TUGEVDADA KORDA JA
D IS T S IP L IIN I
Vastavalt viimastele N L K P
Keskkemitee otsustele on prae
gu eriti tähtis tugevdada dist
sipliini, korda, organiseeritust.
Kõrgemas õppeasutuses ei ole
see vähem olulme kui tootmis
ettevõttes.
1983. a. 21.—22. detsembril ja
1984. a. 12. jaanuaril kontrol
lis T P I rahvakontrolli peagrupp
elektrienergia kasutamist
TPI
õppehoonetes.
Enamikes ruumides oli olu
kord rahuldav. 21.12.83. a. kell
19.40 põlesid T P I peahoone au
ditooriumides tuled
asjatult
ainult kahes: III-309 ja IV-308.
IX õppekorpuses kell 12.50 oli
valgustus välja lülitamata audi
tooriumides 322, 323, 331.
22.
12.83. a. kell 17.30 oli
õppekorpuses rida auditooriume
tühjad, kuid täisvalgustusega:
237, 305, 312, 403, 405, 408.
12.01.84.a. kell 18.00 olid V I
õppekorpuses valgustatud põh
juseta auditooriumid 236, 237,
817, 404, 405, 406, 408.
Ilmselt nii mõnigi kord ei
lülita üliõpilased
valgustust
välja, kui see oleks vajalik. Ei
kontrolli ega tee seda alafl ka
õppejõud. Mitte ainult tuled ei
jäeta põlema. Tahvel on vahel
pühkimata, aknad avatud jne.
Ja asi ei ole kaugeltki ainult
mõnes kilovatt-tunnis, rublas,
ebamugavuses, vaid ka üldises
suhtumises distsipliini ja ini
meste poolt loodud materiaalse
tesse väärtustesse. On va ja roh
kem korda!
Edaspidi on plaanis läbi viia
selliseid kontrolle nii, et välja;,
selgitatakse ka konkreetne isik,
kelle süü tõttu jäi valgustus
vä lja lülitamata,
T P I rahvakontrolli peagrupi
administratiiv-majandusliku töö
kontrolli sektori juhataja
Ü. KRISTJU H A N

TPI HOONETE
T EH N ILISEST
K O RRASH O IUST
Viimastel aastatel on T P I
hoonete ekspluateerimisel esine
nud olulisi puudusi, eriti kütte
süsteemide, katuste, akende ja
põrandate remontimisel ja kor
rashoidmisel. T P I rahvakontrol
li grupid on olukorda selgita
nud ja teinud . ettepanekuid
asjaomastele
instituudi
all
üksustele puuduste kõrvaldami
seks. Kuid seni pole mitte kõiki
Puudusi likvideeritud ja mitte
kõike pole tehtud lubatud täht
aegadel. Kuigi olukord on pa
ranenud näiteks küttesüsteemi
de ®sas, ei ole ta veel kaugelt
ki normaalne ega taga alati
õppetöö korraldamist vajalikes
tingimustes.
Seepärast vastavalt Tallinna
Linna Oktoobri Rajooni Rahva
kontrolli
Komitee määrusele
23. septembrist 1983. a. viisid
T P I rahvakontrolörid läbi hoo
nete talveks
ettevalmistami
se ja tehnilise korrashoiu üle
vaatuse. Kontrollimiste tulemu
sel ilmnes rida tõsiseid puudusi
küttesüsteemides, katuste, aken
de ja
põrandate seisukorras.
Nendest puudustest informeeris
T P I Rahvakontrolli peagrupp
instituudi peainseneri ja tema
le alluvaid allüksusi ning palus
rakendada vajalikke meetmeid.

et tagada häireteta õppetöö
eriti talveperioodil. Instituudi
tehniliste teenistuste poolt on
hakatud suuremat tähelepanu
pöörama hoonete küttesüsteemi
parandamisele, mida meist pal
jud juba tunnevad ja millest
peainsener A . Näpits teatas ka
rahvakontrolli peagrupile koos
lähema perioodi korrashoiutööde graafikutega (kuni veebrua
ri alguseni 1984. a.). Tõepoolest,
järelkontroll näitas, et nii ühis
elamutes kui ka õppekorpustes
on paljudes ruumides juba saa
vutatud normaalne
tempera
tuur. Muidugi ei saa nõuda, et
näiteks Mustamäel kogu elamumassiivi küttesüsteemi eksplua
teerimisel esinevate üldiste puu
duste tingimustes oleks võim a
lik kõikide hoonete küttesüstee
mid viia ideaalsesse olukorda.
Just sellepärast koostas pea
V mehaanik
I
ja kooskõlastas ehi
tus jaoskonna juhatajaga Musta
mäe hoonete keskküttesüsteemi
de remondi graafiku, m ille täit
mise tähtajaks oli 1 0 . veebruar
1984. a. Kuid see graafik ei ole
täidetud. Remont ei ole tehtud
raamatukogu lugemissaalis, II I
korpuse ruumides 112, 225, 208;

IV korpuse ruumides 208, 402,
407 jne., nimetatud ruumides ei
ole tagatud seni normaalne tem
peratuur. Instituudi peainsener
ei ole teatanud rahvakontrolli
peagrupile, m illal nendes ruu
mides ja ka II ühiselamu kol
meteistkümnes toas ning I I I
ühiselamu viieteistkümnes toas
saavutatakse normaalne tempe
ratuur (millele on juhitud tä
helepanu rahvakontrolli õiendi
tes) ning lõpuks likvideeritakse
pikaleveninud vihmavee läbi
jooks katuselt keemiateaduskonna mineraalväetiste ja söö
tade
probleemlaboratooriumi
ruumidesse nr. 210, 211 ja 209,
keemiakorpuse ruumi IV-404
ning ruumidesse П-102, Ш-401,
404 ning IV204, 301, 302 ja 303,
m illal remonditakse aknad ruu
mides III-222 ja 223, IV-118 jne.,
ning m illal parandatakse põ
randakatted III, IV ja V õppe
korpustes, mida kõike on rah
vakontroll korduvalt nõudnud.
Nimetatud puudused sega
vad normaalset tööd ja põhjus
tavad edasisi kahjustusi, seepä
rast tulevad nad kiiremini kõr
valdada. Sellest on huvitatud
kõik meie instituudi töötajad.
Kõrgkoolis peab olema va ja li
kul tasemel mitte ainult õppeja uurimistöö, vaid ka haldustöö, mis peab tagama vajalikud
töötingimused ja vajaliku kor
rastatud ümbruse meie õppiva
tele noortele.
Seepärast T P I Rahvakontrol
li peagrupp ootab instituudi,
peainsenerilt sm. A. Näpitsalt
selle ajalehe veergudel konk
reetseid vastuseid ülalpool esi
tatud küsimustele koos täht
aegadega puuduste likvideeri
mise kohta.
T P I Rahvakontrolli peagrupi
oppe-informatsiooni sektor

K E S T E E B TÖÖD,
P E A B KA SÖÖMA
Instituudi kolmes ühiselamus
Mustamäel elate ligikaudu 2009
üliõpilast. Kuidas aga on kor
raldatud nende ühiskondlik toit
lustamine? Selle probleemiga
tegeles käesoleva õppeaasta sü
gissemestril ja tegeleb ka prae
gu T P I Rahvakontrolli peagrupi
ühiselamute sektor. Et küsimu
se ülestõstmine leidis ühisela
mute elanikes elavat vastukaja,
peab sektor vajalikuks valgus
tada olukorda ka institwudi aja
lehe veergudel.
Probleemvaldkonnast esmase
ülevaate saamiseks enne kont
rollreide korraldati
küsitlus
kõigis kolmes ühiselamus. Ju
husliku valiku alusel küsitleti
ja saadi hinnanguid ning ette
panekuid 107 üliõpilaselt. On
olnud juba kuulda ka vastu
väiteid, et 107 juhuslikult va li
tud elaniku arvamus ei ole veel
enamiku
arvamus.
Käesolev
kirjutis ei püüagi apelleerida
arvude ja protsentide absoluut
sele täpsusele, vaid püüab ise
loomustada üldist olukorda pi
kema aja vältel.

Olukorra tõsidust näitab siis
ki fakt, et 105 (98-,!%) nendest
107-st üliõpilasest ei ole rahul
ühiskondliku
toitlustamisega
ühiselamutes. Toitlusprobleemid
tõsteti üles ka T P I rektori, aka
deemik B. Tamme poolt komsomoliaktivistidele korraldatud
vastuvõtul.
Püüame nüüd anda lühiüle
vaate mõningatest olulisematest
tõstatatud ja kontrollimisel kin
nitust leidnud probleemidest:
1 . I ühiselamu puhvet on ava
tud kella 9-st 16-ni ja I I ühis
elamu puhvet 7-st 14-ni, s. o.
ajal, kui enamik, üliõpilasi on
õppetööl. Laupäeval ja püha
päeval on mõlemad puhvetid
suletud. Seetõttu on täiesti aru
saadav, et 1 0 0 % I ühiselamu ja
96% I I ühiselamu küsitletud
elanikest ei ole nende kella
aegadega rahul. II I ühiselamu
puhvet on avatud kella 6.45—
1 2 .0 0
ja 16.00— 20.00 ning nende
aegade suhtes erilist nurinat ei
ole.
Uhendettevõttel
«Kännu
Kukk», kellele alluvad kõik T P I
puhvetid Mustamäel, tuleks koos
T P I juhtkonnaga leida võima
lused I ja I I ühiselamute puh
vetite avamiseks ka õhtuti ning
laupäeval ja pühapäeval.
2, Toitude valik ei rahulda.
Regulaarselt puuduvad müügilt
saiad, pirukad, soojad viinerid
(õigemini antakse neid nii vä
he, et nad praktiliselt kohe otsa
saavad) ning ka salateid ja soo
ja toitu ei jätku kogu päevaks.
Üliõpilaste sooviks on laien
dada valikut ja seda eelkõige
odavamate toitude baasil.
3. Puhvetite varustatus päeva
lõikes on ebaühtlane. Puhvetid
saavad kõik toiduained kätte
eelmisel päeval ning need peak

sid olema kohe hommikul ka
müügil. Eriolukord on piimaga,
mis tuuakse alles kella 1 0 -ks,
kuid ka see peaks andma kor
raldada. Juhtub ka nii, et miinimum-sortiment on põhiliselt
täidetud
(küpsis on ka konÄiitritoede, kapsasalat on võrd
sustatud kartulisalatiga, jne.),
kuid kõhutäit saada pole ikka
võimalik.
4. Tuleks võimaldada üliõpi
lastel osta puhvetitest ka mõ
ningaid esmaseid toiduaineid
(leib, sai) ja
poolfabrikaate
kaasaviimiseks.
5. Järjekordade pikkuse üle
ei nuriseta, kuid üle 50% üli
õpilastest seletab seda toitude
vähese valikuga. Suurem osa
üliõpilastest on juba loobunud
lootmast ühiselamute puhvetitele (uppuja päästmine on uppu
ja enda asi!).
Need ja paljud muudki prob
leemid kerkisid üles seoses üli
õpilaste toitlustamisega ühisela
mutes. Oleks liialt optimistlik
loota kõigi probleemide kohest
lahendamist, kuid samme selles
suunas on astutud. Rahvakont
rolli vastav akt saadeti ühendettevõtte «Kärnau Kukk» juht
konnale ning nende osavõtul ja
T P I haldusprorektori sm. Vihvelini eesistumisel toimus akti
arutelu.
Praktiliselt on lahenenud ju
ba tee probleem.
Juhtkonna
kinnitusel peab tee olema igal
ajal müügil.. Hiljuti lesti TPI
sööklakompleksis käiku pärmisaiade küpsetusahi jõudlusega
5000 saia tunnis. Jäi siiski sel
gusetuks, miks sellise jõudluse
korral kõigi T P I puhvetite jaoks
jõutakse neid valmistada ainult
1 0 0 0 ringis, kusjuures ühisela
mute puhvetid saavad ka nen
dest vaid tühise osa. Käesoleva
aasta sügisest on- plaanis käiku
lasta T P I poolt muretsetud ja
seadistatav
pirukaautomaat.
Hommikust piima puudumist
püütakse kompenseerida keefi
riga. Võeti vastu ka teisi otsu
seid olukorra parandamiseks.
Loodame parimat!
Ilmnes ka, et puhvetite lahti
olekuaegade mittesöbivuses on
ülekohtune veeretada kogu süü
ühendettevõttele
«Kännu
Kukk». A jad olevat kehtestatud
T P I ühiskondlike organisatsioo
nide ettepanekul ning nendega
ka kooskõlastatud (kas ka kom
somoliorganisatsiooniga?). A rva
me, et kui midagi on viltu läi
nud, siis saab seda ka paran
dada. Loomulikult tuleb arves
tada, ka tõsiasja, et ettevõtte
(antud juhul «Kännu Kukk»)
tegevus toimub neile antud tööjõulimiidi piires ning igal ühis
kondliku toitlustamise ettevõt
tel on õigus realiseerida ainult
teatavaid toiduaineid.
Probleeme jätkub. Informat
sioon konkreetsete meetmete
kohta seni küll puudub, kuid
selge on see, et senine olukord
enam kesta ei tohi; Õppimine
ise on küllalt pingeline töö, kuid
üliõpilased ei tegele ju ainult
Õppimisega. Ja inimene on kord
selline, et sööb ka Õhtuti (üli
õpilased eriti) ja laupäeval ning
pühapäeval.
Kes teeb tööd, peab ka söö
ma!
M. L IN K
J. PETERSON
Toimetuselt:
Ootame ka üliõpilaste arva
musi tõstatatud
probleemide
kohta.

28. märtsil esines instituudi au
las NSVL KUNSTNIKE
LIIDU
LIIGE, PALJUDE LAULUDE A U 
TOR JA ESITAJA JEVGENI B A T SURIN.
TEATRIKARNEVAL oli Rahvus
vahelisel teatripäeval, 27. märtsil
kohvikklubis. Diskot tegi MargusTuru Pärnust. Külas olid näitlejad;
Mihkel Smeljanski ja Margus Oopkaup. Esinesid ka tantsutüdrukud
J. Tömbi
nim.
Kultuuripaleest.
Sisse sai ainult maskis ja kostüüFILMIKLUBI tasulisel filmlseansil 29. märtsil vaadati C. Cbaplini
filmi «Kullapalavik».
AIANDDSKO0PERATIIVIS
«T I
PI» Harju rajoonis Laltses on.
vabanenud
mõned
suvilakohad.
Soovijail pöörduda tootmlspraktlkaosakonda (A-IV-101) sm. A. Toom
soo poole.
DOONORIPÄEV
spordihoones.

oli

ROCKIKLUBIS oli
Tutvustati ansamblit
est».

28.

märtsil

«Hindeheli».
«Judas Prl-

RAAMATUKLUBIS oli öht* peal
kirja all «Põhjamaiseid meeleolu
sid». Eino Leino, Ernst Enno, J. Sibeliuse, E. Salmenhaara, H. Elleri
ja E. Mägi
loomingu
teemadel
vestles Helju Tauk. Luulet luges
Kersti
Kreismann.
Musitseerisid'
Aago Rääts, Urmas Vulp ja Helju:
Tauk.
NOORTE ABC õhtul
esines Tõnu Ots.

28. märtsil:

■ANSAMBEL «LI-LLEKE»
Instituudi aulas 1. aprillil.

esineb-

TÄHELEPANU
TÜTARLAPSED!
Uue
mängufilmi
«Seffkokk»
jaoks otsitakse peategelast. Kõi
gil, kel on eeldusi (pikkust Üleühe meetri, kaalu vähem kui 100
kilo, vanust 20 piires ja punased’
juuksed) registreerida end kirjali
kult (lisaks elulookirjeldus ja kaks
fotot 6X9) TP toimetuses 1. april
list kuni 30 aprillini. Katsed alga
vad 30. aprillil instituudi aulas.
Samasse
mängufilmi
vajatakse
šveitserit. Noormeestel, kel soovi,
tuleb kirjutada avaldus (lisaks ka
elulookirjeldus ja kaks fotot 3X4)
ning saata TP toimetusse 1. april
list kuni 30. aprillini.

• AUTOMAATIKA JA
M EDITSIIN — 2.-L K .

•

P A R IM T U B A — 3. LK.

® F IL M I VEERG ~~ 4. LK.
® L IIK L U S KASVATUS —
4. LK.

A U T O M A A T IK A JA MEDITSIIN
Sellise deviisi all
toimus
X X I I automaatikapäev 32. märt
sil. Et teema huvipakkuv ja
automaatikatel kuhjaga organiseerimiskogemusi, tuli kokku
üle neljasaja kuulaja.
Lisaks
automaatikutele (õppejõud, in
senerid, tudengid) oli kohal ka
meedikuid ja asjahuvilisi mit
melt naaberalalt.
Kavas oli kuus põhiettekannet. Päevase osa avas automaatikakateedri esimene juha
taja, auautomaatik, dotsent Harino Sillamaa. Oma sõnavõtus
väljendas ta lootust, et päev
läheb korda ning arvas, et tee
ma on aktuaalne.
«Autom aa
tika tulevik seisneb eelkõige
Inimese täielikus tundmaõppi
mises — pole ju täiuslikumat
automaatikasüsteemid kui seda
on inimene.»
Ülevaatliku
tervituskõnega
esines instituudi teadusprorek
tor, prof. Heino Lepikson. Siis
sai sõna 1945. a. T R Ü arstitea
duskonna
lõpetanud,
endine
ülikooli psühhiaatria kateedri
juhataja, praegune professorlconsultant, N S V L Arstiteaduste
Akadeemia
korrespondentliige
Jüri Saarma. Ettekande juht
motiiviks oli see, et inimene
moodustab psüühilise ja bio
loogilise terviku. Haiguste tek
kes ja raviviiside valikul on
selle terviku mõlemad osad
võrdselt tähtsad. Meditsiin vete
rinaariast psüühilise külje poo
lest just erinebki. On ju stressifaktöril oluline osa südame- ja
veresoonkonna haiguste tekkel
ja kulgemise iseloomu määra
misel. K u i inimene on haiges
tunud, siis ei ole haige mitte
ainult tema keha, vaid kaht
lemata muutub ka psüühiline
seisund. Seepärast peavad ars
tid haiguse diagnoosimisel ja
raviprotsessis lisaks aparatuursetele ja füsioloogilis-bioloogilistele analüüsidele tõsiselt ar
vestama ka psüühilisi ja just
nimelt
individuaal-psüühilisi
faktoreid. K u igi selline arvesta
m ine haiglate -ja polikliinikute
suüre koormuse
tingimustes
põrmugi kerge pole ning tege
likkuses sageli
puudulikuks
jääb.
Professor Jüri Saarma
on
kolme lapse isa ja kümnekord
ne vanaisa. Küllap sellepärast
mõjusid tema ettekandes välja
öeldud mured inimese pärast
autsonsaatikutest publikule väga
usutavalt. Jääb vaid loota, et
ikuL, juhuslikult meie ajastul
ävsnekski võimalus, ei leiutaks
keegi meist aparaati, kes inimlaDsi hakkab ilm ale tooma. In i
mesele, olgu ta h a ig e' või terve,
on eelkõige va ja omasarnaste
seltskonda Nõnda ka meditsii
nis. Mashmvaid aitab arsti.
t r YY vanemteadur, meditsiinikancfiaaat doktor . T iit Kööbi
^eöuüis && oma ettekandes arva
musele: öt!.anaräat annab arsti
le vald võimalusfc mõelda uuel
tasandik Tänasei päeva tehnika
on m u r va sa Kdhrrel tasemel,
kriicüsfel tefimkäl .ori Kida puudu
si. Näiteks: eiüsuüdafka parimad
aparaaoio. suaameregevuse diagnoosimasei võistelda
kogenud
ähätrgäpi (kesMmäsesmidrüa.1
); Sa
m u ti Ori n eed triaslnadväša källid. T iit K ööbiit saime teada nii
mõndagi
kardioloogiaaparaatidest ja kardiogrammide arvuti^’
analüsaatoritest. Paraku
on
kõik need masinad. ~ *välismaise
päritoluga. Kodumaised analoo
gid "(võrdväärsed) lihtsalt" puu
duvad. .Või „_Jääh. m e il muudu
portatiivsusest v o i mõnes muöst
olhli§est; Jonjaclusesst.
Mõtteks
kodumaise
kardiostimulaatori
omanik ei tohi enam kunagi te
geleda füüsilise tööga ega osa
saada inimlikest emotsioonidest.
P o le võim alik muuta südame
tegevus®
rütmi ,(ette' antud
standard on 70 lööki minutis),
nagu seaa -võimaldavad välis
maised aparaadid.

Eesti
pea
inseneri Ilm ar Vallandi ette
kandest
selgus,
et vabariigi
m eedikute käsutuses, seega ka
meditsiinitehnika remondiettevõtete hoole a ll on iile .650 liigi
mitmesuguseid tehnilisi aparaa
te. Tänu väliskaubanduse soo

singule läheneb meie juhtivate
haiglate
ja uurimisasutuste
tehniline baas
arvestatavale
rahvusvahelisele tasemele. Rea
uusimate, näiteks röntgentomograafide töö põhineb täielikult
elektronarvutite
kasutamisel.
Inimkeha ümber pöörleva ja
impulssrežiimis töötava
röntgenkiirguse allika kiirguse nõr
genemine inimkeha läbimisel
mõõdetakse kümneid tuhandeid
kordi kõige erinevamates suun
dades.
Kogu andmestik läheb'
arvutisse, mille abil võib repro
dutseerida kontrastpildi arsti
poolt soovitud kehaosa ristlõi
kes. On selge, et erinevalt ta
valisest röntgenüiesvõttest näi
tab selline pilt palju ilmeka
malt organismi vigastusi, kasva
jaid jne. Kogu see keerukas
protsess on sel määral automa
tiseeritud, et ei r.õua arstilt
praktiliselt mingeid eriteadmi
si. Kahtlemata vajavad need
keerukad aparaadid head hool
damist ja
inseneriharidusega
spetsialiste. Siit ka põhimure:
väga oleks vaja, et T F I võtaks
enda peale mõnede automaati
ka, elektroonika- ja arvutus
tehnika inseneride individuaal
se ettevalmistuse
meditsiini
tehnika tarbeks.
Peale
kompuuter-tomograafide kasutatakse meditsiinis ka
teist sorti andmete töötlust ar
vutil. Sellest kõneles ENSV
Tervishoiuministeeriumi arvu
tuskeskuse direktor A rv i Sini
salu. Meditsiiniautode sõiduleh
tede arvutitöötluse kõrval rea
liseeritakse lähimas tulevikus
arvuti abil ka nn. täielikud
automatiseeritud
haiguslood.
Suure paberivirna asemel kasu
tab arst siis tsentraalarvuti sa
lastatud mälukettaid. Ent ka
praegu on kasu arvutitest suur.
Nim elt eksperiment kõigi töövõimetuslehtede
kohustusliku
registreerimisega arvutis alan
das ENSV-s 1981. a.
kuni
1983. a. töövõimetuspäevi kesk
miselt saja töötaja kohta 1071-lt
886,4 päevani aastas.
(NSVL
keskmine on 908,8.) Otsene sääst
haigustoetuste arvel oli 1982. a.
5,5 miljonit rubla ja 1983. a.
6,95 miljonit rubla. Korrutades
need arvud julgelt nelja või
isegi viiega saame
tegeliku
'efekti tööstuses.
Doktor Tiit Kööbi
rääkis
komplikatsioonidest mõningate
südametegevuse karakteristiku
te mõõtmisel (ühekordseks ka
sutamiseks ettenähtud, sond
(mõõdab südame minutis pum
batava vere kogust) maksab
200 dollarit, mis teeb sedasorti
uuringud enamusele haigetest
kättesaadamatuks).
Insener
Heino Härsingu põhjalik ette
kanne
tutvustas
Leningradi
teadlaste minutimahus mõõtmi
se uue printsiibi aparatuurset
lahendust. Mõõtetehniline - külg
on siin lihtne ja odav. Mõõteandmed töödeldakse
jällegi
arvutil.
Eesti Meditsiinitehnika insenerseadistaja Peeter Roosimaa
kirjeldas raskete haigete jä lgi
mise monitorsüsteemi. Esimene
selletaoline on üles
seatud
Rakvere keskhaiglas.
K õik ettekanded kinnitasid, et
kaasaegne automaatika, elekt
roonika
ja
arvutustehnika
tungivad üha enam ja enam
med.tsiini, muidugi m.tte ravi
ma, vaid ah.siama arste, a-dma objektiivset informatsiooni
lia: gcst inimesest. NJsiis
on
meedikute ja inseneride loov
Koostöö vajalik. J a seda juba
praegusel hetkel.
iJaeva teine pool, õhtune osa
oti P ifita rannarestoranis.
ÜheKs autom aatikate am m usek&(,traditsiooniks on, et automäatikapäeva õhtuse osa sisus
tavad .jieljftnäa kursuse tuden
gid> Ühel kateedri koosistumisel
enne t aeta paeya küsiti: «K as
saab• tehtud? ». ..Selle peale vas
tas dotsent’ Heiiid Ross, et ühel
autojnpa&kul ei-Jää automaati
kapäev Icuriagt tegemata.
Niisiis võime alustada.
Külalised oiigi juba kohal,
end mõnusalt sisse, seadnud.
V aikib surhiti ja kangemad
laülumehed Võtavad viisi üles.

Lauldakse Gaudeamust. Tõus
takse püsti. Kui laul lauldud,
lülitub sisse magnetofon. Lindilt
kostuvad võimsad elektroonikahelid automaatikate hümnina.
Lipp tuuakse sisse. See hõbeda
ne kangas tuttava märgiga kes
kel sisendab kogu õhtu ametli
ku osa vältel suurt pühadust ja
rituaali tõsidust.
Pannakse paika kogu õhtu
kõige mõjukam ja võimsam ko
halik organ — SENJORAAT.
Dotsent Arno Annus, dotsent
llanno Sillamaa, dotsent Heino
Ross, Ilmar Vallaud ja Enn
Tajun. Kõigile vieile kinnitavad
tütarlapsed õlale värvilised siidlindid, asetavad pähe seeniori
mütsid.

se tvleb hinnata viie palli süs
teemis. Hinded avavad seenio
ride tõelise õppejõu mentalitee
di. Ka kõige kenama naeratuse,
oh, isegi magusama musi eest
on viied rasked tulema. Hinna
takse ju ikkagi tudengeid. Ega
või näidata, et tegelik elu palju
eksamist erineb. Sellise mono
toonse hindejada analüüsimisel
satuvad hindajad ise. raskustes
se ja õhtu kangelaste välja
kuulutamine võiab tükk aega.
Ka I II kursuse automaatika
te ettevalmistatud lühike isetegevuskava on
traditsioon.
« Teadet» jooksevad
viienda
kursuse komsorgid (või nen
de kt-.). Ja ongi juba õhtu
lõpusirge. Kell laheneb keskööiunnile. Senjoraat läheb täitma

VEEBRUAR
Tuli ja läks. Nagu ikka.
Kordumatuna või tavalisena.
Nagu ikka.
Veebruar on mulle alati tun
dunud ajana, mis puudu keva
dest. Jaanuar — see on talv,
siis a i n u l t veebru ar... ja
ongi «esimene märts, sula ja
plärts» — nagu vanaema mu
lapsepõlves naljaviluks riimis.
Veebruaris on loodusekired
veel pakatamata. On jõukogu
mine pulbitsevaks ärkamiseks.
Vaikeluline.

Loodus puhkab, kuid inimene
mitte. Ei loe talle suvi ega talv,
ikka on elu täis kiirust ja muu
tumist. Kuni saabub hetk, mil
enam ei jõua. A eg on parata
matult ümber saanud. Veebrua
ris jätsime hüvasti N L K P Kesk
komitee peasekretäri J. Andropoviga. Kaob inimene, kuid
jäävad väärt sõnad ja teod. Sõ
nad ja teod, mida elavad ei
unusta. Nii jäädakse igaveselt
elama.

S E N J O R A A T O N P A IG A S JA JU B A A N N A B
M O N O T O O N S E ID H IN D E ID

Senjoraat paigas, algab r i
tuaal, mida I I I kursuse automaatikud juba ammu oodanud
on. Nim elt, lüüakse nad täna
pidulikult ja pühalikult tõelis
teks automaatikateks. Nüüdsest
jääb neil T P I-s veidi vähem kui
pool kogu õppeperioodist audikaid kulutada. Seda aga on
hoopis kindlam teha, kui võid
julgelt kinnitada, et erialast ka
midagi küljes on.
Vanne lubab ja keelab, annab
õigusi ja kohustab. Ja kui kõik
kooris hüüavad:
« Vannume!
VannumeJ Vannume!», • pakub
see rõõmu mitte ainult senjoraadile, vaid ka noortele auto
maatikutele enestele. On ooda
ta, et 373 seni Vpetanud automaatiküle paari aasta \pär.ast
jälle lisa tuleb. Ja kui. kõigil
rebastel hõbedased märgid r i
tuaali kinnituseks koos kateedri
juhataja, käepigistusega peos on,
kõlab jälle Gaudeamus.
Ja ongi kõik. Ei, võiks öelda,
et nüüd alles kõik algab, Qn
ju nii, et tavaliselt
sunnib
ametlik osa inimese kuidagi
morniks ja kangeks. Helki järe
lemõtlemiseks on vaja, kuid üliÕpilasnoorte, samuti noorusliku
senjoraadi loomuses, pole tava
list istumise tuima vaimu.
Kuulutatakse välja
politsei.
N eli neljanda kursuse automaatikut saavad koos toredate müt
side ja püstolikabuuridega kõik
vajalikud õigused ula peale läi
nud piduliste korralekutsumi
seks.
Nüüd siis võib ka kateedri
juhatajale toostiks sõna anda.
Korraldajatel on käed-jalad
tööd täis, sest varsti, Õige varsti
astuvad nad üles ja siis. ..
Siis imlitakse miss ja mister.
Aga keda valida? Veel enne kui
pidu.hoogu saamas oli, saabusid
orgkomiteele miniankeedid igalt
kollektiiv'.lt, peal märgend nen
de misteri-kandidaadi nimega.
Võistlustulle läheb üheksa noor
meest, üks šikim kui teine.
Kahju vaid, et kateedri mister
usaldust ei õigustanud ja välja
ei ilmunud.
Misterid lähevad ja kärmelt
valivad endale partneri, nii
meeldiva kui võimalik. Mitmed
katsed ja proovid meelitavad
rahva saali keskosa piirama.
Senjoraat on tegevuses. Iga kat

oma viimast funktsiooni — kuu
lutatakse välja MISS ja M IS 
TER.
Mister saab sampuse.
Miss
tordi. Printsidele antakse suveniirkonjakid j a . . . Üldse jaga
takse terve hulk auhindu ja
ergutuspreemiaid. Väärilisi-vää
rilistele.
Loomulikult ei tähenda see,
et pidu läbi on. Karges kevad
öös restoran «P irita » ukse ees
seisab tohutusuur kollane buss,
mis üksmeelse rahvahulga linna
toob. Igal juhul suurem, võib
olla ka parem osa pidülistest
lõpetas
sõidu
ühiselamus
nr. 2 (siin ei ole arvestatud pa
rimat osa kateedri õppejõudu
dest). See a g a ... Tulge külla,
küll Te näete.

A ja seadused, mis noorele
inimesele vahel nii kummalised
näivad.

«
Ja mulle tundus kohu
tavalt veider, et ma polnud oma
möödaläinud nooruses peaaegu
kunagi kahetsenud, polnud tun
netanud, et aeg. kaob, nagu sei
saks mul ees õnnelik, piirideta
ajaavarus,
igapäine
maine
elu aga — aeglustunud, eba
reaalne sisaldaks vaid üksikuid
rõõmuhetki, kõik ülejäänu ku
jutaks endast vahemaid, kasu
tuid kaugusi,. sõitu ühest jaa
mast . teise.»
J. Bondarev «Hetked»
(««Loom ingu» Raama
tukogu» nr. 3)

Mida. öelda kokkuvõtteks?
Päevase osa täpne ajabilanss
iseloomustab ettekannete head
ettevalmistatust ja sõnavõtjate
kompetentsi. Dotsent
Arno
Annus lisas, et sumina puudu
mine saalis on kordamineku
märk.

Minu arvamus on selline:
22 aastat on automaatikapäeva
korraldatud. Üliõpilased tulevad
ja lähevad. Ja seni kuni jätkub
veel selliseid tulihingelisi automaatikuid nagu meie kateedris
on, siis ei jää tõesti midagi te
gemata ega hakka igav.

Sarajevo 1984. Taliolümpia
mängud.
Osa võtsid kõik — kes kodus
teleri taga, kes kohapeal võistluskeerises. Asjatundjad olid
kõik — kes julgekski ennast
niivõrd suure spordisündmuse
puhul mitteteadjaks tunnistada.
Sportlastel kulmineerus aastane
tööpinge. Hiilgavaks võiduks
v õ i... valusaks kaotuseks. Ko
dudes kulmineerus telerite vaa
tamine ülekuumenemiseni, Fereemadelgi juhtus vahel praad
ahju jääma, mis siis isade una
russe) aetud töödest veel rää
kida. Koolides kippusid tunnid
vahel ära jääma — mis paratä,
olümpia. Läbi sai. Kõik tõm
basid hinge. Ära väsitas .. .

Järgmisel aastal saab auto
maatika kateeder 25-aasiascks.
Järgmise aasta 12. märts o i pü
hendatud sellele tähtpäevale.
Jälle saavad kokku vanad sõb
rad, tudengid, õppejõud, vilist
lased. Jälle tuleb põnev pidu,
milleks juba nüüd ettevalmis
tusi hakatakse tegema.

Olümpia sai läbi. Semester
aisas. Taas ragu lk,ka. Kellele
teine, kellele k"mnes, viimane,
et ära teha diplomitöö ning
minna oma õpitut ellu viima
või edasi õppima, õppima elu
ja töötegemist.

Nädal pärast automaatika
päeva kohtasin juhuslikult dok
tor Kööbit, kes ütles sõnad, mil
lega paslik lõpetada: «See teie
automaatikapäev on üks ütle
mata tore päev.»

Päike hakkas kõrgemalt käi
ma. Ju tal varsti midagi ka
valat plaanis on.

õhtuse osa edukuse näitab
ära dotsent Heino Rossi rep
liik: «jOli viimaste aastate pa
rimaid pidusid.» Kirja paluti
panna suur tänu korraldajatele
(Uno Käär, Andrus Savitski,
Kalle Imaatov jt.).
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TIINA K U SLA P

T SIV IILK A IT S E
V IK T O R IIN .
II VOOR
1. Mida teate Nõukogude Liidu
tsiviilkaitse ajaloost?
2. Millised on tuumaplahvatuse

S E L L E ÕPPEAASTA
PARIM T U B A . . .
. . . meie ühiselamutes selgita
takse välja kevadeks, täpsemalt
15. aprillil, kui üliõpilaste a/ü
büroode olmesektori esindajad
esitavad aruanded oma teadus
konna parimate tubade kohta.
Nõue olmesektori eest vastuta
vatele üliõpilastele: need kok
kuvõtted peavad laekuma minu
kätte õigeaegselt. Võib juhtu
da paaripäevane hilinemine, aga
ei tohi juhtuda paarikuune hi
linemine.
Selline venitamine
näitab suhtumist, vastutustun
detust jne., mida annab koon
dada ühe sõna —- LOHAKUS —
alla. Sellised lohakad olmesek
tori esindajad on mehaanikateaduskonna a/ü büroos, kel
tänaseni on esitamata eelmise
aasta
15. detsembri aruan.re.
Ka energeetika ja automaatika
kokkuvõtteid tuli lausa välja
pressida ning hiljem
needki
kokkuvõtted üle
kontrollida
koos II ü/e majavanema ja kozmandantidega. Nähtavasti peak
sid nõudlikumad olema üliõpi
laste
a/ü büroode esimehed,
kelle otseseks ülesandeks ongi
büroo sektorite töö pidev kont
rollimine. Ühel tudengil õppe
aasta jooksul kaks aruannet te
ha — see pole ju raske.
Ilmselt on üheks puuduste
põhjuseks ka see, et paljud oma
töölõigu eest vastutavad tuden
gid peavad seda ametit esimest
korda. Vist valitseb teadmatus
-oma ülesannete ees, raskustes
olles ei osata kelleltki abi ja
nõu küsida. Need küsimused on
väga põhjalikult läbi arutatud
iga-aastases a/ü seminarlaagris,
kuhu kutsutakse esimese kursu,se
a/ü organisaatorid, maja-vanemad, majanõukogu liik 
med, ühiselamute vastutavad
töötajad. Pärast sellist, paaripäevaiist koosviibimist, üksteise
-■tundmaõppimist,
ühiselamüprobleemide lahkamist
saab
kõigile selgeks, mida peab ise
tegemarja kuidas ori vaja teha,
•et ühiselamutes’ valitseks kord
ning tudengid tunneksid end
ühiskodus paremini.
Sügisel sellist laagrit ei jõu
tud korraldada.- Korraldatakse
kindlasti kevadel. Mis- vormis
see kokkutulek toimub. Dole

kahjustavad tegurid ja nen
de mõjupiirkonnad?
3. M illal ja kuidas kasutada
individuaalset kaitsepakendit JPP- 8 ?
4. Kuidas käituda radioaktiiv
se saastumise vööndis ja mi-

veel teada. Kuid kindlasti on
palju ettekandeid, vestlusi ja
vaidlusi, millest peab kooruma
ühtteist kasulikku kõigile. Pä
rast seda jääb büroode olme
sektori esindajatel veel aega, et
kõik põhjalikult läbi analüüsida
ning 15. aprillil anda juba lõppkoklmvõtted, lõplik teaduskon
na parimate tubade järjestus.
Tulles tagasi parimate tuba
de järjestuse juurde seisuga
15. detsember 1983, siis ei ta
haks hakata võrdlema tubasid
ühiselamute vahel ega korda ja
puhtust meie III ü/e-s. Sellest
kõigest oli ka juttu eelmise aas
ta novembrikuu TP-s.
Tüdrukute ja poiste parimad
toad teaduskondade kaupa sü
gissemestril.
KEEM IATEADUSKOND
Tüdrukud: I koht — tuba 543
(Eba Koger, Jaanika Jõgi,
Eda Liba ja Urve A r v —
l-rõik KO-31)
II koht — tuba 529
II I koht — tuba 501
Noormehed: I koht — tuba 218
(Urmas Poola — KA-51,
Raul Selh — KA-51, Jaa
nus Järvpõld — KM-51,
Jaak N eigi — KM-51)
I I koht — tuba 217
II I koht — tuba 221
MAJANDUSTEADUSKOND
Tüdrukud: I koht — tuba 301
(Ellen Tooming — TL-31,
Tiina Eiche —- TR-51,
Krista Vaigur — TP-11,
Eda Ronk — TI-11)
II — tuba 308
II I — tuba 330
Noormehed: I koht — tuba 230
(Villu Karu — TI-51, Tiit
Romulus — TI-51, Mati
Paljasmaa — TP-51)
II — tuba 231
II I — tuba 235
EHITUSTEADUSKpND
Tüdrukud: I koht ••—tuba 207
(Marika Rautso — EE-52,
K ai Rahu — EK-51,
Tiina M ägi — EE-51)
II — tuba 220
II I — tuba 212
Noormehed: I koht — tuba 522
(Veiko Veersoo — EV-31,

da tuleb teha pärast saasta
tud piirkonnast väljumist?
5. Laste kaitsmise iseärasused?
Vastused palume esitada 16.
aprilliks k. a. instituudi tsiviil
kaitse staapi.

Jaanus Mesak — EE-31,
Raivo Reiljan — EE-31)
I I — tuba 513
I I I — tuba 510
MEHAANIKATEADUSKOND
Tüdrukud: I koht — tuba 229
(M alle Männik — MM-78,
Zanno
Lansberg
—
M M -17, Zanna Gogdeva
—
MM-17,
Valentina
Tšitšenko — MM-17)
I I — tuba 231
Noormehed: I koht — tuba 432
(Peeter Kruutmann
—
MP-51, Maido Mändmets
— MM-52, Üllar Raad —
MP-51)
I I — tuba 334
I I I — tuba 412
A U T O M AAT IK A TEADUSKOND
Tüdrukud: I koht — tuba 2G4
(Eve Palk — LS-91, Ma
rika Männa — LI-91)
I I — tuba 214
I I I — tuba 207
.Noormehed: I koht —*• tuba 344
(Maroli Jaanimäe —
LE-71, Uno Käär — LS-71,
A in Toomel •— LE-72)
II — tuba 231
I I I — tuba 330
ENERG EETIKATEADUSKOND

Üliõpilaste majutusprobleemidega kaasnevad mitmed tei
sedki mured. Näiteks — kuidas suudavad üliõpilased kolianeda teistsuguse eluga pärast ülikooli. Edumeelne ühiskond
lik arvamus nõuab üha tungivamalt lahendust, mis teeks
lõpu hilisematest elutingimustest tunduvalt erinevate iso
leeritud ühiselamukomplekside rajamisele. Nii nõuab Hol
landi üliõpilasliikumine, et 60% uutest korteritest ehitataks
ühe- või kähetoalistena, mis teeks võimalikuks nende kasu
tamise ka üliõpilaste poolt. 5% üliõpilaste käsutusse antava
test korteritest peaksid asuma esimesel korrusel (kehaliste
puuetega üliõpilaste -tarnis) ning 35% peaks reserveeritama
üliõpilasperekondadele. Niisugust üliõpilaskortereid kasutak
sid üliõpilased võrdsetel tingimustel teiste majaelanikega (st',
nagu /(päriskodu» •— ilma ülikooli haldüsaparaadi-poolsete
eraellu sekkumiste ning ettekirjutusteta.
tõlkija märkus).

K O H TL A -J Ä R V E ÜLDTE H N ILIN E TEADUSKOND

Teiseks alternatiiviks on elu 5— 10 üliõpilasest (või ka mit
te aiiiult üliõpilastest} koosnevates kommuunides. Sellise ela
misviisi ajendiks On enamasti rahalised kaalutlused, kuid -ei
saa jätta arvestamata kommuunielu sobivust kooselu õppi
miseks ning üldse ühiskonnas leviva võõrandumisega võitle
miseks. Arvestades kasvavaid vajadusi, esitab ka üha roh
kem üliõpilaskommuune nõudmise korteri saamiseks vallas
pool ühiselamut.
Suurbritannia üliõpilasühing NÜSUK kutsub kohalikke
võime üles muutma oma suhtumist üliõpilastesse, keda seni
peetakse vaid Hüütuks nuhtluseks, kellele tegelikult piisab
väga hästi ka minimaalsetest mugavustest». Leitakse, et või
mud peaksid midagi ette võtma, ei rasketel tingimustel üürile
antavaid erakortereid üliõpilastele kättesaadavamaks muu
ta. Mis puutub Ühiselamutesse, siis olemasolevate vana tüüpi
komplekside, kus praegu elab lj3 õppureist, olulist laienda
mist ei soovita. Nõutakse, et uued ühiselamud planeeritaks
teisiti, ning et üliõpilastele antaks Õigus ise sisekujunduse üle
otsustada. K a vanades Ühiselamutes soovitatakse teha ümber
kujundusi, et muuta neid kodusemaks ning vähendada pea
varju ajutisust meelde tületavaid üksikasju.
' B riti üliõpilasliikumise tugevnemine alates 1960. aastate
lõpust on toonud kaasa mitmeid saavutusi:
"■— Ü likooli- ja muude võimude õlalepatsutav isalikkus on
asendunud üliõpilaste kindlate Õiguste tunnustamisega, kaa
sa arvatud distsiplinaarküsimuste lahendamise suvalisust
välistav kord, ning üliõpilaste enesemääramise Õigus' küsi
mustes, -mis puudutavad isiklikku riietust, välimust ja käi
tumist.
— Üliõpilasvalitsused ja -ajalehed muutuvad üha iseseisva
maks ning on sageli opositsioonis õppeasutuse administrat
siooniga.
— Tavalisteks on saanud õppeprogrammide ümberkorraldamised, mis lõpevad enamasti uute õppeainete programmi
võtmisega ning diplom i saamiseks vajalike tingimuste muut
misega.
Põhjalikest muutustest ei saa seetõttu puutumata jääda
ka üliõpilaste majutamise kord. Üliõpilaskultuuri tunduv
erinevus üldkehtivast olm e- ja käitumiskültuurist teeb ras
keks üliõpilaselu põhjaliku reglementeerimise. Seda tunda
saanud võimuorganid olid sunnitud üliõpilaskonnale vabad
käed andma. Kaotati jäigad ning pisiasjadesse küündivad
ühiselamutes käitumise eeskirjad (eriti palju nurinat olid
tekitanud punktid, mis puudutasid sugupoolte vahelisi suh
teid, välimust ning käitumist), ning lasti üliõpilastel ühiselureeglid ise paika panna.

I koht — tuba 3
(A lla Adamson —- KR-39,
Marina Lavrentjeva —•
KD-39, Natalia Satova —
KR-39).
M A T I K IV IM Ä E . EE-62

majandusteaduskonnast. Tuden
gist lüpsjate töö tõttu ei lange
nud üheski majandis piimatoo
dang. K u igi algul
asendasid
kaks üliõpilast üht
lüpsjat,
oleks täiesti edükält hakkama
saadud ka vahetusega 1 /1 .

T P I kombainerite rühma ase
m el on T P I põllumajanduslik
rühm. Lisaks kombaineritele,
autojuhtidele ja lüpsjatele hak:havad sel suvel tööle ka rehe
papid (viljakuivatajad). Ja nagu
põllumajandusliku rühma ko
mandörilt
Üllar Tanibergilt
(MP-61) kuulsin, oodatakse kõi:gi põllumajanduslike erialade
vastu huvi tundvate tudengite
osavõttu.
Rühma
liikmetena
nähakse meelsasti ka naistuden
geid. Möödunud suve kogemus
näitab, ; et naisekätt on väga
■vaja,.
Elatakse mikrorühmadena ra
jooni majandites, .seitsm ekesi
.kolmetoalistes korterites. Toit
lustatakse. sööklas ja õhtuks
.antakse v produkte ühiskodusse
kaasa, kestab ju kombaineri
tööpäev õhtuniiskuse ja pime
duse saabumiseni. Lüpsjatel on
mõnevõrra lihtsam. Nende töö
aeg on normeeritud. Kaks kor
da päeval käiakse tööl, kusjuu
res südapäev on vaba. Võta siis
•päikest või uudista ümbrust.

Vaatamata mitmetele ettepa
nekutele “jääb rühma kureeri
ma TPI.

Töörõivad ja elutarvilik majapidamisinventar antakse ma
jandist. Kui veidi eelmisi aas
taid vaadata, siis selgub, et
kõige põllumajanduslikumad on
mehaanika- ja automaatikateaduskonna tudengid. Peale ühe
Ikeemiatudengi olid kõik lüpsjad

NB!
Kõik soovijad peavad
registreerima end
instituudi
komsomolikomitees (samas ka
täpsem ■info) hiljemalt aprilli
lõpuks. Esmakursuslased va
bastatakse suvemalevast. Mehaanikateaduskonna
tudengid
vabastatakse ka praktikast.
Lubadeta kombainerihakatistele ja ka lüpsjatele toimuvad
2— 3-nädalased
kiirkursused
Türi NST-s. Lõpetamisel saa
vad kombäinerid praktikandi
tunnistuse. Suve lõpul aga kom
baineri
tunnistuse.
Õppeajal
makstakse tasu 50 rbl.

DUSLIK
RÜHM
OOTAB

Tülge ajakirjast «IU Z MAGAZINE ON THE
DEMOCRATIZATION AND REFORM
O F EDUCATION», nr. 3., 1983.

Tüdrukud: I koht — tuba 316
(N elli Lembinen — AV-97,
Larissa Masslenikova —
AA-97, Nadežda Karpova
— AA-37, Inna Ivariainen — AA-37)
I I — tuba 418
II I — tuba 315
Noormehed: I koht — tuba 509
(Ivo Kuusk
— AA-31,
Jaak Aaman — AV-31,
Tajo Salus — AV-31)
II — tuba 517
I I I — tuba 510

Kevadsemester on täies hoos
ja pea sesski käes. Sessipingele
aga järgneb pikk suvepuhkus,
mille sisukale veetmisele juba
praegu õige aeg mõelda. Ka sel
suvel ootab Paide rajoon tipikatest põllumehi. Mida on uut?

PÕLLUMAJAN

Ü L IÕ P IL A S T E MAJUTAMISE
S O TSIAA LM AJAN D USLIKK E A SP E K T E

Kas sel aastal ootavad pare
maid lisaks soliidsele töötasule
(möödunud suve keskmine 700—
800 rbl.) preemiad. Sotsialistlik
võistlus on eraldi kombaineri
tele ja lüpsjatele.
Eelmise suve parim kombainer LE-62 üliõpilane Armin
Laidre koristas vilja 802,0 arvestustonni 41,1 täidetud vahetusnormiga, olles rajooni üld
arvestuses kümnes. Preemiaks
värviteler. Lüpsjatest oli edu
kam Maret Haidak (Il kursuse
majandustudeng).
RAIVO L IN N A S , MM-83

Sellest ajast peale, kui loobuti eraldatud poiste- ja
tütarlastekoolidest, ning hakati poisse ja tüdrukuid Õpe
tama koos (algul ühises koolis, hiljem ka samas klassis;
ülikoolides — samas õppegrupis), on vaieldud selle üle,
kas majutada nad kokku või eraldi. Esimesed arglikud
katsed eri soost üliõpilasi ühise katuse alla elama panna
tehti 1960. aastate keskel. Tänaseks on selline maiutusoiis
muutunud valdavaks.
(Järgneb)

F IL M IV E E R G
Kevadpoolaeg filmiklubis on
sellepoolest eriline, et iga teisi
päev läheb film ifestivali läbi
vaatuse tähe all. Seda kuni fes
tiva li kulminatsioonini aprilli
kuus.
6. m ärtsil oli oma program
miga kltibilaste ees stuudio
«Eesti R eklaam film ». 36 rek
laam film i alustasid jahti nn.
minihammasrattale.
Kuivõrd
kõiki neid ajalehe veerule ära
ei mahuta, siis olgu toodud 10
esimest klubilaste
hinnangu
järgi.
1. «Arbu u s»
P. Volkonski, fj. Sarubin
7.48 palli
2. «V iinam ari»
F. Volkonski, N. Sarubin
7,45 palli
3. «A p elsin »
J. Saar
6.48 palli
4. «G ranaat»
J. Saar
6,09 palli
5. «õunapom m »
P. Volkonski, J. Saar
5,96 palli
6. «M elon»
M. Kask, N. Sarubin
5,88 palli
7. «M ee varum ine»
R. Raidme, J. Ilves
5,71 palli
8. «Õ un»
K. Klooren
5.48 palli
9. «Keem iakaubad»
A . Sööt
5,39 palli
10. «Portselan, kristall»
H. Egipt
5,37 palli.
«Eesti Reklaam iilm » näitas
ka kaht lühifilmi: «H otell «Jal
ta » lisateenused» (H. Drui ja
E. Oja) ning «H erald Eelma»
(K . Klooren). Hinded vastavalt
4,95 J a 5,98 palli.
13. märtsil oli filmiharraeta
jate I I programm.
Lühifilm id: «M u väike kallis
robot» (H. Tibar) — 6,13 palli,
«F estiva l» (J. Kolberg, K. Jürgens) — 5,11 palli (see film sai
15. Balti amatöörfilmide festiva
lil Riias 1983. aastal kuldmedali
parima režii ja näitlejatöö eest),
«A kvalan giga antiiki» (X. Tom son) — 5,07 palli (see film m är
giti
15. Balti amatöörfilmide
festivalil Riias 1983. a. ära,
■1982. a. Tšehhoslovakkiäs allveeam atöörfilm ide festivalil sai
auhinna), «F ilm nr. 16» (K. Jürgens, J. Vaher, H. Lintrop) —
4,23 palli.
Amatööride poolt oli esitatud
ka kolm film i «m in ide» konkur
sile. «Hüppeedukus» (H. Tibar)
— 5,44 palli, «Solist» (H. Tamm
— T P I film iklubi) — 3,93 palli,
«Taignalugu» (K . Ugur, S. Tam
m el) •— 3,85 palli.
20. märtsil vaatasime «Eesti
Telefilm i»
teist
programmi
kolme
film iga:
«Dialoog»
(H. Sõin), «On niisugune võima
lus* (T. Kask), «Järvelinn V il
jandi» (M. Põidre),
ÜRITUSED SELJATAG A
Märtsikuu külalised olid se
dapuhku Kreekam aalt 20. märt
sil õlid külas K re e k a , režissööride assotsiatsiooni
esimees
Georgi K arifildis ning
teda
saatvad Tassos Eliates ja Nikos
Andenakos.
Saime teada, et
filmikunsti areng Kreekamaal
on olnud üsna vaevaline. Kaua
aastaid võim ul püsinud fašistlik * diktatuur ei võimaldanud
kultuuril vabalt areneda. Tule
museks on see, et ka praegu
Kreeka kinodes 500, aastas li
nastuvast film ist on 470 U SA
konühertsfiimid: Kreeklased ise
teevad aastas ca 40 film i, mil
lest: ' kunstiväärtuslikuks võib
lugeda pooled. Tegutsevad ka
film iklubid, kes oma program
mid saavad filmilaenutusega te
gelevatelt erafirmadelt. Küla
lised vaatasid kinomajas K . K ii
sa film i «Surma hinda küsi
surnutelt»
ja O. Neulandi
«Tuulte pesa». Külakostiks oli
neil kaasas üks detektiivfilm.
AND RES A L L IK M Ä E

«T A L L IN N A

F O L Ü T E H N IK *

«TAJIJIMHCKKfl- nOJIHTEXHHK»'’

SERGt
KONSTANTINOV

ajast kuni 1962. a. oli ta vahe
tult seotud ehitustegevusega.
Sõjajärgsetel aastatel oli ta
üheks neist, veel vähestest dip
lomeeritud
ehitusinseneridest,
kelle õlul kogu raskusega lasus
rahvamajanduse
taastamispe
In memoriam
rioodiga kaasneva
ehitustöö
juhtimine Ehitusministeeriumi
6.
märtsil 1984. a. varises tootmistehnika osakonna juha
manalasse ehitustehnoloogia ka
tajana ja ministeeriumi peateh
teedri endine juhataja, dotsent
noloogina. Kui ta 1962. a. valiti
Sergi Konstantinov.
T P I ehitustehnoloogia kateedri
juhatajaks, oli tal uuele tööko
Ehitustehnoloogia
kateeder
kaotas kolleegi, kes kõrvuti
hale kaasa võtta rohkem kui
pikaajalise pedagoogilise staa25 aasta hindamatud kogemu
žiga omas rohkeid väärtuslikke
sed ehituspraktikast.
praktilisi ehituskogemusi.
Talle omase süsteemikindluse
Sergi Konstantinov omandas
ning põhjalikkusega
süvenes
ehitusinseneri kutse
Tallinna
Tehnikaülikoolis 1936. a. Sellest
Sergi Konstantinov ka oma

LII K t U SAASTA 1983
TP I-s
T P I kui suur asutus omab
ka suurt (tähtsust liiklusalase
hariduse taseme tõstmisel. Selle
valdkonna tähtsust rõhutavad
ENSV K õ rg - ja Keskeriharidu
se Ministeeriumi käskkiri liik 
lusalase töö organiseerimiseks
ja 'ka T P I rektori käskkiri.
Viimase põhjal loodi ka lükluskoznisjtxL, kelle ülesandeiks on
korraldada (tehnilisi
õppusi,
loenguid ja vestlusi .üliõpilaste
le, kooskõlastada ühiskondlik
ke autoinspektorite ning «A u to m i»
algorganisatsiooni
tööd,
korraldada autode tehnilisi üle
vaatusi jne. Vastavad üritused
pandi paika aastaplaaniga. K a
instituudi juhtkond
omistab
liiklusalasele tööle suurt täht
sust K õigist tähtsamatest üri
tustest on haldusprorektor osa
võtnud, parteikomitees on kõne
all oinud liiiklusdistsipliini paraffidamine, a/ü komitee arves
tab liiklusalast tööd tuusikute
jaotamisel, «Tallinn a
Bolütehnik» ooa avaldanud liiklusalasedd kirjutisi, stendidel on
liiklusalased väljapanekud liiklusdekaadirie ja liikluökuüde
valgustamiseks.

Materiaalse baasina liiklus
alasele tegevusele tuleb maini
da 2 iiiklusSklassi — sõjalises
kateedris ja A L M A V Ü autokoo
li T P I sport-itehnilisel klubil.
Nende baasil viiakse läbi B-'ka
tegooria autojuhtide väljaõpet
(«Autorni»
kaudu
30
ja
A L M A V t) kaudu 50
juhti).
«A u tom » abistab tehnilistel üle
vaatustel ja seminaride läbivii
misel.
Pidevalt on läbi viidud semi
nare ja loenguid sõidukijuhti
dele, instituudi töötajatele osa
kondades ja ka .üliõpilastele.
Liikluskuu raames toimus igas
õpperühmas vestlus
ohutust
liiklusest (kokku 192 vestlust).
Instituudi autojuhid kohtusid
R A I ülema sm. H. Ruanvoldiga.
Siiski on meie suures peres
v e e l liialt palju LE rikkujaid.
K õ ik LE rikkumised -registree
ritakse RAI-s, kust need kord
kuus ka T P I vastavale vormile
välja kirjutatakse.
Rikkujate
nimed antakse edasi vastava
tesse teaduskondadesse ja all
asutustesse läbiarutamiseks ja
vastavate meetmete tarvitusele
võtmiseks, millest omakorda
teatatakse kõikidele instantsi
dele.

L IIK L U S K A S V A T U S T P I - s

üliõpilased
töötajad

Nagu T P I
lii klaskomis j oni
artiklist nähtub, polnud 1983.
liiklusaasta meile sugugi hea.
Järsk liikluseeskirjade
(LE)
arvu suurenemine (1982. a. võ r
reldes 1,5 korda) viis meid
Oktoobri rajooni halvema liik 
lusdistsipliiniga asutuste hulka.
Liikluskasvatuse olukorda T P I-s
kontrollis ENSV R A I Valitsuse
komisjon, liiklus kasvatust aru
tati K õrg- ja Keskerihariduse
Ministeeriumi liikluskomisjonis
ja T P I parteikomitees.
Vastavalt T P I-s kehtestatud
korrale organiseerivad instituu
dis üldist liikluskasvatust all
asutuste juhid oma töötajatele
ja rühmaj ühendajad ning Õppe
ainet «Sissejuhatus erialasse»
läbiviivad õppejõud üliõpilas
tele. Nagu ka R A I komisjon
leidis, võib liiklusdistsipliiniga
kutseliste autojuhtide osas jää
da rahule. Halvem on olukord
erasõidukijuhtide osas — nende
arvele läheb 88% kõigist T P I LE
rikkumistest. Olukorra analüü
simiseks korraldas T P I liikluskomisjon üliõpilaste hulgas an
keetküsitluse, mis tänu teadus
kondade abile läks ka korda.
Järgnevas tabelis ongi toodud
LE rikkumiste suhtelised sage
dused teaduskondade järgi;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teaduskond
LE rikkumisi; .
arvuliselt

%

,■

LE rikkumisi 100
liiklusvahendi kohta:

Mehaanika
Ehitus
Automaatika
Energeetika
Majandus
Keemia
Üld
teoreetiline

55 35,2
27 17,3
22 14,1.
14 9,0
12 7,7
10 6,4
6

10 10
8 7
9 8
11 0
4 20
4 14

3,8 — 14

* * %
Käesoleval ajal on TPI-s li
gikaudu 2000 eraliiklusvahendit
kasutavat juhtr; Neist 1350' on
üliõpilased. Viimane arv või
maldab selgitada (mitte õigus
tada) suurt
LE
rikkumiste
arvu TPI-s
(keskmiselt
iga
15-nes juht). On ju üliõpilased
enamuses lühikese sõidukijuhi
staažiga
ja ka autot saavad
enamuses kasutada vaid episoo
diliselt. Kuna juhtimisvilumused omandatakse kiiremini kui
tulevad praktilised kogemused
ja oskused
liiklusolukordäde
hindamiseks, tekib noorel juhil
sageli, vastuolu
enesekindluse
tõusu ja puuduliku liiklusalase
intuitsiooni vahel. Tulemusena
teevad alla aastase staažiga ju
hid liiklusõnnetusi kuni 4 kor
da sagedamini kui pika staaži
ga juhid. Pole täpselt teada,
kuidas mõjub juhistaaž LE rik
kumise sagedusele, aga et liik
lusõnnetus on sageli just LE
rikkumise tagajärg, siis võib
arvata, et ka LE rikkumiste
osas kehtib sama seaduspära
sus.

uutesse, pedagoogilistesse ko
hustustesse. Tema lai tehniline
silmaring, oskus lävida inimes
tega ja rikkalik kogemustepa
gas võimaldas tal tõsta õppe- ja
metoodilise töö kateedris uuele
kvaliteeditasemele, mille eest
talle juba 1963. a. omistati dot
sendi kutse. N ii kateedri juha
tamise 10-aastase perioodi vä l
tel kui ka edasitöötamisel dot
sendina hoolitses ta lakkamatult
kateedri õppetöö hoidmise eest
kaasaja ehitusteaduse tasemeL
Sergi Konstantinov
kustus
äkki.
Mälestus temast jääb
püsima veel lauaks: tema käe
all ehitatud hoonetena ja tema
poolt väljaõpetatud ehitusinse—
neride näol.

Kokkuvõte 1983/aasta liikluseeskirjade rikkumistest ins
tituudi üliõpilaste ja töötajate poolt:
156 liikluseeskirjade rikkumist (1982.-aastal — 104), seal
hulgas:
eraautojaihte

1982 — 87

e. 83,7%

17

e. 10,9%

— 14

e. 13,3%

znootorrattureid 6

e. 3,8%

—

8

e.

7,7%

riigiauto juhte

e. 1,3%

—

3

e.

2,8%

jalakäijaid

131 e. 83,9%

2

Ebakainena rikkusid eeskirju 2 üliõpilast ja 1 töötaja. Ka
1982. aartal 2 üliõpilast ja 1 töötaja.
Teaduskonnid näeb pilt välja järgmine;
1. Mehaanika
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(M) 55 rikku
ja t
Ehitus
(E) 27 „
Automaatika
(L ) 22 „
Energeetika
(A ) 14 „ ’
Keemia
(K ) 10 „
Majandus
(T ) 12 „
Allasutused
9 „
Üldteoreetiline
6 „

Jaoftus üliõpikaste/õppejõudu
de vahel:
1. M — 48/7
2. vB — 24/3
3. L — 19/3

1...
2.
6.
4.:
3/
5-

4. A — 14/0
5. K — 5/5
6. T — 6/6.
T P I liikluskomisjoni liige
E. S A A

Üliõpilaste suur osa T P I sõi
dukijuhtide hulgas seab tõsised
ülesanded instituudi liikluskasvatusele. Liikluskasvatuse pa
randamiseks üliõpilaste hulgas
pidas T P I parteikomitee vaja
likuks:
— teaduskondade
parteibüroodel ja dekanaatidel tagada
liikluskasvatuse pidevus õppe
rühmades, viies õpperühmade
kasvatustöö plaanidesse sisse
Vastava teema punktid;
— instrueerida ja kindlustada
faktilise materjaliga 1. kursusel
liiklusselgitustööd
läbiviivad
õppejõud;
— panna välja LE rikkunud
üliõpilaste nimed teaduskonda
de teadetetahvlile;
— teaduskondade
kasvatusprodekaanidel valgustada tea
duskonna liikluskasvatust vä
hemalt kord aastas T P I ajale
hes.
*

* * *
Vaikides ei saa mööda minna
ka T P I töötajate, sealhulgas ka
õppejõudude osast LE rikkumi
ses. Mõningal määral on tabe
lis toodud andmed töötajate
osas suurendatud —- arvesse
pole võetud volitusega sõitvad
autojuhid. Nagu paari kateedri
baasil tehtud kontroll näitas,
sõidab volitusega ca 30% juhti
dest. Aga ka sellise ümberarvu
tuse tegemisel jääks töötajate
poolt sooritatud LE rikkumiste
arv ülemäära suureks (tabel).
See viitab vajadusele tugevda
da tähelepanu liiklusdistsiplii-

Trüjkikoda «Ühiselu», Tallinn, Pikk t. 40/42. Opran n apTK O M a, peicropaTa, xoMHTeTa
JIKCM3 h npocjDKoaia TaJiHHHCKoro nomiTexHHraecKoro nHCTHTyra «TajuinHCKHÜ xio3mTexHMK». TunorpactiHH «lOxMcaJiy», II hkk , 40/42.
Toimetuse aadress: 200026 Tallinn, Ehitajate tee 5, TPI, 3. hoone, tuha 204, tel. 537-261.
Aflpec penaKiom: 200020 TaJuraH, SxHTaaTe res, 5, T IM 3 Kopnyc, KoaiHara 204,
Ten. 537-261.

e. 35J2% 1982 — 21 e. 20%
e. 17,3%
— 19 e. 18%
e. 14,1'%
— 8 e. 8%
e. 9,0%
— 4 e. 4%
e. 6,4%
— 11 e. 11%
e. 7,7%
— 7 e. 7%
e. 5,8%
e. 3,8%

Teil. nr. 944
MB-03630
Hind 2 kop.

nile ka kõigis T P I allasutustes,
TPI-s tehtavat Irikluskasva—
tustööd käsitledes oleks vale
mõista selle all vaid oma tööta
jate ja üliõpilaste liikluskasvatust. Ainsa tehnilise kõrgkooli- •
na on TPI-1 küllalt oluline osa
ka kogu vabariigi liiklusdistsipliini tõstmisel. Kõigepealt peab
märkima T P I poolt 70—80 autoja teedeala inseneri ettevalmis
tamist aastas, kes saavad ka.
liiklusalase üldhariduse. Vasta
valt T P I mehaanikateaduskonna
ja R A I Valitsuse kokkuleppele
spetsialiseeritakse
igal aastal
2-—4 autoinseneri liikluse orga
niseerimisele.
Autoinsenerideettevalmistamisega seoses ei saa
aga jätta märkimata, et eriala.
25 aasta jooksul pole suudetud
lahendada õppesõidu küsimust.
See on seda kurioossem, et va
bariigi teistes
kõrgkoolides
(EPA, TRÜ, TPedl) on küsi
mus lahendatud isegi autost
suhteliselt kaugel olevate eri
alade puhul.
Rääkides T P I
osast ENSV
liiklusolukorra
parandamisel,
tuleb märkida ära veel ühis
kondlike liiklusinspektorite et
tevalmistamist ühiskondlike eri
alade teaduskonnas, autoteede
kateedri juures oleva autotee
de ja liikluse organiseerimise
ratsionaalse projekteerimise la
bori tegevust, T P I õppejõudude
esinemisi televisioonis, raadios,
ja ajakirjanduses.
T P I liikluskomisjoni esimees
R. S IL L A T

Vastutav toimetaja
G. H A Z A K

