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ÜLKHÜ XIII kongressil ütles H.S. HruStšor: Praegune 

kommunistlike noorte põlvkond on nende revolutsiooniliste 

traditsioonide pärija, mida on kogunud «eie partei ja komso- 

■ol. Tuleb hoolikalt säilitada ja mitmekordistada komsomoli 

kuulsusrikkaid traditsioone, kes on alati olnud ja jääb meie 

partei ustavaks abiliseks."

Tartu Biikliku Ülikooli komsomoliorganisatsiooni kes 

1960.a* sügisel tähistas oma 20. aastapäeva, võib tagasi 

vaadates veendunud öelda, et ta koos tuhandete teiste meie 

maa komsomoli löökrühmadega oli, on ja jääb kommunistliku 

partei innukaks abiliseks, partei ja kommunistliku noorsoo

ühingu parimate traditsioonide jätkajaks.

Tfina teeme esimesi kokkuvõtteid üliõpilaste suvistest 

töödest 1960. aastal. Selleks, nagu ikka tuleb tagasi vaada

ta. Vaadakem siiski reidi kaugemale, kui ainult need paar- 

-kolm käesoleva aasta suvekuud, kui meie üliõpilased tööta

sid paljudel meie vabariigi ja üleliidulistel komsomoli löök- 

ehitustel. Ülikooli komsomoliorganisatsioon võib täna rääki

da juba traditsioonidest. Kui esitati üleskutse uudis- ja 

jäätmaade harimisele, siis ei saanud ükskõikseks jääda ka 

Tartu Riikliku Ülikooli Kommunistlikud noored ja noored. Mi

tu suve järgemööda töötasid meie Üliõpilased koos sadade ja 

tuhandete teistest rahvustest noortega Kasahstani lõpututel 

viljaVäljadel. Töötasid kombainidel, põhukogujatel, autojuh

tidena, ehitasid elumaju ja tootmishooneid, koole ja elevaa- 

toreid, teenides heade töömeestena üldise tunnustuse.

Me ei saa nende üliõpilaste tööd mõõta ainult sellega, 

mitu hektarit nad koristasid vilja, mitu maja kerkis nende 

käte all, mitu tonni nisu paigutati elevaatorisse. Sellel 

oli kaugemaleulatuv tähtsus.

N.K. Krupskaja kirjutab artiklis:"Noorsoo kommunistli

ku kasvatuse küsimustest" juba 1922. aastal:
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"Et läheneda õigesti küsimusele, missugune peab olema 

noorsoo kommunistlik kasvatus, tuleb kOigepealt endale aru 

anda sellest, missugune inimene peab olema kommunist, mida 

ta peab teadma, mille poole püüdma, kuidas töötama. Kommu

nist on eelkõige ühiskondlik inimene tugevasti väljaarenenud 

ühiskondlike instinktidega, kes soovib, et kõik inimesed 

elaksid hästi, et kõik inimesed oleksid õnnelikud."

Siinkohal tahaksin rõhutada eriliselt sõnu ühiskondli

kust instinktist. Uudismaa suurendas meie üliõpilaste pari

mat osa ühiskondlikku instinkti, see ei jäänud nende jaoks 

enam terminiks omaette. Selle suurepäraseks tõendiks on noo

re poeedi "põlise uudismaalase" Tõnis Lehtmetsa luuletuse 

"Läbi kodumaa" suurepärased read:

"Ja saabub stepp. Ja lõõtsub tuuli.

Näoet parkunud ja põlend huulil

ma jälle istun ukseavas

ning küpsen justkui värske leib.

- Vaat oleks rohkem pikki teid, 

ja oleks tihti niivõrd palav, 

nii mõnelgi me noortest saaks 

siis rutem valmis eluplaan! - 

Ma mõtlen, vaatan ... 

metsapiir

järk-järgult taevaranda vajub.

Ees stepis läigib rööpakiir 

ja kauges virvenduses hajub.

Mul rongi mürinas kõik see -

- seal põhjas männikute kohin, 

siin lõunas kõrbend stepirohi 

ja otse taeva tormav tee 

nüüd üheks sõnaks saab

- mu Kodumaa.

Seitseaastak seadis ka nõukogude üliõpilaskonna ette 

suuremad nõudmised. Komsomoliorganisatsioonide eluliseks 

vajaduseks sai parandada spetsialistide ettevalmistamist, õp

petöö lähendamist tootvale tööle, võidelda selle eest, et
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meie üliõpilased omandaksid kaasaja tehnika Ja teaduse saa

vutusi, laiendada üliõpilaste ja õppiva noorsoo hulgae lii

kumist tehnika ning erialade omandamiee eest. Tartu Riikliku 

Ülikooli komsomoliorganisateioon lähtus neist nõudeist, suu

nates oma pingutused üldrahvaliku eesmärgi - luua vajalik ma

teriaalne ja kultuuriline, tootmistehniline baas kommunismi 

ülesehitamiseks meie maal - täitmiseks. Nüüd, vaadates taga

si meie esimestele kogemustele, võib tagasihoidlikult kons- 

tanteerida: meie üliõpilase# on hakanud sügavamalt mõistma 

töötava rahva elu, on hakanud aktiivsemalt osa võtma loovast 

tööst. On suurenenud üliõpilasnoorsoo endaalgatuelik initsi

atiiv osa võtta ehitustegevusest, õppekorpuste, ühiselamute 

ja spordiehituste rajamisest ja remontimisest. Enamus meie 

esimese kursuse üliõpilastest õpivad paralleelselt tööga 

Tartu ehitusobjektidel. Üliõpilaste kätetööna on valminud 

uus ajakohane ühiselamu, staadion, valmib spordihoonete komp

lekt Käärikul.

Juba teist suve vahetavad üliõpilased konspekti kellu 

ja labida vastu ning loovutades kuu või rohkem oma suvepuh

kusest, töötavad meie vabariigi rahvamajanduslikult tähtsa

matel ehitusobjektidel. Selles osas võib seega traditsiooni

de alguseks lugeda 1959.a. suve, kus esmakordselt kaks vahe

tust meie üliõpilasi töötas Balti Soojuselektrijaama ehitu

sel, Tartu Riikliku Ülikooli noored ehitajad ei petnud neile 

pandud lootusi. Lõpuks olid isegi kõige suuremad pessimistid 

sunnitud tunnistama, et üliõpilane võib sama edukalt kui 

konspekti kirjutada ka armatuuri siduda, müüri laduda või 

betooni paigaldada. Binu Reitsnik loobus täielikult suvepuh

kusest, töötas kaks vahetust üliõpilaste staabiülemana. Neida 

Truu inimesena tagasihoidlikkus ise, töötas kaks vahetust 

betoneerijana, olles brigadiirina kogu brigaadi hingeks ja 

üheks esimestest algatas initsiatiivi jääda juurdevooluka- 

nalile tööle kuni selle valmimiseni. Viimasega näitasid meie 

üliõpilased töösangarluse siirast eeskuju, mõistsid, kui va

jalikud olid antud momendil nende töökäed. Neid oli sada 

paari töökäsi, mitte siidikäsi. Tänu neile kätele suudeti
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kanal anda käiku õigeaegselt. Ennastsalgava töö eeet autasus

tati paljusid meie üliõpilasi ELKNt) Keskkomitee aukirjadega, 

Einu Reitsnikku, Juta Salmi ja Neida Truud aga märgiga "Seit- 

seaastaku eesrindlane". Pole üleliigne mainida, et Einu Reits- 

nik töötas ennastsalgavalt ka uudismaal. Kokku tegid üliõpi

lased möödunud suvel ühiskondlikult kasulikku tööd 2,6 mil

joni rubla eest. See oli kõige paremaks tõendiks, et tradit

sioon oli juurdunud, oli saanud täieliku eluõiguse. Üliõpi

lasest oli saanud ehitaja.

Ehitajate õhtul 1959.a. oktoobris võeti vastu uu« üles

kutse kõikidele üliõpilastele - pühendada üks kuu oma euve- 

puhkusest töötamiseks vabariigi tähtsamail eeitseaastaku ob

jektidel. Otsustati teha kasulikku tööd viie miljoni rubla 

ulatuses. See oli küllaltki suur ja julge kohustus, ent ar

vestades juba omandatud kogemustega, täiesti reaalne ning 

näitas veelkord veenvalt, et üliõpilased mõistavad seitseaas- 

taku-ülesannete täitmise tähtsust. Käesoleval ajal ei tohi 

meie seas olla ühtki paari liigseid, tarbetult seisvaid töö

käsi. "Iga inimene," ütles sm. Hrustšov ÜLKNÜ XIII kongres

sil, "elades kommunistlikus ühiskonnas, peab andma oma tööga 

panuse selle ühiskonna ülesehitamiseks ja edasiarendamiseks."

Avalduste vastuvõtmine siirdumiseks komsomoli löökehi- 

tustele algas käesoleva aasta veebruaris. Juba esimestel päe

vadel laekusid sajad avaldused, 1. juuniks kogunes neid ju

ba kaugelt üle tuhande, üliõpilased mõistsid õigesti, et 

praegusel ajal ei saa olla kõrvalseisjaid üldrahvalikust üri

tusest - kommunismi kiiremast ülesehitamisest. Avaldusi esi

tati tervete komsomoligruppidena, kursustena. Otsustati suvi 

võimalikult kasulikult veeta koos kollektiiviga.

4. juulil 1960.a. asusid tööle I vahetuses töötavad 

üliõpilased, kokku 580 üliõpilast, 1. augustil 1960.a. asu

sid tööle II vahetuses töötavad üliõpilased, kokku 491.

Kuna tsemenditehase "Punane Kunda" ja Tartu Raudbetoon- 

detailide Tehase ehitustel seisid ees suured tööd, avaldas 

üle 400 üliõpilase soovi töötada nendel objektidel ka sep

tembrikuul. Muidugi oli võimalik rahuldada ainult osa soove.
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Jätkati muidugi töötraditsioone Balti Soojuselektri

jaama, Tartu Raudbetoondetailide Tehase, Kääriku spordibaasi 

ja TRÜ ehitustel ning Viljandi RTJ maaparandustöödel. Uudse

tena lisandusid veel Purila sovhoos, Riia *n. viadukti ehi

tamine ja eelsoojendusega ujula raj amine sõudebaasi juurde. 

Grupp üliõpilasi töötas Leningradi ülikooli kapitaalehitus

te!.

Tulipunktis oli muidugi "Punase Kunda" ehitusobjekt.

See on ka arusaadav. Praegu on "Punane Kunda" vabariigi täht

saim töölõik, üleliidulise tähtsusega löõkehitua. Vabariigi 

ehitused ootavad oma leiba - tsementi. Üliõpilased andsid 

oma panuse, et tehase korsten võimalikult kiiremini suitse

ma hakkaks, et hakkaks pöörlema esimene tornahi. Üliõpilased 

asusid innukalt ja ennastsalgavalt ellu rakendama partei 

loosungit "Rohkem tsementi kodumaale". Kõrvuti teiste ehita

jate mitmerahvuselise kollektiiviga viibis Tartu Riiklikust 

Ülikoolist ehitusel kolme vahetuse jooksul kokku üle nelja

saja üliõpilase. Nad andsid oma panuse - ükskõik kellena nad 

ka töötasid, kas laadijatena, armatuurijatena või betoneeri

jatena - selleks, et "Punase Kunda" tsemendiahi läheks käiku 

juba käesoleval aastal.

Teistel objektidel asusid üliõpilased tööle alljärgne

valt :

1. Balti Soojuselektrijaam

Juuli

98

August

88

Septem

z. Viljandi RTJ 54 60 -

3 . Kääriku spordibaas 64 48 16

4. Raudbetoondetailide tehas 94 66 64

5. Sillaehitusel 40 15 9

6. Tehas "Ehitusdetail" 18 16 10

7. Purila sovhoos - 16 5

8. TRÜ kapitaalehitusosakond 14 18 21

9. Sõudespordibaae 32 - -

10. Leningradi ülikool 14 - -

11. Teater "Vanemuine" - - 7

12. Vabariigi kolhoosid - 10 1500
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13. Arheoloogilised kaevamised 25 25

14. Staadion - - 26

Kokku 580 491 1803

Juulie ja augustis töötas komsomoliehitustel 1071 üliõpilast.

50 üliõpilast töötas vabariigi pioneerilaagrites. Va

bariigi haiglatesse ja apteekidesse suunati 65 üliõpilast.

Üliõpilased töötasid armatuurisidumisel, saalungite 

valmistamisel, betoneerimisel, müüriladumisel, krohvimieel, 

mullatöödel ja mujal. Oma tööga andsid nad suure panuse Bal

ti soojuselektrijaama I järgu teise ja kolmanda turbogene- 

raatori käikulaskmises, "Punase Kunda" esimese ahju tööle 

rakendamiseks, Tartu Raudbetoondetailide Tehase ekspluatat- 

siooniandmtseks, TRÜ spordibaasi "Kääriku" staadioni valmi

miseks jne. Nad aitasid kaasa sügistööde kiiremale lõpetami

sele meie vabariigis.

üliõpilased töötasid kõikidel objektidel heade töötule

mustega, Vaatamata spetsiaalsuse mitteomamisele asusid üli

õpilased tööle ka oskusi nõudvatele töödele. Hea tööind ja 

-tahe kiirendasid vajalike kogemuste omandamist. Tööülesan

nete täitmise protsent "Punase Kunda" ehitusel juulikuus oli 

141$, augustis 146$ ja septembris 142$, Balti Soojuselektri

jaama ehitustel vastavalt 116,2$, 130$. üle 150 üliõpilase 

omsndasid ehitaja eriala.

Komsomolistaape ja üliõpilaste brigaade juhtisid üli

õpilased. Staabiülematena töötasid Avo Vain (füüsika), Tae- 

vo Tamm ja Anatoli Sivenkov {aretiteadusk.), Einu Reitenik 

ja Hillar Kala (majandust.), Juri GontSarov (aretiteadusk.), 

Karl Adamson (kehakultuuriosak.), Heldur Saarsoo, Vello 

Kaarlep ja Lembit Muuli (õigueteadusk.), Mihkel Virkus ja 

Luule Raudsepp (aretiteadusk.), Urve Vaga ( vene fil. osak.), 

Helgi Laaneste (keemia), Toivo Palgi (majandust.). Oma üles

annetega tulid nad hästi toime ja suhtusid neisse tõsiselt.

Brigadiridest tuleb esile tõsta "Punase Kunda" ehitu

selt järgmisi: Helvi Koppel, Mati Tarum, Tatjana Motšjonova, 

Viktor Pedossejev, Maret Männik, Elmar Antslan (arstit.),
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Olо Suik (füüsika), Juta Salm (matem.), Viive Kurm, Enno 

MBttus, lino Nigol (keemia), Rein Miller, Milvi Lindmäe,

E m a  Nael (majandust.), Hei vi Koppel ( eesti fil.), Maie 

Eero (õigust.), Taimi Kuusma (võõrfil.), Balti Soojuselekt

rijaama ehituselt: Henrietta Soo, Ermiine Mäe, Ants Lang 

(füüsika), Rein Arumaa, Heino Tonsiver (majandust.), Galina 

Ivantsenko (arstiteadusk.), Arvi Maasik (eesti fil.), Kugen 

Tiirik (õigusteadusk.), Viive Hatto (ajal.), Kääriku spor

dibaasi ehitustelt Karl Adamson, Raudbetoondetailide tehaee 

ehitueelt: Maie Ruue (majandust.), Tiiu Malleus, Heesi Lü

kata, Maimu Raudmäe (arstiteadusk.), Kandle Lubi (võõrfil.). 

Mainitud üliõpilased olid ise tublid töös ja organiseerisid 

tööd läbimõeldult.

Enamus üliõpilasi paistis silma hea töösse suhtumise 

ja töödistsipliiniga, püüdega saavutada parimaid töötulemusi. 

Eriti paistsid silma tubli tööga Arnold Abram, Rein Ahun,

Jaan Kundla, Laur Lukin, Asso Krieger, Tönis Lukk (kehakult.), 

Anu Ruubas, Helgi Haljaste, Tiiu Käo, Mailis Noor, Peeter 

Hein (eesti fil.), Evi Kingsepp, Armilda Malm, Jaan Soonvald, 

Neeme Aljes (vöörfil.), Aarne Maaroos, Maiju Puhk, Mati Pun

ning (keemia), Ain Uuena, Enn Padar, Peeter Raotma, Lembit 

Bartels, Malle Viirsalu, Malle Madiseon (õigust.), Maret Ki

vimäe, Malle Oitmaa, Tiiu Sööt, Madis Allik, Helin Lepiksoo, 

Aime Salajõe, Malle Sujev, Viivi Raudsepp, Evi Väinloo, Elve 

Varik, Maie Vee, Saima Koit (arstit.), Helgi Ruttas, Anu 

Tanimäe, Jaan Maurer, Peeter Einasto, Villem Bender, Tiit 

Saluvere, Jadviga Majevskaja, Maria Pentinen, Olga Rui, Koit 

Lepik, Leiger Mättas, Lea Kägi, Larissa Siirman (füüsika), 

Anneli Seitam, Tiiu Laido, Sirje Eeneoo (matem.), Arno Kirt, 

Maria Adramees, Ene Kaljurand (majandust.), Valentina Kütt, 

Helve Serka, Ants Hallik (vene fil.), Andres Raus, Mare Aun, 

Linda Saks (ajal.).

Väga paljud üliõpilased sidusid kogu suvepuhkuse töö

tamisega ehitustel, nagu Sale Muts (majandust.), Tiiu Simm, 

Tiiu Saar, Tiiu Parte (keemia), Malle Aaver, Toomas Kokk,

Taevo Tamm (arstit.), Rein Kallasmaa (matem.), Malle Mets
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(füüsika), Helve Lomp, Erika Erm (võõrfil.). Juulis ja au

gustis töötas taolisi üliõpilasi ligemale 60. Kogu oma suve

puhkuse veetsid komsomoli löökehitustel ka paljud sportla

sed, kes sõitsid ehitusele otse spordivõistlustelt ja tree

ninglaagritest, nagu Anatoli Sivenkov (arstit.), Ants Kaek, 

Hillar Kala (majandust,) jt. Erilise tähtsusega on puhkuse 

seondamine tööga ka neil kursustel, kus suvepuhkust omatak

se ainu.lt üks kuu. Selles osas paistsid silma raviosakonna

IV kursuse üliõpilased Mihkel Virkus, Peeter Seeblum, Alek- 

sie Nikiforov jt. Iga aastaga kasvab nende üliõpilaste arv, 

kes viibivad komsomoli löökehitustel i g a l  s u v e l .

V kursustel õpib rida üliõpilasi, kes on olnud uudismaal, 

ehitustiäl igal aastal ning aeega pälvinud kogu kollektiivi 

lugupidamise ja au. Nimetame siin Ester Linn’a, Rein Pulle- 

ritsi, Lembit Bartelsit, Einu Reitsnikku.

Töö- ja puhkeaja organiseerimine üliõpilaste endi 

poolt arendas nende loovat initsiatiivi. Enamikel juhtudel 

paisteid üliõpilased silma aktiivsete osavõtjatena ühiskond

likest üritustest. Hinnata tuleb paljude üliõpilaste endi 

initsiatiivi asuda täitma neid huvitavaid ülesandeid. Esile 

tuleb tõsta Jüri Tuulikut, Tiiu Käod, kes andsid oma parima 

raitmesuguste ürituste organiseerimiseks.

üliõpilastel kujunesid tihedad sidemed ehitusobjektide 

кaadritöölistega. Töölised hindasid üliõpilasi kui nende pa

remaid abimehi* Üliõpilastele andsid kaadritöölised alati 

seltsimehelikku abi ja juhendeid.

Staapide ja komsomoligruppide poolt organiseeriti eks

kursioone, veetlusi, loenguid, kirjandusõhtuid, spordivõist

lusi jn*. Selles osas tuleb märkida Kääriku staabiülema Hel

dur Saarsoo, Balti Soojuselektrijaama staabiülema Hillar 

Kala jt. tublit tööd. Kiitvalt tuleb märkida Vellavere puh

kelaagri tööd üliõpilaste vaba aja veetmise korraldamisel. 

Esile tuleb tõsta üliõpilast Olev Haasi.

Koos üliõpilastega võtsid töödest osa ka õppejõud.

Oma tööga ja osavõtuga komsomolistaapide tegevusest paist

eid silma Ülo Haldna, Evald Mäepalu, Jaan Seeder, 0~vald
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Allikas, Juhan Unger, Kalju Kudu, Voldemar Killc, Eduard Vää

ri,, Jüri Jegorov, Helmut Piirimäe, Mart Tänava, Aigar Vahe

metsa, Kalev Ulp, Arnold Karu, Leo Pokk, Uno Podar, Ivar 

Piir ja Martin Loim.

1960.a. suvel töötati komsomoli löökehitustel järgne

valt :

Juuli August September

"Punane Kunda" 3384 päeva 3495 päeva 4460 päeva

Balti Soojuselektrijaam 1772 я 1806 " -

Viljandi RTJ 992 n 999 " -

Kääriku spordibaas 1060 я 965 " 345 Tf

Raudbetoondet. tehas 2070 и 1056 " 1950 n

Purila sovhoos - 320 " 120 n

Leningradi ülikool 323 П - -

Sillaehitus 920 II 430 " 295 n

TRÜ kapit. ehit. osak. 368 П 550 " 574 II

Ehitusdetail 368 Tt 273 " 217 ff

Sõudespordibaas 690 и - -

Kolhoosid - 240 " -

Arheoloogilised kaeva- 
mised 500 я 470 " -

Kokku: 12546 päeva 10604 päeva 7961 päeva

Ehitustel töötati faktiliselt 27450 päeva, aga plaani 

täitmise normi järgi 31111 tööpäeva. Võrreldes eelnevate 

aastatega oli tunduvalt tõusnud tööind ja aktiivsus. Tööak- 

tiivsuse tõusust annavad tunnistust ka töötasud. Nii teeni

sid "Punase Kunda" ehitusel üliõpilased juuli kuus 26,80 rbl., 

augustis 23,40 rbl. päevas. Viljandi RTJ-ie juulis 26,15 rbl., 

augustis 30,52 rbl. päevas.

Samal ajal kui enamus üliõpilasi töötas ennastsalga

valt seitseaastaku löökobjektidel, leidus meil veel üksikuid 

üliõpilasi, kes pidasid tähtsamaks isiklikke huve. Kogu üli

kooli kollektiivile tegid häbi Järvekülg, Kukk, Rätsep (õi

gust.), Kliimand, Isotamm, Ots, Jaaniste, Ottender (majand.), 

Pabritšnikova (võõrfil.), Vaiguste, Mütt, Kraan (ravi II k.)f
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Rodima, Titov (keemia), Solo (vene fil.), Nedaškoveki, Šand- 

rik (füüsika), Kappo (eesti fil.), Herrn, Toom, Reino, Sent- 

ka (etomatol.), Toomik (ravi). Ajal, kui komsomoli löökehi- 

tuetel oli vajalik iga töökäsi, arvasid nad paremaks minna 

veetma'suve eemale kollektiivist.

Teeme esimesi tagasihoidlikke kokkuvõtteid.

1960.a. suvine töö näitas, et TRÜ üliõpilased, kommu

nistlikud noored ja noored mõistsid nende ees seisvate üles

annete tähtsust ja suurust. Üliõpilased andsid oma jõukoha

se panuse üldrahvalikul objektil - meie maal kommunismi 

ülesehitamise objektil. Üliõpilaste aktiivne osavõtt töödest 

rahvamajanduslikult tähtsatel objektidel on aidanud välja 

juurida ülalpeetavuse fakte ja väikekodanlikku, halvustavat 

suhtumist füüsilisse töösse. Käesoleval suvel omandas roh

kem kui 150 TRÜ üliõpilast ehitaja kutse. T u l e b  

e d a s p i d i  t a o t l e d a  s e d a ,  e t  i g a  

T R Ü  l õ p e t a j a  o m a n d a k s  õ p p e a j a  

k e s t e l  o m a  e r i a l a s t e  o s k u s t e  k õ r 

v a l  k a  t e i s e  e l u k u t s e ,  t u n g i k s  

l u k k s e p a  v õ i  t r e i a l i ,  k r o h v i j a  

v õ i  k o m b a i n e r i ,  e l e k t r i m o n t ö ö r i  

v õ i  a u t o j u h i  e l u k u t s e  e a l a d u c « e ,  

õ p i k s  h i n d a m a  l o o v a  t ö ö  v õ l u .  Palju

del ehitusobjektidel näitasid meie üliõpilased suurepärast 

eneseinitsiatiivi, aitasid palju kaasa töö paremale organi

seerimisele. Vastupidi - kohtades, kus töö oli halvasti or

ganiseeritud, kus ei tuntud vajalikul määral huvi meie üli

õpilaste töötingimuste vastu, olid ka tagajärjed halvemad 

kui muudel töölõikudel. Siit tuleb teha järeldusi. Peame 

edaspidi suunama oma üliõpilasi seitseaastaku kõige vajaliku

matele objektidele, kuid selle arvestusega, et saaks maksi

maalselt ära kasutada üliõpilaste vastavaid oskusi ja loovat 

initsiatiivi, rakendada kogu üliõpilaste nooruslik jõud ja 

energia partei poolt püstitatud ülesannete täitmiseks. Kui 

käesoleval aastal omandas ehitaja eriala 150 üliõpilast, 

o ü 8 eeloleval suvel peab saama eesmärgiks - iga komsomoli
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löökehitusel töötav üliõpilane omandagu vähemalt üks ehitaja 

eriala.

Märkida tuleb "Punase Kunda" ehituselt tööjuhatajate 

sm. Kask’i ja Suvorovi väga tähelepanelikku suhtumist üliõpi

lastesse. Nende poolt anti üliõpilastele tööd, mis nõudsid 

algatusvõimet ja loovat suhtumist. Selletõttu ka üliõpilased 

suhtusid töösse hästi.

Mõningatel juhtudel kasutati üliõpilasi mitte selleks 

otstarbeks, milleks nad asusid tööle komsomoliobjektidele. 

"Punane Kunda" ehitusel suunati grupp üliõpilasi juulikuue 

tööle Rakvere ehitatava nakkushaigla kanalisatsionnitöödele, 

grupp üliõpilasi võitööstusse, Balti Soojuselektrijaama ehi

tusel pandi grupp üliõpilasi augustikuul pesema ehitatava 

koolimaja aknaid. Sageli anti töökäske läbimõtlematult, mil

le tõttu tehtud töö tuli ümber teha.

Üliõpilaste töö vastu tundeid suurt huvi Kunda ja Bal

ti Soojuselektrijaama komsomolikomiteed. Eriti tuleb esile 

tõata sm, Gretšiškinit ja Šakalovit nende tähelepaneliku suh 

tumise pärast üliõpilastesse ning staapide töö suunamisse.

On rõõmustav märkida, et 1960.a. suvel töötas enamik 

üliõpilasi koos kollektiiviga, ehitustele sõideti sageli ko

gu kursusega. Eeskujuks võib siin seada praegust eesti filo

loogia III kursust, kelle seast eriti Helvi Koppeli brigaad 

teenis tsemenditehase "Punane Kunda" ehitusel üldise lugupi

damise. Enamus antud kursuse üliõpilastest avaldas pärast 

kuuajalise vahetuse lõppu soovi jääda ehitusele veel üheks 

kuuks. Nad kinnitasid oma tööga, et nõukogude üliõpilaskond 

•ammub uue ühiskonna ehitajate paremiku ridades.

Tehes kokkuvõtteid, peame eriliselt ära märkima oma 

"veteranide" tööd. Meil on terve rida üliõpilasi, kes paist

sid silma ennastsalgava tööga juba uudismaadel, ning jätka

vad nüüd vanu traditsioone vabariigi ja üliõpilasehituste 

tähtsamatel objektidel, andes oma kogemused ja energia töö 

paremaks organiseerimiseks, sõprussidemete loomiseks töölis- 

nooriega, vaba aja sisukaks veetmiseks. Nimetagem siin veel 

kord neid nimesid, kes väärivad meie tunnustust ja lugupida-
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mist - Eeter Linn, Einu Rei*snik, Leabit Bartels, Taevo Таит, 

Mihkel Virkus, Neida Truu, Valentina Kütt.

Tartu Riikliku ülikooli kemeomoliorganisatsioon jätkab 

alustatud häid töötraditsioone ka tuleval aastal. Uusi tuge

vaid tflökäsi nõuab tsemenditehas "Punane Kunda", kue praegu 

valmistutakse esimese klinkri saamiseks, jätkuvad tööd Kää

riku spordibaasi, Raudbetpondetailide tehase ehitusobjekti

del, ülikooli tootmisbaasi väljatöötamisel. Alles paar näda

lat tagasi tõstis ekskavaator esimesed kopatäled pinnast uue 

ajakohase ühiselamu vundamendi süvendist. Me ehitame ise, en

di oskuslike kätega üles selle ühiselamu! Anname oma osa ka 

selleks, et valmiks Õigeaegselt meie teatrihälli "Vanemuise" 

uus hoone.

Meie üliõpilaste nooruslik energia on leidnud raken

dust tänu vabariigi partei, nõukogude ja komeomoliorganite 

väga tähelepanelikule suhtumisele. 1959.a. detsembrie valmi

nud ühiselamu ja 1960.a. septembris valminud Kääriku staadi

oni ehitustöödele osutasid suurt abi ja hoolt EKP Keskkomi

tee esimene sekretär sm. Käbin, ENSV Ministrite Nõukogu Esi

mees sm. Müürisepp, ELKNÜ Keskkomitee sekretär sm. Väljas ja 

EKP Tartu Linnakomitee sekretär sm. Raid.

üliõpilased said nendelt alati konkreetset abi ja nõu, 

milletõttu üliõpilaste energip leidis täit rakendust, EKP 

Keskkomitee ja ENSV Ministrite Nõukogu poolt toetatakse iga

ti üliõpilaste rakendamist ehitustöödele. Tänu nende hoolit

susele loodi võimalused uue ühiselamu ehitamiseks väljaspool 

plaani. Sel ehitusel leiavad rakendamist jällegi sajad üli

õpilased. Pole kahtlust, et ka uus rajatav ühiselamu kerkib 

sama kiiresti kui eelnev tänu vabariigi juhtivate organite 

järjekindlale toetusele ja meie üliõpilaste loovale tööle.

Meie abi oodatakse linnas ja maal kultuur-kasvatueliku 

töö läbiviimisel elanikkonna hulgas.

TRÖ komeomoliorganisatsioon teeb ka edaspidi kõik sel

leks, et valmistada paremini ette meie üliõpilasi tööks ja 

tulevaseks elukutseks, kasvatada meie õppivat noorsugu ajas

tu vaimus, kasvatada neis kodanikuküpsust. Ülikooli seinte
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vahelt väljub kommunismiehitajate uua vahetue. Heie kõige 

suuremaks ja pühamaks kohuseks on see, et vahetus kasvaks 

julgeks ja elurõõmsaks, ideeliselt karastatuks, kes kind

lalt usub meie suure ürituse võidusse, annab oma väärika pa

nuse kommunismi ülesehitamisse meie maal.

1960.a. suvine tõõ oli selle tõenduseks, et Tartu 

Riikliku ülikooli kommunistlikud noored ja noored õigesti 

mõisteid nende ees seisvate ülesannete tähtsust ja suurust. 

Ja eks olegi see meie noorsoo vastuseks Kommunistliku Par

tei ja Nõukogude Valitsuse hoolitsuse eest.

-  15 -



TASUTA


