T P I parteiorganisatsiooni ja
nõukogu ühine lahtine koos
olek, ära kuulanud õppeprorek
tor dots. V. Mikkali ettekande
1983/84. õ.-a. talvise eksamises
siooni tulemustest, o t s u s t a s :
0 T P I parteikomiteel ja rek
toraadil:
— Jätkata N LK P K K ja NSVL
MM 1979. a. määruse «K õ r g 
hariduse edasisest täiustami
sest ja spetsialistide etteval
mistuse kvaliteedi tõstmi
sest»
täitmist. Pühendada
erilist tähelepanu 1983. a.
juuni- ja detsembripleenumi
otsustest tulenevate ülesan
nete täitmisele.
— Tõhustada T P I vastuvõtupropagandat, uurida ebapo
pulaarsete erialade madala
väärtushinnangu
põhjusi.
Nõuda
profileerivaiit
bateedreilt
meetmeid
eriala
prestiiži suurendamiseks ja
senisest
aktiivsemat kon
takteerumist armeeteenistu
ses viibivate endiste üliõpi
lastega.
—- Jätkata õpperuumide edasist
8. märtsil tähistame
R A H V U S V A H E LIS T
N A IS TE PÄ E V A .
Seoses üldrahvaliku pidupäe
vaga õnnitlen kogu instituudi
naisperet ja
käsin:
avaldada tänu eeskujuliku ame
tialase, õppe- ning ühiskondli
ku töö eest järgmistele naisõppe j Õududele, -töölistele, -tee
nistujatele ja -üliõpilastele:
Eve Aarne, EE-81 üliõpilane
Irene Allikas, ehitustehnoloogia ifcat. assistent
Mare Altosaar, TU Sektori v a 
nemteadur
Veronika Antonova, kaugõppeteaduskonna metoodik
Zem fira Arro, põlakivikeemia
ja sünteesi probleemlaiboratooriumi nooiremteadur
Olga Berezovskaja, TM-87 ü li
õpilane
Evi Einloo, tööstusliku soojuseneirgeetika
probleemläbori
vanemlaborant
Elle Eljand, T U Sektori inse
ner
Velve Feldt, AV-81 üliõpilane
Olga Giüvan, LI-47 üliõpilane
Erna Hakk, majandusosakonna
koristaja
Aino Heinpalu, mädkateedri
insener
Ene Hindrekus, TM-81 üliõpi
lane
Tiiu Ilves, KÜ-61 üliõpilane
Sirje Ingermann,
tööstusliku
soojusenergeetika probleemlabori insener
Marika Jaagusoo, anorgaanili
se keemiat kat. laboratooriiumi juhataja
Maie Kallak, TI-61 üliõpilane <
Lia-Silvia Kallak, graafika kat.
insener
Ann K ivilo, TU Sektori vanem
laborant
Malle Kreen, orgaanilise
ja
biokeemia kat. dotsendi kt.
Mai Krikk, N L K P ajaloo kat.
dotsendi kt.
T erje Kristman, TE-21 üliõpi
lane
A levtina Kudrjavtseva, statisti
ka kat. dotsent
Katrin Kukk, ehitusteaduskon_'raa dispetšer
Tiina Kuller, ehituse Ökonoomi
ka ja organiseerimise kat.
laborant

tehnifitseeriraist. Luua süs
teem, mis garanteerib õppe
ruumide õigeaegse remondi,
©ppesem estri alguseks nõu
da ja kontrollida graafikukohase remondi lõpetamist
ja ruumide ®lukorra vasta
vust nõudeile.
— Aktiivsem alt rakendada töö
le T P I Komsomolikomitee ja
teaduskondade õppesektorid
õppedistsipliini kindlustami
sel, jooksvate õppetöö tule
muste jälgim isel ja maha
jääjate abistamisel.
— Tõhustada nõudlikkust õppe
jõudude pedagoogilise meis
terlikkuse
tõstmisel, õppe
metoodilise töö suunamisel
ja kontrollimisel, õppejõu
dude kaadri valikul ja ideelis-poliitiliste teadmiste sü
vendamisel.

nendamiseks. Aktiivselt sel
gitada üliõpilastele distsipliininõuete täitmise tähtsust;
juurutada uus rühmapäevikute kasutamise eeskiri.
— Kindlustada
teaduskonna
õppe>-metoodilise ja kasvatusalase seminari korralda
mine igal kevadsemestril.
— Aktiivsem alt kaasa haarata
ja muuta kõik rühma juhen
dajad otseselt vastutavaiks
rähma õppe- ja kasvatus
töö plaanide teostamise ja
tulemuste saavutamise eest.
0 Energeetikateaduskonnal
analüüsida ja leida meetmed
erandlikult suure väljalangevu
se vähendamiseks.

— Suurendada nõudlikkust õp
pedistsipliini süvendamiseks,
jooksva
õppeedukuse suu-

© Kateedrite juhatajani:
— Õppedistsipliini
nõudmine
teha iga õppejõu tõeliseks
kohustuseks, rangelt nõuda
projektide ja praktikumide
õigeaegset sooritamist. Viia
läbi individuaalseid vestlusi
mahajääjatega, suurendada
kohustuslike konsultatsiooni
de osatähtsust.

Sirje Laasik, kaadriosakonna
vaneminsener
Irina Laksberg, N L K P ajaloo
kat. vanemlaborant.

K a ie Laupa, toiduainete labora
tooriumi vanemiiasener
Jelena Ljubetskaja, vanemxiaamatukog-iohoõd j a

# Teaduskondade
ja partei büroodel:

dekaanidel

— Viia läbi
tööprogrammide
pidev täiendamine igal aas
tal, vormistada kõik tööpro
grammid vastavalt eeskir
jadele.
— Jätkata ainete oppe-komplekside loomist, õppetöö kor
ralduse
professionaüseerimist.
— Tõhusamalt
rakendada
meetmeid õhtuse ja kaugõppeüliõpilaste õppetöö or
ganisatsioonilise ja sisulise
taseme tõstmiseks.
0 Partei-, kemsomoli- ja a/ü
organisatsioonidel:
— Pöörata alalist tähelepanu
TPI
kollektiivi
liikmete
kommunistlikule kasvatuse
le, töö- ja õppedistsipliini
kindlustamisele.
— Jätkata sotsialistliku võistlu
se arendamist, võitjate tut
vustamist ja
eesrindlike
meetodite tutvustamist. K or
raldada oluliste sotsialistlike
kohustuste võtmist N LK P
26. kongressi otsuste ellu
viimisel ja X I viisaastaku
ülesannete realiseerimisel.
Hilga Loorits, keemiatööstuse
protsesside ja aparaatide
ka>t. vanemõpetaja
K aja Malts, TE-81 üliõpilane
Külliki Mats, 130-101 üliõpila
ne
Hele Matt, LS-61 üliõpilane
Siiri Metrila, teadusliku raa
matukogu vanemtoimetaja
El viira Metus, teoreetilise me
haanika kat. assistenDt
Maris Millner, TU Sektori va
nemtehnik
Taimi Nurmiste, teadusliku raa
matukogu vanembibliograaf
Kaia Nuuter, TM-61 üliõpilane
Irina Pašitsnaja, KA-8.7 üliõpi
lane
Luule Piirsalu, graafika kat.
vanemõpetaja
Tatjana Prohhorova, KO-49 üli
õpilane
P ille Pulk, KÜ-61 üliõpilane
Leida Radik, pesiulaohoidja
Valda Ristna, võõrkeelte kait.
vanemõpetaja
Inga Roos, KO-81 üliõpilane
Margit Rosenberg, ehitusmater
jalide probleemlaboratooriiumi vanemiiasener
Aleksandra Rõžih, sõjalise ka
teedri õppemeister
U lvi Rähmi, LS-61 üliõpilane
Maire Semper, TU Sektori juh
tiv insener
Mall Sammel, TU Sektori inse
ner
Eleonora Soboleva, sõjalise ka
teedri vanemlaborant
Irene Sokolova, - TU Sektori
vaneminsener
Jelena Suler, ED-67 üliõpilane
Margarita Tasa, marksismdleniniismd fcat. vanemlaborant
Zanna Tšudinova, matemaatika
kat. assistent
Elle Tšugunova, AO-21 üliõpi
lane
P ilvi Vaksman, plaani-finants
osakonna vanemökonomist
Virve Vanaveski, pearaamatu
pidaja asetäitja
V iivi Viigipuu, majandusosa
konna koristaja
Merike Viilma, TE-61 üliõpi
lane
Riina Vikerpuur, EE-101 üli
õpilane
Monika õunpuu, TL-41 üliõpi
lane.
Rektor B. TAMM

VALIMISTELE
KOOLINOORED JA Ü L IÕ P I
LASED’ Omandage sihikindlalt
teadmisi, valmistuge teadlikult
ja vastutustundlikult astuma
iseseisvasse ellu. Andke jõuko
hane panus
rahvamajandusiilesannete lahendamisse, kasva
tage endas töökust ning pide
vat püüdu saavutada kutse
meisterlikkuse, teaduse, tehni
ka ja kultuuri kõrgusi!
NOORED V A L IJ A D ! H Ä Ä 
LETADES
KOMM UNISTIDE;
JA
PA R T E ITU TE
BLO K I
K A N D ID A ATID E POOLT, TE;
H ÄÄLETATE RAHU, TU U M ASÕJAOHU
ÄRAHOIDMISE.
NING R A H V A S TE Ü LE M A A 
ILMSE JULGEOLEKU T A G A 
MISE POOLT.
Kallid seltsimehed'
’ Leninlik Komsomol — Nõu
kogude Liidu Kommunistliku
Partei aktiivne abiline ja kin
del reserv — läheb NSV Liidu
Ülemnõukogu valimistele, olles
tihedalt koondunud partei ja
tema Keskkomitee ümber.
Valimiseelsetel
koosolekutel
nimetati NSV Liidu Ülemnõu
kogu esimesteks saadikukandidaatideks Kommunistliku Pa r
tei ja Nõukogude riigi juhid.
See on veenev tõend partei ja
rahva ühtsuse kohta.
Saadikukandidaatide
hulgas
on parimad
kommunistlikud
noored, noored eesrindlased ja
tootmisnovaatorid,
Nõukogude
noorsoo
kõige
väärilisemad
esindajad.
Paljud kommunistlikud noo
red kuuluvad valimiskomisjo
nidesse ning on nimetatud saa
dikukandidaatide usaldusmees
teks. Ei ole kahtlust, et igaüks
neist täidab auga seda tähtsat
ühiskondlikku
ja komsomoliülesannet!'
Ü LKN Ü Keskkomitee õnnit
leb südamlikult miljoneid noor
mehi ja neide, kes võtavad va 
limistest osa esmakordselt. Olge
alati ja kõiges Nõukogude Sot
sialistlike Vabariikide Liidu ko
daniku kõrge nimetuse vääri
lised!
ÜLELIIDU LISE LE N IN L IK U
KO M M U N ISTLIK U
NOOR
SOOÜHINGU KESKK O M ITE E
PÖÖRDUB K Õ IG I NOORTE
VA LIJA TE PO O LE Ü LE S K U T
SEGA H Ä Ä L E T A D A K O M M U 
NISTIDE
J A P A R T E IT U T E
V Ä Ä R A M A T U B LO K I K A N D I
DAATIDE PO O LT!
Ü LK N Ü
KESKKOMITEE ON VEENDU
NUD, E T K O M M U N IS TLIK U D
NOORED JA KOGU NÕ U KO 
GUDE NOORSUGU T Ä H IS T A 
VAD NSV L IID U ÜLEMNÕU
KOGU V A L IM IS I UUTE T ö ö SAAVUTUSTEGA, EESKUJU
LIK U ÕPPIM ISE, L A IT M A T U
SÕJAVÄETEENISTUSE N IN G
Ü H IS K O M D LIK -PO LIITILISE
AKTIIVSUSE SUU RENDAM I
SEGA, ANNAVAD V Ä Ä R IL I
SE PANUSE P A R T E I' X X V I
KONGRESSI JA
SELLELE
JÄRGNENUD N L K P
KESK
KOMITEE PLEE NU M ITE 'OT
SUSTE TÄITM ISSE.
Ü LELIID U L IS E
LEN IN LIK U
K O M M U N IS T LIK U
NOORSOOÜHINGU '
K ESK K O M IT EE

K Ü SIM U SED
I voor

T S IV IIL K A IT S E
V IK T O R IIN

H E IN O

L E P IK S O N

(
(
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28. veebruaril tähistas oma
70. sünnipäeva meie instituudi
teadusprorektor
(alates 1S57.
aastast), Nancy Ülikooli Elekt
rotehnika ja Rakendusmehaanikainstituudi kasvandik (1938),
professor
(1962),
Nõukogude
Eesti preem ia laureaat (1949),
EN SV teeneline teadlane (1979)
Heino Lepikson.

Te
olete mitmetuhandelise
pere ametiühingu juht. Kuidas
hindate naisi kui juhie? Kuidas
te end juhina tunnete?
Tiiu A llik :
«Ausalt
öeldes
ega naine reeglina oma iseloo
m ult juhiks ei sobi. Juhid või
vad olla ikkagi mõned üksikud.
Suuri ja häid nais juhte ja tead
lasi, nagu Ciurie jt., on vähe.
Keskpäraseid naisjuhte meil on
ja ema .tööga saavad nad hak
kama.
Mina? Eks ta ikka
parem
oleks olnud, kui mõni mees
oleks a/ü esimees. Mõningaile
raskemate küsimus 'e, nagu näi
teks töökaitse, lahendamisel cn
ikka kõva kätt vaja.
See, et kõrgkoolis ja tudengi
tega töötan, m õjub väga posi
tiivselt. M õttelaadilt ja arusaa
miselt peab 'kindlasti noorusli
kum olema. Noor inimene vanainimeslikult
mõtlema pole
võimeline, aga vana peab oma
noorust meelde tuletama ja
mõistma noori. M itte ütlema, et
noored on halvad. Iga noor
põlvkond on omanäoline ja
enamasti ta ei mõtle, .kas on
mõistlik kõike v ä lja öelda või
mitte, vaid ütleb. Peab noorustikult mõtlema. Kuidas see õn
nestub, on juba iseküsimus.
Ega see päris kerge ole. Seepä
rast ka üliõpilaste a/ü, kus ees
, noor juht, on ikka
kõige
õigem.».
M illiseid võimalusi ja soodus
tusi tagab instituudi a/ü. naistudengeile?
Т. A.: «1982. aasta novem bri
kuu määrusega saavad noored
emad, ka üliõpilasemad, esime
se lapse sündimisel 50 rubla

TALVEM Õ TTED
P rr!
Võtab lausa hambad
plagisema. Tam m un jalalt ja 
lale ja vahin vihaselt musta
kaugusesse. K uhu ta küll jääb?
Krudiseval sammul läheb m i
nust mööda viltides vanamees,
läkiläki kõrvuni pähe veetud.
Taga liugleb
sahisedes kelgurisu, taadi k ott otsa peal seis
mas. Vaevalt see mees n ii uljalt
tatsuks, kui kojamees oleks
agarust üles näidanud ja täna
va paksu soolaliivaga üle puis
tanud.
Ühtlane
sammurudin
kaob kiirem ini, kui pimedus
m öödujat katta suudab. Vana
läheb ... ja ongi läinud. Mina
aga seisan. K lõpsin kõvasti saa
paninasid kokku, kuigi ise ei

2.

2. Anorgaanilise keemia
kateedri õppegrupp

3.

3. Elektrotehnika aluste
kateedri õppegrupp

4.

Loodame aktiivset osavõttu/
Vastused palume esitada hil
jemalt 16. märtsiks k. a. insti
tuudi tsiviilkaitse staapi.
Profileerivad
kateedrid:

ja üldteoreetiliste Õppeainete
teaduskonnas teoreetilise me
haanika kateeder.

15.
veebruaril kinnitas insti
IN S T IT U U D I P A R IM A D
tuudi
ametiühingukomitee
O LID :
1983. aasta sotsialistliku võist
luse tulemused.
Teaduskonnad:
Profileerivatest
kateedritest
osutusid parimateks autokatee1. Mehaanika
der
mehaamkateaduskonnas,
2. Automaatika
automaatika kateeder automaa3. Energeetika
tikateaduskonnas, .elektriajami
te kateeder energeetikateadusÜksikute töölõikude osas:
konnas, sanitaartehnika katee
õppe- ja metoodikatöö —
der ehitusteaduskonnas, tootmi
se Ökonoomika ja organiseeri
majandus
teadus löö — automaatika ja
mise kateeder majandusteadus
energeetika
konnas ning toiduainete tehno
ühiskondlik-poliitiline tegevus
loogia kateeder keemiateaduskonnas.
ja sport — mehaanika
kaadrid — ehitus
Ühiskonnateaduste
teadus
töödistsipliin ja kultuur —
konnas
võitis
sotsialistliku
energeetika
võistluse N L K P ajaloo kateeder

ET K Õ IK PÄE V AD
O L E K S ID N A IS T E 
PÄEVAD!

1.

1. Elektrisüsteemide kateedri
õppegrupp

Jõudu, jaksu ja tervist edas
pidiseks!

S O T S IA L IS T L IK
V Õ IS T L U S

Alustame taas käesoleval õp
peaastal tsiviilkaitse viktoriiniga. Eelmise viktoriini kolme
vooru kokkuvõttes olid kolm
paremat:

1.
2.
3.

Sanitaartehnika
Toiduainete tehnoloogia
Elektriajamite
M itteprofileerivad
kateedrid:

1.

Statistika
Masinaelementide
3. Teoreetiline mehaanika

5.

3.

1.

Tööstusliku soojusenergeetika probleemlabor
2 . Pulbermetallurgia
tootmisharulabor

toetust, teise ja kolmanda lap
se puhul 100 rubla. Kui on
enam lapsi, siis tuleb pöörduda;:
juba solsaaalhoo Id usosakond а.
Kuid pärast sünnitusjärgset
■puhkust, kui
vormistatakse
akadeemiline puhkus, saab noor
ema igakuist osalist toetust 35
rubla.
Üliõpilasperekondadel,
kelle:;
sissetulek ühe inimese kohta
on väiksem kui 50 rubla, on
õigus saada igakuist toetust
1 2 rubla iga lapse kohta -kuni
laste 8 -aastaseks saamiseni.
Vallalistele lasteta tudengi
na: dudele erisoodustusi pole.» >
Keda Teie kui naine peate
naiselikuks naiseks? Kas täna
päeva naistudengid on naise
likud?
Т. A.: «A rva n nii, et naiste
rahvas peab ikkagi
olema
NAINE. Hea ema, hea abikaa--;
sa, kodukolde hoidja. Õrn ja;
hell — see on täitsa loomulik.;
Alkoholipruukija ja suitsetav;
naine pole naiselik naine. Kuid
kui naine vahetevahel paneb;
suitsu ette, mitte et tõmbaks,
vaid nagu nalja mõttes, siis ei
kao naiselikkus veel kuhugi.
Ja mõni pitsike vahel võtta —
ega seegi naiselikkust
veel
kaota. A ga parem oleks, kui
naine mitte kordagi suitsu ette
ei paneks.
K u i noored õpivad ja käivad
koolis, siis nad käivad ka koh
vikutes ja suitsetavad, kuid pe
ret luues jääb suitsetamine üli
õpilaspõlve.
Ma ei üileks, et
kümme aastat tagasi suitsetati
vähem kui praegu. Tüdrukud
hakkavad lihtsalt rohkem sil
ma. Et nad vähem naiselikud
oleksid — ei ütleks. Kui a/ü
aktiivi vaadata, siis cn nad nii
armsad, nii naiselikud ja w re -

dad. Alati on olnud vähem ja
rohkem naiselikke naisi.»
Mida arvate tänapäeva noor
te neidude valmisolekust saada
emaks?
Т. A.: «Füüsiliselt on ta küps,
selles pole kahtlust. Võib-olla
praegu sünnitatakse tudengieas
lapsi rohkem kui vanasti, õ p i
ajal vanasti keegi ei sünnita
nud. Toetuste järgi vaadates
sünnitatakse praegu väga pal
ju. Muidugi cn raske. Elamist,
pakkuda meil peaaegu pole.
Üksikud toad, mis on, ei rahul
da vajadusi.
Arvan, e: -üliõpilaspõlves.sün-:
nitsäa võib, see on normaalne

usu, et sellest sooja saab. M ä r
kamatult on hakanud sadama.
Rahulikult langevad räitsakad,
kaugelt ja kõrgelt. Tundub na
gu poetaks neid keegi selle mus
ta eesriide tagant. Kas tõesti
pole midagi näha? Ei. Ü htki
tähte ei paista. Vaid tänavalatern sirab iaevamustenduse
taustal väga külmalt, väga
üksinda. Räitsakad aina lange
vad ja langevad. Ikka iga esi
mese järel kaks, iga teise järel
neli, iga neljanda järel kahek
sa. Tohutult. Kohmakalt taker
duvad nad ripsmeis ja sulavad
siis. Sirutan käe. Vaevata püüan
sadakond neist kinni. Looduse
imelapsed, jäälillede sugulased.
M illine hämmastav sarnasus!
Ja ometigi ei sarnane neist üks-

ki teineteisega, S ö e . hingeõhk
sulatab peagi kõik minu kris
tallselged taevasädelused.
Lumetäpikestega
talveohtukardin avaneb äkki ja Sa tuled
ki. Tunneksin Su ära vist kürrirne kilomeetri kauguseltki. Tu
led mu poole kärmel, toredalt
keksival sammul. Käed on Sul
kui nukul — peopesad allapoo
le. Su sõrmede kelmikas hoiak
ja liigutuste püsimatus . : .
Seisatad m u ees rõõmsalt ja
juba lööbki öine talvepimedus
särama Sinu silmade naerupäikesest. Imestan alati, kuidas
küll lumi Sinu naerukiirtest
ripsmetel ei sula, kuidas lumesagarad Sinu silmade kohale
mõnusa helbesalli saavad kudu
da.

Tootmisprotsesside
automatiseerimise probleem
labor

Isemajandavad osakonnad ja
allasutused:
1.

Konstrueerimiseksperimentaalosakond
2. Trükikoda
3. Ehiiusjaoskond

2.

Teadusliku uurimise
laborid:

Millised andmed tuleb kan
da lipikule, mis kinnitatakse
evakueerimise korral selja
koti, kohvri või mõne muu
isikliku kandami külge?
Kuidas tuleb korter ette
valmistada kaitseks radio
aktiivse tolmu ja aerosooli
de sissetungi eest?
Milleks kasutatakse indivi
duaalset ravimkarpi AJ-2 ja
mida teate tema sisust?
Mida teate T K päästesalga
ülesannetest, koosseisust ja
salgale ettenähtud erivarus
tusest?
Toiduainete, loomasööda ja
vee kaitsmine
saastumise
eest?

Eelarvelised osakonnad ja
allasutused:
1.

Sõjalise- ja tsiviilkaitse
kateeder
2 .—3. Teadusliku uurimise
sektor
2 .—3. Raamatukogu
Õnnitleme võitjaid!
Ametiühingukomitee

ja iga sünnitamiseks on ka kõi
ge õigem.
Tudengipõlves on
vaimne
valmisolek täiesti tasemel. Olen
noorte emadega kokku puutu
nud, arad saavad oma vastutu
sest hästi aru. K a noormehed
muutuvad isaks saades tundu
valt.
Kerge ei ole neil kindlasti.
Võib-olla tuleb õppimine kat
kestada või statsionaarist üle
minna kaugõppesse.»
Mida Teie kui naine ootate
meesperelt naistepäeval
ja
üldse?
Т. A-* «Tahaks nii, et naiste
päev ei oleks üks päev aastas,
vaid et kõik päevad oleksid
naistepäevad. Lilleke naistepäe
val oleks suurema väärtusega
mõneil teiisel päeval.
Naised on ise ka natuke süü
di. On liialt palju otsustamist
ja juhtimist enda kätte võtnud.
Tahaks ikkagi rohkem austust
ja lugupidamist meeste poolt.
Mitte sõnades ja demonstratiiv
selt, vaid et tunnetaksid seda
kõikjal ja ka täiesti võõraste
inimeste poolt. Tihtilugu on
täis trollides sõnelemist ja võib
olla pole naistel alati päris
õigus, kuid mees võiks paljugi
ütlemata jätta.
Teine on ju
naine.
Bai ju on ka naisi, kes ei jää
milleski käitumiselt
meestest
maha ja võib-olla on ta mitte
austamise ja lugupidamatuse
ise ära teeninud. Ega siin sõ
nadega midagi muuta ei saa.
Ju see cn objektiivsetel põhjus
tel . kujunenud nii.»
N A IS E LIK ONN?
Т. A.: «Esikohal igal juhul
mitte töö. Perekond ja kodu,
alles siis meeldiv töö.»
Küsitles
RAIVO LIN N A S , MM-83
Toredasti seisad Sa talvevaikuses, käed
seljal ja pea
tibake küljele kallutatud. Sõb
ralik naeratus Sinu õrnroosa
delt huultelt jõuab värske ja
kordumatuna läbi karge talveöö
m in u n i...
Poed tihedamini minu kaissu.
Sul on külm. Surun Sind tuge
vamini enda vastu. Tunnen, et
oleme üks. Meie kehad, mõtted
ja teod — kõik on MEIE. P ei
tes oma silmad Sinu kohevasse
kraesse, tunnen, kuidas kogu
minu reaalsus ja argine vaev
asenduvad lõpuks taas mõõtma
tu lt mõnusa heldimusega. Suu
deldes õrnalt Sinu imepehmet
kõrva pehmes juuksekiharas,
sosistan tasa: « K a llis . . . »
O LIVE R

LU G U PE E TU D
T P I Ü L IÕ P IL A N E !
Tehnika uusimate saavutuste
kiirest evitamisest, kõikide teh
noloogiliste nõuete täpsest täit
misest iga protsessi juures, kva
liteetsest projekteerimisest ja
teistest inseneritöö tulemustest
oleneb peaaegu et otsustaval
määral meie ühiskonna iga
liikme heaolu niisamuti nagu
meie kodumaa kaitsevõime.
Ka Sina õpid T P I-s insene
riks või ökonomistiks. Ma ei
tea, kas Sa tulid meile õppima
väga veendunult ja oma erialavalikus kindlana või toimus see
kuidagi juhuslikumalt, aga ku
na Sa oled nüüd läbinud edu
kalt esimese
eksamisessiooni
(kui oled esmakursuslane) või
juba õige m itu neist, soovin
Sulle armastuse tekkimist oma
eriala vastu, süvenemist Õpin
gutesse ja hiljem viljakat tööd.
M inu käesoleva kirja mõte
Sinule seisab aga selles, et kü
sida Sinult, kuidas küpses Sul
mõte tulla TPI-sse, kuidas S i
nu arvates jõuavad teised ü liõpilaseelikud selleni, et nad
teevad niisuguse otsuse, mis
neid selleks kõige rohkem m õ
jutab?
Loodusteaduslike ja tehnilis
te distsipliinide Õppimine en
tõepoolest objektiivselt raskem
kui mitmete teiste erialade
omandamine kõrghariduse ta
semel ning eks seegi ole vist
üks põhjustest, miks paljudki
Sinu eakaaslased ei riskinud
langetada seda otsust, m ille te
gid Sina. Aga on kindlasti ka
teisigi põhjusi. Igatahes pärast
sõjaaegne põlvkond, ma mõtlen
neid, kes käisid T P I-s 40—
50-ndatel aastatel, ka 60-ndate
algul, põlvkond, kuhu kuulu
vad ka Sinu vanemad, võtsid
tehnikaharidust märksa entusialistlikumalt.
Kuna, nagu Sa hästi tead,
noorte soov tulla tehnikat Õp
pima on viimastel aastatel lan
genud,' on meie kõigi kohus
aidata
muuta
ühiskondlikku
arvamust süunas, mis taastaks
tehnikahariduse endise maine.
Muide,
umbes
samasuguse
probleemi ees on olnud paljud
arenenud riigid, kuid üldreeg
lina nad hakkavad sellest m õõ
naperioodist ' üle saama. Seda
peame meiegi suutma!
T P I tähistab 1986, aastal oma
50-ndat aastapäeva. Selle ette
valmistamist püüab kogu meie
kollektiiv sisustada muidugi ka
meie kooli maine
tõstmisega,
tema propageerimisega, temas
se õppima tulemise propageeri
misega.
Muidugi tegelevad Sinu õpe
tajad ja vanemad kolleegid T P I
töötajate hulgast mainitud p ro
pagandaga, kuid selle kirjaga
ma tahan paluda Sind, lugu
peetud studiosus, et ka Sina
luhtuksid sellesse üritusse.
Ma ei hakka Sulle ette k ir
jutama, kuidas seda teha, sest
ma usaldan Sind ja arvan, et
ieadjse paremini. Üks on m ul
le selge: Sinu aglieeriv sõna oma
eakaaslaste hulgas on kütkes
tavam kui minu oma. Seepärast
palungi Sind, et Sa ei hoiaks ta
gasi mõjutamast endast noore
maid j-irgima Sind valitud teel
ning et avaldaksid oma arva
mist, kuidas seda kõigil pare
mini teha.
K irjuta «Polütehnikule», k ir
juta mulle, tõstata neid prob
leeme
komsomolikoosolekutel,
tõmba kõiki kaasa üritusse, mis
anab panna pisikese kivikese
sellesse, mida mainisin kirja
esimeses lauses.
Sinu reageerimist
ootama
jäädes, lugupidavalt
REKTO R.

KÕIGE SUUREM
S AL A D U S
See, et T P I on poiste kool,
pole vist .kellelegi saladus. Jä
relikult, ühele keskmisele insti
tuudi ajalehe lugejale pole
keegi muu salapärasem kui
NAINE. Lõpetab vaene meestudeng instituudi. Astub (kahe
jalaga iseseisvasse ellu. Mõnel
juba elukaaslane seltsiks, m õ
nel veel võimalus valida. Igal
.juhul oleks huvitav teada ...
Jaanuari keskel, just tulise
sessi sees, luges meile juba
tuttav seltsimees Moskvast —
psühholoogiateaduste kandidaat
A. P._ Egides loengu teemal
«K õik naistest». El usu, et te
m agi neist «kõik» teab. Midagi
aga sa.i kirja pandud.
Kui mehed käivad nõuandlas
abi otsimas, isiis peaasjalikult
seostuvad
nende
probleemid
impotentsiga. On ju imp-otentsi
tagajärje! suguelu perekonnas
võimatu.
Naise külmus vaid
raskendab seda. Siit ka loogili
ne järeldus küsimusele: «Miks
mehed nõuandla uksi iiihedamini kasutavad?».
Naisi häirib hoopis midagi
miuud. Nimelt kurdetakse kõige
rohkem orgasmi
puudumist.
Ideaalne suguakt lõpeb alati
selle meeldiva tundega mõle
mal partneril. Reeglina mehed
saavad orgasmi. Küll aga mitte
kõik naised. Kohe peab ära
ütlema, et füsioloogiliselt 15%
kõigist naistest pole orgasmiks
võimelisedki (olles samas abso
luutselt terved).
Tervislikust
seisukohast on orgasm naistele
väiga vajalik. See selgub kohe,
kui vaadata orgasmi energeeti
kat. See pole lihtsalt -mõnus
tunne voogamas armu joovastu
sena üle kogu keha. Naiste or
ganismis on vahetult enne or
gasmi umbes 3000 eal «liigset»
energiat, mis orgasmiga «vaba
neb». Pärast pikaajalist armu
mängu tõuseb .arteriaalne vere
rõhk, mis langeb alles orgas
miga. K u i ei saavutata orgas
mi, tekib organismis hüpertooniatõvele
iseloomulik seisund.
Vereiküllus emakas ja
selle
ümbruses soodustab milmesuguste nakkushaiguste
teket.
Loomulikult jätab see kõik
maisele ' ka rusuva
meeleolu.
Tekitab ju
orgasm
muutusi
mitte aimult' suguelundites, vaid
ka ajus. Näiteks, mehed ärge
arvake, e; teis midagi .naeru
väärset on, kui teie partner
äärmise naudingu tipul äkki
valjuhäälselt naerma puhkeb.
Ka selline ebatavaline kaasnä
he on täiesti loomulik.
Meeldivate elamuste olemas
olu cm alati parem kui nega
tiivsete emotsioonide
puudu
mine.
Vastuolusid kerkib kuhjaga.
Juhtub ju ka nii, et enne iga
sugust orgasmi (naisel) sugu
ühe lihtsalt lõpeb. Lõpeb tänu
sellele (tähelepanu, naised), et
mehed, erinevalt naistest, ei ole
võimelised saama korraga üle
ühe orgasmi. Pärast seda esi
m est ja a in sat... jääb naine
lihtsalt rahuldamata. Meestele:

70% -1 naistest ei saabu orgasm
enne 30 minuti (!) möödumist
ärritusimängiu algusest. K a kõi
ge temperamentsematest võim e
kamatel võitab see aega 15 m i
nutit. Mees'.ei seevastu on see
aeg 2— 3 minutit.
Kas siis tõesti meie suur ja
õiglane loodus peidab endas
sellist pänatusuurt vastuolu? Oh
ei. Veidi -banaalne näide küll,
aga kättesaadav kõigile: Täna
val võib tihti näha hulgakesi
jooksvaid koeri. Pole vaja loo
dusteadlase terast pilku, et ära
arvata, kes keda taga ajab.
Emane jookseb täpselt nii kaua,
et kogu vastuolu kaoks ja et
isasega «paari heites» mõlemad
lõbu tunneksid.
Inimestel on
asi, eriti viimasel ajal,
väga
halvaks muutunud. A rvab ju
iga maine pärast pulmi just nii,
et tempel passis ja joosta pole
enam kuhugi. (Metsikus loodu
ses igal juhul põdur papsiks
ei saa.) N - sils mehele pole eel
mängu p.r-äkiliselt vaja. See
pärast ei •m-er.e.G meie, mehed
ka tihti nais.-e huvi võim ali
kult mahuka garderoobi järele.
Lepime siis kokku, et vähemalt
magamielo.a
buduaar
olgu

täiuslik! Normaalses abielus tu
leks vähemalt 3— 4 p ä eva ' ta
gant naisele võimaldada «pidu
päev». Eks naised ela rohkem
tundele.
K u i aga siiski armumäng lü
hikeseks jääb? Iga mees peaiks
-oskama -oma kahte-kolme m i
nutit pikendada, kui ta oma
naist terakenegi armastab. P i
kendamiseks on soovitatud 150
grammi alkoholi. A. P. Egides
kehitas selle koha pealt õlgu
jia lisas nii muuseas, et 250
grammi võib pikendada sugu
ühet
lõpmatuseni
ja ilmselt
350 grammi
korral
see ei
algagi.
Kes siis ikkagi ei saa orgas
mi? Pikaajalised ja ulatuslikud
uurimused näitavad, et umbes
3% noorematest kui 13-aastased,
15% 13-aastastes.t, 45%
18-aastastest (ligikaudu pooled)
ja 85%
30-aastastest naistest
võivad saada suguaktist tõelise
naudingu. 13-aastaetel pole ega
saagi
olla mingit
suguelu?!
Arvestades, et mitte ainult me
hed, vaid ka naised tegelevad
eneserahuldamisega
(mastur
batsioon), ja võttes veel arves
se, et neil, :kes orgasmi ei saa,
pole ilmselt m ingit vajadust
selleks, võime põhjuse ja taga
järje lihtsalt ümber vahetada.
Masturbatsiooniga tegelevad 3%
alla 13-aastastest tütarlastest ja
15% 13-aaistasitest
neidudest
(mäletatavasti poiste protsent
samas vanuses oli tunduvalt
kõrgem ). Statistika näitab veel,
et 62% 30-aastastest naistest
aeg-ajalt rahuldavad end ise.
Nende hulka ilmselt ei mahu
need 15%, kes küll abielluvad,
saavad lapsi, aga m itte kunagi
ei tunne suguelust täit mõnu.
Muide, naine, kes kunagi pole
tegelenud
masturbatsiooniga,
saab orgasmi reeglina pikema
-aja möödudes suguühte algu
sest, kui naine, kes on tegele
nud.
Naisi häirib suguelus väiga
palju. TäieLikult võib kõik ära
rikkuda äsja koju tulnud ämm
või isegi mööduv tramm. (Kord
tehtud kätise kassidega. Paari
tuse momendil lastud, neist
mööda joosta hiirel. Isane jät
kas oma tegevust hoolimata
võib-oillia
tühjast
kõhustki.
Emane aga midagi muud tähe
le panemata tormas hiirt Manni
krabsma.)
Andis kord lektor - head nõu
per eikonnaühis elamu noort ele >
«Riputage ometigi kiri
ukse
peale, et kuule, kulla -Kusta,
läksime kolmeks päevaks kala
le. A ra täna koputa.» Ei saa
ju otse kirjutada, et «nii ja
n-aia, mul täna vahekord naise
ga, ära praegu sisse astu.»
Tulemus oli üllatavalt osavõt
lik .
Küsimuse peale
«kas
aitas?» vastati, et nüüd on pea
kogu ühiselamu kalal.
Võiks veel kokkuvõtteks öel
da, et seksuaalsuhted -on har
moonilised, kui abielu cm har
mooniline.
Kim buke lilli ja kaine nae
ratus — pole midagi lihtsamat.
Refereerinud

KALLE

ISAND

Reedel, 17. veebruaril 1984
toimus kohvik-iklubis tantsuõhtu
Horre Zeigeri orkestri kaaste
gevusel. Kuna Sarajevo-eikraan
ja gripp nõudsid -oma -osa, siis
-seekord -oli tantsulembest rah
vast kogunenud suhteliselt ka
sinalt f,umbes 70 inimest).

Tantsuvaheaegadel tutvustas
T P I peotaints-uklubi
«Seenior»
treener J-üri Pa-pstel muga-v lahedat swing,liikumist, mis so
bis hästi -orkestripalade -stiiliga
ning leidis ka otsek-ohe -aktiiv
set järgit-egemist. Oma rõõmu
võimalusest jalga keerutada v a 
hetult -orkestri saatel väljenda
sid tantsijad järjest kaunimate
«poognatega»
(tantsimata
ei
jäänud üksM orkestripala). See

omakorda innusit-as orkestrante
oma säravatest pillidest, veelgi
säravamaid helisid esile (tooma.
Suureks « lohutuseks». kõigile
oli teadmine, et taolised or
kestriga tantsuõhtud T P I töö
tajaile saavad edaspidi toimu
ma r-egul-aarselt igal
kuul.
Järgmine kord on planeeritud
samuti
reedeks, 23. märtsiks
1984. N ii et, -tantsuhuvilised —jälgige reklaami!
R E IN M Ä G I

Madis Lepasoo (EE-83) on
m eil vahva mees. Nagu oleks
haige, vajaks ravi — kuidas
muidu seletada tema soovi ter
vist parandada kõrg- ja keskeriõppeasutuste
sanatooriumprofülaktooriumis. Kuid teisalt:
puhta terve ja jõuline, ajab

profülaktooriumis rinna ette,
taob rusikaga vastu rinda ja
räuskab, ei tema ja tipikad
üldse mingile korrale ei allu,
pole mõtetki neile korda peale
suruda.
Kord suruti ikkagi peale.
Kord peab peale jääma. «H a i
ge» Lepasoo visati profülaktooriumist välja., Kaalumisel oli ka
«m ehepoja» eksmatrikuleerimi
ne ebaväärika käitumise pä
rast. Lõpuks halastati ja piir
duti käskkirjaga
(range noo
mitus).
Teadmiseks kõigile: kui te
tõesti soovite profülaktooriu
mis end ravida ja puhata, siis
olete ka kohustatud järgima

teile ettenähtud norme (ravikorra, toitlustamise, käitümise
kohta). Vastasel korral käitu
takse teiegagi nagu «haige»
Madisega (ainult võib-olla siis
enam ei halastata, vaid eksmat
rikuleeritakse).
Ei tee te ju
häbi mitte endale, vaid eel
kõige oma kõrgkoolile, oma ins
tituudile.
Ja veel. Kui profülaktooriumisse juhtub veel mõni Lepa
soo taoline räuskaja, võidakse
instituudilt
profülaktooriumi
kohad lihtsalt ära võtta. Kan
natajaks on aga paljud need
üliõpilased, kes tõepoolest v a 
javad ravi ja puhkust. Muide,
räuskajate kaasüliõpilased.

KORDALÄINUD
TANTSUÕHTU

Ü L IÕ P IL A S T E MAJUTAMISE
SO TSIA A LM A JA N D U SLIK K E ASPEKTE
Tõlgitud ajakirjast «IU Z M AG AZIN E ON THE DEMOCRAT IZ A T IO N A N D REFORM OF EDUCATION», 1983, nr. 3.
TEISEKS — Enamikus maades tehakse jõupingutusi üldiseks
elamistingimuste parandamiseks. Linnades elamispinda otsi
vate üliõpilaste arvukuse kasv seab aga korteriraskuste ette
ka mitteüliõpilased.
K O LM A N D A K S — On jõutud äratundmisele, et üliõpilaste
elamistingimustel on suur mõju nende õpingute efektiivsusele.
Majanduslikud kalkulatsioonid näitavad, et kasulikum on
kindlustada üliõpilastele ihaldatud odavad korterid, kui kan
da kahju nende pärast, kes ei jõua halbade elutingimuste
pärast õpingutes rahuldavalt edasi.
Valitsuse abi ulatub üliõpilaste majutamisega tegelevate
organisatsioonide moodustamisest otsese abiraha maksmi
seni.
Sotsialismimaades eraldab kapitalimahutused ühiselamute
ehitamiseks riik. Enamik Lääne-Eüroopa tudengeid on aga
sõltuvuses olukorrast «korteriturul». Pealegi langevad ma
janduskriisi survel tehtavate kärpimiste ohvriks esmajärje
korras sotsiaalhooldus- ja haridussüsteem. Saksa Födera
tiivse Vabariigi Rektorite Konverentsi andmetel kärbiti 19I2|
aastal iga üliõpilase kohta kulutatavaid summasid 25%. Aas
tatel 1970—1980 vähenesid tudengi kohta tulevad summad
50% võrra. Toome näite: U N I DORTMUNDIS (SFV) õpib
praegu 80%, rohkem üliõpilasi kui kümme aastat tagasi, eel
arve on aga jäänud samaksi E riti raskes olukorras on ülikoo
lis veel kohanemata esmakursuslased, kelle hulgast ainuüksi
Saksa FV -s on 150 000 ilma peavarjuta. Samalaadne olukord
on ka Suurbritannias, kus 1984—1985 õppeaastal arvatakse
peavarju vajavat umbes 500 000 üliõpilast. Mitmed üliõpila
sed elavad üldkasutatavate hoonete vestibüülides ning maha
jäetud majades. See segab õppimist ja kohati ollakse sunni
tud isegi ülikoolist lahkuma.
Üldse kulutavad üliõpilased korteriüüri peale veerandi oma
sissetulekutest — rohkem kui ükski teine sotsiaalne grupp.
Sotsialismimaades on olukord teistsugune. Saksa DV-s näi
teks-elab kolmveerand üliõpilastest uutes, viimase kümne
aasta jooksul ehitatud ühiselamutes. Ühiselamukoht maksab
10 marka - kuus ning kõhutäis ühiselamusööklas umbes 80
penni. Majutamiskülude katmiseks makstav■summa moodus
tab stipendiumist ainult 5%.
Järgnevalt lühike ülevaade Õpingute finantseerimise eri
nevatest variantidest:
— nn. ameerikalik süsteem ehk isemajandavad ülikoolid,
m ille sissetulekuallikaks on õppemaks. Antud alajaotuse mus
ternäidisteks on erakolledžid, kus õppemaks ulatub 5000 dol
larini (arstiteaduskonnas 25 000 dollarini) aastas. Elamine
sellise õppeasutuse ühiselamute kompleksis läheb maksma
ligikaudu 1000 dollarit kuus. Stipendiumi saavad ainult väga
vähesed eriti andekad üliõpilased. Kust ülejäänud elamiseks
ning õpppemaksu tasumiseks raha saavad, on nende endi
mure.
— Lääne-Euroopas valitseb hariduslaenu süsteem. Näiteks
Norras avati 1947. aastal Hariduslaenude ja Stipendiumide
Pank (ELSB), kust iga riiklikus või ka eraülikoolis registree
ritud üliõpilane oma elu- ja õppevajaduste rahuldamiseks
raha saab. Osa sellest rahast arvestatakse stipendiumina, ega
nõuta tagasimaksmist. Ülejäänu (kui protsentideta laen)
tuleb tasuda teatud aja jooksul pärast õppeasutuse lõpeta
mist. Selline süsteem on eriti teretulnud üliõpilasperekondadele (Norras on abielus 30% üliõpilastest), kelle vajadused
ning vastavalt ka «laenu» osa on suurem. Haridus ise on ta
suta.
— Omapärast korda kasutatakse Saksa FV-s. Rahalist abi
saab ligikaudu 20% üliõpilastest, kusjuures abi suurus sõi-*,
tub vanemate sissetulekust. Ent sageli nõuab möbleeritud;
korteri üür sama palju, kui nad saavad toetuste või stipen
diumidena — (ümberarvestatult) 100—200 dollarit.
— Valdavas osas sotsialismimaades saavad üliõpilased rik 
kalikku stipendiumi, mis katab nende igapäevase elu kõik
vajadused.
Järgneb

Arvestuse
saamiseks palus
keskkonnakaitse õppejõud ü li
õpilastel kirjutada sellest, kui
das keegi kunagi on saanud
elektrilöögi. Pika arupidamise
peale meenus, et ka m ul on sel
line kogemus. Ja siin see nüüd
ongi, lugu sellest, kuidas ma

sain elektrilöögi.

• F1LMIVEERG •
Üritused seljataga.
Filmifestival.
Selle hooaja .teist poolaastat
alustas filmiklubi küllaltki ak
tiivselt. Kevadsemestri avaõhtu
oli 14. veebruaril. Siis sai uue
hoo sisse ka T P I V II film ifes
tival. Kavas olid «Tallhmfilmd»
dokumentaalfilmid. Alljärgne
va lt film idele antud klubi hin
ne ja hindajate arv.
J. Müüri «K a sõna on tegu»
(3,49 ja 357)
P. Toominga «Teekond mäe sü
damesse» (4,70 ja 357)
P. Puksi ja P. Simmi «Alterna
tiiv » (5yl7 ja 357)
P. Simmi «Järgmine loosimine»
(6,47 ja 357)
L. Laiuse «Kodulinna ihead vai
m ud» (6,79 ja 357)
õhtu .teises pooles vaatasime
fragmente J. RenoirT 1934. aas
ta film ist «Madam
Bovary».
Klubis on olnud võimalus jäl
gida J. Renoirä film e nn. impressioniismiajastust: «V ee tü
ta r» ja «Väike tuletikutüitarlaps» ning nn. neorealismipexioodist: «T o n i» ja «Suur illu
sioon» (J. Gabiniga peaosas).
16. veebruari lisaõhtu o li pü
hendatud dokumentaalfilmi kui
žanri rajaja Robert Flaheity
100. sünniaastapäevale. Ekraa
n il nägime f ragmente 1931. aas
tal teih/tud film ist «Tabu» (koos
F. Mumauga). Loomingust või
me vee l nimetada «24-doUardline saar» (1924), «M aa» (1942),
«Louisiana lugu» (1948). Nähtut
[kommenteeris R. Flaherty lootmdngu suur austaja M. Soo
saar.
21. veebruari õhtul olid festivalitules
fümiharr aetajad:
O. Mailendi
«Uued Tallinna
pildid», H. Atso
«Satuikad»,
P. Joaia (ka U. Haug, K. R ilvet ja T. Linna) «Sampinjonid»j P. Joala ja K. Koitmetea
«Hõissa pulmad», T. A ru «Jüri
Arraku näitus
Kadriorus»,
T. Aru «Siim Annuse tornid»,
T. Ar.u ja Ü. Keeduse «Pool
õed» ja H. Tamme «Noortel
meestel on k iire».
Pikemalt peatume amatöör
film idel pärast 13. märtsi, kui
on harrasta jate teine programm
■ka vaadatud. Märkimist väärib
aga see, et viimane mainitud
filmidest on valminud meie
film iklubi oma mehe poolt.
Ohtu teise poole sisustasid
fragmendid A. Resmais’i
f il
mist «Hiroshima, mu arm».
28. veebruaril hinnati festiva
l i raames «Eesti Telefilm i»
uusimat toodangut.
Õhtu teise poolel oli kohtu
mine Roman Balojaniga. Vaata
sime tema .uut film i «Suudlus»
(1983). Eelnevalt teame tema
loomingust film i «Lennud .unes
ja ilmsi».

MIDA

VAADATA

Filmiklubi soovitab külastada
kinos «K a ja » mitmekesist f il
miprogrammi: -27. veebruar —
4. märts:
«Sõjaväljaromaan»
(NSVL), «M a ei unusta sind
äial» (NSVL); 5. märts — 11.
märts: «Tõrksa taltsutamine»
(Itaalia); alates 12. märtsist;
«P ä rija »
(Poola),
«Võlukütt»
(Kanada), «õn n elik ost» (Tšeh
hoslovakkia).
ANDRES A L L IK M Ä E

«T A L L IN N A

P O L Ü T E H N IK »

«TA-BKHHCKHfiC

HOÄHTEXHM K»

19. detsember 1982. Ä rkan 7.30.
Sirutan jala teki alt välja. Va
saku jala. Jälle vasaku, n ii
nagu eilegi või nagu üleeile,
üleüleeile, jne.. Saatus on juba
kord selline. Pole teine suurem
asi.
7.45. Ootan, ja inimesed oota
vad ühes minuga. Bussi oota
me. Tore on teada, et ka peale
sinu on teisi lihtsameelseid. Aeg
venib n ii kiirem ini. Ta siiski
tuleb. Isegi tuleb. Astun bussi.
8.15 astun auditooriumi.
«Kes teie olete?»
« Kiisaelmar veoo viiekümne
kahest.»
« Kas teie tõesti ei tea, et
loengule ei hilineta?! K u i ju h 
tubki, et hilinetakse, siis tullak
se sisse vaheajal. Selge? Te ei
sega ju m itte ainult mind, vaid
ka kaasüliõpilasi »
Järgneva veerandtunni jook
sul selgub, et tänu m inule on
T A L L IN N A P O L Ü T E H N IL IS E
IN S T IT U U D I L E IU T U S - JA
R A T S IO N A L IS E E R IM IS 
TEG E VUSE Ü L E V A A T U S E
T U LE M U S E D
Tehes kokkuvõtteid 1983. a. leiu
tus- ja ratsionaliseerimistegevusest
vastavalt
«TaMinna
Polütehnillse
Instituudi leiutus- ja ratsionalisee
rimistegevuse ülevaatuse tingimus
tele» (kinnitatud T P I rektori poolt
28. 11. 1983. a.) selgitas Ü L R Ü T P I
a/o koos instituudi patendiosakon
naga välja parimad teaduskonnad,
allasutused ja töötajad leiunduse
alal s in g parim a allasutuse ja töö
taja ratsionaliseerimistegevuse alal.
Vastavalt ülevaatuse tingimustele
otsustati leidureid premeerida jä rg 
nevalt: l
esimene preemia
(100
rbl.), 2 teist preemiat
(a 75 rbl.)
ja 10 kolmandat preemiat
(ä 50
rbl.).
I. P A R IM A D
TEADUSKONNAD
LEIUTUSTEGEVUSES.

JAAN OKS
28. I I 1884 — 25. I I 1918.
Nende kähe daatumi vahele
mahub Jaan Oksa elu. Kolm
päeva vähem kui kolmküm
mend neli aastat. Pole just kui
gi palju, ent ikkagi.
Kes ,ta siis oli — Jaan Oks?
Kui palju me üldse temast tea
me? Vähe. Tunduvalt vähem
kui mõnest teisest nooreestla
sest. Paljud ei tea aga temast
midagi, rääkimata tema teoste
lugemisest. Ja paljukest nedd
teoseid ki säilinud on.
Kes. ta siis ikkagi oli? A m e
teid oli Jaan Oksal kuhjaga.
Ta oli köstrist jumalasaigaja,
vasikanahkade ja piltpostkaartidega
kaubitseja,
peamiselt
rõvedatest naljadest koosneva
rahvakalendri väljaandja, kool
meister — see inamhmge v ä 

meie teaduskonna õppeedukus
tzmduvalt langenud. Rahulikult
« rahuldavale». Maitseasi m ui
dugi.
Asun tavakohasele paigale
viimases reas. Ajalehte ei jõud
nud osta. Naabril kah pole.
Kurb. KonspeMeeriks õige. Uni
tikub kallale. Näen unes, et
olen
kolmesajaviiekümnese
kuupalgaga treial. Siis löövad
värvilisse unenäkku mustvalged
toonid: stippi saab kolme nä
dala pärast. Ä rkan karjatades.
M ind palutakse lahkuda.
Loengu lõpuks, poole küm
neks, on plaan valmis. Kauplen
kaasa paar sõpra ja kella küm
neks oleme juba tuttaval Vak
sali tänaval. Maailmas on siis
ki ühtteist ilusat.
Kaheteistkümne ajal oleme
nii «head» mehed, et läheme
kinno.
Värviline.
Laiekraan.
Jaak Joala ja Sofia Rotaru.
Sõber kutsub neiu kolm e

teistkümnendast
reast
tant
sule. Meid sunnitakse lahkuma.
Lahkumegi. Iseseisvalt.
Sean sammud tuttava keskkoolihoone poole. Parasjagu lõ 
pebki kuues tund. Ja juba TA
tulebki. Minu blond abituriendineiu. Ulja,pedamütsis noormehe
saatel. Jah, saatus on juba kord
selline.
K ell hakkab neli saama. Hä
mardub. Jalutan Veskimetsas.
K õrini on. Hea oleks olemata
olla.
Kõrgepingeliin. Esimesed sam
mud on rasked. Mida ülespoole,
seda enam saan kindlust ju u r
de. Siin ta ongi — 220 küovolti .
Otse käeulatuses.
Küünitan juhtme poole. K u i
ainult alla ei kukuks. Vigaseks
võib jääda. Käes. Läbi minu
sulgub vooluahel. Juhe, parem
käsi, vasak käsi, mast, maa.
Hetkeks löön särama õhtutaeva
taustal. Siis on kõik.
Mõne aja pärast eemaldavad
liinitöölised
söestunud
laiba
juhtmetest. Prantsatan maha.
J aa-j aa, niisukene lugu ju h 
tus minuga 19. detsembril 1982
ehk kuidas sain elektrilöögi. N ii
saingi.
V. K IIS A E L M A R

1. Mehaanikateaduskond
2. Automaatikateduskond
3. Energeetlkateaduskond
II. PARIM AD
ALLASUTUSED
LEIUTUSTEGEVUSES
1. Peenmehaanika kateeder
2. Pulber metallurgia laboratoorium
3. Elektroonika kateeder
III. PARIM AD LEIDURID
I koht ja rahaline preemia 100 rbl.
REIN LAANEOTS — peenmehaa
nika kateedri dotsent;
II koht ja rahaline preemia 75 rbl.
ENGO VÄLJAOTS — peenmehaa
nika kateedri laboratooriumi juha
taja;
BORIS GURJANOV — elektroonika
kateedri vanemteadur;
III koht ja rahaline preemia 50 rbl.
TEET-ANDRUS KÕIV — sanitaar
tehnika kateedri vanemteadur;
M A N JÄRVIK — elektrotehnika
aluste kateedri dotsent;
MART M IN — automaatika kateed
ri vanemteadur;

TOOM AS
PA R V E — automaatika
kateedri nooremteadur;
M A ID O AJAOTS — peenmehaanika
kateedri dotsent;
M A D IS TOOMET — sanitaartehni
ka kateedri vanemteadur;
JU H A N LA U G IS — elektriajamite
kateedri dotsent;
ARVO
OORN
— elektriajamite
kateedri assistent.
P A R IM N A IS L E ID U R — PR E EM IA
50 RBL.
T IIA -M A J A SÜLD — põlevkivikee
mia ja
sünteesi probleemlaboratooriumi vaneminsener
P A R IM NOOR LE ID U R — PREE
M IA 50 RBL.
M A R T TAM RE - peenmehaanika
kateedri insener
IV . P A R IM A L L A S U T U S R A T S IO 
NALISEERIM ISTEGEVUSES
Elektronarvutite kateeder
V. P A R IM R A T S IO N A LISEE R IJA —
PR E E M IA 50 RBL.
AR V O TO O M SA LU — elektronar
vutite kateedri nooremteadur

gistaja ja dresseerija, ning veel
ja v e e l. . . Kuid järeltulevad
põlved teavad siiski kõige roh
kem 'kirjanik; Jaan Oksa, üht
vastuolulisemat ja uhkemat n i
me eesti kirjanduses.
Jaan Oks ise on öelnud:
«Seitse aastat Öelgu veel arvus. tajad, et minu töödel mingisu
gust kunstiväärtust ei ole, baheksandamal aastal peavad ne
mad seda ikkagi tunnistama —
et on.» 1Kuid ik k a # sai esimene
raamat2 kirjaniku sulest kaan
te vahele alles pärast kirjaniku
surma. Omaaegne alaarenenud
kirjanduskriitika tegi m eele
heitlikke katseid, et Oksa kir
jandusest välja suruda (sama
üritati ka isikukultuse
ajal).
Tagantjärgi ei tundugi see ime
likuna. L iia lt uudsed ja ilmu
tuslikud oMd ta teosed tollas
tes ajalehetoimetustes liikuva
seltskonna jaoks ja ta ise oli
liialt uhke, et kohaneda va lit
seva madala maitsega.
Oma
eluajal võis Oks mõistmist le i
da vaid «Noor-Eesti» ringkon
nas. Peamine hulk Oksa elu
ajal ilmunud loomingut aval
d a ti# G. Suitsu ja Fr. Tuglase toimetatud «Noor-Eesti» al
bumis ja ajakirjades. Need
avaldamised ongi kirjaniku säi
linud pärandi tuumaks.
Alles
«Siu ru » aegadel, kui
leidis imetlust Jaan Oksa «T u 

me inimeselaps»
ja «Nimetu
elajas», tõusis päevakorda ka
Oksa teoste väljaandmine. Se
dapuhku oli eestvedajaks Artur
Adson. Rööbiti nelja raamatu3
ilmumisega avaldati ka esime
sed Jaan <*>ksa elu ja loomin
gut kajastavad kirjutised.4
Oksa on aegade jooksul oh
jeldamatult ülistatud ning pi
durdamatult sõimatud. Nid mõ
nedki kirja (loe: luule) targad
on ilma pikema uurimiseta või
ilma Oksa töid üldse lugemata
g i -kuulutanud kirjaniku kõlvarluste allikaks ning täiesti lugemisikõlhmatuks. Samas on aga
Johhaames
Semper
pidanud
Jaan Oksa pea ainsaiks eesti
proosakirj anikuks, kelle stiil on
läbi põimunud vaimse ener
giaga. Oma kirjatüki lõpetak
sin aga Fr. Tuglase lausega:
«Tänapäeva eesti kirjandust
käsitleva ajaloo lehekülg oleks
puudulik, kui seal ei esineks
Jaan Oksa nii uhkelt eraldatud
nimi.»
TÕNU TOMBERG

OOTAME K Ü S IM U S I
Uuest semestrist tuleb meil uus rubriik «M eie oma fo o 
rum», kus küsimustele hakkavad vastama paljud instituudi
juhtivad töötajad. Esimesena andis nõusoleku vastata meie
küsimustele haldusprorektor Raivo Vihvelin.
Et küsijad olete teie kõik, ootamegi toimetusse ( A H I 204)
küsimusi Raivo Vihvelinile. Et vastab haldusprorektor, on
oodatud eelkõige need küsimused, mis puudutavad insti
tuudi
haldust.
Küsimusi ootame
selle kuu (märts)
lõpuni. Küsimustele vastused avaldame aprillikuu ajalehes
«Tallinna Polütehnik».
TP

1. Kiri Fr. Tuglasele 1908, a.
2. «Tume inimeselaps» 1918
3. «Tume inimeselaps» ja «Kriiti
lised tundmused»
1918; «N e lja 
päev» ja «Kannatamine» 1920
4. Fr. Tuglas «Jaan Oks. In m emoriam.», «Postimees» 18. I I I
1918, essee on ära toodud ka Jaan
Oksa koondkogus «Vaevademaa»
( «Loomingu Raamatukogu» nr.
8—10 1967)

Naistepäeva joonistuse tegi
Tatjana Suurpõld (EK-87).

Järgmine sisuline «Tallinna
Polütehnik» ilmub 30. märtsil
(vahepeal riiklikud pühad, v e 
nekeelne ja eestikeelne reklaamnumber abiturientidele).

Trükikoda «Ü hiselu», Tallinn, Pikk t. 49/42. OpraH rrapTKOMa, peKTopara, KoumeTa
JK C M 3 x npo^iKOMa Tajuoafcxara no axvexxm ecxoro nm cntxyra. «TajutxBCKHft nojn«-

tezaxx*.

«JOXIBCaHy»,

4042,

Toimetuse aadress: 200028 Tallinn, Ehitajate tee 5, T P I, 3. hoone, tuba 304, tel. 537-261.
Aapec peAaantXBK 30WM W u k k r, Shcmraxm n a , s, THM 3 xepnye, xoMBATa 804,

Teil. nr. 690
MB-02310
Hind 2 kop.

Dots. JE V G E N I
FOMINOH — 60
ehk ju tt mehest, kes saadeti ko
dunt laia maailma (kõrgkooli}veeringuga taskus ja tagasi tülil
taalriga.
Ta alustas T P I-s 1945. a.
ning suunati 1950. a. pärast lõ
petamist E T K V L KIT-sse öko
nomisti ametikohale. Seal taba
ti otsekohe, et tegemist on väärt,
mehega ning
edutati peagi,
plaaniosakonnajuhataja
ase
täitjaks ametit õppima, et kui
aeg tuleb, oleks kogend mees
koha pealt võtta. Väärt mehehuvi tüüris aga tööprobleemidepoole ja hoopis tehase « PunaneR e t» töö ja töötasu osakonna
juhatajaks.
Tolleaegse
RMN
juhtkonnale oli varsti selge, et
selle mehe võimetest jätkub
rohkem kui ühe ettevõtte töö
probleemide lahendamiseks ja~
Jevgeni Fominõh edutati aas
tast 1959 ENSV R M N Masina
ehituse Valitsuse Töönorm atiivide Uurimise Büroo juhata
jaks. Uus tegevus nõudis teadu
selt tuge. Selleks siis pöörati
p ilk uuesti T P I poole ning astu
ti kaugõppeaspirantuuri pro
fessor A . Rannese juhendami
sel. Väitekirja teemaks sai
«T ö ö - ja palgakorralduse täius
tamise probleemid E N SV apa
raaditööstuses».
Teoreetiline
uurimus
käsikäes
praktilise'
tegevusega laabus tema käes,
nagu see J. Fominõhile alati
omane harmooniliselt ning pä
rast sellekohaseid protseduure
omandati
majandusteaduste
kandidaadi teaduslik kraad.
Edasi: 1963. a. valitud ko
du- (tootmise ökonoomika ja
organiseerimise) kateedri dot
sendi ametikohale, 1965. a. kin
nitatud dotsendi kutse. 1966—
1979 majandusteaduskonna pro
dekaan, alates 1982. a. tootmise
ökonoomika ja organiseerimise•
kateedri juhataja.
Nüüdne juubilar on majan
dusteaduskonna ju h tiv õppe
jõud ja vabariigis tuntud spet
sialist teadusliku töökorralduse
ja tehnilise normeerimise alal..
Ta on T P I TTO laboratooriu
m i teaduslik juhendaja, tema
juhendamisel on kaitstud 7
kandidaadiväitekirja ja koos
tatud
mitmeid
üleliidulistel
konkurssidel auhinnatud ü liÕpilastöid.
Tema teadustööde
loetelus on teaduslikku töö
korraldust
käsitlevaid
töid
rohkem kui 50 autoripoogna
mahus, nende hulgas tehnilise
normeerimise originaalne käsi
raamat ning m itu kaasautor
luses koostatud õpikut j a . käsi
raamatut.
Ja mis kõige tähtsam — te
ma autoriteet üliõpilaste silmisning austus kõigi kolleegide
poolt;
Püsivat tööindu ja m õtteerk
sust soovib 12. märtsil ju u b i
larile majandusteaduskonna tu 
dengite jä kolleegide pere.

Vastutav toimetaja
G. HAZAK

