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Kapitalismi ja sotsialismi va
hel toimuva ideoloogilise võit
luse üheks olulisemaks koos
tisosaks on demokraatia prob
leemistik. Kõrvuti palju kõ
neainet tekitavate inimõiguste
ja -vabadustega kuuluvad sel
lesse probleemistikku ka küsi
mused, mis seostuvad valimis
süsteemi ja -õigusega.
Järgnevalt püüamegi vaagida
mõningaid aspekte sel teemal
avalduvast
ideede võitlusest.
Võib ju kapitalismi ja sotsia
lismi kohta päris veendunult
Öelda: kaks maailma, kaks vali
missüsteemi.
Kõigepealt mõni sõna mõiste
te selgitamiseks.
Valimissüsteem on ühiskond
like suhete kogum, mis tekib va
limisõiguse
realiseerimisel ja
väljendub
riigivõimuorganite
valimiste läbiviimises seaduses
ettenähtud korras.
Valimisõiguse kui riigiõiguse
ühe koostisosa moodustavad aga
need riigiõiguslikud
normid,
mis reguleerivad võimuorganite
valimiste
organisatsiooni
ja
korda, määravad valimissüstee
mi -põhiprintsiibid ning .valijate
ja saadikute vahelised suhted.
Valimisõiguse normid sisaldu
vad tavaliselt riigi põhiseaduses,
samuti
valimisseadustes fja
-määrustikes. N S V -Liidu konsti
tutsioonis on need küsimused
sätestatud IV osas pealkirja all
«Rahvasaadikute nõukogud ja
nende valimise kord». Valimis
süsteemi osas on põhiseaduses
fikseeritud niisugused põhimõt
ted nagu valimisõiguse üldisus,
ühetaolisus ja otsesus ning hää
letamise salajasus. Kontroll va
lijate tahteavalduse üle ei ole
lubatud. Kodanike valimisõiguse
teostamise takistamine, samuti
valimisdokumendi või -tulemus
te võltsimine või hääletamise
saladuse rikkumine on karista
tav kriminaalkorras. Lisaks põ
hiseadusele on meil välja töö
tatud N S V Liidu Ülemnõukogu
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valimiste seadus, väljatöötami
sel aga spetsiaalsed seadused ka
teiste rahvasaadikute nõukogu
de valimiste kohta.
Paljud valimiste korraldamise
küsimused lahendatakse meil
väljakujunenud tavade alusel.
Nii seatakse tava korras saadi
kukandidaadid üles kommunis
tide ja parteitute bloki poolt,
tava alusel on korraldatud jaos
konnakomisjonide ja agitaato
rite vahelised suhted ning mit
med teised-valimiste organisat
sioonilise küljega seonduvad ta
hud. Need 'tavad on kujunenud
aja jooksul praktiliste kogemus
te põhjal.

DEMOKRAATIAST
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Valimissüsteemil ja -õigusel,
nii nagu riiki, parteisid ja
ühiskondlikke
organisatsioone
hõlmaval
kogu
ühiskonna
poliitilisel
süsteemil
tervi
kuna on alati paratamatult
klassiiseloom. Seepärast ei saa
ühiskondlik-poliitilise korra de
mokraatlikkuse astet hoopiski
mitte mõõta ühiskonna juhtimi
sest osavõtvate parteide arvuga.
Demokraatia olemuse määrab
ikkagi asjaolu, kellele kuulub
ühiskonnas poliitiline'võim, riigi
materiaalsed ja vaimsed väär
tused — kas töötavale rahvale
või ekspluateerijatest vähemu
sele. Eelkõige sellest tuleneb ka
sisuline vastus kodanlikus aja
kirjanduses üsna sageli kerkivaile küsimustele, miks Nõuko
gude Liidus säilitatakse ühe par
tei süsteemi. Kes tunneb sotsia
listliku ühiskonna arenemise si
sulisi seaduspärasusi, mõistab
hästi, et järjest enam kaovad
klassidevahelised
erinevused,
väheneb sotsiaalne erinevus lin
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na ja maa, samuti vaimset või
kehalist tööd tegevate inimeste
vahel. Ühiskond tervikuna muu
tub homogeensemaks, sotsiaal
selt ühtsemaks ja seepärast
oleks
parteide
paljusus si
suliselt vastuolus
nõukogude
ühiskonna sotsiaalse arengu põ
hisuunaga. Väljendavad ju par
teid alati teatud klassi huve
ning kui need huvid on erine
vad, siis on loogiline vastavate
parteide eksisteerimine. Mõistagi
etendab selles küsimuses oma
osa
ajaloolis-traditsiooniliselt
kujunenud olukord ning sotsia
listliku revolutsiooni ja sotsia
lismi ehitamise spetsiifika ühel
või teisel maal.
Siinkohal tahaksin rõhutada,
et oleks sügavalt väär käsitleda
demokraatia probleemi. s. h. va
limisõigust ja -süsteemi staatili
selt. Demokraatia on dünaami
line, pidevalt arenev kategooria.
NLK P
Keskkomitee aruandes
partei X X V kongressile on öeL
dud; ;«Nüüd me teame juba mitte ainult teooriast, vaid ka aas
tatepikkusest praktikast, et na
gu tõeline demokraatia on või
matu ilma sotsialismita, nii pn
ka sotsialism võimatu demo
kraatia pideva arenguta.» Tea
tavasti on sotsialistliku demok
raatia edasine laiendamine kui
nõukogude ühiskonna poliitilise
süsteemi arengu põhisuund sel
gesõnaliselt kirjas ka meie uues
põhiseaduses, selle üheksandas
paragrahvis.
On täiesti loogiline, et ka vali
misõiguse ja -süsteemi edasine
täiustamine kujutab endast nõu
kogude demokraatia arengu la
hutamatut koostisosa. NLKP
programmis rõhutatakse, et par
tei peab vajalikuks täiustada
rahvaesinduse vorme ja arenda
da nõukogude valimissüsteemi
demokraatlikke printsiipe. Jutt
on eelkõige täiendustest, mis ti
hendavad rahvasaadikute seost
valijaskonnaga, tõstavad nende
Järg 2. lk.
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1S. veebruaril toimus aulataguses auditooriumis valijate
kohtumine Eesti N S V Ülem
nõukogu
saadikukandidaadiga
Tallinna Nooruse valimisring
konnas nr, 82; Eesti NSV Riik
liku Kirjastuste, Polügraafia ja
Raamatukaubanduse
Komitee
esimehe Lembit Kaigiga. Selles
ringkonnas valivad TPI ühis
elamule elavad üliõpilased ja
nemad moodustasid ka valdava
osa kohtumisele tulnud valiS4
jäist, keda ühtekokku oli 150
ringis.
Parteikomitee sekretär Aadu
Talts tutvustas saadikukandi
daat!.
S ün d in ud 1923. aastal V ilja n d im a a l
Soom evere külas.
T öötam ist alustas 1941. aastal T a p a
L in n a T S N T äitevkom itee esim ehe
asetäitjana* S u u re Isa m a asõja aasta*
tel võitles L . K a ik E esti L a s k u r 
korp use
rid ad es K a lin in i, L e n in 
g ra d i ja 2. B a lti rin d el. O Ü d iv is
jo n i Ja pataljon i parteiseK retär,
N L K P M g e 1944. aastast.

S õ ja järgsete l aastatel on L . K a i®
töötanud trü k isõ n a ja ra ad io p ro p a gan d a valdkonnas. T a töötas osa
k o n n aju h atajan a
a ja le h e 4 «R a h v a
H ä ä l» toim etuses, oli E K P K e s k 
kom itee a ja k irja n d u sse k to ri in stru k 
t o r ja selle ju h ata ja. Pärast N L K P
K eskkom itee ju u re s asu v a K õ rg e m a
P a rte ik o o li lõpetam ist 1953. aastal
su unati L . K a ik Eesti N S V K u ltu u 
rim inisteerium i R aa d io ln fo rm atsio o .
n i P e a v a litsu se juh atajak s. A astatel
1957—15.51 õ p p is L . K a ik NLKP
K eskkom itee „ju u re s asu v a .JTMs&eatnateaduste A k a d e e m ia a sp ira n tu u 
ris, kaitstes edu kalt m ajan du stea
duste k an d id aad i väitekirja. K a k s
aastat töötas ta Eesti N S V k u ltu u ri
m in istri
asetäitjan a,
1963. aastast
ä g a juh ih R iik lik k u K irja stu sk o m i
teed.
T a tunneb p õ h ja lik u lt klrjastam is-,
tr ü k i- ja
raam atuk aubastam lstõöd
n in g o n p a lju
te in u d
v a b a r iig i
p olügraafiatööstuse spetsialiseerim i
seks, ra am atu k au b an d u se e esrin d 
lik e vorm id e juuru tam iseks, N õ u 
k o gud e Eesti raam atu p rop a ga n d a
h eaks r a ja taga.
L . K a ik on v a litu d E K P K e s k 
kom itee liik m ek s j a Saksa D V -g a
Sõpruse
A ren d äm lse
Nõukogude
ü h in g u Eesti O sakonn a esim eheks.
A u tasustatu d
kahe
T öö p u n alip u
orden iga,
P u n atäh e
o rd e n iga
Ja
o rd e n iga
«A u stu s e
m ä rk »
n in g
seitsm e m edaliga. Eesti N S V teene
lin e kultu uritegelan e.

Pikema
Sõnavõtuga
©sines
Saadikukandidaat,' kes andis
ülevaate kirjastustegevusest ja
selle probleemidest Eesti NSV-s.
Asjatundliku ja huvipakkuva
ülevaate järel vastas Lembit
Kaik valijate küsimustele. Pal
jud tudengid said hea võima
luse
oma
saadikukandidaat!
vahetult ja paremini tundma
õppida.
Kohtumisel
polnud
rask©
veenduda, et Lembit Kaik on
sobiv kandidaat esindama üli
õpilastest valijaid 'Eesti N S V
ülemnõukogus.
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veebruarini
toimus
Mp&kvas üleliiduline kõrgkoolide
töötajate nõupidamine, millest
osavõtjad arutasid N L K P Kesk
komitee ja N S V Liidu Ministri
te Nõukogu määruse *Kõrgkooli
.'

■
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wsm$$e$t» tulenevaid ülesdnEesti N S V lS-liikmeUsse
delegatsiooni kuulusid esindajad
n?r£k°°li kõikidelt erialadelt.
M eilt rektor B. Tamm, partei
komitee sekretär A . Talts, keemiateaduskonna dekaan profes
sor M . Veiderma ning allakirju
tanu.
Nõupidamise avamisel Kremli
Suures Palees viibisid A. K i nlenko, №. Suslov, M . G or
batšov, I. Kapitonov, V . D o l gihk j a M . Zimjanin. M . Z im запгп
andis ‘ tormiliste
kii
duavalduste
saatel
nõupida
misest osavõtjatele edasi tervi
tused sm. L . I. Brežnevilt, N L K P

Keskkomiteelt, N S V Liidu Ülem 
nõukogu Presiidiumilt ja N S V
Liidu Ministrite Nõukogult.
Avasõnad ütles N S V Liidu
kõrg- ja keskerihariduse minis
ter
V,
Jeljütim
järgnevalt
mõne sõnaga nõupidamisel kuul
dust.
ViimdsU l aastatel on N L K P , ja
nõukogude valitsus võtnud vas
tu terve rea kõrghariduse aren
gut puudutavaid otsuseid. Selli
ne tähelepanu on ka täiesti
mõistetav, kuna määrab ju are
nenud sotsialismi olukorras just
kõrgkool suures osas ära teaduslik-tehnilise progressi kiiru
se, rahva kultuuritaseme edasi
se käsvu ning sotsialistliku ühis
konna va im se .rikkuse.
Nagu nõupidamisel märgiti,
rahuldab spetsialistide kaadri
ettevalmistus
oma
ulatuselt
käesoleval ajal meie maa vaja
dused. Üksikuid disproportsioo

ne esineb erialade lõikes. See
tõttu on kõrgkooli edasise aren
gu kogu raskuspunkt eelkõige
kandunud spetsialistide etteval
mistamise kvaliteedi tõstmisele.
Meie maa majanduse arengu
kõrge tempo korral nõutakse
kõrgkoolilt veelgi enam juhtiva
te rahvamajandusharude kind
lustamist kõrgelt kvalifitseeritud
kaadriga, suunates kõik - jõupin
gutused kutsealase ettevalmistu
se igakülgsele parendamisele,
spetsialistide ühiskond li к-polii
tilisele kasvatamisele, sidemete
tugevnemisele tootmisega ning
kommunistliku
ülesehitustöö
praktikaga.
Eriline ösa spetsialistide ettevalmistamise kvaliteedi tõstmi
sel Tasub pölütehnilistel kõtgkoohdel.‘ Esiteks sellepärast, et
need kõrgkoolid annavad üle
40 % N S V .Liidu kõrgharidusega
spetsialistidest, teiseks aga aval

duvad meie head ja vead kõige
kiiremini materiaalse tootmise
sfääris.
Meeldejääv oli N S V Liidu T A
presidendi akadeemik Aleksand
rovi esinemine, kes ■ veenvate
näidete varal põhjendas spetsia
listide ettevalmistamise kvali
teedi tõstmise vajadust.
Alljärgnevalt püüan lühidalt
tutvustada tema mõtteid ja näi
teid.
Tänapäeva teaduses ja tehni
kas ЩпапёЬ nii tehnika kni teh
noloogia. äärmiselt kiiresti ning
hakkab teadud momendist prog
ressi takistama. E i seda ei juh
tuks, tuleb pidevalt « sünnitada»
uut tehnikat, uut tehnoloogiat,
mitte aga püüda vana najal ära
elada. Akadeemiku arvates lä
heme paljudel juhtudel kerge
ma vastupanu teed, Ostes tehni
kat ja tehnoloogiat välismaalt,
kuigi samal ajal ei ole selles m i

dagi niisugust, mida me ei suu
daks ise toota või rakendada.
Nii näiteks olime arvutusteh
nikas pikka aega esirinnas, kuid
rahulolu ön . tinginud selle, ,et
kasutame-praegu suurel hulgal
läime eeskujusid ning oleme oma
jühitvä ~positsiooni
kaotanud.
Kaotatu . tagasivõitmine on aga
alati seotud jsuuremate kulutus
tega ning nõuab suuremaid pin
gutusi kui kättevõidetud tase
me hoidmine.

E t ■tootmine Jä tehnoloogia
oleksid tõepoolest pidevad ning
•seisakuteta, vajab meie tööstus
spetsialiste, kes oleksid võimeli
sed lõotna uut tööstuskä, oleksid
huvitatud- loomingulistest otsin
gutest ega- rahulduks saavuta
tuga.
Mitmed
esinejad rõhutasid
vajadust'seoses, tööstusliku aren
gu ^raskuspunkti ; kandumisega
nteie
mää
idapiirkondadesse

DEMOKRAATIAST
JA VALIMISTEST
Algus 1. lk.
vastutust ja tugevdavad veelgi
sotsialistlikku demokraatiat.
Sageli võib sellega seoses kuul
da mõtteid ja ettepanekuid kahe
või enama saadikukandidaadi
ülesseadmisest ühes valimis
ringkonnas,.
Muide,
viimase
aastakümne vältel on mitmed
sotsialistlikud riigid- seda moo
dust ' ka eksperimenteerinud.
Mõnel pool' niisugusest prakti
kast . katsetuste ■järel loobuti,
teisal säilib mitme kandidaadi
süsteem siiani. Peab märkima,
et iseenesest ei ole see sugugi
vastuolus sotsialistliku ühiskon
na poliitilise süsteemi olemusega.
Ka ei keela sotsialistlike maade
seadusandlus mitme kandidaadi
ülesseadmist. Küsimuse tuum
on sotsialistliku demokraatia
edasises täiustumises ning sellest
vaatevinklist tundub, et pri
maarne peaks olema mitte nii
võrd see, kas inimene saab vali
da mitme kandidaadi hulgast,
kuivõrd see, et ülesseatud kan
didaat ja ka saadikuks valitu
osutuksid tõepoolest väärilisteks
isiksusteks nii oma maailmavaa
telt, moraalilt kui ka organisee
rimisvõimelt. On ju see valijate
huvidest lähtudes kõige oluli
sem. Seepärast on ka meie eri■alases kirjanduses väljendatud
arvamust, et valimissüsteemi

edasisel täiustamisel tuleks põ
hirõhk asetada saadikukandidaa
di ülesseadmise staadiumile —
et töötajate kollektiividel olek
sid maksimaalsed võimalused
öelda sel etapil oma sõna, mis
tagaks igati sobiva ja asjatundli
ku kandidaadi
ülesseadmise.
Seejuures pole välistatud, et eri
nevad suuremad töötajate kol
lektiivid seavad esialgu üles eri
nevad kandidaadid, hiljem aga
saadikukandidaatide läbiaruta
mise käigus kooskõlastatakse an
tud - ringkonnas ühise kandi
daadi ülesseadmine. On tehtud
mitmeid teisigi
ettepanekuid
saadikukandidaatide ja valijate
sidemete tihendamiseks, s. h.
ettepanek moodustada kohalike
rahvasaadikute nõukogude va li
misteks ringkonnad mitte ter
ritoriaalsel, vaid . tootmisterritoriaalsei printsiibil. Nende
probleemide puhul tuleb mui
dugi hooolikalt kaaluda kõi
ki aspekte, et lõppastmes tagada
kodanike üha ulatuslikum sisuli
ne .osavõtt riigi ja ühiskonna
juhtimisest.
Mis seevastu puutub kodanli
ke riikide valimissüsteemi, siis
tuleb rõhutada, et mitmeparteilisus on kodanlikus ühiskonnas
objektiivne paratamatus, sest
seni, kuni ühiskonnas eksisteeri
va d
antagonistlikud
klassid,
püsivad ka erinevaid klassihuve
väljendavad parteid. Mõistagi
pole kommunistlike ja töölispar
teide olemasolu ja tegevus kapi
talistlikus maailmas kodanlusele
meeltmööda, ent see ei olene
teatavasti mitte kodanlike sea
dusandjate suvast, vaid reaalselt

eksisteerivast klassijõudude v a 
hekorrast. On ju selge, et kui
töötajail avaneb võimalus valida
sotsialistliku ja kodanliku de
mokraatia vahel, eelistaksid nad
oma, töörahva sotsialistlikku de
mokraatiat.
Kogu
probleemi
vähegi tõsisem analüüs viib pa
ratamatult järeldusele, et demo
kraatia, s. h. valimisõigus ei saa
eksisteerida väljaspool klasse,
väljaspool omandivormi ja -suh
teid. Kerkib ju alati möödapääs
matu küsimus — kelle käes on
reaalne võim, kelle huvisid kait
seb kehtiv valimisõigus ja isiku
vabadus üldse? See on asja tuum
ja siit tulenevad ka diametraalsed erinevused väliselt ühesu
guste mõistete olemuses — olgu
siis jutt valimisõigusest ja -süs
teemist või demokraatiast tervi
kuna.
On täiesti loogiline, et parla
ment kõrgeima riigivõimuorga
nina oma koosseisult vastab
enam-vähem ühiskonna sotsiaalklassilisele struktuurile. Nii on
see põhiliselt sotsialismimaades.
Kodanlikes maades kujuneb aga
paljureklaamitav
valimiskam
paania ja poliitiliste ideede «v a 
ba mäng» sageli show'ks, mille
tulemuseks on parlament, mis
hoopiski ei peegelda valijaskon
na sotsiaalset koosseisu ning jä 
relikult ka tema huve.
Siinkohal vaid mõni näide.
Ameerika Ühendriikides moo
dustavad naised 51,3% elanik
konnast ja 52,2% valijaist. Sa
mal ajal täidavad nad aga
vaid 8 % kõigist valitavatest
ametikohtadest.
USA
kong
ressi
mõlema
koja
535-st

KÕRGKOOL—TiLEV IK U SPETSIALISTIDE SEPIKODA
Algus 1, lk .
tunduvalt tõhustada kõrgharidu
sega kaadri
ettevalmistamist
neis paigus. See võimaldaks paremi ai lahendada nende p iir
kondade kaadri probleeme ning
Vahendaks
tunduvalt- noorte
■spetsialistide’ sisseelamise aega.
hlinule kui komsomolitöötajale... pakkus erilist huvi Ü LK N Ü
Keskkomitee I sekretäri B. Pastuhhovi esinemine. Meie maa
noortejuht peatus oma sõnavõ
tus paljudel kõrgkooli komso
molitöö probleemidel, rõhutades
e riti vajadust tõsta ühiskonna
teaduste Õpetamise osakaalu ja
kvaliteeti kõrgkoolis ning Ü P P
ja leninliku arvestuse osatäht
sust spetsialistide ettevalmista
misel.

Märgatava panuse meie maa
majandusse annab üliõpilaste
ehitusmalev iile 700 000 üliõpila
sega. Ainuüksi energeetikatööstuse süsteemis töötasid üliõpila
sed möödunud aastal üle 100
m iljon i rubla eest. Arvestades
maleva töö organiseerimisel saa
dud positiivseid kogemusi, soovi
tati tulevikus üliõpilaste sügis
tööd organiseerida maleva ees
kujul.
Järjest suuremat tähelepanu
tuleb pöörata üliõpilaste kõlbeli
se palge kujundamisele, kommu
nistliku moraali normide k in 
nistamisele. Kasvatustöö kõigi
vahenditega on vaja kujundada
üliõpilastes — tulevastes spetsia
listides
aktiivset
eluhoiakut,

teadlikku suhtumist ühiskond
likku kohustusse.
Paljudes esinemistes m ärgiti
vajadust tunduvalt parendada
üliõpilaste elu- ja olm etingim u
si, tõsta meditsiinilise teeninda
mise ning massispordi taset.
Üheteistkümnendal viisaasta
kul on ette nähtud alustada ü li
õpilaste toitlustamist soodusta
tud tingimustel. Üliõpilaste pa
remaks arstiabiks soovitatakse
rajada kõrgkoolidevdhelisi ravi
asutusi. Tunduvalt laieneb ü li
õpilaste ja õppejõudude puhke
laagrite, pansionaatide ja sana
toorium ide võrk.
‘ K õ ik eeltoodu näitab kujukalt
partei ja valitsuse hoolt kõrgha-

liikmest on naisi 17. Neegrid
moodustavad Ühendriikides 12%
elanikkonnast — Esindajateko
jas on neid 435-st liikmest sa
muti vaid 17, Senatis aga pole
ühtegi neegrit. 100-st senaatorist
on 40 miljonärid, 2/з Esindajate
koja liikmeist aga otseselt seo
tud aktsiate ja bisnisiga. Ühte
gi töölist USA Kongressis ei ole.
Lääne-Saksa Bundestagi 518-st
saadikust on töölisperekonda
dest pärit vaid 10, kuigi teame,
et sotsiaaldemokraadid on selles
riigis
mõjukaks
poliitiliseks
jõuks.
Mõistagi on tänapäeva kodan
lik parlament üsnagi keeruline
mehhanism. Teatud määral aitab
ta kodanlusel leevendada ühis
konna sotsiaal-poliitüisi vastu
olusid, varjata kodanluse klassitahet nn. üldrahvaliku seadus
andluse rüüga. Samal ajal sun
nib klassijõudude vahekord ka
kodanlikke parteisid minema
valimistele teatud sise- ja välis
poliitilise programmiga, mille
mõningad elemendid kõlavad
sageli
üsnagi
progressiivselt
ning kohustavad millekski ka
valitsevaid ringkondi. Selgesti
avaldub see näiteks Itaalias,
Prantsusmaal ja mõnedes teis
tes maades, kus kommunistlikel
ja töölisparteidel on öelda kaa
lukas sõna nii valimistel kui ka
riigi poliitika kujundamisel. Ent
ka see ei muuda kodanliku
parlamendi olemust, sest tema
klassisisuks jääb ikkagi valitse
va kodanluse huvide tagamine,
õiguskandidaat
G ABRIEL H A Z A K
riduse edasise arengu eest, kuid
põhitöö nende ülesannete täit
misel jääb ikkagi kõrgkooli en
da, tema-õppejõudude ja üliõpi
laste kanda.
Komsomolikomitee sekretäri
na tahaksin eriti rõhutada ü li
õpilaste osa, kuna määrab ju
just tudengi tahe ja oskus õppi
da ning tulevaseks eluks vaja
likke kogemusi omandada tule
viku spetsialisti palge, panuse,
m ille ta annab meie maa rah
vamajanduse arengusse
Olen
kindel, et meie instituudi kol
lektiiv teeb kõik partei poolt
meile seatud ülesannete täitm i
seks ning annab vabariigi rah
vamajandusele kõrgelt kvalifit
seeritud spetsialistide kaadri.
Komsomolikomitee sekretär
RAIVO VIHVELIN

L eiu n d u s- j a
r a t s io n a lis e e r im is ü leva a tu s e tu le m u s e d .
Ü LRÜ TPI a/o koos instituu
di patendiosakonnaga selgitas
välja parimad
teaduskonnad,
allasutused ning töötajad leiun
duse ja ratsionaliseerimise alal,
Parimad teaduskonnad,
leiundustegevuse alal:
I Elektroautomaatikateaduäkõnd.
I I Keemiateaduskond,
III
Eiektroenergeetikateaduskond.
■ Parimad allasutused:
I Raadiotehnika kateeder. I I
Elektrotehnika aluste'"kateeder.
I I I — IV Tootmisprotsesside au
tomatiseerimise probleemlabor
ja insenerensümoloogia
uuri- misgrupp.
Parimad leidurid.
I koht ja rahaline preemia
100 rbl.: JURI MAL.TSEV' —
TU sektori nooremteadur raa
diotehnika
kateedri
juures.
JAAN JÄRVIK — elektrotehni
ka aluste kateedri dotsent.
II koht ja rahaline preemia
75 rbl.: Teet K õ iv — T U sekto
ri nooremteadur sanitaartehni
ka kateedri juures. Valentin
Meng — masinaelementide ka
teedri dotsent. A nts M eister —
raadiotehnika kateedri juhata
ja. Mart Min — elektroonika
kateedri aspirant. Toom as Par
ve —■tootmisprotsesside auto
matiseerimise
probleemlabori
nooremteadur.
I I I koht ja rahaline preemia
50 rbk: Madis Toom et — raa
diotehnika kateedri vanem inse
ner, Ivan Tellinen — elektro
tehnika aluste kateedri aspirant.
A d o Köstner — toiduainete teh
noloogia kateedri juhataja. Ei
no Sepping — . elektrotehnika
aluste kateedri dotsent.
Gun
nar Väljamäe — automaatika
kateedri dotsent. Johan Tilk —r
T U sektori vaneminsener auto
maatika kateedri juures. Rein
Laaneots — peenmehaanika ka
teedri dotsent.
Parim naisleidur
(preemia
50 rbl.): Külliki K ivisilla — TU
sektori vaneminsener
toidu
ainete tehnoloogia kateedri juu
res. Parim noor leidur: Toomas
Parve — tootmisprotsesside au
tomatiseerimise probleemlabori
nooremteadur.
Parim allasutus
ratsionali
seerimistegevuse alal:
konstrueerimis-eksperimentaalosakond.
Parim ratsionaliseerija
(preemia 50 rbl.):
Evald Jürgenson — konstrueerimis-eksperimentaalosakonna lukksepp.

MEI E K O M S O M O L I S E K R E T Ä R I D
Kom som oli aruan d ius-valim isp erioodil m öödunud sem estril valiti V U E
teaduskonna kom som olielu juh tim a
U U E D kom som nlihüroode sekretärid.

Elektroenergeetikateaduskonna komsomolisekretär JÜRI
EDUR.

Majandusteaduskonna komso
molisekretär SYLVIA NEI.

L õp e tan u d V ilja n d i I K eskkooli,
k u s oli k o oli kom som olisekretäri
asetäitja, õ p i b tööstus- Ja ts iv iilehitust (E E -- 41 ),
on
ka
rü h m a
vanem.

Sün d in ud 18. ap rü }il 1958. L õ p e ta 
nud
T a llin n a 44: Keskkooli
löpifc
toiduainete konserveerim ise tehno.
lo o gia e ria la l (К О —81); K om som o liju h i am etit keskkoolis ei p id a n u d
Instituudis I ja . I I kursusel
õppe
rü h m a kom sorg, I I j a I I I k u rsu sel
tead uskon n abü roo sekretäri asetäit
j a orgtö ö a la l ja T P I kom som olikom itee üldsektori juhataja.

S ü n d in u d 26. m ärtsil 1957. L õ p e ta 
n u d T a llin n a P o lü teh n ik u m i 1972.
õ p i b e le k riaja m ite ja tööstusseadm ete
autom atiseerim ise
e ria la l
( A A —81).
On
o ln u d
õp p e rü h m a
kom sorg, tead uskon n a kom som o lip ro ž ek to ri toim etuse liige, teadus
konna k o m som o llb ü roo liige.

Sündinud 8. a p rillil 1957. 1975 lõ 
petas T allin n a .7. K eskko oli, õ p ib
teeninduse ökonoom ikat j a o rga n i
seerim ist (T L —101). V õ tn u d o sa Im
te rk lü b i tööst, kun i m öö d u n u d sü gi
seni k lu b i juhatuse liig e . 1976—1979
T P I kom som olikom itee välissuhete
sektori ju h ataja.

* Mis mureks? Millest tea
duskonna sekretärina oled alus
tanud?
Jüri Edur: «Suuremad mured
on Ü PP korda saamine, E Ü E 80
(kontrollarv
vähemaks!),
olümpiateenindus, praktika- ja
malevarühmade kavandamine.
Tuleb tööle panna komsomoiiprožektor!»
TJrmas
Hiire:
«Üliõpilaste
ühiskondlik aktiivsus. Arvan,
et tudengid saab tegutsema

panna üksnes «jõuga» — seda
on kinnitanud ka minu enda
praktika. Kui sundi või kasu
saamist ei ole, siis ma ei usu
et keegi midagi tegema hak
kab,»
Sylvia Nei: «Eriti tähtis on
õppetöö. Nõrga õppeedukuse
viga on enamasti tudengis ene
ses. See on probleem, millega
komsomolil tuleb tõsiselt te
gelda Plaanis on luua sidemed
N S V Liidu mõne teise kõrg

kooli
majandusteaduskonna
kommunistlike noortega. Ta
haksin, et TPI komsomoli iga
kevadine suurüritus — rahvaste
sõpruse päevad — jõuaks ma
jandusteaduskonna iga tuden
gini. Esimeste kursuste tudengeile tahaksin südamele panna,
et nad õpiksid aega hindama.
Tudengiaastad mööduvad len
nates, rebasest saab diplomand,
diplomandist noor spetsialist.

Ja rohkem oma teaduskonna
vaimu!»

Keemiateaduskonna
komso
molisekretär т л и VELLENDI.
Ehitusteaduskonna komsomo
lisekretär ENN VAHER.

Enn Vaher: «Muret tegi möö
dunud semestri aruandlus-valimiskoosolekute ettevalmistus
aeg. «Tänu» rühmakomsorgide
vastutustundetusele jäi meie
teaduskond «punaseks later
naks». Palju muret on ühisela
muga. Tahan siiski, et ka meie
TKB tööst õhkuks samasugust
innukust ja üliõpilasvaimu kui

Elektroautomaatikateacfuskonna komsomolisekretär UR<
M A S HIIRE.

Sün din ud 5. m ä rts il 1958. L õp e ta 
n u d T a llin n a 7. K e s k k o o li. ög№
autom aatika ja t e le m e h a a n ik a eri
a la l ( L A —81). T e a d u s k o n n a kom sos
m olibü roos oli s e k r e t ä r i asetäitja,
õppesektori ju h a ta ja -

TPI komsomolikomitee tegemist
test. Oma edaspidisteski plaanides lähtume komitee suunava
test otsustest.»
Tiiu Vellendi: «Esimene mure
oli kontakti
leidmine
TKB
liikmetega, et tagada teadus
konnas normaalne komsomoli
töö. Mureks on ja jääb aga tu-,
dengite üldise aktiivsuse lange
mine, mis teeb ürituste läbivii
mise raskeks.»

62 AASTAT NÕUKOGUDE ARMEED

34 ГО ДА
В СОВЕТСКОЙ А РМ И И
Много это или мало? Для
женя — вся
сознательная
жизнь.
Шестнадцатилетним
юнцом, в самый трудный пе,риод Сталинградской битвы
(ноябрь 1942 г.) я добровольно
вступил в ряды защитников
нашей Родины. Это было в
Т уле — в 80 километрах от
Москвы и в 90 км от фронта.
•Фашистские войска удержива
ли фронт по линии КурскЧернь-Козельск-Вязьма,
от
куда в 1943 году они намерева
лись взять реванш на Курской
дуге за поражение под Ста..лцнградом. Но этого1не случи
лось, да и могло ли быть ина
че, если группе войск фельд
маршала Моделя противостоя
ли четыре фронта и, без пре
увеличения, весь советский на
род! Все население близлежа
щ и х к фронту районов участ
вовало в оборонительных ра
ботах. Было отрыто до 100 тыс.
км траншей и ходов сообще
ний, тысячи огневых позиций
артиллерии и танков, тысячи
командных и наблюдательных

ЧЕРКАСОВУ
Э. И.

пунктов. Фашистские „ силы
увязли в этом оборонительном
поясе, а потом были опрокину
ты и разгромлены. После этой
беспримерной битвы мне дове
лось быть участником разгро
ма немецких войск в Бело
руссии, Восточной Пруссии и
Померании. После взятия на
шими войсками города Ш тет
тин я закончил боевые походы.
Предстоял колоссальный труд
— восстановление народного
хозяйства. После мне при
шлось служить в городах Ка
лининград (Кенигсберг), Кау
нас. Затем уч и ли щ е. . . и офи
церская служба, до 1977 года.
Часто спрашивают: «Тяж ело
вам было служить так долго?»
Мне кажется, на это нетрудно
ответить. Служба в Советской
Армии — это труд! Труд бла
городный, необходимый нашей
Родине. А тяжесть труда опре
деляется отношением человека
к нему. Любимое дело никогда
не бывает в тягость.

А. М. Н АУМ О В,
подполковник запаса.

2 марта — знаменательная
дата в жизни доцента кафед
ры философии Таллинского
политехнического
института
Эльвиры Ивановны Черкасо
вой.
После окончания Москов
ского государственного педаго
гического института им. В. И.
Ленина Черкасова Э. И. веда
педагогическую работу на ка
федрах физики в Витебском
и Могилевском педагогических
институтах. В 1964 г. она за
кончила аспирантуру на фа
культете философии Ленин
градского гос. университета и
защитила
диссертацию
на
тему «Философ ское значение
атомизма в современной физи
ке». С этого времени философ
ские вопросы естествознания
и особенно проблемы единст
ва прерывного и непрерывно
го, структура и взаимосвязь
частиц микромира находятся
в центре внимания Эльвиры
Ивановны как философа и
физика.
В период 1966— 1975 гг. Чер
касова
Э. И. преподавала
марксистско-ленинскую фило
софию в Таллинском политех
ническом институте, в Новоси
бирском электромеханическом
институте и в Белорусской
сельскохозяйственной
акаде
мии.
С 1975 г. Черкасова Э. И. —
доцент философии ТП И . Она—
замечательный педагог, отлич
ный лектор и специалист свое
го дела, Эльвира Ивановна

ВЫ ПОЛНИМ
ВЗЯТЫ Е О Б Я ЗА ТЕ Л Ь С ТВ А
Шестьдесят два года Воору
женные Силы беззаветно слу
жат своему народу, достойно
выполняют возложенные на
них задачи. Они с честью про
несли через все военные испы
тания свои боевые знамена.
Впервые в советской истории
в Основной Закон государства
включена специальная глава
«Защита
социалистического
Отечества». В ней сказано, что
защита
социалистического
Отечества является делом все
го народа.
Студенты нашего института,
занимающиеся на военной ка
федре, с пониманием относят
ся к выполнению этого долга.
Они считают своим патриоти
ческим долгом ознаменовать
62-ю годовщину Советских Во
оруженных Сил новыми успе
хами в социалистическом со
ревновании.
Большинство студентов до
бились высоких показателей
по основным предметам обу
чения. П о итогам соцсоревно
вания лучш их результатов до
бились: на третьем курсе —

В календаре героической ис
тории нашей Родины особое
место занимает 23 февраля
1918 года
день рождения
Вооруженных Сил. Созданные
д ля защиты завоеваний Вели
кого Октября, Советская А р 
мия и Военно-Морской Ф лот
на всех этапах социалистиче
ского
и коммунистического
строительства были и остают
ся надежной защитой социа
листического труда нашего на
рода.
В. И. Ленину принадлежит
историческая заслуга в разра
ботке учения о защите социа
листического Отечества, пред
назначении армии социалисти
ческого государства. Под его
руководством были разработа
ны принципы устройства С о
ветских Вооруженных Сил,
создавалась и крепла в боях
наша армия. Ленинские заве
ты по вопросам обороны стра
ны, укрепления Красной А р 
мии и ныне лежат в основе
военного строительства.
В памяти поколений никогда
не померкнут события 1918 го
да — одного из решающих,
переломных, по определению
в . И. Ленина, периодов в раз
витии революции. Поднятые
словами ленинского воззвания
«Социалистическое отечество в
опасности!» только что сфор
мированные отряды и полки
Красной Армии самоотвержен
но выступили для отпора ин
тервентов, рвавшихся к рево336 учебный взвод, занявший
I место, командир взвода Тармо Лехтметс; 332 уч. взвод, за
нявший II место,
командир
взвода Иво Аксли; 337 уч.
взвод, занявший I I I место, ко
мандир взвода Сергей Казубский.
На четвертом курсе — 343 уч.
взвод, занявший I место, ко
мандир взвода Александр П огорелов; 442 уч. взвод, заняв
ший второе место, командир
взвода Меэлис Тамберг:; 541
уч. взвод, занявший третье
место, командир Яак Юриа.
На пятом курсе —- 355 уч.
взвод, командир Леонид Ш у
бин; 453 уч. взвод, командир
Раймонд Кууск; 651 уч. взвод,
командир Пеэтер Варес.
В весеннем семестре студен
ты включились в социалисти
ческое соревнование под деви
зом «Свято выполнять ленин
ские заветы, совершенствовать
боевую и политическую подго
товку, повышать бдительность,
быть всегда готовыми к защи
те Родины, великих завоева
ний социализма».

н. молодых,

преподавателя..

ярко и убедительно, на долж
зрения среди слушателей Уни
ном ‘Теоретическом уровне рас
верситета марксизма-лениниз
крывает студентам и аспиран
ма Ц К КП Эстонии.
там материалистическую диа
Эльвира Ивановна принима
лектику, идейное
богатство
ет активов участие в партий
марксистско-ленинского миро
ной и общественной жизни,
воззрения,
реализацию
на
она является членом партий
практике ленинского творче
ного бюро факультета обще
ского наследия. Тем ы лекций
ственных наук, вносит свой
и семинаров она умело связы
вклад в поддерживание дело
вает с дальнейшим развитием
вой обстановки, доброжела
марксистско-ленинской теории
тельной атмосферы и взаим
Коммунистической
партией
ной требовательности в кол
Советского Союза. Черкасо
лективе.
ва Э. И. постоянно учитывает
Круг интересов
Эльвиры
профиль и специфику работы
Ивановны, очень широк. Она
подготавливаемых специалис
знаток литературы и искусст
тов.
ва, большой любитель музыки,
Эльвира Ивановна Черкасо
энтузиаст природы и пропа
гандист бережного отношения
ва — председатель жюри и ак
тивный организатор студенче
к ней.
ских конкурсов, которые спо
Убежденность и принципи
собствуют
формированию у
альность Эльвиры Ивановны,
будущих специалистов цельно
ее эрудиция, скромность и до
го научного мировоззрения и
брожелательность снискали ей
освоению принципов и законов
большое уважение среди кол
диалектического материализ
лег, студентов ТП И и пропа
ма. Подготавливаемые ею сту
гандистов города.
денты неоднократно на кон
За большую работу по под
курсах занимали
призовые
готовке молодых специалистов
места.
и формированию у них марк
систско-ленинского
мировоз
Э. И. Черкасова
является
зрения Э. И. Черкасова не
председателем
методической
однократно поощрялась руко
секции по диалектическому
водствами институтов.
материализму и автором ряда
Поздравляем Эльвиру Ива
пособий по преподаванию фи
лософии в вузе. Эти пособия
новну Черкасову с ее юбилеем
Ж елаем Вам. Эльвира Иванов
оказывают хорошую помощь
на, доброго здоровья, счастья
молодым преподавателям, ас
пирантам и студентам.
бодрости и дальнейших твор
Э.
И. Черкасова ведет боль ческих успехов*
шую работу по пропаганде на
КОЛЛЕГИ.
учного философского мировоз

НАДЁЖНЫЙ
ЩИТ РОДИНЫ
люционному Петрограду. По
всей стране для .отпора врагу
формировались новые револю
ционные части и отряды. В
ознаменование массового подъ
ема нашего народа на защиту
социалистического Отечеств®
и мужественного сопротивле
ния первых частей Советских
Вооруженных Сил интервен
там, 23 февраля ежегодно от
мечается как день Советской
Армии
и
Военно-Морского
Флота. .
Всенародный
праздник. —*
62-ю годовщину Советских Во
оруженных
Сил
студенты,
обучающиеся на военной ка
федре нашего института, встре
чают в обстановке настойчи
вой борьбы за выполнение обя
зательств, взятых в честь 110-й
годовщины со дня рождения
В. И. Ленина, подготовки пред
стоящих выборов в Верховный
Совет ЭССР.
В. ШУНАЕВ,
ст. преподаватель военной
кафедры.
КОНКУРС
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ф Проводится с 11 по 18 мар
та.
ф На заключительном концер
те лучш их участников 4 ап«
реля в Доме творчеств®
лауреатов ждут памятные
подарки и приятный вечер;
41 Первокурсники состязаются
в «Еве» 11—13 марта. Старт*
шие коллеги вступят в ков?*
курс в актовом зале 17 и Ц
марта.
Ц ' Время на выступление
30 минут.
ф Анкету участника можно
получить у культорга фа
культета или в студклубе,
Сдать ее следует не позднее
5 марта.
Подробнее можно узнать Ш
клуб© IV-105, тел. 536-367.

KUJUTAVA KUNSTI
RAHVAÜLIKOOL
14.
veebruaril algas T P I ku
jutava
kunsti
rahvaülikoolis
kevadsemester. Kolfrte kuu jook*
ui peetakse 6 loengut koos il*
lustreeriva materjali näitamise*
да Kuna olümpiasuveni on jää*
nud vaid mõned kuud, siis oti
sel semestril väga sobiv aeg kuu*
lata tuntud kunstiteadlaste esi*
tuses loenguid eesti kunsti kobfe
.ta, ei tunda ise paremini Tallina
na kui olümpialinna kunstiväär*
tusi ja osata neid huvitavalt e A
tada ka meie oodatavatele arvm
kätele külalistele.
Eelmisel nädalal tutvustas J,
Kuuskemaa Kadriorgu, edas
pidi on kavas kuulata loen
gut Tallinna vanalinna hoones
tuse tänapäevasest kasutamisest
(L. Gens, J. Kuuskemaa), heita
pilk 19, saj. lõpu, 20. saj. alguse
maalile ja graafikale, et- naha
eesti portree arengut talupojakujude kaudu (L. Viiroja), tut
vuda eesti kunsti ülihuvitava
näoga Teise maailmasõja eel
(E. Lamp), ning jõuda otse täna
päeva Nõukogude Eesti maali ja
graafika arenguprobleemide jäl
gimiseni (E. Lamp, J. Haifi).
Loengutele lisaks on sel se
mestril kavas tutvuda Tallin
na kunstinäitustega, et naha ori
ginaalteoseid,
õppida
neid
vaatama ja neist aru saama.
Kavas on sõita ka paariks päe
vaks Leningradi, et näha muu
seumides täiendatud eksposit
sioone ja uusi näitusi.
Viimase loengu järel aga on
kõigil üliõpilastel, kes on T P I
kujutava kunsti rahvaülikooli
üritusest osa võtnud, võimalus
saada oma õppemärkmikku vas
tav sissekanne.
Kujutava kunsti rahvaülikooli
abonemente on võimalik hanki
da V korpuse toast 139 ja enne
järgmist loengu algust kelles16.30— 17.00 ruumis 1-202,

«ON TARVIS . PÄEVI,
KUS ME TAJUME: m e

INSTITUUDI
m SSr

team e, kustpoolt jõgi tuleb,

NÕUKOGUS

m e aimame, kuhupoole ta
voolab, ja tunnem e: SÜ G A
* 15. jaanuaril arutati õppe-,
kasvatus- ja teadustööd majan
dusteaduskonnas aastail 1975—
1979. Kuulati ära majandustea
duskonna dekaani dots. J. T oomaspoja aruanne, kontrollko
m isjoni esimehe dots. K . K u lli
kaasaruanne, sõnavõtud. Pärast
arutatut võttis nõukogu vastu
otsuse, mis näeb ette ökonomis
tide ja
ökonoomikainseneride
ettevalmistamise
täiustamist,
pöörates erilist tähelepanu väl
jalangevuse vähendamisele; pa
randada aspirantuuri planeeri
mist; pöörata erilist tähelepanu
doktoridissertatsioonide valm i
misele; jätkata teadustöö temaa
tika kontsentreerimist N L K P
Keskkomitee ja N S V Liid u M i
nistrite Nõukogu määruse « P la 
neerimise parandamisest ning
majandusmehhanismi m õju tu 
gevdamisest tootmise efek tiiv
suse ja töö kvaliteedi tõstmise
le» põhisuundades.

VUS K A N N A B MEID.»

Jaan Kross algas luuletajana,
kirjutas siis lühiproosat ja jõu
dis selle’ kaudu romaanini. See
, on kirjanike juures üsnagi ta
valine arengukäik. Erinev on
Krossi juures, et ta kohe jõudis
ajaloolise proosani ja ongi sel
lele jäänud truuks.
Võib-olla on selleski oma sea
duspärasus. Ajalooteemad on
viimasel ajal tõusnud kirjanike
huviorbiiti paljudel maadel. Se
da on püütud mitmeti seletada.
Üks seletus, millel ei puudu alus,
on see, et on mööda läinud
tehnikaprogressi
romantika.
Looduse saastamine ja energia
kriis on tekitanud isegi pessi
mismi tehnika edasise progressi
suhtes. Oa hakatud tundma vas
tumeelsust ja isegi hirmu liiga
kiirete muutumiste suhtes. M i
nevikust otsitakse tõendeid, et
on ka midagi jäävat, püsivat.

* Kuulati

kaugõppetea-

OH, NEED ARVUTID!
Kateedrid said kutsed saata
oma esindajad koosolekule, kus
lubati selgitada üldist korda
õppeülesannete täitmisel arvu
tuskeskuses. Saime teada, et
töö arvutuskeskuses ei ole su
gugi meelakkumine, nagu vahel
kuulda võib.. Ei ole Tallinnas
tei.st niisugust keskust, kus nii
palju eritüübilisi programme tu
leb masinast läbi lasta. Teada
gi, õppimise jä Õpetamise asi.
A ga selle võrra on teistel ker
gem, mida rohkem vaeva nä
hakse spetsialistide kasvatami
sel TPI-s. K õige rohkem tüli
tuleb programmidega, mis on
esimesed-..inimese' elus... Ei Osata
ette kujutada, mida võib põhjus
tada väikseimgi ebaselgus programmilehel, kus on ära toodud
korrektse kirjapaneku tähtsa
mad nõuded. A g a v õ i siis . k ii
ruga koike täidetakse. Nüüd
'nõuab uus kord, et programmilehel oleks ka matrikli number
ja juhendava õppejõu nimi.
M atrikli numbri jä rgi surmatak
se iga üliõpilase programm ja
algandmed teeki TUD. Juhen
dava õppejõu nimi on vajalik
võimalike arusaamatuste kiireks
selgitamiseks.
_Kahjuks tuleb arusaamatusi
siiski rohkem ette, kui arvata
võib. Suurim raskus meie arvu
tuskeskuse töös on hooajalisus.
Üliõpilased saavad õige hoo sis
se ikka alles semestri lõpul. K u i
siis peaks masinatega midagi
juhtuma, ütleb mõnigi: «Oh,
need arvutid!» Müüa kevadel
oli tõrge ühe suure masinaga,
praegu on hädas väikesed «Nar
rid » — ei ole piisavalt trükimasinaiinti.
Kuulsime paljudest häiriva
test asjaoludest arvutuskesku

.

Ajaloolisel ilukirjandusel on
ikka olnud täita oluline osa
" rahva elus, sest tema loob rah' vahuikade ajalooteadvuse roh
kemgi kui tõsiteaduslikud teo‘ sed. Ajalooaineline. - ilukirjandus
^ muudab ammusurnud inimesed
“ ja sündmused taas elavaks ja
'" paneb lugejaid neile kaasa ela?_ ma, tundma ja mõtlema. A ja 
loolised romaanid on harilikult
, panoraamromaanid suure hulga
* tegelastega ja rahvahulkade lii, kumisega. Jaan Kross käsitleb
- ajalugu teisiti. Tem a peamine
* käsitlusobjekt on
ajalooliselt
eksisteerinud ja oma elu elanud
isiksus*
A jaloolisi
sündmusi
elustab ta üksiktegelaste sise
maailma avamise' kaudu. Nende
mõtted, tunded, sihid ja eesmär
gid ning tegutsemise motiivid
seostuvad ajaloolise situatsiooni
ja sündmustega. Sellepärast on
tema lemmikvõtteks ajaloolise
' teostase sisemonoloog.
J. Krossi teoste peategelased
- on harilikult kultuuritegelased
ja tema teosedki käsitlevad pea
miselt kultuuriprobleeme Nen
de kaudu saab nähtavaks kul
tuuri arengu pidevus Seejuures
on ta tegelased ikka erandlikud:
üksikud, kes oma võimete tõttu
on vä lja tõusnud sel ajal talu
poegliku eesti rahva hulgast
kõrgemasse seisusesse, n. ö. saa
nud «m atsist» «saksaks». Küsi
muse teeb eriti keeruliseks meie
-.чаша eriolukord, kus talupoja
-seisusest lahkumine ja kõrge
masse seisusesse üleminek ' tõi
paratamatult kaasa ka keele ja
rahvuse muutuse,...

ses. Arvati, et olukord muutub
normaalsemaks
umbes
kahe
aasta pärast.
Oletame, et arvutihooldajad
ja programmeerimise õpetajad
tõesti selleks ajaks omad asjad
loodetud ulatuses joonde aja
vad. A ga kas vähenevad rasku
sed, mis tulenevad väga suurest
arvust eritüübilistest program
midest? Vaevalt. Suure masina
ga väikesi programme lahen
dada on sama hea kui suurtü
kist varblast tulistada. Arvutus
tehnikale mittespetsialiseeruvad
üliõpilased ei saa õiget maitset
suurte
programmide loomise
probleemidest. Lahendus saab
olla ainult üks — luua iga eriala
jaoks m ingi
õppeotstarbeline
programmikompleks,
millele
saaks iga üliõpilane juurde poo
kida suuremaid või vähemaid
puuoksi. Igal programmil peaks
olema ka mingi esialgne and^ mepank, mida üliõpilased saak‘ sid osaliselt muuta. N ii õpiksid
nad juba koolipõlves arvuti abil
imiteerima
tootmisprotsesside
ju h tim ist...
M a meelt vaevab see prob
leem juba mitu aastat. Tean, et
minu ettevalmistus ei ole piisav
probleemi kui terviku lahenda
miseks. Vaevalt küll leidub ini
mest, kes siin kõik otsad kokku
seada suudaks. Ei ela me ju
enam naturaalmajanduse ajas
tul. Teadmiste ja kogemuste va
hetamine on paratamatu. Sel
lepärast läksingi
koosolekule
suurte lootustega. Nägin esimest
korda koos nii palju arvutustehnikaspetsialiste ja -huvilisi.
Jäi meelde mitu Inimest, kellega
kontakte otsima hakkan. Kui
juhuslikult kokku satume, teen
kohe juttu: «Mäletate, kui kee
g i hõikas: ütelge, kaua see koos
olek veel kestab, seni ei ole min
git informatsiooni saanud!» Kes
ootas täpset instruktsiooni ja
kes lootis ka laiemat arutelu.

mm

Kui soovime kiiret edu arvu
tustehnikas, siis peavad mõle
mad suunad käsikäes käima.
Meenub IBM juhtiva süsteemianalüütiku
James Martini
õpetus
programmeerijatele:
«Konstrueerige süsteemi mudel
mudeli järgi, fikseerides v ii
mast mudelit enne program
On mitmeid huvitavaid üritu
meerimist!» Rumalus oleks ku
si ja ettevõtmisi, soovi korral:
lutada suuri vahendeid mingi
peaks igaüks endale midagi,
mudeli programmeerimiseks en
Meelepärast leidma.
ne, kui pole selge selle mudeli
koht üldises süsteemis. See on - Ürituste seriaali avame 21..
veebruaril «Peeter Paani» ühisgi põhjuseks, miks ajutiselt
külastusega.
Sellesse
kuusse'
loobusin viienda kursuse üli
jääb veel 28. veebruari ühisküõpilastele ettevõtte organiseeri
Iastus Riiklikku Nukuteatrisse, ,
mise ja planeerimise õppeaines
kus on meie maja tarvis reser
ülesannete andmisest lahenda
veeritud
etendus,
Jonathan:
miseks PL-keeles. Jooksutamist
Sw ifti «Gulliver ja Gülliver»,.
arvutuskeskuse vahet oleks pal
mille on lavale seadnud. M. Ünt.
ju, aga eriainelist tunnetust vä
Teravalt
ühiskonnakriitiline,....
he. Hoopis kergema ,.vaevaga
probleemilt aktuaalne ja oma
jõudsid nad eesmärgini väikearpärase lavalise lahendusega tükk
vuti «N a iri»eabil. Nüüd on mul
idealiseeritud ettevõtte tegevuse peaks tudengitele igati vastu- v
võetav olema. Tüki arutelu la
maj andusmängude
programmi
vastuse trupiga ühises ringis
üldstruktuur teada. Tahaksin
toimub aga 12. märtsil ühes
seda kiiresti realiseerida F L
meie kohvikklubidest,
keeles. Mänge saaks kasutada
5.
märtsil on aktiivsematel,
kõigil erialadel ettevõtte pla
võimalus osa võtta ekskursioo
neerimise ja raamatupidamise
nist V. Kingissepa nim. Riik
lihtsustatud ülesannete õpeta
likku Akadeemilisse Draama
misel. Kui kaasalööjaid leidub,
teatrisse, kus teatri kirjandus
saaksime luua maksimaalse tar
ala juhataja Kalju Haän tut
bijaskonnaga ja praktiliselt pii
vustab teatrit nn. kulisside taramatult edasiarendatavad prog
gant ja räägib üldse teatri elu
rammid ajaks, mil arvutussaalis
olust.
pannakse üles kauaoodatud ku
varid.
JPeatriklubil peaks avanema:
Koosolekul läks lõpuks tehni
võimalus osaleda paari uue la
liste detailide arutamiseks. Sel
vastuse kontrolletendusel, sa
lega otseselt mitteseotud inime
muti peaksid aset leidma kohtu
sed hakkasid pisitasa lahkuma.
mised Noorsooteatri rahvaga.
A ga mõte oli pandud veerema,
Vene teatriStüudiol on laväküpnaaberruumis jätkasime kitsa
seks saamas uus täispikk lavas
mas ringis. Võtab aega mis võ
tus. See on Ilfi ja Petrovi kõi
tab, aga kord tuleme kokku veel
gile teatud ja tuntud «K u ldva
enama rahvaga. Tehkem siis
sikas», mis märtsi jooksul mitukohe plenaarettekanne kõigile
korda maha mängitakse.
ja eriettekanded sektsioonides.
Neile, kes muusikast ja lau
lust lugu peavad, pakub teater*
PEETER LAG ED A
«Estonia» märtsikuus
eiehni.1
lossis mitu sisukat õhtut.

SUUSATEÄTBSÕIBUD AEGVIIDUS

T P I kirjanduse- ja kultuuri
sõprade! avaneb võimalus Jaan
Krossiga vestelda, lähemalt tut
vuda ja . lugupidamist avaldada
(I®* 02. — 60!) 27. veebruaril
k ell T l «E v a » klubis, kus toi
mub kohtumine kirjanikuga ja
kuuleme'tema' luulet ja mõtteid
lavakunstikateedri
Üliõpilaste
esituses.'

Jaah Krossi teosed kutsuvad
esile mitmesuguseid
mõtteid.
A ga võib-olla väärivad nad just
sellepärast lugemist ja eriti tä 
helepanelikku lugemist.

V O LD E M A R M ILLES.

Naiste 4 x 3 võitis К

■

’

Kingissepp, Marjapuu, Loigom)
L07.33. Keemikud olid parimad
veel keskmises, ehitajad vane
mas vanuseklassis 3X3.
Esmakordselt kavas olnud pe
rekondade teatesõidus 3 + 2 + 2
km olid parimad perekonnad
Tõnsberg, Krosing ja Lelumees.
Heade radade eest
tänu
P. Tõnsbergile ja O. Käsperile.
UNO PURRU

Meeste 4X 5 nooremas vanu
seklassis oh parim K-teaduskond (Erm, õpik, Aarne, Tõnsberg) 1:24.39. Keskmises vanu
seklassis võitis Ü Ö T (Eensalu,
Tammeraid,
Koppel,
Nõu)
1:24.38. Vanemate 3X5 võitis
T-teaduskond (Kareda,
Volt,
Rooma) 1.07.47.
(Lausa,

* SPORT m SPORT # SPORT ® SPORT # SPORT
: Tunneme
kaasa
Kalev
Virkusele-, raske-.■ kaotuse,
■pisitütar -■■
KADRI
traagilise surma. puhul.
LR-41 ja rühmajuhendaja

Avaldam e
kaastunnet
; Valdek Lüüsile- eana
BOLDA LU U SI
surma puhul. '
MT-21, riihmajuhendaja ja
;■tema abt. '

Skola» ja N S VL K õ rg - ja Kesk
erihariduse Ministeeriumi poolt'
määratud instituutidest,
T P I rotaprindi loengukonspek
tid on üliõpilaste seas populaar
sed, nende kasutegur kõrge, neid
ilmub aga praegu eriti vähe.
Iseseisvaks tööks vajaliku Õp
pekirjandusega varustab üliõpi
lasi võimaluse piires T P I teadus
lik raamatukogu. Raamatukogu,
õpikute osakonna tööd selles
osas võib pidada üldiselt korda
läinuks. Märkimist väärib osa
konna ladusus esimese kursuse
üliõpilaste lugejaks vorm istam i
sel ja instrueerimisel. Hästi on
komplekteeritud olemasolev k ir
jandus kaugõppe üliõpilasteleväljaandmiseks või posti teel
saatmiseks. Rahule ei saa jääda
aga õpikute sisulise külje ja
nende vähesusega.
T P I nõukogu otsustas pidada
kogu instituudi edasilükkama
tuks ülesandeks kaugüliõpiilasteväljalangevuse
vähendamist
ning õppeedukuse tõstmist neile
ladusa töökorralduse ja soodsate*
Õppetingimuste loomisega, ju 
hindudes Eesti N S V K õrg- ja
Keskerihariduse M inisteerium i
kolleegiumi vastavatest otsus
test.

Kaugõppes on tänaseni lõpe
tanud 2582 spetsialisti, s. o.
12,4% T P I lõpetanute üldarvust.
Majanduse ja insener-majan
duse erialade lõpetajad moodus
tavad viimastel aastatel ligikau
du 44% lõpetajatest. Üldises vas
tuvõtus on nende erialade osa
kaal ligikaudu 23%. See viitab
nende erialade paremale vasta
vusele kaugõppe tingimustele.
Õppeedukus teaduskonnas, s. o.
82,2% jääb veel maha üleliidu
lisest keskmisest, kuid ilmutab
viimastel aastatel paranemist.
Sama võib Öelda kasuteguri ja
väljalangemise kohta.
Õppetöö korraldamisel juhin
dub teaduskond vastavatest do
kumentidest ja abinõude plaa
nist, mis on ette nähtud T P I
kaugõppevormi
efektiivsuse
tõstmiseks aastail 1973—1980, aga
samuti jooksvatest direktiivdokumentidest.
Teaduskond oh pidevalt suu
rendanud auditoorse õppetöö
mahtu, sest paljudel juhtudel
on puudunud sobiv õppekirjan
dus.
Momendil on. tagatud kõigi
üliõpilaste varustamine metoo
diliste materjalide m iinim um i
ga kõigis õppeainetes.
Halvasti saabub metoodiline
materjal kirjastuselt ~ttVõsaja

SPORT + SP©RT m SPORT • SPORT # SPORT

Mõned on sellepärast arvami
sel, et Krossi teod on, pessimist
likud' Üks eestlane tõuseb küll
oma võim ete tõttu kõrgele, läheb
a ga -k a oma rahvale kaduma.
Teiseltpoolt on neis aga ka opti
mismi:’ usku oma rah va kultuu
rivõimesse, mis lööb läbi kõigi
takistuste kiuste.

« Х А Ы . 1 Ш 4 P G L ,W T m E m iK »

ära

duskonna dekaani dots. R. Tal
viku ettekanne, kontrollkomis
joni esimehe prof. R. Üksvärava
kaasettekanne ja sõnavõtud.
Kaugõppeteaduskonnas
Õpib
praegu 2163 üliõpilast 10 põhi
erialal ja 7 erialal, kuhu vastu
võttu enam ei toimu. Teadus
konna areng erialade järgi on
stabiliseerunud. 1979. a. avati
uue erialana K M . õppekeele
järgi jaguneb üliõpilaskond ees
ti ja vene keeles õppijateks vas
tavalt 40% ja 60%.
Vastuvõtuplaan kaugõppeteaduskonda on viimasel ajal sta
biliseerunud. Alates 1975. a. täi
detakse vastuvõtuplaan ilma lisasessioonideta. Käesoleval aas
tal tu li siiski mitmeid erialasid
komplekteerida (A O , K M , T M )
vaba konkursi korras teisele eri
alale või õppevormi kandideeri
jatest. Raskesti olid komplekteeritavad isegi erialad A O ja K M ,
m ille avamist ■ ja taasavamist
tungivalt
taotlesid
vastavad
ametkonnad ning profileerivad
kateedrid. Olukorra parendami
seks tuleks raskesti komplekteeritavate erialade profileerivatel
kateedritel eriala rohkem p ro 
pageerida ning tugevdada side
meid ettevõtetega võimalike sis
seastujate väljaselgitamiseks.

NBl
Kavas on ka läbi viia vikto—
riinisari, kontrollimaks (popu—
lariseerimaks) teatrielu (tead
misi) meie üliõpilaste hulgas..
Sellest on eelkõige kutsutud osa
võtma kõikide h u v i а 1 а k 1 u—
Bide
5-liikmeIised võistkon
nad, kuid teretulnud on ka kõik
teised huvilised, kes võistkonna:
kokku saavad. Registreerida pa
lume kuni 1. märtsini ffliõpilas- klubis.
Punkti paneme 27. märtsil:
Glehni lossis pidulikul puhke
õhtul, kus leiab aset ka vikto
riini finaal ja pressikonverents1
vabariigi teatrijuhtide osavõtul.
Kirjalikke
küsimusi võetakse
üliopilasklubis vastu kuni 26..
märtsini.
JÄLGIGE R E K LA A M I! '
Teatriklubi konsultant
: H E IK K I KO Ö KT

RAAM ATUSÕPRAD E k l u b i
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