
päevaga kalendris. Seoses sel
lega soovib profileeriv masinaehitustehnoloogia kateeder Sulle
edu ja püsivust
teadmiste
omandamisel. Tea,
et Sind
oodatakse ja Sa oled vajalik
veelgi enam, lausa defitsiit.
R, KÜTTNER,
masinaehitustehnoloogia
kateedri juhataja

TEADAAN NE
31. oktoobril toimub doonorfpäev
E h itajate tee 4
spordihoones
kella 9.00—
12.30. Oodatud on kõik ter
ved üliõpilased ja teenistu
jad . Tuletam e meelde, et
doonorid vab astatak se õppe
tööst (k a eriettevalm istu
sest) doonoripäeval ja saa
vad lisaks veel v ab a p äeva
omal soovil. Dopnoripäeval
toitlustatakse doonoreid ta 
su ta lõunaga kella 10.00—
15.00.
T P I arstipunkt
M EH AAN IKATEAD USKO N N A
KOM SORGID!
Rühma
komsomolimaksud
peavad olema makstud hilfer
mait 11. oktoobriks k. a. arv¥stussektorisse (А II 127). Selleks
ajate peavad olema läbi viidud
ka rühmade A V K -d. sng
■■"■4 '
v ■ ■ ,«аозГ
Mehaamkateaduskpp/ia^
komsomoli büroo sek)^tä^||.
RAIVO 1ДК$д&'

LÄÄNEMERE SAARTE VABASTAMINE
Septembri lõpuks ой saksa
fašistide mõjupiirkonda jäänud
vaid Läänemere i&ared. Neid
püüdsid nad ijcäes hoida, baisid'
ja «aarred nende Baltimaadele
teetumrinde põhjatiiba ja või
maldasid mõninga tegevusvaba
duse Riia lahe
piirkonnas.
S a a rte l e ll neil sel ajal 23. Ja
laväe diviis, neli kaftaepataljeni ja mandlilt taandunud
väeosade ja väekoondiste all
üksused. Oktoobri .esimestest
päevadest
alates
.hakkasid,
R ft e t iaabuma. 213, jalaväe di
viisi allüksused; toetus ava
merelt oli kindlustatud Sõjamerelaevaštifeu
suurtükiväe

torpeedokaatritel siirduda Ro
huküla ja Virtsu sadamatesse.
29. septembri õhtuvideyikus
suundus 249. laskurdiviisi üks
laskurpataljon 11 terpeedokaatril Virtsu sadamast Kuivastus
se. Dessanti kindlustas ranni
kul tulepositsioonidele asunud
suurtükiväe ja reakjšivmlinipildujate 5000 mürsust koosnev
tulelöök. Lahingu alates Kui
vastus, ahistas 8 km laiuse
Muhu *väina ületamist 283. eripataljon 96 amfiibautol ja veel
Üks laskurpataljon 249. laskur
diviisist.
30. septembri hommikuks oli
Muhu saar vaenlastest puhasta
tud. 4. oktoobri'õhtuks asus
saarel juba 8. Eesti laskurkorpus ilma 354. laskurpolguta,
228 suurtükki ja miinipildujat
ning 12 tanki; saarele oli toime
tatud 20 000 mürsku ja miini.

8. armee komandör kavandas
eelkõige 8. Eesti laskurkorpuse
jõududega vabastada Muhumaa
ja 199. laskurkorpusega Hiiu
maa ja hiljem, nimetatud kor
puste üheaegse rünnakuga, va
2.
oktoobri
varahommikul
bastada Saaremaa. O peratsioo
maandusid Hiiumaa idaranni
n i mese osa pidid kindlustama
Punalipulise Baltimore
Sõja- i kul 169. laskurkorpuse eelosad.
Kella 15.00-ks oli saarel kaks
merelaevastiku 125 kerget alust.
laskurpolkm ja kolm suurtüki
Operatsiooni
kindlustamiseks
väe divisjoni, õhtuvidevikus
rakendati 441 lennukit.
vabastati Käina ja
Kärdla;
27. ja 28. septembril hõivasid
järgmise päeva hommikuks oli
t8dt. laskurdiviisi
allüksused, Hiiumaa puhastatud saksa fäVormsi ja võimaldasid seega
šistlikest sõjameestest.

lejat Söö kokkupandaval paadil,
amfiibautol ja parvel. K erged
lained, pilvine taevas ja kuu
paisteta hommik võimaldasid
väina Ületada jä läheneda vas
taskaldale peaaegu märkama
tult. Kaotusi kandmata randuti :
ja keHa kuue paiku rünnati
vaenlase tugipunkte ja kaevi
kuid. Kõikjal osutasid fašistid
maabunud üksustele raevukat
vastupanu; kohati puhkesid läfaivõitlused.
K ell 07.00 maäbusid 181. las
kurdiviisi
esimesed
ešelonid
‘ Taalikul.
Ilma valgenedes tuli vaenla
ne korduvalt vasturünnakutele,
kuid tõrjuti kõikjal tagasi.
Keskpäevaks jõudsid taasta
tud tammi mõõda Saaremaale
8. Eesti laskurkorpuse mõlemad
diviisid koss kõvendusjõtidudaga. 7. Eesti laskurdiviis saatis
Pöide, Audla suunas vä lja lii
kuva eelsalga. Õhtuks
olid
rünnakule
suunatud - kelm
laskurdiviisi (7. ja 249. eesti
ning 131.) hõivanud Saaremaal
25 km sügavuse tugiala.

Väehmre andmeil
kaitses
4. oktoobril Saaremaa põhja- ja
idarannikut 23. jalaväe diviis ja
eripataljon «Ostland». Rannik
oli kaitseks mõningal määral
ette valmistatud: oli üksikuid
püsikindlustusi, kaevatud hulk
tranšeesid, kohati oli traattõkkeid ja m iinivälja. Samal ajal
jätkus, peamiselt Roomassaare
sadama kaudu, mandrilahingutes vintsutada saanud 218. jala
väe diviisi saabumine: Saare
maale. Kokku kuulus Saare
maa garnisoni koosseisu viisteist-kuusteist tuhat meest ja
ligemale 30 patareid suurtükiväge. Muhut ja
Saaremaad
ühendav tamm oli kuuest ko
hast purustatud;

Roomassaare sadamas ja rei
dil uputas lennuvägi samaks
ajaks 8 transport- ja abilaeva.
6. oktoober kujunes Saare
maal väga palavaks päevaks — .
seda mitte niivõrd
ilmastiku,
kui lahingutegevuse tõttu. Fa
šistid saatsid allüksuste kaupa
vasturünnakutele 218. jalaväe
diviisi. Nemad meie
edasi rühkivaid väeosi küll nimeta
misväärselt pidurdada ei suut
nud, kuid raskusi, ka kaotusi,
tekitasid paljugi.
7. oktoobri keskpäevaks va
bastas 7. Eesti laskurdiviis K in 
gissepa, 131. laskurdiviis hõivas
Mustjala ja 249. Eesti laskur
diviis jõudis Hakkjala, Kaarma,
Uduvere joonele.

Saaremaa vabastamine algas
5.
oktoobri
varahommikul
8. Eesti laskurkorpuse ja 109.
laskurkorpuse ühise, kooskõlas
tatud tegevusega. K ell 4.20, ühe
aegselt 228 suurtüki ja miini
pilduja tulelöögig®, mille jook
sul paisati vaenlase asetusele
21 000 mürsku ja miini, alusta
sid 8. Eesti laskurkorpuse kolm
laskurpolku 3 km laiuse Väi
kese Väina ületamist põhja ja
lõuna pool tammi
Orissaare
suunas.
Esmajärgus ületasid
vesitõkke enam kui 1000 võit

Kokkuvõttes vabastati kolme
laMngupäeva jooksul kaks kol
mandikku Saaremaast. Vaenla
ne kaetas enam kui 5600 meest.
Sõjasaagiks saime 30 suurtük
ki, 96 autot ja 29 laskemoona-,
varustuse- ja toiduladu.
Lahingud jätkusid järgmisel
päeval ja kestsid väikeste va
heaegadega veel 48 kalendri
päeva.
H A R R I LESSEL,
erupolkovnik,
nstituudi tsiviilkaitse
staabiülem

SEPTEM BER
Nelikümmend
Eestimaal.

aastat

Sellest ei saa kunagi rääkida
liiga pikalt.
Sellest ei saa kunagi rääkida
liiga palju.
Aeg küllalt pikk, et küpsesse
ikka jõuaks üks rahupõlvkond.
Aeg liiga lühike, et ainvUt mee
nutada. Rahu — oma hapruses
tugev, habras oma tugevuses.
Hoida ja kaitsta. K a praegu. Ju
eriti praegu. Uskuda, et rähm
elavad, meie lapsed ja lapselap
sed ja
lapselapselapsel, j.a___
K u i lihtne. Ja kui keeruline.
Nelikümmend
Eestimaal.

aastat

7. OKTOOBER —
SAKSA DEMOKRAAT
LIKU VABARIIGI
35. A A STA PÄ EV
Meie Instituudi teadus-tehnikoostöö sidemed
Saksa
D
V
-gä ulatuvad 1966-ndate aas
tate algusesse. .
Viimasel aastakümnel on tra
ditsiooniliseks muutunud igal
aastal keskpäiselt 30 spetsialisti
ja üliõpilase komandeerimine
Saksa DV-sse. Samal arvul võ
tame vastu külalislektoreid, tea
duslikke töötajaid ja üliõpilasi
Saksa DV-st.
Teist aastat järjest . areneb
teadus tehniline koostöö kahe
poolsete lepingute
raames:
ktrJajamite kateedril (prof.

«

IN T E R K L U B I?
IN T E R K L U B I!ТШЙ tuleb and vastust Mi:фяШт£е:
«M ida te interMeMs teete!» ,Щ®тй arvavad
— «Ega tirina ЩйЙй МЩ võe
ta. ^ Ei teagi, miks nad nii ar
vavad, sest Halgi pole interklubllased mingit valikut tei
nud — keda võtta, keda jätta.
Ikka on mi, et tulla võivad
kõik; keöele meeldib, see ka
jääb, huul instituudi lõpuni.
Inter klubis on harilikud tu
dengid, kes erinevad teistest
ehk sedavõrd, et igal neljapäe
val läheb neil süda. rahutuks ja.
ei rahune enne kui
«P ifco ev
. Зкш IK oma õhtuid, veedab.
Enamuse õhtuid olemegi «P i
kas», aga tihti käime ka väl
jas. Võtame vastu külalisi, koh
tame turismigruppidega,
näi
teks eelmisest aastast on mee

kooliga, informatsieonitöotlemi
se kateedril (dots. L. Võhandu)
Magdeburgi Tehnikakõrgkoouga.
Alustamisel on kahepoolne
koostöö Salata DV Zittau Tehnikakõrgkooliga. Nemad aval
dasid soovi koostööks meie masinaeiementide kateedriga.
Nende kolme koostöö teema
raames toimub spetsialistide va
hetus igal aastal.
Korduvalt on meie instituudi
spetsialistid oma teadustöö tu
lemusi ja leiutisi eksponeeri
nud
Leipzigi
kevadmessil.
1981. aastal saadi sellelt mes
tilt suur kuldmedal toruiuumurdude
metallosteosünteesi
aparaatide eest,
1970. aastal alustati üliõpi
laste valuutavaba tootmis-tutvumispraktika gruppide vahe
tust kahe Saksa DV kõrgkooli
ga: Karl-M arx-Stadtl Tehnika
kõrgkooli ja Dresdeni Insenertehnilise Kõrgkooliga

les tudengid Helsingi Tehnika
ülikoolist ja Süüriasj- Klubi- töö
haripunkt on kevadel, RSP
asgu, kui instituudis külalisi
üle Nõukogude Liidu ja väljastki. Ise käime ka teiste kõrg
koolide RSP-päevadel.
Interklubi peab s el; , aastal
15. aastapäeva. Hoiame vanu ja
loome uusi traditsioone; vaba
linna orienteerumismäng, talvi
ne suusalaager, kevadmatk, se
da rida võiks veel jätkatagi.
Möödunud kevadel pidasime
maha lahtised kalapüügivõistlused, osavõtjaid oli ka TRÜ
interklubist. Meie võitsime.
.:■,Rt,kõigest lähemalt ja põhja
likumalt kuulda ning interklubisse jäädagi, tule kolmapäe
val, 10. oktoobril «Evasse» (täp
sema info leiad kuuiutustetahvlilt).
INTERKLUBI PRESIDENT
A IN -ÖIGLÄNE, LI-71

Igal suvel viibib kolmenäda
lasel tutvunus-tootmisp raktikal
16 meie instituudi üliõpilast ja
neli juhendajat, Sämal arvul
võtame vastu nende välispraktikante. See kindlalt juurdunud
kogemuste vahetamise vorm on
igal aastal mõlema poole poolt
tunnistatud igati vajalikuks ja
kasulikuks. N ii Saksa DV-s kui
ka meie vabariigis korralda
takse üliõpilaste praktikagruppidele huvipakkuvaid üritusi,
mis on seotud vastava eriala
objektide tutvustamisega, tööga
kõrgkoolide parimates labori
tes ja kultuuriprogrammiga.

burgi Tehnikakõrgkool — apa
raaditööstuse erialadele. Meie
tudengid on edukalt omanda
nud seal eriala ja on nõutud
spetsialistid koduvabariigi rah
vamajanduses. :
1983. aastal alustas meie ins
tituudi komsomolikomitee ehitusmalevarühmade
vahetust
Dresdeni Insenertehnilise K õrg
kooliga. M eilt oli 15 üliõpilast
Dresdenis ja 15 Dresdeni üli
õpilast oli meil. Teiste Sak
sa DV kõrgkoolidega
-seovad
komsomolikomiteed sõprusalased sidemed.

Kümne aasta jooksul ori meilt
igal aastal suunatud kolm üli
õpilast järgmistesse Saksa DV
kõrgkoolidesse: Dresdeni Insenertehniline Kõrgkool — auto
maatika erialadele;
Leipzigi
Tehnikakõrgkool — polügraa
fia
erialadele;
K a ^ M ä r i-Stadtfi Tehnikakõrgkoöl
automaatika erialadele; Magde-

‘ Instituudi teaduslikul raama
tukogul on sidemed 8 Saksa D V
kõrgkooliga.

M EHAAN IKATEADUSKONNA RAHVAKO N TRO LL

V õppekorpuse auditoorse fon 
di kasutamist.
Rahvakontrolli peamiseks ees
märgiks ei ole esinevate puu
duste väljatoomine, vaid ka
nende tekkimise
ennetamine.
Seoses sellega märkis ära tea
duskonna R K grupi . esimees
dots. A. Vällo töötingimuste
kontrolli sektori (dots. L. Roosi
mölder, I. Kübarsepp) head
tööd. V õppekorpuse kapitaal
remondi
ajal tehti mitmeid
ettepanekuid, mis aitasid tõsta
remondi kvaliteeti.
K on troll
elektrienergia kasutamise üle
jätkub ka sel semestril.

Sügissemestri algusega algas
uus töösem ester ka mehaanikate?„daskoima
rahvakontrolligrupil, ku&u kuulub 13 Kiget
teaduskonna õppejõudude, tee
nistujate, üliõpilaste hulgast.
Eelmisel koosistumisel analüü
siti 1*83/84. õ.-a. kevadsemest
ril tehtut n i»g koostati töö
plaan edaspidiseks.
Töödistsipliini kontrolli sek
tor koes teaduskonna a/ü bü
roo esindajatega teostab ka
edaspidi süstemaatilist kontrol
li tööaja pideva ja otstarbeka
kasutamise üle.
õppetöö kontrolli sektori hu
viobjektiks kevadsemestril oli
rühmajukendajate poolt tehtav
kasvatustöö
õpperühmades.
Järgnevalt otsustati kontrollida

1983. aastal andis Saksa DV-s
kontserte meie
rahvatantsu-^
ansambel «Kuljus».
M AD LI
Välissuhete grupist

Sellest, kuidas
kavandatut
ellu viiakse, saab pidevalt in5
formatsiooni teaduskonna R K
grupi stendilt.
Mehaanikat eadnskonna
R K griipi liige
J.; A N V E L T -

rahu

Sügiseaskeldused
vahetasid
suve omad välja. Puhkuste aeg
on enamasti lä b i,T ä U e o n kiire.
Jälle sajab vihma.
Nüüd on ka Õppuritel oma
päev.
Teadmiste P&ev. K u i
Õpetajate päeval õpilased tava
liselt koolis tunde: annavad ja
Õpetajaid mängivad, süs Tead
miste Päeval läheks õpetajatel,
ka kõige staažikamatel, ras
keks. N ii palju krutskeid, pa
handusi, sekeldusi ei suudaks
nad iial korda säata. Ja mis
salata — suurde vähemusse
jäädes ei jõuaks nad isegi nii
. palju õppida.
, ■ , Olgu siis Teadmiste
toepoolest
üldrahvalik

M EIE IN STITU U T JA
SAKSA DV

rahu

Päev
p idv.-

päev. Ka kõrgkoolis. Kus tege
lik
teadmiste
omandamine
keskkoolis Õpitu baasile alles
algab. Ja ega lipsustatud noormehigi tipimajas suurt tihem i
ni näe, kui sügisesel sisseastu
misel ja kevadisel lõpetamisel.
Pisiasi küll, aga kui meeleolu■.kas.
Pidhi saab ikka otsa ja alga
vad argitööd. Väga paljudel
õpilastel, tudengitel ja töölistel
kolhoosides. Kartulid, kartulid,
kartulid. Neid saab tüutusem
korjata. Ja . tõelise
eestlase
kombel küllap vist lõpmatuseni
süüa.
Sügis hiilis sel aastal kohale
öösel. Aga esineb julgelt. K e l
rohkem aega, põeb kindlasti sü'iffsnukrust v õ i vähemalt grippi,
kel kiirem , surub vihm avarju
" üonMhhotlikult tuulele vastu ja
mõõdab p ori lennutades, edasi.
Argipäev, mis parata.

1 . september oli rahvusvahe
line rahupäev. Inimesed tavalistuvad argipäevas ja tavalistub mõtetes ka kõik see, m il
leta poleks tööd, armastust, elu.
Loom ulik — 'maailmavalu ei
jaksa ükski inimene endas ШЫ
valutada. Liiga suur ja Шдa tõ 
sine on see ühe jaoks. Jääb
vaid soovida kõigi ja kõige n i
mel, et neljakümnele liituksid
järjest uued
rahaneljaküm neä.
K u i lihtne.
Ja kui keeruline.
T IIN A

ТАЙМШ

Toiduainetetööstuse
kiire
areng meie vabariigis, uute
ettevõtete loomine ja
nende
•tehniline tase muutis peatselt
aktuaalseks ülesande koolitada
vä lja
spetsialiseeritud
kõrg
haridusega toiduainete tehnolooge. Initsiatiiv sel alal kuu
lus tolleaegsele 'T P I keemiamäeteaduskonna kütuste keemi
lise tehnoloogia kateedri õppe' jõule dotsent K arl Kasele, p r o -'
fessor A gu A arnale ja prodejkaan dotsent J. Petuhhovile..

laste arvu kasvuga ilmnes va 
jadus
õppejõudude
kaadri
täiendamiseks. 1961. aastal suu
nati Moskvasse sihtaspirantuuri
kaks senist orgaanilise keemia
kateedri töötajat: Ants Virkus
ja Aino Kann. Pärast aspiran
tuuri lõpetamist >1964. aastal
asusid mõlemad tööle õppejõu
dudena orgaanilise /keemia ka
teedris vastaval erialal.
1960-ndate
aastate alguses
hakkasid teostuma ka ammused
plaanid T P I hoonete kompleksi
väljaehitamiseks.
Mustamäele
Nii võetigi 1958. aasta sügikerkisid esimesed ühiselamud,
ysel Tallinna Poliiiehnilise Insti
valmis uus õppehoone. 1965. aas
tuudi
keemia-mäeteaduskonda
ta
sügissemestrist
alustatigi
vastu esimesed kümme üliõpi
õppetööd
uutes
ruumides.
last üldise toiduainet© tehnoloo
1964. aastal lõpetati N S V L ii
gia erialale. Uus eriala pälvis
kohe abiturientide tähelepanu _ dus laia profiiliga spetsialisti
de ettevalmistamine toiduainete
hing esimene poolrühm -komp- " tehnoloogia erialal.
Seetõttu
•lekteeriti
ülitugeva konkursi
muudeti eriala leiva-, makaro
alasel. 1958. aastal suurenes
ni- ja kondiitritooaete tehno
vastuvõtt
15' üliõpilaseni ja
loogia erialaks. Kaks aastat hil
alates 1956. aastast hakati vas
jem muudeti eriala konservee
tu võtma juba 25 üliõpilast.
rimise tehnoloogiaks, kohanda
des õppeplaane ja programme
Esimestel aastatel
õppisid
need õpperühmad
, üldaineid
selliselt, et oleks tagatud toi
duainete tehnoloogia spetsialis
koos teiste tudengitega. Alates
tide ettevalmistamine kõigile
I I I kursusest hakati, õpetama ka
meie vabariigi toiduainetetöös
erialaaineid. Eriala profileeri
tuse harudele. vaks kateedriks sai orgaanilise
Erialade õppetöö mahu suu
keemia kateeder, .m ille juhata
renemise tõttu kvalifitseerusid
jaks oli ENSV T A korrespon
toiduainete erialade õpetamise
dentliige professor Hugo Raud
le orgaanilise keemia kateedri
sepp.. Sellesse kateedrisse tuli
ga seotud õppejõud ja teadus
üle ka antud eriala loomise al
töötajad: H. Kipper, E. Siimer,
gataja dotsent K a rl Kask. Te
J. Kann, Ä . Suurthal. Oluliselt
m al oli ka praktilisi kogemusi
laienes ka teadusliku uurimis
toiduainete tehnoloogia
alal
töö maht ja suurenes koosseisu
m eie vabariigi liha- ja kala
lise teaduspersonali arvukus.
tööstuse ettevõtetes.
Esialgu
1967. aastal loodi Eesti NSV
•oligi ainukeseks erialaõppejõuks
Toiduainetetööstuse
Ministee
K a rl Kask, kel tuli lugeda kõi
riumi finantseerimisel fermenk i loenguid, juhendada kõiki

spetsialiste tusuaitasuliste õppe
jõududena .
(Arno
Kannike,
A iv e Jürjen jt.). Asendamaks
■kvalifikatsiooni tõstvaid õppe
jõude oli
1979—81 assistendi
ametikohal Raivo Kalve.
Koos toiduainete erialade õpe
tamise algusega hakkas välja
kujunema ka erialane teaduslik
uurimistöö. Uurimistööde pea
miseks finantseerijaks oli ENSV
Toiduainetetööstuse
Ministee
rium. Mitmete muude problee
m ide kõrval kujunes põhiliseks
fermentp reparaatide saamine ja
kasutamise uurimine. Moodus
tatud
uurimisgrupp
tegeles
mitmete
fermentpreparaatide
rakendamisega toiduainetetöös
tuses (proteaasid,
amüläasid,
invertaas jne.). Arvesse võttes
ensümoloogilise
uurimistöö
perspektiivsust ja saadud posi
tiivseid tulemusi, sai 1966. aas
tal võimalikuks luua ferm enditööstuse tootmisharulaber. L a
bori teaduslikuks juhendajaks
määrati K a rl Kask. 1970. aastal
toimus kateedri uurimistöö re
organiseerimine.
: Eksisteeriv
tootmisharulabor võttis
oma
põhiülesandeks meie vabariigi
toiduainete kvaliteedi määrami
se ja toiteväärtuse tõstmise. Vas
tavalt sellele muutus ka labori
nimetus, praeguseks — toidu
ainete tootmisharulaber. Tea
duslikuks juhendajaks jäi K arl
Kask, kmnr lahkumiseni õppe
jõu kohalt. Sellest alates juhen
dab dotsent Jüri Kann.

Kateedri esialgne traditsioon
rakendusensümoloogia uurimi
se alal jätkus aga dotsent Ado

KÖSMONÄUD! PÄEVIK
VALENTIN LEBEDEV
Tõlge ajakirjast
«NAUKA i Z1ZN»
(A lgu s T P nr. 21 ja 22.)

Õhtul kohtusime meile laulu loonud helilooja Temnovi ja
kunstnik-fantastiku Sokoloviga. Meil" on pardal mõned
kimstniku eskiisid*■ mis peavad kujutama Maad kosmosestnähtuna. Ta palus neile meie märkusi jd täpsustusi. Mulle
need eskiisid ei meeldi. Ütlesin ka kunstnikule, et tegelik
Maa erineb väga palju eskiisidel loodust. Kõik on tegelikku
ses kontrastseni, reljeefsem, varjuridiküllasem, v&rviderik-'
karu. Eskiisidel on kõik justkui siledaks triigitud.
Öhtustasime, kuulasime reportaaži jalgpalli MM-võistlus
telt. Pärast palusime teatavaks teha nädala jooksul kogune
nud vead. Sel korral tehti meile märkus raadio-telejaama ja
lüüsidega kaamera pärast, need ajasin konteinerisse panekul'
segi mina.
Praegu lendame üle Nõukogude Liidu, lähen vaatama. Kell
on üks öösel
14. JUUNI.
Hommikust saati on tuju hea ja ees test režiimiga «Beita*.
Ekipaaži omavaheline läbisaamine on hea Maaga Oga veidi
kehvem. Küllap on Maal ennast raske ekipaaži asemel ette*
kujutada, kõiki meie probleeme mõista.
Homme remonditakse sekstanti. P,edb säilitama rahu, aga
t&na ühenduse ajal olin jälle liiga impulsiivne. Nüüd maga
ma. Homme on raske päev.
15. JUUNI.
Sain vaevu silmad lahti. Eile närveerisin liiga palju, süda
lausa tagus sees. Kartsin, et jään haigeks, kuid õnneks seda
ei juhtunud. Eile ei saanud kuidagi und. Närveerisin «Delta»
pärast. Täna anti testi läbiviimiseks hoopis uued tingimused.
Päästab vaid see, et ekipaaž on tõesti ühine. Olin tõrve päeva
nagu keedetud.
Töötame palju, teeme ka trenni. Astreorientaatorit seksfandiga ühendada pole veel õnnestunud. Neljateistkümnenda
ja üheksateistkümnenda' aparatuuri peamised illuminaatorid
muutusid ultraviolettkiirguse l toimel pruuniks. 'Erinevalt
teistest illuminaatoritest pole neil spetsiaalset katet, mis u lt
raviolettkiirgust läbi ei lase.

Hafcoratoorseid töid, kursuse- ja
dipkuniprajekte. Kogu erialane
õppetöö toimus tol ajal Marati
tänaval asunud
keemiahoone
I I I korrusel orgaanilise keemia
laboris. Mõningaid aineid õpe
tasid k a , tunnitasulised õppe
jõud ja õpetati isegi väljaspool
■instituudi ruume. Tehnilist mikTpbioloogiat õpetas Haraldi Lõiv,
ihtüoloogia Iv a r Veldre. Õppe
töö
maht
kasvas
kiiresti.
1960. aasta sügisest , asus sel
erialal täie koormusega tööle
assistent A do Köstner, kes se
nini oli töötanud prof. H. Raud
sepa juhendamisel loenguassistendina. Järgmisel aastal loodi
ka
esimesed spetsialiseeritud
õpperuumid. Nim elt kujundati
M arati tänava õppehoone I kor
rusel olnud füüsikalise keemia
laboriruum ja selle laoruumid
ümber toiduainete üldlaboriks
jä väikeseks spetsialiseeritud
auditooriumiks. Neis ruumides
põhiliselt toimuski
õppetöö
järgnevatel aastatel kahe orgaa
nilise keemia kateedri õppejõu
juhendamisel.
Arvesse võttes ühiskondliku
toitlustamise kiiret arengut loe
t i otstarbekaks toiduainete teh
noloogia kõrval ka toitlustus-erialade spetsialistide etteval
mistust. 1962. aastal oligi selle
l e erialale esimene vastuvõtt.
T o lla l eriala noorte hulgas popp
polnud. N eil aastail võeti üli
õpilasi vastu toiduainete tehno
loogia erialal ka kaugõppesse.
Aastatel 1961— 1965 õpetati toi
duainete tehnoloogiat ka õhtu
ses õppevormis. Seoses üliõpi

ditöösiuse tpptmišharulabor, mis
koondas ühte enamiku senisest
lepingulisest uurimistööst. Sa- _
mai ajal kasvas ka õppetöö
maht toiduainete tehnoloogia
alal. Tekkinud olukorras osutus
otstarbekaks oma iseseisva toi
duainete tehnoloogia kateedri
loomine. 1968. aastal see loo
digi ning 1968 sügisest oman
das toiduainete tehnoloogia ka
teeder'juriidiliselt iseseisva ka
teedri õigused. Kateedrijuhata
jaks valiti dotsent Karl Kask.
, 1970-ndate algul täpsustati tea
dusliku uurimistöö suundi ning
teaduskoilektiiv jagunes kahte
põhilisse toösuunda.
Pärast
viieaastase tööperioodi möödu
mist loobus K a rl Kask^ vanuse
jsa halveneva tervise tõttu ka
teedrijuhataja
ametikohast.
Uueks juhatajaks valiti dotsent
Ado Köstner.

Köstneri juhendamisel, esialgu
vaid üliõpilaste ja aspirantide
jõududega, edasi aga üleliidu
liste teadusasutuste finantseeri
misel. 1969. aastal le i t i ' selle
grupi töötajate poolt võimalus
saada hoopis uue kvaliteediga
mittelahustuvaid ensüüme (im mobiliseeritud. ehk kinnisensüüme).
Selles valdkonnas
oli
grupp esimeseks terves Nõuko
gude Liidus. N L K P Keskkomi
tee ja N S V L Ministrite Nõuko
gu
määrüš ÄolSbulaarbioloogiaiaste uurimistööde edasiaren
damisest sai aluseks-, m ille põh
ja l 1975. aastal loodi toiduaine
te tehnoloogia kateedri juures
riigieelarveline mseneriensüm©loogia üiirimisgrupp, Käesole
v a l ajal on see uurimisgrupp
•lülfšelt laienenud ja öh käsil
tema ümberkorraldamine probleemlaboriks.

1975.. aastal taastati kateedri
juures õhtune õppevorm ja võe
ti vastu esimene õhtune õppe
rühm K Ü erialale.
Olulised muutused toimusid
ka pedagoogilises
koosseisus.
Vanuse tõttu ( läksid . vähemat
koormust iiõudvale;i:eaduslikule
toole i anemõpetäja Heino K ip 
per 1975. aastal, dotsent K a rl
Kask 1980. aastal. 1979. aastal
läks pensionile vanemõpetaja
Maimu Eesmaa. N eid asendama
ja õhtuse õpperühma tõttu kas
vanud õppekoormust täitma tu
lid K O ja K Ü eriala lõpetanud
MaHe Kreen, Endla Lipre, M ih 
kel Mandel, S irje Tõkke. Real
aastatel on kateeder käsütaiiud
ka rahvamajanduses töötavaid

Toiduainete tehnoloogia ka
teedri tegevust on alati iseloo
mustanud
tihedad
kontaktid
teiste teadus- ja õppeasutustega
n ii meie vabariigis, Moskvas,
Leningradis, teistes liiduvaba
riikides ktii ka välismaal. Sa
muti on kateeder organiseeri
nud mitm eid üleliidulisi ja ka
rahvusvahelisi teaduskohtumisi.
1983. aastal moodustati orgaa
nilise ja bioloogilise keemia ka
teeder, milfe koosseisu arvati
ka toiduainete tehnoloogia ka
teedrist
inseneriensümoloogia
uurimisgrupp.
A R V O KÄÄRJD

Sõitsime üle Lõuna-Ameerika..Sügava mulje jättis otsa
ookeani laskuv mägiptatoo. Oli lumine. Pöörasin tähelepanu
sellele, et orienteerumisaparatuurilt langeb automaatjaama
tugev kiirgus, valgusosakesed lendavad nagu sädemed lõk
kest. See võib aga astrofüüsilise aparatuwi «pIRAMIG» ü li
tundliku film i läbi valgustada. Kandsin tähelepanekust ka.
Maale ette.
Olime terve päeva nagu keedetud.
16. JUUNI
Äratas «reisikaaslane» — automaatne kellaaegade teadus
taja. Kuulsime läbi une, et miski huilgab tügevasti. Olime
eile unustanud teadustaja välja lülitada. Kui aru saime,
kust selline vile pärit, lülitasime ta loomulikult välja ., Aga.
uni polnud enam see, mis enne.
Saime ühenduse Maaga. Täna viis seda läbi Volodjd. K õi
gepealt pragasime temaga veidi, sest alati räägib ta seansi

alguses pisiasjadest, unustab peamised ja räägib neist alles
seansi lõpul. Siis muidugi kiirustadesi Päev tõotas tulla äga
tais rasket tööd ja lausa väljakannatamatut müra. Nimelt
pole me veendunud, et süsteemid AO-I jq, C-2 töötavad täp
selt. Kuigi automa&tjaama pöörded ühtivad «Delta» omadega
nii ajaliselt, kiiruselt, kui suunalt. Palusime täna võimalust,
iseseisvalt läbi viia tähtede järgi orienteerumist; kasutades
sekstanti C-2, pakkusime välja ka oma konfrollmetoodika.
Lubati. Ajasime seadmed nutti ja ALFA LUIGE asiroorientaatori AO-1 keskele. Sel hetkel oli täht sekstandis kümne
minutilise rõnga vasakul äärel. Vabastasime sekstanii nul
list, ilmnes kooskõlastamatus AO-1 ja C-2 vahel. Maa ütles,
et s.ee võib tähendada viga eeskirjade tõlgendamisel.
Väsisime. Päevad mööduvad hooga, midagi ei märka. Kah
ju, et oled muutunud aparatuuri ripatsiks ja pole enam selle
peremees.
•
LÕ PP

Niisiis, see oli killuke Valentin Lebedevi «Kosmonaudi
päevikust». Kes rohkeisa huvi tunneb, alustagu lugemist aja
kirja «Nauka i Zizn» selle aasta neljandast numbrist. Antud,
tõlge on võetud kaheksandast numbrist.
TP

FiLMIVEERG

LU U LETU N N ILE ?
LUULETEJNN1LE!

'

Eesti NSV
Raamatuühing,
Eesti Näitus ja Tömbi
nim.
Kultuuripalee luuleklubi «Ilm re» korraldavad Eesti Näituse
sinises paviljonis Pirita tee 28
LUULETUNDE juba selle aasta
märtsist. Need on pühendatud
Suures Isamaasõjas saavutatud
võidu 49. aastapäevale.

ÜRITUSED SELJA 
TAGA
Avas hooaja A. Paistik ema
gtgantmultifilmlga
«Naksitral
lid». Eesti NSV multifilm ei
ata nii pika joonisfilmiga veel
temagi enne publiku ette astu
nud. Mõistagi oli film i tähtsam
kunstnik Edgar Valter, Üldst
ott film i kallal ametis 14 multijdikaatorit. Klubllaste vastu
võtt. ott heakskiitev. Tore, kui
siin maailmas on midagi, mii
ühine nii lastele kui ka täis
kasvanutele. Varasemast reper
tuaarist olid samal õhtul kavas
A , Päästiku mullikad
«Püha
päev* ja «Klaabu kosmoses»
Uudne on ehk see, et proovisi
me külalist usutieda nn. simul
taani vormis.
Samal õhtul vaatasime ka
3. Ralzmani uudisfilmi «Soovi
de aeg». Peaosas A . Papanov ja
V. Aljonieva.
J. Raizman on praegu Üks
maie vanemaid tegutsevaid rešissööre. Oma filmitööd alustas
ta juba 20-ndatel aastatel. Klu
bis oleme vaadanud tema filmi
«Kammunist». Linnakinodes on
näidatud temalt film e
«Sinu
kaasaegne», «Eraelu».
25. septembril .vaatasid MuMlased filmiprogrammi M. Jancso uusimast loomingust. Varem
oleme klubis vaadanud sellelt
üheks omanäolisemaks peeta
valt ungarlaselt filme: «Vaikus
ja karje», «Lootuseta», «Tähed
ja sõdurid», «Sirocco», «Elaktra,
mu arm».

Kolme asutuse koostöö kan
nab head v-ilja: saal on ikka ja
alati inimestest tulvil. Raama
tuühing on aidanud kohapeal
raamatunäitusi korraldada ja
premeerinud
«Luulekevad-84»
laureaate. Eesti Näitus on hoo
litsenud
kaunite kutsete ja
baarisaali kinnipanemise eest.
«Iknre» õlgadel on luuletundide
organiseerimine (näitlejad, esi
nejad, muusikud, reklaam jne.).
Korraldajad on siiani enam-vähem rahul, kuid ka edaspidi
seks on paremad plaanid juba
olemas. Näituse baarisaal on
tõepoolest sobiv koht luuletus
te lugemiseks muusika saatel:
õdus interjöör, aknaist paistab
meri, laudadel kohv ja suupis■teä.
Iga luuletunni alguses loevad
J. Tömbi
nim. Rahvateatri
näitlejad Anne Prikk, Virge
Neemre võ i Aldur Partasjuk
nõukogude kodanikuluulet. Ole
me kasutanud ka eesti auto
reid, sealhulgas noorigi (Jaa

IR V IT A B
URMAS
P II R
N U PU N U R K
Liisa saab stipendiumi 40
rubla. Reedel läheb ta lossi
peole ja maksab n rubla. Siis
maksab ta veel n rubla ja isegi
n + n rubla, sest pilet oli vahe
peal kuhugi kadunud. Järgmi
sel päeval läheb ta kontserdile
ja maksab x rubla. Siis läheb
ta veel kinno, käib korra teat
ris, ostab endale uue raamatu,
loeb iga päev ajalehti, saab
« Nooruse», « Nõukogude Naise»
ja « P ik ri» õnnelikuks omani
kuks. Siis tahab ta veel korra
kinno minna ning T P I aulas

nus Tamm, Viivi Luik jpt.).
Koostatud põimikud sisaldavad
kodanikuluulet, mis
tõusnud
poeedi hingest sõja eel, ajal ja
järel. Esimesel luuletunnil lu
ges oma kodänikuteemalisi luu
letusi ka Manivald Kesamaa. _
Oleme väga tänulikud flöödimängijaile
Urve Sepale
ja
Kalju Vestile, samuti Nukuteat
ri näitlejatele Piret Sik-kelile ja
Mihkel Agule. Aitab ju muu
sika kaasa luule mõistmiseks.
Ja kui mõnikord näitleja auto
ri luulet loeb, omandab see
sootuks uue värvingu.
Seni on luuletundides esine
nud Mart Helme, Aino Saadik
ja Peeter Novod, Mare Raidma
ja Valev Mirtem, «Luulekevad
84* laureaadid ning Ülle N iine
mägi ja Jaan Paavle. N ii et
kokku viis õnnestunud luuletundi, millele lisandub
5. oktoobril keH 18 samas ko
has veel üks, järjekordne, ja ka
mõneti teistsugune. Lähemalt.
Kõigepealt kodanikuluulet Uno
Lahelt, Aleksander Tvardovsküt, Ü lle Niinemäelt ja Lju bov
Zabaštalt. Seejärel loevad oma
luuletusi kümmekond «Luulekevad-84» paremat autorit. A ga
TEG E LIKU LT on luuletund ik
kagi N A K -i liikme
Peeter
L iivi autoriõhtu. Tema loomet
on ilmunud «Sõnas*, paljudes
ajakirjades-ajalehtedes. P. L iiv
on ka tuntud kriitik. Töötab
«Tallinnölm is».
Luuletunni üllatus
seisneb

kontserti kuulata, k u ig i see tea
dagi maksab kah x rubla. N o
jah, siis on tal ka veel soov
kena välja näha ning teatud
hulk eluks vajaminevaid kalo
reid
omastada
(loom ulikult
uues sööklas). Lõppude lõpuks
kirjutab ta ikkagi emale ühe
kurva ja südamesse mineva
kirja.
Meie küsime: mida ema vastu
kirjutab?
M inut mõtlemiseks.
Jah, teil on Õigus, vastus on
suvalises
ühikas
valvelaual
kollasel kõval paberil.

P L A A N ID

M ID A V A A D A TA ?
Veel on võimalus linnakino
des vaadata film e «Soovide
aeg», «Jaam kahele», «See juh
tus Euroopas*. Soovitame,

TÄH ELEPAN U KS
Xkka veel on võimalus oman
dada meie filmiklubi liikmevõi liikmekandidaadi
kaart.
Selleks peab aegsasti varuma
foto (Sx4 cm) ja kümme rub
la ning tuleb jälgida reklaa
mi — millal müük toimub.

MURE M URTUD
N linna ametnikud võtsid vas
tu tähtsa otsuse. Paberi kui de
fitsiitse tooraine säästlikuma;
kasutamise huvides likvideeriti
kasutud ja mahukad lahenda
mata probleemide kaustad. Nüüd

Eesti
NSV
Raamatuühing
paneb luuletunni ajal välja va
bariigi vabastamise 40. aasta
päevale pühendatud kirjandus
nähtuse. Luuletunnid jätkuvad
sel aastal i g a kuu esimesel
reedel kell 18.00. Iga kord ok
kodaniku- ja lembeluulet. Järg
misel luuletunnil esineb N A K -i
esimees Mario Kivistik,
det
sembris Hiili Rand N A K -ist j£
Kersti Kelgo. Tuleva
aaste
plaanidest teatame täiendavalt
Esitatud kodaniku- ja armas
tusluulet ning oma luulet esita
nud autorite loomingut plaani
me panna iga-aastasesse kogu
mikku
«LUU LETUND».
Se<
oleks autoritele heaks ergutu
seks. Kogumiku väljaandmise
eest lubas hoolitseda Eesti NS^
Raamatuühing.
Kutsume ka teid, lugupectm
tipikad, luuletundides osalema
Kui on endalgi tahtmist esine
da, siis palun pöörduda alla
kirjutanu poole (ajaleht «õh tu
leht*, tel. 681155).

«ТАЛЛИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИК»

dotsent H A R R I ESOP.
Juubilari õnnitlevad palavalt
ning soovivad talle tervist ja
jaksu edaspidiseks

Luuleklubi «Hmre» juhatuse
esimees PEETER NOVOD

kolleegid.

on neil kena nahkköites kuld
tähtedega brošüür « Lahendatud
probleemid», mida muuhulgas on
ka meeldiv ja lohutav kõigile
lahendamistootavate
problee
mide pärast südant valutajaile
näidata.

3. oktoobril 1834 sündis Paul
Pinna, näitleja ja lavastaja,
Eesti N S V rahvakunstnik. A ll
järgnevalt Voldemar Panso meenutustekatked raamatust « P o rt
reed minus ja m inu üm ber».
* * *

Ja siis ütles üks vaikne hääl:
« Rääkige paari sõnaga Patil P in 
nast.»
Miks mitte. Palun. — Ja just
siis taipasin: sellega ei saa ma
hakkama. — Taipdsm,mida rik 
kam ja talendikam Inimene, se
da võimatum on teda « paari sõ
naga» edasi anda. Samuti tai
pasin, kui hetkeline on näitleja
kunst.

dengid

ja

jaksate

tahvli

kallid

õppejõud, kui
täis

*

39.. С; Богданова. — Минск: Высш.
шк, 1984. — 527 с., ил.
2. Made, т. Enrgia ja toerajee. —
Tln.: Eesti Raamat, 1984. — 17* lk.,
iil. — (Globaalprobleemid).

tu
te

kirjutada,

miks te siis enam ei jaksa se
da ära puhastada?!

. .# *

Pinna o li proovinud oma jõu 
du laial areenil, K ieli linnateat
ris, Moskva Nikitski operetiteat
Tänasel päeval võib
vaid * ris (praegune Majakovski tea
imestada, kui intensiivselt pidi ta
ter), tiivad kandsid,'tal oli edu,
aastakümnete jooksul kiirgama,
loorbereid. Paari päevaga ope
et minust vanem generatsioon
retis valdav roll omandada, koos
võib teda samuti gredalt erku
muusika, laulu ja tantsuga, mis
des kanda.
keeles soovite: eesti, vene, sak
sa, prantsuse — palun! Etendu
* * »
sel näed vastasmängijaid esma
kordselt, kütad lava, kisud kaa
1906107., esimesel
kutselise
sa partnerid ja vallutad saati„
teatri hooajal, lavastas Pinna
See ei maksnud talle midagi.
k õ i k 35 t ü k k i j a m ä r r p i &
kaasa
kõikides
lavas
t u s t e s (!).
See tempo tingis
mängulaadi
ja
võtted,
mis
kujundasid
näitleja
ja
ka
« Rääkige paari sõnaga P in 
publiku.
Etenduses
sulasid
nast» — ükskõik, millise episoo
kokku inspiratsioon ja im provi
di jutustaks, see jääks vaid epi
satsioon, anne j d avantüür. Tea
soodiks Pinna elus, millele võiks
ter sündis koos sündiva teatri
lisada täiesti vastupidise episoo
publikuga.
di, ja kumbki neist ei ütleks
muud, kui kinnitaks vana tõdet
* * *
millised äärmused võivad mah
tuda andelise inimese hinge.
K arl Menning ütleb pild irik 
* * *
kalt: xKiitus ise oli niisugune,
nagu
teda
vaevalt
ükski
kunstnikkude st enda kohta ©n
Pinna tähendas mitte ainult
kuulnud: sõna xsuurus» oli P in 
Pinnat, vaid eesti teatri sündi,
na kohta tarvitusel nagu vaskolemist ja uuestisündi.

ÜH E LAU S E G A
Huvitav-huvitav,

raha ja superlatiivid lendasid
nagu kärbsed piimapüti ümber.
Selle kiitusega käsikäes käis:
aga ka vääriline laitus, mis n ii
suguse hulga pattusid üles ar
vas, et paarile tosinale hariliku
le surelikule oleks, jätkunud.»

***

Uusi teatmetoseid:
1. Воднев В. Т. и др. Математиче
ский еловар высшей школы: Общ.
часть / В. Т. Воднев, А. Ф. Наумо
вич, Н. Р. Наумович; Под. ред.

ANDRES ÄLLBKMÄE

«T A LLIN N A POLÜTEHNIK»

4. oktoobril jõudis ema elutee
70. verstapostini elektrisüstee
mide kateedri kauaaegne õppe
jõud

P A U L P IN N A — 100

27. septembril toimus klubi
poolt organiseeritud tasuline
lisaõhtu koostöös kinoga «K a
ja ». õhtu kavas olid F. Mariaši
«Kanu õlut» (Ungari, 1955, pea
osas E. Rutkai) ja prantsuse
uusimast filmikunstist melodraama «M a abiellusin surnud
mehega». Režissöör Robin Davis, peaosades M. Robdnson ja
N. Day.
2. oktoobril oli filmiklubis te
maatiline õhtu: «Nöorsooprobleemid tänapäeva ameerika fil
mikunstis». Juttu oli J. Fondast
■ja õhtut ilustasid filmikatked.

Ootame klubisse V. Naumovit
koos oma film iga
«Kallas*
(koostöö N. Aloviga). J. Bondarevi samanimelise romaani
järgi tehtud film võitis viima
sel üleliidulisel filmifestivalil
ühe peaauhindadest.

selles, et nüüd ja edaspidi hak
kame esitama kodanikuluule
kõrval ka lembeluulet, mida on
koostanud ja tõlkinud Valev
Mirtem. Piret Sikkel ja Mihkel
Agu loevad seekord prantsuse,
vene ja saksa autorite armas
tusluulet, saateks Urve Sepa» ja
K alju Vesti flöödimuusika.
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