Köisi maade proletaarlased, ühinege!
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EK SA M ISESSIO O N ILT
Käesolev eksamisessioon hak
kab jõudm a lõpule. Nooremate
kursuste üliõpilastel on jäänud
sooritada veel vaid 1 — 2 eksa
mit. Seega võime alustada juba
eksam itulem ustest
kokkuvõtete
tegem isega.
Võttes aluseks seisu 22. juuni
1953. a. ja võrreldes praeguseid
eksam itulem usi m öödunud kevad
sessiooni sam aaegse seisuga, või
me m ärkida
m õningaid edu
samme.
K õigepealt on käesoleval aas
tal eksam eid sooritavate üliõpi
laste arv 551 v õ rra suurem möö
dunud aastasest.
Sam uti
on

5,5% võrra kasvanud väga hea
de hinnangute hulk, kuna heade
hinnangute protsent on tõusnud
1,2 võrra. Rahuldavate hinnan
gute protsent on vähenenud 4,3
võrra. Eksameid on sooritanud
2,4% eksamikohuslikest üliõpi
lastest rohkem kui möödunud
aastal samal ajal.
Tagasiminekut võib m ärgata
aga eksameile ilmumise osas.
Meil esineb veel mõningaid üli
õpilasi, kes ei pea kinni eksami
te tähtaegadest ja ei ilmu ette
nähtud eksameile. Sellise oma
volitsemisega
paistavad silma
mehaanikateaduskonnast Kusta
vus ja Lööne, ehitusteaduskon-

nast Lõhmus,
laevaehitusteaduskonnast Makejeva ja Tsoi
jne. Sarnasele õppedistsipliini
jäm edale rikkumisele tuleb vas
tavate teaduskondade dekaanidel
reageerida vajaliku printsipiaal
suse ja karmusega, kusjuures
sellise üliõpilase, nagu on seda
sm. Tsoi laevaehitusteaduskonnast, küsimust tuleb arutada äär
miselt teravalt, seda enam,
et
sm. Tsoi on kursuse kordaja.
Meie instituudi kollektiiv ei
luba, et üksikud omavolitsejad
kisuvad alla üldist tublit esine
mist eksamitel ja annavad oma
lohaka töössesuhtumisega halba
eeskuju ka teistele üliõpilastele.
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Ehitusteaduskond eksamisessioonil
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L a iu lih u i t

Peagi algab suvine õppevaheaeg. S elleh u v itav ale ja kasulikule
veetmisele peame mõtlema juba nüüd. Õigesti organiseeritud ja
hästi veedetud puhkeaeg on tähtsaks teguriks töötajate ja Õppiva
noorsoo töövõime värskendam isel. Nõukogude üliõpilasele on loo
dud kõik võimalused puhkeaja sisukaks ja kultuurseks veetmiseks.
Meie komsomoli- ja am etiühinguorganisatsiooni juhtim isel kor
raldatakse suvevaheajal terve rida huvitavaid üritusi.
Ajavahemikul 6 . — 16. juulini toimub ekskursioon meie kodu
maa pealinna Moskvasse, m illine annab võim aluse tutvuda lin
naga, mille poole on pööratud kõigi progressiivsete inimeste pil
gud kogu maailmas.
Terve rid a mitmesuguseid ekskursioone toimub teaduskondade
ulatuses. N ii sõidavad laevaehitusteaduskonna II kursuse üliõpi
lased Kaukaasiasse, ning mehaanikateaduskonna II kursuse vene
õpperühm Krimmi mägedesse. A ugusti kuul on ees sõit Kaukaa
siasse ehitusteaduskonna üliõpilastel ning septem bri kuul lõpeta
vad oma suvise puhkuse mehaanikateaduskonna II kursuse elekt
rikud Kaukaasia mägedes. Osa m ajandusteaduskonna üliõpilasi
sooritab järjekordse jalgrattam atka, mis seekord viib välja ka
ENSV piirest, meile naaber-vennasvabariiki Läti NSV-sse, et õp
pida tundma ka Läti NSV kaunimaid kohti, tem a ajaloolisi ja re 
volutsioonilisi vaatamisväärsusi ning kiirestiareneva kolhoosipõllumajanduse saavutusi.
Eelmise aasta eeskujul organiseeritakse ka sel suvel Tallinna
Kõrgemate Koolide Suveklubi, milline püüab kaasa tõmmata su
vel Tallinnas viibivaid üliõpilasi. Suveklubi tööplaanis on ette näh
tud terve rid a huvitavaid üritusi. Tööd alustab suveklubi ülelinna
lise noorteõhtuga teem al «Stalinlik rahvaste sõprus». Suveklubi
korraldusel toimub ekskursioon Tallinna revolutsioonilise ajalooga
tutvumiseks, külaskäik sadamasse ja laevadele. M erespordi-paeva
tähistamiseks toimub väljasõit jahtidega. Huvitavaks kujuneb
kindlasti ka kohtumine Stalini preem ia laureaatide-kirjanike ja
näitlejatega. Uudiseks on ballitantsüde ja rahvatantsude ühine
õppimine.
Suveklubi lõpetab oma tegevuse õppiva noorsoo sõprusõbtuga
uüe õppeaasta algul.
Suvevaheajal ei tohi unustada ka ühiskondlikku tööd. Nõuko
gude üliõpilastel on tihe side maanoortega. Rajoonidesse ja kol
hoosidesse sõitvad üliõpilased on varustatud loengutega, ü ld se
saadab meie lektorite grupp v älja 30 inimest 9 0 loenguga väga
mitmesugustel teem adel nagu «Järkjärgulisest ülem inekust sotsia
lismilt kommunismile», «Sotsialistlikust töödistsipliinist», «Sport
lased XV olümpiamängudel» jt.
Suvisel õppevaheajal jagab meie am etiühingu komitee v älja
sadu turism ituusikuid meie suure kodumaa m itmetesse turism i
keskustesse. Samuti antakse tuusikuid paljudesse puhkekodudes
se ja sanatooriumidesse, kus meie instituudi kollektiivi liikmed
võivad kosutavalt veeta oma suvepuhkuse.
Seltsimehed üliõpilased, Õppejõud ja teenistujad!
Veedame suvevaheaja sisukalt, kasutades selleks loodud rikka
likke võimalusi.

Tallinna Kõrgemate Õppeasutuste Üliõpilaste
Suveklubi

ÜRITUSTE P LA A N 1953. Ä .
Suveklubi keskus:
Pedagoogilises Instituudis
1. Ülelinnaline noorte õhtu teemal:
«Stalinlik rahvaste sõprus» — 12. juuli 1953. a.
2 . Ülelinnaline noorte õhtu teemal:
«Maailma progressiivne noorsugu võitleb rahu, dem okraatia
ja sotsialismi eest». — 2 . august.
3. Osavõtmine vabas õhus korraldatavast rahvaste ja ballitantsude õppimisest.. — Ju u li— august.
4. Korraldada ekskursioon:
a) Tallinna revolutsioonilise ajalooga tutvum iseks
—
23. juuli.
b) Tallinna sadamasse laevadele — 13. august.
5. Merespordi-päeva tähistam ine (väljasõit jahtidega jne.)
6 . Väljasõit A egviitu-N elijärvele — 26. juuli.
7. Kohtumine näitlejate — Stalini preemia laureaatidega —
2 2 . august.
8 . Osavõtmine kehakultuurlaste päeva pidustustest Tallinnas —
18. juuli.
9. Väljasõit kolhoosidesse — Ju u li— august.
10. Võtta osa Komsomoli staadioni ehitam isest — Ju u li— august.
11. Kohtumisõhtu Stalini preem ia laureaatide-kirjanikega —
August.
12. ülelinnalise õppiva noorsoo sõprusõhtu uue õppeaasta al
gusel K adriorus — 6 . sept.
K. MARTINSON,
ELKNÜ Tallinna Linnakomitee sekretär

Ehitusteaduskond läks eksa- j kolai (rühmast E-21), Jänes, Treijal, Valdre,
ü . (rühmast
misessioonijle vastu organiseeri Ants, Lorits, Kalju, Roosana, Su E-81), Ani (rühmast E-61).
tult: rühm ades peetud tootmis- lev (rühmast E-25), Vahur, Vil
Sam uti on «väga hea» hinde
nõupidam istel a ru ta ti läbi semest jar, (rühmast E-41), Raud, Otto, saanud senini õiendatud eksami
ri töö tulem used ning eksami Triil, Silvi, Urm, Gunnar (rüh te eest üliõpilased: Soans (rüh
sessioonil esile kerkida võivad mast E-43), Sikk, Uno (rühmast mast E-21), K ristian (rümast
E-25), Ennuste, Paalman, Palis,
raskused: rühm ades m oodustati E-61).
õppegrupid; esineti sooviavaldus
Seevastu väärivad esiletõst Liik (rühmast E-41), Kirsipuu
tega kateedritele ja õppejõudu mist järgm ised üliõpilased, kes (rühmast E-42), Sobolev, Beldele lisalkonsultätsioonide saami on kõikide eksamite eest saanud javskaja, Plotkin (rühmast E-45).
seks, mis ka õppejõudude poolt hinde «väga hea»: Kruusimägi, Kuma nende eksamid veel jätku
läbi viidi.
Sandpank, Muistre, Parm as (rüh vad, siis võib loota, e t ka ees
Vaadeldes eksamitulemusi, to r mast E-101) Jakobson, Hallik, olevad eksamid sooiritaitakse mak
kab silma, et nooremate kursuste Alekand (rühmast E-83), Adam- simaalsele hindele.
L. POVERUS
eksamitulemused on üldiselt nõr son, . Kand, Joorits, Sumbak,
gemad ■vanem ate kursuste oma
dest. Siin tundub, et kollektiivi
suunav ja abistav osa ei ole ol
nud kõigele vaatam ata veel kül
lalt tõhus, sest ju st nooremad
kursused kui õppetöös vähem
kogemusi omavad, oleksid sellist
abi vajanud eriti rohkesti. Sel
le vastu vanem ate kursuste rüh
made eksam itulem ustega võib ra 
hule, jääda, välja arvatud rühm
E-63, kellel tuleks esmajoones
püüda teiste õpperühm ade tase
mele.
Hästi on töötanud õppeaasta
kestel, rühm E-81, .kus esinevžfö
enamasti kõikidel üliõpilastel hin
nangutena vaid «väga head» ja
«head». Sam uti võiks mainida
rühm a A-101 kõrgeid eksamitu
lemusi, kui
rühm ale
poleks
«saatuslikuks saanud» üliõpilane
Urve Alas, fees omab akadeemi
list võlgnevust ka varem ast ses
sioonist. Selliseid üksikuid üli
õpilasi, kes viivad oma tulemus
tega rühm a kõrge õppeedukuse
alla, on ka teistes rühmades,
(rühm E-61 jt.).
Ka käesolevast eksamisessioo
nist o-n tekkinud rida akadeemi
«Ehitusmaterjalide» eksamil õpperühmas E-41 näitas eeskujulikke
lisi võlgnikke, kelledest mitmed
teadmisi kommunistlik noor laan Koldits.
on juba varem atest sessioonidest
Pildil: Üliõpilane Koldits vastamas, eksamineerib vanem-õpetaja
sel alal tuttavad: M arcinjak, In
Otsmann.
E. Viljaranna foto
na (rühmast E-23), Malvõgin, Ni

Sotsialism im aa riigilaenud
NSV Liidu töötajate ainelise nes NSV Liidu rahvatulu 83 laenud elanikkonna elujärje ja
ja kultuurilise heaolu süstemaa protsendi võrra. 1952. aastal j kultuuritasem e tõstmises, osuta
tilise tõstm ise eest hoolitseb ala suurenes- see 1951. aastaga võr-j vad töötajad oma riigile palavat
j toetust. Nõukogude riigilaenudes
liselt- kom m unistlik partei ja reldes 11 protsenti.
Üheks vahendiks, mis a ita b 1avaldub rahva ja riigi huvide
Nõukogude valitsus. P aljude aas
tate kogem uste varal on meie kaasa meie rahvam ajanduse süs- j ühtsus. Seetõttu on iga riigilaenu
rahvas veendunud, et kommunist tem aatilisele ja pidevale arene realiseerim ine NSV Liidus suure
likul parteil ja Nõukogude valit misele, on Nõukogude valitsusel poliitilise tähtsusega ja demonst
susel ei ole teisi huvisid peale poolt väljalastavad riigilaenud, j reerib nõukogude inimeste usta
rahva huvide. Innustades nõuko Meie kodumaa töötajad annavad j vust oma kodumaale, valitsusele
gude inimesi' ellu viima kommu m eeleldi riigile laenuks oma j ja kommunistlikule parteile.
nistliku
ülesehitustöö
plaane, säästud, sest nad teavad, m ille k s• Esimesed riigilaenud laskis
teostavad partei ja valitsus rahva neid summasid kasutatakse. Nõu-j Nõukogude valitsus välja 1922.
üldise heaolu pideva tõstmise po kogude inimeste säästude abil, J ja 1924. aastal — see oli kodu
liitikat.
mis on antud riigile laenuks, ehi- J sõja ja interventsiooni tagajär
1952.
aasta oli meie maaletatakse elektrijaam u ja kanaleid, j je l purustatud rahvamajanduse
sotsialistliku m ajanduse Ja kul tuhandeid uusi tehaseid, vabri- j industrialiseerim ise riigilaen, see
tuuri edasise tõusu aastaks. Viien kuid, elumaju ja kultuuriasutusi, | järel teine ja kolmas industriali
da stalinliku viisaastaku teisel tugevdatakse meie maa kaitsevõi-! seerimise laen, põllumajanduse
aastal saavutas nõukogude rahvas met, tõstetakse rahva kultuuri- { tugevdamise laen ning terve rida
uusi silm apaistvaid võite rahva taset ja heaolu. Ainuüksi sõja- ■esimese, teise ja kolmanda viis
m ajanduse ja kultuurielu kõikidel järgse viisaastaku jooksul kulu aastaku laenusid jt.
NSV Liidus on riigilaenude
aladel. Meie tööstuse kogutoo tas Nõukogude riik sotsiaalseteks |
dangu aastaplaan täideti 1952. ja_ kultuurilisteks üritusteks, pea obligatsioonide omanikeks üle
aastal 101-protsendiliselt ja võr miselt rahvahariduseks, tervis 70 m iljoni inimese. Nõukogude
soodustades
kodumaa
reldes 1951. aastaga suurenes hoiuks ja sotsiaalkindlustuseks, laenud,
võimsuse tugevdamist Ja rahva
tööstuse kogutoodang 11 prot 524,5 m iljardit rubla.
1.
aprillil 1953. aastal viisid
heaolu tõusu, toovad peale selle
senti.
kommunistlik partei ja Nõuko laenuobligatsioonide
omanikele
Sotsialistliku tootmise kasv ja gude valitsus läbi toidu- ja töös vahetut tulu võitude näol.
täiustam ine toimusid möödunud tuskaupade riiklike jaehindade
stalinlik viisaastak näeb
aastal, nagu eelm istelgi aastatel, arvult kuuenda alandamise sõja etteViies
rahvamajanduse uut võimast
nõukogude teaduse Ja tehnika järgsel perioodil.
arengut meie maal, kindlustab
uute saavutuste baasil, kusjuures
Tätsamaks asjaoluks, mis sti
materiaalse heaolu ja kul
rahvam ajanduse arendam isest ja muleerib elanikkonna aktiivset rahva
tuuritasem e
edasist
tunduvat
tootmise täiustam isest võtavad osa osavõttu riigilaenude obligatsi tõusu.- Nende suurte ja tähtsate
jä rje st aktiivsem alt kõik töötajad. oonide omandamisest, on kõige ülesannete •eduka täitmise juures
Ü hiskondliku rikkuse suurene pealt ustavus kommunistliku üles etendavad olulist osa ka riigilae
mise ja nõukogude rahva heaolu ehitustöö üritusele, hoolitsus oma nud.
tõusu põhiliseks näitajaks on kodumaa õitsengu ja võimsuse
H. EESM AA,
rahvatulu pidev kasv. Perioodil edasise tugevdamise eest. Saades
TPI direktori asetäitja admi1940. kuni 1951. aastani suure aru, m illist osa etendavad riigi
nistratiiv- ja majandusalal

DIPLOMITÖÖDE
KAITSMISEST

Marksismi-leninismi aluste eksameist
Eksamisessioon — see pole
mitte ainult kokkuvõtteks üli
õpilaste teadm istest ja õppejõu
dude tööst, vaid ka õpperühmade
komsomoligruppide
.tegevusest
õppeaasta vältel, eriti aga eksa
miteks valmistumisel. Neis õppe
rühmades, kus komsomoligrupid
seadsid oma põhiülesandeks iga
külgselt abistada parteiorgani
satsiooni ja õppejõude, võidelda
üliõpilaste ideelis-politilise kas
vatustöö ja vastutustundliku suh
tumise eest õppetöösse, võib
märgata parem at ettevalm istust
eksamisessiooniks ja sügavamaid
teadmisi eksameil.
Marksismi-leninismi alustes toi
munud eksamid kinnitavad too
dut veel kord. õpperühm ad, kus
komsomoligrupp
organiseeris
korralikku osavõttu loengutest,
head ettevalm istam ist sem inari
deks ja eksameiks, sooritasid
eksami korralikult. Nii näitasid
häid teadmisi m arksismi-leninis
mi alustes õpperühmad K-23,
ME-23, K-21, MM-41, L-42.

Neis rühmades, kus komsomoligrupi töö ei ole küllalt kõr
gel tasemel,
möödus eksam
marksismi-leninismi alustes ta g a
sihoidlike tulemustega. Nii esi
neb rühmas MM-25 heade ja
väga heade hinnete kõrval ka
puudulikke. 32-st inimesest said
siin 9 väga hea hinde, 9 — hea,
7 — rahuldava, 3 — puudu
liku, halvasti möödus eksam ka
rühmades E-43, ME-24, MM-21.
Rühmast ME-24 polnud eksa
meile lubatud 5 inimest, rühmast
MM-21 — 7 inimest.
Kõik see räägib sellest, et
rühmade komsomoligrupid pea
vad otsustavalt võitlema mõnin
gate üliõpilaste kergemeelse suh
tumise vastu eksamitesse, võitle
ma selle eest, et eksamieelne
aeg kasutataks kõige
ratsio
naalsemalt läbivõetud m aterjali
kordamiseks.
L. PETROVA,
■marksismi-leninismi aluste
kabineti juhataja

19. j uunil toimus ehitusteaduskonnas käesoleva aasta esimeste
diplomitööde kaitsmine. Diplomi
tööde teemad olid peaaegu kõik
aktuaalse iseloomuga. Näiteks
diplomandid Grünberg ja Judin
on projekteerinud Tallinnasse
gaasihoidlad, üliõpilane Ainola
aga lahendas Kehra sulfaat-tsel
luloositehase sildade ning 80 m
kõrguse raudbetoonist korstna
ehitamise küsimused. Teoreetili
se põhisuunaga diplomitööd k ait
ses üliõpilane Nigul, kes uuris
suureavalise raudbetoonsilla kaa
re ja pealisehituse staatilise
koostöö probleeme.
Kõigi üliõpilaste diplomitööd
osutusid
hästi
vormistatuiks.
Kaitsmisel esinesid diplomandid
vabalt, refereerides oma töö sisu
ilm a konspekti abita. Riiklik ek
samikomisjon
omistas
kõigile
kuuele diplomandile — Pley,
Rahumägi,
Grünberg, Ainola,
Nigul ja Judin — diplomitööde
eest väga hea hinnangu.
U. NIGUL

Vih
l im a n e joonid
Akna kahvatusinises ruudus
juba taevakaar heledaks lööb,
mõni kriips on veel joonisel puudu,
siis on lõppenud tänane löö.

Peagi igaüks jõudu proovib —et see hästi minema peaks!
Aeg on lahkuda. Ja perroonil
vastu võtavad õnnesoovid
need, kes lahkuvad meie seast.

Pole väsimust hoopiski enam,
pisut ülevaks muutub see hetk,
juunikoidiku valguses ’ täna
viimse punkti saab diptomprojeht.

Pisut nukker on lahku minna,
igaühel on oma tee,
sõpru ootavad uued linnad,
aga veendumus elab rinnas:
küllap kohtume siiski veel

Laotad jooniste sirged lehed
veel kord lauale lahti sa,
peas on, viimaseid märkmeid tehes,
viie kursuse seltsimehed,
Kodumaa.

Meie elus nii mõneski kohas
rõõmsaid, ärevaid hetki on veel,
nagu viimase joonise kohal,
nagu viimase eksami eel . . .
V. BEEKMAN

RÜHMAST E-43

Õpperühma T-I komsomoli-grupporg sm. Rikk saavutas eksamil
vanem-õpetaja Pässi juures marksismi-leninismi alustes väga hea
hinde.
E. Viljaranna foto

Metallide tehnoloogia eksam rühmas 0-41
Juba enne eksamisessiooni al
gust pidas meie rühm eksamit
metallide tehnoloogias üheks tõ
sisemaks. M aterjal selles aines
oli küllalt ulatuslik. Kolme loengutunni ja kahe tunni laboratoor
seteks töödeks ette nähtud ajaga
nädalas suudeti anda kursusest
ainult põhiline, suunav m aterjal
ja seetõttu tuli tublisti täiendada
teadmisi vastava kirjanduse ka
sutamisega. Tervitatavaks näh
teks oli vastavasisuliste teadus
likkude filmide demonsteerimine
õppejõudude poolt sem estri lõ
pul. Filme jälgides saim e kokku
võtliku piltliku ülevaate mitme
test kursuse
põhiküsimustest.
Palju aitasid aine kindlamale
omandamisele kaasa ka eksami
eelsed konsultatsioonid.
Eksamile ilmus meie rühm
täies koosseisus. Eksamineerimi
ne toimus kahe õppejõu poolt.
Dots. Volmerite tuli vastata küsi
mused, mis käsitlesid m etallur

gia ja survega töötlemise ala,
kuna keevitamise ja metallide
külmtöötlemise-alaseid küsimusi
kuulas sm.- Randmer.
Eksamil selgus, et rühm oli
omandanud kursuse võrdlemisi
hästi. Keskm iseks hindeks saa
vutati 4,2. E riti tuleb aga esile
tõsta üliõpilasi, kommunistlikke
noori
M ändmetsa,
Johannest,
Joostit, Lareteid, Vooret jt., kes
oma kindlate teadmiste ja loogi
lise vastam isega saavutasid mõle
ma õppejõu juures maksimaalse
hinde ja seega sooritasid eksami
kogu kursuse ulatuses väga hästi.
Nimetatud" üliõpilaste kõrval
andis rühm aga ka tagasihoidlik
ke vastuseid. Nii hinnati üliõpi
laste Leisi, Liigi, Lepiku ja mõ
ningate teiste teadm isi ainult ra
huldavateks. Rühma ühine püüe
on saavutada, et järgnevad ek
samid kulgeksid veelgi eduka
malt.
G. KALEV ISTE (0-41)

õpperühma 0-41 eesrindlik üliõpilane, kommunistlik noor Georgi
Kaleviste sooritamas eksamit metallide tehnoloogias õppejõudude dot
sent Volmeri ja assistent Randmeri juures. Üliõpilase Kdleviste tead
misi hinnati «väga heaga».
E. Viljaranna foto
MB 04585

Üksiknumbri hind 20 kop.

Käesolev eksamisessioon, on
kaunis mahukas nii eksamite a r
vu kui ka m aterjalide ulatuse
poolest.
Kahjuks ei pääsenud eksami
tele meie rühm ast 3 üliõpilast
(Raud, Urm, Tritl) akadeemiliste
võlgnevuste tõttu, nii eelmisest
kui ka käesolevast semestrist.
N eist kaks, Raud ja Urm, loobu
sid üldse võlgade likvideerimi
sest, Peab märkima aga üliõp.
T rilli tõusnud töötahet. Ta on
likvideerinud oma akadeemilised
võlgnevused. 'See näitab, et üli
õp. Tritl on suuteline töötama
kui ta end kokku võtab.
Eksamite käik näitab, et rühm
on omandanud aasta jooksul lä
bivõetud m aterjalid rahuldavalt.
Nii kulges hästi tugevusõpetuse
eksam õppejõu sm. Olliku juu
res. Kui 'talvise semestri tugevus
õpetuse eksamil esines palju nõr
ku hindeid, siis nüüd puudusid
need täielikult. Kõrge oli ka
heade ja väga heade hinnete
protsent. iSee näitab, et sem estri
jooksul oli töötatud hästi. Nii
näiteks on end tunduvalt paran
danud üliõpilased Taar, Tamm,
Vuuk jt.
Samuti oli hästi ette valmista
tud marksismi-leninismi aluste
eksamiks. Siin esines eeskujuli
ke hinnete kõrval ainult 3 rahul
davat hinnangut.
Tublide tagajärgede saavuta
misele on palju kaasa aidanud ka
kollektiivne kordamine ja ette
valmistamine eksameiks.
Jääb soovida, et rühm töötaks
eksamisessiooni lõpuni samasu
guse innuga.
K. MALM (E-43)

Nõnda palju on tahet ja jõuda,
suuri rõõme toob lähenev päev
ja nii palju võib Kodumaa nõuda
oma ausate poegade käest.

E ttevalm istused m atkam iseks
on tehtud
Et matk oti üks parimaid suve
puhkuse veetmise vorme, selles
veendusime möödunud suvise jalg
rattamatka jooksul. Juba siis val
mis kõikidel matkast osavõtjail
ühine otsus — järgmisel suvel jäl
le matkama!
Kuid ka vahepeal, õppeaasta
jooksul, võtsid meie matkagrupi
liikmed osa paljudest ühisüritus
test, tõmmates kaasa ka teisi üli
õpilasi. Oli see siis šeftusaluse
kolhoosi abistamine, või ükskõik
milline rühma või teaduskonna
ulatuses korraldatav üritus, kõik
jal paistis meie matkagrupp silma
elava osavõtuga. Peale selle kor
raldas osa matkagrupi liikmeid
talvel suusapühapäeva Nelijärvele.
Seal meeldis meile nii, et otsusta
sime järgmise suvematka esimesed
päevad veeta Nelijärve kaunis loo
duses.
Ettevalmistused eelolevaks mat
kaks on juba täies hoos. Kõige
pealt tegi matkagrupi juht kind
laks matkast osavõtta soovivate
üliõpilaste arvu. See täks võrdle
misi kiiresti, kuna kümnel inime
sel oli otsus matkaks juba möödu
nud suvest, ülejäänutel kujunes
see aga sügisel, kui grupp rääkis
oma matkamälestusi, koostas albu
mi jne. Nii et sel aastal läheme
välja juba tunduvalt suurema gru
piga (15 inimest). Kahtlemata on

sellise suure grupiga matkates ka
rohkem raskusi ja äpardusi, kuid
selle eest on tore üte poole rühma
ga läbi elada ühiseid matkaraskusi ja rõõme.
Järgnevalt tuli kindlaks teha va
rustus, s. t. kellel puuduvad jalg
rattad, kellel on tarvis seljakotte
ja mitu telki on vaja ühes võtta,
Vastavate avaldustega pöördusime
a/ii kohaliku komitee poole.
Matkaks on Vabariiklikust Turis
mibaasist vaja välja võtta matkapass ja teha kindlaks marstuut.
Marsruudi koostamisel lähtusime
sellest, et matk ei kujuneks mitte
ainult kihutamiseks, vaid ühtlasi
puhkuseks. Sellepärast planeerisi
me keskmiselt päevas läbitavaks
km arvust 60. Peale selle ori 20
päevase matka kestel ette nähtud
4 puhkepäeva (Taevaskojas, Siguldas, jm.). Marsruudi koostamisel
arvestasime ka Lõuna-Eesti maas
tikku, samuti meile veel tundma
tut Läti NSV-d, matkaväsimusi
jne. Matka kestel on meil kapatsus tutvuda peamiselt Lõtina-Eestiga ja Läti NSV-ga kuni Siguldani. .
.
Seega on põhilises osas etteval
mistused matkaks tehtud. Jääb peel
marsruudi täpsustamine, kuid eel
kõige — edukalt lõpetada eksami
sessioon.
T-II MATKAGRUPP

RÜHMAST MS-22
Kevadine eksamisessioon rüh
mas MS-22 algas eksamiga üldi
ses keemias.
Väga põhjalikke teadmisi kee
mias näitasid üliõpilased Press,
Tiker.päe, Uno Aron jt. Siin ilm
nesid kujukalt semestri jooksul
tehtud süstemaatilise töö tulemu
sed.
Järgm ine eksam toimus meie
rühm al füüsikas. Väga hästi oli
füüsika eksamiks ette valmista
nud üliõpilane Toomlaid, kes vas
tas teistest tunduvalt paremini.
Suurepäraste .tulemustega al
gas eksam marksismi-leninismi
aluistes, kus väga häid teadmisi
näitasid üliõpilased Press, Arne
Aron, Uno Aron, Toomlaid, Ti
kerpäe. Seda tagasid eeskujulik
ja .ettevalmistatud osavõtt semi
naridest ning loengutest semest
ri jooksul.
Koos edusammudega avaldu
vad ka mahajäämused, Nii - näi
teks sooritas üliõpilane Härma
eksamid vene keeles ja füüsikas
m itterahuldavalt, samuti sooritas
m itterahuldavalt eksamid üldises
keemias ja teoreetilises mehaani
kas üliõpilane Taal.
Siin ilmneb nende üliõpilaste
lohakas suhtumine töösse ja rühm aköllektiivi vähene tähelepanu
nende suhtes.
Edaspidiste
ebaõnnestumiste
vältimiseks p eab rühma kollek
tiiv; suhtuma õppetöösse suurema
tähelepanu ja hoolega.
L.MINTEL, S.MURULA (MS-22)
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