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Juba Aadamast saadik on ruma-
laid rohkem kui tarku.

Eesti vanasona

ja automatiseerimist. Nagu
teadlased kindlaks tegid"
tOOtas 1. augustiks 1979. aastal
40,1 protsenti NSV Liidl1 toas-
tustDOlistest kiisitsi (siinjuures
pole aga arvesse vOetud ini-
mesi, kes tegelesid masinate
remondi ning hiiiilestamisega) .
Ebapiisavalt on praegu veel
mehhaniseeritud lao-, remondi-
ning peöle- ja mahalaadimis-
tOOd. Meie òàà tDOstuse pOhi-
tootmises tDDtab praegu òåÜÜà-
niseeritult ja automatiseeritult
á5 protsenti, abitDOdel aga kOi-
gest ÇÎ protsenti tOOlistest.
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Siit jareldub: kiirendatud
korras on vaja edendada tOste-
transpordi masinaehitust. Kuid
muidugi ei saa ainuiiksi selle-
ga piirduda ka çî. ..35
protsenti pOhitootjaist ootab
moodsamaid t66vahendeid.

GUST À V ÍÀ ÀÍ,
ENSV ò À akadeemik

Kaks konna kukkusid koore-
kirnu. Intelligentne sai kohe
aru, et olukord on lootusetu,
ja uppus. KOhna intellektiga
emotsionaalne konn hakkas
hiisteeriliselt rabelema:, peksis
koore vDiks j à paases.

Neile, keda leidub alati roh-
kem kui tarku, on too anek-
doot vagagi meeltmQOda, kinni-
tades just seda, mida ihal-
datakse kuulda: mOistus ei ole
kuigi vajalik, viib koguni
hukatusse, tavaline huupi rabe-
lemine. on palju etem. JOu-
kohasem peale selle.

Kujutage siiski kOhna intel-
lektiga kergatsit opereerimas
teie last vOi juhtimas lennu-
kit, mille aknast praegu valja
vaatate, vOi remontimas gaasi-
sea.dmeid teie kQOgis. Kas pole
nOnda, et oleme kiill valmis
kuulutama rumalat emotsionaal-
set hiiplemist ja loogikavaba
ligadi-logadi mDtlemist vaga
inimlikeks nahtusteks, kuid
siiski mitte nende puhul, kel-
lest sOltub meie elu, tervis
ja heaolu? Neilt nOuame «lai-
duvaarseid» omadusi: talitsetud
tundeid, normaalset peaga mOt-
lemist, professionaalseid ja
muid vajalikke teadmisi, ranget
kinnipidamist normidest (sea-
dustest, eeskirjadest, tehnoloo-
gilisest distsipliinist).

Enda kOrvale (olgu kaevikus
vOi abielus) ei taha kiill
vist keegi saarast emotsionaal-
set mehikest, kes kriitilises
olukorras on suuteline vaid
piiksi tegema. Mainitud apardus
juhtub teatavasti siis, kui hirm
saab jagu mOistusest ja tah-
test, teiste sOnadega, kui meie
hinge (psiiiihika) iiksikute «osa-
de» vahel pole normaalset
koostOOd. On emotsioonid (eriti
kOige hukatuslikumad -raev
ja hirm) allutatud tahtele ja
tahe mOistusele, siis leidub
eeldusi ellu jaada ja elust
mOnu tunda. (Ulaltoodud kius-
likus anekdoodis omistatakse
intellektile vaid keeruka olu-
korra lootusetuse mOistmine.
Tegelikult on muidugi risti
vastupidi: mida inteIligentsem
inimene, seda paremini ta
mOistab, et lausa lootusetuid
olukordi tuleb ette iiliharva,

Eeltoodu pOhjal ei kahtle
kUll vist keegi, milline tulu
tOuseks tehnika ja tehnoloogia
asendamisest tanapaevasema,
tootlikumaga. NLKP xxv ja
XXVI kongressil margiti, et
majanduslikult kasulikuks osu-
tub vaheste operatsioonidega
tehnoloogia (kOrgahjuta metal-
lurgia, vartnata ketruse, sUs-
tikuta kudumise jms.) rakenda-
mine. Teadlased on seniste
kogemuste pOhjal valja arvuta-
nud vaheoperatsioonilise teh-
noloogia efekti. Kasutatavate
masinate tDOkindluse kasv ja
vaheste operatsioonidega teh-
noloogia automaatjuhtimine
tOstaks tDOviljakust tervelt 15
...20 korda.

Juba praegu kasutatakse NSV
Liidu tDOstuses ulatuslikult àè-
tomaat- ja poolautomaatliine,
programmjuhtimisega metalli-
IOike- ja survetOOtlusseadmeid,
tDOstusroboteid. NLKP XXVI
kongressil peeti vajalikuks
hakata paremini katma nOud-
mist tootmise mehhaniseeri-
miseks ja automatiseerimiseks
tarvilike masinate-seadmete ja-
rele. Tunduvalt laieneb mini-
elektronjuhtimisseadmete osa-
kaal, rohkem hakatakse val-
mistama ja kasutama roboteid.
Senisest tOsisemat tahelepanu
pOOratakse rakendusteadustele:
mikroelektroonikale, robot- ja
arvutustehnikale, automatisee-
rimisvahendite tootmisele, juh-
timis- ja lasertehnikale.
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