EESTI y L l Õ P l L A S i C O ^ i ü A

HÄÄLEKANDJA

TOIMETUS:
PEATOIMETAJA: RICHARD JANNO. TOIMETUSE SEKRETÄÄR: JAAN PERT,
GUSTAV SAAR, ADELE JÜRGENS, E. KÖSTNER.

Tulest tuld!
Rahva enesekaitse ja üliõpilane.
Lühikene on aeg, mis Eesti üliõpilaskonna
häälekandja viimase numbri ilmumisest möödunud, kuid palju on läbi elatud selle aja
jooksul: meie rahvas on jällegi kord mehiselt
oma elu-instinkti näidanud Üende ees, kes meie
üle hirvitada tahavad.
Kuidas ka seisukorda hinnata — 1. detsembri hommik on ja jääb kangelaslooks meie
iseseisvuse võitluses, kuigi ta täidab ainult ühe
lehekülje selle ajaloos. Paala, Pärtlipäev, Jüriöö, Vabadussõda on oma massilise t e g u 1 a a ti-kpoolest kahtlemata t e i s e d , kuid oluliselt tugineb ka. tänavusel 1. detbembriigi rahva
tegu samale hingelisele aluspõhjale kui eelnimetatuilgi.
Mis see siis oli, mis vahipostil seisva üksiku sõduri püssitäägile ja -kuulile sihi andis
nende rindu, kelle verine suu talle „käed üles!"
kisendas? Mis see siis oli, mis telefonipreilil
isegi kõige halastamatuma ähvarduse all vaba-

riigi kaitseasutusi sundis üles otsima, enne kui
kõik hilja? Mis see oli, mis töölishulki põlgtusega sundis tagasi lükkama sõjariistu, mida
talle tema enese huvide nimel püüti kätte suruda? Ehk — mis oli seegi, mis vanakest
kojameest sundis uulitsallamava riiklise kurjategija värsket surnukeha jalaga tõukama sõnades : „ Tahaks kord ka oma silmaga näha !...*?
Või see, mis rahvahulki tagant kihutas võimudele näitama nende põgenemisjälgi, kes olid
tulnud tema enese nimel?!
See oli see rahva t e r v e e l u i n s t i n k t ,
mis aastasadu teda tagant kihutanud vabanemiskatsetele vägivalla küüsist, instinkt, mis
pesitseb iga üksiku rinnus osakesena kogu
rahva ühisest varast. See oli see rahva võltsimatu a r u s a a m i n e v a l e s t , millega talle ;
püüti lähineda tema enese nimel ja mis oli
talle selge otse samal silmapilgul, kui kuuldus
verine vägivallasõna nende huultelt, kes talle

- •' ^ I ^ M I * 'Tulest tuld! — A. Tammann. Yliõpilassiluette meie uueaegsemas ilukirjanduses. — A. M. Ülikooli
iJltJU*
5. aastapäev. Yliõpilaselu. — Jaan Metslane. Kas maakondlikud üliõpilaskogud uude arenemis^ «järku astumas? — Hugo Kukke. Mälestusi Balti riikide üliõpilaste IL olümpiaadilt. — Lies. Kaks laulu söda; Saest. Sest rõvedast — Hugo Kukke. Akadeemilise Kirjandusnhingu Dramaatilise Toimkonna kammerteatri
.-' ^&tu. — E. H. Oskar Luts, „ Äripäev" — D. P. Akadeemiline kroonika. Tagasivaatel — J. P.
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— tapariist teovalmis — selle valega lähinesid.
Ning ühtlasi: see oli see rahva h e l e d a s t i
põlev
v a b a d u s e  ja i s e s e i s v u s e 
l e e k , mis mitu aastasada tuha all hõõgu
nud — sädemest 1917. ja 1918. aastail tema
hinge loitma pandud — jäädavana!
Need kolm kallimat hingevara üheskoos
moodustasidki selle aluspõhja, millel 1. det
sembri hommikul tegutses igaüks, kelle saatus
äkitselt seadis r i i g i k o d a n i k u n a t e g u t 
s e m i s e vajaduse ette.
Kõhklemata astus
i g a kodanik oma ametis vastu neile, kes
tahtsid vere alla matta tema iseseisvat olemas
olu, mis alles hiljuti end p ü s t i a j a n u d
vere alt! Ning selle kõige tagajärg — naitub
meile veel kord, missugune määratu tähtsus on
sellel, kui otsustaval silmapilgul iga üksik oma
kohut täidab, ootamata mingisugust väljaspoolt
tulevat käsku.
Raske, määratu raske oli see kohuse täit
mine paljudele: 22 kodaniku rinnus on riigi
mõrtsukate kuul elu kustutanud, elu, mis oli
täis eneseohverdavat iseseisvuse leeki. Rahvas
leinab neid samast leegist kuumendavais pi
sarais. T a leinab neid teades, et ohver, mille
nad toonud, on toodud, tema enese ja ta riigi
eest. Nad läksid riigi ja rahva nimel surma
sätendavail silmil!...
Oleks kahju, kui see raske lein ja need
ohvrid midagi u u t ei looks meie noores va

Yliopilassiluette meie uueaegse
mas ilukirjanduses1)
^

I.

\\'V'..'.
,i
•? !
' *
*' ■>'%< :.
■ ■., ■.
1

Näitekirjandus.
v
„Kui ka yksamuke inimene,
' fees õppida võiks, hariduseta
'':.:i sureb, siis on see kurbmäng.
' . <: •
■'.".•.' ■..
■ Carlyle

Meie ilukirjandus, eriti draama — kõrgem ilukir
janduslik vorm — on suutnud haarata endasse yliõpi
lasist ainult siluette. Ei tyype, ei ka täielikke individu
aalkaraktereid. Vaid jooni, yksikuid jooni— varjus —
vaimuilmas. Kuid näeks vaga kõrgema hariduse taot
lejat — yliõpilast — täielikumana meie .ilukirjanduses.
Nii sõna on siluetest.
Meie näitekirjandus pakub äärmiselt kaks yliõpi
laskarikatuuri — siluetti; „Neetud talu" lapsed ja 0iga
1) Seelaadist kirjutust' J. Tn'ilt, Üliõpilaste
Leht nr. 6. 1910.
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bariiklises elus. Veel enam: see oleks lia avav
igale t e a d l i k u l e riigikodanikule!
Õnneks pole meil nähtavasti põhjust seda
karta: Juba esimesel päeval pärast riigimõrtsu
kate tapatalguid näitas kogu meie avalik arva
mine ühemeelselt vähemalt k a k s uut sihti,
mis on kerkinud vabariigi nüüdsete vereohvrite
kohustavast mälestusest
Need olid :
1) Riiklise kokkuhoidmise kõrgemale sead
mine erakondlispoliitilisest kokkuhoidmisest ja
2) Riiklise enesekaitse muutmine
kogu
rahva asjaks.
Need mõlemad on sihid, mis Eesti üliõpi
laskonnas kallid on olnud juba ammu enne 1.
detsembri süudmusi. Esimene siht tuli selgesti
ilmsiks üliõpiiastevahelisel kõnekoosolekul, kus
nende ridade kirjutajal juhus oli kõneleda prae
gusest akadeemilisest kodanikust tuleva poliiti
lise kodanikuna, ja millele järgnevaist elavaist
läbirääkimistestki kõige varjamatumalt esile
tungis põhiheli: kui praegusel poliitikategelas
te!, vanade, sissejuurdunud vastolude tõttu raske
on riigipoliitilises elus rahulikumat, loomevõi
melisemat tooni leida, siis püüdku vähemalt
praegusest akadeemilisest kodanikkudeperest
võrsuv uus põlv selle poole, et tulevaste polii
tiliste kodanikkudena seda leida.
Teise sihi elusoleku otsekoheseks tõendu
seks Eesti üliõpilaskonnas aga oli see, et rahva

vesed" yliõpilased. Sellele liigitelule lisanda kolman
daks yksikuid siluette siitsäält.
<
„Neetud talu" laste kirjanduslik katk õn Bella Vuo
lijoki „Talulapsed", näidend 3 vaatuses;
Mägiste Peeter täiendub väljamaal õigus teadlikku de
kysimustega, Aliste Marianne — õpetajanna saadab
oma pisikesest palgast Peetrüe rabanatukest, et võimal
dada oma lapsepõlve sõbrale ja armsamale leivamureta
teaduslikku tööd. Aga Aliste kohta ähvardab oksjoni
Haamer. Juba kõnnib kohtuprüstav Alistel ringi, kir
jutab , . . koht on kurnat, võlad, protsendid. Laste
koolitamine — nende ja leivakottide linnavedamine —
kaanina imeb talu. Ja kui lapsed millalgi millegagi ei
tasu, ei suuda vanemad yksinda talu toena pysida.
Mineva aasta ilmund A. Kitsbergi „Neetud«talu" —
komöödia neljas vaatuses — lapsed on kooliharidusega
lullüööjad „saksad". „Haridus on neid tänamatuiks, . ■
rahutuiks, õnnetuiks ohkijaiks ja vedelejaiks teinud
On kadund iga õnn, ja talu põllud kasvatavad ohakaid ■%
ja kollast lille,.."
^*
Meie ees kerkib käed pyksitaskus mitte „igayhe, \ "
igayks", vaid stud. jür. J a s s i k ja kysib kohe meilt
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enesekaitse laiemale alusele seadmiseks meie
organiseeritud üliõpilased oma ridu koondama
hakkasid juba hulk aega enne 1. detsembrit,
nii et verepäevaga ühtelangeval akadeemilisel
pidupäeval — ülikooli aastapäeval — üliõpilaskonna edustaja kõige kindlamalt teatada võis:
Kui tarvis, siis on üliõpilane s i l m a p i l k
v a l m i s Eesti riiklist iseseisvust oma rinnaga
kaitsma!
Esimese detsembri vereohvrid on mõlemad
need sihid nüüd taltsutamata jõuga meie rindu
surunud — riigikodaniku eluliste kohustustena !
Üliõpilase kui rahva selgemasihilise kihi
kohus on hoolt kanda, et see kohustus viibimata täitmist leiaks p a l j u l a i a l i s e m a l t ,
kui tema enese juures. M e i e ei oota enam
kutset, vaid korraldame end juba ise ja vabatahtlikult. Alus on pandud, seda arendame
energiliselt edasi.
Kuid et see korraldusevaim rahva ja riigi
enesekaitse teostamiseks kiire elavusega teed
leiaks ka kõigi teiste riigikindlate olluste keskele, selleks kaasa mõjuda on meil laialised
võimalused enestest v ä l j a s p o o l . Ja neid
võimalusi p e.%m e kasutama, sest selleks oleme
k o h u s t a t u t l . Oleme kohustatud just sellepärast, et kellelgi kergem ei ole kinnitada
massilist lainetust teatavas sihis, kui just üliõpilas teperel, kes ise oh massiline kogu.
Lähemail päevil valgume meie umbes kuuks
ajaks üle maa laiali — pühade vaheajale, —

kokku puutudes kõigiga, kelle najale rahva
enesekaitse korraldust võidakse toetada. Oleks
rumal, kui meie selle aja vaikides mööda saadame mitte ka teiste hulka laiali ei kannaks
mõtet, mis praegusel silmapilgul elustab meid
endid.
Mõeldagu ainult, mida see võiks karda
saata, kui iga üksik selles asjas oma kohust
täidab: kui 800U'meesüliõpilasest igaüks kuu
aja jooksul kas või ainult kümme kodanikku
rahvuslise enesekaitse ümber organiseerib, siis
on sellega jõud koos, mis tarvilikul väljaarendamisel igasuguse sisemise vägivailakatse Eestis
võimatuks teeb, kui silmas pidada, et selle kõrval ka meie riigitruu kaitsevägi — nagu l.
detsember näidanud — alati valvel seisab.
Seda enam, et meile selgem kui selge on, missugust moraalset tuge see pakub meie kaitseväele, k u i t a teab, et m i t t e t e m a ü k s i n d a
see ei ole, kellel kohus on juhtuvail silmapilkudel oma elu jätta meie iseseisvuse ja vabaduse kaitseks, .vaid et selleks valmis on iga
teinegi kodanik, kes jaksab sõjariista tarvitada
vaenlase vastu.
See oleks päevaülesanne, mis üliõpilasel
praegu täita rahva enesekaitse korralduse alal.
Ärgu .mõelgu ta selle üle ainult järele, vaid
t e g u t s e g u , nagu tegutsesid need, kellele
saatuslik 1. dets. hommik selle osaks andis.
Tulest tuld!

A. Tammann.

võhivõõrailt inimesilt suitsu. Hää, et meil juhtub olen^ iseseisvuse päevilt (raiooniylem) ja viimseil ajul harjsest Jassik pakuks ka, kuid ta on unustaja: suits (mis duspoliitikut puudutavad sõnad on ka nNeetud talu*
enam näib huvitavat) on unustet tuppa, vast pigemini — laste suus: „Möödas on aeg, kus haridusega karjääri
tehti ja kus koolitatud inimest kohe padjad tõllas ootapoodi.
Perenaise kt. Anne iseloomustab Heinrich Jassikut sid. Haridus annab eluvõitluse jaoks ainult paremad
järgmiselt: „On kah paar korda katsunud (kohta). Ei sõjariistad katte., Mitte, et kerget elu kätte saada, vaid
pysinud, kas saadeti, või tuli ise ära. Ta ju joodik ja et viljaka töö raskusi kergemini võita, selleks on harilaisk. Võiks kodus ka vähe aidata, ei pista näppu. dus hää»' (^Neetud talu", Ihk. 79). Kahju aga, et need
rektorlikud sõnad noortele yliõpilastele pidulikul irakuhugi külge („Neetud talu", lehek. 31).
Stud. jur. Jassik osutub meiletahtevõimetuna, iöõr matrikulatsioonil on ideaalse Juhuse suus.
jõueruaa, liigsena inimesena. Ta Juriidiline tarkuskp
Aga kust võtta neid kyla Bsaloondaamea .Urvesid
' ' ^ õ n kysitav: vaheharit vend arvustab seda.
ja Virvesid ja santlaagreid Jassikuid, Vast aastat
Äga magada tahaks kaua — ja häda pasunale ja kymme ja eüam tagasi võisime neid kohata kasagil
\ puhujale, kes julgeb hommikul akna all jõrada...
mulgimaa nurgas, —võib olla — säältsamast ediselt
„Neetud talus" on maalaste koolitusprobleem terav- .' on aga säärased siluettid silmapiirilt nyyd haihtund.
nend, — lahendus on konfliktiks kujunend, humoorselt Praegusaja yliõpilane mõistab oma seisukorda, võtab
seda tõsisemalt ja tunneb „Neetüd talu" Juhuse sõnu
;
v > karikeerit konfliktiks.
Kui kysiksime, õn A. Kitsbergi „Nee*ud talu" prae- paremini, kui Julius ise.
ja siiski on kaks kurbmängu hariduspoliitika alalt:
gusaja naturalistlik komöödia, siis julgeksin oletada, et
autor seda sellena on siiski mõtelnud: tegevustik on HKui yks inimene, kes õppida võiks, hariduseta sureb"
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Ülikooli 5. aastapäev.
Ülikooli 5. aastapäeva pühitsemine sün
dis hariliku pidulikkusega.
Ka haridusmi
nister prof. Rahamägi oli aktusele ilmunud.
Pidu koosolekut ilustab üliõpil, segakoori laul
hra J. Aaviku juhatusel.
Aktuse avab rektor prof. Koppel, tervi
tades kokkutulnud õpejõude, üliõpilasi kui ka
teisi piduvõõraid.
Rektori kõne:
„Läinud aastapäevalt lahkusime kõik kind
las lootuses, et järgmine, s. o. praegune aasta
päeva pühitsemine iseäralist ilmet kannab, et
meie siis juba nagu asutamisajajärgust välja
jõudnud oleme ja o m a k i n d l a põhiseaduse
alusel asume, kuid saanud ei ole meie seda
veel mitte. Veel peame ootama. Meie riigi
kogul on teisi, enam hädatarvilikke seadusi
läbi arutada olnud, mis aja ära on võtnud.
Põhiseaduse puudumine on ennast meie
elus mitmetpidi kibedasti tunda annud ja ras
kendavalt meie tegevuse peale mõjunud, kuid
ülikoolil on meie riigi ja rahva1 edaspidise are
nemise kohta kahtlemata väga suur tähtsus ja
ei ole ükskõik, missugusel alusel ta töötab.
Nüüd on küll kõik, kellel selle aluse kohta
midagi ette panna on olnud, seda teha võinud.

Jääme lootma, et meie ootamisel ka omad head
küljed ei puudu ja riigikogul korda läheb kõi
kidest avaldatud soovidest seda välja võtta,
mis meie seaduse võimalikult otstarbekohaseks
aitab teha.
Peale põhiseaduse on läinud aastal palju
ainet tõsisteks läbirääkimisteks annud ootamata
suur noorte üliõpilaste arvu kasvamine.
Imelik nähtus on meil esile tulnud : ühelt
poolt suur puudus teaduslikult ettevalmistatud
jõududest, võib ütelda igal alal, rääkimata juba
ülikooli õppejõududest; teiselt poolt kartus, et
liig suur arv noori inimesi endid praegu üli
koolis riigi tarviduste jaoks ette valmistab.
Kas jätkul) neile kõigile meie kitsastes oludes
ettevalmistuskohast tööd ja leiba?!
Olid ajad, kus pea igast ülikoolini jõudnud
eestlasest oletada võis, et teda niikaugele oli
aidanud viia ta oma väsimata püüdmine, ta oma
higi ja vaev. Praeguste üliõpilaste hulgas on
küll vähemjagu neid. Kaugelt suuremat hulka
on ülikoolini viinud nende vanemate soovid,
nende vanemate töö ja vaev. Ihad, mis vane :
mate kasvamise ajal nende hinge täitnud, mis
olude sunnil ja survel ei ole täide minna või
nud, need ei ole kadunud ega kqptunud, nende
täideminemist tahavad vanemad oma laste juu

ja kui yks inimene, kes õppida ei või, „haridusega''
Sääl yliigavate kohvijuttudega „seltskond ft härra ja
sipleb ja elab.
härranna Luste, Dr. Leena Saare, kellele eesti mehed
On kaks lõhestet hinge, — kaks kurba mängu, ungalandid; kursuslanna Helmi Sarapik, keda moodi
kaks elu naljamängu ...
tulevad kybarad ja mantlid huvitavad, kes end tunneb
— „Igavese" yliopilase enneilmasõjaaegseid siluette vene seltskonnas kodusemana, kes ei sympatiseeri
leiame Jaan Lintropi „Euroopast", kommetist 3 vaatuses eesti yliõpilastega (need pilkavad teda russitsismis — '
1922. a. Sääl lõviosas yliõpilane T i m p , kes alatasa ta eesti keelt õieti ei mõistagi) )a teiste näol.
• h ä d a s manikeenidega: k}»!! pesunaine, kellner, maja
Yliõpilaskonnas valitseb Euroopa — tubin. Ei tea,
omanik, rätsepa käskjalg jt. visiteerivad varapäevast kas Juurop oma Myncheniga on mõjund: „Kes tahab
kordamööda — tagajärjeta muidugi. See on osav ja studeerida, mingu Myncheni. Üks õhtu Hofbräuehausis
kuulus laenupaberile allkirjade korjaja ja rahalaenaja, on enam kui ,semester loenguid. Kohvimajas imed
.■{',: keda „vebusedki" ses suhtes konkureerivad. See on endasse kultuuri läbi õlekõrre. Tulete tagasi kandi
see O. Lutsu igavese yliopilase Tindi (kes isegi Rudi daadid ja doktorid. („Euroopa" Ihk. 20), või on muud
^ . vere turbarappa silikaadivabriku asutajailt välja nu põhjused, kuid isegi vanameelne Timp, kes ikka ko
*' *""■" rus allkirjad) generatsioon.
duga rahul olnud, kavatseb muu laiuskraadi alla siir
. \
Aga laenu saab, kes ennemgi saand, Timp — duda. Tahab oma andeid arendada. Tartus olevat
ikkagi ainult, nagu sai omalajal Tintki — ja mõlemad see võimata. ..
, <
>:.'/ yhepalju Rbl. 300.—
Seltsimehelik yhiskapsakeetmine koridoris tingi
Edasiõppijale Pähkelile räägitakse „auk pähe", et
mustel,
mil mingit riistapuud pääle piirituslambi pole,
see laenu oma nimele aktsepteeriks: „Mis gentelman
see on, kel ei ole pangaraamatut kodus?" (^Euroopa", kilud, sprotid, sardiinid, teevorst jne. on lõbusaks
õhtuvõtmiseks n. n. Komorra konvendi — Juuropi,
Ihk. 16).
Sääl cand. piil. Juurop, kes häbeneb eestlane Kaho ja Co kahetoalises korteris, kuni Timp saabub
olla, kes Saksamaal õppimist sooritand (paar kuudi), „ väljamaalt" Õllekorviga : , } Silentium! Kuida ega hõ
ma sulle,
kes ikka toonitab: .Meil Mynchenis... Meil Mynche bedat mul ei ole. Mis mul on, seda annan
;
Komorra..."
'.''•"'
,
'
^
/
T
'
"
^' sis oli alati niisugune suur aam toas (Mynchenis
muidugi), rheinveini jõime pesukausiga'' (EuroopaIhk. 18> ;.
Ta ilmub „läanest, Eixfoopast".
>;
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res näha. Kaugelt suurem hulk meie prae
gustest üliõpilastest on siin nagu oma vanemate,
nagu eelmise põlve kehastunud soovidena ja
ihadena. Pea iga noore näo tagant vaatavad
meile vastu eluvõitluses valminud isad ja emad,
pea iga noor paistab meile terve põlve töö ja
püüdena.
Maarahvaks oleme endid nimetanud, maad
armastavaks rahvaks oleme ka tänapäevani
jäänud. Tuntud on iha oma maalapikese jä
rele, tuntud armastus oma kodukoha vastu.
Kui laps kõrgemasse kooli viiakse, siis loode
takse ometi, et see ka kodusele kohale kasuks
tuleb, ja kui see ehk isegi kaudselt sünnib,
kui lapsest ehk ka otse enam oma põllu harijat
ei peaks saama. Paljud vanemad jätaksid kind
lasti omad lapsed kõrgemasse kooli viimata,
kui nad kardaksid, et need seeläbi oma vane
matest, oinast kodukohast ära võõrutatud saaksid,
suurt osa etendab laste koolitamise juures kind
lasti vanemate soov oma kodust kohta, oma
koduste kohtade maad, oma kodumaad paremal
järjel näha.
Mis läbi eriti, mil teel, lapsed ülikooli kaudu
sellele kodumaa paremale järjele tõstmisele
kaasa mõjuda võivad, ei ole paljudele vane
matele selge, kuid nad on kindlas usus, et
edasipüüdmine ka sihte selgitab ja soovitavaid
tagajärgi andma peab.
Ma mõtlen näituseks juhtumise peale, kus
mind minu isa nüüd juba neljakümne aasta

eest ülikooli saatis.
Selle aja püüetele vastavalt oli ema südame
soov, et pojast peaks õpetaja saama. Ei olnud
aga minul, kes üksikus metsatalus üles kasva
nud, sugugi himu võõraste inimestega tegemist
teha, veel vähem ilma sunduseta ennast kõrges
kantslis igast küljest silmitseda lasta. Mind
huvitas loodus omas mitmesugustes eluaval
dustes. Kuhu sarnase aine õppimine pidi viima,
ei olnud mul enesel selge, ei saanud seda ka
vanematele selgeks teha. Isa viimne soov oli:
„õpi siis, mis sa tahad, kuid Õpi midagi, ära
logelema hakka!" Tema kindel usk, mis teda
rahustas oli, et hoolas töö, olgu see missugune
tahes, tegija ikka viimaks kindlale alusele välja
viib. Ma usun, niisamasuguse kindla otsusega
töö võimu sisse, on ka suur osa siinolevate
noorte vanematest omad lapsed siia saatnud.
Mis võime meie sarnaste vanemate lastest
loota ?
Kui noor mets tihedalt kasvama hakkab,
ei ole metsnik sellepärast mures, kuhu tulevi
kus need palgid panna. Kui ta ainult teab, et
puude juured sügavasse maapinda ulatavad,
siis rõõmustab ta metsa tiheduse üle. Üksteise
võidu ülespoole püüdes kasvavad puud seda
sirgemad, siledamad ja pikemad. Ei kõik ei
jõua küll palgipuuni, aga on ju ka tarbepuid
tarvis. Mida sirgemad palgid, seda kenamaid
kodusid saab neist ehitada, ja sarnaste seast
võib isegi mastipuid leida loota.

Pähkeli nimele saadud rahaga oli Tirap „piiramise
seisukorras". Kõik liginesid : „Timp sa said täna raha,
Tirap sa said raha!" Ta puges setuvoorimehe pääle
ja kihutas Õhtuni, kuni ärevus Suurel turul raugend.
Siis Ytsiga napsutama, kinosse ja mitmesuguste vahe
juhtumuste (piletita sõit jne.) järel leidis end eesti „kul
turant" Valgas. Mängis „Sädes" kaarte, säält läks k a r s 
kusseltsi", „ Karskusseltsist" „Sädesse" ja nii edasi ja
tagasi ja tagasi edasi, kuni rahakene otsas ja nummer
det krediitorid unustet.

neis võlgades rabelejaid kaasvõitlejaid ja napsuvendi
kelle hing aga meile võõras, kelle huvid kitsad, tund
matud, kelle rõõmud maised ja — kannatusi ei kuule.
Ju kõik ei tudeeri nad Kaho kombel „ema kapsapüti
otsas". —
Erilise igavese yliõpilase silueti Ijsanduse annab
A. Adson: . . . „määrdind ja rebenend raamattt
pakk kaenla all, kuue väel, lõdisev, nägu kasimatu, rä
pane valge mytsikene pääs, juuksesalk yle pahema
silma — suure rutuga yle Uttn minemas*. („Läheb
mööda", ilmund — Loomingus — nr. 3. 1923.).
S i l u e t t e s i i t  s ä ä 11. Sophia Vardi, „Ttaa ,
oleme vabad!" Yliõpilane sõprade
yüõpilastega
äratab lauluga uinuvaid tytarlapsi — unistavaid abitu
riente sirelisel kevadmuful.
O. Lutsu „ Arusaamatu lugu" nali seisab sellös, et
yliõpilane Kaarel Kihn ajakirjanikuga Ants Aaviksoniga
on uues korteris, kus vagune miljöö pidand olema. Ent..
eksind on nad: kukk, pe.sunill, lapsed, klaver jm. tv'
li tavad neid aovalgest ehapunani.
.,
Tema ^Kalevi kojutulekus" (ilmund 1919.) ^matkab ■
yliõpilane maal ringi kuulutades vabadust ja propagee
rides Pliuhkamite pool Eesti iseseisvuse mõtet ja ära
tust sõjaväe varustamisele. —
Jääb veel mainida Jüri Õunapi „Nostra regio" (1914)
Ja Jaan Kärneri «Kangelane" (1924). Esmamainitu on

Siis uue laenuga 1 Tartusse — ja „päästet" korviga
Komorrasse,
Siis muidugi Õüejooming, cantus ja kontsert. „Jazz
band" Euroopa „edustajaist".
J o o d i k on Timp nagu Jassikki. Mis Jassik joob
või juua armastab, meie ei tea, — ent Timp haarab
sisse kõik vedelikud pääle bensiini, tärpentiini, tindi
ja v e e ja soovitab ka teistele sama retsepti.
Timp seisab Valgas teelahkmel: sõita paremat, pa
hemat kätt või otse edasi? Traagiline moment: ini
mene ei tea, kuhtt, mis. Nii seistakse sageli teelahk
mel, ei teata — kuhu, mis, miks . . . Noorsoo traagika.
Timp ja kaaslased on kosmopoliitsed kodumaa po
jad, kelle man kodumaa daam vähe on ja lõpuks kelle
man ka Euroopa vähe loeb. Neis näeme yliõpüasi
yhest kyljest, varjukyljest — par excellence. Tunneme
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Kas ei ole lugu just niisama meie arvurikka oma arusaamist ja lugupidamist oma vanemate
noorusega, kui ainult nad küllalt sügavalt ko püüdmistest ja " vaevast üles näidata, tööga
katsume oma'elu materjali, au ja ilu ülendada.
dumaa mullas juurduvad.
Ma usun, meie võime endid rahustada, et
Rektori avamiskõne järele saab sõna prof.
meil liig suurest hulgast kõrgemat haridust R o o t s m a n n , kes mat.loodusteaduskonna
saanud inimestest midagi karta ei ole. Meie esitajana traditsioonilise teadusliku kõne peab.
võime endid rahuldada ja meie võime ühes ka
Haridusminister
Rahamägi
ter
rahuldada kõiki neid isasid ja emasid, kes koi' vitab ülikooli vab. valitsuse ja
riigivanema
geparemas lootuses ja tahtmises oma kodumaa nimel, avaldab lootust, et ülikooli seadus, mis
armastust tegudes näidata, ei tööd ega . vaeva ootamata komisjoni tagasi anti, kord ometi nii
ei ole kartnud, et ainult oma lapsi ülikoolini sugune saab, et ülikooli kõigekülgsetele nõue
viia, ja nüüd mitmelt poolt kuulama on pida te te vastab.
nud, et kõik nende töö ja mure ja vaev asjata
Üliõpilaskonna nimel ütleb tervitust edus
on olnud, et nad on ainult aitanud meile hari
tuse
esimees Kangur.
tud proletariaati luua. Kui ka kõik palgipuurii
ei jõua, ka tarbepuid on tarvis.

Ülikooli aruanne
Kena kodu ehitamiseks meil ehituspalkidest
puudust karta ei ole, kui meil ainult ehitus
Enne aruande ettekandmist mälestatakse surma
meistreid küllalt leidub. Ja siin on meil puu läbi lahkunud prof. 01dekopp'i, prof. B uchholt,z'i, prof.
dus käes. On hääli kuuldavale tulnud, et see Jõgever'i, laekahoidjat Kangust ja ametn. Waldmann'i
mitte õige ei ole, et meie oma ülikooli hoone püstitõusmisega.
Ülikooli aruandest kuuleme, et arveameti kaudu
ehitamisel võõraid meistrid abiks oleme palunud. on välja maksetud palkadeks, remondi kuludeks, ehi
Ma usun, meie peame aina tänulikud olema tusteks, stipendiumideks, kabinettide ja kliinikute üle
võõra abi eest. Kui hoone kindlasti rajatud ja valpidamiseks jne. riigisummadest 104.501.156 m,, eri
otstarbekohaselt ehitatud, ei tule siis küsimuse summadest 17.204.735 m„ kokku—121.705.892 m. Peale
selle eristipendiumidena 2 685.123 m. Kassa üldine
alla, kes ta ehitajad olnud.
läbikäik oli 533.411.021 m.
Kui igaüks oma tööd, missugune või mis
Kliinikutes on aasta jooksul ravitsetud 8026 haiget,
alal see ka* ei oleks, hoolega teeb, ja mitte lõikusi tehtud 3204, Röntgeni läbi valgustusi tehtud
aega logeledes mööda minna ei lase, siis võime 1751. w
oli vabastatud 1924. a. 1. p. a. 611, 2.
igaüks julgesti oma tulevikule ja ka oma kodu p. a. Õpperahast
718. Õppursõdurina õppisid 1924. a. 1. p. a. 720,
maa tulevikule vastu vaadata. Tööga laskem 1924, a. 2. p. a. 568. '

perekonna draam, kus poeg isa soovil ön sunnit õigus
, teadust õppima ja seega ei yhtegi eksamit sooritama
, ja elavat huvi mõtteteaduse järele surmama. Õppimis
konüiktist sigineb „armudraam", tingit vanemate
„partiitegemisest", ja lõpeb yliõpilase Villem Mufdi
eluväsimusest nõrkemissurmaga ja Salme Valgun va
basurmaga. Lastevanemate võitlussuhteid ilmavaate
materialistlikul ja idealistlikul väljal puudutetakse siin.
Ja rutiin võidab Varemestub noorus, varisevad
ideaalid materialistlikkude tangide vahel.
Jaan Kärneri ^Kangelane" ei ole; yliõpilane. Aga
* V yliõpilane on „kangelase" tulevane mitteneitsi Luise
"■ ■ Martin, — sugu tegu naisyliõpüasega. Ta on tõusiku
■>"•*• Martini (nende soovil loe „ Martääni") ainus tytar ja on
yliõpilane ä la fa^on vastu isa tahtmist, kes „mÖnd paha
juttu kuulnud naistest, kes ylikoolis õpivad, ema jonnil,
sest:
»Sa mõtle ise: iga karjatüdruk
v ... ; u
r'; v': käib nüüd ju ülikoolis ~ tea, mis tarvis —
ja sina, vabrikant Martääni tütar,
ja korraga ei saa! Mis ütleks teised?"
(Kangelane, Ihk. 13.).
jah! Mis ytleksid teised, kui T. Martääni tytar ylikoo
lis ei käiks?! Kes teab. Kuid midagi nad ikkagi yt
leksid.
Ja see m i d a g i ja see f a c. o n sunnibki Martääni
Luisesid ylikooli. —
, '
A. M.

Yliõpilaselu.
Öövaht.

, ......; ^ ; ; :

Kell raekoja heledal taldrekul lööb J uba midagi õudselt
palju. Ei jaksa lugedagi —peas on just nagu õlleankru
kerge sumin — midagi tõuseb nagu alt ylesse ja kaob lah
tudes kybara all. Ka ylestninek kõva kivist jalgteed Too
mele kisub pea liig ettepoole ja oled ebameeldivalt yllatet,
kui leiad end korraga kõrge laternaposti heledas valguses,
millest mööduvad peale sinu pelgliku veel kaks sõdurit ja
daami, teises sihis ohvitser ja daam ja meeldiva välimu
sega panga raamatupidaja ja kaks daami. Aga öövaht is
tub paviljoni pingil, kokkuvajund, nagu vana halli hoone
ammu sinna unustet ornament, nina otsas läikiv «kastetilk".
Mina kuid kurvameelne, krae melankoolselt pysti, jät
kan oma teed, pistes kinnastet käe katkise otsaga pöidla
teiste sõrmede varju. Käin mööda kõmisevat kivi alla ja
tõusen jälle mäkke, nagu pool vägisi väsind ajust välja
manades mõne „seisukoha", mis said just ette katit pikal
koosolekul, kus vaieldi teravalt ja lõpuks leiti, et on algu
sest peale seist yksteisele õige ligidal.
Läbi hõredaks jäänd lehestiku venib piiludes niiskus
Kõhn rebase vari just kui tahaks tasaseks lõigata vastas
oleva põiktänava tumedat avaust. Must nälgind kass jook
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Stipendiumi said:
Haridusmin, pädag. stip. 1U24. a. h p . a. 43 üliõpi
last —642. OOd ni. 14)24. a. 2. p. a. 45 üliõp  Hl2.0UÜm.
Ülikooli määrsummadest :
1924. a. 1. p. a. 50 üliõpil, ä12.0<>0, 40 üliõp. ä 8000,
20 üliõp. ä 4000 m., 2 p. a. 50 üliõp. ä 12.000, 40 üliõp.
ä Surm, 20 üliõp. ä 4000 m., (1024. a.) kokku Ilo üliõp.
1 000.000 m.
Erastipendiume makseti 48 üliõpil. 1 milj. lH.OlfO
marka. Kogusummas makseti stip. ja abirahade näol
3.846.000 m.~ välja.
Exmatri kule eriti: a) kes ülikoolile teatamata õppe
tüösi eemale jäänud 14)24. a. 1. p. a. 1S0 üliõpil., 1924.
a. 2. p. a. 305 üliõpilast.
b) kes õppemaksu maksnud ei o l e : 1924. a. 1. p.
a. 48 üliõp., 1924. a. 2. p. a. 74 üliõpilast.
Majandusosakonna poolt on toime pandud ülikooli
kinnis kui ka vallasvara hindamine, millest selgus, et
nende väärtus aasta algul oli (kinnisvarasid) hooneid
ilma platsideta 760.682.701 Ein., muid kinnisvarasid,
(maid, metsi, tehaste hooneid jne.) 20.196.658 Em. —
kokku 786 879.359 Em, b) vallasvarasid (mööblid, veo
ja liikumise abinõud, elav inventar., katlad, masinad
ja muud riistad, aparaadid, õpeabinõud, raamatukogud
jne ( 267 399 483 m., kõik varad kokku — 1.054.278 842
Em. Peale jooksvate remontide, mitmesuguste üli
kooli hoonete juures, on ülikooli aula renoveeritud,
bioloogilised filtrid mustuse ja raiskvee juhtimiseks ja
puhastamiseks hospitaalkliinikute juure ehitatud, auru
keskküte raamatukogusse seatud, põllumajanduslistele
katsejaamadele tarvilikkude ruumide, ja katsejaamade
assistentide korterite ehitus alustatud Raadi mõisas,
missugune ehitus üle 7 miljoni m. maksma läheb ja 1.
juuliks 1925. a. valmis saab.
Edasi kannab rektor lühidalt ette andmeid, üksi
kute teaduskondade tegevusest ja üliõpilaste ning
õppejõudude arvu kohta.

seb yle kõnnitee. Postkasti kaanele on langend kaks kol
last lehte ja jaamas vilistab äkki teravalt, öö rahus tundub
tähe kergemeelselt, vedur.
Pööran tuttavasse ja pimedasse kodutänavasse, mille
yhepoolsel sillutamata kõnniteel on alati klaasitykke ja kus
kil keset tänavat on imelikult madalaks vajund „lampkast",
Valin seekord kesktee mõlemate vahel ja kiirustan sammu,
♦tõstes kas või krae ylesse, kui seda juba mitte vähe aja
eest teind ei oleks.
Värava varjus möödun hästi tuttavast, just nagu ooda
• tes seisvast kogust .Tere õhtust" yüen lyhidalt ja kiirus
tan veelgi sammu. „Tere õhtust" vastab tume läkiläkiline
ja vängetubakalöhnaline kogu, pöörates samas suunas kui
■/.■ minagi ja sammudes kiiresti mu kannul.
„Aga kas teate noorhärra kuida ma täna vihastasin*
lausub poolsaladusllkult ja kurja rõhuga mu saatja.
„Tõesii, mispärast siis?"
„ Vaadake juba kuus korda panen seda M
maja
V väravat kinni, aga ikke need seal teise korra peal elavad
;
" yhõpiiased käivad just kui tuulest aetud
—"
„Muidugi, öelge neile, öelge jah, kord peab igalpool
valitsema."
„Aga kas teate," algab häält saladuslikuks sosinaks
muutes ja ysna mu ligi astudes Mäksanuka kavaleer, „mu
tytar kirjutas Poolast, et seal ikka kenakene soe veel on,

Auhinnatööde teemid 1925. a. peäle.
U s u t e a d u s k o n n a s : ls „Võrrelda Pauluse
õigeksmõistmise õpetust Rooma rahvaraamatus Paluse
teiste kirjadega".
2) ..Triniteedi õpetus 19. ja 20. aastasaja dogmaa
tika süsteemides''.
3) „Kuidas hinnatakse kiriklikke talitusi ühes ko
dumaa kihelkonnas (ehk maakonnas)?
4) Püha Johannes Kuldsuu
(Chrisostomuse),
preestri ametist.
Õigusteaduskonnas:
1) tsiviilõigttses:
,,Abielu lahutamise alused ja kord''.
2) Krimiuaalõiguses: ^Kahevõitlus de lege fe
renda".
3) Eestimaa õiguse ajaloos „Mõisavõiinu kujune
mine keskaegses Eestis".
4) Finantsõiguses ^Maksustamise individualiseeri
mise põhimõttest".
5) Statistikas „Muudatused, niis on tekkinud Eu
roopa tähtsamates riikides demograafilistes andmetes
ühenduses sõjaga ja selle tagajärgedega".
A r s t i t e a d u s k o n n a s : 1) ,,Sünnitusabi and
mise seisukord Eestis 1922.—24. a."
2) Vere viskositeet ja tarretamine närvihaiguste
juures.
3) Süstemaatiliste vere uurimiste teel järele kat
suda, resp. täiendada verepildi muutust kirurgilise tu
berkuloosi juures JodJodoformi ravitsemisel Horz'i
järele.
4) „Kodumaa sõnajalgade võrdlev farmakokeemi
thie uurimine".
•
5) Spetziifilise ravitsemise resultaadid südame
siifüise ja Aorta juures kliinilise materjali põhjal".
Eesti apteekrite seltsi poolt:
1) „Puuwilja ja marjaveinide võrdlev uurimine
metüülalkoholi sisalduse peale".

jah puud veel täitsa lehtes. No võib ka olla, muidu ka
Uusmaa, tütar on kyll kutsnu kyll, aga see Poola mark ei
maksa midagi. Aga ka ikke juba vanasti sõideti Mihkit
pääva aegu reega. Muidkui köitsin ka isa täkul saba yles
ja sõitsin nagn tuiskas preilnade juure — oim ka ikka pro
vorus poiss kyll
Ja, lHma on minu äratund
mise järele kyll muutunu. Ikke palju vist on muutunu.
Aga ju yteldakse ka, et iga 70 ?asta järele kui mööda käib
see punase sabaga täht, maakera käib korra päris ringi.
Ja võib olla, et ta selle pöö; töisega on end vähe teise kofta
pääle telau.*
„Võib |ölia jah, nii ta võiks olla kyll" sõnan, astun
teise jala pealt teise peäle, kuulen kuida kell lööb kaugelt
heledalt pool Ja asutan uksest sisseminekut.
„Aga see liima on ikke mujal ka teine" jätkab õpet
liku ja ykskõikse rõhuga tähtsamate lausete algul taktis
pead vähe noogutades kavaleer „kui ma noorest east ka
kurra sakstega seal Aafrika poolsaarel käisin, seal Saksamaa
taga, no ikke olid ka oopis tetstsugumased olud. Ikke oli
kardetav ka. Meie ei oleks vast eluga pääsenud, aga eks
n:edsamused neegrid aidanud, ikke tulised poisid ja oska
vad enamasti kõik saksakeeli. Kui sa just teda ei torgi ja
ärrita on ta sul kõigeparem sõber ja näitab kõik ära. Ma
oiin seekord ka noor tragi poiss — anti mulle ka püss, 2
volveit, oda ja niisugune suur kõver nuga. Opati kohe
ära ka, et kui metsloom juurde kargab, siis pane nuga kohe
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Eesti K ar s k us 1 ii d u poolt:
1) ..Alkoholi mõju peaaju veresoonte peale".
2) Muutused plexns ehorioideus akuutse ja kroo
nilise alkoholi mürgituse juures".
3) „ Muutused aju koorealustes sõlmedes akuutse
ja kroonilise alkoholi mürgituse juures".
4) ,,Kodus valmistatud alkoholsed joogid"..
5) ,, Alkohol ja väsimus".
fi) ,, Alkoholi mõju sisemiste elundite peale". .
M at.  1 o o d u s t e a du s k o n n a s :
1) Päikse
apeksi määramine.
2) Valguse neelumine aine kriitilises piirkonnas.
3i Põlevkivi pölemisgaaside läbikaalumine ja re
sultaatide arvustamine.
4} Asseri ja Tallinna lademed.
5) Kanapoja ristluuala lülide arenemine
L o o r n a a r s t i t e a d u . s k : 1) Kas avaldab ho
buste pikaldane lonkamine lõikhammaste kulumise
pinna peale nähtavat mõju.
2) Teaduslikult ära näidata, kas koerakatku
(Staupe) juures keskergukava rakukestes leiduvad
kehakesed n. n. Einschlusskörperchen rakuosakesed
ehk haiguse tekitajad on.
3) B akterioloogiliselt ja serioloogiliselt selgitada,
kui sagedasti leidub veiste hakkava poja äraviskamise
juures B ang'i batsillus ja kui sagedasti Vibrio fetus ?
4) Kassi iirise omapärase pigmentatsiooni histo
loogilised uurimised, mille juures eraldi emaihus are
nemist tuleb tähele panna.
5) Kohalik anästeesia väikeloomade operatsiooni
juures.
P õ l l u m a j a n d u s t e a d u s k . : 1) Raadi järve
kalamajandusline hindamine.
2) Phaedon cochleariee Fbr. bioloogia ja võitlus
viisid.
3) Piimakarja kontrolli ülesanded, korraldus ja
arenemine Eestis.

kaela taha ja tomraa pea otsast ära näuh! Olid ka teised
veravad ja ikke just selle jaos tehtud.
Sai siis ikke ka laialt kädud, vahel prillid nina ees ja
olime ka selle suure Niiluse jõe juures, mis mäe seest välja
voolab. Just selle mäe juurde ka ei saand, aga mööda
jõge ja yle jõe käisime kyll
"
Kell lööb uuesti heledalt yks, ma seisan ' yyrus ja
,
kylmetan suuremalt jaolt nina suhtes. Ytlen lyhidalt it]a
eks ta või huvitav olla kvll niisugune pikk reis" astun ärka
alla ja koputan.
, „Ega Teie ikke sisse ei saa" kuulen räägib Mäksanuka
kavaleer juba eeskojast, kus ta mugavalt trepi astmele on
istet .võtnud ja pnrajtsti un*' pihu syycknd.
Keegi käib v.irj ma läbi tub d ja. luku naksumisest
* kuulen ukse avalist. Astun eeskotta, lõplik ja lyhike
.head.ööd" just suulae tagant :õusmas.
„Agn s ai teiselpool seda Aafrikat — Nizzas olid suu
red tulepurt;k.rv'::d mäed, aga ligi sinna ei saand, ikke aa£
nagu suits, ji ..ur välja ja maa oli ka j'iba tollest august'
nit 100 verst ymberrin J tuhaga kaetud. Ja mida kauge
male läksid, seda iks läks sygavamas — viimati kas või
. rinnust saadik. Vaadati siis ka läbi selle pikasilma ja anti
mulie ka vaadati, aga mis sa kaugelt ikka muud näed, et
tulevad niisugused • aurumullid ülesse. Miua arvasin kyll
seekord — aga kus sa minusugune mees seda sakstele
julged õpata, et vast saab selle augu juurde zepelüniga.
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4) Maaparanduse tööde tasuvus Eestis.
Metsakorralduse tööde põhijooned kodumaal läi
nud aastasajal.
Akadeemilise
ühistegevuse
seltsi
poolt: Piimaühisuste arenemistingimused ja tegevus
Põ h j aVii j an dimaal.
Fi I o s o o f i a  t e a d u s k o n n a s :
l) Muinas
teaduse, alalt: „Kiviaja kondikultuur Eestis";
2) Üldise ajaloo alal: „Hansa liidu poliitiline täht
sus põhjamaades 15 a. s. alguni";
3) Filosoofia alal: ..Eksperimentaalne uurimus
mõtlemise ehk tundmust psüholoogia alalt";
4) IndoEuroopa keeleteaduse alal: „Ro" tähtsus
Iiri verbaalkompositsioonis" ;
õ) Eesti ja üldise kirjanduse alal: „Rõhu ja välte
värsi rakendus EestiSoome rahvalaulus".
Eesti Karskusliidu poolt:
1) ,,Alkohol Eesti rahva usus, arvamises ja kom
metes.
2) Joomine ja liigsöömine Eesti rahvanaljas;
3) ^Ekspeiimentaalne uurimus alkoholi tarvitamise
läbi hingeelus esile kutsutud jäädavate muudatuste
kohta";
4) „Eeskuju kasvatuslise mõju ulatus, eriti karskuse
seisukohalt".
Auhinna tööd.
1. U s u t e a d u s k o n n a s oli kolm tööd sisse
antud :
1. Töö teemi peale „Vana Testamendi õpetus pa
radiisist", märgusõnaga „Genesis 3,15 : Weewa as chith
ect" hinnati 1. auhinna vääriliseks. Autor Helmuth Frei.
2. Auhinnatöö aine ü l e : Cypriaini kirikumõiste,
eriti tema „De catolicae ecclesiae" põhjal märgusõnaga
„Neque enim habere pacatum Deum poterat, qui cum
fratre pacem non habebat (De cath. eccl. un. 13)" hin
nati 2. auhinna vääriliseks Autor Aksel Fromh. Treu.

Aga mõtelsin ise ka, et vast on niisugused gaasid, mis
tõmbavad zepeliini ligi ja kuku siis yhes sakstega just
nende kuumade mullide peale
'"
„Ja ega seda ei tea kaa* ytlen ukse lingist kinni hoi
des, mille jutu kestes juba salaja lahti olin lykand „ega ei
tea jah. Head ööd!" lisan kiiresti ja poen ukse taha.
„Head ööd jah, eks need noored inimesed ikke väsind ole
selle päeva tööst
• —* kuulen veel tykk aega rahu f
liku hääle kõma eeskojast. Varsti peale selle on selle
vildisaapaline omanik juba kindlasti heitnud vähe pikali
trepi äärele, et ärgata kui on paras aeg jälle selle korratu
M
 m a j a hoovi väravat kinni panema minna. . ■
,

Järgmisel õhtul tulen heleda kuü valgel jaamast. Plan'
gud, puud ja korstnad heidavad tänavale just hagu mingis
salapärases kysimuses tardund varje. 
Näen juba kaugelt, et saatuse paratamatu tume käsi on
tee peal ees. Seisab liikumata, ei ligine ega põgene —
vaicf mina sammun ta poole. Tänavakividel paistab musta
kõvera korstna ja katuse nurga vahel varitsevat kyyrus
salapärane karvane loom pika peene sabaga. Sealsamas
loom nähtavasti vihast b mu vaadet, ajab end kohevile,
karvatortsud pysti. Aga katuse nurga tagant ilmuvad' äkki
viis pikka musta näppu ja kisuvad kössi väjund looma
tema mugavast nurgast ära. ———
.
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3. Auhmnatöö aine üle: ..Metodisti kogudused
Eestis, nende tekkimine ja arenemine" märgusõnaga
„Ut omnes mmm sini" krooniti 1. auhinnaga. Autor
Salme Klaos. Tööd on trükis avaldamiseks soovitatud.
1. O i g u s t e a d u s k o n n a auhindade ainete
peale oli 3 tööd sisse antud
1. Raamatupidamises ülesseatud teema peäle:
„Kahe ettevõtte fusioon ja selle ülesmärkimine raama
tutesse" kirjutatud töö märgusõnaga „ Võistlus hävitab
võistluse" tunnistati 3. auhinna vääriliseks. Autor Alf
red Kask.
2 Administr. õiguses ülesseatud aine peäle:
,,Kohalik riigi ja omavalitsuse korraldus Eestis" sisse
antud märgusõnaga: „lsegi maakera ei seisa tugeva
mini Atlase õlgadel, kui Eesti vabariik oma maa ja
mereväe peal" sai 3. auhinna. Autor G. Th. Tohver.
3. Poliitilises ökonoomias ülesseatud teema peäle:
„Kõige uuemad rahateooriad (20. aastas, algusest) esi
tatud märgusõna all ,,Raha" ei arvata auhinna väärili
seks ja ümbrik põletatakse ära.
3. A r s t i t e a c h i s k o n n a s oli esitatud 8 au
hinna tööd, mis on kõik auhinna vääriliseks tunnusta
tud ja nimelt :
1. Töö teema peale: „Eestis valmistatud raua
preparaatide keemiline uurimine". 1. auhind. Autor
Oskar Kook
2. Töö teema peale: ,,'Koeh'i alttuberkulüni ja
Mõru tuberkuliini mõju laste organismi peale Pirquet
järele*' (Motto: „Rem tene, verba sequentur") 1. au
hind. Autor Joh. B ormann.
3. Töö aine peale : „Sugemed enesetapmise kohta
Tartu ülikooli kohtuliku arstiteaduse instituudi lahka
inisprotokollide andmetel" (Motto: A. I.) 2. auhind.
Autor Aleksandra Ibrus.
4. Töö aine ü l e : Sugemed enesetapmise kohta
Tartu ülikooli kohtuliku arstiteaduse lahkainisprotokol
lide andmetel". (Motto: „Suicidium") 1. auhind. Au
tor Gerhard Gross.

Eesti karskusliidu poolt ülesseatud teeinide puale
sissetulnud tööd tunnistati:
1. Aine iile: „Vere viskositcedi muutustest kroo
nilise alkoholismi mõjul4' (Motto: ..Alkoholism haigus"),
1. auhinna vääriliseks. Autor Ende! Kirschenberg.
2. Aine üle: ..Alkohol ja toitlus4' (Motto : „D. '&."{,
1. auhinna vääriliseks. Autor Arnold Reimann.
3. Aine üle: ^Sümpaatiliste närvisõlmede muu
tustelt akuutse ja kroonilise alkoholismi mõjul" (Mottu:
..Post uinbras spero liicem") I. auhinna ' vääriliseks
Autor Victor Hion,
4. Aine üle: ,,Alkohol ja töö" (Motto: ..Alkohol
halvab tööjõudu"' 1. auhinna vääriliseks. Autor Iuli.
Vilde.
4, F i 1 o s u o i'i a t e u d t s s k o u i t a s oti 3 toud
sisse antud:
1. Aine peale: ,, Rahva .seisukord Eesthnaai Daani
valitsuse ajal" sissetulnud töö eest märgusõnaga „An
dromeda'' määrati 2. auhind. Autor Leo Lesmeut.
Eesti karskusliidu poolt ülesseatud teemade peäle
kirjutatud tööd:
1 Aine peale: .Joomine Eesti rahvalauludes ja
vanasõnades" sissetulnud töö märgusõnaga „Runo"
krooniti 1. auhinnaga. Autor Elmar Päss..
2. Aine peale: „Alkoholi tarvitamine Eestis ordo
ajal" märgusõnaga „Viscosa" sissetulnud töö ei ole au
hinna vääriliseks arvatud ja ümbrik põletatakse ära.
5. M a t. 1 o o d n s t e a d u s k. oli 2 tööd esi
tatud :
1. Aine üle: .Hraa ennustamise valdkondade
piirid ja nende kindlakstegemine Eestis" märgusõnaga
..Carpe diem" tunnistati 2. auhinna vääriliseks. Autor
Bernh. Wittliclt.
Riigi põlevkivi tööstuse juhatuse poolt antud
teema peäle:
,
'
1. ,,Kukruse lademe stratigraafia ja'fauna Vana
mõisast Lääne poole" sissetulnud töö märgusõnaga:
„Gutta eavat lapidem uon vi, sed semper oadendo"
krooniti 1. auhinnaga. Autor Armin Öpik.

' MB MB B MiB aMW^B lB B B HB B MB B MMMMHIIIIIIllil lillil IIIH1WMIHHIIIII Illi lillIIi Illil

Näen Mäksanurga kavaleer tõmbab oma ripakile jäänd
läki kõrva alla. Olen jõudnud jälle ta seltsi, sygava elu
filosoofi, õrna vaimu ja arusaamisega, meie tänava lugupeet
öövaht. Ja ta pole vana nagu kõik irisevad öövahid —
erksa ja noore hingega elab ta vahenditult kaasa kõigile,
noorte inimeste rõõmuavaldusile ja kurbele luigelaulele
Tema on see, kes ei ytle midagi ega pahanda, kui vingeii
sygisöil, aga enam rahutuil kevadöil saledad .vaimud" lau
lavad yksikult või hulga saadet sooje romansse oma, enam
akent kui ust armastavaile, unistusile. Mäksanurga kava
leer ei ytle midagi, pigistab yhe siima pilukile, 10 marga
eest koguni kaks, amuHt seda ta ei salli kui laternaposte
otsa ronid ja tule kustutad. , i
i : ."
'v— ■■ ■'•
Ta on väljateenind kriminalist ja oskab kerge vaevaga
kapsavargaid pyvda. Ta on omal ajal sõitnud niihästi isa
pikasäbaga täkuga kui kaameliga Sahaara kõrbes. Tal on
— tyireid mehel professorei ja teisilgi kõrgeil antverkel Poo
las. Tal ei ole veel vanaduse peale vaatamata habet ja ta
tunneb hästi aastaaegu ning sotsiaalelu pahesid ja vorsti
hinna rasket tõusu — viimast seda enam, kai on tarvis ühi
; ; selt jälle midagi ette võtta, mida ta nägema ei peaks.
•Kuid olgu kaugel meist! Mäksanuka kavaleer on tõ
sine tõsise ilmavaatega kodanik ja vestab meeleldi ka ilma
igasugu tagamõtteta sinuga pikki jutte ja juhatab sind
vähekogenut ja häbelikku sisse elu sygavaisse ja mitme
kesiseisse avaldusisse — nii et soovid talle seitsekorda

head ööd ja kõike taeva õnnistust, aga ikka veel ei tihka
lahkuda.
„Seal Kuramaal yts jagu noid lätlasi okvat ka väga
patsiliustele vastuvõtjad — no elavad ikke teised ka väga
mustalt nagu neegrid. Ja seal Muhumaal olevat ka yts
aasta yts kole akkaja haigus valla loonu ja inimesi sut
manu. Sõitnud see Paldrock sinna välja, kohe tunnud Ira,
eks iks kaladest ja pannud haiguse kohe kinni.
Ja eks need koolitud mehed ikka oska ka. Aga ma
olen neile ikke ütelnud „Et" mina olen vana ja lähen iks
ees, aga teie tulete mulle iks järel ka. Ega tek ka ikke
kuskile ei pääse".
On ikke rääkind ka }a mõelnud, aga iks lõpus y leinad:
„»Sul on. õigus jah, nii ta kyll on".
«—■
aga seal Poolamaal, tytar kirjutas juba, oa
sSda ikke peris lähikeste tulnu*
„
, Ja ega nende Jäämere partide, need mis •
kõrgete kaljude otsa ronivad ja paksust jäist augud M>!
söövad, liha sugugi mitte hää ei ole, väga rasvane. Aga
siis nende mere usside, ikke nii suured kui meie laterna
postid siin — kyll on hea, kui varda otsas venelased küp
setavad—•—
."
'..v
'■■' /.~iM.■'■.■ ■
Jaan Metslane.
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Koosviibimine «Vanemuises".
0. L o o m a a r s t i
teaduskonnas
ainete
peale töid sisse tulnud ei ole.
Ü l i õ p i l a s k o n n a t e 1 e g r am m v a b a r iigi
7. P 0 11 u m a j a n d u s f e a d u s k o n n a s on
valitsusele.
Äkad. ühistegevuse seltsi poolt üles seatud aine peäle:
1
Õhtul
kell
9
algas „ Vanemuises' 1 kontsert-ball.
,,Suure-Jaani "majanduse-ühisuse arenemine ja tegevus' '
sissetulnud töö märgusõnaga: «Ühenduses on jõud" Esines üliõpilaste segakoor ja mõned solistid. Ettetunnistati 2. auhinna vääriliseks. Autor Martin Köstner. kannete lõpul kõneleb üliõpil esimees Kangur, puudutades kurba sündmust Tallinnas ja paneb ette vab.
Pidulik aktus lõpeb hümni laulmisega.
valitsusele järgmist telegrammi saata:
Eesti üliõpilaskond "annab oma sügava, austuse ja
tänu edasi vabariigi valitsusele tema suures ja vastuBankett.
tusrikkas töös. Meie tunneme, et need alused ja sihtjooned, millele rajatud meie riik, ..imavad kõige pareÕhtul korraldati ülikooli valitsuse poolt „Auto- mad võimalused meie võrsuvale rahvale tema töös tumaadis" bankett, kuhu palutud olid ülikooli õppejõud, leva suure ja tugeva Eesti riigi ja kultuuri kasuks.
auhinnatud võistlustööde autorid, üliõpilaskonna edus- Eesti üliõpilaskond lubab oma terve jõu ja ka elu siis,
tuse esitajad.
kui nõuab talt seda meie kodumaa.
See ettepanek võetakse suurte kiiduavaldusKõnelesid banketil rektor prof. Koppel, haridusminister Rahamägi, prof. Wittlich, üliõpilaskonna esi- tega vastu,
Ühtlasi teatab esimees, et kurbade sündmuste
taja. Kõnedes puudutati ka käesolevat silmapilku ja
avaldati, et ülikool igal ajal valmis on vabar. valitsust puhul, mis ka üliõpilaskonda tabanud (on tapetud ühe
organisatsiooni vilistlane ja teise ksv.) jääb ball ära.
toetama. Valitsusele saadeti telegramm.

Kas maakondlikud üliõpilaskogud uude arenemisjärku astumas?
1. Meie üliõpilaspere oma ülikooli avamise
järele.
Kui 1919 aastal Eesti ülikooli avamisega
oma akadeemilises elus uut ajajärku algasime,
siis oldi ka üliõpilasperes kui keset kevadist suurvett: ääretumad veekogud, mis kõlbmata ja kõlbulikku maad oma alla matavad, voolusid palju
ja mittnesihiliselt, kuid ü k s kindel siht puudub ja
rindu tõuseb kahtlus, kas lähebki see keerlev ja
kohisev viimaks kindlasse sängi, kas hakkabki
ta ü h e s sihis liikuma.
Kuni sinnamaani, võib öelda, oli Eesti üliõpilaskonna küsimus lahendatud. See oli võrdlemisi väike grupp ja rahvuslikul tagaseinal kindla
sihi ning tugeva solidariteedi tundega. Ent seisukord muutus üle öö, ja muutus põhjalikult nii
sügavuses kui ka laiuses. Kaasa tehes ilmasõja
ja revolutsiooni, jäi üliõpilaspere meie iseolemise
tulekuga teataval määral oma endistest traditsioonidest ja avaldustest ilma. Üleöö oli üliõpilaste
arv sajandetest tuhandetesse tõusnud, ja see
hulk ei teadnud veel mitte, mis olid senised üliõpilaskonna traditsioonid, milles erineb üliõpilaskond keskkooli Õpilaskonnast ja mis hakata pääler
kui "keskkooli seinad —- juhtivad raamid —seljataga. Ei olnud ka üleüldse selgust, kas meie
üliõpilaspere senised traditsioonid ja ülesanded
on enam ajakohased, uude ajajärku edasi kantavaid, või vähemalt mis sihis neid muuta ning
arendada tuleb. Üliõpilaskonnas tekkis i d e e l i n e k r i i s , mis end tunda andis ka laiemates akadeemilistes ringkondades, vilistlaskonnas.
Kõige päält aga senised organisatsioonid ise, kellele meie ühiskondlikud ja kultuurilised paleused üldse kallid olnud, pidid omas sisemises
elus selle küsimuse peäle vastust otsima hakkama/
Kuid neil selgus varsti, et see kriis oli ajapsü-

koloogilistel põhjustel liig ülespuhutud. Ülearune
ärevus. Arenemine ei tee suuri hüppeid kõrvale
ega tagasi, seda raskemini veel edasi. Olevate
organisatsioonide elu ei saa mitte murda ega
t e h a , neil tuleb endist rada edasi sammuda,
ajanõudeid alaliselt arvesse võttes.
Aga küsimus peitus teisal. Suur arv üliõpilasi — esimesed vabaduspojad ja noored tulijad
aima materi perre — oli ilma minevikuta ja ilma
kindla teadvuseta, ilma sihita uues ümbruses.
Need on suured hulgad meie maakondadest ja
kodumaa igast nurgast.
Mida päev edasi, seda teravamini sai selgeks üks: lähemate aastakümnete jooksul tuleb
meie rahval s i s e m i n e i s e o l e m i n e a l l e s
s a a v u t a d a ja selleks tuleb läbi teha sarnased
jõupingutused igal alal, mis kujunevad raskemaks katsumiseks, kui vabadussõda.
See teadmine imbus ka üliõpilaskonda. Koguni loomulikum — pidi sääl kõige rutem maad
võtma. Ja selle tagajärjeks on meie üliõpilaselu
uus korraldamine täies ulatuses: vanade organisatsioonide evolutsioon ja teisest küljest uute
mooduste otsimine.
,"
,
Sellest oli kantud ka m a a k o n d 1 i k k u d e
k o g u d e m õ t t e tekkimine. Vanad moodused
ei näinud rahuldavat, seati üles uusi nõudeid ja
oldi arvamisel, et vanad moodused neid ei täida
või ikkagi palju tegemata jääb. Otsiti midagi
uut Ja siin tuli üliõpilasperel, mis vahe—palju
kui tal kogemusi oli, ise otsida ning leida, sest
vanemat, juhatajat kätt ei olnud.
Nii langesid arvamised maakondlikkude kogude tekkimisel kaheks. Ühed, kes pooldasid,
koguni idealiseerides, et vaimustada ja iseendidki uskuma panna uue tüübi sisse, ja teised,
kes kahtlesid ning küsimuse põjalikumat arvus-
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tust nõudsid. Taielikku vastuseismist ei ole olnud
kuskil pool, mis paista laseb, et ka arvustajatel
ootus oli, vast siit lõpuks ikka midagi välja tuleb.
Ja oli vaimustust, oli kaasatõmbamist üle
iga maakonna, kogude mõte näis olevat kindlal
alusel. Ka ülesanded ja t e - o s t a j a d näisid
leitud olevat.
Kuid nüüd on mõned aastad mööda läinud'
ja vist keegi, kes üliõpilaskonnale lähidal seisab,
ei hakka tõendama, et kogud on mäkke jõudnud.
Ennem vastuoksa. Viimased aastad on toonud
sarnase pöörde, et kui tahetakse edasi jõuda,
siis peab kogude küsimus palavama ääritule alla
tulema kui tekkimisel, sest nüüd ei ole enam
asutamise vaimustust ja asi peab ise enese eest
kostma.
Tähendan aga kohe, et ma seltside seisukohal seisan ja seda moodust meile õigeks pean.
Seltsid ei ole mitte üksi klubid meie üliõpilaskonnas, ei ole lõbu, ajaviite ega sõprusidemafe
ringid, v a i d n e i l on ka ü h i s k o n d l i k
ja k u l t u u r i l i n e ü l e s a n n e , mil alal
neil juba aastakümnete pikkune
v i l j a k a s t e g e v u s o l e m a s , mida teistel
veel ei ole. Aga kultuuriliste ja ühiskondlikkude ülesannete jaoks on nende t e o s t a j a i d
tarvis, ja kes ütleb, et meie üliõpilaskond, vähemalt suurem osagi selleks valmis ja küps on,
see ei tunne meie üliõpilaskonda mitte. N e n deks ü l e s a n n e t e k s t u l e b ü l i õ p i l a s i
ja ü l i õ p i l a s k o n d a k õ i g e p ä ä l t k a s v a t a d a . See ongi seltside teine tähtsam põhimõte, ja all pool näeme, et ilma selleta ei ole
meie üliõpilaskonnas praegu mõeldav ükski ühingu
tüüp, kui ta elada ja avalduda tahab.
Kuid sellest seisukohast ei järgne mitte, et
tuleb kogude mõtte v a s t u olla. Sest pool osa
üliõpilaskonda on väljaspool seniseid ühinguid,
väljaspool üliõpilaselu ja üliõpilaskonna k o h u s e i d — ja kõigile on tähtis küsimus: kuidas
neid kaasa tõmmata. Vast aitab siin kogude
mõte tõepoolest?...
Sellepärast ei lähe ma välja mitte cum ira
et studio, vaid et siiski mõnda küsimust puudutada, mille lahendamine tähtis, kaldugu liisk
tulevikus kuhu poole tahes.
Praegu on aeg» kus neid küsimusi käsjtama
peab.
'..'•_-; %

Praegune seisak kogude arenemises ja selle
põhjused.
Kui senist literatuuri kogude küsimuse puhul
kokkuvõtta, siis näeme, et ta nii öelda ühepoolne
on. See on praegu ainult propaganda kogude
h ä ä k s , kuna v a s t u õieti vähe on avaldatud.
Sellega on kogud mõtet võidud propageerida
v ä l i s e l t Õige soodsates tingimustes. Ja seda
on tehtud (mis taktiliselt iseenesest arusaadav)
õige tuntavalt seniste organisatsiooni mooduste

179

kulul, ettetuues, nagu oleks need täiesti ajast
läinud ja oma laiemad tegevusavaldused mahajätnud. S e e õ i g u s t a b n õ u d a , et k o g u d e
k ü s i m u s e s ja o & g a n i s e e r i m i s k ü s i m u s e s ü l d s e t ä i e l i k a v a l i k s e l g u s valitseks.
Kuid 1922 aastaga tuli seisak. Asutatud
kogud ei olnud veel pooltki vastava maakonna
üliõpilastest enestesse koondanud, kui äkki nendegi liigete arv mõnes kogus kuni 75% võrra
vähenes. Ja ka käesoleval aastal uäeme, et
kogude liigete arv ei ulata kaugeltki endisele
kõrgusele. Mis puutub kogude ülesannetesse,
äratehtud tegelikusse töösse, mis ei tarvitse vist
selle juures pikalt peatada. Kogude liikmed ja
aruanded tunnistavad ise, et tagajärgi on seni
vähe olnud. Ja ka kogude sisemine elu on kahtlemata kriisini jõudnud, kui näit kogu poolt
korduvalt kokkukutsutud üliõpilaspäevade oma
kodunurgas kokku tuleb ainult neli viis lähemat
asjaosalist.
Praegu on kodudes kõige tõsisemalt käsil
küsimus, kuidas oma sisemist elu reorganiseerida, et kogude saatust lõpulikult lahendada.
Küsimust kaalutakse nii kogude liidus kui ka
üksikutes kogudes ja viimastest on mõned juba
uues sihis esimesi samme astuma hakanud.
Praeguse seisaku põhjused olid mitmesugused, kuid eksitakse seatuslikult, kui arvatakse,
et majanduslikud üksi. Palju tähtsam on siin
küll kogude põhimõtte küsimus ja e r i t i s e l l e
idee tegelik elluviimine meie oludes.
Kui selle idee seisukohale jääda, mis kogudel a I g u s e s p i d i o 1 e m a ja mis kogude apo- "
logeedis on kirjeldatud, siis ei ole kahte arva- '
mist. See on tõesti midagi — mitte uut, sest ta
on Tartu üliõpilaste juures juba 100 aasta eest
läbi kukkunud, ega ka mitte a j a k o h a s t , sest
soomlasi endid näitukas sarnane organisatsioon
'
e n a m ei r a h u l d a , kuigi tal ajaloolised jau- 'v
red ja teeued, — vaid midagi sarnast, mis m e i e
üliõpilaselu senisest arenemisest
visti lahku läheb.
Meie senine üliõpilaselu on väljaarenenud
v a b a t a h t l i k k u d e s organisatsioonides,.m s
moodustavad teatud v a lik u juures ja i d e e l i s e ü h t l u s e piirides, ja mis tegutsevad mitte
üksi intiimelu edendamiseks, vaid palju enam ka
ühiskondlikus ja kultuuri elus. Kes eesti üliõpilaste seltsides ja koguni ka korporatsioonides
ainult intiimorganisatsioone tõendab olevat, sellel ei maksa meie üliõpilaselu küsimustes sõna
võttagi, kui ta ei taha, et tema väiteid sihilikkudeks loetakse. Kogude mõte on midagi muud,
ja seda võiks nimelt kokku võtta kahte p u n k t i :
1) t e g e 1 i k k u l t u u r i t ö ö oma kodunurga
kasuks eestkätt 2) võimalikult k õ i g i oma
maakonna üliõpilaste koondamine
selleks.
Vaatleme neid kahte eraldi.
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3. Kogude ülesanne on seni ühekülgselt voetud.
Kogude apologeedid on algusest pääle pea
asjalikult a i n u l t esimest — kultuurtegevust —
toonitanud, päälegi kõige konkreetsemas ja prak
tilisemas mõttes. S e l l e s s e i s a b , minu arva
tes, k o g u d e s e n i s e p r o g r a m m i j a t a k 
tika peapuudus.
Kuid arusaadav. See oli õieti ainukene
loosung, mis „ vanadele ja väsinutele" organisat
sioonidele vastu seati ja uute õigustajaks pidi
olema. Selles on kahtlemata niipalju tõtt, et
kultuurülesanded oma rahva hääks on ilmlõpma
tud ja nende teostamiseks ei oli kunagi päid ja
käsi külalt— seda enam, kui osa täitsa kõrval
seisab. Aga ühekülgne ja tühja löö nine oli see,
kui seletati, et a l l e s n ü ü d need ülesanded
leitud ja teostajad ilmunud.
Siin peitubki kogude keerdsõlm, teataval
määral p a r a t a m a t u s neile. Mul ei tarvitse
peatada üksikasjaliselt kogude ülesannete juures.
Lühidalt, nad on täies ulatuses see, mis oma
kodunurga ja rahva kultuurielu edasi peaks aitama
viia. See on tarviline, suur ja kõrge ülesanne.
Aga — kui meie seda ülesannet vähegi tõsi
selt, asjalikult ja edulootusega võtta tahame, siis
peab meil olema ka suur ideeline ning tegelik
töövägi, kes selle lipu kõrgel hoides rahva sekka
kannaks. Kogude apologeetide suust lausutud
ülesanded eeldasid, nagu oleks meil juba see
sõjavägi olemas, nagu oleks kõik üliõpilased,
kõige päält aga seni organiseerumatud, selleks
küpsed, et muud kui tegeliku kultuuritöö juure
asuda oma kodunurga kasuks, täie oskusega ja
täie ühistundega. Ei võetud seda sugugi arvesse,
et suur osa meie üliõpilastest on veel — kui
mitte täiesti inertne, harimatu, teataval määral
umbusklikvastutulematu mass ja ühisettevõtete
vaenulinegi, siis vähemalt arg seltskondlikult,
vilumuseta ja loova aktiivsuseta, puudulikkude
t
teadmistega ja pooliku kasvatusega. Neil enes
tel on tarvis kõige enne ainult s a a d a ja saada,
siin on vara veel kõnelda nende aktiivsest ja
, loovast osavõtmisest oma kogu ülesannetest.
On õieti ainult käputäis,, võrreldes maa
konna üliõpilaste üldarvuga, igas kogus, kes te
mas ihu ja hingega kinni, kes tema kandjad ja
.teiste kaasatõmbajad. Seni on aga nende vai
mustus ja hoog tagajärjeta purunenud vastu la
: ; tentseid raskusi — töötegijate, kaasatõmbajate
';■'; 'puudus ja majanduslik jõuetus.
*V..
K o g u d e l t u l e b oma ü l e s a n n e t e
t e o s t a j a i d a l l e s k as va t a d a — selles
seisab kogude praegune ja edaspidine krüsisõlm.
*"■■':
Veel üks kogude senise taktika viga, mis
sellest Ühekülgsest ülesande käsitamisest tingt
Kui kogud oma tegelikke — teaduslikke.
ft; tud.
f
"/V; etnograafilisi, folkloristlikke, bibliograafilisi jne,
— ülesandeid a i n s a t e n a toonitada tahavad,
siis on nad sisuliselt ei midagi muud, kui a k a 
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d e e m i l i s e d , eriülesannetega ühingud ja ei
kuuluksid meie üliõpilasorganisatsioonide perre
praeguses mõttes.
Kuid kas arvavad siis kogud tõesti, et meie
üliõpilastel muud enam tarvis ei lähegi, kui teha
ülikooli tööd ja . selle kõrval täiel frondil osa
võtta rahvavalgustuse ja kultuuritööst?
Siis tuleks lihtsalt imestada, mis jaoks ta
veel ülikoolis õpib, kui ta juba valmis töömees
on ja ü h i s k o n n a nõuetele vastav l i i g e .
Kuid kaugelt suurem osa ei vasta kumma
legi, eriti viimasele mitte. Kui paljudel ei puudu
täielikult tarvilik kodune kasvatus, perekonna
traditsioon ja sellega tähtsad a l u s j o o n e d
tema iseloomul — isikuna, ühiskonna liikmena
ja rahva liikmena. Kui paljud neist ei ole tun
nud, et nad juba keskkooli keskmistel pinkidel
välja on sirgunud oma päritolu pinnast, üle
ulatavad täitsa uude ja võõrasse ruumi, kus üksi
minna tuleb. Kes indutseerib neile tarviliku
sugukondliku ja rahvusliku konspiratsiooni, kes
istutab neisse meie avaliku elu ja kultuurielu
traditsioonid ning äratab kaasaloomise tahtmist
ja oskust?
Suuremal osal igatahes mitte see ümbrus, see
. vaimline ja majanduslik tasapind, kust nad tulevad.
Kas annab ehk seda teaduslik töö ülikoo
lis ? õperaamatua ? — E i a n n a .
Seda k o n s p i r a t s i o o n i , eluavalduste
sügavamat perspektiivi ja käsitamisoskust, avali
kus elus tarvilikku aktiivsust ja t a h t m i s t tu
leb neil küll mujalt otsida. ,
Ja — s e d a p e a b a n d m a o r g a n i s a t 
s i o o n i e l u . Meie üliõpilasühingud on olnud
k o d u tähtsusega oma liigetele — nii isiklikus
kui ka rahvuslikus mõttes. Nad on, edasi, ol
nud m e i e e e s t i s e l t s k o n n a k s , mis seni
veel on puudunud ja kauaks puudub, ilma mil
leta aga ei ole mõeldav terve ning elujõuline
arenemine riigi ja ühiskonna liikmeks*).
See on meie üliõpilasühingute õigustus ja
tähtsam mõte.
Sellest küljest ei pääse ka kogud mööda,
kui nad ei taha muutuda kuivadeks teaduslikku
deks ja akadeemilisteks ühinguteks (mida juba
palju otstarbekohasena on korraldada spetiaal
ülesannete kohaselt, nagu akadeemilised ühin
gud juba tekkinud ongi!
See ongi paratamatus, mis kogud nende
senise seisukoha kõrvale jätma sunnib. Kuid
sellest Vähe allpool. .:  >../?■ ■, 
(Järgneb.)
'
/
*
Hugo Kukke.
*) Meie senistest üliõpilasorganisatsioonidest kas otse
kohe või nende mõjul kujunenud tegelaste poolt on alga
tuse saanud suurem osa meie kultuuri ja ühiskondliku elu
avaldusi, mis meie rahvusliku iseseisvuse ettevalmistasid ja
riikliku iseolemiseni viisid. Meie üliõpilasseltside vaba Ja
üheõiguslise kooselu põhimõte langeb täiesti ühte meie de
mokraatliku riigi põhiõigustega ja meie võime uhkusega
tunnistada, et üliõpilasseltsides maksnud vaba ühiskondlik
vaim on seda akadeemilises peres tähtsal määral ette vai
mistanud. H. K.

' jattftäe.1^'.:, , ; , •
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Mälestusi B alti riikide üliõpilaste II. olümpiaadil.
Loobusime seekord jalgpaüest, suurist mitmesüllapikkusist
kohvreist, pehmeist patjust, riiklisest suurabirahast ja muist
mugavusist
Igal siiski kaelaside, puhas krae, manshetid,
paar võileiba. Kuid nagu hiljem selgus, peitus mõne käsi
pakis siiski viimseaja modernluksussaapa hari. O Lutsu ja
A. Adsoni spordiliste kogemuste retsepti järele oleks see
kindlasti pidand koju jääma, ja kaelaside oleks pidand
mitte lõua alla, vaid selja pääle, või koguni taskusse ripu
tatama. Ent sportlased ei loe midagi, sportlased ei teadnud
seda ning iga mees oli habeme ajand ja kärpida lasknud
juukseid.
Nii kogusime meie ^lustlikud tudengid" jaama. Kätle
sime tuttavaid ja omakseid, suudlesime isaemade muldund
palgeid ning heitsime murelikke matkaja pilke hõrnsoo kü
baräärte a l a . Een ju reis kaugele, kaugele. Kaugele sinna
kun elutoraiid ja tuuled meile võõrad, sinna, kun jumal
lätlane — Riiga. Ja see on hirmus, see on valus — nõrk
süda ei ela seda üle : nõrkeb, lõhkeb.
Ning vist märkaski jaama korrapidaja tundlik meel meie
tulevasi ränkusi ja lahkumisvapustusi, juhtiden meid taga
ukse kaudu perroonile. Sinna ei pääsend omaksed nii ruttu.
Vaid erneõied nööpaukuden jäid asimälestusina neist.
Rüselesime saabund rongile. Ja ei mitte esimese klassi
uinutavasse pehmusesse, vaid EestiLäti rahvusvahelisse rohe
lasse—Zemgaln— Tallinn, sildiga „nesmeketaijem". Oh O.Luts!
miks ei juhtund Teie tookord Nuustaku poole sõitma, olek
sime aidand sõpra rahustada.
Vaevalt olime sen häämehelisen vagunin palitud varna
riputada suutnud, kui hulgaline saatjate parv üheh teiste
reisijatega jälle meid sisse piiras. Siin suurenes veelgi sü
damlikkus Suudeldi ja kaisutadi küll asfaldil, küll treppel
ja läbi vaguni akende. Ja nii mõnigi murtud süda kuuldus
nuuksuvat: „Ara jäta mind maha, ära jäta mind maha!
Jään koltuma, jään pimedusse, kui neegri kõhtu, kes kuk
kund kaevu". Kuid sportlane on julm ;a ei taju romantikat
Jäime külmiks ja kainelt trööstivaiks. Ning sellegi katkestas
rongkeha vapustav viirg ja rataste lagin muutis üldiseks
üminaks mitmetuhandelise saatjate hulga viimsed hõiked ja
tervitused. .
Tuulkergelt soostusime Valka. Saatsime tagasi kirju ja
kaarte. Tundsime juba sääl suurt võistluskirge ning võidu
tahet
Kujutasime, kuidas juba ülehomme lätlaste ja poola
kate kaelaluud hüpaten murduvad, säärkondid jooksuden
pilbastuvad. Läigahtasid silmad teaden, et pääle võistluste
Läti ja Poola jälle mõnekümne noormehe võrra väheneb.
Ent siis kerkis mein kõigin korraga valulik aimus: kas ehk
ei tule meiegi täiesti kõlbmatuma ning" alaväärtuslisina ta
g g a s i : aju kaine ja keha sirge? Vahest ei mõista saabuden
enam maitsta Adsoni nutulaule Võrumaa talutüdrukuist ega
vahet teha „Esmaspäeva rt ja ,,Löomingu" vahel? Ehk ei
suuda enam üldiselt eristada tindi ja veesporti. Ja see
aimus vähendas meie võistluskire ning otsustasime vastas
.tega hõrnalt ja esteetiliselt ümber käia.
Niisugusein mõtisklusin istusime Valgah, vagad
kultuursed.
Kuid juba säälsaman põrkasime kokku
näruse ja spordiloondelise igapäevsusega. Nimelt olime
sõitnud ilma välispasseta. Nii tu'i juba ametiasutusin

ning
jälle
välja
väike

eelvõistlus ära pidada, enne kui i;L p iri pääsesime. Siin
näitasid mehed suurt visadust. Võitsime.
Välismulda rongi all tundes jäime jäii:i ivi aulisiks, üht
lasi ka üsna uniseks, sest lõunamaa kliima on väsitav ning
nõrgestav.

*
Jumal teab kui kaua juba sõitnud olime, kui ebameel
div priginpragin mind äratas. Kahmasin üldmütsi järgi, et
vaguni kokkulangedes akna kaudu pääseda. Sest unesegane
inimene ju idioodi sarnane, kel vaid loomulik enesehoidmise
tung. Päälegi viirastus unen Jõgeva raudtee õnnetus. Kuid
rongi korrapärast liikumist tajüden pelgus, et tegemist vaid
tüllisattund naabernaise omapärase keele akustikaga
Hommikusen udun siirdusid maastiku tuhmid kontuurid.
All aga rigisesragises ja vastselt valdas hommikueelse une
magusus. Tundus rongi seisatusi jaamun, hiäkeid, kõnet ja
jälle rataste monotoone lagin. Poolani...
Siis hakkas" nagu püvilt pudenema siidi. See siirdus
värveks vahelduvalt külmiks ja soojeks, kunni muutusid
helide kangeiks lainetusiks. Osutas inglite koor, kes kut
sub õndsusesse KiiTimaline viirg läbistas unesegaseid mehi.".
,,Ständchen, vastuvõtt muusikaga!" Ja ikka selgemaks said
helid, domineerusid suur baraban ja väike vile
Rattad
naksatavad
Soostusime perroonile: kordnikkude vilekoor
hiigla kordnikdirigendi juhtimisel. Vastuvõtman kümme
kond Läti kaasvõitlejat. Ja jälle tervitused, kätlemised ning
muusika.
Ständehcn, mis ständchen.
järgnes harilik kõneldus: pakid voorimeestele ja siis
korterisse. Ristlesime Moskva linna jakku, algkooli avaraisse
ruumesse. Laatsaretitaoliseks moodustet saalin leidsime
kaksteist poolakat ja meie viis varscavlast kalevipojalikun
unen. Leedu ja Soome ei ilmund üldse.
Pesime saunataolisan runmin ning suurendusime mõne
mehelisin gruppen ümbrusega tutvunema. Juba laialdaste
kapsaaedade vahel kohtasime esimese inimese, semiidi, juudi
habemiku. PtuU tervel Riiga sõidul vist rumal õnn. Järg
mine vastutulija või eelminija jälle juut. Kümne, kahekümae
inimese seast paistsid üks või kaks kristlasina. Kisaden ja
kiladen tormab kari jõmpsikaid, kuid jälle — juudid.
— Meid on tüssat, meid on petet. Meie rasket wad on
kasutet ja meie magaden Palestiinasse toodud. Siin meie
küll ei võistle. Läheme otsim e pare,m igavesti närtstmat«d
Damaskuse roosi.
— Ei noh, n a r r ! Seda parem, et juute sean." maksan»
vähe ja esimesed kohad on võistiematagi meie. — jälle oige.
Juba kerkivad viie, kuuekordsed majad, tänavad saabu
vad elavamad, kuid rahvuste proportsioon ennine.
Ninna 155b vinget tõkati lõhna: < õtse p a l kohal ri
puvad teisekorra aknast noori otsan paar asja võobsi säär*
saapaid,
Tuulen kuuldub lippude mahe loksumiae. j» 1
ennäe! Viimselt korralt ripub kahtlase kirjaga voodipesu,
perekondlik ja kodune. Juba tiliseb tramm.
Pood, kauplus, äri — õieti kaubamaja. Aknast ei
paista midagi, ent uksest kõik. Esmapilgul ei eralda min
git eset — aga süs juba: letil süldikauss, saiad js saapa
määre. Teisel otsal katusepleki taolisel alusel heeringad ja
karbiga kuldsõrmused, Nurgan püülikott ja kivisöed
Sei
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näl saiarõngad, peremehe poolkasuk ja nende vahel nülit
lehma reis. Ja müüana sasipäine juudieit. Täname, ei söö!
Ning- jälle juut, habemik, peranlohisevate saapa noorega.
Teiselpool raudteed muutus panoraam.
Vaateaknad
kolossaalsed, puhtad, kaubaküllased ja maitsekad. Erilist
maitsekust näitsid pudukaupmehed, kellede kõrval meie suurärid viletsa varjuna sen suhten
Mööduvad lõhnavad daamid ja shikid noorhärrad.
Tramm tiliseb trammi järgi. Nii mõnelegi tartlasele olid
kõrgist majadest piirat laiad tänavad ja hiigla kaubamajade
välimused täiesti uudiseks. ja tunnid kadusid kui mi utid.
Sõime üliõpilasköögin, mis Tartu tänaval ühen ruumikan keldrin. Huvitav on Läti üliõpilaste rohke osavõtt sellest asutusest — see on võrratu suur meie suhten. Kogu
sissesääd palju lihtsam kui meil Puuduvad linad ja teenimine. Seepärast aga toitmisega teine lugu. Ka taldrikud
palju sügavamad ja sisu tuumakam.
Sama ,,supiköök" kujunes eestlasile ja poolakaile kokkukäigu kohaks nii umbes ..klubiks". Kui aega, istusime tunde
lauan, vestelsime, naljatime, laulsime. Tegime otsusi ja kokkuleppeid võistluste kohta, pidasime läbirääkimisi lätlastega.
Siin õppisime poolakate sõbralikkust ja soliidsust tundma;
kuid ühtlasi ka nende nõudlikkust vastuvõtmise rr.ötten.
, Saime nendega ülihästi läbi, sest me ju kõik võõrad Lätin
ja ühesuguste huvidega võistlusil.
Olümpiaadi avapäeval ridastusid osavõtjad Ülikooli ette,
kust muusika saatel marss algas mitmekilomeetri kaugusel
olevale spordi platsile. Kõige een läti hiigla-lipp, siis ülikooli- ja valitsüsesitajate autod. Järgnesid eestlased konsolaadist hangit jamäärdind muljelise sini- must-valgega. Siis
poolakad jalutuskepi pikuse kähevärvsega. Uudishimulised
tulvasid kahelpool.
Kohal järgnes harilik tseremoonia : ringmarss, üksrida.
Olümpiaadi avas kehakas ja kinnastet kätega haridusminister,
kes arvatavasti kõiki hääd soovis. Sellele järgnes mitte kõhnema professori kõne, sus rida spordi- ja muude seltside
tervitusi, rahvushümnid ja nii edasi, nagu see ikka kombeks.
Nii olime endid ikka võistlusesse mässind ja ei pääsend
sellest nii mööda, nagu juutide linnajaon kavatsesime, seepärast panime aga knik oma energia kaalule. Ja tagajärjena
ületime juba esimisel päeval teised punktide koguarvun.
Võistluste korraldust tohib vaevalt kiita, sest võõraste
esitajail tuli väga tihti protestida. Eriti imelikkena paistsid
nende kohtunikud. Olid pea erandina saksasoost (nende
omavahelise rääkimise järele otsustaden) ja aupakliku vanematega, kelledele vaevalt nüüdisaja sportimisviisid ja eetika
vastuvõetavad. Üldselt näib' Lätin sakslasil ja juutel KÖva
jalgealune olevat, vähemalt kindlam kui meil. Teiseks venisid võistlused äärmiselt igavaiks ja väsitavaiks. Jga päev
pidime lõunast pimedani platsil kolama ja tagajärgede mõõtmisel tulega opereerima.
Ent millen ei leita süüdi! Jgal pool ja igal ajal on toiminguten .väärnähtust. Neid meie katsumegi võita, selleks
meie ju tegutsemegi.
.
Mõned võistluspäevad olid meile ebaõnnestavad. Vahe
meie ja lätlaste punktide vahel tõmbus piinlikult kitsaks.
Seda enam läks seisukord pinevaks, et me parim mees Ever
põduraks jäi ja kümne võislusest loobuma pidi. Kindlamad
meie alad olid kavan olevad kesk- ja pikamaa jooksud.
N^ndeiitriumfeeris Tüsfeldt. Sellevastu oli poolakad lühi-
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kesin main ainuõigus, Veiss'iga eenotsan" Kuid mehed olid
visad, — panid välja oma parema.
Meeleolu helgestus, kui juutide kvartaalist loobusime ja
südalinna lähedusse vöõrastemaija asusime (Püolakad läksid
juba ennem haridusministeeriumi ruumesse). Võõrastemaja
een oleva suurima trarnmisõlme tõttu oli säält kerge igale
poole uuenduda. Tõsi, pidime harilikult oma paad vaatamisväärsusi otsima, sest Lati kaasvõitlejad ei näind tõesti
võimalik olevat korraldustöist vabaneda. Kuid siiski katsusid nad omast kasinast ajast nii mõndagi pakkuclu. Nii
käisime neist saadetuna ,,Kunsti Teatrin' 1 , mis parim teaater
kogu Lätin. Olin siit juba talvel parimad muljed kaasa
viind. Nüüd avanes see jälle. Mängiti võrratut komöödiat
„Kaks parti" ehk „Armastus ja poliitika". Ei olnud tarvis
aru saad i keele kunstipärasusest ega mõttest, vald võis hinge
pidaden nautida mängu ja lavastust Võis imetleda valguseffekte, säädelduse stiilikust, raffineerit diktsiooni ja liiku misrütmi. Ning tahtmata tõusis mõte : mis saaks, kui seda
võrreldsn labasesisulist komöödiat meie „ Vanemuine'' lavastaks ! Jumala eest, hirm tuli pääle.
Isiklikult käisin veel üha lätlase seltsin ^Teatra Vestil e5is'en''. Oma ärilise teaatri ruumi pääle vaatamata ei
vääri see kaugeltki ülalmainitut. See on riikline ja päänrselt rahvuslisi näidendeid mängiv. Too kord esines jälle
algupärand Läti kuningateaegsest muinsusest. Ehkki mulle
ka kõik üksikud tähtsamat fraasid naabri poolt tõlgiti, ei
veetlend see kaugeltki nagu eennimetet teater.
Läbipõjmit
mui:.asusu maagilise müstikaga, rahvaviisilise avfa — ning
klaverhelidega ja haldjate uduleva plastikaga võlus kaunilt,
kuid puudus üldine veatu stiilikus ja läbitundmine.
Eriti
tundus see vähemain naisosin. Üldiselt näib aga Läti teaater
meist palju een olevat, päämiselt dekoratiivne ja valgustuslise külje poolest.
Ka „Naeionala O p e r a V käisid meist mõned. Külastime
veel kunsti muuseumi, mille sisu enamjaole juba tuttav. Uut
oli vahest käesoleva aasta algul tekkind uuema voolu maalide
hulgalisem omandamine, milleks eri tuba sisse säet. Kuid
aukohal üldisemati mõtten püsisivad ikkagi reaalvoolu esitajad.
Skulptuurist ei silmand midagi erilist
Ja see oli peaaegu kõik, mida nägime Riian väärsemat,
kuini me tamatta jätta mõned arkitektuurilist erikut. Muidugi
oleks veel vaadata olnud palju, ent een veel paar kibetat
võistluspäeva ja tudengil ju muid kiusatusi ka.
Koondasime viimseta päeva'de pääle kõik füüsilise ja
vaimlise. Jooksime sirget ja kõverat t e e d ; hüppasime üle
lati ja alt selle; heitsime oda-sulepaid ja ketap-tuhatoose.
Ming meie jumal ei olnud l ä t l a n e — ta andis meile igapäevast leiba, päästis meid ära poolakate käest ja andis
meile täieliku võ'du meie vaenlaste üle. Ja ehkki me küll
võitnud ja löönud, ei lastud meid siiski koju oma naiste-laste
manu, vaid paluti oodata, et osasaada järgnevast suursoömingust.
Nii ootasime veel päeva. Sest mis on üliõpilasel kaotada, võita aga kõik. Ka telefoni liinid töötasid eenkujulikult, nii ei olnud meist kellegil vaja maratooniga kodumaale võiduteateid viia.
Hulkusime avarail bulvaarel, amüüstsime päevapildi aparaadiga, milline lõbusal ja paljujuttaval poolakal alati kaelan.
Lunastasime mõne õhupalli ning lasksime kanaall sillalt vabadusse, enesile naljaks ja rahvale meelehääks. See toiming
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Kaks laulu südamest
Süda.

Jõululaul.

Ta on ämblik,
tuhatvorguline lammutaja,
kohutaja, kummitaja,
ta on ämblik.

Sinu igatsuste kuldseist sädelusist
minu hing on ehit nagu jõulupuu
pühal ööl, mil taeva hõbesuu
puistab kiirtesadu oma õilsaist naeratusist.

Ta vampiir on,
vereküllastusen tarsund,
veripunetusen punsund,
ta vampiir on.
Ta on see, kes põletab ja salvab,
ta on see, lees kiusab, kihutab;
ta on see, kes tõukab kurjale ja hääle,
voimsatuikelisen oman rütmin kõverjoone veab
kuldse kesktee sirgesihilise peenra pääle;
ta on see, kes hõiskab, oigab, neab.

Keeb kui lättepõhjast üles südamest
sinukoneluste tuharsuine kaja,
pidulik kui küünlasäran palvemaja
hõiskekumin jõululauludest.
Nagu miljonhulgad tähti südaõõn
süttind silrnesügavusin sinutervitusi,
unelm-kallistuste nägematuid põimisklusi
hellitelen sinu juuste hõbevöön.

Ta on ahel imelike,
vaimu, liha seob, ühte mahutab,
kuni tarretuden, peatuden — lahutab;
s ta on — süda kummaline.
Hella Uibopuu

ju iseenest naiivne, kuid meie sportlased oleme alati lapsikud
ja muretud. Andku andeks seda meile meie kodumaa vennad ja õed, maskeraadi võhikud ja 20. aastasaja tõsiduse
märki kandvad mõtisklejad. Aamen! Nii kõnelesime, kui
viimne kummimuna õhku tõusis.
Õhtul kogusime söömingu saali. Maitserikkalt servit
laud osutas spordimehelisele isule kohasena. Aga karistus
seisis jälle kõneden. Vaeval saad isukama artikli välja otsida,
kui märguand kõneks. Ja sina vaene hing muud kui kuula
ja kuula, uskuden, et nad ikka vist hästi ja südamlikult räägivad. Tulevikun võiks seda kuidagi kirjalikult teha. Nn
umbes mitmen keelen, paljundet ja igale taldriku pääle.
Siis võiks see ühen rosoljega kas või sise süüa. Kuid rahvusvahelised kombed olla pahad ja neist pidavat iga kultuuriinimene arusaama, neile alistuma.
Vahe pääl jagati auhindu, küll kristalli, küll hõbedat,
kelli, viitsi ja sulepäid, nii nagu keegi seda väärt ja ärateenind. Eriskummaline oli pikemate maade jooksu koguauhind,
mille omas eestlane Tiisfeldt. See oli maal -~- naisakt (Pfui 1).
E: ole asjatundja, kuid arvan umbkaudselt võrduvat selle
„Pal)ase" nõrgemate õpilaste töödele. Saajale näis see eriti
ebameeldiv (arwatavasti hinna mõtten).
Kui juba küllalt söönud ja „j0onud", katsusime ka laulda,
enne üldist, siis rahvuslisi. Kaalusime ja mõtlesime, milline
oleks meil kõige rahvuslikum ja kaunim. Isiklikult leidsin
mõne Eesti nöialaulu kõige kohasemana, näiteks „kiibet-kaabet kive pääle, niibet-naabet nahka pääle", j a pidingi juba

lahti põrutama, kui korraga meelestus, et seda vaevalt veel
keegi meist mõistab, ja et sel laulul üldse viit ei ole- Nii
eppisime kokku «Kungla rahvas". Lätlased vastasid sügava
ja nukrahelilise rahvaviisiga, mis võimsalt kolas. Poola
meeskonnast oli vaid neli-v*is meest, nii võisid (vähemalt
tahtsid) ainult meie „sisemise laenu" abil laulda Nimelt
olime juba ühe Poola laulu suutnud äraõpida, mis koosnes
ainsast „stekanaasi" või „stehhanaari" taolisest sõnast. See
aga vareerus kõik võimalikud inimhäälitsuse elemendid -~?
vaikimisest karjatuseni. Laulsime kiitvalt.
Aeg aga põgus ja kella osutis kärsik. Korjasime omad
sulephäd, kellad ja väitsed kaenlasse.
E. Akadeemilise
spordi-klubi esitaja ägas raske kristallvaasi all, mis Riia
linnapää poolt parimale riigile. Tiisfeldtil aga kipitas süda.
Ja enne kui lahkusime, pöõris ta Läti esitaja poole häätahtliku küsimusega: „Kuidas pean võidumärgist aru saama,kas
peab see mind veel tugevamalt sportimistele virgutama,
või pean selle koguni maha jätma?"
Ning mõne tunni pärast kõlas jällegi põhja poole tormava rongirataste suigutav lõk-lõk, lõk-lõk.
Iie*,
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6eft rõtoeöaft
©efs !cit laua& on täie» offct ja paota,
ei atiiatmiftfc foftta polte puliünö.
.3efeia 28, 8.
Lieet bovi, nun iicet Jovi.

Sšeba lüli ei feur.i nob fujuõ?
Ollagufa mürgiga on joobetuö iuäife foomafe
&ogu ta pififefes olemifes malbab teba mingi
magus rõõm, — nagu naeratus finnifilmi, —
milles abituna iüärifeb, tuffub ja tuigerdab, lan
geb ja fconnafjtub, liigub ebamäärafelt ja rjooti.
Sügub nagu a e t u n a mifleftfi.
£oomafefefs, asjafs minatufö tunneme teöa
aimame tema tnäetifuft, — ja rjaffab fafyju
millegi nimel...
Oling nüüb Voaiiatfioonib, inimefele juba
läbemab:
£ür)eö tänaroat, ja feegi on maad joobnuna.
£lrufaamatus rufub finb. ©ilmitfeb teba. Oläeb:
ajab £>üsti ja püüab feletaba, nagu iimbanbabes...
, . . mih ta feba t^eb ? . . .
(£f)f näeb: taarub Ijaflpea...
...fogimi naine...
On õubne ja fõif Iäf>e£> ringi.
(si faa mõõta ürje mõõbuftuuga fõife. CHuum
ei ole mitte igapool üfjefugune, aega ei ole ole
mas asjabeft larjus, — ons miõagi finblat ja
fama millesfi?
DTtis meile lärjemal, feffeft faame fannataba
enam, luni meelte äraütlemifeni. 2Iga fauge
filma^iirt fma on roaiburo £>ianisfvmo.
7t\\ on fõif meie ümber teatamas f a u g u f e
järjeforras — asjab, näoõ, teob, 3a nenõe mõs
tus meisfe on forbumata ertfuurune. £unbes
feba üfjefuurufelt faS oleffimegi muub, fui tuimab
ja fifuroaefeb, reageerimisroõimetumab ?
CTtii fa joobnuile ei faa fuF)tuba objeftiirofelt
ega fõigile ü|)teroüfi.
S?ui ta on tunbmatu, roõõras, fiis on teataro
roafjemaa, feifaõ eemal, fibetneb lõbroab ja juftus
lifuö enamroärjem. 28aatab, roõõrbub meel
enam ja lärjeb.
(šnt faasroõitlejab, noorufe lärjibalt, meie
wa&el, fui joob fina mõi tema toõi ftna, on teifiti,
on ife mõõbufruu me tunnetes.
©eff ei ole mitte üfsfõif, faS rjaffab päbi
armfamaff mõi mööbaneja teifefolmanba ftäraft.
. 3stume lauas, ja aeg nagu istufs fa. £ür)i
ning igato. paistab, fee „õige" ei ole meel ta
batüb.
©üs agafäib fui tuffams'läbi — lettuõl
ja algab joomine.
^ " ; V7% ;
.; «..

&ui& mitte joomine üffi ei ole fee. OUtöagi
tefib juure: rjoogne mirgutamine joomifele, tetne
teife jootmine.
(šrilife mõnutunbe ja Ijoottmatufega teljaffe
feba. ©ee on otfe fui rõõm ja ftirm fegamini.
OTtisfi fibutab teift jootma, ,fuib ürjtlafi näib ole
xvai f)äbi üffi jooma jääba, — nagu ei tabeta
olla üffinba füüblane.
JSaffumine... tootmine...
Olla ei faa teifele rotina paffuba, neitfile
ülöfe mitte, ©eft ma ei tea, mifs ma feba teefs
ega mifs terjaffe. 3a fui ma'gi pafim, purjub
mu üle fülma forjfumift: ma teen pattu...
Äas teab roaöturoõtja, mifs talle touna an
taffe ? OUa ei tea, fuiõ finõlasti ei ole fee mitte
fee: ta muröis leivoa ja anöis.
&ui inimene teafs, ei loõtafs ta mitte
Qlga — erjf iuõtafs fiisfi?
(Snt mifs!? fas ainult Vonbal fporoil?
(Ei mitte, roaib tüün on mööba^ääsmatus,
teatatn funö ja alistumine fellele. Snimefel on
mõju teife.
6ee on liif fefleft fummatifeft roõimuft, miöa
igaüfs enöa ^äät tunneb, nägematu ja funbiro —
fifemifeft üljisfonna lüõimuft. ©ee on tnõim,
mis feetajana roalroab fombe taga: „(Si ttmras
tata, ei ^eteta7'. OTlitle £>õr)jal toäijemus toalitfeb
enamuft. DRUTe furroe all ei jääba teisteft mal)a
minnes taljingusfe,  fiin otfe t u n t a f f e enb
^õrfaiuat misfi roõimu roaStu, mis tugetüam fõi
geft muuft ja üffifu tafjte murrab.
kunagi oli aeg, fus tunbmata oli ^uuaffe''.
(Efimene joobnu oli roõõrastalo teiste filmis, pa
rjenbeline foguni. ,
ORüüb aga fifrub olema tüastu|?ibt. (gffimus
felle uue fombe roastu õn nüüb rasfem, fui efi
mefe joobnu füü teiste filmis, ©iis olbi imes
tanud, nüüb faabaffe tigebafs.
|iole õige? — fatfu arufaajamagi fõbra
termis tuõi Õnnefooto faafajoomata jätta!
DTliba lä^em. forporatiirofem ftbe, feba tuge
tt>am ning funbirõam on fee Voõim. peaaegu
jõub. 3a fi^ub täiesti fabuma ififu mina.
^ui juunffe aiüalifus fo^as, fiiS fünnib fee
tüäöe fartlifult, tagaftr)oi§lifumalti ^ a s ei tule
fee felTeft, et inimene ■
jl■ ä b e n e b t u n n i s t a 
j a i b , fuibas amm ofa femas, ^imebus, on
roõimu faanub tema üle ning lifja toantfib tantfu
tema feba ja maimu rjunniful? 3a fefleft, et
joomine t f f a g i roaftolüs o n nii tfifu falä
jafema mina fui ü^isfonna nägematu tarjtega,
olgu§i et joomine juba teatama?* fombefs faanub ?
^>ooj)is teifiti on oma fesfel, oma ruumiões.
suubub roäline meeletuletus, suubub nael,
fufju otfa põtfates feisma jääb ja aru annab
enõale, miba taflataffe. Äaafategemife funbtrous
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roalitfeb fiiu täied radfufeö. <5ün öpitataffe loo
DTUlfine faotud ja ümberftinoamiv»? oleid
ma, funi toäiffelt aiatee rjeibetaffe enefeft leppi Santel, fui fofttafö B eatrice joobnuna!
matu ofa, pidfega roabafd faab Utja? loom?
i£f)f meil:  Raä julgema faraafe^ uiju
mateeria ? r)ing tantfib wälja atualiffufe ette, hä telTa taFjteö midfugufe naife faunima firjanbufeft,
Ofefia, Olatafcba^ neitfipõlineiS, Söimaie? Äaö
benematuna ja toorelt.
© a l a t a l u a l on luäibe: fui feelame joo flaöfifalifelt ülbtunnu^tetu inöi ififiifn otfufe
mife omad fobud, fiid on fee fifemine roale, ei froonitu ?
OTtifö pafub fiill inimene teifctc tülina . . .
paranba mibagi, Voõimalbab ja ebenbab joomtft
roäljadpool feba enam.
*
On otfe pöörane, et joomine on faanub
Dling miöfi ei rjaara minb nit fügoroalt fui
fombefd, mid roarudtatub teatama funbitoufega ._
faaöroõitleja, fui ta roälja ajab offet ja
ja ilma milleta ei peeta ü&tegi pibutfemift. 6e paöfa lauale enba ette, oma põlroebele ja jalge
letataffe fülT järjeft, et mingifuguft funbi ei ole, ette marja . . .
roõtab — on fee oma afi. 3fga paljuõ meift
&ui joomife rjoo^, fu^ nagu farbetaffe, et
fiid joovoab arjelõamata falburoufe tagajärjel, teine erjf jjüöti jääb fauemafö fui tfe. „'21xaM~
funa aga joomab pea fõif? One fee juba raa funut filmitfetaffe ftetfifö etteheitega, füö aqa
babud, fui mitte fäfitft ei funnita?
muiataffe, naerbaffe teba ja tuntaffe nagu fof>ju
Qöaiõ juuaffe tetdtele järele, fombealanblif rõõmu.
fufeft.
Soomafouoö ei ole enefefalgamuft, ei ole
(5ee on aHaroanõumine, faotud teidtele...
fõpruft ei purjuöolejate ega pooljoobnute karjel.
OTtidfi ei p ä w a minb nii, fui iaötqffe enb
'Olga . . . fummaga fiiö neift
faö ära
utnutaõa, bredfeeri, ja ei fifjwata feed ega firgu fuffunuga, toõi feriega, fe*5 tueel peol jalul, felt
urjfelt t m p !
fib faine ? faab ülbfe l e p p i b a ?
£ui feflelegi wiina pafutaffe, on eranõita
£eine Iä5eb parajasti libebat teeb,
alati faalul r a p t u ootud — ta ei voota mitte...
teine —
, * *..
3 a fui on wadtu wõtnub, tunneme — öel
.
.
.
mitmefugufeö
ftaa&iumiö,
eleloufeft
lar
gem feõa awalifult! ~ on ta ladfunub affa, mitfemifent ja laua alla fuffumifent. SCüfitaffe.
fudpaljad l i p , afi, miõa wõib joota ja tõugata... ligi ja ümberfaela — aroalbama tunbmufi, miss
ja färifeb lõrjfi midfi meid. ^ärifeb r o p meie roaoturoõtmata jätta ei torji. ca^itaffe teistele
audtud ja fopfetunne ififu wadtu, inimfuju
ja §aW offelef)fi näffu. ^orutataffe
wadtu, fujutelm ja ibealifeerimine inimefi on piiritufe
rjärbufeö
mingit mõtet ja õrnu tunniätufi, mtoa
jälle forb õrjffoena fadtetub mubawette.
hõlmaft
finnirjoitu
faafajaatabeö fuulama ^eab.
Otaifeft faab rõwe £arfafi .eit — fad fee ära Äarjutaffe mibagi fõrge
rjäälega, fuurelt ja tafit
tunbmine on ferge otnuõ fanõa?
falt.
«errorifeeritaffe.
Äontuft
möirataffe ^ vffa
. . . Qlber ^>eioef bex Onfel unb fie*), tran fõtüemini ja fõroemtni, nagu tarjted
feõa Jorjuoa
fen unb laajten i p aud.
järele millelegi, mid põgeneb, ilfefjaaroal tuleb
ycian p t t e nur nötig, ben £ut nocf) etwad lal^mafaib fõnu, jutt ja fjutoi falbub meelelöi
weiter ind (Sterna ju ftf)ieben, ba$ fcbroarje &eib pü^erbama mubaö ja fopaö.
in õie £ör)e ju rjebe", — ber £>effoud, ber ge
ORite fünnitame ja mm f a i l ime faraaft
ftern mttgebracrjten, braucrjte ficf) felbft eine 6 a  õftffonba? mid ajab meib fefde?
p r e t nicfjt ju fcpmen — unb bann fonnte es
©ariime ftiK ainult f a l Utou f e mmel, uld
lodgepu.
fõtffufeff, roibufeft ja IfiHHüf» roä■ h e n õ u b I I f 
ifnb ed g i n g lod*
fufeft. OTga fama nimel fiid audiatur et al
...,. Wie ein Äreifelfturm über ben öon (šigelb tera pars, ififfifuö muljeb felleft ja tunbeb.
gfttftfjenõen £eppiclj.
.(; , , . .  . . ,
v
Olla ei faa !)ingr)inge õna inimefega, feba
„#eppOIeore!
nämub purjud lömitaroat toolil toõi ^ifalt laua
•■ „Otun fcprei bO£fr), &onni! — Ole! . . <5ei all; feba teifeb tiriroab fäeftjalaft roõi faelapibt
nagu raibet matmifefö; lellel lomp — {uu a i ,
/riidfjt fo traurig — ^ Ole!"
fuu nurfabeft tilgub offet ja wenib, mboba ti\~
..»' „Onfel, bad p f t b u auf bem ©ewiffen!
beib nõrgub aHa; feM rjammadte roarjelt tufib
„2öad piftt bad?
tuälja punfunb lifjatomp  feel, ja filmab toiftu
„38arum fd&Iudfet er fo auf? . .
• 4 „2öarum ftep er õort, roeifc wie ber ^ a ü ning mõte effiro, inteltefti ufrutanub ofiefaudti;
Mtel Wpvt* fäitoab lügeteft läbi tõmbed \a furfu
an ber 2Danb ?
u
forjub fratrvptif pifaratu nutt toõi rjaffab rooo
„OIe! . . Ole — e — e  e . . .
rama filmaroeft . . .
. . . £>aö <£nbe — ®Q$ (šnbe . . .
^tffa ja radfelt tuleb fee tunnttdtuö.
amtte üfft 4õj>rufr ning feOc fõfartunbeiõ
teidted ei rjirroita fee ja proita, toeeretabed rao
feb pafub nenbe jalgele, roaib fee on fa inetud.
•*)■■•^etmönn <5uöercnatmi „2)aö #oIje £ieõ".
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&us on rarjVüü piits!
Olleie mabanbame puvjusolefut ja lepime
felle järeldustega. Dttifs? ©eft fee on meie foi
fide palje, me oleme tüastamifi feotud. 1'lffifu
effija ■ õgifö feltsfonna rjüääne roarsti.
&uid fiin peab protesteerima indiruiid. 3a
fee proteft peab läbimurdma, andma uue fitji
pimedale mõimule. OWie meeled lärjroad tera
mamafs, aftiirofemafs fujuneb hingeelu, ftag
nnntne leplifus faob. Äangeb fae me filmilt,
näeme felle rofjelife elaja jultunut rjäbematuft
ning tantfu, täitume tülgaStufega felTeft toerifra
tafeft, inetumaft.
&uid mitte jnttustus ega fitjutustöö, maid
fogu rabina otfus, raf)toamasfi nägematu fife
mtfe elu taine on fee, mis annab üfdnärjtustele
alufe ja idu.
Dtafjtoa buffamõi Stein toeto on fa, mis alfc
boli füjimufe üldifeft otfustab.
3Iga ipifud toarjeforrab, f õ r g e m n õ u õ 
liffus
ififu
ja o m a
ümbritfejate
r a a s t u , oma läljemate, oma faasraõitfejate ja
föprade mastu peafs olema felle füfimufe otfue
tajafs indtfciduaatfelt, ülõife tatjendufe e t t e tu a I 
mistajafs.
©eft faaStuõittejad, mis on „i"DaStastifutie
fasroatusareuemine", meie fooselu lipuftri, fee
iüastastifune ofafaamine noorufes? Ollitte üffi
täiufeni arenenu ei arenda teist. Dlte oleme t)ai
ged fõif ja ebatäiustifud, aga me aitame ja fas
batame teineteift fiisfi. OTtilTes mina täna nõrf
ja miftes ma täna tarrottan tuge, felles toõin
f)omme aidata ning lunastada teift.
3fif pöörab ififut, ja otfetüätjendud fõna et
läFje teifeft jäljeta mööda. Otoored famaaegfelt,
iiljefugufeõ aates ning püüdes, — nii roõtame
iüastastiffu teineteift.fuulöa.
3a meie peame fuuremat nõudtiffuft roätjen
<£nt meie, faasroõitfejad, vaabad ja astujad dama funi faltimatufeni fa oma parimate fõp
fämmu roorra eeö, meie lubame feöa en&ite mää raõe taastu!
ramata fus ja feUe ees. Sgame&ele üf fifult ei ole
(Snt fui palju fuurem on feffe mõju ififtifu
läinud roeel üõlnl äratundmine felle rolli alanõa innu ning fidemete forral! kujutagem mõnda
itmfeft, teotnfeft, inetufeft. £ooö aga ei näe meie eefmifift piftideft mõi nätjes neid iga päein oma
felT[e p o t rõtoeöuft ega fjaara ^iitfa järgi.
ümber, fas et ole fõpra tal, fas ei ole nettfit, felle
£ui firjandufes demonftreeritaffe rõiueduft ja
joobnuid, on autor fas rrutfoe esteet, vnõi pole
efe tafle eriti failis. OTtitte funft ja armastus ei
aja teda fiis, toaiõ jämedus ja IjanmatusS fäib
feöa teed, toöi jäfle pütfutamife irja.
Osfar 28ilde (mõelgem lorrafs inglasena
— 2öilde!) ei n ä i t a punfunud näoga joob
nuid. Olle teame füff, et £ord £>enru joob, et
tema elumõiftminc maitsmift ja lõbu nõuab.
Äuiö teifitt. £eö meift ei tunnefs lorõ ^ennjft
pööritufi ja tooötifuft, fui 2öüöe enefele aruand
mata tema falongi meie ette toofs läuutamana
ja taaruinana.
21 i m a m e faafafi Siurualt, mifftft elu elab
3)orian, aga meie ei näe feöa mitte. 3a fui
2öilde rmibfi meid tema jälgil finna alla, fiis
mitte, et näiöata väega fatfutatoalt. 2B ai& me
tunneme, et fäfi, mis jääl Moriani Ijõtma finni
baarab, on rjaifero tiba. Hmbritfeto õf>f matab
ŠDoiiantt finni rjinge," fulmas Ijigis taganeb ja
põgeneb ta felTefr, — ning fui endaga fa nii fau
gef, tuleb tal farjfuda eluft.
Snetuft ei pea mitte näitama, feda raäbem
oma rõroebuft ife demonftreerima.
&uid mitte üffi rnälispibi inetu, maid fa
faafoutatatoa roõime ja efamuöte pooteft et ole
meie joomine, nagu ef»f mõni endusütlerualt fe
letabft, faugeltfi mitte abinõu elumaitsmift rifas
tada, ififu potentfe tööta, £ a mitte õnnetuft ega
mälu ei ufruta meie. (£i midagi farnaft.
2öaid meie, eriti meesüfiõpifafte, joomine on
ainult fõrtfi prasfimme ja lällutamine, labane ja
ebakultuuriline, türji ifegi rafineerit toorufeft, nagu
ütleb 'CRaömuöÄangroPool fes meie üliõpilaselu
läbi teinud.
■

*

*

■

*
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Inaate ning footoi eeö ei tulefö äratnnbmifele
joobnu rolti pöörafufeft?
Siga naifeb fuitfetamab oma pibuõljtutel ning
maöfibaffiõel ega ole neile toaötif, fui neib tant
fur feerutamab poolpurjus merjeb . . .
&uib mulle on roõimatu uöfuõa, et inimefet
inimene mõju ei ole, et üjana neitfi nii raõlumu
feta, et tema fõna ei faa tirjafo.
OUeeö ei tegutfe mitte enõa jaofö, tema ei'
tunne enö feotuna üffi naifega, tema ftiimut on
teine: ©ee on naine ja iõee. Oleeõ tingiraab
ja määratoaõ ürjtlafi. £>nfoomunf,et n e n b e
n õ u e et roõi jääõa tagajärjeta.
©ellel põtjjenebfi äratundmine, et feeUtfü
f i m u f e s , farsftiöfüfimufeö ja üföfe fotfiaarfjü
gieentö ning ü&iöelu maimu alal on naistel fuur
fõna. Dltifö ei tartoita naö feba mitte!
OTteelõib joobnu? OTlinu arroates mehele
mitte. (5eft fee otefs ififu mina ja tafjte teotus,
logofe primaabi; mafjatalTamine.
3Iga on joobnub mees irjataroam? Oleitflõ
ja naifeö — fas õiete fügaroamat põlguft fuut
nub teile Öefbaroat, enbale öelöa laffnuõ — teile
ei fõtbaroat inimene! 3 a mefjeb — faö teie ei
toe felTeö r)äbistuft ning teotuft enõale, põletaroat
fui roiimne tuli?
Ošnt mifs fuufbub, mifs faffitaffc farnafeib
mõtteiõ?!
Ollina ufun inimesfe.
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Akadeemilise Kirjandusühingu Dramaatilise
Toimkonna Kammerteaalri õhtu.

Eesti Üliõpilaste Seltsi kodustes rutiines,
5. detsembril s. a., oli karmidel see õhtu, mil
koguke noori akadeemilisi kodanikke esitas oma
taotlusi ja võimisi teaatriloomingu alal. Olgu
kohe selle kohta tähendet, et siin võimalus ava
nes kaasa elada ühele röõmustavamalle
algatu
sele, mis pärit üliõpilaskonnast, kuid mille tule
mused suudavad huviäratavad oV.a väljaspoolrgi.
Ei jää see õhtu ainsamaks, siis võib kiili veenda,
et sellega on astui tunduvam samm lepituseks
nendegagi, kel õigustetult oli mõningaid ettehei
teid teha üliõpilaskonnale.
Samuti tuleb ära
märkida seife algatuse peamine nõrkuskoht. Ei
ole oldud küllalt õnnelik, tabav juududt kohase
lavateose valikus. Oli võet lavastamisele A. Strind
bergJi neljavaatuslik komöödia: „ Katturaadid'".
A. Sirindberg mitmes omas näidendis on
peamiselt eritlend mehe ja naise vahekordi. N ende
hulka kuulub käesolevki komöödia.
Keeldudes
ümberjutustusest, tähendan teose kohta niipalju,
ei ta peaiegelasiks on mees ja naine, kes olles
mõlemad maalikunstnikud,
rajaud oma pere
kondliku elu sõpruse ja seltsimehelikkuse aluselk
andmata vähematki tähendust sugupoolte erine
one ,^t 3mbi — neitfi —
vaile omadusile. Lõpptulemus see, et naine oti
©a näeb puafunb f)uuli rorjefa fõntfaga, suu nit lahkuma mehest, viimase tähendades, et
rüerimusta fõntfaga faet. (3a otfiõ filmi, milfe kameraadid võivad olla ainult kohvikus, kuna
besfe fünõufiö ennem meelte faotufent, ja leiab kodus vajab naisi. Seega lahendavaks problee
miöfi ilmetuma, roormituma mertjätjeb lumel miks perekondlikud suhted ja järje Ukult, tcgela \
fetüabife fulaga. ©irutab tajubeö fartlifult fäe, siks karakterkujud.
Viimaste esiletoomine nõu ah
ja fõrmeb puutumab turfunub narjfa, Iif)a — juba viluna näitlejaid, asetades isegi neile teatud J
palge afemet. &as ei rjaffa jafje, 3Ii — 3mbt raskuspunkte. Karakterkujude õunestand väljen
— (gne? &a$ iötub marja ta jalge ette ja ootab duseks on pea paratamatult vajalik lavaline
fannatlifuit ? £äfjeb päeru mõni ja on unu^tub, kohanemisoskus ja kogemused, kuna need tun
pilt ei. paina?
,_
' " duvad ikkagi ^asjaarmastajalikult"
andekamit
algajaiegi kujutusel.
.

%7
■ ,</ & a ö l e p i b f e l l e g a ?
3lo ei lepi füfl mitte! Ofturtuna fatab finni
Seda arvesse võttes on iseenesest mõistetavad
palge ja Täfteb tuaiffett.
mõningad üldised puudused, mida ei hakka •'
v Olga 3mbi — (gne, 3lo maifeb õeõ ?
era märkima.
Esmalt tahaksin teha mõned
QJga neitfi — õbe — ema?
tähendused üksikute esinejate kohta.
Peaosades
3 a naine, feö fa lä&eö ülifootift oma rar)roa esinesid Richard Janno ja Elsbeth Markus.
R. Janno ei suutnud anda kül tõbist riisutavat
feffa. —
<3ul on raõim. OülU e\ ole f,uf üja feffe kunstniku kuju, kuigi ta oma osa viis lõpuni
teatud ühtlase järjekindlusega. Oleks tahtnud näha
tarroitamiörõõmu järele, — mif * l e p i b ?
kohati
enam temperamentset, tõusurikast välja
Ollina ufun feba mõhnu, or) fuiö ta?)an*ma
astumist
Elavam püüdis olla E, Markus, kuid
feba uöfu!
ta ei osand süveneda oma osse, kch.vicda õhk
^õutnf uut 1924.
Hugo Kukke,
konnaga, tundudes pinnapealsena.
Hästi ci mõ
jutul ka ta hääldamine, eriti eksitavaks sai kok
kupigistei huulte läbi hääldetav visisev .,$* milline
viga ajajooksul küll parandefav.
Huviäratavalt
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alustas
oma osa literaadina Johannes
Sehiitz,
omades võrdlemisi kõlava, puhta hääle, kuid ei
suutnud
lõpupoole samuti
kohaneda,
tundudes
kergena, põgenevana.
Eksitav oli ka ta grimm,
mis ei lasknud teda usutavana
paista.
Häälelt
kui ka kujult oleks olnud vastuvõetav Dr. Oster
mark'ina
Vrner Mägiste, kuid ta oli
nähtavasti
vähe töölaud osa kallal, isegi tekst polnud
kor
rapäraselt
kätte öpit.
Veatumalt ja oma
kuju
üle valitsevalt
esines kunstnik
AheVina
Urve
Huik
Kõige enam omas osas kodu tundis ole
vat Olev Reintalu leitenant Starck'ina.
Samuti
usutava kuja andis pr. HalVi osas esineja. Teis
tel tegelastel olid täita vähemad kõrvalosad,
nii
et pole võimalus
nende
eriliste
võimiste
üle
kõnelda.
Lavastajaks
oli Jaan Pert. Tema
peamiseks
teenuseks tuleb lugeda se la julget algatust, mille
tõelisi tulemusi saame ehk alles edaspidi
kogema.
Tuleb hinnata seda tööd, mis võimaldas
ikkagi
sarnase raskelt mängitava lavateose
esiletoomise.
Töö on annud oma vilja, kingi veel mitte kunsti
küpse, siiski ergutava ja uutele taotlustele
kutsuva.
See töö pole ilma tagajärgi osutamata
pettumu
sele määrat, nagu tihti juhtub uidele algatustele,
hävitades seega tahtmise edaspidiscile
püüdude
legi.
Tuletades
meele üksikuid
tegelasi,
peab
veel tähendama,
et pole ehk oldud töö juures
täielise, rõõmuvalmistava
anduvusege, mis omane
tihtigi innustund
asjaarniasiajaile.
Kuid
seda
tööhoogu toogu kaasa tulevased katsetused,
raja
nedes juba saavatel tulemusile. Lõpuks olgu veel
märgil, et dekoratsioonid
olid kohale
vastavalt
ja maitsekalt valmistet V. Haas'i
poolt.
E H

Oskar Li|ts. Äripäev.
■""■■
'

,,Odamees" (Carl Sarap)1924,

.Äripäeva" võiks nimetada hariliku kodaniku tar
gaks jutupuhumiseks. Siin pakub autor „pildikesi
Paunverest", mis isenesest aga tahavad olla oludesse
tungimine, arusaamine, selgeltnägemine jne. Ta näeb
Paunveres, mida näeb iga sealne elanikki, ja annab ka
edasi selle nagu sealne elanikki. Ise aga võtab seda
küllalt tõsiselt, olgugi et räägib poolmuigel.
Hariliku kodaniku targa jutupuhumise ilmet elus
tavad eriti mõned kõrvalised stiilivõtted.
Oskar Luts armastab tarvitada „nagu ütles vana
Ivanov" taolisi ütelusi Ta kaldub kõrvale, siis räägib
omast kõrvalekaldumisest ja ütleb siis midagi tollest
rääkimisest — ning leiab nähtavasti, et nii saab ta ikka
takust puhtaks. Ta laseb tulla ette jutustuses omal
isikul, et oleks reaalne ja kodune, ning teeb kihutus
tööd kahekordsete majade, kaasüuriliste jne, vastu.
Ta trükib tihti rõhutetavaid sõnu sõrendades, et teha
neid eriti silmatorkavaks, kuid neil sõnul pole eneses
suuremat tähendust. Ning selle juures muigab. Ometi
paaris kohas arutab anduva tõsidusega (v. Ihk. 87.')
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Peab see autori muige tähendama humoori ?
Kui neil teil taotletakse realismi kirjanduses, siis
on see maitsetuse harrastamine. Kui minnakse niiviisi
ligidamale elule, siis lahkutakse kirjandusestkunstist.
Kas raamat meeldib mõnelekümnele inimesele eesti
kamaral või ei meeldi, see pole otsustandev — vaid
nõudeks on, et raamat, eneses sisaldagu midagi, mis
annab talle elamisõiguse. „Äripäev ( ' on aga 115 lehe
külge täisräägitud paberit. Et autor nüüd soravalt
räägib, see on küll õigus, kuid kas sorav rääkimine
õigustab juba tulemusena kirjandusliku teose? Ehk
lausub autor siinkohal ..Äripäeva" kombel, et ta ei
tahtnudki anda k i r j a n d u s 1 i k k u t e o s t , ta ainult
k i r j u t a s headele inimestele ja oma noortele sõpra
dele? Siis tunnistataks ta ..Äripäeva" enese vääriliseks
ja vastuoksa.
•
D. P.
„Üliõpilaslehe" uus toimetus järgmiseks aastaks:
peatoimetaja A. lammaa (E. Ü. S.), sekretäär J. Pert,
E. Treufeldt (korp. „Ugala«), Palm („Veljesto«).

Prof. Dr. B ernhard Nannyn,
kes 1869—1871. a. Tartu Ülikooli sisehaiguste professoriks
oinud, on 85aastaseks saanud.
Sel puhul on temale ülikooli valitsus õnne soovinud.
Prof. Nannyn asub praegu B adenB adenis, Saksamaal.
Rohuteaduse kuulajailt
veetakse edaspidi ülikooli astumisel immatrikulatsiooni
maksu üükooH vslitsuse sellekohase otsuse järele, mis hari
dusministeeriumi poolt on kinnitatud.
Teatavasti on rohuteaduse kuulajad üliõpilastega ühe
suguste õiguste väärilisteks tunnistatud.
Põllumajanduse peaval. pädagoogilise stipendiumi
saajaks on kinnitatud 1. sept. arvates põllumajandusteadus"
konna üliõpilased Joh. Keemik ja Aug. Keskküla.
Tallinna linna stipendium
on antud veel 2 rnat.loodusteaduskonna üliõpilasele
A. Viidikale ja Joh. Prahmale.
,
Teadusliku stipendiaadina
on ülikooli valitsuse poolt väljamaale komandeeritud looma
arstiteaduskonna väikeste loomade kliiniku assistent hra
Joh. Tomberg, kes hirurgia alal tahab end teaduslikule
tööle ette valmistada.
Varemalt on ülikooli stipendiaadiks väljamaale koman
deeritud loomaarstitcaduskonna sisehaiguste kliiniku assis
tent hra Joh. K a r l s o n , kes peaasjalikult Austrias ja Hel
veetsias sisehaiguste alal end tahab täiendada.
Aleks. Varma,
kes õigusteaduskonna sügisel 1. j . diploomiga lõpetas, on
jäetud ülikooli juure teaduslikuks edasitöötamiseks rahvus
vahelise õiguse alal teadusliku stipendiaadi õigustega, kuid
ilma stipendiumita omal kulul.,
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1. järgu diploomi vääriliseks
on arvatud järgmised isikud, kes kaubandusosakonna lõpe
tanud ja nüüd nõuetele vastavad kirjalikud tööd esitanud:
Alfred Kask, Theodor Reimann, Emilie Kaelas, Konrad
Kongo, Johannes Frants ja Erich Vilberg, Marta Kurfeldt
ning Georg Jürmann, kes õigusteaduskonna lõpetanud.
Uus naiskorporatsioon.
Ülikooli poolt registreeriti naisüliõpilaste korporatsioon
„Amicitia" põhikiri. Värvid: helelillatumeroheiinekuld.
Promotsioon.
Neljapäeval, 11. dets. s. a. kaitseb kand. chem. P. Paris
oma doktoriväiterkirja: „Tärpentiinõli, tärpeenide hüdratisee
rimisest tärpüniks mineraalhapetelmõjul". Oponentideks on :
prof. P. Kogermann, J. Kauko ja M. Wittlich.
Väljamaale sõidavad
jõuluvaheajaks teaduslisel otstarbel prof. B . Nermann —
Rootsimaale, prof. S. v. Csekey — Soome ja Ungarisse.
Prof. L. Kettunen lahkub.
Prof. L. Kettunen, Tartu ülikooli LäänemereSoome
keelte korraline professor, on ametist vabastamist 1. jaan.
1925. a. palunud
Prof. Kettunen on Helsingi ülikooli palgaliste dotsen
tide hulka arvatud.
Auhinnateem.
E. Karskusliit on oma auhinnateemide hulka üles võt
nud veel teemi: „Alkoholi mürgitused otsekoheste ja kaud
sete surmapõhjustena kohtulikarstiteadliste kogemuste põhjal".
Eradots. V. Gruchn
peab 1925. a. 1. p.a sundusliku praktikumi: „Tunnetus
petus uue aja mõtteteaduses" — 2 tundi nädalas.
Ülikooli lõpetas
matem.loodusteaduskonnas Marta O l e v ; — grad, stud.
ma tn. J. S ü t f i l e õbustati tema poolt esitatud kirjaliku
töö alusel, cand. math diploom välja anda.
. . Audoktor.'
■ ' •
Peterburi sõjaväearsliteaduse akadeemia professor, Vene
maa teaduste akadeemia liige, füsioloog Dr. Ivan P a v l o v
on Tartu ülikooli arstiteaduse doktoriks honoris causae valitud.
Soome komandeeritud
teaduslisel otstarbel on teaduslikud stipendiaadid mag*
jv Mägiste ja mag O. Loorits.
Väljamaale sõidavad teaduslisel otstarbel jõuluvaheajaks:
prof. H. Scupin, prot. V. SchmiedKovaraik, prof. V. Suss,
lektor E. Viranvi. ■ .„>.. ,' ■

Akadeemilise Kirjandusühingu laekahoidja
palub ära tasuda 1924. a. liikmemaksu. Põhi
kirja järele on liikmed kohustatud seda te
gema hiljemalt aasta lõpuks. Iga tegev ja
toetav liige, kes põhikirjas ettenähtud täht
ajaks liikmemaksu ära ei ole õiendanud, loe
takse Ühingust lahkunuks (§§ 9, 10). On juba
kaksteistkUmnes tund!
Liikmemaksu võtavad edasiandmiseks vas
tu kõik AKU. juhatuse liikmed.

ISM

Registeeritud
on ülikooli valitsuse poolt Äkad. rohuteaduse seltsi põhikiri.
Dr. Harry Kull
valiti histoloogia ja embrüoloogia eradotsendiks.
Kinnitatud
on Dr. Rosenfeld hospiraalhaavaklnnikii nooremaks assisten
diks 2 aasta peale edasi, M. G r o s s — mullateaduse ja
n^rikulturkabineti vanema assistendi k. f., J. Port—taime
füsioloogia laboratooriumi aj. tööjõuks 2 aasta peäle edasi.
Ülikooli ülesandel
loevad tuleval poolaastal: õpetaja O. Daniel — metsaent
srik!' peediat 2 i, astronoomobservaator E. Õpik — „SteI
larstatistika probleemid" — 2 t„ eradotsent K. Frisch —
Geofüüsika 3. — l t, eradotsent V. Kupffer — ,,Tõenäosuse
teooria ühes vigade teooriaga" — 3 t., eradotsent E. Spoh
— neid aineid, mida õppetegevus botaanika alal nõub.

Tagasivaatel.
Käesoleva kaksiknumbriga lõpetab .. Üliõpi
lasleht11 oma seeaastase ilmumise. On kadund
aasia minevikku, kel töös, kel otsimistes, . kuid
kellel ka ehk samuti, naerdes või lauldes, aastat
ennast nägemata. On püütud „ Üliõpilaslehe"
veergudel kajastada elu, mis iseenesest nii laiali
valguv, ülekeev, igale poole jätkuv — ja ometigi
erilise, piirjoonelise ilmega, mida mõistetakse
sõnaga nüliõpilaselw.
■
Kuid mitte, üksi et ole püütud kajastada, on
soovitud ka käesoleva ajakirja kaudu ilmes
tada üliõpilaselu, on tahetud ka kaasa rääkida
meie areneva kuultuurelu künnisel Palju seda
on suudetud realiseerid® ja palju need realisše
ritud soovid väärt on olnud ilmavalgust trüki
paberil näha, teavad lugejad ise.
Käesoleva aastakäigu „ Üliõpilaslehe" üldi
sest ilmest ei saagi kõnelda toimetuste vahetuste
ja täienduste tõttu. Aastakäigu, lõppu korraldav
toimetus asus alles semestri keskel tööle, päälegi
ei leitud ühist lähtekohta «Üliõpilaslehe" Urne
andmisel, milliste asja&lude tõttu ka toimetus ise
omi kõiki soove teostada ei saand.
Mis uudiseks, on ruumi antud seni täiesti
uuele sisualale — ilukirjandusele. Selle uudsu
sele on, mõnelt poolt teravalt etteheidetud, teisalt
aga seda palju suurema innuga tervitatud. Iga
uudsus võetakse ju kartlikult vastu umbusaldu
sega ja vaevalt on ilukirjanduslik sisu ala aja~
kirja väärtust langetatid. Võib olla, ehk võik
sime vastupidist kinnitada, sest .. Üliõpilaslehe"
viimased numbrid on Tartus mitmel pool müügi
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kohtadel läbi müüdud ammu enne järgmise numbri
ilmumist, milline nähtus varem kordund pole.
On võimalik tähendada, et ^Üliõpilasleht"
on tunnustust leidnud ka väljaspool, isegi meie
kirjanikkonnast.
See laseb oletada, et soov — huvi ja tähel
panu ..Üliõpilaslehe" vastu tõsta — osalt teos
tamist on leidnud.
Nõrgem on olnud informatsioon üliõpilas
siseelust, organisatsioonide tegevusest, akadeemi
liste ühingute eluavaldusist.
Ei seda kõrvaldada ja et „ Üliõpilasleht"
oleks tõepoolest ka üliõpilassiseintiimelu peegel
daja,— organisatsioonid, kohustage kirjatoime
tajaid, et nad informeeriks, refereeriks kõigist,
mis sünnib. Siis jääks ., Üliõpilasleht" objektiivseks
mälestusmärgiks edasirühkiva üliõpilase elust.
Ja millist häädmeelt teeks see ühe organisatsi
ooni tulevasele liikmele kümne,, saja aasta pärast,
kui lehitsedes endisi ..Üliõpilasleht!", leiaks ka
mälestusi sama organisatsiooni endistest aegadest.
Nii tõkestav, kui ka aineline surve ei ole,
sest meie üliõpilaskonnast loeb ja. tellib .,Uliõpi
laslehte" ainult üks kaheksandik, võib meie hääle
kandja ka selle lugejate hulgaga julgelt uude
aastasse minna. Tänan siinkohal seda kaheksan

dikku meie üliõpilaskonnast, kes tegelikult kan
navad ..Üliõpilaslelite', ühtlasi juure lisades, et
need on organiseerima üliõpilased
peitsidesse".
Hiljuti saabus seltside omavaheline koondus,
korporatsioonidel oli see varem — võetagu üles
sääl küsimus ja viidagu läbi
organisatsioonide
viisiline ..Üliõpilaslehe* tellimine.
Siis
saaks
..Üliõpilasleht" seljataguse, mille najal
kindlasti
omi paremaid soove teostada võiks.
Organi
satsioonid, kohustage tellima omi liikmeid ..Uli
õpilaslehte", sest praegust lugejate arvu on piin
lik nimetada !
Tänades kaastöölisi, soovib ., Üliõpilasleht"
kõigile kaasvõitlejaile häid Jõukad.
J. P. ■

üliõpilaslehe toimetus palub tun
givalt äraõiendada tellimisarveid,
mis ulatab praegusel silmapilgul
neljakümne tuhandeni, kus juures
käesolev number juba võlgadega
ilmub.
Toimetuse kõnetunnid kolmapäev
ja laupäev kell 2 3 ühiselumajas.
Vastutav toimetaja: Richard
Väljaandja : Tartu Üliõpilaskonda EttiTstuš.
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Moe, pudu ja pesuäri

VENNAD LEPP
Tartus * Kaubahoov nr. 2 * Telef. 481
Alaliselt rikkalik v a l i k :
Triiksärke värvli, ja valgeid, kraesid, mansette, kaelasidemeid,
siidi kaelasalle, trakse, kindaid, sukke, sokke, meester. ja nalster.
pesu, võimlemistrlkoosid, puuvillast ja villast trikoopesu, nalster.
villast koetud jakke ja veste, meester. veste, sweaterid, laste j a
. spordikostUUme, pitse, pesatse ja kõiksugu moe, pudu ja pesu
kaupasid.
Vihmavarje ja jalutuskeppe.

rviivll' v

Villast lõnga rohkeis värvides. J& ,..**. Käsitöönüte D. M C.
Meesterahva, naisterahva ja laste kalosse.
Igasugune korralik auruga riiete voltimine.
&
&
MüUk suurel ja väiksel arvul.
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Hinnad võistluseta
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Osaühisuse

J
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J Suurturg 2 K o H v i K Suurturg 2 J
■
Telefon 483
J
• Eesti seltsKonna p a r e m Kohtamis ■
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I kl. iuuksetööstuse  äri

A. Raud

2

Asutatud 11*11. aastal.

■ Alati saadaval KõiKsugu Kondiitri
2
saadusi

■
Jj

•

■

Äris tüütavad ainult I klassi väljaõppinud jõud
Töö kiire, puhas ja korralik.

J

paiK

Tellimisi täidetaKse KorraliKult
Moodsam, täielikum ja odavam

tööstust  an
Eestis
Tartus, [aani tän. 10, Raatuse taga.
Telefon ü43.

Daamide, herrade ja teaatri
coiffeursalongid. Manicure,
Ans ainult esimese järgu tööjõud.
Eeskujulik puhtus. Jootraha ei
võeta.
Austusega
J. Luksep.

mä
jaani tän, nr. 8 K."a,Utn/eri
"ai lJlatsi
'>
äri kurval.

•
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P e s u k o d a , läiktriikimine ja
iüdmütside puhastamine
16. Riia tän. 16.
Pesemiseks võetakse igat nto.uli vastu, töö
kiire ja korralik. Pesu pestakse ilma
kloorita, harjata ja ilma seebikivita. Triiki
mine puhas — elektriga — ilusa läikega.
Keemiliselt puhastatakse valgeid mütse,
siidi, villaseid kleite ja ülikonde korralikult
ja odavasti.
A. Rõigas.

4?
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Kõiksugu nohkmutse
Velour ja viltkübaraid
Inglise spordimütse
ntab

K. STAHLBERG
asut. 1862
Uueturu tän. nr. 7

S a a p a t ö ö s t u s ja

«kauplus

A. JOSSET
a s u t . 1 8 9 5 a.

"

J& T a r t u s , K ü ü n i t ä n . 4

■

• •

Üliõpilasleht i
■

Eesti Üliõpilaskonna
Häälekandja

i

ilmub järjekindlalt kaks korda
kaus j a maksab B irk. 140 semest
:: ris, üksik number 25 mrk. ::
Tellimisi võtavad vastu kõik posti
asutused ja üksik numbreid müü
vad Tartus j a Tallinnas suuremad
raamatukauplused.

soovitab

j a l a n õ u s i d kõrges headuses ning täieliku
vastutusega töö eest
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Teadlik ostjat® r i n g k o n d
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ostab kõik vajavad kaubad teadmisega

60 $$
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äris
Promenadi t. 2 . * * Tartus
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Firma OD Tartus üle kahekümne aasta tegevuse
kestel laialistes lugupeetud tarvitajate , ringides

kõrgeväärtuslise kaubaga täielise usal
duse võitnud.
Tihedas tarvitajate ringides on ajaga kindel tead
mine omaks saanud: m i n a e i o l e n i i r i k a s

et osta odavat, mille iga lühike!
Oma tööstuse * saaduste eest kõrgemad au
hinnad — suurkuldaurahad!
Firma on paljude Inglis ja Saksamaa vabrikute
ainuesitaja Eestis, sellega kõik kaubad ja tööstuse
tooresmaterjalid esimesist allikaist.

E R I A L A : Triikpesu, kraesidemed, sukad, sokid
ja kindad. Inglis viltkaabud, kastoor kübarad,
spordi mütsid. Trikoo ja ööpesu. Naister. pesu
ja moekaubad.
HINNAD M ÕÕDUKAD

S

üliõpilaskonnale eriline hinnaalandus
 « .
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Trükikoda Ed. B ergmann, Tartus, Jaani tan. 26:
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