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Mida näitab kevadine
eksamisessioon
Meie instituudi kollektiiv läbib käesoleva õppeaasta tähtsaimat
ja vastutusrikkamat ajajärku — kevadist eksamisessiooni. Igal
päeval toimub mitmeid eksameid, sajad üliõpilased annavad aru
oma semestri, osalt aga ka kogu õppeaasta jooksul tehtud tööst ja
omandatud teadmistest, õppejõududel on võimalus kontrollida,
kuidas on õnnestunud neil edasi anda oma teadmisi ja milliseid
kohti nende töömetoodikas tuleb veel täiendada, et nende poolt
ettekatavad loengud muutuksid veelgi paremateks, sügavamalt
ainet lahtimötestavamateks.
Kuigi suurem osa meie kollektiivist pingutas jõudu, et tulla ek
samisessioonile põhjalikult ettevalmistatult, et näidata eksamitel
ainult häid ja väga häid tulemusi, näitab eksamite kulgemine, et
mõnes õppeaines on ettevalmistus siiski olnud pealiskaudne.
Väga nõrgalt esinesid näiteks õpperühma 0-21 üliõpilased kõr
gema matemaatika eksamil dotsendi kt. sm. Peterseni juures. Ko
gu rühma üldarvust, 19-st üliõpilasest, sooritasid eksami ainult 10.
Neli rühma üliõpilast eksamile ei ilmunud, viis üliõpilast polnud
nõrkade teadmiste tõttu suutelised eksamit sooritama, nelja üli
õpilase vastuseid hindas õppejõud hindega «rahuldav» ja samuti
nelja vastuseid hindega «hea», väga häid vastuseid suutsid anda
ainult 2 üliõpilast. Vaikides ei saa mööda minna ka faktist, et
puudulikult olid eksamiks valmistunud teiste hulgas ka kaks rühmakolmiku liiget — komsomoligrupi sekretär K. Rebane ja ame
tiühingu organisaator M. Haljas. Mäletame, et õpperühmast 0-21
oli korduvalt juttu ka juba varakult enne eksamisessiooni. Tõsise
töö vajadusest kõrgemas õppeasutuses ja korralikult valmistumise
tähtsusest kevadiseks eksamisessiooniks rääkisid üliõpilastele õp
perühma hooldav õppejõud vanemõpetaja Ojaste, instituudi komsomolikomitee sekretär sm. Aruküla jt., kuid loidusest ja mugavu
sest ei suudetud õpperühmas siiski lahti saada. Mida toob keva.ine eksamisessioon õpperühmale 0-21? Siin on ilma pikemata
selge vastus — akadeemilised võlgnevused ja seega lisakoormuse
suviseks õppevaheajaks. Kui aga ka siis ei võla võlglased end
tõsiselt käsile — eksmatrikuleerimise.
Veelgi suurema puudulike arvuga suutis sama aine eksamil õp
pejõu sm. Garšneki juures toime tulla ehitusteaduskonna õppe
rühm E-25. Siin oli õppejõud sunnitud välja panema tervelt kahek
sa puudulikku.
Halvasti ettevalmistatult tuli käesoleval sessioonil füüsika eksa
mile professor Altma juurde õpperühm EV-23. Üheksateistküm
nest üliõpilasest ei sooritanud eksamit 5. Alla igasugust arvestust
vastasid üliõpilased Jaan Laas, Arvi Taik ja Ernst Tšengov. Väga
häid vastuseid esines ainult 2. Kuuele üliõpilasele märkis õppe
jõud hindeks «nelja», kuna ülejäänutel tuli leppida rahuldavatega.
Toodud faktid näitavad veelkordselt, et meie õppejõududel ja
ühiskondlikel organisatsioonidel seisab veel ees suur töö võitlu
ses mugavuse, laiskuse ja kohusetundetuse vastu. Tuleb teha kõik
selleks, et kaoksid sellised negatiivsed nähted, et meie kollektiiv
saavutaks sajaprotsendilise õppeedukuse.
Muidugi ei saa öelda, et eksamisessioon tooks endaga kaasa
puudulikke hindeid kõigis õpperühmades. Kaugeltki mitte. Ena
miku õpperühmade üliõpilaste esinemine eksamitel kinnitab, et
sessioonile on eelnenud pidev töö kogu semestri vältel ja tubli
ettevalmistus vahetult sessiooni eel. Nii lõpetasid kevadise eksami
sessiooni paljud vanemate kursuste õpperühmad (IM 61, MS-82,
MA-66, ME-83, L-102, 0-81, KS-82 jt.) väga edukalt.
Eeskujulikke tulemusi on eksamitel senini näidanud õpperüh
mad KS-42, IM-41, IM-21, L-43, MM-21 jt.
Teaduskondadest on käesoleval eksamisessioonil edukamalt esi
nenud keemia-mäeteaduskond, kus 50,6 protsenti eksamisessioonil
saadud hinnete üldarvust moodustavad väga head hinded, kuna
puudulike hinnete protsent on 0,5. Väga heade hinnete üldsuhtega (48,5 protsenti) jäi keemia-mäeteaduskonnast pisut maha insener-majandusteaduskond, kuid selle eest on puudulike hinnete
protsent siin madalam — 0,3.
Suurim eksameid mlttesooritanute protsent — 7,7 — esineb
ehitusteaduskonnas, kusjuures väga heade hinnete protsent on siin
samaaegselt ainult 26,6.
Kogu instituudi ulatuses on kevadisel eksamisessioonil seni saa
vutatud väljapandud hinnete kogusummast '41,2 protsenti väga
häid ja 4 6 ,3 protsenti häid hindeid. Rahuldavaid hindeid on esi
nenud 9,7 protsenti ja puudulikke 2,8 protsenti.
Eksamite korrast kinnipidamise ja distsipliini suhtes esineb
kahjuks ikkagi veel tõsiseid puudusi. Eksamitele on jätnud ilmu
mata üle kümne üliõpilase (R. Palm — (MT-64), T. Kutser —
(E-61), M. Naams —(IM-81) jt.). Kuigi see arv on momendil küll
väiksem kui talvisel eksamisessioonil ei tohi see mingil määral
õigustada distsipliinirikkujate käitumist. Tuleb võtta vastutusele
omavolitsejad. Lõpp dlstsipineerimatusele!
Nagu eeltoodust selgub, toob käesolev eksamisessioon kaasa jäl
legi mitmeid akadeemilisi võlglasi, kelledega tuleb meie kollek
tiivil tegelema hakata otsekohe peale sessiooni lõppu. Tuleb hoo
litseda, et kõik akadeemilised võlglased õiendaksid oma võlad või
malikult otsekohe uue õppeaasta esimestel päevadel.
Momendi tuleb aga kõiki jõude rakendada selleks, et veel ees
seisvad eksamid ei suurendaks enam puudulike hinnete arvu.
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igale kõrgemat haridust oman
dama asunud tõsiselt
töötavale
üliõpilasele
makstakse
stipen
diumi, mis annan võim aluse ilma
m ajanduslike muredeta pühenduua täieüKUit õppetööle. Suureks
aoiics on üliõpilaste elu-olustikux.ste
tingim uste
parandamisel
õppeasutuste
juures
asuvates
ühiselam utes elamispinna kasuta
m ise võimalus.
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vöimaÜK mind k uigi palju abis
tada.
Tänu nõukogude korrale
pole aga ma tundnua majandusИкке raskusi kogu õppeaja k es
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Nagu teada on materjalide i praeguse oluKorraga võrreldes
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Kevadine eksam isessioon peab sioon juba 1. juunil. Seega oleks
asuma ka m eie instituudi siseaja- olnud sobivam avaldada esimese
kirjanduse — teaduskondade ja eksami tulemused. Ka teine ek
kirjutis
ühiskondlike
organisatsioonide sam isessiooni käsitlev
seinalehtede toim etuste töö tu li «KKsamituiemused aines «Ehitus
te teostamise tehnoloogia»», (au
punktis.
S elle asemel aga,
et e la v a lt. tor sm. Randvee) on vananenud
kajastada eksamite kulgem ist, et ja nõuab asendamist külluses
kiirelt reageerida väärnähtustele, leiduva värskema materjaliga.
V äga kehv väljanägemine on
et tõsta esile eesrindlasi ja kriti
seerida logelejaid , ripuvad m eie laevaremonditeaduskonna seina
instituudi seinalehed
hallidena, lehel «Korablestroitel». Artiklite
iganenutena ja vananenutena hä pealkirjad on kirjutatud lohakalt,
belikult oma kohtadel. Nende olu pole ühtki karikatuuri, joonistust
kord väärib tõsiselt kaastunnet ega kaunistust, kuigi teame, et
ja pole kahtlust, et mitmedki sei omal ajal oli see seinaleht ku
nalehed tahaksid kaduda kuhugi junduselt üks paremaid. Seinale
varjulisem asse paika, nagu n äi h e õitseaega meenutab veel prae
teks ÜTÜ seinaleht, «ÜTÜ Teata gu gi üks teaduskonna dekaani
ja», mis on leidnud uudishim uli sm. Mureli poolt kirjutatud «ha
ke pilkude eest
vaikse nurga bem ega» artikkel, mis kannab
kuupäeva 29. veebruar 1956.
UTU N õukogu ruumis.
Kuidas võiks leppida veel eh i S elle pealkiri on kujundatud häs
tusteaduskonna seinalehe «Ehita ti ja ka ümbertrükkimine on teos
jaga». Vähemalt vorm iliseltki on tatud korralikult. Tõsi küll, teis
siin kõik enam-vähem korras, kui te artiklite sisu on vähemiganegi sisu, vaatamata suhteliselt h i nud, kuuludes nii umbes möödu
lisele kuupäevale, on kaunikesti nud kuu lõpupäevadesse. Ahasta
vananenud.
«Ehitaja» viim ane valt tühi on aga «Korablestroitenumber pn ilmunud 7. juunil И» noorem vend «Rõnda», m ille
kolleegium iliikm ed
k. a., kuid m illegipärast on sin seltsim ehed
na paigutatud üliõpilase V. Haa on nähtavasti täielikult unusta
re artikkel «õpperühm E-22 ek nud.
«O lgu tervitatud 1. mai!», hak
samite eel» , k uigi nagu teada,
algas sel õpperühmal eksam ises kab m eile silma mehaanikatea-

duskonna seinalehe juhtkirjast,
v eelg i veidi vanemast sündmu
sest, kunstilise isetegevuse ja
omaloomingu X olümpiaadist tea
tab teine, sm. Kuldvere kirjutis.
N agu juhuslikult on nende k olle
tanud paberite vahele eksinud ka
A . A rlste poolt kirjutatud artik
kel «A lgas eksam isessioon». Kui
aga loodame sellest leida m ingeid
uusi andmeid, siis eksime. Seal
esineb ainult märkmeid vanema
te kursuste ammugiiõppenud ek
samitest.
K õige rohkem paneb aga jah
matama keemia-mäeteaduskonna
seinaleht «Keem ik». Tõesti valus
on vaadata tema luitunud ja ku
lunud kogu keem iahoone I ja II
korruse trepikäänu juures. A lus
on üleni tolmunud, tähed viltu 
sed ja ripakile, nagu m ingi muinsusese ilutseb aluse kõige kõrge
mas tipus ammugi enam mittekantava maaosakonna üliõpilaste
vorm iriietuse paguni kujutus. Ei
seda, k elle häälekandjaks ta vaeneke peaks olema,
ei ilmumisküupäeva, ei numbrit ega toim e
tuse kolleegium i. N eile kohtade
le, kus nimetatud dokumentatsi
oon peaks asuma, on keegi musta
pliiatsiga vedanud inetud küsi
märgid. Ja sisu —- sellel ei taha
peatudagi. V igases vene keeles
tervitatakse siin II Balti Liiduva
bariikide ja V algevene NSV üli
õpilaste teaduslik-tehnilisest kon
verentsist osavõtjaid. Muugi ma
terjal kuulub umbes samasse va
nuseklassi. Ei ühtegi rida eksa
mitest.

Seltsim ehed
seinalehtede toi
metuse kolleegium ist!
Seltsim e
hed ametiühingu- ja komsomolibüroodest! S elline olukord, mis
valitseb praegu meie instituudi
seinalehtede juures, on irvitam i
ne ajakirjanduse üle. Veel enam
— on kuritegu jätta sellisel täht
sal perioodil kui seda on keva
dine eksam isessioon, seinalehed
niivõrd unarusse. Kus on teie sil
mad, et te ei näe, kui koltunuks,
kuid samal ajal ka kisendavaks
on muutunud artiklite pealkirjad.*
Kuhu on jäänud teie kohuse
KÕrgema m atem aatika eksamil dotsendi kt. I. Peterseni juures tundlikkus oma töö suhtes, oma
näitas väga -häid teadm isi õpperühma KS-22 üliõpilane Tõit Kuusre. ühiskondliku kohustuse suhtes?

O. Tuuliku foto

E. KESKÜLA

Bibliograafilist informatsiooni
N õukogude
rahvam ajanduse
võimas tõus, mille kavandas
N LK P XX Kongress, on lahuta
m atult seotud võimsa tehnilise
progressig a kõigis rahvam ajan
duse harudes, m ille arendamises
etendab täh tsat osa kirjandus.
Trükisõna:
raam at, ajakiri,
ajaleh t jt. on igale inimesele
kujunenud igapäevaseks eluvaja
duseks, m ille kaudu toimub tema
ideeline kasv ja teadusalaste
n ing erialaste teadm iste oman
damine, mis om akorda eeldab
nende teadm iste oskuslikku ra 
kendam ist igapäevases töös.
Teaduseja
tehnikaalaste
avastuste ja saavutuste ning
nende m ajandusliku rakendam ise
võim aluste ja kogem uste levita
mine laiades rahvahulkades toi
mub
kirjanduse
kaudu,
mis
omab suure tähtsuse tootmis
tegevuses, s. o. tehastes, ette
võtetes, kaevandustes, vabriku
tes jne., kuid erialase juhtiva
k aad ri kasvatam isel ja etteval
m istam isel kõrgem as õppeasu
tuses omandab kirjanduse pro
pagand a erilise tähtsuse. Tea
dusalaste teadm iste kõrval peab
iga üliõpilane om andam a oskuse
leida
ja
kasutada kirjandust,
peab om andam a oskuse orien
tee ru d a erialases kodumaises ja
välism aises kirjanduses, mis teki
tab rask u si isegi instituudi õp
pejõududele, kuna instituudi k ir
jan d u slik baas on veel nõrk ja
lünklik, tem a kasutam ine ras
kendatu d ruum ilistest ja rah a
listest raskustest tulenevate ta 
kistuste tõttu ning passiivne fon
dide kasutam ise mõttes, kuna
lugejaskond pole inform eeritud
kõigest olem asolevast ja saabu
v ast kirjandusest, m istõttu kõik
uus upub varasem a kirjanduse
hulka ja teda leida on võrdle
m isi raske. Teiselt poolt on le
vinud lugejaskonna hulgas mu
gavusest tingitud harjum us hoi
da raam atukogu raam atuid kinni
enda käes aastaid järgem ööda,
m illega kõigilt ülejäänud luge
ja ilt on ä ra võetud nende raa
m atute kasutam ise võimalus.
R aam atukogu on seni väga
vähe pööranud tähelepanu k ir
janduse propagandale ja luge
jaskon n a abistam isele soovitava
k irjand u se leidmisel. B ibliograa
filise inform atsiooni korrald a
m ine raam atukogu ponilt on äär
m iselt v ajalik ja pakiline üles
anne, m illine tuleb kiirem as kor
ras lahendada. Eeltöid selles
suunas on tehtud ju b a rohkem
kui aasta.
N ii on raam atukogu
komp
lekteerim ise osakonnas sisse sea
tu d kirjanduse ettetellim ise k ar

toteek kirjastuste järgi, mis pee
Jälgides käesoleva kevadise
geldab lähem as tulevikus (kuni eksamisessiooni ühiskonnateadus
aasta ette) trü k ist ilm uvat kir te eksamite tulem usi, tuleb nen
jandust, mille jä rg i võib ühtlasi tida, et meie üliõpilased on
näha, kas raam atukogule tellitud õigesti aru saanud m arksism i
raam at on trü k ist ilm unud või leninismi aluste
ja
poliitilise
m itte ja m illal.
ökonoomia suurest
tähtsusest
Nimetatud kartoteegiga tutvu õige m aailm avaate om andam ise
mine on vajalik kõigile õppe le, paljudele teistele teadusharu
jõududele. Nii m itm edki õppe dele õlge lähenem isoskuse k u 
jõud on saanud selle kaudu väär jundam isele. Suurem al osal nen
tuslikku eelinform atsiooni ja abi de õppeainete eksam itest on ena
oma isikliku raam atukogu komp mus üliõpilasi andnud väga häid
lekteerim isel, andes seejuures ja häid vastuseid.
ühtlasi tulusaid näpunäiteid raa
Väga tublilt sooritasid õppe
m atukogule kirjanduse
valimi rühma- IM-42 üliõpilased näiteiks
seks ja vajaliku eksem plaarsuse poliitilise ökonoomia eksami õp
kindlustam iseks.
pejõu sm. Sipsakase juures. 22-st
Edasi on raam atukogu komp üliõpilasest
vastasid
hindele
lekteerim ise osakonnas sisse sea «väga hea» 19 ja hindele «hea»
tud kirjanduse kartoteek minis 3 üliõpilast. M adalamaid, hindeid
teerium ide ja asutuste jä rg i nen eksamil ei esinenud.
de poolt v älja antud kirjanduse
M arksismi-leninismi
aluste
kohta, m illist raam atukogu pole eksamile sm. Tšernovi juurde tu
tellinud ega saanud.
Selliseid lid hea ettevalm istusega iaevaväljaandeid on võim alik saada remondiiteaduskonna õppeirühmaasutustest otsese kirjavahetuse de L-41, L-22 ja L-23 üliõpila
teel või teaduslike tööde vahe sed. Nii andsid õpperühm a L-22
tuse korras. Teaduslikele tööta üliõpilased 11 väga head ja 12
jaile annab nim etatud kartoteek head vastust.
Sama
õppeaine
väga head inform atsiooni asutus eksami
õppejõu
Lambakaihara
tes teostatavast teaduslikust uuri juures sooritasid eeskujulikult
mistööst.
õpperühm a KS-42 üliõpilased,
Eelinform atsiooni ilm uva k ir kusjuures
parem aid vastuseid
janduse kohta annavad veel kir andsid üliõpilased A arne Suurjastuste tem aatilised
plaanid, tahl, K aido Tenno jne.
millised on raam atukogus
ole
L. SUURKIVI
mas 1954. aastast alates ning
NSVL
K ultuurim inisteerium i
diplom itöid
R aam atukaubanduse P eavalitsu K aitstakse
se «Tellim islehed» (Blank dlja
Esmaspäeva hommikul kogu
zakazov).
nesid keemiahoone I auditooriu
Raam atukokku saabunud k ir misse kütuste keemilise tehno
jandusest annab m õningat üle loogia eriala diplom andid. Selja
vaadet uue kirjanduse kartoteek taha oli jäänud kolm kuud tõsist
laenutusosakonna
lugem istoas, tööd ja nüüd seisis ees viimane
kuid see ei peegelda kaugeltki aruanne instituudis — diplom i
kogu raam atukokku saabunud töö kaitsm ine. Enamik diplom an
uudiskirjandust.
didest olid sooritanud oma töö
1956.
aastast alates kavatsebsuure põhjalikkusega ja näita
raam atukogu hakata välja andma sid selle kaitsm isel head erialast
süstem aatilist
bibliograafilist ja üldtehnilist ettevalm istust.
bülletääni uue saabuva k irja n 
Riiklik eksamikomisjon otsus
duse kohta, m illine hõlmaks tas tunnistada diplomitöö hinde
suurem a ja tähtsam a osa kogu «väga hea» vääriliseks seitsmel
sissetulevast kirjandusest. Bülle ja hinde «hea» vääriliseks nel
tääni esimene num ber haarab jal üliõpilasel.
jaan u ari ja v eebruari kuus kata
Kõrgeim a hinde said värske
loogitud k irjan d u st ning paljun test inseneridest meie vabariigi
datakse rotaato ril kateedritele, põlevkivitööstusesse töölesuunaõppejõududele, üliõpilastele, as tud Jaan Lüllemets, M arienne
pirantidele ja m õningatele ette Tulp ja Aili Kolk, Nižni-Tagili
võtetele tasu ta levitam iseks ja koksikeemia-kombinaati tööilesõisäilitam iseks vastava nim ekirja tev
K alju Väljak. Instituudis
alusel (tellimise korras).
õppeaja vältel kõik eksamid vii
K ahjuks puuduvad
raam atu tele sooritanud H eli Voore saa
kogul endal bibliograafiliseks vutas k a siin väga hea hinde.
tööks v ajalikud töövahendid ja Sama hinde vääriliseks tunnis
m aterjal, m illistest m uredest üle tati k a Elvi Lageda hoolikaltsaamisel on v ajalik instituudi teostatud diplomitöö.
Diplomitööde kaitsm ine jätkub
direktsiooni abi.
ja peatselt saab meie m aa kee
L. TEPP,
m iatööstus juurde 27 noort inse
I. ROOKS
TPI Raamatukogu juhataja nerkeem ikut.

A R S TI JUURES
H ädine kogu sisenes T PI üli
õpilaste ihuarsti kabinetti. Taga
sihoidlikult oli ta koputanud,
alandlikult astus ta doktori laua
juurde, kohendas salli kaelas, kö
his, nuuskas nina ja kohises:
„Tervist."
„Tervist." Doktor osutas käega
toolile.
P atsient istus, vajus kössi ja
kõverasse ning nuuskas jälle n i
na.
„Noh, m ida siis teie kurdate?"
„Haige."
„M is siis viga on?"
„Halb on olla. Nohu, ja k u rk on
valus. _ Juba eilsest p e a le . . . “
„Ja-jaa, seda nad teevad, need
keva d ised ilmad. Vaatame kohe."
D oktor võ ttis laualt kraadiklaasi,
lõi alla, ja ulatas haigele.
„ E i. . . pa lavikku v ist pole.
E e . . . ega küll ei tea, pole täna
kraadinud." arvas see, term om eet
rit kohale seades.
„Mis te nim i on?" küsis doktor
ja tõm bas kartoteegikasti ligem a
le.
„Vesiloks."
„ A h a a . . . Te alles hiljuti käi
site siin . . Dokt or leidis kaar
di ja pani enda ette la u a le. . .
„Oodake ü ks h e t k .. " doktor tõ u 
sis ja läks kõrvaltuppa, ku st pea
gi kostis kapiukse kiiksatus ja
pudelite klirin klaasriiulil.
V esiloks elustus järsku, haa
ras kaenla alt kraadiklaasi ja p i
sut aega näis, nagu pum paks ta
laua all jalgrattakum m i täis.
Siis kostsid sammud, Vesiloksu
käsi teg i kiire liigutuse põue ja
M B-04893

Ü hiskonnateadusi om an
datakse hästi

ta vajus endiselt kössi ja kõve
rasse.
Doktor tuli tagasi ja istus.
„Kurk on haige?"
„On küll."
„Vaatame kohe. T ehke suu lah
t i . . . nii." D oktor kissitas silm i
ja vaastas teraselt Vesiloksüle
suhu. „Hm. Näha pole midagi.
Veidi punane on, a g a . . . “
Vesiloks pani suu kinni ja hak
kas hirm sasti köhima. Siis nu u s
kas nina.
„Köhite ka?" küsis doktor.
„Hirmsasti."
Doktor otsis lauasahtlist pulb
rid ja ulatas patsiendile. „Köha
vastu võ tke neid. Rubla ja kolm 
küm m end kopikat.“
Vesiloks võttis ühe pulbri kohe
sisse ja jõi v e tt peale. Oli hirm us
kibe.
„No andke nüüd kraad ka siia,
vaatame."
Doktor sai kraadi, tõstis silm a
de juurde ja uuris tü k k aega.
„Ohoo!" hüüatas ta siis „Teie
siis ikka g i olete päris haige!" Ta
lõi kraadiklaasi alla ja pani lauale.
„ P a lju ... p alju oli?" pomises
Vesiloks.
„Neliküm m end ja kuus. K üllalt
teie jaoks. M iks te üldse välja tu 
lite, oleksite pidanud voodisse
jääma, ilm on niiske."
„Ei te a . . . ega . . . ega poleks
tohtinud küll. Aga koolis sai käi
dud, j a . . . enne nagu ei saanud
arugi."
„Valu on kusagil?“ päris dok
tor.
Üksiknumbri hind 20 kop.

„Ei . . . eriti ei ole. RinniLS nagu
pistaks . . . ku i sügavalt hingan."
„Ahah!" doktor jäi mõttesse.
„Kunas te haigeks jäite?"
„Eile.“
„Palavikku oli?"
„Eile? Oli küll. Õhtul oli."
„Palju?"
„Noh n i i . . . 37 või natu ke roh
kem
„R ohtu võtsite m ingit?"
„Jaa. A spiriini ja kaltseksit. Ja
higistasin."
„Miks te siis kooli lä k s ite ...? "
„Ega poleks läinudki, a g a . . .
millal m a seda ik k a teen, j a . . . “
„Eksam oli täna teil?"
„Ei olnud! Ei, m ispärast! See . . .
konsultatsioon oli."
„Ahah. Ja seal jäitegi haigeks?“
„Jah. Läks kogu aeg halvem aks
ja halvem aks.“
Doktor m õtles natuke, kruvis
täitesulepead kinni ja lahti, v õ t
tis siis kella ja luges patsiendil
pulssi.
„Pulss on normaalne . . . kuidas
see palavik siis, hm."
„Ega m ul südam e peale kunagi
ei mõju, k u i palavik on." seletas
Vesiloks. „Kui juba õige palju, no
siis saab aru, aga m uidu pole m i
dagi."
„Hea süda teil."
„Mis ta hea! Joosta ei või, eaa
pingutada. Võim elda on nii halb
a la ti..."
„Heaküll, h e a k ü ll. . . V õtke rii
dest lahti, m a kuulan teid läbi."
Varsti seisiski V esiloks pool
alasti doktori ees.
„Hingake sü g a va m a lt. . . nii.
Veel. K eerake selg. Hingake. Köhige k o r r a ... Nii." doktor kopu
tas Vesiloksüle seljale, keeras te 
da ja kuulas hoolega.

Ajalehe «T allinna Pofütehnik» rändkarikale
toim uva m atkavõistluste juhend
EESMÄRK.
^ 1. P o p u la ris e e rid a m atk a m ist ja
tõm m ata k a a s a laiu üliõpilaste hulki'
m atk a m ise h a rra s ta m is e le
2. T aotleda m ä rg i «NSVL tu rist»
n o rm id e so o ritam ist.
3. K aasa a id a ta so tsia listlik u põl
lu m a ja n d u se tö ö ta jate poliitm assilise,
k u ltu u rm a ssilis e ja sp o rd itö ö
teostam isele.

d) ü k sik asjalise
m atkakirjelduse
(m atkal n ä h tu k irje ld u s illustreeri
tu lt fotodega, ööbim iskohad, läbivii
dud ü ritu se d kohalikele elanikele
jne.).
c)
m atk a p iirk o n n a
üldise iseloo
m ustuse,
e) m atk a k a len d erp laan i,
f) k a su ta tu d
kirjan d u slik u
ja
k a a rd im a te rja ü loetelu.

TAGAJÄRGEDE ARVESTAMINE.
TINGIMUSED.
G ruppide p a re m u sjä rje stu se kind
1. V õistlu stest v õivad osa v õtta
kõik TPI ü liõpilased, õ p p ejõ u d ja lak sm ääram isel a rv esta ta k se :
1. m atka p ik k u st ja kestvust (ole
te e n istu ja d v ä h em alt kolm elilkm elisnev alt m uidugi k a su ta tu d liikumis
te g ru p p id e n a .
viisist);
2. V õistlustel a rv e s ta ta k s e k ä es
2. m ärg i «NSVL turist» normide
oleva a a s ta su v e v a h e a ja jooksul läbi
so o ritan u te hulka;
viidud m atk a sid .
3. m atkal läbi viidud piliiitmassi3. M atkam ine toim ub
ENSV ja
list, k u ltu u rm a ssilist ja sportlikku
v e n n a s v a b a riik id e territo o riu m il.
tööd
ning teisi ü ritu si;
4. M atk te o s ta ta k s e g ru p i poolt
4. m atk a p äe v ik u te sisulist v äär
v a b a lt k o o sta tu d m a rs ru u d i alusel,
jalg si, p aatid el, ja lg ra ta s te l, ra ts a tust;
5. m atka
turism ip ro p ag an d alist
või m ooitofsõidukeil, k u s ju u re s võib
o saliselt k a su ta d a k a teisi liik lu s v ä ä rtu st;
6. m atka toim um ise tingimusi.
v a h en d e id .
M ainitud te g u rid m ää rata k se kind
5. M a tk a g ru p p p e ab e sitam a h il
a ru a n n e te ja foto
jem a lt 10. o k to o b rik s 1956. a. a jale lak s esitatu d
he «T allinna P o lütehnik» toim etusele m ate rja lid e põhjal.
a ru a n d e , kus on m ä rg itu d m atkaAUTASUSTAMINE.
g ru p i
koosseis, läb itu d teek o n n a
p ik k u s ^ ja m atk a k e stv u s iga liiku
Võitnud g ru p p i a u ta su sta b ajalehe
m isviisi
k ohta e rald i, ööbi.mised, «Tallinna P olütehnik» toim etus rändp e a tu sk o h a d , läb iv iid u d poliitm assi- k a rik a g a ja diplom iga, g ru p i liik
lised, k u ltu u rm assx lised ja sp o rtli m eid individuaaldiplom itega. II ja III
kud
ü ritu s e d ,
m a te rja lid
m ärg i koha saav u ta n u d g ru p id au tasu sta
«NSVL tu ris t» n o rm id e so o ritam ise tak se diplom iga ja g ru p i liikmeid
k o h ta ja m u u d p ro to k o llilise d m a individuaaldiplom itega.
terjalid .
MÄRK «NSVL TURIST».
A ru a n d e s sisa ld u v a d an d m e d p e a 
vad olem a k in n ita tu d (m uidugi või
M ärgi «NSVL tu rist» norm i täit
m alu se piirid es) ü h isk o n d lik e o rg a  m ise nõuded on:
n isa tsio o n id e või a s u tu s te (täitevko
1. m atk a k e stv u s — 10 päeva;
m iteed, ELKNÜ kom iteed, p a rte ik o 
2. m atka p ik k u s — jalgsi 18 0 , paa
m iteed, sp o rd ik o m ite ed ,
kolhoosid tidel 250 või ja lg ra tta il 350 km.
jne.) p its a ti jä lje n d ig a ja ju h tiv a
3. välisööbim isi — 3;
tö ö ta ja a llk irja g a (ä ra m ä rk id a ka
4. aruandedokum em t — m a ršru u 
k in n ita m ise k u u p ä e v ja kellaaeg) di pass,
ning
v õ im alikult rik k a lik u
foto
5. VTK I atsm e om am ine,
m a te rja lig a .
6. osavõtt p u h k e p äe v atu rism ist,
2.
S oovitav on sa m a a e g se lt esita 7. anda k a tsed m ärg i «NSVL tu 
da k a m atk a p ä e v ik , m is peab sisal rist» p ro g ram m i alusel.
dam a:
a) m a rš ru u d i su u n a , p ik k u se ja
p laa n i.
L ähem at inform atsiooni saab TPI
b) g ru p i
k o o sseisu ja andm ed kom som olikom iteest ja «Tallinna Bolüm a tk a k s v a lm istu m ise kohta,
tehniku» toim etusest.

Möödunud suvevaheajal võitis
Tallinna
karika õpperühma 0-61 matkagrupp.
Pildil: m atkajad teel tagasi Tallinna.

P o lu te h m k u r a n d A . Soroki foto

„Korras." ütles ta lõpuks,
„Süda või?"
„Ei, kopsud. Kas valu on kusa
gil?"
„Ei eriti ei ole."
„Aga siin?" doktor vajutas pat
siendile sõrmega kõhule.
„Kuskohas?“ . . .
„Siinsamas."
„On küll. On küll. Nagu lõi
kab, ai!" Vesiloks astus sammu
eemale.
„Pange riidesse ja istuge!" käs
kis doktor ja hakkas kirjutama.
Vesiloksu näolt kadus hädine
ilme. Kuulam ine ja sissevõetud
pulber olid hästi m õjunud. Isegi
köha polnud enam.
„Mis m a teiega jteen. . hm.
Kuulge, pange veelkord
see
kraad — ma lõin enne alla ja ei
mäleta palju oti. Noh, võtke!"
Vesiloks oli väga kohkunud,
k u i uuesti kraadi kaenla alla pa
ni.
Doktor kirjutas. „Mis haiguse
ma leile panen?" tõstis ta kor
raks pea ja vaatas patsiendile.
„Kurgukatarr?"
„Vast on kopsupõletik," aitas
Vesiloks mõtelda.
„Võib küll olla. No kirjutam e
gripp. Kolm päeva kodust ravi.
P a la v ik k u ... palju nüüd oli
gi . . . " .
„Nelikümmend ja kuus", ütles
Vesiloks. „Te ise veel vaatasite
ja ütlesite
Doktor nõjatus tooliseljale ja
kruvis sulepead.
„Andke nüüd k r a a d . . ütles
ta lõpuks.
Vesiloks andis. Doktor vaatas
ja imestas.
„Imelik, 37 ja 1. Mh, kuidas ta
nii ru ttu alla langes : . .“

Trükikoda «Ü hiselu», Tallinn, Pikk 40/42.

„Ei kao ära?" küsis Vesiloks
kohkunult.
„Natuke veel on, jah. Pulber
vist võttis alla, mis te arvate.“
Võib-olla küll. Eile ka, nü kui
võtsin streptossiidi nii kohe lõi
a lla , . . Mul on ikka nü."
„Kõigub . . . “
„Kõigub " kinnitas patsient.
„Hood käivad peal."
„Mis hood"
„Palavik."
„No, nii ta o n . .. ma ka ei tea,
millest."
„Heaküll, tõend on siin," ütles
doktor tõsiselt. Ta ei tahtnud
enam aega raisata. „Kutsuge
järgmine sisse."
Vesiloks võttis ihaldatud pabe
ri ja jätnud nägemiseni, ruttas
uKse poole.
„Oodake veel!" hõikas doktor
talle järgi. Vesiloks peatus ja
vaatas tagasi.
'„Ütelge, noormees, nüüd ausalt:
mis aines te täna läbi kukkusite?"
küsis doktor.
„Ei. . . ei kukkunud.
Mis
jaoks
„Tähendab. . . saite läbi?"
„Jah. Hästi laks."
„Konsultatsioon?“
„Mis konsultatsioon? Äh soo!
Jah, jäädi rahule . . . se e . . . see .. •
et."
„Heaküll, heaküll!
Kutsuga
järgm ine"
Vesiloks kadus kiiresti ukse
taha. '
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