Rein Lõugas - 60
26. novembril on Rein Lõugase 60. sünnipäev.
Kümme aastat tagasi alustas tollane
kroonikakirjutaja Reinu tähtpäeva auks kirjutatud
juttu sõnadega: “Rein Lõugase töömehepõli algas
Tallinna Elektrotehnika Tehase Teadusliku Uurimise Instituudis 1973. a.” Faktid selles lauses on
ilmselt õiged, aga see raskus, mis kangastub koos
sõnaga “töömehepõli” on kuidagi seostamatu
Reinu ja tema tööga. Vahest oli see teisiti tehase
instituudis, aga need 34 aastat, mis Rein on
veetnud KübI seinte vahel, näivad vähemalt
kolleegist (kõrvalt)vaatlejale küll kerged olnud,
pigem rõõmsad kui raskuste ületamisega seotud. Alati heas tujus, alati abivalmis
ning sõbralik – see on kuvand Reinust.
Rein Lõugase töödest ja kogemustest kuni 50. eluaastani saab igaüks
kerge vaevaga lugeda internetis kättesaadavast ja ülalviidatud tähtpäevajutust.
Vahepealse kümnendiga on loomulikult lisandunud elutarkust ja enesekindlust.
Pole ülepingutatud öelda, et Rein on instituudi raudvara. Ta teab ja tajub, mis on
püsiv selles arvutite ja programmide maailmas, mis aina kasvavas tempos
areneb ja muutub. Eks meilgi on arvutisüsteemi uuendamisel tegijateks noored,
kes tulnud koolidest uute teadmiste ja ideedega. Nende initsiatiiv on hoidnud ka
meie IT infrastruktuuri värskena. Samas on Rein “süsteemikute” juhina õppinud
palju noortelt kolleegidelt, aga hoidnud neid ka vaos liigse tormakuse korral. Ta
on kõik ostetud asjad ja programmid ilusti registrisse kandnud, et kord oleks.
Ning kui arvuti või server enam tuliuus ei ole, ning selline on 90% meie
süsteemist, on Rein selle ilusti oma hallata ja hooldada võtnud. See on tänuväärne ja ülioluline töö, mida kolleegid vast igapäevaselt väga ei märkagi.
Süsteemiadministraatori töö on juba kord selline, et kui see jääb kasutajale
märkamatuks, on see kõige paremini tehtud.
On ütlemata tore, et Reinu tegevus ei piirdu KübIga.
Küllap tema rahulolev ning mõnus suhtlemismaneer saab
alguse kodust. Reinul on viis last, kõik juba enam-vähem
suureks kasvanud-koolitatud. Siit ka üleskutse
noorematele küberneetikutele: tehke järele!
Soovime Reinule jätkuvat elurõõmu ning tervist!
Kõik muu tuleb siis juba iseenesest.
Kolleegide nimel,
Jaan Penjam

