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MEIE 
SIDE 

Nt. 1/2 1950 



1- aastakäik 

M e i e  S i d e  

Rotallaste kuukiri 

Nr. 1/2 

3 sin e m i n c . 
Kaklejaid ci mina toeta , 
Kirikute tüli soeta; 
Iseseisev olen ma, 
Mii on ausam elada. 

Kutsun üles kliki teid, 
Svc on minu sl jahimd 
I*atcr jaali kokku tooma, 
Omavahel sidet looma. 

Sidugu meie "meie side", 
Olgu meie vlitlus-pidc: 
Jäägu kaugele meist nocd, 
Kes rikuvad rte vendlustoed! 

"Heiw Side:!. 

Toimetuse üleskutse. 
Armsad Rota used! RotEilia U.S.iv. Koondise peakoosolc?cul 1". 
jaan. s. a. otsustati väijaanda omavahelist ajakirja, milli
ne ilmuks igas kuus, . 3ee tihonda^s meie omavahelist sidet ja 
tooks informatsiooni kaasvendade elust ligidalt ja kaugelt. 
Ka valiti selleks vastav toimetus. 
Müüd on siis toimetus materjaalido hankimisega ja muude eeltöö
dega niikaugele jõudnud, et esimene kaksiknumber v*5ib ilmuda. Kü 
Küll oli m^vldud seda välja saata Vabariigi aastapäevaks, kuid 
nrSningail trJcistusil pidi veidi hilinema. 
Et "Meie Side", nagu toimetus teda on ristinud, v3iks edukalt 
enda ülesannet täita ning tugevaks sidemeks meie vahel kujuneda, 
on vajalik, et kiik Rotalused "Meie Sideme" kaastöölisteks hak
kaksid ja pidevalt informatsiooni saadaksid toimetusele nii en
da isiklikust elust kui ka kohalikkudest oludest ja tingimustest. 
THnda informeeriksine meie vastastikku üksteist ja looksime oma
vahel tugeva kontakti. 
Selleks soovib toimetus teile kõigile palju ja palju jludu ja hea 
tahet ning saadab omi paremaid tervitusi. 

Toimetus 

Meie Lähematest ülesanne "iie st. 
Rotalused on praegu laiali paisatud üle kogu m~akera ning meil 
puudub lähem omavaheline kontakt ja informatsioon. 
Olevatel andmetel on U.S.A-s 58 Rotalust, kelladest Mew Torkis 
ja selle lähemas ümbruses ̂ 4. 
Seega on New York kujunenud U.S.A-s elunevate Rotaluste kesku
seks. Müüd, kus meil peale suuri ja raskeid rännakuid jälle 
kord jalad maas, oleks meie esimeseks ülesandeks omavahel tihe
damate sidemete l-omine. Siin on teretulnud "Meie Side", kes 
selle ülvsande tahabki täita. Teiseks ülesandeks oleks meil endi 
ridade vlimalik koondamine. Selleks peaksime abiks olema neile 
Rot alus tele, kes kaugematest osariikidest soovivad Mc-w Yorki 

Siin ma ol<_n — " moie side::, 
Kuulutan teil ainult t3de: 
IH igest mis on juhtund meile, 
Tahan pajatada teile. 
Poliitikast ja usust na, 
Tahan targu vaikida. 
Kodusõda ma ei talu, 
lorijatel annan valu. 



v.lw talis.. y.uiiri o11"„ siin k">i:c v2«a seotud uue. elu rajami
sega or.t r..a tihtni? :ga saame kõigist raskustest üle. Kui ole
me hästi o gar.is».ritud, suudame ka tõhusamalt k?.asalüüa rahvusli? 
likes *::ritussis. Kuna m~ie võitleme rahvusli?<ku võitlust, mida 
ci ole mitte rraeguno kirikute tüli, vaid on pastorite omavahe
line positsoof.i jo.:T.anino, siis ci saa meie siin kaasa lüüa. Ka 
siin on äsja saavutatud kokkulepe ja loodame, ct saavutatatak-
se ka koostöö. Kui r.itro, siis on võimalik, ct rahvuslikult 
mõtlejad eestlased kokkulöövad koostööks ilma pastoriteta, na
gu seda tegid Kanada eestlased. t. 

G.Il. 
r e a t e i d .  

U.S.A. Rotalia Kcor.-.is 

Koondise peakoosolekul 1". L. 50. juhatuse ettepanekul otsus
tati asutada vastastikune. abistamisfond", mille põhimääruste 
v.tl jatöötamino- j Ai ju>~tu~e hooleks. 
Et tihendada omavahelist side-t ja tuna vastasikku informatsioo
ni, otsustati kakata vXl jaandma omavahe liist ajakirja. Toimetu
sesse valiti vii! v. rlarm ja confr! confr! A. Purandi ja Al. 
Rehepapp. Oma -".l-saniee. jaotas toimetus järgmiselt: Peatoimetaja 
G. Härmj tegevtoimetaja - A. Perandi, vastutav toimetaja Al. 
Rehepapp, nins silmaspidades ajakirja otstarvet, ristis selle 
"Heie Side." 
Järjekordne P.of era r.t tund ja sellele j Argne v kis.lalis- ja veini-
õhtu toir.us konvendi korraldusel 28. jaan. algusega kell 19.00 
Eesti Majas, IT_r.- Torkis. Refer eris Rcb! Gurten Lutter teemal 
New York City, and„s põgusa ülevaate selle maailma suurima linna 
ajaloost ja tähtsusest, ehitustest, administratsioonist jne. 
Cponceis confr. Reh.papp. 
Järgnes külalisõhtu c~. 'o osavõtjaga. Mitmesuguste karastavate 
jookidega ja maitsvate suupistetega kaetud laudade vaibc-r möödus 
õhtu ülevas m.oleolus lauldes ja vesteldes. Keskööl lahkuti soo
viga presiidiumile, võimalikult sageli sääraseid koosviibi
misi korraldataks. 

Vii! Her"ne-rt P.ebassoo, kes on professoriks Luther College's, 
Decorah linnas, Io*va osariigis, on võitnud kohapeal laialdase 
populaarsuse, "emast on ilmunud pikki kirjeldusi ja pilte koha
likes ajalehtedes 5.?. ajakirjades ning kiitvaid hinnanguid "fatioA-
nal Lutheran Counoilii häälekandjas, ppetöö kõrval on vii! Rebas 
soo koguduste, mitmesuguste organisatsioonide ja klubide kutsel 
teinud pikki automatZ-cu, tutvustades põgenike probleeme ja kom
munismi hädaohtu ome. auditooriumidele. Seoses sellega on ka 
Eesti ja eestlase r.imi omanud kohapeal väga hea k^la ja vii! 
Rebassoo ning tema abikaasa ci suuda vastu võtta kõiki neid kut-
seidn.n. dinner-Party•dole, mis on kujunenud peaaegu igapäe
vasteks nähtusteks. 

Eesti üliõpilaskond U.S.A-s. K.L. 
Asutamine toimus S.jaan. s.a. peamiselt meie confraterite alga
tusel. Abiesimoheks valiti confr! Ilmar Aasmaa (õpib Cclumbia 
ülikoolis). Eesti üliõpilaste toetusfondi sekretäriks valiti 
Confr! Karl Laantec- (vagner College) ja Üliõpilaskonna revis
j o n  k o m i s j o n i  c o n f r !  E a g n a r  M ä g i  ( N . Y .  C i t y  C o l l e g e ) .  £ L e  



Kc.nc.f.2. ?.:>talia Koor. žs. 

Koon-'*ise liik=..-c arv eii 1. 2. 1950. - 24, n-ndent 9 Toronto::, 
teised laiali pillatult üle rrz.a. Koondise juhatuses on: esine.uf 
Abel Käbin, abicsimec-s tihkel Bach ja kirjatoimetaja August Ear.b-
niit (Haabniifi aadress, r.is on ka ühtlasi koondise aadressiks, 
on 14 Leopold St., Toronto, Cnt., Canada.) 
On kavatsed vastu v^tta rcb! rcb! ja 1!1! kui leidub soovijaid ®ea? 
Toronto tlikoclist, sest poetakse tarvilikuks Rotalia juurdekasvu 
ja et noorto-lo võimalust anda leida tuge ja sõpruskonda. 
Kavatsetakse korraldada kovadkorr-x-rss aprillis Torontos. Otvitak-
se ruune kooskäimiseks. 

Rootsi Rotalia Zoon^is. 

Uus aasta võeti vastu Rotalia pc-re poolt ü^ise perekonnaõhtuga. 
Osavõtjaid oli ca SO. Vii! J. Uluotsa 5-dal surina aastapäeval 
oli tsma haual Stockholmis lühikene jumalateenistus ja .wõned kõned. 
Rotaluseid ja nuid 2-r'lalisi oli haual umbes 50 isikut. 

Isiklikke teateid 
Detsembri kuus 1.a. pühitsesid inoic kaasvil! kaasvil! Martin 
Köstner ja Enn Iorasmäe ning käesoleval aastal veebruaris Juhan 
Töorccs ona 50 a. sünnipäeva. 
Rotalia pere U.S.A. soovib tagant järele jubilaaridele palju, pal
ju õnno ja edu. 

Saksanaalt. 
Vii! Johannes jrsdakuls, kes oli valitud D.F. .Pressiliidu poelt 
esindajaks Londonis toibunud internatsionaalsele ajakirjanike 
konverentsile, ci antud sõjaväevõimude noolt Saksamaalt väljasõi
du luba, kuifi viisa oli juba olemas . Lisaks Eesti Komitee Augs-
burgis esilehe kohale ja kümr.ckonna 1 D zauulc kõrgetele positsioo
nidele, on vii! Joh. Pedak valitud hiljuti ka Eesti Gümnaasiumi 
Augsburgis direktoriks. 
Confr! Jüri Hinno, kes lõpetas Marburgi ülikooli dr. med. kraa
diga möödunu:5 sügisel, on asunud elama Augsburgi ja tegutseb 
Hochfeldis laagriarstina. 

Austraaliast. 
Möödunud aasta juunis õnnetu surma läbi lahkunud confr! Heino 
Künnami* surm® kohta on yactivõirjids noalt toimetatud juurdlus 
lõppeftua I. a_ts. I. a. ja antud luba™põrmu tuhastamiseks. Tuhas
tamise ja vaber-ataisc korraldas confr! Enn Raimet, kes on alus
tanud ka oeltöödaga confr! Künnapuu kalmule mälestusmärgi püsti
tamiseks Enfieldi kalmistule Adelaidcs, koos teiste Au3traalisas 
viibivate kar.svendada abiga. 
Confr! Enn Raimet, kes asus koos perekonnaga Austraaliasse 19*8.a. 
suvc-1, on jõudnud seal juba niivõrd heale majanduslikule järjele, 
et on alustanud endale maja ehitamisega Adelaide südalinnas. 
Confr! Bnn-Ensio Karell on koos oma tulevase abikaasaga ostnud auto 
ja kavatseb siirduda edasiõppima Melbourne Tehni-ka Ülikooli käes
oleva aasta märtsis. 
Confr! Jüri-3ndel Arak töötab praegu Kelbournes. kus ta on leid
nud endale ka sob^v-n korteri. 

K.L. 



:3 •.-rsr.rr.a.-.lt 0:1 sa-, "unua 
vii! ^axitilian Urikc iih.s ?. r ..korva :a, uaflrcss: '26 7!. st 
St. Jc.ckson H-i "h-s, "cv: Y~:-':, 

Uu .d • adr*. ssid: 
Lonv.iy.r;, Sruard - 59 7i<t'i .'.v_, 7r.?ckl"r_, ". Y. 
Pajur, Ju'', n - 2C-75 Crcšcent 3t. Astoria, I.I., N.Y. 
ürita-, Richard - 5'1 E. 81--st St. Apt. 1 A., ITcw York, IT.Y. 

Aadresside muudatustest 7alub toir.-etus kliki RotFlnsi%ibkif c- ™ 

Vii! Sul v Kel "cr1 i uu? aaaress on: Ccdsr Hilla Plantation, 
Rd 2, Rutii^r-.rordton, 27. Carolina. 

Tööturg. 

On loota, et siis ka korteri kitsikus j rsi annab, kuna euvokn 
pai.1 u perekondi linnadest *2aal'- siirduvad. 

Koondise maksud. 

Kor"! Rotalia USA ko-ndisc peakoosoleku otsuse kohaselt c-n määra-• 
tud koondise liikmemaksuks S 1.- kuus, alates l.okt. 1949 a. ja 
abistamisfondi rv-.käuks srnuti S 1.- kitus, al'~tes 1.jaan.1^50 a. 
Kuna paljud koondise lrikitod ci ole senini v.. sl nii liitav:- kui ka 
abistar:isfondi makse tas-unud, palub koondise juhatus noid rasada 
koondise- laekurile Juhan r ?.,'-nr! ilc, ke-llo -livc. on: 20-75 Crss--
cent 3t. Astoria, 1.1. I7.Y. 
Pealo abistamisfondi liikmore-ks» v~.lv> koondise juhatus v~i2.aiune 
piires anda abiotrsisf CiiõLi kvsutaär rlc. tagasi maks et avate s'Maria
de arvele- teatav sunma. ril/.uga suvclaksir.c- esialgu aidata peali
selt v.e-io kaas vi 1 i s t las i ja k^v! . kes 011 hiljuti siia saab urud 
v^i lä/icml ajal siia srabuv-rd. Ccc ~ur_:a ei nrv.ugi olla kellelegi 
ülejõu käiv, k::uia iga S v 5c kaltse tänvza vastu. Abis tarni sf ond on 
nüc-ldud meie onti abi Võrrideks j.-. n:ie oi tea ke.gi, millal segil
äbi v5i>si.-j j:dc.. 
Prr. -üjuec j Jaatuse tegutsemis - aj "ii kae maksudena laokulud 
5 1Õ7.- jc abistar-iaforõ.i 3 \24.-. Ia~.lad• na on abistarais 1 r.udist 
antud S 230.- lillest 3 200.- kar.svil. Vccmile töö juures carTud 
vigasõustti ravimiseks. 



*7i~ lian Tomingas ' e lr-uluä. 

(Kc vadkom'.n r- r s s i k s) 

Oh vaesed va:sed tibuk:sed, õnnetud dipiid, 
Neid ühtesoodu jälitamas aiva tüli-riid. 
Nad hädavaevalt Saksamaalt ju siia pääsid valla, 
Ja sttusivad vihma käest jv.st otse riirsta alla. 

Rc-fr: Hõissa , Ee st ima,?., kallis kodumaa! 
Kamaga, jonniga, ilmakuulus Sa. 
Hõissa, Eeostimaa, kallis kodumaa, 
Kuulus oled Sa ... jonniga! 

Kui Saksas arveid õiendada vahe-st oli vaja, 
Siis naaber naabril tsipake lõi silma siniseks. 
Siin selle jaoks on öcd ja päevad lahti Eesti Maja 
Ja sõjariistaks kõigil tuntud eesti Keelepeks. 

Pead murrab vahetpidamata meie ühiskond, 
Kus kuramuse kohas on s ;-e- Sesti Kullafond? 
Sest kullaga sai Paides laadit ookeani laiv, 
Kus jäänud see - nüüd andke aru härra konsul Käiv. 

Poliitikas kui jänni jääb lihtsureliku tarkus 
Siis diplomaatlikult murrab pead minister Harkus. 
Kui tema aga ka _i oska lausu valget - musta, 
Noh tühja ka - siis üle jääb ju elcsellents Karl Pusta. 
Oh äpardust oh õnnetust, ei seda keegi tea, 
Kuis veidikene tukkuma jäi härra Boris Pea.-
Nii näpsati talt võimukroon, see ilus mängukann, 
ja Eesti Ila ja kuningaks sai lupsti Siranu:: mann. 

Nüüd ristirahvas hõisake kõik kooris Hosianna, 
sest eestlastele kirikuid on järsku tekkind kaks. 
Siin Võru pastor Kinno ja Missouri Kiviranna 
Meil taevatee teind kergeks - aga õhk on liialt paks. 

Veeklaasis hirmus torm on puhkend valla; 
Rind-rinnus Roosaar Harknaga, k-s teisest hullem koi. 
Üks õiendab et e-stlasi on saabunud kaksteist, 
ja teine täpselt tosina saab ainult kokku neist. 

Too jala taha panemist ja kaika vedamist, 
Uustulnukad suu ammuli kõik imetlevad vist. 
Ja sada saab üks aasta ilma liikmemaksuta, 
Sest kauem keegi seda janti küll ei kannata. 

I.!is oleks, kui kord eestlased üksteisel annaks kätt 
Ja unustaksid ütlemast: ah Sina vana pätt. 
Siis onu Stalin rabandusest ära kärvaks vist, 
Meil kõigil lõppeks paguluse viletsus ja rist! 

(Ettekantud Kuldsüdamete ballil, 
Eesti Majas, ITew Torkis, 10. 12. 49.) 



Uuricc. 
(Ettekantud Pressiballil, Ee-ethcvc-n Hall'is, N.Y.C., 28. 1. 50) 

Ne-.v Yorgist var.tsin kiikrirc., Intri ij.i, riiu nimekr.im r.ui kaunil on SJC Saarenaa. On eesti kf.clss Rootsi vain 
Kes iitlob, et enan na sirme, ci s ?.«-». Too vaimu vltn-Jl kukile, 
Sel v-str.r. - r-.ra valv 11. K-,s kipuvad neil pukile. 

Rc-fr: Ei parer-at polo kuskil r.r?.".! , 
Hui suis™! ajal Saaremaal: 

Mu prrut oli valge nii kui tui, 
Ka nigir. teda nullu sui. 
?iv.v.d aga räägib rahvasuu, 
Ta polev?.t 2iul cm.:, truu. 

iloi onu Stalin kutsub - plo-2.se, 
Sest Zc-suis olla paradiis. 
Kuid kannatagem veel aastat paar, 
Siis Stalinil on v311as kla?.r. 

Käe Hiinas kõnnude-1 cn võit, 
ja liitlastel- tehtud süit. 
Ei peksa saa kcminut liitlased, 
kui abiks pole -cstlased. 

Me vennad Rootsis ägavad, 
Üksteisega maad jagavad. 
Sestäaadik meilgi käimas riid, 
Kui Rootsist saabusid D?' iid. 

K u u l u t u s  .  

Kel l a s e p p  A .  R e h e p a p p  

190 W. 100 st. 

(õhtuti pea alati Eesti üajasi) 

lõo ic Sif.c toinstusc aadress • 102 E. 2-nd St. New York, N.Y 
Toin.tus -3. Härn, A. Pärandi ja A. Rehepapp. 

Väi jr. and ja: Korp! Rotalia U.S.A. Koondis. 

On teada, ct Eesti Komitees, 
On varsti jälle miiting ees. 
Seal jal-radega kõneldaks, 
Üksteisel karvu katkutaks. 
Et miiting muutuks tulusaks, 
Tal olgu sissep-räsumaks. 
Sest igav ollalaadata ... 
Ei saa end peeglis vaadata. 

Kes riiu kohta ütle-b ei, 
See asutagu uus partei. 
Ja v3tku liikmeks vastu mind 
?Ia pole Rootsi paabulind. 

Kuldrannake, kuldrannake, 
Mil j lu-;b laev su kaldale? 
Oh S^arcpiaa, ma sind ci näe 
Siit praegu «le laintemäe. 



mm m 
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Mr .3 Korporatsioon Rotalia USA koondist bülletään New-York, juuni 1950 

KOOSTÖÖ HJUTU3 SENISEST TIHEDAMAKS 

Korp! Rotalia USA koondise ca konvendi 16.aprillil ja 7.mail k.a. toimu

nud koosolekuil vastu võetud seisukohtade kohaselt ilmub "Ifeie Side" käesole

vast numbrist alates konvendi väljaandel, ilmu mis sagedusega kord kuus. Bülle

tääni tegevtoimetajaks samast ajast alates on Johannes Kaup. 

"Ifeie Side" ülesanded Ja eesmärgid Jäävad samadeks, nagu need leidsid dek

lareerimist bülletääni esiknumbris. Väljaandja tahab aga loota, e t pidev in

formatiivne kui ka põhimõttelisi küsimusi käsitav kaastöö kujuneb eriti väi -

Jaspool New-Yorki asuvallt rotalustelt tihedaks ja mitmekülgseks, võimaldades 

sel viisil tõsta bülletääni üldist sisukust, kuid kujundada ühtlasi nägusa

maks ka paljxmdustehnilist ilmet, mis praegusel hot!"cl 52j:agi jätab arusaada

valt veel väga palju soovida, 

"Ifeie Side" on rotaluste väljaanne rotalustele, mida me kirjutame, loeme 

Ja arvustame ise. Veel e nne, kui toimetus suutiski pöörduda sellesisulise 

soovida Kanada koondisele, saabus sealt vii! Käbina allkirja kandev kiri,mil

les mitte ainult tervitatakse bülletääni loomise mõtet, vaid avaldatakse üht

lasi ka soobi bülletääniga ühinemiseks. Nõnda on pind jällegi laienemas,kuigi 

see puudutab esialgu ainult levilcut Ja informatiivset sisuosa. 

Kuid kahtlust pole selleski, et uute koondiste ja uute rotaluste liitumi

ne bülletääni tbnber tingib omakorda selle järjest laienevat sisulist kujunda

mist - tervikluse poole. See on tuleviku ülesanne, mis otseses seoses meie 

eneseavaldamistahte ulatusega. 

Kuni senini teenib uue väljaandja kätesse läinud "Ifeie Side" kõiki rota-

lusi peaasjalikult informatsiooniga koondiste Ja konvendi tegevusest ühelt, 



Iga rotaluse elu kujunemise jälgimisega teiselt poolt. Ulatades selles töös 

abistavad käed bülletäänile, z.Ltame ehitada 11 s üide" aluseid ja kujunda

da selle ilmet nõnda, et büLldböänist vöiks saada ühel päeval rilckaliku si 

suga ajakiri. 

Kuna käesoleva numbri ilmumine mitmetest asjaoludest tingitult tundu

valt hilines, siis ilmub järgmr.ne number tõenäolikult juba käesoleva kuu 

lõpul .Edaspidi palutakse sa^tn igasugune kaastöö töine baja nimele aadres

sil: 2U0 East 3U-th St. ,ap,'.V vferr York 16, N,Y.> • kusjuures kaastöö tuleks 

saata kätte iga kuu 15-ndaks, mis võimaldaks bif.ij.etääni ilmumise umbes 20 

paigu igal kuul* 

Korporatsioon Ro^flia USA-s sai uue nägvur. lipu 

Kevadkoimnerss ?• mail 'c; j unes oodatust pidulikuLuks» - Lipu õnnis
tas praosti k.t.A.Itinno. - Et see lipp viiks neid iüiise ven

dade perena jälle koju... 

Korp! Rotalia traditsiooniline kevadkommerss USA-s toimus 7»mall New 
Yorgis, Eesti Majas, millest võttis osa üle 20 rotaluse. Sellele lisaks 
viibis kommerssil esindajaid teistest EKL-i korporatsioonidest. RLrast 
ametlikku osa järgnenud peolauas viibis kogusummas poolsada inimest. 

Seekordne kommerss kujunes ootamatult suureks pidupäevaks, kuna paar 
päeva enne seda sai teatavaks, et vii! A. ja confr! Aado Perandi algatu
sel on tellitud Rotaliale USA-s uus esinduslik lipp, mille üleandmine 
Soimub kommerssi päeval. 

Sellele vastavalt toimüski kommerssi ametlikule osale järgnevalt sa
mal päeval algusega kell 18.00 uue sinimust-rohelise lipu üleandmise ja 
õnnistamise talitus, millele elas kaasa ka koosviibimisele kogunenud ar
vukas daamide ja külaliste pere. 

Hämara valgusega Eesti Ifaja väike või n,n, sinine saal jättis igati 
piduliku mulje. Sini-must-rohelise trikolooriga Vaatud laual põlesid ül
dist momendi pühalikku st tõstvalt küünlad. kai vii • ja confr! Per^jidi'd 
töid sisse uue lipu ? asetudes sellega önnistand stalituse kestuseks laua 
ette, otse saali teises servas üles rivis bur.X konvendi praesidiumi vas
tu. PUhalikult kõlas sellele järgnevalt öpA.Hinno poolt eriti selleks 
puhul luuletatud "Oh Issand. Sa meid isakaog;. •.." Sellele järgneva kõne 
motoks oli praosti k.t. A.Hinno valinud lõigu 113.13;21; milles titeldak 
so: "Ja Jehoova käis nendo eel päeva ajal pilvesambas, neile teed juha
tamas, ja öö ajal tulesaxbas, neile valgust tegemas, et nemad ööd 3 päe
vad võiksid käia." Kas ii .vi es oma sõnavõtus korp* Rotalia linnulennulist 
ajalugu ja vaadeldes ro-uluste osa vaba kodumaa juhtimisel leui ka pagu
laste ridade koondamisel y õnnistas õp.A.Hinno korp! Rotalia uue lipu tee 
tähisena ja kokkukuuluvuse sümbolina kõikideks aegadeks, mitte viimases 
tähtsuse järjekorras ka selleks, nagu kinkijad seda ettenäinud - et see 
lipp viiks meid ühise vendade perena jälle tagasi koju, kui see on taa s 
vaba Aasia tooretest võõrastest ja kodumaa kuLsub igast maailmakaare 3 t 
oma poegi jätkama oma esiisade püha tööd. 

Teise eriti selleks puhuks Sp.Hlnno poolt loodud ja Rotaliale puhen-



datud lauluna kõlas "Nlitid Issand y kanna palve väe 3 ae meid meie püha lipu 
all..." ISrast palvet ja õnnistamist järgnes ühislauluna "Jää ikka saat
jaks, truu Jamal...n 

KinkLjailt võttis lipu vastu senlor K . Laante e. kes oma vastuses aval
das Rotalia USA konvendi nimel tänu ja tõotas "ühtlasi hoida korporatsi
oonis alati kõrgel neid värve, nds on juhtinud rotvLusi läbi paljude ras
kuste mitmes riigis, olnud vanadele ja noortele kövgeks teejuhatajaks ja-
mis jälle juhivad ro talus i - kuni vöiks sõna saada lihaks ja kinkijate 
soovile vastavalt see lipp väiks lehvida uuesti vajas Taaralinnas, 

Pidullk-pühallku talituse lõpetas värvide-laul, mille järele lipp vii 
di auvalve saatel ruumist. 

Rotalia USA-s oli astunud tubli sammu oma teelcoivial edasi. 

ROTALIALE PÜHENDATUD VABULIKKF 

Nagu eespool juba märgitud, oli praosti k,t. örv,A*Himo, kes õnnistas 
7,mail k.a, Rotaliale USA-s kingitud lipu. pühendanud korp!Rotaliale sel 
puhul eriti kaks vaimulikku laulu. Kuigi laulude algtekst sällitatak se 
konvendi arhiivis, avaldame kõigile rotalustele teadmiseks alamal mõlemad 
laulud. Need kõlavad: 

(P.266.) 
Oh Issand, Sa meid lsakäega/ kord ühendasid võõral maal./ ka kaitsnud 

oled oma väega/ meid kaugel kui ka kodura1 ai./ Kõik see on Sinu arm ja 
heldus. / et oled päikest jagand toe il1,/ nds Imeline Sinu valgus:/ meid 
vendi kandsid oma teil». 

Nüüd Sinu ette kunmardame,/ täis tänu süda, toeel ja rind,/ ja sinu 
ees ka tunnistame,/ et oled meilt see aluspind,/ kus tõele rajatud me 
vendlus,/me kindel sõprus, armastus -/ Sa meie vennastuse kindlus,/ Su 
tõe kroon me õnnistus, 

(P.llil.) 
NUüd, Issand, kama palveväesse/ meid meie püha lipu all, / kus s ini-

musta-ronelisse/ MI põimitud me tugi, vall. / See annab jõudu,kaitse b meid/ 
ka siis, kui käia võõraid teid, 

16 lippu ise ptoiitseda/ nüüd Issand, anna armust veel,/meid võta elus 
juhatada. / e t puhtaks jääks me süda, meel,/ ja teeniks ime kodu sind/ nii
kaua, kui veel tuksub rind. 

Referaatkoosolekud jätkuvad ka suvel 

Konvendi korraldusel jätkatakse referaat-koosolekuid ka suvel ja sel
lele vaatamata, et osa tegevliikmeid on siirdumas New Yorgist kaugematesse 
keskustesse. Viimastel nädalatel toimunud referaat-koosolekuil refereeris 
corvTrT Johannes Kaup teendl "Saksamaal olija ja Saksamaalt tulnu silmaga 
nähtuna", kergitades üles rea meie oleviku- ja tulevikuprobleeme, 1!1! H. 
"Kaid kunstiajaloo valdkonnast võetud tee mil ja confr! A .Rehepapp ning Joh. 
Kaup - välkteemldel. Kõik referaadid, eriti aga ühiskondlikke küsimusi haa 
ravad, tekitasid elavaid osavõtte. Koosolekuil viibis ka külalisi. 

Soodus võimalus "Ifeie laulude" tellimiseks 

VII! P.Kõlviku poolt välja antud "Ifeie laulud" on kirjastaja vastutu
lekul konvendi kaudu rotalustele saadaval hinnaga $2,- raamat, Vlls&rich 
Ff iksi koostatuna ilmus hiljuti sisukas "Immigrandi käsiraamat", mille 
n&ügihlnnaks $ 1.30. 
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TEATEID ROTALIA. KOONDISTEST 

Rootsi koondisel uus juhatus 

Novembris 19h9 valiti Rootsi koondisele uus juhatus, mille koosseisu kuu
luvad: senior - confr! Osvald Timmas, asesenior - vii! Karl Lindina, laekur -
vii! Eduard Pajuste, kirjatoimetaja r- confr! Harald Tagepera,asekirjatoimeta-
ja - confr! Armand vatsel, olderman - vii! Kristjan Joost. 

Koondisel on töötanud kogu aeg osakond Göteborgis • Nüüd on asutatud osa
kond ka Uppsalasse, et hoolitseda seal Uppsala Ülikoolist võrsuva juurdekasvu 
eest. Uppsala osakonna senior iks on vii! E.Terasnäe, kirjatoimetajaks confr ! 
K .Kruus ja oldermaniks vii! E. Vill vall. 

Stokholmi rot alused käivad iga nädal koos, Göteborgis on kokkutulekud 1 
kord kuus, samuti Uppsalas. Peetakse tihti referaate. 

O.Timmase aadress on: Sweden, Stockholm Ijl - Boreksvägen 8 I 

EKL-i 35~nda aastapäeva konmerss Saksamaal 

Viimaste andmete järele viibib Saksamaal veel 23 rot alust, kellest nelja 
kohta pole kindlamaid andmeid. USA-s se on tulemas lähematel kuudel sealt vist 
veel 5-6 meest. 15. juunil saabus lübingenlst New Yorki vii! V.Köressaar, kes 
asus Long Islandi. Kuuldavasti 12. juunil asus Vegesack-Grohnc läbilcäigulaag-
risse confr! H.Laupa, kes äsja Karlsruhes oma õpingud edukalt lõpetas. Samuti 
on läpet anud olemasolevatel andmetel oma õpingud Münchenis confr! O.Ristnäe. 
Mitmel on õpingud lõpetamisel, kuid leidub ka neid, kelle lähem saatus veel 
teadmata. 

Teisel lihavõtte-pühal toimus Augsburgis EKL-i 35-nda aastapäeva puhul ühi 
ne kommerss, mis hästi õnnestus. Osavõtjaid oli kõikidest EXVL-i korporatsi
oonidest, nende hulgas rida rotalusi. 

Aprillikuu lõpul peeti Geislingenis 10-ndad Eesti Üliõpilaspäevad.millest 
samuti võttis osa arvukalt rotalusi, kogusummas 10 ümber# Haide korralda sid 
rotalused sellega seoses kneip-öhtu, millest, võttis osa ka hulk vööraid.Koos-
olijad saatsid südamlikke tervitusi rotalustele USA-s, eriti confr!0.MLller— 
tile ja K.Laanteeld. 

Inglismaal elatakse laialipaisatult 

Inglismaal asuvad viimaste andmete järele järgmised rotalused: Artur Loss 
man, Eino Kuris, Ignas TõrmaktCLa. A.Adosson ja Endel Aru ja. Kuuldavasti ole
vat ka confr! Georg Kleaner Inglismaal, tema aadress pole aga teada# Kuna 
elatakse väga laialipaisatult, siis on kontakt võimalik ainult kirjade kau
du. S eniseks sidemeheks on olnud vii! E. Aru ja, kelle aadress: 2 B e r c e -
au Talk, Watford, Herts., England. 

Argentiinas seni 6 rotalust 

Olemasolevatel andmetel on asunud Argentiinasse 6 rotalust,nimelt: vii! 
Hugo Veem. vii! Gerhard Treuberg, conft*! Leemets, Lind org, Vcldeman ja Jaago. 
Nendest elab 3 Buenos Airesix, teised provintsides. 

Rotaluste arv Kanadas paisub 

Rotaluste arv Kanada koondises, nagu nähtub värske maist teateist^ lähe
neb 30—le. Et nende olukord on hakanud pikkamööda paranema, võib jaroldada 
sellest, et vii! Gustav Palo on asunud ehitama omale Torontos maja. 



ROTALUSED RAHVUSLIKUS VÕITLUSES 

Nagu nähtub Eesti Rahvusnõukogu bülletääni värskematest numbritest , on 
rotalused liitunud tuhedalt selle sageli avalikkusele nähtamatuks JpiVva võit
lusega , mis praegu pidevalt käimas Eesti eluõiguste nimel, kuid sedamööda ka 
Vaba Eesti taastamiseks, thelajal sellega tuleb astuda enaise püsivusega sam
me eesti sõduri kaitseks Saksamaal* 

Kanada ja teiste maade emigratsiooniküsiraustega on ERN raames juba pikema 
aja Jooksul tegelenud ERN pagulassektsiooni abiesimees ja emigratsiooniküsi-
muste referent - vii! J.Toomes. Vii! E.Aruja on võtnud osa arvukaist Vhhe-Eu-
roopa esindajate nõupidamiste st ja oli muuseas üheks Eesti esindajaks ka 19Ü9 
a «detsembrikuul Londonlä toimunud eks iil ajakirjanike rahvusvahelisel konve
rentsil. 

N.n.Peasant International Agency1 s, mille büroo asukohaks London, on ees
ti põllumeeste erakondade esindajatena Ühinenud Põllumeeste erak.NöuKogus te
gevad teiste hulgas vii! T.Kint, vii! E.Terasnäe ja J*Toomes, kellest viimane 
tegutseb informatsiooni-sekretärina. P«I«A. on välja andnud oma bülletääni ja 
muid publikatsioone N.Liidu poolt okupeeritud riikide olukorra ja õiguste koh 
ta» Bülletäänis on leidnud käsitamist ka olukord Eestis, eriti on seal aga 
ära toodud ka siit poolt esitatav terav kolhoseerimise ja eesti põllumehe hä
vitamise vastane protest 19h8 aastast. 

International Peasant Union, asukohaga Washingtonis, Jõudis organiseeri-
misstaadiumist Ülo alles 19b9.a. kevadel. Eesti agraarerakondade alalise esin 
daja asetäitjaks I.P.Ue nõukogus on vii! K.Kask. 

Eeltoodule lisaks kuulub vii! T.Kint ERN-i n.n. tansülesehiiamissektsioni 
põllumajanduskomisjoni selle esimehena, olles liitlasi pagulassektsiooni esi
meheks* Abiosimehena samas sektsioonis tegutseb vii! J.Toomes. ERN-u üldkogu 
koosseisu kuuluvad põllumeeste rühmas muuseas vii! J.Toomes, vii! E.Terasnäe 
ja vii! K • Joost, samuti vii! T.Kint, kes koos J .Toome sega kuulub ka ERN juha
tusse. 

Rotalia USA konvendi uus praesidium 

Korp! Rotalia USA konvendi korraline koosolek toimus 16. aprillil Eesti 
lhjas New Yorgis. K!K!K! valis uue praesidiumi järgmises koosseisus: s enior-
confr! Karl Laantoe, senior xx - confr! Ragnar Itigi, senior xxx - confr!Ümar 
Aasmaa, olderman - confr! Johannes Karp* Mag! colorumiks valiti confr! Aado 
Iterandi. mag! referl - confr! Tõnis Ööpik ja mag! can!-ks confr! Ilmar Aasmaa 
Konvendi esindajaks USA koondise juhatusse valiti confr! R.lfigi* 

Uuude küsimuste kõrval puudutati ka korp! Rotalia bülletääni "Ifeie Side" 
küsimust ja otsustati võtta selle toimetamine ja väljaandmine konvendile,kus
juures selle toimetajaks valiti äsja USA-sse saabunud confr! Johannes Kaup. 

Lihtliikmena võeti korp! Rotaliasse vastu dipl.ing,Heino Kaid, kes lõpe -
tas hiljuti JUncheni ülikooli» 

Samuti lihtliikmena võeti vastu 7« mail U no Kask, kes lõpetas hiljuti 
USA-s ülikooli keemia alal* 

TEATEID ROTALUSTEST ÜHENDRIIKIDES 

CILaf ?žigis jätkab õpinguid 

Confr! Olaf lägisel on avanenud võimalusi alates käesolevast semestrist 
jätkata oma õpinguid Pacific Lutheran College* s Parklandis} Washingtonis «Pea
le õppetöö on confr! JSgis olnud aktiivselt tegev ka kohaliku eesti koguduse 
ja seltskonnaelu organiseerimisel. Kuna kohapeal eesti pastor puudub,on tui -
nud confr! O.ISgisel pidada kaasmaalastele mitmeid juhalateenistusi. D1.v3.s1 on 
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of American Itissions of the National Lutheran Council' i poolt välja antav 
eestikeelne ajakiri "Usu SÖna" märgib muuseas, et usulise töö Parklandis 
ja selle ümbruskonnas, kus elab laialipaisatult ca 160 eestlast, on võt
nud enda peale end. Pinnebergi tilikooli rektor, prof.A.Raun ja usuteaduse 
"üliõpilane 0. M ä g i s. 

Leribit Kosenkranius paranemas 

Confr! Lembit Kosenkranius, kes viibis pikemat aega raskelt haigena Am-
bergi haiglas Saksamaal, on nüüd Augsburgist saabunud andmetel täielikult 
tervenenud ja võib alustada varsti teekonda USA-sse. 

Pan Tammaru "peenemate masinate korrastajaks" 

Confr! Enn Tammaru on koos perekonnaga asunud kanafarmist linna ning 
elab nv;iti 1326 East 53rd St. Chicago, Illinois. Nagu ta siinseid rotalusi 
informeerib, on tema uueks tööalaks nüpd "peenemate masinate töökorrasta-
n&ne" kuulsas Kimbaeli klaverivabrikus. Selle koha olevat ta saanud pä -

- rast dokumentide esitamist, et on töötanud sel alal juba 7 aastat Saksa -
"maal(!!!). 1 

Sulev Ke lder asus Long Islandile 

Toimetustöö lõpul saabunud andmete kohaselt on asunud vii! Sulev Kel
der New Yorki ja leidnud töökoha Long Islandil. Momendil puudub toimetu
sel veel vii! Kelderi uus aadress. 

Peeter Tamm oma erialale lähemale 

Vii! V.Ojamaa uueks aadressiks nüüdsest alates on: Spring Kill Farms, 
Barderrtown, New Jersey,R,F.D.# I, o/o G.H.Preidel* Oma alale lähemale on 
jõudnud vii! Peeter Tanrn, kelle uueks aadressiks on - Associated Engineers 
Bismarck, Noirbh Dakota, vii! EeLampson elab nüüd: 79 Rolling St.,L.I.N.Y. 
Lynbrook ja vii! ning confr! Pärandid - 180 Christopher St, - Christopher 
Hotel, New York. Vii! N.Viilupi uueks aadressiks on 750 56-th St., Brook-
lyn, N.Y., c/o E.Leetaru. 

Võimalus tellida värvitekleid 

Kuna on väljavaateid taas tellida Saksamaalt värvitekleid, siis asus 
praesidium põhimõttelisele seisukohale astuda samme, et võimalikult kõik 
rotalused võiksid esineda sügisesel aastapäeva-kommerssil värvides.Vasta
valt sellele palutakse kõiki soovijaid võimalikult kohe teatada oma tekil 
number mag! eol!-mlla ülaloleval aadressil ja saata ühtlasi ära tekli hin 
na katteks $ U.-. Kuna tellimise täitmine Saksamaal ja te kiile USA- s s e 
toimetamine nõuab aega, siis on ruttamine tellimise andmisel vajalik. 

Uus rotaluste nimekiri USA-s koostamisel 

lähtudes tõsiasjast, et paljud rotalused on viirastel laradel muutnud 
oma asukohti ja vastavalt sellele aadresse, on otsustatud koos "Meie Si
de!l järgmise numbriga saata välja rotaluste uus nimekiri USA-s. Et nime
kiri kujuneks võimalikult täielikuks ja aadressidelt täpseks, palutakse 
kõigil, kelle aadress ei vasta enam eelmises nimekirjas teatatule, saata 
uus täpne aadress vii* E.Matsa aadressil: 3999 3rd avenue New York.Ma
gu teisal juba märgitud, ilmub "Maie Side" järgmine number juba käesole
va kuu lõpul. Et teostada nimekirja täpset koostamist ja paljundamist,on 
.jjalik andmete saatmisega rutata* 

• oOo- —— 
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Nr.U // Korporatsioon Rotalia USA koondise bülletään // NeirrYork,juuni 1950 

~tkg.wase ciiusecl 

Igal ühiskondlikul organisatsioonil ( riik, suguharu, perekond, selts jne) 
peab olema "vähemalt kolm kandvat elementi, millele ta on rajatud, mille alusel 
ta tegutseb ja mis teda kooshoiäb. Need kolm elementi on: l/ideoloogiline alus 
/siht, eesnör k. ideaalid, põhimõtted/, 2/ sisemine kord,traditsioonid, kombed 
ja 3/ majanduslik tagapõhi. Üliõpilasorganisatsioonide. eriti korporatsioonide 
eksistents ja areng peab olema rajatud nendele teguritele. Ifeie eesti üliõpi
lasorganisatsioonide ajalugu on toonud küllalt näiteid selle tõenduseks, kui
võrd tähtsad on nood tegurid, eriti kaks esimest. Omal ajal suur. üle 200-lilk 
meline Peterburi EÜS, kellel seisis seljataga üLe paarikümne-aastane ajalugu, 
varises jäljetult kokku, sest tal polnud neid aluseid. Teisest küljest väike 
Uälis-Eestl korporatsioon fölnla vaatamata oma väiksusele ja erakor dselt ras 
retele elutingimustele püsib senini kindlalt koos. 

Rotalia on olnud üheks tüüpiliseks näiteks, kus omal ajal ülesseatud sih
tidest, ideaalidest, maksmapandud sisekorrast ja siseelus valitsenud traditsi
oonidest, kommetest ja uusustest on järjekindlalt ja rangelt kinni peetud.See, 
ja ainult seeon aidanud Rotalia üle kõikidest rasketest aegadest ja 
on aluseks ka Rotalia praegusele elujõule. Kui meil ei oleks i d e o 1 o o gi-
1 1 s $ alust, millele on ehitatud kogu korporatsioon, kui meil ei oleks kind 
lat sise mlst korda ja distsipliini, ei olek s traditsioone ja kombeid, mis 
meid lähendavad ja seovad, - siis ei oleks meie iialgi suutimd seda olla, mlg 
meie praegu oleme# Majanduslik alus ei ole olnud seejuures mitte kõige oluli
sem, kuigi temast olen* koni elu edu ja osalt ka liikmeskonna heaolu, 

Botalla kodukorras on fikseeritud kõik see, mis vajalik korporatsiooni kui 
kindla ja tugeva organisatsiooni eluks ja eduks, Ifeie peame kõigest jõust püüd 
ma oma siseelus kižnipidada oma kodukorrast, P raegu, e rakordsetes oludes me 
oleme mõnikord sunnitud kalduma kodukorrast k orvale, kuid see peaks olema ai
nult ajutine nähe, nds tuleb võimalikult peatselt jälle korrigee rida,kui olud 
seda vähegi jälle võimaldavad, 

Jfe ie tulevik ja tegevus on täiel määral sõltuv sellest, kuivõrd me jääme 
truuks nendele põhimõtetele ja alustele, mis 36 aastat on olnud Rotalia elu, 
töö ia tegevuse juhisteks ja ideaalideks. Küll me kosume aegamööda ka majan
duslikult. 

Välised tingimused muutuvad ajaga ja sedamööda, kuidas tegijail on tahet 
võidelda sihiteadlikult oma eesmärgi poole. kannatades ja oodates. Et ühe or
ganisatsiooni liikmeskond vöiks aga vöidelaa, vöiks oodata ja töötada iseen
nast ja oma organisatsiooni kindlalt ülespoole, edu ja eesmärgi suunas - sel
leks on vaja sääraseid aluseid, nagu need on kandnud ja kannavad Rotallat. 

Paul Mägi 
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Kuigi korporatsioon Rooalxa liikmeskonnast- ei ole tõusnud seni ühtki kir

janikku, on rotaluste tegevus ja suhtlemine eesti kirjanduslike ringkondadega 
olnud puhuti väga elav. Teisest küljest on olnud rotaluste osa meie riigielus 
mitmelgi juhul sedavõrd kaaluva tähtsusega, et sellest ei saada vaikides möö
duda. 

Kasutada olevate materjalide vähesus ei võimalda siinkohal anda tervik
likkusele pretendeerivat ülevaadet sellest, kuivõrd on leidnud korporatsioon 
Rotalia ja tema liikmeskond vastukõla eesti kirjanduses. Ometi ei ole selle
ga takistatud märkimast, et näiteks Aug.lBlk oma "Kodumaataa" püüab küll kir
jeldada prof.Jüri Uluotsa matust Stokhol*ris, kuid teeb seda võimalikult pea
liskaudselt, Isegi traditsioonilise leinalaulu "On vendadest üks lahkunud..." 
pehmendab ta korporatsioonide seisukohast võttes sellega^ et muudab oma raa -
matus täis suurimat rahu sõna "vendadest" - sõpradeks. Nõnda olevat ta kuul
nud seal lauldavat! 

t)cs eesti kirjanikest, kellel eriti noorpõlves olid väga tihedad sidemed 
rotalustega, eriti Otto Tiefiga, on Artur Adson. Seda seika pole A.Adson mui
de kunagi ega kuski salanud. Oma memuaarteoses "Ise idas - silmad läänes" pü
hendab A| Adson koguni lühipeatüki Rotaliale. 

Toimetus, andes alamal kõnealusele peatükile ruumi, tahaks meelsasti us
kuda, et neea kaasvendadest, kellel oli õnne elada siin vaadeldud aegu isik
likult kaasa, saadaksid siin töstetatud seikade suhtes ka omapoolseid memuaa-
rikatkendeid "Ifeie Sidele" kasutamiseks, 

Pealkirjastades Rotaliale pühenduva osa "Üheks lauluöhtuks RotaliaS",alus 
tab Artur Adson oma jutustust nendlnguga, et Otto Tief oli oma maamöõtja-
töö teinud ja jõudnud "kindla joone hakule". Siis jutustab Adson söna-sönalt 
edasi: 

"Oti viisid ta õpingud Peterburisse. Nii töribas meie vaheline side mindki 
sinna, kuid ainult kiiLaskäigule ja juba Tallinnast. See sündis vist 1913.aas
ta kevadel, Elas meie Ott Vassili saarel ja mina peatusin tema juures nädala 
või paar. Ott valmistus riigieksamite vastu ja mina püüdsin kogu suure Peter
buri kunsti ära vaadata, käies kõik galeriid, näitused ja isegi ühe eelfutu-
ristliku kah-piltide demonstreeringu läbi. Ühel õhtul lõi Ott oma foliandid 
kimi, raputas enese eksamite koormast lahti ja ütles: lähns! 

laksime ja sõitsime vyskeltasvtatud "Rotalia" konventi. See asus kusagil 
õuepealses majas, madalas, ja evls kaht väga lihtsat tuba. Arusaadav: alguse 
asi ja korporatsIoonis alles kõigest kaksteist liiget. Kuid nooruse tuju oli 
ehtinud neid lubjatud seinu salmide Ja pliiatsijoonistustega otse niisama pai 
Jäle krohvile. Ja õlut leidus kah piisavalt. Katmata laua iirbor istusime, Ja 
mis komfordist veel puudu Jäi, seda asendas see aukartus, nds mul seos salat
ses# Viibisin ju esimest korda korporatsiooni ruumis, olengul, millise taoli
sest kunagi poisikesena olin Sõmerpalus Evald Tfol tenekilt pajatusi kuulanud, 
kui ta noore vironusena meile Egoniga meie suud ammuli Jutustas. 

Nüüd siis olin ise kaasas. Seltskond polnud suur. U-f> meest, kuid solle-
eest Jüri Uluotsa lauas istumine ise juba kaalus. Kui ma ei eksi, siis kandis 
ta oma laiapoolseil õlgadel magister cantandi ülesandeid, Igatahes ta laulis 
vaprasti. Ja magister paucandina esines seal pikk Ifigi. \Sike Ott naeris he
ledasti ja vältavate puhangute kaupa, mis mingit kahtlust ei jäta,et see naer 
tuleb südamest. Teinekord paistab see niisugusena, et seda ei ole kerge pea
tada. Seda siiram see on.(Tunnen inimesi, kes naeravad niisuguse itsitusega, 
et e 1 jää mingit kahtlust, e t see tuleb lausasest kahjurõõmust.) Jüri Ulu
ots oli juba ülikooli lõpetanud ja jäetud Peterburi ülikooli juurde pr ofes-
suuri vastu valmistuma. See tunnustus ja usaldus eesti mehele oli samavõrra 
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haruldane toonases tihedas võitluses ja eestlasele takistus rikkas olustikus 
kui meile rööoustav. Laulude seas, mis meie v§ikese seltskonna suust tõusid, 
ei domineerinud mitte tuntud saksa burshilaulud ega vene tudengite tundevä— 
ristused ning hingenöretused, vald siin kõlasid eestipärasemad ja läbiseltki 
omade sõnadega# Meid kõiki toribas Jüri Uluots vaprasti eos laulda. Esimest 
korda kuulsin seal hiljem väga populaarseks saanud "Maailma loomist", nds 
oma vaimukuse ja värskete, paiguti toona paris tabavate riimidega toredasti 
meeldis. Kõnelus ist on servapidi ncclde kinnitunud Ühe trikkfünd arutamine, 
cds kujutanud valmi sipelgast ja rohutirtsust. Oli kena vaadata,kuis tuleva
sed professorid ja nuidu-inponoerivused päris nooruki õhinaga arutasid toda 
tehnika-leiutist ja putukate teatrit. Ifeie oleng lõppes niisama viisakast!, 
nagu oli alanud. Ja ülestõusmispüha laupäev oligi veedetud. 

Hiljem olene veel mõned korrad Otiga vastastikku teineteist külastanud, 
kuni igamees meist oma kodu rajas ja elu kulges Vabariigi vargus ja hea edu
ga möLemal. Tolle aja lõpul ostis Ott enesele talu ja kulutas sellele kogu 
coa vaba aja ja hea sissetuleku otsitud advokaadina ja hinnatud juristina. 
Sollo kohta kirjutab mulle Eduard Ahnani vend Arnold, insener,järgmist: "Ott 
toppis raha eesti mullasse - tegi otse rabast ja soost ühe eeskujuliku suur 
-talu. töötades varahommikust hilja õhtuni väljadel - see oli tõeline maapa
randaja - romantik, sest see töö oli kurnav ja nitte iialgi tasuv isikule, 
küll aga üldrahvarnajanduslikult seisukohalt." 

Viimast korda kohtasin Otto Tiefi paar päeva enne oma põgenemist Rootsi# 

oOo" 

Püssimeeste Ja kindrali kalessiga - burshivainus... 

Korp! Rotalia kevadkomnerssll New-Yorgis, Eesti Elajas, võttes korporat
sioon Vironia esindajana tervituseks sõna ja rõhutades, ei kui korp!Rotalia 
vajab söbrakätt väi jaspoolt. siis on Vironia esimesena valmis seda tegema, 
jutustas korp! Vironia esindaja E.Harkna muuhulgas ka loo, nis on öpetimm 
teda esmakordselt hindama korporatsioonide, kaasvendluse ja — eriti Rotali-
as valitsevat vainu. 

Juhus viib tagasi kodumaale, Emajõe kaldale ja tuttavatele teeradadele 
Värska ümbruses. 

"Sõjaväeteenistuses olin na koos rotaluse Toonekurega," jutustas küla
line. Ühel laupäeva õhtupoolikul, kui olime saanud jälle millegagi hakkama, 
mida ei peetud võimalikuks korralikule Eesti Vabariigi sõdurile andestada* 
Eäärati meid Toonekurega karistuseks värvima üVC-d. Töötasime muidugi, kula 
süda kipitas natuke ja lõpuks arvasdme, et nüüd olene juba küllalt tööta — 
nud. nüüd aitab. Niisama nagu me olime ja tööta sine, tööriides ja värvi-
pricsmotega koos, nuidugi ka luba küsimata, kadusime ja suundusime sadamas
se - "lihalaevalo" vastu. 

Laev saabus ja kõik paistis olevat korras. Kes aga laevalt teiste _ eel 
esimesena maale marssis, oli — Rotalia vilistlane kindral Ree k. Ja muidugi 
ei jäänud me tema terava söjamehepilgu eest varjatuks#.. 

Toonekurg vana burshina püüdis päästa mis päästa annab - Ikka kaas venna 
ja burshi vaimus. Kuidas see tal õnnestus, seda on minul raske ütelda, kuid 
seal juhtus siis tõepoolest seesugune vendluse akt. millest alates na_ tun
nen omavat tihedaid vendluse sidemeid rotalustega ja Rotalias valitseva 
vendluse vaimuga# 

Tahtes ühelt poolt pealtvaatajate silmis olukorda sõjaväe seisukohalt 
päästa, pani kindral Reek neile viibimata kaks püssimeest kõrvale.Nõnda pi
dime siis alustama teekonda tagasi "Värska laagrisse. Seal pidi siis järgne
ma kõik muu, nagu see sellistel puhkudel ikka tyvaline. Kupd seal just ilm-
neski kindral Ree gi burshi väin, ja tema vendlu^vain Toonekurega: meil e i 
tarvitsenud teha oma reisi jala — kindral andis meile selleks tee konnaks 
kasutada oma kalossi... Ei usu, et Toonekurelgi,olnuks hiljem sellest veel 
kindraliga kõnelust. 
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VII! Viktor Köressaar - dr.phll. 

a to la. 

Lühike aeg tagasi saabus Nevr Yorki vii! Viktor Köre.ssaar, kes Saksamaal 
elunes ja töötas Tübingenis. Kuigi vii! Köressaar oli oma elukohas seotud 
pingeliste tööülesannetega, millele lisaks ta võttis kauema aja kestel juh
tivalt osa ka eestlaste keskorganisatsioonide tegevusest, jätkus tal ometi 
energiat ja tahet ka teadusliku töö jätkaniseks Tübingeni ülikoolis, Sclld 
tulemusena õiendas Köressaar vahetult enne Saksamaalt lahkumist nõuetavad 
eksamid ja esitas doktoritöö muinasteaduse alal. V.Köressaar tunnistati dr. 
phil. lcraadi vääriliseks. 

Kogu Rotalia pere kasutab käesolevaga juhust, et õnnitleda Viktor Kö -
res saart tema edu ja USA-s se saabumise puhul. 

Uno Kask töötab analüütilise keemikuna. 

Nagu l!ll Uno Kask. kes lahkas mõni aeg tagasi New Yorgist Savannah-sse 
sealt nüüd teatab, on tal õnnestunud saada suveks tööd analüütilise keemi
kuna. Suviste praktiliste kogemuste abil loodab U.Kask saada sügisel püsiva
mat tööd oma erialal ülikooli juures. 

Nagu U.Kask lisandab, on Savannah ilus, kuid neile natuke kuum. 

Kaks abiellumist Rotalia peres 

Nädal tagasi abiellus Linderihurstis vii! K.Kask preili Lehti Vooremaa
ga. Laulatus talitus, nille pidas tp.lI.Saar, toinus kohalikus Ev.Lut. kiri
kus, koosviibimine. millest võttis osa ka konvendi praesidium, vii! K. Kase 
avaras korteris 17 u 1 font auk Highwayl. 

Austraaliast saabunud andmetel on seal 27.cärtsil abiellunud confr! Enn 
Ensio Karoll prl .Aino Niilusega. Abielu on sõlmitud Iblbournis. 

Enn-Ensio Kare 11 õpib praegu Ifelbourni ülikoolis majandusteadust, kuna 
tohnilistesso teaduskondadesse on mitte Briti kodanikel pääseiaine takista v 
tud. 

"Ifeie Side" usub, e t tohib anda edasi mõlemale värskele abielupaarile 
rotaluste soojemad soovid uue kodu loomisel. Kandku noid kodusid väsimatu 
eesti ja kustumatu Rotalia valm! 

VII! Tammelo Iblbournis teaduslikul tööl? 

Austraalia andmetel on vii! Tanmelol õnnestunud rakenduda õppejõuna 
lelbourni ülikoolis. Kuna seal elunevatel rotalustol ei ole olnud viimas
tel aegadel vii! Tanneloga kukkopuutumisi, siis on andmed kontrollimata. 

Aado Perandi lahkus mag! eol! kohalt 

Alates 21. juunist lahkus confr! Aado Perandi on ai soovil jkuh juvate töö
ülesannete tõttu, mag! eol! kohalt. Kuni uute valimisteni täidab mag! eol! 
ülesandeid senior Karl Laantee, kelle poole nimekirjas toodud aadressil tu
leb pöörduda ka värviteklite soovijail. 

Konvendi ametisikutest puudus USA-s senini nagi paucandi. Confr! Harald 
Laupa saabumisega lähemail päevil on ka see koht täidetud. 



KANADA KOONDIS TEGUTSEB ELAVALT 

Konnersa tolmus l£.aprillil. 

Korp! Rotalia Kanada koondile korraldusel toimus kevadlconmerss 15.april
lil Torontos, millest võtsid osa kõik kohapeal elunevad r osal used, Ncndolo 
lisaks olid sõitnud kommerssile ka vii! vii! E.Jaska ja O.Lcr,ik Ottavast. 

Abistamisfond Ja väljasõit Niagara kosele. 

Kevadkommerssiga üheaegselt toimunud korp! Rotalia Kanada koondise üld -
koosolekul otsustati asutada Laenu- ja Abistamisfond kuumaksuga $1.-. Samal 
koosolekul täiendati juhatust vii! E. Kuu toaga - oldermani ülesannetes ning 
otsustati teostada mi- või juunikuul ühine väljasõit Niagara kosele. 

Rotalia registreeritakse Toronto ülikooli juures» 

Korp! Rotalia registreerimiseks Toronto ülikooli juures on astutud juba 
mõni aeg tagasi samme ja ühendus vastavate isikutega loodud. Suhtumine mõt
tesse on ülikooli vastavates ringkondades heatahtlik. 

Ü hoi hiljutisel üldkoosolekul, kus küsimus oli pikemalt arutuselt voli
tati vii! Bach jätkama vastavaid eeltöid ja korporatsiooni registreerima. 

Q.Palo omas majas. 

Vii! G.Palo on asunud elama oma majja 11 Etigedale Rd. Nagu kuuldub, ka
vatseb lähemal ajal veel mõnigi rot alus Kanadas, eriti Torontos, lahendada 
korterikUsimust oma maja muretsemisega • 

Uusi aadresse Austraalias 

ConfT! G.Klemmeri uueks aadressiks on: l5l Quarry Road Ityde, NSW. Aust-
ralia. Confr! E.-E. Karellil, samuti Austraalias: Hotel 7/averley, 6Uy Drum -
oond Street, Melbourne N 3, Vic. 

T e a t a t a g u  u u e d  a a d r e s s i d  

Uute täpsete aadresside puudumisel osutub kahjuks ka seekordse "M o i. a 
Side" numbriga kaasasolev Rotalia USA ja Kanada koondise nimekiri mõneti 
lünklikuks. Pideva kontakti loomiseks kõikide rotalustega tulevikus,mis või
maldab muide ka viivitamatut ja reeglipärast bülletääni saatmist, on tungi
valt vajalik, et aadressi muudatustest teatatakse kohe kas vil!E.:.fetsa aad
ressil või "ifeie Side" toimetusele. Täpsed aadressid on sellele lisaks vaja
likud ka keskkartoteegi korrastamiseks. 

Nimekirjad Austraalia, Saksamaa ja Inglismaa koondistest 

üdnendil on ettevalmist.-unisel nimekirjad korp! Rotalia Austraalia,Saksa
maa, Inglismaa ja Argentiina koondistest resp.rotalustest. Juhul, kui kel
lelgi on lähemaid andmeid seal asuvatest kaasvendadest? palutakse need saata 
ühes aadressidega "Ifeie Side" toimetajale, et oleks võimalik teostada vaja
lik! m andmete kontrolli. Võimaluse korral paljundatakse täiendav nimekiri 
Rotaliast paguluses juba 20—ndaks juuliks, mil ilmub "Ifeie Side "jooksev num
ber. 

Tänase numbriga lisandatud nimekirja osaliseks 05ondamiseKs vigu märgi
tud. ot ekslikult on sattunud sellesse reb! Gusten Luttcri nimi kahekordselt 
Seetõttu palutakse lugeda confr! nimistus toodud nimi kustutatuks. 



ROTALIA KROONIKAST JA PILDIMATERJALIST 

Juba Saksamaal tõstatati konvendi praesidiurd Ja s/a konvendi vanema vii! 
JohePodaku algatusel tELes Rotalia põhjaliku ajaloo koostamise küsimus,mis aga 
endastmõistetavalt vajab köikkülgse kroonikal ise materjali olemasolu alusma
terjalina* Kuhjunud tööülesannete tõttu Saksamaa-ajastu lõpu järgul ei suude
tud teostada kahjuks kroonika lõplikku koostamist, kuigi saadi osaliselt väga 
väärtuslikke andmeid, näiteks vii! P.lfigilt Peterburi-ajastu kohta* Hiljem on 
veel mitmed teised, näit. vill V*Allik, asunud koostama kroonikat teatavate 
semestrite kohta. EKL-i korporatsioonide ringkonnist on võimaldunud muretseda 
täiendavalt mõningaid pilte, mis omavad Rotalia ajaloo seisukohalt väärtust. 

Nüüd küsimust taas kaalutledes on asunud vilistlaskogu esimees vii! Paul 
lägi ja konvendi praesidium ühisele seisukohale, et tuleb jätkata energilist 
eeltöid materjalide saamiseks korp! Rotalia ajaloost. On vajalik, et kaas ven
nad, kellel oli õnn elada kaasa Peterburi, Berliini ja Warssavi ajastuid^mbt-
1 eks id võimalikult esimesel võimalusel on mälestuste kr oonikalaads ele kirja
panekule. Praesidium tagab, et kõik fotod, mida omanik tahab isikliku mäles
tusena säilitada, tagastatakse vigastamatult kohe pärast teisendi valmista
mist* Kuna Rotalia arhiivi ei õnnestunud põgenemisel kodumaalt päästa,siis on 
hädavajalik selle igakülgne täiendamine nüüd. See on aga tööy nds vöio arene
da edukalt ainult siis, kui võimalikult kõik rotalused osutavad selleks oma 
kaasabi. 

Ü levaade V • • Tartu ja Tallinna konventide tegevusest võib saada 
omakorda teoks ainult siis, kui kõik endised praesidium! liikmed ja ametisi -
kud ci keeldu nägemast vaeva kroonika kirjutamisel või asjale teisiti kaasa
aitamisel * 

Korp! Rotalia ajalugu on tükk eesti rahva elu ja võitlust, kuid ta on ka 
tükk meie eneste elu* Küsimusele, miks me tahame selle ajaloo kord kirjutada 
Ja paljundada, ei tarvitse me hakata otsima siinkohal vastust# On ainult tar
vis, o t paneksime käed külge. 

Pildimaterjali vajab praesidium aga ka praegu arenevast tegevusest koon
distea* Küsimust oleks vahest kõige lihtsam lahendada sel teel, et igast pil
dist, mis tehakse kokkutuleku il või väljasõitudel, saadetaks ÜKS USA konvendi 
prae sldiumile * Loomulikult puudutab pildimaterjal samuti ka iga üksiku rota -
luso tähtpäevi, perekondlikke sündmusi, tegevust jne* 

S u v e p ä e v ,  j u u l i  k e s k e l  

Korp! Rotalia USA koondise juhatusel koos konvendi praosidiumiga on kavas 
korraldada suvepäeva mõnes looduslikult kaunis kohas Novr Yorgi vahetus lähe
duses* Koht on veel täpsemalt valimata, kuid tõenäolikult jääb selleks Staten 
Island. Suvepäev kavatsuste kohaselt toimub juulikuu keskel. Lähemalt sellest 
teatatakse rlngkirjalisolt. 

" H E I E  S I D E "  
saab kujuneda sisult mitmekülgseks ja huvipakkuvaks ainult siis, kui kõik 

r o t a l u s e d  t o e t a v a d  o m a  b ü l l e t ä ä n i  

informatsiooni ja kaastööga 

IjStle sellele juba täita ja saada oma kaastöö järgmise numbri jaoks toele 
nõnda, ct see oleks toimetusel käes 15. juuliks. 

"LEIE SIDE" nr.U, juuni 1950. Ilmub Iga kuu 20-ndal. Toimetuse aadress: Joh. 
K a u p ,  2 U 0  E  3 U t h  S t r e e t ,  N e w  Y o r k  1 6 ,  N . Y .  1 1 1 1 1 1  I  1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1  I  H  I l  I  l  M  [  1 1  l  H  



Juuni 1950 

ROTALIA PAGULUSES 
USA koondis 

Vilistlased 

Adams Ralf - c/o Koddu. 726 SW llith Ave, Miami, Florida 
Allik Viilibald - 3 0h2 Park Ave, apt. B 5, Bronx 51, New York, N.Y, 
Alver Eugen - 21*8 E 90th St. New York 28. N.Y. 
Härm Gustav - 102 E 32 St., New York, N.Y. 
Ise Rudolf - 2909 Northern Parkway, Baltimore lii, Ifl. 
Kask Karl - 17u IJontauk Hywy. Lindenhurst, L.I.N.Y. 
Kelder Sulev - New York, kirjad kuni edaspidiseni c/o Juhan Pajur 
Kuuskvere Gustav - 300U-6 Hoover Village, Seabrook, N.J. 
Kõlvik Paul -
Kõpp Beeter - LžLdwest Solvens Co.inc. 1300-10 Uain St. Atchison, Kan. 
Kõpp Aleksander - aadress sama, mis eelmisel 
Lampson Eduard - 79 Rolling St., L.I.N.Y. Lynbrook 
Leetaru Edmund - 750 56th St., Brooklyn, N.Y. 
Lemning Eduard - 59 5th Ave. B r o o k 1 y n, N.Y. 
Liibant Juhan - c/o K«R«Pusta, Viking Road. Glenwood Landing, L.I.N.Y. 
Lutter Ott -
Martin Kaarel - 2^8 E 90th St., New York, N.Y. 
Jfets Eduard - 3999 3rd Ave, New York 571 N.Y. 
Ifig i Paul - U27 E Ut7 St.. New York, N.Y* 
Ojamaa Voldemar - Spring Hall Rarms, Bordentovm, N.J» R.F.D.# l,c/o Preidel 
Pajur Juhan - 20 - 75 Crescent St., A s t o r i a, L.I.N.Y. 
Perandi Adolf - 180 Christopher St., corn.West St., Christopher Hotel,N.York, 
Priks Erich - 169 Spencer Ave., Lynbrook, L.I.N.Y. 
Raidal Viletor - 152 North Wellwood Ave. Lindenhurst, L.I.N.Y. 
Rebas soo Herbert - Luther College, Matn.Dept, Decorah, Iowa. 
Sirel August - Redlands Farm, Carters Bridge T.Q. Albemarle C. 
Sööt Ferdinand - 621 S.Rapolla St., Baltimore 2b, Mi. 
Taagen Johannes - Rockfleld Canninglo, Rockfield. TTisconsin 
Tamm Peeter - Associated Engineers Bisniseck, Norih Dakota 
Teder Richard — Swedish Coverant Hospital.5lli5 N.California Ave,Chicago III 
Tüvel Jaan - Burke Foundation, 'Tihite Plalns, N.Y* 
Tiru August - Randers Fhrm, Sutt on, Vermont 
Tomingas William — 6909 Third Ave, Brooklyn. N.Y. 
Uriko Ibximilian - 328 71 St, Jackson Heights, New York, N.Y. 
Uritam Richard - 531 E 8l St., ap.lA New York, N.Y. 
Viilup Nikolai - 750 56th St., c/o E.Leetaru, Brooklyn, N.Y. 
Voore Nikolai — Hoover Village,Seabrook, N.J. 
Köressaar Viktor - 2k9 E 32 St. New York, N.Y. 
Laurits Osvald - 5115 8th Ave, Brooklyn, N.Y. 

Tegevliikmed 

Aasma ümar -h27 E lii7 St., New York, N.Y. c/o P.LSgi 
Adov Hans - 5oth E 98th St.,apt. h W, New York, N.Y. 
Hõlpus Ho - 5ll5 8th Ave, Brooklyn, N.Y. c/o 0. Laurits 
Ambros Heino - Fort Worth, Texas, Box 21, T.C.U. 
Kaup Johannes - 2U0 E 3Utn St., ap.7, New York 16, N.Y. 
Kukk Jaak - 555 Clayton St., apt.36, San Francisco 17, California 
Künnap Boris -
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Laan Bruno - 20 Professors Row, Ifedford 55, JJass. 
Laantee Karl - Tagner College, Staten Island 1, N.Y. Tel.Glbraltar 7-9877 
Laupa Harald - 350 E 95 St.,ap.8, New York. N.Y. 
Lehtmäe Aksel - 108 Paulis on Ave.,Ridgefiela Park, N.J. 
Lutter Gusten — 
IflJLlert Olaf - Augustana College, Sioux Falls, South Dakota 
LBgi Ragnar - U27 E 1U7 St., New York, N.Y. 
lägls Olaf - Lutheran College, Parklani. Washington. 
Perandi Aado - 180 Christopher St., Christopher Hotel New York lii, N.Y. 
Pitea Harald - 372 2nd St., Brooklyn, N.Y»c/o Hilda Ponzo 
Rehepapp Aleksander - 2h2 E 3hth St., New York 16, N.Y. 
Soo taru Armas - 1102 Ifasonio Ave, San Francisco lf, California 
Tammaru Enn - 1326 East 53rd St., Chicago, Illinois. 
Ööpik TÖnis -

lihtliikmed ja rebased 

Horn Hans - E.U.C. College Station, Berrien Springs, Itich. 
Kaid Lembit - 1^27 E Ui7 St., Nevz York, N.Y. 
Kask Uno - 215 East Gaston St., Sa vann ah, Georgia. 
Kärt Endel - c/o "'Tilliam S.Savage, Doylestovm, Pe nna. 
Lutter Gusten -

K a n a d a  k o o n d i s  

Bach Uihkel - 152 Öloor St., W. apt.2l|, Toronto, Qnt. Tel. JU 2883 
Erlcman Viktor - La Cave, c/o H.E.P.C., Ifattawa, Qnt. 
Haabniit August - 3U Leopold St., Toronto. Ont. Tel. LO - 908U. 
Hansen Juhan - 502 Central Ave. London, õnt. 
Jaska Elmar - 328 Clemorr Ave, Ottawa, Ont. 
Jänes Lembit - Imporoyal, N.S. 
Jürima ÜLo - Barons, Aita., Box 16. 
Krabi Felix - 513 Christie St. f Toronto, Ont. Tel LL-6173 
Kuutmaa Eduard - l\3 Duggan Ave., Toronto, Ont. Tel. J&-0228 
Käbin Abel - VTilton Farm, Oakville. Ont. 
Lepik Osvald — 68 Wildvrood O.E. Ottawa, Ont. 
Lepson Albert - 251 Doran St., Feribroke, Ont. 
Liideman Georg — 
lialdro Elmar - 22 Havelock Ave.. Toronto, Ont. Tel OL - k$6$ 
Mandel Harald - Hulton P.O. Box 17 j St. Vi tal, ?fen. 
Nõmm Oskar - U6U0 Clanranald Ave., Montreal., Que. 
Palo Gustav - 11 Edgedale Rd. Toronto, Ont. 
Paloots Gustav . c/p G.I5.Ptiller, R.R. No 1. Kingsville, Ont. 
Raud Jaan - 269 7th Ave., A. South, Lethbrigge, Aita. 
Suursööt Helmut - 15 Rosevrell Ave., Toronto, Ont. Tel. BY - ?U5l 
Thoen Erik - 3U0 George St., Toronto, Ont. Tel. RA. . 3^30 
Toiger Endel - Uirillo. Ont. 
Tõigast Helmut - 58 Falrholae Ave., Toronto, Ont. 
Vaher Arved - 557 Laudcr Ave., , Ont. Toronto.Tel.RE-1025 
Vallnor Johannes - 182 Biggings Ave., Sault Ste.Marie, Ont. 
Hansen, Jüri - 36I-U Quecus Ave., London, Ont. 
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Nr.5 KORPORATSIOON ROTALIA BÜLLETÄÄN Juuli 1950 

OlorfLöralsiooii ja uLusko/icL 
Eesti üliõpilaskond USA-s väljaandel ilmuv bülletään "ALMA 

MATER" on avaldanud oma esimeses numbris muuhulgas üliõpilaskon
na esimehe P.Eliase sulest tuleva kirjutise pealkirjaga "Ees
ti üliõpilaskond US A-s""", mille lõpuosa on pü
hendatud eraldi pealkirjastatult intiimorganisatsioonidele ning 
kõlab sõna-sõnalt järgmiselt: 

"Intiimorganisatsioonidest peaks õigupoolest kirjutama eri-
artikli. Puudutan seda küsimust möödaminevalt, pooleldi vaidlus
teemana, et seda tuua rambivalgusesse. 

Viimasel ajal on ÜSA-s oma tegevust elustamas mitmeid endi
seid Tartu üliõpilaskondlikke intiimorganisatsioone. Värvatakse 
uusi liikmeid, käiakse koos ja kõneldakse intiimorgide liidu>moo 
dustamisest. 

Isiklikult ei ole mul midagi tihedate sõprusringide vastu ja 
ajalooliselt on intiimorgid andnud väärtuslikku lisa meie eesti 
elu korraldamisel. Kui Eesti Üliõpilaskonna Esindus Saksamaal, 
Tübingeni Üliõpilaspäevadel võttis vastu, resolutsiooni, millega 
tunnustati ebasoovitavaks intiimorgidesse astumine, siis selle 
resolutsiooni esitajad, kuuludes ise intiiraorgidesse, nägid põ-
genik-olukorras ette üliõpilaskonna killunemist, kui väikearvu-
line üliõpilaspere veelgi jaguneb mitmete orgide vahel. VI Üli
õpilaspäevadel moodustati vii- ja üliõpilasorgide vaheline komis 
j on, kes pidi välja töötama alused ühise akadeemilise pere moo
dustamiseks ülemaailmselt. Selle komisjoni töö jäi emigreerumis-
te tõttu soiku. Kui tähele panna olukorda USA-s, siis siinne üli 
õpilaspere on veel väiksearvuliseni kui Saksamaal. Esialgu vahest 
üliõpilaspere veel kasvab, et siis, immigratsiooni lõppedes sta
biliseeruda, kuid lõpulik arv ei tahaks paremagi kalkulatsiooni 
juures üle 150 tõusta. Siin peaks leiduma teid ja viise,miB meie 
kaasvõitlejaid koos hoiaks. Niikaua aga kui intiimorgid tegele
vad poliitikaga (muidugi üldisemas mõttes) ja nende vahel leidub 
hõõrumisi, näib selline ühendus väga kaheldav. Vilistlased moo
dustavad küsimuse raskuse. 

Huvitav oleks kuulda ksv!-te ettepanekuid ja arvamusi,"lõpe
tab P. E 1 i a s, ilma et ta seega jõuakski Õieti mingile kind
lamale seisukohale või põhjendatud järelduseni. 

See on aga ka ainuke asjaolu, mis seda kahetsusväärset kir
jutist pisutki leevendab. 

Muidugi, käesolev intertme bülletään ei sa* kirjutise s«to-
Tit selles mõttes rahuldada, nagu see oma mõtteavalduse lõpulõi
gus soovib, kuid meie ei saa mlnua ka sõnavõtust täiesti vaiki
des mööda - esiteks sellepärast, et see tuleb Eesti Üliõpilae-
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kond USA-s esimehe sulest, teiseks sellepärast, et seda bülle
tääni on levitatud ka korporatsioon Rotalia perre kuuluvatele 
confrateritele, lihtliikmetele ja rebastele, kolmandaks sellepä
rast, et kirjutis puudutab üsna otseselt Rotaliat ja lõpuks - te 
mas avaldatud mõtete pärast. 

Kirjutise autor jätab täiesti kõrvale nende tegurite vaatle
mise, mis said kunagi tõukejõuks korporatiivsele organiseerumis-
vajadusele eesti akadeemilise nooruse hulgas, muidugi ka korpo
ratsioonide ajaloolise arengu üksikasjad Eestis ja lõpuks nende 
põhijoonte vaatlemise, mis on andnud ja annab ka täna korporat
sioonidele kui intiimorganisatsioonidele vaieldamatu eluõiguse. 
Selleasemel langeb küllaltki põhjendamatult või igal juhul ühe
külgselt süüdistus üliõpilaskonna killustamises,poliitikaga te
gelemises (?!) ja vilistlaste aadressil, ilma et kirjutise autor 
suvatseks jällegi oma väiteid lähemalt põhjendada. 

Võib-olla tuleb ütelda tõesti peamist tänu selle eest vilist 
lastele, et eesti korporatsioonide tegevus rasketele olukordade
le vaatamata on nagu visa umbrohi, mis iga terasäkke all ikka ja 
vitaalselt rühib elu poole. Kuid milles seisab selle põhjus? 

Vastust sellele ei ole meil tarvis minnagi kaugelt otsima -
see leidub korporatsioon Rotalia enese arhiivis, kus on säilinud 
veel mõned lehed omaaegse Eesti Üliõpilaskonna häälekandja "Üli
õpilaslehe" 10.nov. 1938.a. (nr.9/l0) numbrist, s.o. korporatsi
oon Rotaliale tema 25-ndaks aastapäevaks pühendatud numbrist. 

Andes ülevaate korporatsioon Rotalia tegevusest Peterburis 
ja Berliinis, valgustab A.Perandi seal kujukalt ka neid tegureid 
mis andsid tõuke korporatsioon Rotalia sünniks - 11 ...kuna Peter
buri Eesti Üliõpilaste Abiandmise Selts ei loonud oma liikmete 
hulgas Peterburi oludes eriti vajalikku distsipliini ega ei and
nud neile tarvilikul määral ka rahvuslikule põhimõttele rajane
vat, liikmeid tihedalt ühiseks koguks liitvat kasvatust." Ei ole 
sellega seoses vist küll ülearune tsiteerida ka mõnd lõiku kor
poratsiooni kodukorrast, mis moodustab kogu tegevuse alused ning 
määrab, et "korporatsiooni sihiks on luua kindlat, vennalikku 
ühendust korporatsiooni liikmete vahel, vaatamata nende vanadu -
sele, majanduslikule ja sotsiaalsele olukorrale ning nende polii 
tilistele ja muudele vaadetele. Korporatsiooni ülesandeks on 
kindla ja läheda ühenduse ning tugeva distsipliini abil kasvata
da oma liikmeid nii vaimliselt ja kehaliselt kui ka seltskondli
kult, arendades nendes autunnet, aidates neid oma edasiharimises 
ja kasvatades neid tublide, ausato Eesti poegadena, et nemad pä-
fast oma stuudiumi lõppu, vennalikku ühendusse üksteisega jäädes 
oma kodumaale, oma rahvale ja riigile heade kodanikkudena kasu
likud võiksid olla." 

Kas tarvitseb veel ütelda, et need põhimõtted ei ole jäänud 
paberile, vaid et nad püsivad kõikumatult korporatsioon Rotalia 
tegavuse alustena? 

Ent sirvime edasi tolleaegse Eesti Üliõpilaskonna 
häälekandja vana nvjubrit, et pisutki selgitada neid avalikke hin 
naguid, mis langesid korporatsioon Rotaliale osaks hetkel,millal 
tema tegevus terve veerand sajandit oli seisnud kõikide silmade 
ees ja Rotalia oli kasvamas üheks tugevamaks eesti korporatsioo
niks! Sealtsamast leiame ka vastuse väitele, nagu oleks korporat
sioon ainult "tihe sõprusring", ilma sügavamate ja vastutusrik
kamate ülesanneteta, nagu seda kõnealuses kirjutises kergekäeli
selt püütakse kinnitada. 
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Seal kirjutab (lk.351) Värdi Velner sõna-sõnalt: 
"Organiseeritud nirsr diqtoip".:"nceritud ii1?.trubana on korpo

ratsioonid eestlasxe £-v ~i?>u v.L ::.P!:=.ts ".j auo takürrrs.e~j z kostel aida
nud kaasa omariikluse eest vSitleniaele, ta loomisele ja aren
damisele. 

Korporatiivse mõtlemisviisi põhialuste 'a ideoloogia aren
damist ning rakendamist tegelikku, e * lu näeme meie viimastel 
aastatel väga mitmeksaiq Sel tihiskor.dlikcl aladel. 

See, mis on korpcraVi.ivoe mõtlemise aluseks ja eelduseks -
distsipliin, tihiotviitie ja cvgr>nlseeritud tervik, kas ei ole 
need põhimõtted rakend axLst leidnud kogu meie viimaste aastate 
riiklikus ülesehitamise tHfc>.! 

See asjaolu kinnitab veel kord. «-st korporatiivne liikumine 
on rajatud õigetele ja kindlatele alustele, XorporatsivmMd ei 
ole mingisugused ajaloolisad rostid. kellel ei ole eluõigust 
moodsas ühiskonnas, vaia hädav*;ali s r-1 nir.g elulJ.seö. org&nisat 
sioonid meie haritlaskonna kasT&tarir.el arendumisei.JF. kuna 
kasvav akadeemiline i-urc or; .re-; mets, kust c-x-pne/ad ja kujune
vad meie tulevasel administvaatoric "ja riigi- ning avalil:v.-elu 
tegelased, siis on selge oee nt ju t?ihtK»i3, mid^ omavad aka
deemilised orgarif?at5ioo'ii"l kogu meie avalikus elur.. •' 

"Rotalia a.irilv.gi.i cn os.=i .Teie vaipae 3,'i.u arenemisloos--; ning 
selle kand jäist," koKtf.tRi.rib saruae l lk»* VilXv;m Söerõ,mil
lele Valter Toonekurg ?.isanv;ab; harid v/jliku külje välja
arendamine oli ja 0:1 ka itkcqli üliiroeli ülosrndeks, sile orga
nisatsiooni seesmiR* elu kTr.ca.ldaicirr» i;er,a üksikute liikme
te isiksuse välJakujuTvTami*? ra^X-opaylt Inr.geo jv.ba täiel mää 
rai organisatsiooni isetegevad va Idt*., kua on mLiär&va tähtsu
sega valitud mõtteviis jc kdsv^-uus-r.ijei^i," 

Vaevalt on võimalik vastata Tilisiltisbe osas autorile sel
gemini, kui teeb seda Vladimir Paavol, sui ta Rotti ia raskete 
päevade suhtes nendib: "IfiöCn ,1a v

?Jou vaaulduvai konvendi elus, 
konvendi asukoht ründab, NIc$ JÕ?U>:3 alga"'? või,naa korporatsi -
oon kasv,. Kogu valviD duüril/k^ nr erg;, kestel liäeiac vilistlaskon
da tolle vi aa elemendina. ko:i ikka ja ikka süüta!» konvendi elu 
lõkkavaks leegiks* xs-ataveta. I:.1»:" riie eb»3ondsaile oludele .Aru
saadavalt tekib küsin»uf.' tolle veixne jõu Luhta, mis sepistab 
vilistlased selliseks sit/.eka pereks, keda saatuse löögid ku
nagi ei suuda 1'Jhefrta.f.a, teile te.7°\":s ja eeskuju toob korpo
ratsioonile ikka ;i--i 1.?cJca vusrL liikmeid juurit» 

See vaiiline jeud tiki J £eo.l5a.;est, mr.a valiteeb liikmes
konnas, meelsusest, mis leiab väljendust korprc^siooni juht
sõnades ja tema sisemises korras. Keed on igasuguse ühiskonna 
elu eeldusiks." 

On huvitav küsida, Kida kavatse*1} kP-p.ss.Tu3e kirjutise autor 
kaubelda neist nendi/igu.test ruVan MK kuldna u*:e!.- t.i seesugus
te Ülesannete tiviTiaint 07.iöp^askor-iip. .K\'cey„ /"•?. toh. ":j shk ees 
*1 akadeemiline ncor me~y Lv.fr: a.t.T. tänapäHTal jt. väi.1 aspool"ko
dumaad nii Lv-iüüd ta sr-oric, ilma l.; Od/iiu«; ku.'uiie-nise va?S.jl ju 
j ui eksis JwüJl .Tiir j. Ulu.it.* riu/ras-x. kui ta .'isv.il/.s ja kir 
jutus tõ3kjp.ldnriei. et z.ca.i;.nn-illrr. iiväisi? on c/tkvafcud üäit-
ma rahviyZ.ikv.3 ühisYomiH3 !• .1 i^e k /3litf:Ltue(.*rrVt^vne Ld üJ.osan
de Id.. kuvl "Sn.'.r?r.w.c u;rf. nlt-iiis-js ojeks i-as^alt rabatud, kui ta 
kvoiiifi fcsoeiituindvt üloe^Jul jätik&id oma vasfc.-tva osa andekuse 
või ettevalmistuse puudulikkuse tõttu täitmata," J.K. 



-  4  -

Järgides sätet trea faciant collegium oleme siin Vaikee 
ookeani kaldal San Franciacoe Rotalia kombe ja korra koha
selt kokku astunud ning oma kolleegiumi asutamiskoosoleku 
winhw pidanud, tuletanud sel puhul meelde möödunud kauneid 
päevi kodumaal ja eksirännakuid võõrsil. Loeme oma meeldi
vaks ülesandeks ja kõigi aegade paratamatuks -kohuseks südam 
likult tervitada kõiki rotaluei nii vanas kui uues maailmaa 

Olles huviga jälginud "Meie Side" kaudu teiste kaasven-
dade elukäiku ja nende tegutsemist kõikjal, peame heameele
ga märkima seda haaravat aktiivsust ja sihikindlust eesmär
kide taotlemisel, mis sellest vastu peegeldub. 

Kuigi praegu rotaluste pere San Franciscos on väiksear
vuline, täpsemalt üteldes ainult kolmest koosnev,loodame,et 
see arv öähemas tulevikus kasvab, mis meile võimalusi looks 
veel väärikamalt seista kaasvendade ja kogu eesti rahva tee 
nistuses. 

Siit vaadatuna saadud muljetel on korp! Rotalial New-
Yorgis õnnestunud jõuda püsivate organiteni - luua koondis 
ja asutada konvent, millised kindlasti peaksid tagama noor
tele akadeemilise kasvatuse ja säilitama nende sihid edasi
jõudmises õppetöös. Selle edukaks jätkumiseks olgu siinko
hal avaldatud meie parimad soovid! 

Kahjuks meil San Franciscos puuduvad need eelised, sest 
meid peamiseks probleemiks on praegugi veel jaht eluülalpi-
damisele, siiski püsib ka meis visalt kustumatu säde selle 
taotlemiseks, mis aja nõuetele vastavalt eriti nüüd on ja 
jääbki tähtsaimaks - rühkimine teaduste kõrguse poole. 

Kätt südamele pannes on see küsimus tänapäeval hoopiski 
raskemaid ja keerulisemaid. Ei ole küllalt, kui tahame tea
dust studeerida ainult teaduse enese pärast. Siis kapselduk 
aime kitsale erialale ja meie saavutused teadmiste kogumi
sel võib-olla pakuksid küll rahuldust meile endile, üldsuse 
huvid jääksid aga seejuures tahaplaanile. Teiseks, jättes 
esialgu kõrvale eelpool mainitud eluülalpidamise vahendite 
hankimise, mis omakorda on määrava tähtsusega, ei saa jätta 
arvestamata asjaolu, et olenevalt aja käsust peame oma õpin 
gud läbi viima minimaalse perioodi vältel maksimaalsete tu
lemustega. Ainult siis tohiks meie o sa oma teadmiste raken
damisel olla samuti kasulik meie riigi taastamise ja eesti 
rahva tuleviku kujundamise seisukohalt. Meie kõik,kes meie 
kuulume akadeemilisse ühiskonda, ei taha ju seetõttu kauge
neda rahvast, vaid just vastupidi kogutud teadmiste kaudu -
selle sõna parimas tähenduses - olla oma rahva lahutamatuks 
osaks. 

Meie kõikide ainsaks ülesandeks paguluses on end ette-
valmistada aegadeks, kus olukord nõuab meie teadmiste raken 
damiet oma rahva kultuuriliseks ja majanduslikuks hüvanguks 
Eriti praegu, hus maailma poliitiline olukord on sattumas 
pingeteni, mia meid lubavad hellitada kõige paremaid lootusi 
meie kodumaa vabastamiseks praegusest orjastusest, peaksime 
oma mõtteid ja tegevust suunama uue energiaga neile vastu-
tusrikkaile küsimusile, mis meid ühel päeval võivad vajada 
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konkreetselt. Oleme väikerahva liikmed ning võime end saavutus
teni viia ja teiste tugevamate vactr. kai test* ainult - vaimsete 
relvadega. Meie kaotusec. ncödur.uL'1 xo^v-ilo ;.oo):3vl on olnud ras
ked, mistõttu igaüks Meist -jcõo. sv-v^-emu, vas cn;v.ctundega ülesan
deile peaks vastu vaatauc, Te; ve v:.or* rvj-ls "tonnita noori on ju
ha jõudnud tegeliku õppet JÖ.IX* "le noid võima?, utti mööda ma 
terjaalselt ja ka moraalseli võ imalike nt tagasilöökidest õnne
likult üle aidata. Teine osa ei ole mitmetel põhjustel veel nen 
de tegelike sammudeni jõudnud, mi J aga ei tähenda, et ei oleks 
enam tarvis kõike selleks rakendada, et sellega esimesel võima
lusel alustada. 

Heites pilgu tagasi Rotalia ajalukku leiame, et siin tead
miste omandamisele on osutatud alati pearõhk. Jääb üle soovida, 
et sellele eriti ka just praegu väärikat tähtsust omistataks. 

Meie teadmised, on meie relvaks ning meie kõigi vankumatuks 
nõudeks praegu tohiks küll olla: käsikäes võitlusse meie rahva 
ja Rotalia hüvanguksI 

San Fpanciscos# 23.juulil 1950. 

Valter Männik 
Armas Sootaru 
Jaak Kukk 

-x-x-x-OOO-x-x-x-

ROTALIAST PAGULUSES 
KAKADA KOONDISE BIIKMETELB 

Rotalia Kanada Koondise juhatus otsustas koondise tegevuse 
alustamise puhul 1.a. saata ringkirjaliselt jooksvat informat
siooni koondise tegevusest ja rotäiuste elust Kanadas vähemalt 
neli korda aastas. Vahepeal alustas Rotalia USA koondis perioo
dilise informatsiooni-bülletžläni ,?Meie Side" toimetamist ja väi 
jaondmist. Hiljuti andis USA koondis "Meie S3de:i toimetamise ja 
väljaandmise üle korp! Rotalia konvendile New Yorgis. 

Kanada koondise liikmed on juba võinul tutvuneda "Meie Si
dega" lähemalt. 

Kanada koondise juhatus pööras järelepärimisega "M-S." toi
metuse poole, kas ei oleks võimalik seda kujundada USA-1— Kanada 
koondiste ja konvendi ühiseks bülletääniks, Vastus tuli ettepa
nekut kõigiti pooldav. Seejuures ei ole aga konvent Kanada koon 
disele esitanud mingeid nõudmisi bülletääni väljaandmine kulude 
osas. On ometi selge, et siit maa koondis ei tohi soovida, nagu 
peaks konvent oma kulul paljundama ja levitama Kanada koondise 
informatsiooni, Koonäiye juhatus ei näe praegu vajadust kehtes
tada bülletääni tellimismnksa, kitil aga näoks meeleldi liikme
maksude kiiret laekumist (kui see kellelgi veel õiendamata), et 
piis liikmemaksudest laekuvate summadega aidata kaasa bülletää
ni korrapärasele ilmumisele. Olid ju liikmemaksud eeskätt ette
nähtud ringkirjade kulude katteks. 

Arvestades käsitletuga otsustas Kanada koondise juhatus muu 
ta oma otsuse ringkirjade saatmise osas neli korda aastas (vähe 
mait) ja avaldada kõik jooksvad informatsioonid "Meie Sides", 
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mille saavad jooksvalt kõik Rotalia Kanada koondise liikmed.Ai
nult erakorraliselt kiiretel juhtudel saadetakse otse ringkir-
jaliai teateid. 

Mõnelt poolt on avaldatud kahtlust, kas informatsioonide ja 
teadete kättesaatmine bülletääni näol ei tee meie elu siseasju 
liiga avalikuks. Koondise juhatus leiab, et "Meie Side" on täp
selt niisama intern-asi, nagu iga ringkirigi. 

K a a 3 t ö ci. Kõik kaastöö informatsiooni oaas koondise te 
gevusest läheb ainult Kanada koondise juhatuse kaudu.Igasugused 
sellelaadsed informatsioonid, mille avaldamist "Meie Sides"soo-
vitakse, palume saata ksvil! A.Haabniit'1 kätte. See ei kehti 
muidugi artiklite ja kirjutuste kohta, mis ei käsitle koondise 
elu ja tegevust. Sellelaadne kaastöö saadetagu otse toimetusele 
New-Yorki. 

K o d u k o r d  1  a  a u k o h t u  k  o  r  d .Korp! Rota
lia kodukorra ärakiri on Rotalia Kanada Koondise liikmete jaoks 
olemas Torontos, ksvil! M.Bachi juures. Sealt saab kõike kodu-
korrasse puutuvat informatsiooni. Kodukorra üks osa on teatavas 
ti auasjade ajamise kord, mis on sisuliselt ka EKL-i ja samuti 
EKVL-i aukohtu kord. Kasutame juhust siinkohal tähendada,et iga 
-sugune auasjade lahendamine nii oma liikmete vahelfEKL-l,EKVLi 
kui ka teiste eesti akadeemiliste organisatsioonide liikmetega 
ja kõikide teiste ausate inimestega toimugu rangelt auasjade 
ajamise korra kohaselt, sest meie käsitleme iga inimest ausa ja 
kofraliku inimesena, kuni ei ole tõendatud vastupidist.(NB!- Et 
ei juhtuks niisuguseid näotuid asju, nagu Rootsis - õnneks küll 
mitte Rotalia liikmeskonda kuuluvate meestega!) 

S  ü  t t  a  8  . l a  d  e  l a  h  e  n  d  a  m  i  n  e .  Vii! kohus prae
gu ei eksisteeri. Kui tekib vilistlastesse puutuvaid süüasju , 
siis kujundab koondise koosolek Rotalia Kanada Koondise d!k!, 
kes arutab ja otsustab vii! süüasju. (Alus: vilikogu juhatuse 
seisukoht) T!ll, b!vil! ja 1!1! süüasjad kuuluvad kodukorra ko
haselt korpi Rotalia b!k! arutada ja otsustada. Sellekohaselt 
tulevad kõik vastavad kaebused ja materjalid saata kon!praesi -
diumile New Yorki - otseselt. Senini pole Kanadas rotalustel 
küll süüasju tekkinud ja loodetavasti neid ka ei teki. 

K o o n d i s e  t e g e v u s e s t .  Praegu on suvine vai 
kus ja ka koondise tegevusse on tekkinud vaheaeg. Pärast kavat
setud Niagarale sõitu, millest külma ilma tõttu osavõtt kujunes 
väikeseks, ei ole teostatud ühiseid üritusi. 

E K L-i k o r p! - id e es ind a j at e nõupidami-
seit Torontos, millest meie poolt võttis osa vii! E.Kuutma, ka
vandati koostöö aluseid ja otsustati korraldada lähemal ajal ül 
dine kokkutulek.• 

A  a  d  r  e  s  s  i  d  e  m u u d  a  t  u  s  i .  Eelmise "Meie Side 
numbri lisana avaldatud tiotalia Kanada koondise nimekirjas pn 
toimunud vahepeal aadresside mõttes järgmised muudatused,millit 
sed palumeteinda parandustena käsitletavasse nimekirja: ViliJuh. 
Hansen on lahkunud senisest korterist ja elab nüüd: 361 Queouis 
Ave., London, Ont. Samuti on muutunud Harald Mandpli. aadress, 
mis nüüd on järgmine: 231 Young St, Winnipeg, Man# 

Ekslikult on jäänud «vnldatud nimekirjas toomata Gustav Pa 
lo telefoni number, milleks on RA-9113 

Rotalia Kanada Koondise juhatus. 
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ROOTSI KOONDISE TEGEVUSEST 

Viimase nimestikn ru.uscl (juulikuu keskelt) on Rotalia Root
si Koondise liikirexoka 50 vii!, x'. til' ja Mvil! ning 8 1! 1! ja 
reb! - kokku 89. Käesoleva aasta jooksul on .siirdunud USA-ssc 2 
ja Kanadasse 2 ro talust, 

S u v e p ä e v a  p i d a s  R o o t s i  k o o n d i s  2 . j u u l i l ,  m i s  i g a t i  
õnne EFEÜSTTIOoÜisikut. Suvepäev peeti Saltsjöbadenis,Ers-
taviku kaldal. Koosviibimine tolmus viis Jommi majas, 

S t o k h o l m i  s  p e o  a  k s e järjekindlalt, ka su-
vel, iganaaališT' r" OitlfHl;ua. On peetud terve rida väärtuslik
ke referaate mi viil kai ka nooremato liikmete poolt. 

R o o t s i  k  QT-Q r :  _ d  i  s  c  k  a  u  d  u  o n  s a a d a  v ä r v i l i n  
te järgmiste hindadega: frakT Tint - 5770 Kr,, harilik - 4 kroo
ni, kommerssi lint - 5,20 kr,., laualipud - 2 kr. Nendes küsimus
tes pöörduda confr! A.Eistrati poole - Stockholm,Gubbängen,Sira-
pswäg 20 I. 

Vii! T õ n i s K i n t võttis osa Eesti Põllumeeste Liidu 
esindajana 29.maist kuni 8,;Juunini Rootsis toimunud Põllumajan
duslike Tootjate Rahvusvahelise Föderatsiooni neljandast konve
rentsist, kus oli esindatud 25 riiki 32 põllumajandusliku kesk
organisatsiooniga ja 8 rahvusvahelist organisatsiooni kokku 215 
esindajaga. Vii! Kintil oli rida kõnelusi paljude maade esinda
jatega kui ka nimetatud organisatsiooni presidendi,kanadalase dr 
H.H. Hannamiga, kellele anti üle Eesti Põllumajandusliidu memo
randum ja muid selgitavaid materjale Eesti kohta, mida trükitult 
jagati ka kõigile delegaatidele. 

Nagu nähtub Eesti Rahvusnõukogu bülletäänist, valiti vii! T, 
Kint Eesti Rahvusnõukogu II konverentsi juhatusse.Konverents toi 
mus 11. juunil Stokholmis, sinna oli kogunenud 150 deleg. Stok -
holmist ja 15 teistest keskustest. Konverentsist võttis veel osa 
rida teisi rotalusi Rootsist, ERN-i esindajalt Londonis,vii.End. 
Arujalt oli saabunud konverentsile pikem tervitus, 

USA KOONDISEST 

Vii! A.Tiru. kes seni tegutses Vermontis, on asunud uuele 
teenistuskohale Chicagos, Tema esialgseks aadressiks on 1326 E. 
53rd St, Chicago, 111,, c/o Enn Tammaru, 

Samuti uuele teenistu3koh?.le on asunud ka vill August Sirel, 
kes elab nüüd IIew Jersey"osefrii^is, ca 50 miili kaugusel New Yor 
gist. Ta töötab ühes aianduse farmis, Majanduslikud tingimused 
siin on märksa paremad, kui need olid endisel töökohal Virgini
as, kus pealegi kuumus mõjus äärmiselt kurnavalt. 

L!l! Lembit Kaid on leidnud tööd insenerina ühes ehitus-fir-
mas, kus ta projekteerib nüüäT"maantee niidu. Tema uueks aadres
siks on: Mount Vernon, N.Y. 33 S. 12th Ave* 

Confr! Tõnis ööpik on lahkunud ajutiseks New Yorgist ja asu-
nudÄliinoisi. Tema uueks aadressiks on: 1625 - 35th Ave,.Melrose 
ParKr Iil. 

Rotalia perega USA-s on liitunud vili Valter Männik,kea Sak 
aamaalTsaabudes asus elama Kalifoniiasse. Tema aadress - 1102 
Masonio Ane., apt.24, San-Francioco 17, California. 

Vili Peeter .1a Aleksander Kõpp'ud elavad endiselt Kan
sases Atchisoni linnas. Aleksander, tegeledes raamatupidajana,on 
pidanud muide ameeriklastele mitukümmend referaati põgenikest ja 
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eestlastest. Sellega seoses on tal õnnestunud hankida mitttkum-
mend garantiid eestlasteie-uustulnukatele, nii et eestlastest 
pfägenike arv selles Ümbruskonnas kasvab kiiresti. Kffpp'ud muide 
olid seal esimesed DP-d. Võidupühal kogunesid kohalikud eest
lased - ca 25 inimest - KSppude majja, kus pöeva tähistati. 

Vii! Paul Kõlvikuuueks aadressiks ons Berry Hill Rd., Oys-
ter Bay, L.I.N.Y., c/o William H. Long. 

Kaks edukat lOpeta.lat 

11. juunil lfopetas confr! Bruno Laan Tufts College'i Mas-
sachussetsis kraadiga "Bachelor of Science in Civil Siginee-
ring". Bruno Laan kavatseb õpinguid jätkata. 

Augustana College»i lõpetas hiilgavalt confr! Olaf Mil-
lert, omades kraadi "Bachelor of Arts". Sel puhul kon! praesi-
diumile läkitatud kirjas märgib confr! Millert muuseas: "Tööta
sin kõvasti aga tulemused olid rahuldavad. LBpusemestri hin
ded - k!5ik A-d. Sellega oleksin diplomile "magna cum laude*gi" 
saanud, kui mitte kolledzhi statuudi piõhjal poleks ette nähtuc^ 
et "honor student" peab olema vähemalt 2 aastat siin "Õppinud, 
minul on ju ainult 8 kuud... Palju tõsisem ja kibedam töö sei
sab ees — "Graduate Schoolis", kuhu kavatsen minna septembris 
magistri poole püüdmisdcs. Mul oli Onne, et sain South - Dakota 
ülikooli assistendi koha filoloogia osakonnas prantsuse keele 
alal. Suvel töötan ühes suuremas kliinikus (Vaimuhaigla!) klii
nilise psühholoogia praktikal. See on küllaltki pingutav ning 
vastutusrikas." 

Heiki Leesment asub New Yorki 
Nagu Rootsist äsja saabunud teadetest nähtub, on vii! Hei

ki Leesment suutnud nüüd kõik vajalikud formaalsused Rootsist 
lahkumiseks ja USA-sse asumiseks korraldada. Viimaste andmete 
kohaselt asub Heiki Leesment laevale juba 9. augustil - sõidu
suunaga New York. H. Leesmenti saabumist USA-sse võib oodata um
bes 18.-20. augusti paigu. New Yorgis asub H. Leesment esialgu 
kuuldavasti Bronxi, kus teda korter juba ootamas. 

Väljasõit Staten Islandile lükkus edasi 

16. juulil kavatsetud väljasõit New Yorgi lähedasele Staten Is
landi saarele ÜLove Lake Park'i, millest ringkirjaliselt oli 
kõigile New Yorgis elunevatele rotalustele teatatud, tuli halva 
ilma tõttu lükata . määramata ajaks edasi. Kuigi uus väljasõit 
oli esialgu kavas juulikuu lõpul, tuli ka sellest mitmesugus
tel takistavatel asjaoludel loobuda. Uueks väljasõidu päevaks 
valitakse tõenäolikult mõni augustikuu alguse pühapäev, millest 
ringkirjaliselt uuesti teatatakse. Ühenduses väljasõiduga toi
mub referaat ning peetakse vasavad koosolekud. Ch vajalik, et 
need rotalused, kes viimastel aegadel oma elukohti vahetanud, 
selleks ajaks tingimata aadressi muudatused praesidiumile tea
tavad, kuna vastasel korral ei ole kutse õigeaegne saabumine 
tagatud. 

"MEIE SIDE" nr. 5, juuli 1950. Ilmub iga kuu 20-ndal korp! Rota
lia bülletäänina konvendi väljaandel, wtw Yorgis. Toimet, aad
ress: Johannes Kaup, 2ZjQ East 34th St. New York 16, N.Y. 
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Nr .6 korporatsioon rotalia büiletään AUGUST 1950 

NAD KUULUVAD MEIE PERRE 
OMAVAHELINE SÕBRALIK JA VENNAHK läbikäimine rotaluste vahel 

on nagu Iseenesest liitnud ka Rotalia daamid, st. meie kaas venda
de abikaasad, meie perre . Rääkimata perekond Ilse st läbikäimisest 
on Rotalia daamid alati sooja südamega kaasa tundnud Ja kaasa ai
danud meie karpi elule, rõõmudele Ja muredele. Vähe on olnud suu
remaid sündmusi, pidustusi või erakordseid Juhuseid korp1. elus, 
kus mitte daamla tegelikult poleks kaasa aidanud. Hulk väärtus
likke esemeid kingitusena korp1.-iie olid selgeks tunnistuseks Ro
talia daamide poolehoiust Ja abist. Iseäranis väärtuslik on aga 
Ideeline poolehoid Ja toetus korp1, põhimõtetele, sihtidele Ja ka
vatsustele . 

Ka paguluses on vahekorrad samadeks Jäänud. Tänuga peab korp', 
selle moraalse Ja ainelise toetuse p*eale mõtlema, mis ka rasketes 
oludes temale osaks sai. Tahaks kindlasti loota, et ka edaspidi 
meie daamid tunneks ennast llitununa Rotalia perega. 

Aastate Jooksul on surm Ja poliitilised sündmused rfeWinud 
meilt palju kaasvendi. Hitnete abikaasad aga on Jagamas pagulas
elu raskusi Ja lootusi Ühes meiega. Aga abikaasa surm või eemal
olek ei tohi neid de.amo meie perest lahutada. Nad on kuulunud en
ne meie hulka Ja paaka id kuuluma siia ka edaspidi. Vahest on meil 
nende abl^Ja kaastööd vaja, aga samuti peavad kõik korp! liikmed 
nendele Jõuks Ja nõuks olema, kus seda vaja läheb. Nendel peaks 
tunne jäama, et nad ikkagi Rotallaga on vaimselt seotud. 

Tegelikult ongi plVitud sidet pidada nendega Rootsis, Saksa
maal ja ka siin, U3A-3. KUid kahjuks on see sidepidamine olnud 
puudulik, peaasjalikult sel põhjusel, et ei olnud igaühe suhtes 
andmeid nende elukuga mõttes. Konvendi Ja koondiste ülesandeks 
peaks olema otsekohe püüda selgitada Ja kindlaks teha võimalikult 
kõik oma piirkonnas elavad lahkunud Ja eemalviibivate rotallaste 
abikaasad Ja neid paluda korp1-1 elust endisel kujul osa võtta. 

Sest need daamid kuuluvad meie perre'. 

P.H. 



Arvestades tõsiasja, et ka äsja toimunud Flerti Ü11 SnlIgapäe
vadel New Yorgis mõnelt poolt pooliti vägivaldselt ki.*ti dlstcus-
sioonlalnena taas üles intiimorganisatsioonide probleem, oiga 
alamal avaldatud väljavõtteid vii*. V.Paaveli 1938.a. "Üliõpilas
lehes Ilmunud artiklist Korp .Rotalia aated tegelikus elus.^Ien 
de mõtetega tutvumine osutub eriti vajalikuks korp1.-! nooremaile 
liikmeila kui ka nendele, kes seisavad veel valiku ees,kas lii -
tuda^mõne Intiimorganisatsiooniga või mitte. 

üllatavalt mitmekesine Ja liikuv on Rotalia 25-a. ajalugu," 
nendib vill VJPaavel la jätkab: "Peale asutamist algab hbogne 
konvendlelu. Maailmasõja tagajärjel jääb aga varsti vaikseks, 
loob lõkkele uues kohas, et peagi uuesti vaibuda. Iföõn Ja tõus 
vahelduvad konvendi elus, konvendi asukoht rändab, ning lõpuks 
algab võimas korporatsiooni kasv. Kogu vaheldusrikka arengu kes
tel näeme vilistlaskonda tolle visa elemendina, kes ikka Ja ikka 
süütab konvendi elu lõkkavaks leegiks, vaatamata kõigile eba-
soodsaile oludele. Arusaadavalt tekib küsimus tolle vaimpe jõu 
kchta, mis sepistab vilistlased selliseks sitkeks pereks, keda 
saatuse loogid ei suuda lõhestada, kelle tegevus Ja eeskuju toob 
korporatsioonile ikka Ja ikka uusi liikmeid Juurde. 

See vaimline jõud tekib meelsusest, mis valitseb liikmeskon
nas, meelsusest, mis leiab väljendust korporatsiooni luht sõnades 
Ja tema sisemises korras» Ausus, kindlus, iseteadvus,ühistunne -
need sõnad, mis kaunistavad Rotalia vappi, ning tahe luua dlptsi 
-pllneerltud, kindlat Ja siduvat organisatsiooni, tahe, mis lei
dis oma kehastamist Ja rakendamist korporatsiooni kodukorras, 
need tegurid sünnitavad selle raugematu vaimpe jõu. 

Vaadeldes korporatsiooni Juhtsõnu lähemalt leiame, et neis 
peegelduvad tegurid, mis on igasuguse ühiskonna elu ee Iduslks. 

Ausus on alus, millele toetub kogu seltskondlik Ja riiklik 
organisatsioon. Ausus teos Ja mõttes on põhlvoorus, mida vajab 
iga riigikodanik• Ausus võimaldab neile onutada oma kaaskodani
kele Ja riigile kasulikes teeneid, ausus cn Ühtlasi salavõti, 
rais avab meile teisme inimeste südamed. Rotalia seab aususe teis 
test voorustest esiplaanile. 

Kui ausust vein*; lugeda riigikodaniku pthivooruseks,siis ro% 
biti sellele pean.3 seadma, ühistunde. Mõlemad on üksteisega sea: 
tud. Esimese tagajärjena areneb viimane, esimeseta pole ta mõel
dav. 
. Inimene on seltskondlik olend - ühiskonnata, nole ta mõeldav; 
ning edendada seltskondlikku heakälku, osutada ühiskonnale kasu
likke teeneid peaks olema iga inimese suurimaks mureks. Sellist 
moe Isust võimaldab ainuüksi Ühistunne » Ta võimaldab inimesele 
avastada Ja näha teiste vajadusi ning vastavalt suunata oma. te
gevust. Qna kasuliku tegevusega võidab ta üldise poolehoiu ning 
satub üldise lugupidamise osaliseks, Kitsamais organisatsioones 
loob aga ühistunne tolle vaimse tule, mis sulatab liikmed ühi
seks lahutanata pereks, tehes Üksiku mured Ja rõõmud iga liikme 
rsõnadeks Ja muredeks . 

Xul ühistunne võimaldab ininasile osutada kapullkke teeneid 
seltskonnale, siis osutub ta hoopis tulutoovamaks ka isikule 
endale, andes temale tegutsemiseks tegevusvälja, kus toovolmalu-



aed ei aaa kunagi Idppoda. Osutada teiste lo lo»aulikke toe -
"Oid - aoda no aaanc alati. 

uhlatundclo on rajatud kogu Inlnkonna riiklik elu. Ühla-
tundo tahtauat aol alal nnltab kujukalt nende riikide polii
tiline Ja najanduallk tuua, kua riiklik võin on auutellne 
töatna aeda ealplannl la, arendadoa aeda ona riiklike vdi ma
ahindudega . 

Klndlua Ja laeteadvua, need voorused on neile vajalikud 
aelloka. ct aaada kaaullkeka tihiekonnalllkncika. Onn.da e lua 
ona kindlat kohta, kua on vOinalik tegutaeda kasulikult , Jn 
tulenuarikknlt, aoc on ocanark. nille peoLJO nele kõik putin-
Be kaa teadlikult vSl ebateadlikult, selline koht r-.nnab nei
le elu aiaunja olu aiaenlso too. SeJLllne keha an^.nieeka aga 
polo vool küllaldane orvida ajgnvat jihip.tunret ja "unuatel
leks kuuluvad veel noningad, nõnda ütelär. tehnilised onlcua-
onaduaed. ning nende ka tuleb "lugeda kindlus j ta ipeta^dvuat, 

Klndlua annab kogu neio tegevuse lo auuna ja acllega al_ 
loa võimaldab nele tegevusel kanda rlknpt vilja * Tegevus,nii 
lel pole kindlat auunaa, võib oautudo taga J^.rjetuke ?v'*v*tina
ta parlnalle aatelle, me teda voiv^.ci k".nda . Sihita'tegutae-
nlaejL,lnlnene killustab end, Kuid kindluoel on veel t^htnua 
ka tootaniavilsi notte a ja nlnelt tuleb lnlnene 1 teota da 
oga eesäarkidc aar.vutr.nioeIra püsivalt ja Järjekindlalt. Ning 
lpnuka - klndluat vajab Inineno Ita ona notete teoafcanlaeka • 
Bei alal tuleb tal paratanatult võide ly.n- te Istegavinegi alla 
kui ta aoovlb uhia konnale parinat. Tegutsenise juuroa tuleb 
tal paratamatult kokku põrgata teiate inineste tahete, soo
vide Ja tegudega, ning tal poab õlena kii 11-1, lt klnäluat ona 
nototo Ja aoiiiukchtade aailltanlaeka ning vaarikaks ulaaaa-
tunlaeka teiate vaatu. 

Selle kindluse knndvaka pinnaks on inineae lnete^dvua. 
Voinatu on endale kujutella kindlat inineat lina ipeteadvu-
aeta. Seo <pn ka aruaaadav. sest et iseteadvus kaevab neil 
alaliee too tulanuaena nele enda arendaniae Juures .Kahes ona 
nottelennu touenist ja oakvate kaavanist, aaand ona jõudu
dest teadlike ka, Ja aee annabki neile Iscpcpdvuae «Heie tea-
Bõ, nlaa nc voino, no 10 toano, ct nele nooted on oiged, Ja 
toanc, ot neid on tarvis ka teostada. See on loonullk, terve 
laotcadvua* nia vAolnaldab Inlncspio edukat tegevustRotalia 
ajalooa nSnglb laeteadvua eriti tähtsat osa r kuna k arp ora t-
alooni aautaniae eean&rgika oli rahvusliku kantsi loenlne 
Vene riigi pealinnaa. eeatlaae rahvusliku iseteadvuae aaill
tanlaeka Ja kaavataniaeka e See k?.nta pidi kr Itana tenn, unber 
koondunud oeatlaal voneataniae ecat. See lretc-Mvua on ülal
kirjeldatud iseteadvuse eriliik. 

On aga vool teist liiki iaeterdvust. nillel ci ole ühtki 
roaalaet alust, nia rcaultcerub ainu^lcal enda ülrhlnd^niaeat 
Ja ondaarnaatuaeet. Sellist iaeterdvust rtAcr.c no r luu sageli 
ning ta on ssloeael pilgul väga auvir - ja pinentab ise
gi aeltakoida. teid - värati aee noju haihtub ja tulanuaena 
aelllne laateadvaa vClb kogu ce Itakonra t ̂.5'ta eemale 

Xorporritexoon?. kr.0ve.tu2 1?icuka easn&rgLkr on Vihja Ise
teadvuse vait inina Ja aina?.t t tisr.se, 1 caaXtie Inc Loadvune kas 
-vatanine. Kaavatuao ant-^c ei Y.UXe >toba"l.°. ^uhtdörrdes ««11 
eallo • Nad leiavad aga valjcnduc*- kodukc^vas s ning e.-.in nAe-
no Jargniai laolooouatavanald Jooni: kindel dintslpliln, 
teadlik alistumine vancnalc, tihe kontakt vilistiga-



konna Ja tcgcvlllknctc vahel. Kõik kokku annab noorile orga
ni aota looni liikmeile vÄarika-scltakondliku kaavatuac. Loet* 
Ictud kasvatusvahendil on nll-ttc 3da tehnilised cttcvalnia-
tuategurid nende ceeniirkidc 8r.avutaniack8, nlo valj^näuvad 
korporatalooni Juhtatinuo, aoedaa pinna arcndanlacka noorliik 
-neis, nll nende hin^cHisrct ORaduäed kasvavad organis-tai-
oonl noolt taotJürvv^aa cuu-iat e 

T&htsäinaks kasva L-jütcsurika tuleb lugeda diptalplllni. 
Soo õpetab noorele aL^gtuinsi; ja Juh-atc vaatuv?Idlcn. t^it-
nlat - volncic., mic csv.c-i/.yad -v.j.:".- f.kc cu *ühtivala anoteia. 
° ona kuu Inlnc Ja kaafcvic tAlVnirie on valnnc trcr ning,nIda või 
-DC võrrelda aportlas- kehalise trc-nlngugA, N^gu lgapugunc 
apor tükki trc-cning arcni-ib inin. aed tindilt Ja tr adl. valit
semist aaa keha ule, sairjtl ka dirtõJ.p-Iiln arendab inincac 
teadlikku Ja kindlat valiõacnist oaa valnsctc võinctclilr .Na
gu on võimatu kujutella edukat a-oerri.Lajt, kr<s ci harjuta J^r 
-Joklndlalt, aanutl on neil võinatu kujutella ka vinliae 
too tegijat, koa cl hnrjv-ta alrilxaclt ena vainliai võineid. 

Rotalia taotleb lähendada onr. liikmeid tugeva aiacnlae 
dlatalplllni abil» ent tegelikult ec-ile diataiplilniga kin
gib ta ena liikmeile jiocpTn cnan. 

Töine tohtlo kr.avatulclenenz7 nia valltaeb Rotaliaa, on 
tihe aldo vi 11 atlas komm Ja tegevliikmete vahel. Scllca tl-
hodaa poroo noored puutujad. kokku isikutega., koa taotavad te 
-gellkua olua, Ja neil cn vrt?palua nendeea j$bi knia kui 
mavÄrdaete isikutega, Sellisel UVbikv.iniacl on kahtlemata 
tahtis kasvatuslik vŠArtv.s, kiim niin noortele tähele pane
mata suusatakse nende nütlcnlaviis reaalse11c radadele. Sõb
raliku JÄbiläilalac naol tutvuvad nad Juba tegelikkuse prob
leemidega . 

Need-kaka tegurit - distsipliin Ja tihe side vi Ilatlao-
konnaga - annavaci noorile hea. e«-i~akondllku kasvatuse.Marka-
natult õpib siin noor lli^c hhil "l^.blkF.imlsviiac, õoib ka 
k&ltuniat aeIta komas ning t-cna valnno areng cl piirdu alwu-
ukal iili kooli pp9c«.irc-3c-5?.5'vaid ta avardub uutca suundadoa 
lablkairiuout v^lifitSnrtogš»..-. 

Rotalia fcegovusfc suunav! algusest peale tõpiaeile cea-
nargelo . Siin v^X:<.3 Iut i;co-nuitiiv-:-.i«i j ooreka pidada lgarugupe 
liialduse p'ftx*n3*LcLIsi- v^ltlalat., nõcSdukuat Ja karakuat 
oluvilaidear tos.isihoi:!-ikkx&s: ld;\ibunlnvOy 15."-taust Ja kor-
ralikkuat riietudes»Sccgca Rotalia teadlikult võttis onaka 
korporata io^rüdn^hcad ji. kr.pyatavad p^hlmõtted, hcltca kar
vale nende vMnSktvacd . 

Kahtlemata on tugevaks kandepinnaks korporataioonl aren
gule tuline rariw.a3.ik I.ünno . 

Nii naeme, ct Ronalia Juhtsõnad ja kodukord taotlevad 
liikmeakonna kaavatauir.t k-.gvlikcka Ja edukaiks riigikodani
ke ka . Korporataiooni übötaniae Ja arengu suunad on rajatud 
olgeatl. N*:i*i langevad kekku r_ r> oudciga. Kui Rotalia yi-
llatlaat-cl on tuInud pidevalt u'õ'öüada -Äga vaetutunprlknstcl 
p os Ita ioonidel; s5ia pole J?C clnvd nlngl Juhua. »cld lfll-
kuld cl olo viinud elnna mitte af-c.cncd, vaid ainuakel too tu 
-Jr mu aed, miö ,m /jiini£Dirr».lc kai;u.Likude Sellist kaeullkku 
to&tanict Jn Lo^ojki.dii aar-ra*ab Rotap.as valitacv kindel 
kord. kont alet vilibt Jaa Konnaga ning Juäine viliatlaak. auaua 
Ja mõtte suundumine «ühiskondlikele ccsnargclr. 



- 5 -

M&ISSTUBI "ESDIESBST TrftmnagT" 

OTTO TIEF' i NIITI ON ALLES 1 ".."'stfttBl no lo 

aa. 
Otto lief on 5ki? liiane nt Rotalia. aru tr )?rt 11 ilcn .Pe ter

agi8 • Sain 0111-5» tuttavakr virt 1911 Peterburi Kanti. Üll» 
doilaate Abiandmise Soltrin , kur -olin* aSle^ad lilkiieke .Tema 
öttl8 fleltei e luct- üsna. aroiivrelu o:*a *? 'rj> luus ona va»de-

* p®®~0t me lo, noorema ' mac> i Lww ]•? " j^te ! hulka. kes 
ÄiiXEii seltrist T"j;ua. kindla, d i •• i,r*±x>lm?=•r'L t ud rahvusliku 
nllgpll, ae itsl, x'..ui EIE JLUSXR te klipid pee t oi-t:; ruured lahk. 

_ O.Tlef oli meie hulgas, Ta oli me ist kõige v?nem, rahu-
1*ge tasakaalukag ja Ipepeirev. Tema kui eTuWtpelina maa
mõõtja teenis suveti omale iluga raha v9ilfiVõodegarmille va
ral ta sai siis ka talvel muretult studeevida. Selleg mõttes 
oli ta ka majanduslikult meirt kõigist. kfcige na.reminl sltu-
eerltud. 

Ott võttis Rotalia asutamise eelt'0'Sdest agaralt o#*a ning 
Eota Ila asutamls-koosolek lO,nov.1933 oeetigi"tema korteris 
(suur. liuge tuba) Vaggi3ä saarel,Tutnhko"Tl pilla lahpde-l.Ott 
valiti korp1, esimeseks senioriks Ta oli p?da aga ain. 1913. 
a. II semestril. Kuna ta oli tooga. liiga 'J le koormatud^ piip 
keeldus ta edaspidi p.äa.ra.se id a.neteid vartu võtmart .Kyll oli 
ta hulk aega mag1, referendiks. Peale tuleva soja. Ja too tõt
tu ei 6nnestur.ua. tal Peterburi? ülikooli lon^tada, lonu t#=gl 
ta Tartus . Hilja-n juba Eeeti,, lpgpe* ̂vu^e a ®P5-P 1916.8 . 
astus ÜLT. Pe uerbü/"3. insenerivagede liT?n_ '"uae JTOOIA ning P&-
Fagt selle Idpetc.ais^ I^ks ta Riia rindele. Hiljem teenin 
P ohja-.Etrtlö. S^javäsn oli Ott v».ga luduna et u<2. ja kui oa-
rast revolutsiooni võin a.sga.c'0'ida i£ks üle sõjaväelapte ko
miteede 7-a , va.lS.ti i/it P'dh^.3 Rinde kumitecppe . See oli aputus 
kellel oli tol ajal. Ice&Tania aga ufera.pt er.fnlar te_ riigi -
Põoret, suur võim. Aegamööda. muutus pee konitee ua.rxs puna
seks Ja enaclipeks . Heie kliik &i-7er»iir.9 , et Ott 11 si sobinud 
enaiü tänrases asutuses liige olla. ":cn oli -vrnullk meie rah 
-va aadiut»la ja elule. liu il Oti j. õlid. co& kaalutlused. Ainsa 
eeatlaaarv. saal pIuCLxg ta koini-eea iu*V; v<?.aa. 2» yena lagune
vad väel ';3LV-tahšicL Ü;«;g\A maa - ?.3a.l VO3.C;P IVzul4. '"^hem kahju. 
See -rr.ifltv.s t-V.i. oaalvielt, Ifä-JErtcVi, et lOJii "Viljandis aputa-
ti Eesti r~t ? lypolk '/& s^o. "nakkas vaga ' rahvus ilkv. lu tegut
sema. tdlititi vi*/. j?«pDolt ilcs kma /jne vvdos? ma saata,et 
teda " j.Lkrri.-.c iv.V^.a1' x õ-rst- tahe?*,^F.nuke muidugi suu:*t , „Yer®JEi~ 
laLiiEu. vZ'j"L Täe.i."il õnnestus selle kari:?tuavae saatmist v® 
tida. Ago- laealeolu oli siis sellina, et paljud eet-u* seltp-
konnaa suhtusid Otisse kui reeturisse, kes tegutseb enam-
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laate Juures* See oli siiski suur ülekohus Oti suhtes. 
1918.a. novembris astus Otto Tlef Kalevi Malevasse ning 

laks rindele Narva allfi. Hageva, juht tnt% Tonton av.i kohe s8 
Jakalgu algul hatv/aca nlns °tL.n vief P-.I kaleviaste Juhiks. 
Kpgu Vabadussõja JorSrv1, kvni eo lle :6cvnJ. cli Ott aelLs rae 
-le ollltukeuso kc?r.?.?yicr, ,Ä?.c ili.kulr, oli nõa kogu aja T ons on 
j y h t ,  o l g u g i  o t  t a  V i i  1  j o i a  V G C  € •  r . & u  V A C O 3 # ' P  c i  v i i b i n u d ,  J R  
KUna vacosa adu Icr.rdiyc- al:.t 1, «p ic»::, -whi '-.rvclc- ella oli 
T ons on soe, kes osa .«..crii-rc ta p^ris,"®! "Ics toaA cl olnudki 
osanik, l>tto Ticf tegi krwv. tc,~c".iki; i':io, tr aa nim3 nimetati 
aga v&ga harv3. üt.t oji rehv. 11 =. tasakaalukas, aga seejuu
res Julge Juht, Ta viis luiiav laste i£:\ Ic va Vhcat võidust tei
se e Ma kõrvutan teda alati meie ku-ilaa kpt, Irvega - neil oli 
palju ühist. 

Kuld sõjameheka Ott jä&da ei tahtnud. Parast demobili-
sstsioenl laks ta T<urGt~. lõpetas Illi kooli 1& asus hiljem 
toole kõhtu alal, Kuic. tema igatsus ja nuvi oli man1. Autn.au= 
na sai ta Harjumaal Riisipere va31as Jaanike karjamõisa sü
dame, Muud oli tema huviks JA elusihiks - ona talu! Asunike 
erakonna liikmena võttis ta osa poliitilisest elust, olles 
mltmol karral Vabariigi Valitsuse lilgo. Hiljem tegutses ta 
Tallinnas Maapangas, samuti ka vandeadvokaadina, kuid oma 
iseloomu tõttu hoidus ta alati tahaplaanile. Kõik. mis tn 
toonis, mattis ta tallu, kolk oma vabad minutid viibis ta 
talus• 

Ja kui tulid j&llcgi rasked ajad 1940-44, oli Ott osa 
võtmas põrandaalusest Eesti poliitilisest elust. Ta oli Jüri 
Uluotsa lahe maks knastVSüscks. Ku5 no ic riigi Ja rahva ka
tastroof jõudis oma haripunkoi* r&ftrc.s J&ri Uluots 0. Ticfl 
Vabar «Vai. peaministriks s V tiine ette kujutada, mida see t& -
hendas. Soe tahendas tAXclikku cnoeconvcrd?.nist ona maa Ja 
rahva kasuks, see oli peagu ni.iek kindlapse aurna. Ott ohver 
-das_kegu ona isikliku elu, saatis porakonna Rootsi Ja J&i 
•kobale. Vaevalt saab käegi suuremat ohvrit ona naale Ja rah-
• vale tuua; Tema saatus cr neile praegu teadraata, aga ulcakord 
HjaUftb meile ajalugu, kuidas olukcyrrad kujunesid, 
• Rotalia olust võttis Otfc Feterburle osa agaralt. hiljem 
Sestlfl - aga võrdlemisi tagas52ioid kikult« Ta oli alati töödega 
koormatud, alati oma talu kuljcg kinni. Seetõttu nähti teda 
ka Rotalias harva. Kuld soe ja siidanega v-Sttls ta alati Rota
lia olust osa. Vaevalt on koegi teine täitnud ona kohustusi 
Rotalia vastu- nii täpselt, kut koer.• Rotalia noorem generat
sioon teab aga Otto Ticflst v^s, 

Olgu need road kirjutatud nendele, kes Otto Tiefl isik
likult ei tundrud. või koe tomast on aj.nult kuulnud .Meie, ro-
taIlased võiksime olin Otto Tiafiliu ühted. Ta oli Rotalia 
esimene Rot'„x, ja tema oli 3opti Vabariigi viimane peaninla-
tor* Ta oli tõsine rotalus Ja tõsine eestlane'. 

19. nov, 1515 ke 11 J2.45 ni::, 'c&scl kirjutas Ott ninu 
piiblisse' (olino tol keeval fco' k. korrrenäi korteris koos, 

minu Ärasõidu ouhu 1 vc-na a •* jfivSkte): "Jrmar Pr.ul1. Suudlen 
Blnde Elagu var«a sõprus'. Tule peu tagasi, Sird oodates knns-
vond Ott / 

Meeleldi tahaka nei&aanu aunu rvlind Otti aadressile taga
si saata. Vahest peal ookeunide, naade, netsade ja mägede ta
ga elab, loodab ja ootab ta - ena isamaa vabanemist,kelle lo ta 
•tolk on andnud, mis tal anda olit P.U. 
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&UÕPILASKONNA JUHTI?T[NE USA.g LANG-ES 

Uucka cglnchcka Karl 7ü&ntea V äbVcr i^ehaks Olaf ITillert, 
aekretärika Ha ilar Grabbi 

2.-3.sept. toimusid esimesed korralised Eesti Üliõpilas
päevad USA-s, mis poeti koos vastavate koosolekute Ja selts
kondliku osaga Nen Yorgi Eesti Kajas la Lakewoodi Eesti Majas 
vaevadest võttis osa üle 60 eesti Üliõpilase . 

Pidu li leul avakoosolekul tervitas kokkutulnuid korp1. Rota
lia nimel vill Heikki Leesment, kes oli muide viimane ise
seisvusaegne Tartu üliõpilaskonna abiesimees. õppejõudude ni
mel tervitas rotalusteat vill prof.A.Perandi. 

Eesti üliõpilaskond USA-s viie liikmelisse Juhatusse vali
ti muide kolm rotalust: Karl Isantcc - esimeheks, Olaf W.Mil 
lert - abieslmchcks, Hcliar Grabbi - sekretäriks. Kolme liik
melisse revisJonl-homisJoni valiti rotalustest Ragnar JÖ.gi Ja 
Bruno Laan. 

Saksamaal jätkatakse pingutusi 

Vill Jdi. Pedaku 9.aJa saabunud informatsioonist seilgub? 
et elu Saksamaal on muutunud viimastel aegade 1 tunduvalt ras
kemaks . See puudutab üldise lt kbikl sea 1 viivi jr id,nende hul
gas ka. rida rotalusi. Vill Jöh.Pe<lak, kr näe s rasket t'6'fekoor-

teeb praegu muu seas pingv.tuci eesti algkooli Ja. osalise 
Sumnaaslumi avamiseks Augsburgia. Rida õnilasi, nende hulgas 
vill Tgomese tütar Rootsist, taotleb praegu gümnaasiumi laar-
suse lõpetamist Augsburgin e Icsternlna, 

vii. Kcrnev on suunatud aaksa. majandusse, säilitab siiski 
teoreetilise DP Õigused ja võinaluac emigreeruda,kui isa ter
vislik olukord seda võimaIcVrVb , 

Confrl J JTr.ndrQ on csa.Itlaeit võitnud emigratsiooni msku-
si, tema paberid on aga nõutud tagasi ClC-sse, mistõttu võib 
oletada uusi haake. 

Confrl Kosenkraniua viibib koaumisravil lüttenFaldis, kua 
ta on pühendunud muide uuo kutse õppimisele randio-mehaanika 
alal. 

William TornIngas ehitab hõimus1 Ida 

Nagu nähtub Ncv Y*5rgi Eesti Hee skoori väljaande 1 Ilmuvast 
"Bülletäänist/1, on vill W..To^ingas asur/ud tAhe lepandava edu
kusega viljelema suhteid koha. li ira s ceme meeskoori Juhtivate 
jõududega; Servised, kukkus: "n.i:icd, mille tulemuse ka naib olc = 
vat soomc-eesti ccc-3leoer"Vlc i«h:1 akoitds c z*t, on jätnud vrendu-
mu silku mulje, ct ci puuou vfij ma. lu sed mitme isu lg seks ulatusli
kuks suhtlemiseks vennasrahvaga tulevikus. 

Uuai saabujalo USA-sse 

Rootalat saabus U8A-anc ja :i< us c Inmn New Yorki vill Hel
kki Leesmentn Tema eaialgaekti aat=j*easiks on: c/oMuni, 94-1 
Washington Ave., Br cv;:. Vcv York ̂ 6, IM. Y. C cr_f rJüri Hinno, 
kes saabus hiljuti Sakfan-aalt. eäiclgsekfl aadvesalka on: c /o 
A .Pärandi, 180 Christopher Str., Hotel Christopher, New York. 
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iftHIDAU ROTAIJAST JA ROTAIIJSTEST 

ElKlKl poolt moodustatud d'.k*. liikmeteks valiti confr' 
Adov, lehtmäe Ja Laupa, asemikuks confr1. Hlnno. 
« E.k.k. otsusega 9,aug. 1950 määrati konvendi volinikuks 
austraaliasse confr; Enn-Ensio KareU. 

Asja toimunud referaat-Õhtul Eesti Kajas N.-Yorgis kõ
neles vill Heikki Leesment ''Eestlaste sisepoliitilistest pro 
bleenidest Rootsis *. Erapooletult Ja põhjalikult antud üle
vaatele Järgnesid elavad sõnavõtud nii vilistlaste lt kui ka 
c onfraterite lt. 

Uueks rebi võeti vastu Hellar Grabbi, kes on lõpetanud 
kolledzhi USA-s B.A. kraadiga kirjanduse alal. Tema aadres
siks on 152 W 84 St., New York. Telef. SC 4 - 4995, c/o Hes-
se. 

Confr*. Bruno Laan, kes lõpetas käesoleval aastal USA-s 
kolledzhi, Jatkab 18.sept. alates õpinguid Massachusetts Ins 
titute of Technology's vM.I ,T.), et saavutada Mastcr of 
Scienco i kraadi. Tema uueks aadressiks on: 1158 Mass. Ave. 
Cambridge 38, Mass. 

Tervitusi kõikidele rota luste le USA-s, eriti confr*. I; 
Hõlpusele, H.Plteale Ja R.Mägile ning vill vill 0. Lauritsa
le, E.Leetarule, E.Metsale, V.Raidalile läkitab confr*. Felix 
jaansoo. Eriline õnnitlus on lisatud vii'. K.Kasele - tema 
pereheltmlse puhul. 
^ Tervitusi, eriti vill P.Mäglle, on saabunud ka vill Mih
kel ItihVllt Urah-trah-buon). 

Vill J.Tilvel on vahetanud t'£>'&- Ja elukohta. Tema aad
ressiks on riiud: 122 E. 34th St., Nerr York. 

"MEIE SIDE" AASTAP&EVA-NUMBER VAJAB KAASTftftD 

Viimase kahe "Meie Side" numbri ilmumise hiiliva Tiine oU 
tingitud suurel määral sellest, et raskused bülletääni pal
jundamisega sundisid toimetust otsima võimalusi oma pallun-
dusaparaadi saamiseks. Tanu koondise Juhatuse energilisele 
kaasabile nii majanduslikui kui ka muul alal on see raskuä 
nuua võidetud ning malle taani paljundatakse Juba oma paljun-
dusaparaadil. Järjekorras seisab kirjutusmasina muretsemine, 
mis osutub samuti vältimatuks, kui tahetakse vila väljaande 
ilmumist kindlatele kuupäevadele Ja parandada ühtlasi bülle
tääni ilmet. Mõistagi on iga rotaluse kaasabi siin rohkem 
kui teretulnud. 

Kuna ühtlasi läheneb Rotalia aastapäev, mispuhul toime
tusel on kavas suurem päevakohane number. siis kasutatakse 
siinkohal võimalust Ja läkitatakse kõikidele krasvendadele 
igas maalina knaz^a palve, et nad sel puhul mitte ei unus
taks teritamast, sulge. Küna aa s tapaeva-number pepb ilmuma 
enna 10. novembrit* siis tahaks loota, et kaastöö Jmab toi
metusse võin aj :• lru l£"X - n or e irfb v i ka . El saa nuide lahti ka tun
dest. et aastap^äva-r.vmbrit. on võimalik kirjutada Juba ona 
Ja laitmatult Lobava k*-rj-r';uamarinaga. KUia muidugi,nrgu Ju 
—ba ülal vauh'.; b see evõimalikuks kõikide rotalus te 
seda va .ladu Su k-\asabll. —j ium gm""re .57 ~ rmub kard. kuu* noî porr^olu^n 
Rotalia USA konve näi valjaandel. Toimetuse : Jch^nnea 
^aupr^40 East 34th St., New York City 16, N.Y^xxxxxxxxxxxxx 
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Nr »7 KCRP! ROTALIA BÜLLETÄÄN Net?-York, sept. 1950 

ETEMALVIIBJ|ATE MÄLESTAMINE 
1940-41 AASTA RbuVIS meie r otallaste perest 34 karavan* 

da, keda punased timukad vägivaldselt oma kodudest kUiidita-
8 ld Ja kaugetele ida lagendike le viisid, 1945. a. praeguseni 
on kindlasti kümned Ja kümned meie meestest sama saatuse 
osaliseks saanud . Ainult Üksikute kohta on soe kahjuks te ri
da, aga üldine barbaarne meie rahva hävitamise katse laseb 
kindlasti oletada, et Just esijoones meie haritlaskond pidi 
selle saatuse ogaliseks langema, 

Meie ci tea paljude oma Imas vendade saatusest midagi'. 
Võib-olla on neist nii^mitmedki varisenud võõrasse mul

da, Iseäranis vanemad ja nõrgema tervisega mehed. Meie pea
ne siiski oiatama4 et suur oga on elus, peab elama Ja toe
tama ebainielikes tingimustes, 

t Meie;, kas saabu36 taiitel samasugusest saatusest olene 
pääsenud vabases •r&c.ilisa, ei tobi hetkekski unustada noid; 
nende vaeva, nende piinu Ja norde oivrlt „ Nende piina pi
gistused., nomo aure muljutused kostku .-icila kustumata.. 

Oma kcosviibimlsto.1 on rotallaöccJ peagu alati mõtelnud 
nendele ena ee na lvi i bl-yate la kaas vendade ls , Seda peab tege-
na ka adagpldl, £t newle nee lutulatanine muutuks aga tra-
dits iooni lisa kg ja järjekindlaks, otsustas vily kogu Juha-
tug paluda konventi ja köitel Rotalia koondis! ule -maalina 
me 1G ametliku koaayrs i kava täiendada tihe punktiga - eemal
viibijate mälestamisega. 

See oleks nTieõlud nii, et kommersil viibijatest kõige 
vanem semester üitlüks nöned sõnad eemalviibijate auks ia. na. 
legtaniseks, millele järgnevalt kõik kommersist t osavõtjad 
p&sti seistes sooritavad tseremoniaalse klaasi tühjendamise 
eemalviibijate auks (paljastatud peadega) .See liihike tsere-
noniaal oleks demonstratsiooniks meie kaugete kaas vendade 
aadressil., avaldaks meie g liga va id vennalikke tundeid nende 
vastu Ja väljendaks meio tugevat ühtekuulumise tunnet, vaa
tamata kõikidelq saatuslöökide le, raskustele Ja ln-uguntele . 

Tahaks, et see uus t3erer.onio.al muutuks traditsiooniks, 
nillesit alati kinni peetakse, niikaua kui elab Rotalia. 

Soovitav oleks konnersi Kavas see punkt paigutada vahe
tult surnute mälestamise toimingu ette. Heie konnersside ka 
-vaa Ja traditsioonid on kestnud 37 aastat muutumatud. See 
stabiilsus on tugevuse tundemärk. Aga elu ise diktee
rib mõningaid täiendusi. Meil oi peaks olenn põhjust J^tta 
noid täiendusi aktsepteerimata. P.". 
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MEIE NOORED 
Noori vajab organisatsioon järelkasvuks, kuid lisaks sel-

lele vevi mitmel nuul põhjusel. Noored toovad enesega kaasa 
vurslcuat Ja uusi mõtteid. Vanad saavad organisatsiooni kaudu 
kontakti noortega, tutvuvad nende :ne ntali te sdiga, õpivad pare
mini tundma noori ja aru saa;:ia nende probleeaidast ning. mõt
teviisidest. Seetõttu avardub ka ve.nade nötte-maailni ja aja
kohastab nende mõttelaad. Noorte juuras olek mõjub hc-sti vana
de kiitunisele, tõstes nende enesekontrolli ja v<~. rikust. 

Veelgi suuremaid paremusi annab intiimorf anisa.tsiooni liik
meks ole mine noortele enestele. Noored hoitakse oma rahvast 
võõrdumast Ja sattumast liialt radikaalse maailmavaate võimu
sesse. Vanade elutarkus Ja tasakaa.lukus tuleb siinjuures ka
suks noortele tormajatele. õhkkond Ja tegevus organisatsioo
n i s  t o o b  e n a m  s ü s t e e m i  n o o r t e  t e g u t s e m i s s e ,  e n a m  l o o g i 
kat mõtlemisse ja enam tase.kaalu käitumisse. Noored saavad 
omale tutvus- ja sõprusringi, mis on valmis toetama neid igas 
hüdas nii moraalselt kui võimaluste piires ka aineliselt. 

Jääb siiski selline mulje nagu ei sooviks enamik meie 
praegusest organiseerumata pagulasüliöpilaskonnast neist pa
remustest küllaldasel mc,ural aru saada. Nad ei nu.ita mingisu
gust entusiasmi astumiseks Eestis asutatud ja nüüd paguluses 
viibivatesse intiimorganisatsioonidesse. 

Põhjuseid selleks võib olla mitmeid. ICartused kulude pä
rast, mis organiseerumisega ühenduses, on võib-olla üks kül
laltki olulisi põhjusi, kuid mitte peamine põhjus «Üheks täht
samaks teguriks tundub seejuures olevat asjaolu, et vanema 
põlve haritlaste, nende hulgas kõik Eestis hariduse saanute 
prestiizh on paguluses noorsoo siinis saanud teatava tagasi
löögi. Nimetatud haritlastel on hoopis suuremaid raskusi pa
gulasel uk or ra s oludega kohanemisel, keelega Ja kohaliku rahva 
mentaliteediga harjumisel kui neil, kes siin pagulas-aastate 
kestel on oma erihariduse omande.nud. Seetõttu tekib noortes 
teatud skepsis selle kohta, et kaaslased, mingis intiimorgani
satsioonis võiksid neile kuidagi abiks olla, olgu see nõu või 
jõuga. Heie praeg.use.egse akadeemilise nooruse kujunemisaastad 
on olnud rahutud ja tulvil pöördelisi sündmusi tc«is. See on 
kaasa mõjunud, et pagulasnoored on varavalminud, iseseisvad, 
harjunud lootma ainult iscenssele ja ise valima oma teed ning 
nii Vtihe kui võimalik küsima selleks nõu vane ,;ia.lt põlvelt .Aga 
selles seisnebki pagulasnoorte traa ;Ika. Sidemeid vanema põl
ve kaasmaalastega ei soovita eriti meeleldi ja assimilatsioon 
kohaliku rahvaga on vastumeelne. Selle ta^aj.L-rjeks on, et noo 
rus jääb üksi. Üksindus on a^a seoses hindelise kõleduse, ra
hulolematus ega ja tasakaalutusega. 

Sild vanade ja noorte vahel jääb Jälle ehitamata. El to
hiks olla mingit kahtlust selles, et vanemal põlvel on noor
soole küllaldaselt anda ka paguluses!:!. Silla ehitamisel va
nade ja noorte vahele on kõige suuremad võimalused intiimor
ganisatsioonidel, eriti korporatsioonidel. Noored p e a k -
s 1 d leidma suuremas ulatuses kui senini teed neisse orga
nisatsioonidesse. Et vanev.ia põlve sõnal pole enam seda kaalu 
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noorsoo Juures, mis oli vanasti, siis tuleb seda selgitustööd 
teha noortel enestel. Seega on neil paculasüllöpllastel, kes 
senini organiseerunud, täita vastutusrikkad ülesanded. 

Kuid ka organisatsioonidel enestel tuleb kohaneda muutu -
nud ajanõuetele. Zrinevus tartuaegse noorliikme Ja pagulas-
aegse noorliikme vahel on tunduv. Zslmene oli elukogenematu, 
harilikult veel mitte täiesti väljakujunenud nooruk, teine on 
aja vintsutustes küpsenud, vara meheks saanud, iseseisva mõt
lemisvõimega noormees. Seega on päevaselge, et kõik,mis kõl
bas Ja oli hea esimesele, ei tarvitse alati olla sobiv teise 
suhtes# 

Eelmisena esitatud artikkel on saadetud meile avaldami
seks Rootsist. Selle autoriks on suurte konvendi-kogemustega 
vilistlane, kelle õlul lasuvad ka momendil rasked oldermani-
kohustused. See asjaolu, ühendades endas rikkalikke problee
milahenduse vajadusi kõrvuti heade kogemustega, annab nendele 
ridadele suurt v^rtust. Seda enam, et nüüd on seega algata
tud diskussioon, mis antud - Ja endisega võrreldes tõepoolest 
muutunud - olukorras ammugi vajalik. 

3nt ometi kätkeb küsimus sel kujul endas ka tihe olulise 
"aga", mille algjuured viivad tänapäeva eesti nooruse tugeva 
erinevuse Juurde Rootsis ja mujal vabas maailmas. Sellest oma 
-korda näib Johtuvat teatud lokaalsuse mo-ient ülaltoodus,mida 
tingimata peame arvestama, kui tahame saada üldse probleemist 
kui seesugusest ülevaadet. 

Eesti noorus Rootsis ja eesti noorus mujal vabas mäailmas 
ei ole paraku nimelt mitte täpselt ühtedele mõõdupuudele al
lutatav. On üpris oluline nentida, et eesti noored, sattunud 
Rootsi - üsna ükskõik siis, kas tulles otse kodumaalt või üle 
Soome ja sealse sõjatandri, on jäänud puutumata aastaid kest
nud kodutust oleskelust saksa DP-laagreis ning mõistagi pal
judel Juhtumitel sellele eelnenud sõjaväe- või vangi-pölvest 
ja üldse elust sõjas laguneval Saksamaal. See kokku on olnud 
küllalt tähtis tegur selle osa eesti nooruse varaküpsemises 
Ja on andnud sellele oma erilised kindlad tunnused. 

Kõigepealt ei ole eesti võrsuva nooruse kasvuaastad Root
sis sisaldanud endas ühelgi tingimusel niipalju koduöhkkon-
nast irrutatust kui teise osa puhul, kes on tulnud vabasse 
maailma üle Saksamaa. Kodu tuli muidugi loovutada nii ühel 
kui teisel, uus keskkond Rootsis oli aga rahulikum,tasakaalu
kam Ja normaalsele elule lähedasem. Seal puudusid laibad,puu
dusid varemed je. nende ümber varjudena liikuvad nälginud ini
mesed. Seal puudus agaka tulnuka "vai 1 sma?.r.sena11 kohtlemine 
kõige sellele liituva halva Ja alandavaga, kaasa arvatud tun
giv vajadus seista tc-iesti üksi Ja rakendada enese füüsilise 
eksistentsi säilitamiseks tihti üsna robustseid meetodeid me
hise poosi ja hoolimatu, midagi arvestava jöuprintsiibi lcaas-

K.J-t 

KORD-NOORED 



-  4  -

abil. Saksamaal oli see paiguti paratamatu-ka veel DP-laagri
te ajastul, läbi mitme aasta, kui sõda ise kõige sellega lii
tuva laostumisega oli juba ammugi seljataga. 

Ja see on kujuneva nooruse seisukohalt rohkem kui oluli
ne, sest seal vormitud lapsehinge olemus kannab pahatihti eda 
si seda väär-iseteadvuse võõrastavat pitserit, mille puhul 
võib üteldaz lapsest on saanud küll varaküpsenud nooruk, kes 
suudab lõhkuda enesele elus teed, aga igakord susugi mitte kui 
tasakaalukas Ja hästi kasvatatud noormees. 

Väga sagedasti on tõstnud selles moodses self-made-man1is 
pead mina-kultuse ülbe kuldvasikas, kes oma noorte sarvede 
Jõuga tahaks kujundada kogu möödunut trotsivat uut epohhi. Ei 
lo© seal siis enam midagi viisaka tagasihoidlikkuse vana voo
rus, ei elukogenud ja hea kasvatusega aastatelt vanemate ha
ritlaste eeskuju, ei ka tühjajbraallmise inimese sisemist kõ
ledust paljastav enesealandus. Jälle Ja üha tahetakse olla sö 
Japäevade üle lahingval Jadetormav ja tagalas võidutsev noo
ruk, kelle päralt on plikakeste imetlus Ja selle varjus mär
kamatuks Jääv vanemate Inimeste muigav pearaputus. Enesele 
rinnale koputades, kuuehõlmade varesetlibadena lipendades,Juuk 
sed silmil sassis Ja käed leuni küünarnukkideni püksitaskus ta 
vatsetakse siis ütelda umbes nõnda, et vaadake, siin olen m i 
na, arst (doktori) või insener, keemik või füüsik, majandus-
völ minu pärast maailmateadlane, kes oli juba seitsmeteist
kümneselt täismees ja kuulub nüüd sellena sinna Ja tollena 
teisale. Aga mis olete tele? 

Ei, jumal hoidku, mitte kõik, isegi mitte tähelepanuära
tav osa ei ole niisugused. Aga mõned on, üles üsna tühine osa. 
Mõnes on nood omadused varjatud ja prahvatavad ainult ajuti 
nähtavale. Ja sellele ei tohi pigistada silmi kinni. 

Vanal auväärsel Euroopal, kelle liikmeiks me endid tahame 
üha pidada, on sama auväärsed ja ranged kasvatusnormid, on ka 
range arusaamine mehe tõelisest väärikusest. Intiimorganisat
siooni resp, korporatsiooni konvent omakorda on paik,kus eri
neva kasvatusega kodudest tulnud noored inimesed vormitakse 
ümber tasakaalukaiks, viisakalks Ja tagasihoidlikeks inimes
teks. 

Jah, tõepoolest, mitte asjata ei ole kasvatus Ja "noore 
kuke" ülbe poosi murdmine konvendi üles tähtsamaid, kui isegi 
mitte peamisi eesmärke. Mitte asjata ei ole nõnda, et konven
dis lakkavad olemast kõik tiitlid Ja positsioonid ning püsib 
ainult konvendi vanus ühes vastavate tiitlitega - rebi 1. li, 
confr*. (till), noormaja, vana ma Ja, vilistlane jne.Teekond alt 
ülespoole käib igal juhul läbi karmi distsipllinitule, sinna 
ei ole midagi parata. Sest eesmärk on kindel - kasvatada hea
de kommetega, viisakat Ja rahuli]cult kaalutlevat,ennast igas 
olukorras valitsevat haritlast, kes vöiks normaalses olukor
ras esindada oma rahvast üles kõik kus Ja kuitahes hästi kas -
vatatud seltskonnas. 

Kas noorliikme kasvatus nende ühelt poolt muutunud , kuld 
põhiliselt ikka endiste tingimuste Juures peaks nutid kuidagi 
muutuma? 

Jah, muidugi, Juba eeltoodust on selge, et meie mööname 
teatavat eflnevust noorliikme kasvatuse vahel Rootsis Ja mu-
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j ai. Lõppsiht jaah aga kindlas ci kõikjal samaks:kasvatada in
tiimorganisatsiooni kodukorra kesvatuereeglite,traditsiooni
de ja tavade kaasati! fijstsipiiinikindlaid noori haritlasi, 
kes on vabad väärisetaadvnse eemaletõukavusest ja on karastu
nud nendes tõekspidamistes, mida näab ette korporatsiooni si
semine kord Ühes deviisidega.. IV.v-v.r.vati ainult kasvatusmeeto
did, olenevalt aajaocal5.se vanuiast. Tohutult raskemaks on 
muutunud kasvatsja ülesanne;, kelle vormida on nüüd Ühekorraga 
mitmes erinevas vanuseastme:* noore Xl iiuneid. See teeb kasvataja 
töö eriti raskeks ja nõua li rangelt 5 i-.d lvi duaalse kasvatusmee
todi kõrval ka tugevat psühholoogilist ja kaalukalt head käl-
tumisoskust. 

Et Rootsist saabunud seisukoht fikseerib rea ühiseid nen-
dlnguid tänase nooruse olemn.bea üldse,, aee kinnitab ainult se 
da, et noore inimese kujunemist halvab mitte ainult kodu puu
dumine, vald kodu purunemine üldse. Selles suhtes on olnud 
eesti noorsoo viimase kümne aasta arengu tee ühtviisi roopa-
llselt ohtlik kõikjal* 

ROTALIA PAGULUSES 
ITlrju Rootsi koondisest 

Rootsi rotalused seisavad praegu valiku ees - kas reisida 
või jääda paigale. ZSuna teatud osa nendest on juba valinud 
esimese , -siis püsib võimalus, et Rootsi peab oma ar
vulise esikoha loovutama mõnele teisele koondisele. IZul aga 
noort peret juurde tuleb sama arvukalt kui viimasel aastal 
(praega on 7 noorliiget), ei ole seisukord veel nii Iiriitlii
ne. Äraminejaid on mõnelt poolt nimetatud aravcrolisteks.Tei
selt poolt on aga sama nimetus antud allajääjatele. Tõde on 
muidugi nende kahe äärmuse vahepeal, Äramlnejad võtavad enda
le tunduva riisiko, siirdudes kohanetud ja sisseelatud tingi
mustest uutesse ja tundmatutesse. ZCuid ka siiajääjate riisi
ko - kõik, mis tundmata tulevik võib eneses kanda - ei ole ju 
kuidagiviisi väiksem. 

Kuulsad lootsi tülid'' jätkuvad raugeva hooga.Uelst on vä 
hemalt niipalju kasu olnud, et nüüd on siinsetel eestlastel 
kergem kui varem hinnata mitmesuguste poliltikategelaste väär 
tust. 

Nimetatud tülid on suurtes joontes jätnud Rootsi koondise 
puutumata. Zoondlse suvisest tegevusest võiks nimetada suve
päeva Saltsjöbadenis ümmarguselt 50 osavõtjaga, ksvil! Helkki 
leesment1 ärasaatmisõhtut ja iganädalast kooskälmlsi kogu su
ve kestel. Sügissemestri kavas on peale nimetatud kooskälmls-
te ja referaatide veel külalisõhtu korraldamine. -st 

Göteborg - "lahkuvate rotaluste linn" 

Rotalia koondis Göteborgis on vist oma sisemiste jõudude 
ja tulevaste plaanitsemiste tõttu alati olnud eriti huvitatud 
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kaasvendade elust teisel pool suurt ookeani. Loomulikult põh
jusel , et kõik rotalused, kes kavatsevad Rootsist alustada 
reisi dollaritemaales peavad alustama seda Göteborgist.Ei olo 
sugugi haruldane, ct mõni rotalus tilcmcrcmaale sõites teeb 
pikema peatuse enne seda Götcuoiglc ja sellega ühtlasi kuulub 
siis meie koondise perre* 

käesoleva aasta Jooksul on lahkunud -"üanadasac meie möödu
nud aasta senior conirJ H..I£tru, eõnsi confr J 51. ."Irab i • Lühema il 
päevil asub ZÜanada peole teele vii J Taimo Leete. Tema esialg
seks peatuskohaks on ettenähtud Liontreal» 

Uude praesidiumi valiti vilJ Jüri Adila - Rotlx, vlllljarl 
Ilölder - Rotlxx, vii? Juhan Läto « Rotixxx ja vill 71 toid Sa-
retok - Roti oldi 

19.okt. pühitsos vill Aksel Tomasson oma 50-a#sünnipäeva. 
Sünnipäeva koosviibimisest vill A.Tomassoni kodus võtsid osa 
paljud Göteborgi koondise liikmed perekondadega. Juubilarile 
anti üle traditsiooniline auaadress koondise poolt. A. Tomas-
son on ametis "Välismaal rootsluse alalhoiu ühingus" ( vastab 
meil 7älis4Ecsti [hingule), millise organisats iooni poolt kor 
raldati austusõhtu, kus pidu- Ja tervituskõnega esines Göte
borgi ülikooli rektor prof.A.Bocthius. 

astapäeva kommerss ja perekonnaõhtu otsustati korralda
da koos Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli aastapäevaga l.dets. 

Iloondisel on praegu 17 liiget. J.A-la 

INGLISMAAL...aastapäeva-napsld kahekesi... 

Pikemas kirjas toimetusele märgib vill Endel Aruja: 
"On juhtunud, et Rotalia aastapäeva-napsld peame nüü£ te

gema 'vana' Lossmanniga (panin vana meelega jutumärkides,sest 
tema rõõmus ilme ja elav osavõtt kõikidest eestlaste üritus
test Londonis ei luba teisiti) kahekesi, perekonnaõhtuks saa
me aga ka proua Lossmanni seltsiks. 

Hansen on ammugi .Zanadas* ,'Iurls pakib oma asju ja lubab 
jõulud juba .Zanadas vastu Tõtta, .aflosson on olnut! pikemat ae
ga halge (millest ta aga oi hinganud enno, kui napsidest jut
tu togin), kuld kirjutab, et on juba tööl ja jalaluu hakkavat 
kokku kasvama. Tõrmaküla on päris kadunu:!. Jui ta Shotlmaal 
oli, oli teisega paris kena kirju vahetada, Ja isegi külas 
käis Londonis, kuld nll nagu alla suurele maale tull,nll kohe 
kadus. Georg nicmmcri nime nägin Austraalia rotalustc peres." 

Veel rida lahkujaid 

ConfrI H.Haru, kelle aadressiks nüüd 86 Cartwrlght Str. 
London, Ont.Canada, töötab juba augustikuust alates vorst1-
tööstuses ja on olukorraga üldiselt rahul. Temalt äsja saabu
nud kiri jutustab muuseas: 

"Linn, kus elame, on ilus, sest eranditult peale peatäna
vate palistavad tänava 7.äri põlised vahtra-alleed ja suured 
pargid asetsevad õige lähestikku. Zlanad alased kutsuvad seda 
linna siinse maa miljonäride vanadekodu-1Innaks, mida ta te
gelikult ka on, sest siin elab 34 vananenud miljonäri,kes oma 
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sissetulekud saavad p?ngaprot sentidest• 
Uis puutub Rootsis olevatesse kaaevendadease, siis minul 

olevatel andmetel sõidavad Göteborgi perest siia vill Urvan-
dl, vii? leete ja '.-orifr; ."Zuulep, kes taotleb viisat.7ili To-
maesonil on US- viisa k ies, confrI ."Hcttenberg kavatseb siir
duda Austraaliasse," 

ÜSA -IQONPISE TEGEVUSEST 

Uu8 punkt_kommerssi päevakorda 

VII! kogu juhatus oma koosolekul 24,sept. otsustas paluda 
korpi Botalia USA koondise peakoosoleku päevakorda võtta kahe 
juhatusliikme valimine korpi Rotalia vill kogu juhatusse ja 
vii! kogu juhatuse esimehe kandidaadi valimise. 

iuölkldele koondistele otsustati teha ettepanek võtta uue 
punktina kommerssi päevakorda eemalolijäte mälestamine. Punk
ti täitmiseks esineks kõige suurema, semestrite arvuga kohal
viibija lühikese sõnavõtuga miilile järgneks tseremoniaalne 
t er v Ise j oomine .> Punkt tuleks asetada kommerssi päevakorras va 
-hetult lahkunute mälestamise ette. 

Hölgl konventide ja koondiste tähelepanu otsustati juhti
da asjaolule, et lil! ja rebi oi tohiks võtta enne tegevliik
me lks, kuni nad põhjalikult tunnevad korp! Rotalia kodukorda 
ja uususeid* 

Otsustati .aidata kaasa, et "Iielo Side" oleks hästi Infor
meeritud Rotalia elust. Selles mõttes püütakse kaasa tõmmata 
kõiki koond isi ja anda üksikute numbrite aisu kordamööda eri 
koondiste hooleks. 

"oosolek asus üksmeelsele seisukohale, et korpJametikand
jatel tuleb käituda võimalikult diplomaatlikult ja hoiduda 
Igasugustest teravustest. 

USA konvendi uus praos idlum 

Septembrikuu lõpul tolmunud kJk!k!-l valiti US.„ konvendi 
uus prae c id lum järgmises koosseisust confr i Ragnar llägl -Roti 
x, oonfrl Hans Adov - RotJr::, confr.' Jüri Hinno - Rot!rzz,ol-
derman - confr! Johannes Haup. Hagi "öölJ Valiti confr! Ilmar 
Aa ema, maglcant 1 - confr! »*ksel Lehtmäe, nagi ref! confr! Il
mar Aasma. 

Samal koosolekul valiti d!ki koosseisus confr! Jlcrl Laan-
tee, confr! A.Lehtmäe ja confr! H.Laupa. "Heie Side" toimeta
jaks kinnitati edasV~öonfr! Johannes äaup. 

Võeti vastu uus 1!1! 

Septembrikuul võeti vastu korp! Rotalia l!X!-ks arsti -
teadlane Paul Oberschnelder. Obersohncider on omandanud kesk
hariduse Trcffneri gtinn. Tartus ja alustanud arstiteaduse 
õpinguid kodumaal, lõpetanud Saksamaal. USA-soe siirdus Obcr-
schncider käesoleva arst?, märtsikuul, nsudes töötama nrsti-
k a n ä i d a a d  i n n  ü h e s  n n e e r i k a  h i i g l a s  B r o o k l y n i s .  P n u l  O b e r 
schnelder põlvneb Tartus tuntud nrstiperekonnnst. 
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USA koondise uua juhatus. 

Äsja toimunud korpi Rotalia USx». koondise peakoosolekul 
valiti vii J kogu. esimehe kandidaadiks vili Faul Mägi ..li lk -
meteks vilJH.Lcosmcn* ja E*nGts« USA koond ise juhatusse va
liti: esimõheks vii.7 £!«.äartin, laekuriks vill JT.Lemming ja 
klrjatolmctajaks vili AoPcrandi-

LIH3IL\T-EID USA Z00NDIS3ST 

- Confr' Jaak *5iLke kes töötas Californias,mobiliseeri
ti hiljuti US". sõjaväkke ja asus väljaõppelaagrisse,kuhu ta 
Jääb veel umbes paariks kuuks-, Hagu. confr; J.Hukk teatab, 
on tal lootusi saada xakendamiat tõlgina, 

- Confrž v.tiyjL_LIa>varc, ksllcl tuli emigratsiooniks võita 
rida takistusi., saõ^üs"^il^uti USA-ase ja asus esialgu Bos
tonisse. Tema lähen aaci-css ci ole veel teadae 

- Confrl Johannes ITuujp on oaanud ülees-nde Kanadas Ilmu
valt "Heie ElulM^seal kord kuus _ Ilmuva kirjandus-kunat-kul-
tuurlnurgo toimetamiseks. Samal'ajal õnnestus tal saavutada 
kokkulepe kirjastus Nord ic Pressiga ITevr Yorgis noorsoo-aja-
kirja "Noorte Sõna" väljaandmiseks. Eogu stensileeritud kuu 
kirja toimetamise ja väljaandmise tegelik koorem lasub Joh* 
JEaupi õlul. 

- ITorpJ Rotalia USA koondise süglskonmerss toimub New-
Yorgl Eesti liajas 9,detsembril, koosolekute algus on ette 
nähtud kell 15, millele järgneb komnerse kell 17 ja perekon 
-naõhtu kell 20, 

- USA, koondises on toimunud viimaste kuude jooksul all
järgnevad aadresside muudatused:• Heikki Leesncnt » 201 East 
82 St., o/o Young,'New York, NoY.; Ed.Lampson - 96 Earle Av 
Lynbtook, Ld.N.Y,; A«Rehepapp - 501 2.78 St. ,ap.l4^N* York 
N.Y*; R«Teder - 6303 NoSawyer Ave, Chicago 26, tel* JUnlpet 
8-4436; P.Hägi. RJIägi ja I«.Aasmaa - 362 E.183 St., II Fl.$ 
Jüri Hlnno - Perth -\nboy General Hospital, Perth Anboy,N;j-; 
R.Adams - 145 Earbour VJay, Bai Harbour, Liiani Beaoh,Pla.tH« 
Pitea - 529 E.87 St., NoYŠ korterit on vahetanud ka E.Priks 
ja H.Laupa, kusjuures viimase uus aadress ei ole momendil 
teada* E*Priksile võib kirjutada aadressil: Estonian Aid, 
22 E.17 St. ,Hew York, lJ,Yo Pkõlvik saab oma posti elukoha 
vahetuse tõttu ajutiselt aadressil: "Vaba Eesti Sõna"243 E. 
34th St. j ITcw York.> ITaY. I.Hõlpuscle, kes on siirdunud lae
vale, võib kirjutada nii endisel kui ka järgmisel aadres
sil: s/s OTCO Bayway. 17 Battery Pl.llew York, 1T.Y. 

- Viimastel referaetkooaolekutel„ mis tolmuvad nüüdsest 
alates restoran Rheinlandi ruumides 86-ndal tänaval, käsi
tas vill Heikki Lcesment "Sisepoliitilisi probleeme Root
sis", confr? Johannes lüaup "ICultuuri-alalisi vaatlusi Amee
rikas" ja vili A-,Perancii "LIaailnapoliitliisi olevikuprob-
leeme". Ettekannetele järgnesid elavad sõnavõtud.IZesksuveat 
alates toimuvad referaat-õhtud reeglipäraselt 2 korda kuus. 

"Iie 16 Side" nr.7, sept. 1960. Korpi Rotalia bülletään. Väl
jaandja: korpi Rotalia USA konvent« Toimetuse aadress: J oh. 
Haup, 240 East 34th St., ITew York City 16, IT.Y.Beeiiiesseex 
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M E I E  K O M M E R S S I D  
Kommerssi mõiste ja aisu on pärit saksa üliõpilaskonnast 

kus kommersseerimise all mõisteti lõbusat, sündimata üliõpi
laste koosviibimist, muidugi alkoholi saatel. Neid kommersse 
peeti siis eeal igasuguste juhuste puhul, nagu teatavatel 
tähtpäevadel, teatavate sündmustega seoses, mensuuride järe
le või ka muidu, kui tuju ja võimalusi kokkutulekuks oli.Bai 
tl saksa korporatsioonid ja nende jälgedes ka eesti üliõpi
laste korp-ld võtsid kommerssi kui üliõpilaste peo üle, kuid 
sidusid neid pidusid alati mõne tähtpäevaga või mõne tähtsa
ma sündmusega. Eesti korporatsioonides, kus kommerss ka lõ
busaks koosviibimiseks oli, lisati kommerssile siiski teatav 
tõsine ülesanne juurde, kus tõsised kõned, tõsisemad laulud 
ja vandetõotuse andmine (juramentum) lõpuks domineerisid.Nii 
kujunesid kommerssId mingiks aktuste ja koosviibimiste vahe
astmeks. 

Rotalia võttis juba kohe asutamisel seisukoha, et kom
merss on korpi elus suur ja tähtis sündmus, mis tuleb vääri
kalt, tõsiselt ja täielikus vennalikkuse vaimus pidada. See
tõttu on Rotalia kommerssid suuresti erinevad teiste korpo
ratsioonide omadest. Nendele erinevustele tahakski juhtida 
siinkohal tähelepanu. Botallas peetakse kommerssi sääraseks 
ametlikuks toiminguks, et isegi kodukord kommersi kava, kom
bed ja käigu reguleerib ja fikseerib. Minu teada on teistes 
korporatsioonides kommerssid siiski ainult traditsiooni ja 
kombe küsimus. 

Mis teistel korporatsioonidel täiesti puudub,see on kom
merss i-päeva avamine ja vastuvõtmine. Eotallas tahetakse sel 
le päeva tähtsust eriti allakriipsutada. Korra kohaselt ko
guneb Rotalia pere, eriti konvendi 11 ilcmed.kommersi eelõhtul 
konvendi vapisaali, kus siis mõni minut enne 24 täielik vai
kus kuulutatakse. See 3-mlnutliine vaikus on mõeldud vaik
seks medieerlmlseks ja mõtisklemiseks enne suurt päeva. Kell 
24 kuulutatakse kommerssi-päev alanuks, tuuakse korpi-i lipp 
sisse (või heisatakse väljas) ja lauldakse ühiselt värvide 
laulu. 

Teiseks kommerssi-päeva lseäralduseks Rotallas on see,et 
alates kommerssi-päeva algusest kuni ametliku kommerssi al
guseni on keelatud liikmetele igasugune alkoholi tarvitami
ne. Mõte seisab siin selles, et igaüks peab ilmuma kommers
sile kainelt ja korralikult. 
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Kommer38 selle ametlikus osas on Hotaliae sügavalt tõsi
ne sündmus. Kava f kõnelejad ja laulud) määratakae kindlaks 
konvendi koosolekul ja sellest peetakse rangelt kinni. Juba 
57 aastat on Rotalia kommerssi kavad peagu täpselt ühesugu
sed ja see on muutunud kaljukindlaks traditsiooniks. Kavasse 
kuuluvad ainult tõsised kõned ja laulud. Et aga istumine lau 
dade ääres mitte puiseks ja pingutavaks ei muutuks, siis on 
lubatud õlle ja muude nõrgemate jookide abil vabalt ja sun
dimatult koos Istuda. Kommerssist osavõtjad peavad korrali
kult ja kohaselt riietatud olema, muidugi virve • kandes, ja 
väärikalt esinema. Fraesidlum peab olema täies värvide dres
sis, samuti valitud vandevanemad. Kommerssil peab valitsema 
täiesti vennalik ja südamlik vahekord kõikide vahel.Sel päe
val ei tohi tülisid ega lahkhelisid olla ning vanad tülid 
peavad olema selleks päevaks likvideeritud.-- Need on põhi
lisemad erinevused, mis iseloomustavad Rotalia kommerssi. 

Kõige tähtsam osa kommerss11 - vandetõotuae andmine - on 
ka Rotallas teistest korporatsioonidest erinev. Kuna peagu 
kõikidel teistel konventidel on vandetõotuse andmine paari
kaupa, s,t# oma vastas Istuva vandevennaga, on Rotallaö van
de andmine Individuaalne, s.t. igaüks torkab oma deklisse 
Üksikult Ja vandevanemate ees. Paaris vandetõotuse andmine 
on pärit kombest, kus töötatakse truudust oma seekordsele 
kaasvennale, sõlmides temaga nagu kindlama sõpruslepingu,ku
na Individuaalne vöndearidmlne on aadr-esseeritud kogu konven
dile ja isamaale, Rotalia juramentuml tekst ja laulu viis on 
algupäralt saksa oma.sanr.tt sellega kaasas käiv tseremoniaal 
Seega peaks ta olema ajalooliselt õigem. Sõnad ja mõte mui
dugi on modifitseeritud Eesti olude kohaselt ja oma korpo
ratsiooni põhimõtetele vastavalt. Seega ka erinevus teistest 
korporatsioonidest. 

Vandetõotuse andmine on pühalik toiming ja selle teosta
mine peab sündima Igati väärikalt ning tõsiselt, sest kui 
keegi tõotab truudust oma Isamaale, oma korporatsioonile ja 
oma kaaevendadele, siia on see vastuvaidlematult püha ja tõ
sine toiming. Muidugi suure hulga kommerssist osavõtjate pu
hul venib juramentum väga pikaks ja muutub veidi monotoon
seks, kaid siin pole midagi parata. 

Mäletan veel väga selgesti, kuldas enne esimest kommers
si 1.märtsil 1914 Peterburis tull kogu see kord ja tseremo
niaal välja töötada, laulud tõlkida, viisid pähe õppida, ja 
kui kõik valmis oli, siis tulid kõik mehed kokku, et teha nü 
"peaproovi". Tahtsime, et kõik läheks viperusteta. Ja Uks. 

Konmerssid on eksternsed ja Internsed, s.t. külalistega 
ja ainult oma liikmete vahel. Esimesi on peetud rohkem, kuna 
tähtpäevade puhul on olnud ikka soov näha ka häid sõpru ja 
külalisi enda juureg eriti aga lepinglasl kodu- ja välis
maalt. Külalised kommerss11 alluvad kõikidele kommerssi kom
metele ja korrale ja peavad vastavasse õhkkonda sisse elama. 

Pärast ametliku kommerssi lõppu ja pärast vägevat "Oau -
deamust" järgneb mitteametlik osa - pidusöök, millest viima
sel ajal ka daamid on osa võtnud. Mitteametlik osa on olnud 
muidugi puht seltskondlik, kus igaüks püüab olla lõbus ja 
rõõmus. See aga ei tähenda, et igaüks võib seal teha, mis ta 
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tahab» Koosviibimine allub siiski kindlale koosviibimise kor
rale, kus on ettenähtud nii sõnavõtud kui ka laulud, ja sel
lele peavad alluma kõik osavõtjad, ilma et esineks mingisugu
seid "mlnna-laskmisi", vaatamata kasutatud ''troppide" kvantu
mile. Tavaliselt oli kommerssi-päeva tagatipuks järgmisel hom 
mikul kaatripäev Ühes vastava koosviibimisega.Kaatrlelne ajal 
oli lubatud teatava aja jooksul ( pool tundi kuni tund) täit
sa treneerimate kasutada laulu või sõna, ka seesugust, mis ei 
kannata trükimusta. Selle aja kestel ei tohtinud keegi tema 
aadressil üteldud pahaks panne ega sellest solvuda. Sel ajal 
tolmunud ütlemised ei saanud olla auhaavamised ja nendele ei 
tohtinud järgneda väljakutset ka hiljem. Kaatri-eine lõpuga 
oli ka kommerssi-päev ametlikult lõppenud, Kellel siis veel 
tuju ja ettevõtlikkust oli, see võis omal kulul muidugi edasi 
pidutseda. 

Rotalia on pidanud kaugelt üle 60 kommerssi ja peab neid 
edasi niikaua, kui rotallased veel elavad, Kommerssld on ol
nud helgemateks päevadeks korpi elus ja igaüks meist mõtleb 
heameelega tagasi neil veedetud tundidele. Kommerssld on ol
nud ühendajateks, sidujateks ja vennaliku ühtekuuluvuse tunde 
väljendajateks. Igaüks meist on võtnud sealt kaasa häid mä
lestusi ja uut kindlust halli argipäevasesse ellu. Meist iga
üks on kindlasti osa võtnud paljudest pidudest, koosviibimis
test ja loengutest, aga ükski neist ei ole andnud vist seda, 
mida on andnud kommerss. 

Minul isiklikult on neist rohketest kommerssidest, mil
lest olen osa võtnud, püsivalt meelde jäänud S - nimelt esi
mene kommerss 1914.a. Peterburis ja korpi 25.aastapäeva juu-
bell-kommerss Tartus 1938*a, Esimene kommerss oli meile noor
tele suureks sündmuseks ja elamuseks. Missugune südamlik,ven
nalik vahekord kõigi 14 mehe vahel valitses, seda on praegu 
endale raske kujutleda. Mäletan veel, et Jüri Uluots tol ööl 
tõotas, et tema ei puudu iialgi üheltki Botalia kommerssilt 
oma elus. Ta oli kommerssist nii vaimustatud. Ma arvan,et Jü
ri peagu seda sõna suutis pidada. 25.a. juubelikommerss impo
neeris oma suurusega ja mõjukusega. Kui üle 500 mehe koos on, 
vägev laul kõlab ja vaadatakse tagasi saavutustele... - siis 
oli meil, kes me 25 aasta eest seda tööd alustasime, Ülev ja 
uhke tunne. Rotalia seisis siis oma senise arengu tipul, - ta 
oli suurim korp! Eestis, omas oma Ilusat konvendihoonet ̂ lind
lat ja kvalifitseeritud liikmeskonda, head nime ja arvurikast 
noorte juurdekasvu. See oli vägev kommerss! 

Tänavu pühitseme jälle oma aastapäeva kommerssiga. Peame 
neid USA-s, Rootsis, Kanadas, Saksamaal ja võib-olla kuskil 

• maailmas enam-vähem ühel ajal. Kuid kindel on, et vana Rota
lia valm igal pool, kus sini-must-rohelIse kandjad koos kom
merssi peavad, ka kindlalt valitseb. See vaim, mis tuhandete
le raskustele vaatamata endiseks on jäänud ja endiseks jääb. 

Aastapäeva-kommerssi puhul siin, USA-s, hüüame kõikidele 
kaasvendadele üle maailma, Ükskõik, kus maailma nurgas nad ka 
asuksid, üks mõjuv "Proeit kommerss!I!" 

Paul Mägi 
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AOTtfD M .ORGANISATSIOON 
Iga perekond, iga organisatsioon, iga riik vajab järel

kasvu. ühiskond mis ei kasva, jääb seisma oma arengus, muutub 
kiduraks ja lõpuks hääbub. See 'on eluseadus. 

Sellest lihtsast ja rangest reeglist järeldub organisat
siooni huvi uute liikmete vastu, kee pärast teatavat kohane-
mlsaega täisõiguslikena võtavad organlsatsloonltÖÖ oma õlule, 
astudes vanade asemele või täiendades nende koosseisu värske 
energiaga. Nii siis: uued juurdetulijad annavad organlaatsloo 
niie oma aja, energia, huvi ja tööpanuse. Ühesõnaga - viivad 
organisatsiooni edasi ja teostavad tema ideid. 

Elus ei ole aga midagi ühepoolset, ainult tihe huvisid tee 
-nlvat, vald kõik suhted Ja huvidevahekorrad on vastastikused 
muidugi eeldusel, et valitseb vabatahtlikkuse printsilp.Seega 
peab leiduma midagi, mis organisatsiooni huvitavaks teeb.mil
lega ta'uusi liikmeid n.ü. juurde tõmbab ja mida ta uutele 
juurdetulijatele omalt poolt pakub. See midagi võib ol
la väga erinev, olenedes organisatsiooni sihtidest, Ideoloo -
glast j.m. Tulles konkreetselt eesti üliõpilasorganisatsioo
nide - eriti korporatsioonide juurde, püüan anda ülevaadet 
sellest, mida pakkus korporatsioon noortele toona. 

Et sellele täpsemat vastust anda, peame teadma, mida üks 
tillkooll-lkka jõudnud noor,vajab enese arendamiseks. Minu ar
vates on siin peamiselt kolm asja: haridus, kasvatus ja sobiv 
Ümbrus, Haridusliku külje eest hoolitses muidugi ülikool vas
tavate õppejõudude, kirjandus», loengute, praktikumide jm.kau 
-du. Samuti rahuldas ta sobiva ümbruse nõuet neil tundidel 
päevast, mis veedeti tema teaduste allika11. ülikool ei olnud 
aga mitte võimeline siduma noort oma rikastavasse miljöösse 
pärast otsest Õppetegevust. Ammugi polnud tal vahendeid üli
õpilase 'igakülgseks kasvatamiseks ja kujundamiseks.Neid lünki 
noore isiksuse kujundamisel püüdsid täita korporatsioonid. Ja 
ma julgen kinnitada, et nad tegid seda täie vastutustunde ja 
suure eduga. 

Suur, sõbralik kaasvõitlejate pere erinevailt ajastullt, 
lgasugusellt kutsealadelt ja mitmesuguste teaduslike kvali
fikatsioonidega pakkus rikkalikke võimalusi selleks,et ennast 
hästi tunda, oma aega tulusalt veeta ja sisse elada eesti elu 
-jõulisse haritlaskonda. Seege juba korporatsiooni miljöö Ise 
oma Igapäevaseis eluavaldusls ja oma mitmekesiselt koossei
sult oli noorele studlosusele kasvatavaks teguriks, mis teda 
muutis vastuvõtlikuks ja huvitatuks kõigele sellele, mis kor
poratsioon pakkus, Ja seda ei olnud vähe. 

Kõigepealt õppis noor Inimene kodukorrareegllte-kaudu aru 
saama iidselt vana korporatiivse ühiskonna distsiplineeri tud 
olemusest kui iga kasvatuse põhialusest. Samaaegselt õppis 
see noor ennast tunäma võrdõiguslikuna ja vennana kõigi teis 
-te sama suure pere liikmetega* Ta õppis aru saama ja hindama 
traditsioone kui ühendavaid,, kaunistava id ja seega meie elu 
rikastavaid tegureid. Ta õppis esinema, ennast väljendama,oma 
seisukohti kaitsma, debateerima. Ta harjus algusest peald lä
bi käima vanemate ja kõrgeposltsioonlliste villstlastega, mis 
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tekitas temas eneseusaldust. Aga ta õppis ka vanemaid austa
ma ning tarbekorral kutsus konvent teda korrale - kasvõi tema 
Isiklikes rahaasjadeskl. Ta pidi lugema ja töötama, et esine
da referaatidega. Ta pidi liikuma ka väljaspool korporatsioo
ni piire, et olla vääriliseks esindajaks oma organisats iooni
le ja kujuneda kõigile vastuvõetavaks seltskonnainimeseks. Ta 
võis ennast arendada seltskondlikus laulus,vehklemises, lask
mises, mitmesugustes spordialades jne. Ta sai võImete kohaseld 
ülesandeid ja auameteid konvendilt, mis õpetasid teda vastu
tust kandma ja teistelt korda nõudma. Ta õppis demokraatli
kult osa võtma ühistest probleemidest ja asjaajamisest.Ta har 
-Jus oma korporatsiooni delegaadlna pariamentaristliku tege
vusega üliõpilaskonnas ja välismaade üliõpilaskondadega suht
lemises. Ta tõmmati kaasa rahvuslikele üritusile: automaatne 
kuulumine Kaitseliitu ja osavõtt muist üldrahvuslikest ette
võtteist. 

Ta sai osa kõigest sellest, mida vajab täisealiseks saav 
akadeemiline noor: vallatut elurõõmu, stimuleerivat ümbrust, 
rikkalikke võimalusi Isetegevuseks ja eneseavaldusiks.distsi
pliini ja vastutuse tunnet, seltskondlikku rutiini(eneseusal
dust ja rahvuslikku hoiakut. See kõik moodustaski kasvatuse 
vastavas miljöös, mis ühendatult ülikooli poolt antava hari
dusega kujundasid meie noore harltlasgeneratslooni. 

See oli siis, toona. Aga kuldas on siis nüüd? 
Olles närustatuit ja laialipillatult endid võõrastel mänd 

-rltel siiski jalule ajanud, küsime endilt: mis on meil veel 
säilinud väärtuslikku? Põhilised väärtused - kodumaa, rahvas 
Ja Iseseisvus on meilt momendil võetud. Omakultuur Ja mater
iaalsed varad on tugevasti rüüstatud. Meil ei ole siin midagi 
muud Järele jäänud kui hajutatud rahvusgrupid ja õigustatud 
lootused tulevikule. Järelikult moodustavad praegu suurima 
säilinud väärtuse meie Inimesed. Et me ei hääbuks, selleks on 
meil tarvis järelkasvu. Seega peame katsuma siduda kindlalt 
Iga eesti .noore oma rahvusperre. Emakeelset haridust me neile 
pakkuda ei suuda. Omakultuuri tutvustamiseks on siiski vahen
did olemas, ehkki puudulikud0 Rahvuslikku kasvatust aga saame 
ja peame neile andma. Nooremad lapsed - ehkki võõrastes koo
lides käies - on oma vanemate kaudu meie rahvustervikuga seo
tud. Peale selle teevad sel alal tõhusat tööd meie skaudid, 
eelrtl täienduskoolid jne. Hele akadeemilised noored on aga 
sageli perekondadest eemal ülikoolides, või on nad alla sat
tunud Üksikuina. Ümbruse mõju on neile tugevam, sest tasakaa
lustavate tegurite ( perekond, skautlus jne.) osatähtsus on 
väiksem. Nad on ühesõnaga suuremas hädaohutsoonis ja nende 

"'säilitamisele tuleb pühenduda täie energiaga. Aga kuidas? 
Kuna meil on olemas pikaaegsed traditsioonid meie akadee

miliste noorte kasvatuse alal, siis ei pruugi me selleks ha
kata kaugelt vahendeid otsima. Meie elu on küll muutunud,meie 
olukorrad ja võimalused ka. Ent meie rahvuslikud põhimõtted, 
meie arusaamised noortest ja meie kindel elutahe mitte.Selle
pärast olen kindel, et meie säilinud korporantide pere tahab, 
suudab ja peab oma vanade traditsioonide kohaselt jätkata se
da suurima tähtsusega tööd meie akadeemilise järelkasvu koon
damisel ja säilitamisel. Ning Iga tulihingeline eesti noor, 
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kes oma rahvusele ei taha kaduma minna, peaks viivitamatult 
astuma kontakti meie vanema hsritlaspere - korporantidega.Ai
nult sel teel - tihedas vennalikus ja vastastikku teineteist 
respekteerivas vaimus kindla distsiplineeritud rahvusliku or
ganisatsioonina suudame säilida elujõulistena, Ainult selli
sena saame täita oma kannatava kodumaa missiooni ja pöörduda 
ükskord tagasi oma isade maale vankumatute eestlastena - uue 
eesti haritlasgeneratsioonina. 

1913.a. asutati Peterburis Rotalia. Asutamine oli tingi
tud ainuüksi noorte üliõpilaste soovist ja tungist luua kind
lat, tugevat eesti rahvuslikku vennastust, mis vastaks nende 
ideaalidele ja arusaamistele. Tavalisti on igal pool sääraste 
uute seltskondiiste rakukeste, seljataga olnud teatavad toeta
vad jõud sellest ümbruskonnast, kus see asutamine toimub. Aga 
Rotalia asutajad seisid üksinda oma vastse ettevõttega keset 
võõrast pealinna, keset neile vaenulikku eesti üliõpilaskon
da, osalt ka keset mitte heatahtlikku või ükskõikset eesti 
seltskonda Peterburis. Ja ometi oli noortel algul tarvis tu
gevat moraalset ja ka ainelist toetust. Ainult üksikud aka
deemilise haridusega seltskonnategelased sümpatiseerisid mei
le., ja nendest said ka meie esimesed vilistlased (I-ossman,Me
yer, Lill). Tuli endal astutud sammu Järkjärgult realiseerida 
Ja oma enese töö, käitumise ja meelsusega endale eesti selts
konnas Peterburis ja ka kodumaal positsiooni kätte võidelda. 
Seda tehti. Kuld päris lima sõpradeta meie ka ei olnud. Uks 
neist oli Otto Mägi. 

O.Mägl oli sündinud Hallistes taluomaniku pojana.Juba noo 
-reit pidi ta endale ise leiba teenima. Lõpetades Viljandi 
kreiskooli oli ta mitmel pool vallavalitsustes ja kohalikku
des ametasutustes tööl, kuni siirdus Peterburgi ja asus seal 
väikese ametnikuna tööle pankades. Tulihingelise isamaalasena 
hakkas ta otsekohe töötama kaasa Peterburi eesti seltskonnas. 
El leidunud toonase Venemaa pealinnas vist ainustki eesti et
tevõtet või organisatsiooni, kus O.Mägl ei oleks töötanud kaa 
-sa. Eriti suured oli O.Mägi teened aga Haridusseltsi üles
ehitamisel ja Peterburi eesti rahaasutuste loomisel ning aren 
-damisel. Nõnda muutus ta pikapeale Peterburi eesti seltskon» 
nas üheks tuntumaks kujuks, omaftes kõikjal suurt lugupida
mist. Tema eestvõttel muutus Peterburi Eesti Laenu-Holu Õli
sus järjest.suurema läbikäiguga rahaasutuseks ja ta sai sel
le juhatajaks. Eriti soojalt suhtus OJiägi eesti üliõpilas
tesse; kus ta vähegi sai ja oskas, seal aitas ta eesti üli
õpilasi, olles ka ise igati ärksa vaimuga ja laialdaste vaim
sete huvidega. Eriti kiindunud oli ta aga muusikasse. Peter-

Helkkl Leesment 

ü k s '  n u r g s f c i v 1  r a j a j a i d  
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burl tulles oli ta õppinud paar aaatat konservatooriumis flöö 
tl, jätnud aga majanduslike kitsikuete tõttu õpingu2 pooleli. 
JBa tõlkis tQ kirjandust ja oli omajrtgu väikselt luuletaja. 

Otto Mägi oli, nagu juba märgitud, tülina rafcvnelano Jiing 
kõik ettevõtted, mis aitasid tõsta eesti rahvustunnet ja puu
tusid Eesti tulevikku, leidsid temas alati sooja pooldaja ja 
toetaja. Rotalia asutamisel oli tema üks esimesi, kes rotal-
lastele püüdis täie hingega knasa aidata. Olgugi, et ise mit
te akadeemilise haridusega, oli ta oma seltskondliku tegevuse 
tõttu väga tihedalt seotud eesti akadeemiliste ringkondadega 
ja seisis selletõttu nendega ühel vaimsel tasomol. 

Sui Rotalia omalo. välkoso konvendi korteri sai, siis oli 
O.Mägl aoo, kos annetas sinna esimeaed mööblid - diivani,too
le ja muld vähemaid asju. Hiljem annetas ta konvendilo enda 
arhiivist kirjandust ja mitmed vaned manuskriptid (nende hul
gas mitmed Kunderi ja Kreutzwaldi avaldamata tõlked üliõpi
laste lauludest) ja tihe prof.Zöleri lõpetamata maali (kujutas 
vist, nagu mäletan, Viljandi lossivaremaid), millel praegu 
oleks suur kultuuriline ja kultuur-ajalooline tähtaus.Kui mi
nul omal ajal tuli mag! oantl-na luua meile eestikeelseid kom 
-merssl-laule, siis oli mu onu minule selle Juures suureks 
abiks ja toeks. Ka mitmesuguseid noote eesti laulude jaoks 
salme temalt. 

Aga väga oluline Rot&liale oli tema aineline abi. Et kon
vendi korterit sisustada,.oli tarvis raha. Seda salme kohe 0. 
Mägi kaudu Laenu-Holu Ühisusest ona meeste vastutusel (muide 
seda nii kergesti ei antud). Ja kui rotallastel oli rahamure
sid ( või millal neid oi olnud.!), siis mindi Ikka O.Mägl poo
le panka, ja Ilma oi jäänud keegi. See oli suureks abiks mõ
nelegi, kelle rahakott oli kehv, eest õppida taheti ja elada 
tull. Žhlrantldeks olid alati oma kaasrotallased,sellest Jät
kus. Rahaasutuse seisukohast olid need küll nõrgad käenehed, 
kuld ükskord ütles O.Mägl nulle, ct noh, kui poisid just ei 
saa maksa, oks ma siis Ise õiendan. Aga olime siiski kõik nii 
korrektsed, ct ükski võlg ci jäänud tasumata või pikendamata. 

Säärane soe suhtumine ja see vaimne ning aineline toetus 
O.Mägl poolt kestis kogu Rotalia Peterburi aja lübl.Tena abi
ga lõi Rotalia endale peatselt kindla positsiooni Peterburi 
seltskonnas ja nele püüdsine Jõudumööda kõikidest seltskond
il stc st- üritustest osa võtta. 0.Hagil cl tarvitsenud meis 
pettuda. 

Tuli sõda ja tulid revolutsioonid. A.1917 lakkas korpo
ratsiooni tegevus Peterburis. Korpi varandused ja korteri röö 
-vlsld onnmlasod, midagi cl jäänud järele. Meie pere valgus 
laiali. Otto Mügi j lil Peterburisse, kuni see osutus veel või
malikuks, - ta ei tahtnud jätta maha oma armastatud panka.Lõ
puks otsustas ta hakata siirduma kodumaale. Vabadussõda oli 
lõppenud. Kes sai, katsus punasest põrgust pääseda kodumaale. 
Aga nlilg ja võimatud elamistingimused sõja ajal olid ta ter
vise põhjalikult ruineerinud. Oodates Luugas edasipääsu Pihk
va kaudu kodumaale ta haigestus tüüfusesse ja varises peat
selt kokku. Tema abikaasa jõudis üksi kodumaale. 

Kõik rotallased, kes pürlt Peterburi ajastust,mäletavad 
sooja südamega seda suurt Rotalia sõpra, kes kõige raskematel 
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aegadel helde käe ja südamega nende kõrval eelgla,ergutas,ai
tas ja nõu andis. Truud sõpra ei tohi ka alla unustada, kui 
aastakümned on möödunud ja sõbra hauda juba ammu on katnud 
unustuse tihe linik. 

Paul Mägi 

Nõnda nad elavad Ja töötavad 

ROTALUSE SURM SAKSAMAAL 
VII! A.Bals, viibides riigimetsade korraldustöödel Lõuna-

Rootsis, kirjutab, et "Hele Side" on jõudnud ka temani. Edasi 
märgib tai 

"Oli mulje, .et meie inimesed pole teadlikud vlliRcb. -Eder-
naa suroast, kes asus Saksamaal vono tsoonis'. Ta asus Halle/ 
Saales Ja suri lastehalvatusse 12.91.1946. .Leinana j Cil abikaa
sa Blfrlede 6-a. .tütrega. Rootsi koondise poolt saadeti keva
del toetuspakk, mille kohalejõudmist abikaasa tänuga kinni
tas. Nüüd on mõlemad, nll ablk. kui ka tütar läänes. 

Rotalia arvukast metsameeste perest asun mina üksi vanast 
"kaadrist" siin. Rootsis on vastu võetud 2 mctaandus-üllkooll 
meest, kes on nüüd lõpetanud. 

Lähemal ajal saabub Saksamaalt, Geisllngenlst, . külastus-
vliaaga ella vll! Karl Aasa, kel ablk. kopsude pärast tekkis 
USA-sse siirdumisel takistus. Võimalik, et vll! Aasa küsimus 
alalise peatusloa osas laseb ennast elln korraldada. . 

Saksas ootab mul vennas - oonfrl pikemat aega järge U8A-
886. JTelne vennas Rootsist - vll! .Iltiar - asub üle Saksamaa 
IRO kulul teekonda Kanadasse." 

LEIN TABAS ROOTSI KAUDU ROTALIAT 
Rotalia koondis Rootsis sai uue Juhatuse. • Soome 

vennasosakond tervitab 

Rootsist neil päevil saabunud Informatsioon jutustab: 
"Tuleb alata kõigepealt kurva sündmusega, mis tabas siin 

Rotallat. 10.nov. kella 10 paigu suri oma kodus vll! Elm.Iam-
mark, kes astus Rotalia lil! 11.v.eebr. 1948 ja lõpetas hiljem 
siinse metsandus-üllkooll. Käesoleva aaata kevadel teoatatl 
talle raske mao operatsioon ja sellest ei olnud abi. Llatuscd 
toimusid 16.nov. Krematooriumis oli auvalves 6 confrl/vlli ta 
-välistes ülikondades, kuna oludest tingituna tulid frakid 
ära Jätta. Leina tõttu jäi senlorl korraldusel kommerss ja pc 
-rokonna-õhtu pidamata. . 

12.nov. aasta-peakoosolekul valiti koondisele uus praosl-
dlum koosseisus: Rotix - vili .Kristjan Jooat, abi - confr! (*• 
Bcrggron, Rotixx - vii! V.rtur Kollcr, Rotixxx - vll! A.Pals , 
Rotioldi oonfr! F. Lannsoo. .Vllikogu juhatus Jäi sel koos
olekul valimata. . 

Aastapäeva puhul sar.bus rida tervitusi. Anname siinkohal 
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edasi need, mis puudutavad kogu Rotalia peret, nimelt: 

"Helsinkl, 10,/ 11.1950, 10.40* Sydänellinen Ounittelu 
veljesosakunta korporatio Rotalialle sen vuoslpälvanä - Var-
sinais-Suolalainen Osak. ja Maunu Tavastin ::ilta." 

"Elagu Rotalia!" Outeri ̂ allioniemi." 

24.nov. asus Rootsist teele Kanadasse exsenior O.Tinnas. 

lafayette väikelinn Jüalifornia keskpäevase päikese lõõmas 
linnatänavail ei liigu peagu ühtegi lnltihlnge, välja arvatud 
linna läbistav maantee, kus vahetpidamata neljakordses reas 
voorivad autod* linnas endas longib majade varjus vaid mõni 
tülpinud neegrinägu ja tõttab kusakile kooliealine poiss,sel
jas lühlpüksid ja poollahtine särk. 

Seda kõike ma näen kõrgemalt mäeveerult, kus tammed ja pu 
-napuud annavad vaevalist varju* Päike ci halasta puulehtede
le ja need langevad pisitasa maapinnale. liu ifinber on koltunud 
metsik kaer ja mürgiste tammede põõsad. Olen siin kõrgel üle
val selleks, et maa seest - 7 jala sügavuselt - välja kaeveta 
raudtorusid. Olen varustatud kirka ja labidaga, sest maapind 
on kaljune, nii et enne. tuleb tugevasti töötad.a kirkaga ning 
alles selle järele lasta käiku labidas. 

Pärast lõunat ma harilikult lõhun puid mäkke supelbassel-
ni juurde viiva tee ääres. On sellised suured kühmakad pakud 
eukalüptuse tüvedest. Neid sanb lõhkuda ainult raudkilludcga: 
Ikka kiilud otsadesse ja siis keskele. Ullks ja kõlks käivad 
suure haamri löögid killu pihta, kui minust mööduvad supel-
trlkoodes prouad-preilid ja härrad, kihutades autodes supel-
basseinl poole. On niisugune halenaljakas pilt, nagu "Ristl-
tegijates" laulab Zlvllõhkuja ̂ ndres: "Uhked härrad, uhked 
prouad minust mööda sõidavad, ja siis kiirelt kaugenevad, kui 
mu kuju silmavad..." 

Siin tüll selle vahega, ct prouad Ja preilid mööda sõites 
naeratavad ja mulle lehvitavad. Teine kord peatatakse auto ja 
uudishlmutsetakse, kas töö on raske. Tulge, ütlevad.meiega 
kaasa suplema, peremees.lubab teid niikuinii tunniks või paa
riks. No,thank you, vastan, I like to work... 

Jah, aa olen teenistuses oarotakcrlna juba kuu aega Jõu
kas majapidamises. Minu tööpäev kestab kella 7 honn.kunl kel
la 7 õhtul* Toon igasuguseid töid* Õhtuti istun aga pererah
vaga koos najaeslsel rõdul, kuun kohv laual. Nõnda me nõnule-
me, kui imnstllkust kosest voolab vesi prozhektorl värvilises 
valguses. Ja siis seletan ma neile poliitikat... 

Nõnda käib uustulnuka küsi Californias, maal,mille nimi 
meenutab tulist päikest Ja pruuni, alasti keha. Meie olene 
siin ootajad. Heie ootame oma aega niikaua kui elono. 

Valter Männik 
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Jaan Lattik (EtS), kes ona põhilaadilt on suur korpora
tiivse kasvatuse pooldaja, pühendab ona teoses "Teekond läbi 
öö" I ilusaid lehekülgi ka konvendielule. Nõnda loeme sealt 
muuseas: 

" ÜLiõpilase elu on esinesil päevil ja nädalail kui paksu, 
tiheda kullatolmuga üle tõmmatud. Oled - esimese klassi koda
nik, Eriti veel, kui ei ole organiseerunud. Vanemad semestrid 
kohtlevad üht sellist härrat ineviisakalt, Zutsuvad konvendi 
korterisso Ja ajavad kogu aog õllekannu juures äärmiselt as
jalikku ja mõistlikku juttu... Sol hetkel aga, kui sa astud 
organisatsiooni, on igasugune lahkus, viisakus ja kenadus kui 
võilill närtsinud. VRcbano," lõikas valus kutsa läbi konvendi 
ruunide kõrvu. "2as sa kiiremini ei oska käia, kas sa ei kuu
le väikeat häält," jne. lausus vanem semester. Vanemate tu
dengite eriharrastus oli noorematele naha vahele tikkuda.Hit
te üksi need akadeemikud ei piinanud rebaseid oma käskude ja 
sõnadega, kelledel oli õlle juures hea olla, ka teised kained 
nehed pruukisid sama hästi suud, kui rebane neile parajasti 
ette juhtus. 

Uks ninu conooctoreid astus paha aimamata lugemistuppa,et 
vaadata, mis on ajalehtedes ka uudist. Laua ääres istus vana 
auväärne vilistlane, juuksed teisel juba hallid ja pea har
jalt hõredaks jäänud. Rebane ütles viisakalt tere ja asus lu
gema. Vilistlane küsis, et kustpoolt see rebane ka pärit on. 
"Nõost," vastas-küsitav. Silmi ajalehelt üles tõstmata lausus 
kõrgema haridusega vanem mees: "Jah, Nõo pool kandis on palju 
suure ninaga ja rumalaid mehi." Ila mõtlesin, et küll on aga 
sinder vedela ja iksemata suuga. 

Pärast lõunalnuas olles ma panin kogumata kolm, neli tald 
-rikut tc-ma tuliuue kaabu peale, mille ta oli asetanud söögi-
tuppa aknalauale. "ICüll see on kindlasti ühe rebase töö,"aru
tas suure suuga vilistlane, kui ta vaatas ja vahtis oma uut 
kübarat. Ei meie teadnud sellest midagi. Temale sai selgeks 
tehtud, et kaabu ei ole taldrikute all vähematki asja kaota
nud oma ilust ja noorusest. Tuleb kanda veidi rohkem üho pea
poole peal, siis ilmub terav ninaots ilusasti esile, kuna suu 
jääb jälle rohkem varju. 

Juhtus mulle kui ka teistele kaasrebastele igasuguseid 
sekeldusi jc arusaamatusi, mis oli vaja klaarida ja lahendada 
aukohtus. Seesugune asi on möödapääsematu eluvõitluses. Vehk
lemine ehk paukimine oli meil sunduslik. Liina ei kuulunud sel 
-les kunstis mitte just esimeste hulka. Seepärast sain ka tap 
-pa nii, ct õlad Ja käenusklid ülevaltpoolt küünarnukke olid 
vahel pajapõhja värvi ja valutasid, kui õhtul magama heitsid. 
Mul praegugi veel ka rinna peal väikene arm. Oma teada ma har 
-jutasin vehklemist päris hoolega-, aga reeglid, sindrid.ei pü 
-sinud hästi meeles, et kuidas tuleb ennast hoida ja vastase
le anda, nii et märkab. Lluidu mul raskusi ei olnud. Värvid 
sain üsna lühikese ajaga. Vast siia oled ikka juba teisest 
Xjuust mees, kui värvimüts on käes ja pael üle rinna.Olgugi,et 
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oled aasta lõpuni veel rebane ja pead sõna kuulna, Huid jalad 
on juba pae peal. 

Uinuga juhtus kord niisugune lugu. Las na kohe räägin. 
Olime kontsertreisil. Meil oli kõva dopeltkvartett, nida 

juhatas Sanuel Lindpere. Lauljad neie kooris ol:.ä: Peter Rii 
vea, Arnold Laur, Ants Sina, Christian Haho, Juhan Kõpp, Au
gust Hanko, Peeter Põld ja nina. Laulsime kord Narvas *"Võit
leja" saalis. Eesriie läks eest Ira. Rahvast saalis nurdu ja 
kõik panid plaksutana. Lindpere astus taktipulgaga neie et
te, nagu soe on ettenähtud üldises korras. Tõstis nõlcnad 
käed Ülos ja puudutas sol lo juures tollo kepiga ninu pead ikka 
päris löömise nõttos koho. Ilu süda kihvatae, Suu pidi aga ik
kagi laulna hakkana. Pärast näitelava taga tuli õicndaninc. 
Lia olevat terve saalitäie rahva oos poolsalaja Peeter Põldu 
säärest näpistanud ja sellega korra vastu eksinud. Hing see
pärast andnud tena ninule taktikepiga pähe vähe närku.et seda 
-viisi ei naksa teha. Et nõne hääl mitte ei kõlaks roosteli-
aelt, sellepärast oli ettevaatuse pärast natuke "algkooli"kaa 
-sa võetud. Pärast tänaval, kui olino juba toel jaona, hakati 
uurina, ot kuhu jäid nood pudelid. Meie Arnold Lauriga olino 
rebased- ja seletasino avanoolsolt, ot jätsino, kus nad viima
ti olid* Sõda kisa, nis läks lahti5 karskusseltsi näitelava 
taga paar tühja pudelit. Jalanaid aeti neid kahekesi poolelt 
teelt tagasi, et olgu kõik esemed kõrvaldatud, nis siinaie ei 
ole iluks ega ninele ei saa olla auks* IHisk on käsk, ega ta 
kellegi sõber ole* Läksine ja asetasine pudel id "Võitleja" 
naja trepile. Alles rongil andsine aru ona tegevusest, et on 
see neie nure või, kes pani pudeliõ sinna ja kelle onad neecl 
olid. Ega nimesilti küljes ei olnud* Ma pidasin Lindperega 
tüki aoga viha löömise pärast. 

Uks teine kord juhtus sekeldusi Eolga-Jaanis.Õpetaja Rei-
nani majas harrastati juba aegsasti uuenat eesti keelt.Ua pa
lusin ulatada nulle üle laua sousti liha kõrvale.õpetaja kü
sis kohe, kas rebane ei tea, kuidas on soust eesti keeles. Ha 
kostsin, ot võru keeles on tsurgatus. kuis Zolga-Jaanis öel
dakse ja nõoldakse, seda na ei toa. üteldi, ot soust olovat 
kaste. Ma siis kuulsin esmakordselt, et peale honnikukaste on 
ka veel üks teissugune, pakaen vedelik olemas* 

ämma* 
Xanadas tähistati aastapäeva 

Aastapäeva tähistanine Kanadas toinus 18. novenbril Toron 
tos F.Krabi ruunides-. Koos oli 16 rotalust* Väljaspoolt To
rontot olid tulnud H*Karu, G.Palo ots ja A.ITäbip. Koondise ju
hatusse valiti tagasi endised - A. Zäbin, ll.Baöh ja E.Kuutma, 
kuna A.Haabniit'1 asemele kirjatoimetajaks-laekuriks valiti 
E.Thoen. Liikmemaksuks määrati 3 dollarit aastas* Omavahelise 
Abistamisfondi maks jäi endiseks - 1 dollar kuus* Kõik Kanada 
koondisele määratud kirjad palutakse saota edaspidi otseselt 
Erik' Thooni nimele aadressil: 16, Montague St., Toronto /Ont. 
CanaCa 



Hr.8/9 U o i o  S  1  d  o  12 

Uusi 15pcta.1ald Saksamaal 

Saksamaalt saabunud teadetel on lõpetanud Tübingenis ars 
tltoaduskonna Augus'; Tcmusk ja Göttingcnis usuteaduskonna E. 
Kuuslcr. Confrl Tomv.sk on jõudnud Ühtlasi cmigratsioorvV-küsi-
muso korraldamisega USA-aso lõpulo ja ootab momendil Bremenla 
transporti. Ta asub New Yorki. 

•Saks rotalust saabus USA-sse 

USA-sae saabusid Saksamaalt rotalused Jüri Mandre ja Hein 
Klaus. Esimene asus esialgu Bostonisse, teise jeatuskoht on 
veel teadmata. 

Kanadasse on asunud Saksamaalt confrl O.Rlstmte. 3a tema 
aadreea ei ole veel selgunud". 

AadroBalde muudatusi USA-s 

Seosea^öö- või elukoha muutumisega on tekkinud viimastel 
päevadel järgmised aadresside muudatused: Heikki leesment -
226-30, E 78 St., ap.21, New York 21 8N,Y. Eug.Alveri kodune 
aadress püsib, uueks, töökohä aadressiks on aga.- 530 30 St. 
French Hospital, tel. LA - 43060. Jüri Mendrele võib kirjuta
da kuni edaspidiseni aadressil: c/o Ella Lukk, 16 South Park 
St., Bradfort, Mass. Harald Laupa uueks aadressiks on: 1172 
Anderson Ave. ap.5 A, 5.Floor, c/o Harzog, Ercnx, New-York,NY 
Tel. JEfrome} 8 - 8202» Kuni edaspidiseni on vill ja confr. ! 
PerandVtc uueks aadressiks: Cortlund Botcl, 90 Oortland St., 
Corn.V/ost St, New York, N.Y. Tol. VO 2 - 9422. 

Confrl A.Põrand 1 abiellus 

Möödunud kuul toimus vii! A.Perandi tookordses kodus Ho
tell Christopheris New Yorgis confrJ A.Pcrandi ja prl.E. Usi
na 1aula tust ai1tus, mille teostas väiksema arvu sõprade juu
resolekul praosti k.t. õp.A.Hinno. Laulatustalitusest ja sel
lele järgnenud koosviibimisest võttis osa ka konvendi praesi-
dium, kes andis ühtlasi üle uue eesti kodu rajajaile võõrsil 
korp! Rotalia parimad soovid. 

L ü h i d a l t  

- Eesti Majas New Yorgis 2.dets. toimunud Tartu tlikooli 
aastcpäeva-aktusel esines päevakohase kõnega vili dr.iur. A. 
Perandi./ Restor. "Eheinland1" ruumides toimunud referaat-õh-
tul l.dets. esinesid lühi-referaatidega confri A.Lehtm e ja A 
Rehepapp, kuna pikema sõnavõtu esitas lil! P.OberschneHer. 

- Teadaolevatel andmetel'viibivad väljaspool Saksamaad 
ja Euroopat vili vill Ed.Läte, Elm.Toonekurg, R.Rava (Brasii
lias) , H.Põdersoo (Lõuna-Aafrikas) ja P.Eerzman. Kontakti loo 
miseks nende meie ühispere liikmetega oleks vajalik, et rota-
lused, kellel olemas nende aadresse, need teataks "LI.Sidele". 
%eie Side" nr.8/9. Vai jaatfc: 3a: korpi Rotalia USA konvent. Toi-
metuse aadress: Johannes Kaup, 240 East 34th St.New York,N.Y. 
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Kr* 10 Koror Rotull* bülletään York. dets. 1P50 

Äosi®! voiKief üisel 

Iga aastavahetusel ühiskond Ja avalik arvamine aval
dab UBTCU Ja lootust, et tulev aasta toob elu, pareirusi ja 
ootuste nlnc lootuste realiseerlniqt... Thnavupsl asstsva-
hetusel aga valitseb 'ildine pessimistlik ja loct-j&eT.a mee
leolu* Ka meie, ritall-ioed, peame murega tulevikku vaata
ma# Sl "ole võimata, et 1P51 osutub p i?ir1epu?.Vtiko eeni 
keetnud olukorras. Silmapiir iie kerkiv t-ul evere scla tth-
•ardab tõsiselt raole kaasvendt Euroopas..Sskstusdal viibib 
praegu veel 13 rotallast, keda otsfkohe ft^vs.xtfao punane 
timukas* Rootsis on ligi PO - kelle clukcrd on npjcutl 
ebakindel* Vaenutegevuse puhkemisel paljud meie noortest 
meeetest peavad, minema aõjavlikk®, -antu tunina+ule saatu
sele - Ja ega ohvrid ka tulemata JK>«! Vaevalt j alp; alla 
saanud uued ümberasujad peavad jälle kibedat võitlust 
alustama oma mujandURllse heaolu eeot» - J'a oueti on sõda 
neie ainuke ootus Ja lootus oma rahvuse vabastamiseks Ja 
päästmiseks hävimise Ja hukatuse eest! Ainult seda võib 
meile meie kodumaa tagasi anda Ja eestlasi kõige pimeda
mast orjaikkest päHsta. Seda teame meie kõik Ja selle 
tõttu peame segaste tunnetega tulevale aastale vastu mi
nema. Ifkskl suur saavutv? ei tule ohvriteta# Eeld peab 
kandma» kui nftngus on kõige kõrgem# kõige Õllsem Js nuu-
rem siht, mis Igale eestlasele südamelähedane om meie 
Bestl kodumaa, rahva ja riigi olemasolu» 

Meie, rotallased, ei tohi räsi rvppa tianna Ja tege
vuseta pealt vaadata, kui suured sündmused lähenevad•Tar-
vls kõik teha, .tt aidata meie kaasvendi Ja nfide perekon
di Euroopast välja. Paljud nendoit kannat-wad J uba praegu 
majandusllste raskuste all - ka otia cn abi vajalik* Heie 
peame agaralt kansf> tõotama kõigis ettuvetetes ja sammu
des, mis meie eoeti asjale kr.euks on* Hele peane rikkus
tesse sattunud kartavendi nendes uutsi ajutistes kodudes 
alt amb., et et korduks häda ja viletsus, mida oleise juba 
küllalt paguluaea talunud. Aga peaaai - mall peab alles 
Jääma kindfil usk Ja lootus, et ka tulejad raskaso s-iavhd 
võidetud- lo et ead vai h ja kiii.il., "Lt poamv. alasi rühkima? 
Meie peame votalLaste read veel en&r. kiondartr.,. olgugi et 
meie nll laiali plllatuna elnmec Aated ja sihid,raiõa ole-
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ae omae korpi püstitanud, nõuavn.d tiitt j Sudude kontsent
ratsiooni .Iga eestlase, eriti .igr. eesti haritlase kohu-
seks on nüüd kõik tehn., mia 13nn, võiEuees, et rasketele 
aegadele kindlalt vnsr,u istuda. J"a Rot.alia. on alp.tl srjn-
munud eesti haritlaskonni estri-Vva-s» Keie ei tarvitse ciL-
la optimistid, kuid köieIla raskustele lähene kindlalt Ja 
realistlikult vastu. Siis on nad võidetaval. 

Jüri Uluots kirjutas kord niulltj "Olgu ilm täis ku
radis!, nagu tllkasi ncrsa - täied mehud elavad ikka eda-
•if" Kii siis - read koomale veol tihedamini, kui seni, 
ulca kolgi eest - kõik ühe eest JH te istune kindlasti"! 

Selles mõttes kõigile kaasvendadele üle maade Ja me
rede soovin südamest "HKäd uut aastat!" 

Vew York, 1,1.51. 
Paul Mägi 
vii! kogu 
esimees 

- o - 0 - o -

ÜUWtiJ! X j l k  W»J!» 
011 mai 1P25, Ilus päikesepaisteline pühapäeva •vara

hommik. Olime öö läbi Jalul olnud» Külalised vlronusel 
olid lahkunud, s-xmvtl ka hulk oonfratereld. Hele, vllB 
•Ärakurnatud rebasepeega" (Paul Varvar, Ludvlg Hans, Vam
bola Viinurm, Theodor Kaljo ja nina), ei saanud ega puh
kusele veel mõelda, kuna kaks Rotalia vana kändu olderman 
Pred Tomingas ja magi onnt» Arved Rlkmann olid jõudnud 
parajasse sõiduvette Ja laul käis üle kõige» 

Kheiptuba - ninea laua otsas olderman Ja teises mag! 
oant!e Hele sagisime isõlona vahet. ülemeelikult kõlasid 
Arvedllt: "Slagu buurid jp vlkingi valm" ja sinna vahele 
oldermanllt: nR,..r.«r.rebased Juwvva!" Olino kord- laua 
ääres, kord seina ääres .ja nii ees vaheldus väsimuseni. 
Pred Ja Arvei olid hr.Jld sõbrad, kuid kui tuju pilvedeni 
küünis-, siis oli neli raõljnil uks viga. Kumbki tahtis füü
rerit mängida ja vr.esed rebased, kes siis "kahe suure" sõ
nade mänju risttuli* sattusid«Tuli olla diplomaat js rea
geerida meisterlikult., st kvnbki pool ei hanvukn. Aga mis 
tulema pidi - e&a tui1* väljakutse kahe suure partneri 
vahel• Arvei tEralj ja ravrssis haavunult platoole, Pred 
Jäi kuninganp kn«iptupps?. rebrseid "õnetama". Juhtus nge 
nii, nt Paul JA Lutt olid Arredi pojad, ülejäänud kolm 
Predi pojad. Arved il läks pikapeale aias igaveksJa Järsku 
kõlas tugev möire; "Pojad siia!" mille peale kaks meest 
sibasid aeda, kuid Frod kui olderman põrutas nad veel tu
gevama - rebased siia? - kärgatusega tagasi. Kii see uiis 
kestis rapiiri löökidega vastu lauda Ja sõppeni põrutarni-
sega vastu platoo pinki kui Hiina sõda. J"ooksiree, hingel-
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daslme , tegime käsu paale lavlv Jr. rviippntnvi ceinrx SsLree 
•ett kuni kiillr.atu^enti vila^key väsisid -.rõlencid väge
vad# .Tea ulnue fitnrilnsil,. Tnir* kn-jVytüpoa laua c.ärde. 
Hele ülesandeks Jäi n:tõ sahv:ile aagivna pr.iffjtrüa, 

Peatselt uinusidki mSleii?.d buidid äoyusBlt ühisel 
sohral teineteise kno./ila-g kv^ivd va?gy p?.h3ri If-fcega, 
nlllele kirjute tud raamati te tilhteUegai Comnand suapendu. 

Hai 1925. Jalut.pn TSmajöc iXres Ja mõtlen vaesele re
base elule# Pennita, söögi t.1 - raykof Kohtan Arved Rlk
mann 1# Ka tema tuju ialtto k2i«je biilgrivacn Polevat raha 
leegi eoppen 8lle Jackio Noru 2 päi nõõdezne kallaääraet par
ki# Korraga tuleb ArvtdlsRö -ilv ja kui JnMioss eaagi Jä
rele paneb slbaraa üha pingi pooles irina järel 2, Jõe ääres 
pingil Istub l*lf 7oll.i Nii» koo onu lõpueksamitega kur
natud psakest värslco õhu kXtt'3 'uulvtcush tulnud# illnu tu-

Ju aga langes., seat tundsin Volilt kui klndlaloorculist Ja õppenit pelgavat meests 
Mahedalt ja vSluvalt kirjeldas Arvel talle Ilusat 

purJekasBltu vjn/iJBel Ja Volli langeski lõksu» Varsti oll-
megl paadis Ja pur jtkeis liike? Ifvtstfnthali poole.# Meis
terlikult meelitas Arved, Ja paat suundus silla tärdc.Is
tusime rõdule» Ilellc õlut» Vollile mõdu» ' Arved pajatas 
usinasti ning vilmak» tõusid nr*d knhekosl Ja ouunduaid 
einelana poole« Kolle anti käjt "laua kinni pidada"• Is
tun Ja ootp.nf oo tan Je. istun * aer. sõLred tagasi ei* tule# 
Viimaks lähen oinelnu^a noid ots im. fe. vur.t-a imet - leti 
taga napsu Ja suupistete kullai on armtii punetav Arved 
Ja tugevasti tuikuv Vclli# Liitun kohu nendega ju saan ka 
oma Jao# 'Volil, kes tugevast tuvplmloest nõrk, ei Jõua 
tempole vaeto pidada J& riihlb r-iotorani ees ootavale voo
rimehele# Knne l.ihkvsitpt «ign ulatab Arvedlle nõned suured 
rohel teed paberid, raia t%nügp. vaotu v5etok8<$t 

Peale Voll' lalikviplot asuvad üks rahakaks saanud 
borSS Ja tema truu rebane voorlnphele Ja tugeva laulu saa
tel tambib voorinehe hobune Tartu poole* Põit on voorlme-
hellk Ja hobune sörglö vaevu edasi* Arvsd manitseb pukis 
olevat kutsarit* ""/aafcay et au hobune 1 tihkuma ei hakka,• 
mille pääle urisev voorimees hobusele nlitea andes meile 
kiiremat sörki lubab6 Maandume Tiigi tänavale, kue "Rah-
vaalas" prits Lmeestt* pi-Jv. Ja peatseit kõlabki kevadöös 
lõbusas näitsikute eeltskonnas« "Hurraa buurid Ja viklngl 
raim!» 

Villlbald Allik 

Toimetuse tferkus: 

Ultmesugyate taklstevate asjaolude tõttu viibis käes» 
oleva numbri vhljaandnine, mida palume lahkesti vabandada# 
Järgmine number ilmub kaksiknumbrina märtsi alul.Toimetu-
ssie saadetav kaastöö palutakso edaspidi aaata cofr! Aado 
Perandl aadressilt Cortlandt Hotel, 90 Cortlandt St.F.Y.C. 
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UIM VENDADEST ... 
t*kslkasju vll? E.Tammarkl matueeat. 

Vll? Taramark'l matusetalltue peeti 16.nov. 1950 Stock
holmi IietaaTcalraIstu krematooriumis, kua seejärele põrm 
tuhastati, Enne raatusetalituse algust aaetus puusärgi üm
ber auvalve kuueat konvendi liikmest. Vaimuliku talituse 
pidas praost Jaan Lattik, kes omas südamlikus jutluses 
t51 esile kadunu truudust kuni surmani oma isamaale rinde-
ohvltserina, oma õpingutele ülikoolis, seejärele oma eri
alatööle metsateadlasena ning omas perekondlikus elus.Ku-
na matusetalitusele oli kogunenud rohkesti kadunu rootsi 
ametivendi, pidas praost Lattik jutluse nii eesti kui ka 
rootsi keeles# Järelhüüdeid ütlesid kadunu ülemus Rilgi-
domäänidevalltsueest büroojuhataja Kalmgren,lCetsandu8Üli-
kooli üliõpilaskonna esindaja, eesti metsameeste poolt 
oetsateadlane dr# Kohh ja Rotalia poolt Rootsi koondise 
eenior Kr, Joöst. Viimatinimetatu rõhutas seda kaotust, 
mis Rotaliale osaks on saanud, sest oma heade vaimuannete, 
ausa, Õiglase Ja omakasupüüdmatu iseloomu tõttu olid ka
dunul kõik eeldused üheks organisatsiooni juhtivaks js 
ühendavaks Isiksuseks kujunemiseks. Saatuse tahtel kuju
nes aga kadunu tegevus korporatsioonis lühikeseks, hõlma
tes ainult kolm aastat# Hatusetalitusel viibis rohkearvu
liselt rotaluseld, kes laulsid selle lõpul traditsioonili
se "On vendadest üks lahkunud sitt ilmast...", ning teis
te lelnaltste hulgas ka pttskop J. ICcpp abikaasaga. 

Kr. Joost 

Rotalia Rootsis... 

- Rootsist valiti vilistlaskogu liikmeiks vilJA.Kel-
ler ja vll! Kr. Joost, asemikuks vll! A* Pais. 

- Tartu Vllkooll aastapäeva puhul hindas Eesti Tea
duslik Selts Rootsis oonfrater Hans Adila poolt esitatud 
töö "llaslnaehitustoodete njÕÕtkontrollimismeetodeid" täie 
auhinna vääriliseks. nimetatud auhind oli välja kuuluta
tud meie korporatsiooni noolt suurusega rKr. 300.oo. 

- Esimene jõulupüha Stockholmis veedeti vilf A.Vent-
sell juures. 

- Saksamaalt on Göteborgi asunud vii! Karl Aasa,elu
koht Övre Hallegatan, Idelund 2. 

Ilöödunud aastal võeti Rootsi Rotalia koondise poolt 
vastu kaks uut rebast - Hans Truusööt Ja Vambola Kain.Hõ-
lemad õpivad Göteborgis, Chalmerst Tehnika t"likoolis lae
vaehitu slnsener ideks. 
... ja mujal maailmas! 
S = 3= S 35 = 3= = =5== = = = := S 3= = 2= = 

- vii! A. Lossmann viibib juba mõnda aega _.:londonis 
ühes haiglas, kus tal sooritati operatsioon. 

- L!l! Lembit Kaid võeti 4. dets. 1950 vastu Ameerika 
Ehitusinseneride ühingu (American Soolety of Civll Engi-
neers) liikmeks. 
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ROT^LM PJ(GIAL!(5E5 
u. s. A. KO OITD I S 

Vilistlased: 

A d a ro a, Ralf -
A l l i k ,  V i l l i b a l d  -  3 0 4 2  P a r k  A v e ,  A p .  5 B ,  B r o n x  5 1 , Ü . V  
A 1 v e r, Eugen - French Kospital," 342 V 30 St, I7.Y.C. 

ITcY., Tel.: LA 4-3060 
H & r m, Gustav - 102 TS 32 St» Ap, 14, N.Y.C., IT.Y. 

5 I 8 e, Rudolf - 2909 Uortherti Parkway, Baltimore 14,Md. 
Kask, Karl - 174 Montauk Eywy, 'Lindenhurst, L.I.,IT.Y» 
K e 1 d e r, Sulev - 230 E 78 St., 2T.Y.C., F.Y. 
K 1 a u e, Rein -
K u u a k v e r e ,  G u s t a v  -  3 0 0 4 - 6  H o o v e r  V i i  l a g e ,  S e & b r o o k , N « J .  

/£> K 8 1 v 1 k, Paul - 735 W 172 St., ITew York, IT.Y., 
Tel.; WA 7-2091 

K 8 p p, Aleksander 500 Riley, Atchison, Kan. 
K o p p ,  P e e t e r  -  5 0 0  R i l e y ,  A t c h i s o n ,  K a n .  
K õ r e s s a a r ,  V i k t o r  -  2 4 «  E 32 St., ITew York,N.Y. 
L a m p a 0 n', Eduard - 9C Earle Ave,Lynbrook,L.I.,lT.Y. 

/f L a u r 1 t s, Osvald - 5115 8th Ave, Brooklyn,lT.Y. 
Tel.: UL 4-5146 

Leesment, Heiki - 226-30 72 78 St ,Ä. .21,ITew York 21 
N.Y.1 Tel.: RE 4-5639 

L e e t a r u, Ednund - 750 56 St. Brooklyn, IT.Y. 
Tel.: HY 2-5039 

Lemming, Eduard - 59 5th Ave, Brooklyn,IT.Y# 
Li t b a n t, Juhan - 9 Viking Road,Glenwood Landing,L.I^TÄ 

£>0 L u t t e r. Ott - 1385 So.lfarion St., Denver, Oolo. 
I. ä t e, Eduard - 212 1T. Fourth St. Sturgis, Tich. 
Martin, Kaarel - 249 35 90 St., ITew York, IT.Y. 
M e t s ,  E d u a r d  -  3990 3rd Ave,ITew York 57, IT.Y. 
M ä g i ,  P a u l  -  3 6 2  E  1 9 3  S t .  I I  F l . , . I T e w  Y o r k ,  ? T . Y .  
ä n n i k, Valter - c/o Dr*A.Powell, P.O.Box 279,Laffayetfce 

0 J a m a a, Voldemar - c/o Preidel,RfcF.D. Ho 1, /Cal. 
Spring Hill Farms,3ordentown,lT. J. 

P a j u r, Juhan - 20-75 Crescent St., Astoria,L.I. »N.Y« 
P e r a n 1 i, Adolf - 90 Cortlandt St,Cortlandt Hotel, 

ITew York 7.F. Y-, ?Tel. i BA 7-4729 
Priks, Erich - (Posti aadress) c/c Estonian Aid, 

22 E 17 St., York,II,Y. ,Tel. CR 5-0825 
<£s Raidal» Viktor - 152 Forth V/ellwood AvejLindenhur8t,IJ2Q& 
Rebassoo, Herbert - Luther College^ath.Dept. 

Becorah, lowa 
Sirel, August - Pottersville Rd, Gladstone, H.J. 
S 5 ö t, Ferdinand - 621 S. Rapolla St.- Baltimore 24,Kd. 
T a a g e n, Johannes - Rockfield Canninglo, Rockfield,Wle. 

^T amm, Peeter - Associated Engineers, })ismaeck,IT.Dakota 
Teder, Richard - 5302 1T. Sawyer Ave, Chicago 25, Iil. 



T i i v e 1, Jaan - 122 3! 34 St., ITew York, IT.Y. 
T 1 r u, August - c/o E. Tammaru, 1326 E 53 St,Chicago,111. 
Tomingas, Villiam - 6909 3rd Ave, Brooklyn,lT.Y. 

Tel.: TE 6-6747 
V» 17 r l k o, Itaximlllan - 3328 71 St., Jackson Heights,N.Y.NY. 
ü r 1 t a m, Richard - 531 E 81 St., A. lA,ITew York,N.Y. 
V l l 1 u p, Nikolai - c/o Leetaru, 750 56 St, Brooklyn,N. Y. 

vjV o o r e, ITikolai - 3004-6 Hoover Vi Hage, Seabrook,N.J. 

Tegevliikmel: 

A ft a m a, Ilmar - c/o Jffigi, 326 E 183 St,ITew York,N.Y. 
VTA d o v, Haria - 56 E 98 St, Ap. 4W, ITew York, IT.Y. 
A m b r o s, Heino - Fort Vorth, Texas, Box 21,T.C.U. 
H i n n o, Jüri - Perth Amboy General KOSTU tal, Perth Amboy 

N. J., Tel.: Perth Amboy 4-3700 
Hõlpu 8,Il.o -Laurita, 5115 8th Ave, BrooVlyn, N.Y. 
Kaup, Johannes - 1118 Vest 8th St, \7ilmingtön,Del. 
K u kk, Jaak - U.S. 56050045, Co."Aw, 20th Inf.Regt. Fort 

Ord, Calif. 
K ü n n a p ,  B o r i s  -  1 0 8  A  3 r d  S t ,  I-T.V., Fairboult,IIinn. 
Laan, Bruno - 290 Mass. Ave, Cambridge 39, Hass. 
L a a n t e e, Karl - Wagner College, Uorth Kali, S.T. ,N.Y. 

Tel,: Gibraltar 7-9877 
Laupa, Harald - 1172 Andersen Ave, Ap.5A, c/o Herzog, 

New York, IT.Y., Tel.: JE 8-8202 
^Lehtmäe, Aksel - 108 Paulison Ave, Ridgefield Park,N.J• 

I! a n d r e, Jüri - 16 South Park St., Dradford, Hass. 
Itillert, 01 af - 19 S Univeraity St., Vermi lii on, S.D. 
Uägl, Ragnar - 362 E 183 St, II Fl., New York, N.Y. 
Mägi e, 01af - Pao. Lutheran College, Parkland, Vaeh. 

6* P erandi, Aado - 90 Cortlandt St, ITew York 7, N.Y. 
Tel,: BA 7-4729 

P i t e a, Harald - 529 E 87 St., New York, IT.Y. 
Rehepapp, Aleksander - 501 E 78 St., Ap. 14, N.Y.C.I^. 
S o o t a r u, Armas - 1102 1'aaonic Ave, San Francisco,Cal. 
Tammaru, Enn - 1326 East 53 St.» Chicago, 111. 

irö õpik, TÕnis - 2010 N 15th Ave, ITelrose Park, Iil. 

Lihtliikmei ja rebased: 

G r a b b i, Ilellar - 204 E 25 St., New York, N.Y. 
H o r n, Hans - E.Tl.C. College Station.Berrien Springa,IIlch. 
Kaid, Lembit - 33 S. 12th Ave, rooni Vernon, N.Y. 
K a a k ,  U n o  -  2 1 5  E a s t  G a s t o n  S t . ,  3 a v a n n a h ,  G e o r g i a  

Jo Kärt, Endel - c/o William S. Sava^e, Doylestown, Penn. 
L u t t e r, Gusten - 1385 So. ITarion St.. Denver, Col. 

X*Oberschneider, Paul - Lutheran Kuspital,22 Ju-
nius ST,BrooVlyn,IT.Y. 
Tel.: DI 2-2100 
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B a e h, nihkel • 152 Bloor St#¥, Ap.24,Toronto, Ont. 
Tel# t III 2883 

B r 1 e m a n, Viktor - La Cave, o/o H.E.P.C. ,ITattewa,Ont. 
Haabnllt, August - 424 Davenport Rd,Toronto,Ont, 

Tel# t III -3643 
Hansen, Juhan - 42 Duke St#, LorHon, Ont# 

5" H a n s e n, Jtirl • 811 Eitas St., London, Ont# 
J a e k a, Elmar - 328 Cleraow Ave, Ottawa, Ont. 
J & n e s, Lembit - Imperoyal, !T#s. 
K a r u ,  H e i n r i c h  -  8 6  C a r t w r t g h t  S t ,  L o n d o n ,  O n t .  
K r a b i ;  F e l t x  -  5 1 3  O h r l e t i e  S t , T o r o n t o , O n t # , T e l ;  L L - 6 1 7 3  

/«Kuris, Eino • 93 Gloucester St,Toronto,Ont.,Tel: KI-813P 
K u u t m a,Eduard - 43 Duggan Ave,Toronto,Ont#,Telj MA-0228 
Käbin, Abel - Wtlton Farm, Oakvllle, Ont. 
L e e t e ,  T a l r a o  -  M o n t r e a l  -
L e p i k ,  O s v a l d  -  6 8  W l l d w o o d  A v e , 0 # E . ,  O t t a w a ,  O n t *  

/>X e p s o n, Albert - 120 Roblhson St,, Kamtlton, Ont» 
Llldeman, Georg - 35 34th St, Long Branch, Ont. 
M a 1 d r e, Elmar - 11 Edgedale Rd.,Toronto, 0nt.Tel:RA-PU3 
Mandel, Harald - 231 Young St,, Wtrinlpeg, ITan# 
,N 9 n m, Oskar - 4640 Clanrahald Ave#, Montreal, (Jue, 

jj e P a 1 o, Gustav - 11 Edgedale Rd, Toronto, Ont. ,Tel: RA-9113 
P a 1 o o t s, Gustav - o/o G#M,Fuller, R.R,Uo#l,KlngsvllIe/)nt. 
Pais, Ilmar - 9 Dtngwall Ave*, Toronto, Ont# 
P r i n g i ,  K a a r e l  -  M o n t r e a l  -
Raud, Jaan - Exp# Sta,, Lethbrtdge, Aita# 

xCR l s t n ä e, Oskar -
S u u r s o ö t ,  H e l m u t  -  R o e e w e l l  A v e  1 5 ,  T o r o n t o ,  O n t .  

TtA-0933 
T h o e n, Erik - 16 Montague St., Toronto, Ont. 
T u m m a s ,  O s v a l d  -  5 4 3  L a w r e n o e  A v e . ,  T o r o n t o ,  O n t .  

Tel.: RE-9103 
T e 1 g e r, Endel - Murlllo, Ont, » 

Jp T 6 1 g a s t, Helmut - 58 Falrholme Ave, Toronto, Ont* 
T o m i n g a s ,  F r e d  -  R e g i n a  G e n e r a l  H o s p t  t a l , R e g i n a , S a s ,  
Vaher, Arved - 557 Lauder Ave, Toronto,Ont#Tel:RE-1025 
V a 1 1 n e r, Johannes,-182 Blggtns Ave#, Saplt Ste.Marie 

J Y ^ j 'Ufoj ^ 

- 0 - 0 - 0 -

"Meie Side" nr# 10. Väljaandja^orpjRotalia ÜSA konvöit,Tof* 
aetuse aa1resss Johannes Kaup,240 East 34th St.ITew York»N.Y« 
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KORP! ROTALIA 

Nr, 1/2 (II aastakäik) ITew York, Jaan/veebrlp51 

THõikid lAibcirticji ciqsiap&eval 
On jälle vabariigi aastapäev. Seekord Juba 10-dat 

korda aastapäev Ilma vabariigita. Jälle kostub miljoni 
vaikivalt huulilt küslmuss kui kauaks? Ja juba jälle 
näib Saatus tahtvat näha hõõguvat ohvrituld lõkendamas. 
Kas Jäävad seekordsed ohvrid viimasteks? 

On päev ja aeg endale küsimusi seada ja vastuseid 
anda. Kas oleme ka sisemiselt valmis selleks kaheks suu
reks panuseks, mida meie rahva saatus mailt nõuab: võit
luseks Ja ootamiseks? 

Vastuse leidmine esimesele küsimusele ei ole raske, 
sest seda kannab üleval meie viha ülekohtu tegijale. Vi
hata võitleja on halb võitleja: tal ei ole indu ja ta 
väsib kiiresti. Meil aga pole tarvis kuulata erilisi" ki
hutuskõnesid, Tarvitseb vaid meenutada üksikuid momente 
enda elust, et seda, igapäevases elus võib-olla suikuma 
kippuvat viha uuesti ellu äratada. Meil kõigil on kind
lasti olnud häid ja südamelähedasi sõpru, keda oleme ju
malaga Jätnud, et neid enam mitte kunagi näha* Võib olla 
mõni meist on võinud kuulda nende viimaseid sõnu. Need 
ei olnud pateetilised. Võib olin mõni meist on pidanud 
täitma nende vitnaseid soove* Võib olla mõni meist on 
ulatanud vett läbi trellitatud vaguniaima Janust nõrke
vale, Kindlasti on igaliihel meist meslea mõni taoline 
episood, rats ei saa äratada muld tundeid peale viha.Sel
lepärast võime uskuda, et oleme valmis võitluseks. 

Teisiti on aga lugu ootamisega» See võib seada meid 
palju raskemate probleemide ette ja võib nõuda meilt sa
geli palju rasfkemaid ohvreid kui võitlus. Sest ootamine 
on rohkem seotud ajaga kui otsus alata võitlust.• Ja aeg 
seob Isiklikke heaolusid arvestavat mõistust rohk-em^kui 
üksik silmapilk, mis on kantud vaid tundeist. Heie võime 
alati loobuda ootamisest, mitte kunagi aga alanud võit
lusest, Ite võtme tüdineda ootamisest, kaotades ootamise 
sisu Ja mõtte. 
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Selle aiau ja mõte - Seati säilitamine - bn kõige 
ülevam kohustus, mida nõuab meilt Ro^alir., Kotalialt aga 
•®1« kodumaa. Selle eihi-ja ailmade rite ole.rje sidunud end 
sõpruses üksteisega# Meil cn rn^ie. ride.de? ™uvrx eeskuju
sid* Keed kohuitavad? Meie olejas usaldanud 
Üksteisele oma kõi^e 5rner-F.dI tunded> ree võine tuge otsi
da üksteiselt norkad j? aiInaniIkude 1 • Kei-3 ei tchi väsi
da! On Jälle päev meenutada,, st toele sõpruse kolge auu-
remaka albiks on teerida j-oatit - rasketel aegadel# • hä
daohu a kat 

Confri August Tomuak 

Ml dl estu S« £ IK !tw rt suOarr-\ srst 
Ktol 1^13. aastal Peterburgia Por.ali* riputati, aei-

8Ime vÄlkeae koguna üksinda keaet meile vannu likku eesti 
•eltakonda ja üliõpilaskonda. Loomulikult oli meil vaja
dus leida sõprust., poolehoidu ja tunnustuste Esijoones 
lootsime eetia muidugi leida meie aatekaaslaste, eesti 
korporatsioonide poolt» Tol ajal oli olemas peale meie 
•eel neil eeati korporatsiooni: Yironia - Itiiao, Pratf 
Xstloa, Sakala ja Ugala - Tartus# **ldiselu võot.5. meie 
Ilmumine avalikkuse ette teiste eeati korpf-ide poolt 
heatahtlikult vastu» See toimus osalt küll leigelt, mia 
aga ei takistanud ametlikkude suhete ai endanisteVahetati 
liikmete nimestikke, saadeti tähtpäevadeks tervitusi,kü
lastati üksteist jne« 

Kuna saksa korporatsioonid clid tol ajal (ja Juba 
ammu varem) hästi organiseeritud Chargiertor Convent Ide 
kaudu, olid sidemed eeati korporatsiDonide vahel võrdle
misi nõrgad6 Vironia oli kartellis Fr.it? Sstica 'ja Saka-
laga, Frat! Estica Ja Sakala olid omavahel ka lepingva-
hekorraa, kuna Ugala ja Rotalia, kui uustulnukad, olid 
•ftljaapool lepingulisi vahekordi» Puhkenud maailmasõda 
Ja üldine eesti rahvusluse tõus tingis aga suuremat üh-
tekuulumiat üheaatellste organisatsioonide vahel. 

1015 a. alul tegi korpi Vironia algatuse ettepane
kuga kõigile eesti korporatsioonidele ühin-idn korp.'-lii
duks* See algatua leidis otsekohest sooja vastuvõttu 
kõigia vliea eesti korporataioonlst Peale vastavate for
maalsuste lahendamist kutsuti kokku T5KTv-u asutamise 
koosolek Tartus, 25. - 29# märtsini 1915# 

Meie,rotallased,olime otsekohe selle mõtte pooldajad 
ja konvent otsustas aaata koosolekule mind, kui Rotfx, 
Vihke1 Luht'i kui Rotf xx Ja confrj Nikolai Kurt i# 

Peale vaevarikast sõitu raudteel (seiatee püsti ko
gu õo) JÕudaime tähtpäevaks Tartu# Kohendasime ennaet lt* 
Luhtl vanemate kodua ja olime täpaelt koosoleku alguseke 
kohal. Tartus valitaea aõjaolukord. Värvide kandini ae 
keeld oli Juba ammu välja antud# Konventide korterid 
olid rekvireeritud laataarettide alla jne# Olukorra tõt
tu peeti koosolek Tartua Kaatani tänava lõpus Heobaltlo 
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konvendi majas, kus Sakala oli leidnud o*cale ajutise 
ulualuse. Korp?-ide ee ind ajad olid kõik kocs^isus 
Icdhal# Igal f. ühelt "koia oeindajrVt, eer»o taaa es ime 3 V; ;-e-
n loridega. Vi roniaah olid* ff, «roll, K* Kompus 
soni Pr. 33etlcaet« A«. Kook, H« PerLi ja V* "Te.rtroj . 
last» E. Lesk J t, Jaakson ja A. Tenlerg* H, 
Karro, A« Ei'lart j** J". .Kotkas 5 ?o cpli&st-koiri eelpool 
mainitut, Tolleue^3ot.& Ti-.rtu olukordade kohta peeb nii
palju ütlema, bt vti^.e korrad sealsete korporatsioonide va
hel polnud ktfifji aeaa0 Ugala asutamine iP13» ackevüdel', 
tema lahtilöömine .?r?.ti Estisa perest oli jätnud ccra 
sügavad jäljed ja olendi et pnoJ teist aast.at oli jaöödu-
nud, olid vahokorrad Frr-t? lüstica Ja, Ugala vahel väga 
pingelised Ja vaenuiisedT EL mäleta enam,' millisel need 
vastastikused 9Ü^jLiäT.v sel tegelikult olid# aga tundus 
nll, et Vlronia sünpr.teeris Frat J Esticale ja Sakala oli 
enam Ugala poolehoitijõo Rctalla oli nea täiesti erapoo
letu ja see andis koosolekul meile mõnikord kaalukeele 
osa» 

Kõikide ko?por.its'ioonide auks peeb aga ütlema, et 
kogu koosolek J Vaik,,- craivchel ine ' suht lumine jn distsip
liin oli eeskujulik* Folk läks äärmiselt korrektselt, ja 
ühtegi vahejuhtumiet ei tekkinud# olgugi ei siin ja seni 
Oli märgata vimna Jn. varjatud vaenu. Siiski andi® koos
olek tunnustuse korporatsioonide kõrgele distsipliinile, 
kus ühised aated ja ideed kõrgemale seati Isiklikkudest 
tunnetest. 

Koosolekut Juhatas meisterlikult Ja diplomaatlikult 
Vlronuš Kompus, kes kõikidest situatsioonidest oskas 
hästi välja tulla. 

Koosolekud kestsid neli päevas esimesel päeval ava
mine Ja läbirääkimised, teisel päeval liidu põhikirja 
läblkavatsemine ja otsustamine, kolmandal päeval lõpli
kud otsused ja sõnavõtud, neljandal päeval protokollide 
kinnitamine ja päe v apildistaaitne. Kõik lõppotsused tehti 
üksmeelei«olgugi et paljudes punktides oli toimunud äge
daid vaidlusi. Nii sai Eesti Korporatsioonide Liit asu
tatud, kuigi ajutiselt ametlikult "Eesti Korporatsiooni
de Leping" nime all» sest sõna "liit" oli tolleaegsetele 
Vene võimudele vastuvõtmatu. Võõrrahvaste wlilturaine:,oli 
Ju siis kohtlane je vahest ka riigivastane ettevõte 
teaarlriigio. 

Sõitsime rahuldatult pealinna tagasi• Rotalia elus 
oli EKL siiski tähtis saavutus,Ta aitas meid moraalselt, 
lähendas meid võrdselt oma aatekaaslastele jaandis suu
remat tegevuse hoogu * Meie polnud nüüd enam nii üksinda, 
meil oli tugev seljatagune* 

Eesti onar-iikluse ajal tekkis EKL-ule ka EKVL -
Bestl Korporatsioonide Vilistlaskogude Liit. Ho-lsmad 
liidud kasvasid ja suurenesid arvuliselt ja oma mõju 
poolest. Sidemed läksid järjest tugevamaks Ja aegamööda 
koondusid liitudesse kõik nimekamad eesti korporatsioo
nid. 
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Ka nüüd paguluses ei oie EKL JA EKVL oma ühendavaid 
bldetoeld kaotanud, Rootsis, Saksamaal Jt ka siin USAr* 
On tegevus Jn, yide olnud* On muutunud iseenesest mõiste* 
taraksf et kus on olemas eesti korporatsioonid, ceal on 

18.veebr* tol "us New Yorgis Eesti Korporatsioonide 
Vilistlaskogude liitu kuuluvate korpi esindajate koos
olek, kus oli kavatsusel EKVL-u tegevuse elustamine 
T7SA-S. 

Koosolek oli kokku kutsutud Sakala (ja osalt ka 
meie initsiatiivil. Koos oli 12 esindajat kõikidest 
korpf-dest, välja arvatud Frat» Tartuensis, kelle esin
dajat New Yorgis et ole. Kuna koosolek kandis informa
tiivset laadi, s.t. enrjnlkul esindajaist polnud ametlik
ke volitusi otsuste tegemiseks, siis piirduti ainult 
sooviavaldustega. 

K5lk korp; esindajad võtsid Järjest sõna, et oma 
seisukohti avaldada. Korp! Vlronla esindaja vii? Hurkna 
asus seisukohal, et tema ei poolda siin EKVL-u ttegevuse 
Jätkamist.See ei sobivat USA-s valitseva mentaliteediga 
Ja võivat äratada vastuolu kohaliku eesti seltskonna 
poolt. Kuigi järgnevates sõnavõttudes püüti talle selgi
tada, et tema seisukoht on väga ebarorUirane,Jä 1 ta siiski 
oma arvamuse juurde. Revelia esindaja Raudsepp toi ette, 
et Iga uus organisatsioon pidavat nõudma uusi jõupingu
tusi ja inimesi,kes peavad selle org-i tööd tegema.Prae
gu olevat aga New Yorgis äärmine põud tegevatest selts
konna Inimestest. Sellepärast olevat ta antud küsimuses 
kahtleval seisukohal. Kõik teised korporatsioonid (Frat! 
Estloa, Sakala, Rotalia, Frat! Livlensls jn Välnla/pool-
dasld täielikult EKVL-u tegevuse jätkamist. Nii kaua kui 
korporatsioonid elavad ja eksisteerivad, elab Ja eksis
teerib ka EKVL, sest aastate kestel on korp» juba ise
enesest valstullselt liitunud. Seni kuni on olemas eesti 
korporatsioonid on Iseenesest olemas ka Eesti Korporat
sioonide Vilistlaskogude Liit. 

Lõpuks koosolek võttis vastu Järgmised sooviavaldu
sed! 

1. Tunnustada EKVL-u tegevuse jätkamine USA-s soo
vitavaks, kuid vormiliselt peaks iga korp! selles küsi
muses otsuse tegema, 

2. Esialgu moodustada asjaajamiseks n.n. "Senioride 
konvent", s.t. esinduskogu, kus iga korp» on esindatud 
Ühe esindajaga, 

3. Korraldada märtsi lõpul, EKL-u asutamise aasta
päeval kõikide EKVLu kuuluvate korp»-lde ühine õlleõhtu, 
mille kavaks oleks kõned,iga korp! poelt üks cantus jne. 

olemas ka nende liit# Paul Mägi 
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Kulud oleksid umbes $ l.oo - | 1.5o isikult. 

Otsused nei3 küsimustes tehti üksmeelselt, kusjuu* 
ree korp» Vironia esindaja hääletas vastu esimesele ka
hele küsimusele, 

USA-s arvatakse praegu olevat ligi 300 EKVL-u lii
get, kelledest umbes 120 asuvad New Yorgis.Õlleõhtu osa
võtjate arvu arvatakse oa 100-le. 

Korpi Sakala USA^Koondise esimees vili Kurman näi
tas oma kodus suurt külalislahkust korporatsioonide esin
dajaid vastu võttes. 

tilldPILASUOND AUUTftS UflSVKTUSKÜSIMUSI 
Eesti T*liõpilaskond USA-s, mille esimeheks on prae

gu cõnfrf Karl Lanntee, korraldas hiljuti diskussiooni 
5htu( kus arutati eesti üliõpilaste akadeemilise kasvo.-
tusega seoses olevaid probleeme. Koosolekule olid palu
tud kõikide eesti mees- ja naisintiimorgr-.ni sats ioonide 
esindajad, kes andsid üliõpilaskonnale ülevaate oma or
ganisatsioonide põhimõtetest, sihtidest ja tegevusest, 
väljendades ühtlasi oma seisukohti kasvatustöö jätkamise 
kohta-paguluses. Confrj R&gnar Mägi andis lühikese üle
vaate korp! Rotalia ajaloost ja sihtidest. 

ülevaadetest ja sõnavõttudest selgus, et suurem osa 
eesti akadeemilistest organisatsioonidest jatkavad ja 
pooldavad tegevuse jätkamist ka paguluses ning elujõuli
semad nendest võtavad vastu uusi liikmeid üliõpilaskonna 
ridadest. Kuid oli ka vastupidiseid arvamusi.Korp! Viro
nia esindaja vii! H. Tekkel väljendas arvamust, et eesti 
akadeemilised organisatsioonid on mineviku jäänus, mil
lede peale ei vaadata hea pilguga ja millede tegevust ei 
oleks soovitav elustada, kusjuures eesti akadeemilisse 
organisatsiooni kuulumine ainult on ebasoovitavaks ta
kistuseks eesti üliõpilaste amerikaniseerumisele. Vii! 
Tekkel'i arvates võiks küll eesti akadeemiline pere kuu
luda ühisesse"n.n. akadeemilisse koondisse. Korp! Revelia 
esindaja vii! Harald Raudsepp ja Üliõpilasselts Liivika 
esindaja ksv! Evald Roosaare soovitasid eesti akadeemi
lise nooruse koondamist täiesti uude intiimorganisat
siooni, mille vilistlaskogu moodustuks akadeemilise ha
ridusega eestlastest, kes soovivad org-iga ühineda. 

Elav diskussioon vältas kaugelt üle kesköö tundide. 
Kuigi kindlakujulist resolutsioone vastu ei võetud, pi
das valdav enamus koosolijäist rahvuslikult tähtsaks eed* 
tl üliõpilaste kuulumist eesti akadeemilistesse intiim
organisatsioonidesse, et vältida ümberrahvustamist _ ja 
soodustada tublide eesti akadeemiliste kodanike võrsu
mist praegusest eesti akadeemilisest järelkasvust. 

Koosolekule järgnes koosviibimine, kus muuseas sop
ran pr. Helvi Leesment (vii? Heikki Leesroent i abikaasa) 
esines soololauludega, saades tormiliste ovatsioonide 
osaliseks. 
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Kui ühe mittekorporandtga satud jütlema korporat
siooni elu-olu kohta, kuuled aelle suust tihti ütlust, 
et tele korpovatsioonii tahate moodsa eluga-kaasa sammu
da, aga ometi. h«erastate omavahel veel keskaegseid, mõt
tetuid Ja iganenuid kombeid, nagu seda on kahevõitlus* 
Tele saadate t"";lide puhul üksteisele väljakutseid kahe
võitluseks,^ teie õpite vehklemist,peate kahevõitlus! ve
riste tagajärgedega ja koguni surmamist tuleb ette. Ja 
Ja ometi on see igasuguste seadustega keelatud* 

Püüad siis sellele küsijale selgeks teha, et kogu 
tema tiraad ei põhine tegeliku elu tõsiasjadele,vaid vä
lised sõnad ja vorm on teda sellele arvamusele viinud.Si
suliselt on olukord hoopis teine. 

On Ju vana tõde, et kus inimesed ilal koos on, võib 
kergesti tulla ütlusi, arusaamatusi, vastastikke süü
distusi ja auhaavamist. Väljaspool seltskondlikke kom
beid likvideeriti neid vastusõtmuga, ehk kui mindi äge
daks, peeti üks kaklus maha. Kes siis nõrgem oli sai 
peksa Ja sellega oli asi lahendatud, vähemalt seks kor
raks* Seltskondlikud kombed juba vanast ajast saadik 
panid stiski tõkkeid sarnasele "lihtsustatud" asja la
hendamisele. Oldi veendunud, et igal inimesel on oma au, 
mis on temale endale püha Ja mida ka teised respekteeri
ma peavad. See aumõiste ja autunne on iga teadliku Ja 
eriti haritud inimese Juures nii-arenenud, et ta sellega 
tõsiselt arvestama peab* Tõsi,' mõnt aeg tagasi mindi ka 
aumõiste defineerimises ja tunnetuses isegi äärmusteni , 
kuld sisuliselt ka praegune ühiskond tunnustab täiel 
määral iga inimese õigust oma au ja selle kaitsmise pea
le. 

Tavalises kodanlikus elus lahendatakse raskemad au-
rlivamisei harilikus kohtu korras* Akadeemiliste kodani
ke vahel aga pandi maksma eriline kord, mis põhjenes 
seltskonna kommete ja arusaamiste peale. 

Akadeemiline kodanik, kui haritud ja teadlik inime
ne, peab enam kui keegi teine valvel olema oma au, hea 
nime ja reputatsiooni eest, sest sellest võib oleneda ka 
tihti tema elusaatus. Ja selle tõttu ongi vajalik, et 
juba noored inimesed Õpiksid kõige jõuga oma isikliku, 
oma perekonna, oma ühiskonna Ja riigi au kaitsta ja kõr
gel hoida* 

Aga auhaavamist tuleb tihti ette, ja mis ime siis, 
kui noorte inimeste "auasjade" ajamine väga tavaline on. 

Kui auriivamine on aset leidnud, peab seda ometi 
kuidagi lahendama* Tõesti pole meeldiv sarnane inimene, 
kes ennast solvata laseb, ilma et sellele reageeriks .Ha
ritud inimese prestiižile on see igatahes vastuvõtmatu. 
üliõpilaste keeles nimetatakse sarnast mlttereageerimist 
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eolvamistele "ennast nialtreteerlda laskma". 
Kiil vanasti seltskonnas nuhaavnmigi. tekkis, siis 

nõudis seltskonna kovme.- et so-l/aja. tull kahevõitlusele 
kutsuda, Bst, 6'i.ndigu Jumala koti j n sü.icile.sa üle. Kas Ju
mala kohua nv.V'2 olge oii - on kahtlane, f.eat kphetrõitlu-
sa Juures v-Tid=:b tihti *fes? kee ostab rel va nsreniini kä
sitada. Aga seda ei peetud tühtgaksc VaIjakiitse fcgn pi
di olema? muldi.' oli Intnene ona 4Ü k-islu i? punnude 

Ja see aona "trUijakv.t »e" on .xen in< Tv.8l.nu4 akadee
milistes ringkondades* Ainultvet ta siin tähendab välja
kutset auasja lahot'i.a"iisftk3 vaotasole,. Sellega nagu oleks 
algu8 tehtud vrJi51 a 1 i t u a ek -3 eti> nr-;<?u kut.se aukohtu ette 
asja lahendamiseks Väljakutele on sisuliselt iientne koh
tukutsele, kus kohtun*k, kui er^p-joletu^ nTvab olnu il
mumist ja seletust as.la lahenäftm *»)ra, l i l ';t akadeemi
line väljakutse st taha olla sugugi, kutse v«visaks kahe
võitluseks vaid lihtsalt ktitae auv rtuõlrovia lahendamiseks. 

Ja tavaliselt lahendatakse kusLr.js ka erapooletu 
vahetalitaja (ku\*amaatori) kaudu* On koauni moodus, et 
vastased võivad rohu li kult lae oma vahsl asja selgitada 
(command suspendu läbi rääkinisekJ)c. JCut aga u--.l teel ei 
saavutata tagajärgi, siis tuleb aukohug moodustada. 

Toonitan, väljakutsel pole midagi ühist IraiievSitlu-
8ega. Aga vnna-f. kombed on visad edr.si elama«,Akadeenilis-
tes ringkondades pole veel päris "loobutud n ,= n, kahevõit
lustest. See akadeemiline kahevõitlus, mis peetakse pea 
eranditult noorte vahelsni rutatakse mensuuriksss.t.vehk
lemine teravate rapiiridega* Esimeseks eelduseks on, et 
mõlemad vastased on põhimõttelised duellnndid,. a.»t,pool
davad mensuuri* Kui üks pooltest on a»itiduellejit,aiis ei 
eaa mensuurist juttu olla» Meil on terve rida korporat
sioone kes on põhimõttelikult ontiduellandidc Auasjad 
nendea ja nende liikmetega lahendatakse verbaalselt. Po
le keegi sunnitud "duelleerlma", kui ta seda põhimõtte
likult et poolda. 

Aukohtu Ja ainult aukohtu kompetentsi kuulub «men
suuri" määramine, kui mõlemad pooled sellega nõus on. 
Teisest küljest ei tohi aukohus ka mensuuri märata, kui 
Üks vastastest on ilmselt ettevalmistamata mensuurile,a« 
t# võrreldes vastasega on ta füüsiliselt liiga nõrk, et
tevalmistamata vehklemiseks ehk mõnel muul põhjusel. Põ
himõtteks on, et võitlus sündigu TÕrdsetc -vastaste va
hel. Kõigil eesti korporatsioonidel on põhimõtteks, et 
ühe korporatsiooni liikmed ei tohi omavahel nensuure pi
dada. 231 sobi ju oma kaasvenna vastu velvr. tõsta. 

ITii siis on "väljakutsest" aukohtuni jt\ aukohtust 
mensuurini võrdlemisi pikk Ja keeruline tee ning lõpuks 
leidub õige väikene protsent auasju mida lahendatakse 
"relvadega". 

Kahevõitluse ajalugu läheb vist õige halli minevik
ku tagasi. Esimene kirjapandud kahevõitlus oli vist küll 
Taaveti Ja Koljati vahel. Ei saa ütelda et see knhevÕit-
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lu8 meie mõistete Järele "fair" oleks olnud* võideldi 
mitte ühesuguste relvadega» Taavet lõi päris salakava
lalt pahaaimamatu Koljati kiviviskega uimaseks Ja tappis 
ta siis ära* Kuid sellea nähti Jumela kohut, Rooms. ajal 
oli kahevõitlus j uba täielt icult arenenud f. Gladiaatorid, 
kui elukutselised kehevõi il^jad, demonstreerisid rahvale 
oma kunsti Jn. sugemise oskuste JA kiikajal cli kahevõit
lus ainuke abinõu, kuidas lahendada tülisid rjitte ainult 
Üksikute vahel vaid ka -suuremate ühiskondlikkuda üksuste 
vahel# Rüütlite turniirid olid jällegi nende kahevõit
luste avalikud damonstratsioonid» Lõpuks uuemal ajal jäi 
kahevõitlus vahendiks# kus omavahelisi auasju lahendati. 
Kuna kogu Inimsoo arenemise aj sl jeud ja füüsiline osa
vus alati domineeris õiguse mõiste ülef siis polnud ka 
vist suurt usku inimliku õigusemõistmise sisse* Leiti et 
Inimlik kohtumõistmine pole mitne nii õige ja mõjuv» kui 
Jumala kohtumõistmine* Ja selleparast valiti kahevõitlus 
aost küllap Jumal ikka võidu Õiglasele annab, kuigi ta 
muidu nõrgem võis olla osavuses ja füüsilises jõus* 

351 saa muidugi oletada, et see vaade oleks kehtinud 
kuni vii*nase ajani, aga läbi aastatuhandete pärit olev 
komme ja traditsioon oli niivõrd sügavalt inimestesse 
alese Juurdunud, et vaatamata mõistuse kainele häälele 
kahevõitlus praeguseni veel püsima on jäänud, kuigi vä
hesel määral* 

Üliõpilaste elu on alati olnud tugevalt mõjustatud 
mineviku traditsioonidest ja kommetest, JToorust on alati 
võlunud mineviku romantika, isiklik vabadus, julgus Ja 
võitlus* El ole siis ime, et kahevõitlus üliõpilaskonnas 
pole põlu alla sattunud* Ka uueran aja sport on edendanud 
mitte ainult võistlust (kergejõustik), vaid ka indivi
duaalset võitlust (poks, maadlemine, vehklemine jne*)* 
Hing praegu on üliõpilaste kahevõitlused viidud sport-
llste sündmuste tasemele* Mensuuri pidajad ei võitle üks
teisega mitte sugugi verejänu, suure viha ehk võitlusiha 
pärast, vald võtacad seda sportliku avaldusena# Tihti on 
mensuuri ajaks tüli põhjus juba ununenud, ega olegi ta
het vastasele suurt kurja teha* Tahetakse ainult proovi
le panna oma füüsilist osavust, oma Julgust Ja külma 
verd* 

Paljudes korporatsioonides valitses kommef et^vehk-
lemlskunsti edendamiseks korraldati n*n* malitslööslsld 
ja määratud mensuure* 

Malitslöösiks nimetatakse korrapärast mensuuri kõi
kide kommete kohaselt, kuid ainult nüridate mõõkadega» 
Siin muidugi ei sna juttu olla veristornistest* See on 
puht sportlik harjutus* Paar sinist plekki ihul võib ol
la kõige raskem^vlgastus™* 

Määratud mensuurid on veidi tõsisemad* Heed on te
gelikud mensuurid, mis sünnivad mitte mõne tüli ohk au
asja lahendamiseks, vaid määratakse harjutuse mõttes 
vehklemise juhi (mag! paucandi) poolt* Siin võideldakse 
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võitluse enese pärast, Ilma Igasugu vihata üksteise vas
tu ka kõige paremate sõprade vahel nagu see poksi ehk 
maadluse Juures sünnib. Et siin muidugi väikeselt veris
tamist ette tuleb, on loomulik, kuld see kuulub Juba 
eelle spordi Juurde. Ning ka tavalised mensuurid on 
praegu viidud tasemele, et võitlejate elu pole mingil 
määral ohustatud. Kõik keha õrnemad osad (pea, Kiael,käe
varred, alakeha) on täiesti kaitstud, ainult rind, Õlad 
Ja selg on vabad tabamiseks. Ja võitluses saadud haavad 
lapitakse kohe arsti poolt kinni Ja on paari nädala pä
rast Juba täielikult paranenud. El ole kuulnud, et vii
mastel aastakümnetel eesti üliõpilaste mensuuridel mida* 
gl tõsisemat oleks Juhtunud. Tõsi küll, umbes 40 - 50 
aastat tagasi on Juhuseid ette tulnud, kus kaenla all 
pea veresoon (v. axlllavls) on läbi löödud Ja tekkinud 
suur verejooks, mis surmaga võis lõppeda. Neid Juhuseid 
on aga olnud sedavõrd harva Ja sedagi veel ajal, kus 
arstid veel ei osanud selle vastu võidelda (vereülekanne 
Jne.). 

Praegune mensuur on Igatahes võrdlemisi hädaohutu 
võitlus. 

TÕsl küll, ka meie ajal, Iseäranis saksa akadeemi
listes ringkondades tuleb veel ette kahevõltlüsl plsto-
lltega (duell selle sõna endises mõttes). Kuld ka need 
on püütud nll korraldada, et võimalikke halbu tagajärgi 
ftra hoida. Tavaliselt kehtib vaikne kokkulepe, et ei si
hita vastase pähe ega kehasse vald jalgadesse.Eesti aka
deemiline noorus pole duelle harrastanud. On olnud va
hest ainult mõni üksik Juhus mõne muulasega. 

Kokkuvõttes peab ütlema, et 'üliõpilaste kahevõitlus 
- mensuur on omandanud täielikult sportliku Iseloomu,kus 
väliseks raamiks on veel endise aja romantiline tagapõ
hi, tseremonlaal Jn väline lavastus. 

Tervisele Ja elule on mensuur Igatahes palju vähem 
hädaohtlik, kui mõnigi teine kultuurrahvaste Juures har
rastatud spordiala. Kui palju verd valatakse pokslvõlst-
lustel, kui palju eluaegseid vigastusi Ja ka surmajuhtu
meid tekib poksi, maadluse jne. Juures. Igal aastal saa
vad hulk sportlasi surma autovõlduajamlstel, lennuki- Ja 
ratsavõlstlustel. Lugemata palju Invaliide on tekkinud 
pingutustest kergejõustiku harrastamisel. Aga ne*£ ve** 
rlstusl, vigastusi. Ja surmajuhte loeb meie moodne ühis
kond normaalseks, Jn keegi ei mõtlegi häält tõsta. Mis
pärast mõistetakse siis üliõpilaste mensuure hukka, mis 
on pnlju vähem hädaohtlikud, kuld aitavad treenida keha, 
silmateravust, julgust ja külma verd. Moodne tsivilisat
sioon on teinud Inimese mugavaks, pehmeks, tahtejõuetuks 
Ja araks. Ometi on praegu, veel enrun kui enne, vaja me
hisust, julgust, külma verd, vastupidavust ja võitlus
vaimu. Saksamaa on aastasadade jooksul kasvatanud oma 
akadeemilist noorust "raua Ja- verega" - Ja kuigi me või
me sakslasi vihata, põlata ja alahinnata, peame ausad 
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olles tunnistama, et see on äärmiselt vitaalne, teguvõi
mas, kohusetruu Ja vahva rahvas# Ja "vere ja raüaga"kas-
vatus pole tagajärjeta olnud. 

Ja ka meil pole põhjust sellepärast oma üliõpilasi 
hukka mõista "keskaegsete" kommete ja viiside harrastuse 
eest? Elu on võitlus, mitte ainult vaimsel alal, vaid ka 
füüsilisel alal^-. ja ei ole halb, kui noorus õpib võit
lema, omandab võitluse kasvatust, julgust .ja vastupida
vust# Ja veidi romantikat meie j^allls, igapäevases proo
salises elus pole ka üleliigne# -

—^ Paul Mägi 

?xotouLia loovusest J*PeAj korgis —-

SAADI SOBIV KÕHT KOOSKÄIMISEKS.. . 

Korpi Rotalia pere Few Yorgis on leidnud viimaks 
enamvähem sobivad ruumid igakordseks kokkutulekuks# Ui
melt on võimalus kasutada ITew Yorgi saksa linnaosas asu
va restorani "Rheinland'irt ühte kõrvalruumi, mis kannab 
kõlavat nime - Ratskeller# Ruum on võimeline mahutama hä
dakorral kuni 40-50 inimest ning ta asumise tõttu keld
rikorral on ta meeldivalt eraldatud muust lokaali tege
vusest Ja on täielikult privaatne# Sakslasest peremehe 
lahkel kaasabil ja muidugi oma rahakoti toetusel on või
malik saada kõike, mida üks janune süda võib Ihaldada# 
Briti hea laseb ennast maitsta Saksamaalt importeeritud 
Õlu - Münchener Löwenbräu - mis annab isegi kohalikkudele 
vabrikutele tublid silmad ette. Ka cantuse tegemine pole 
võimatu ning soovikorral võib saalis mängivalt orkest
rilt saada tantsulugusid valjuhääldaja kaudu samuti sü
damesoovi Järele. 

..•IfTLLIST VÕIMALUST EI JJVETA KASUTAMATA 

Veebruaris toimunud viimasel konvendi koosviibimi
sel New Yorgis, restoran Rheinland! ruumides vii! Adams, 
kes äsja saabus Floridast ja asus elama ITew Yorki, an
dis edasi oma muljeid t^endrllkide lõunapoolsetest osa
dest ja tema elust-olust Floridas# Samuti oli seal ela
vaid sõnavõtte"mõttevahetuse korras korp! Rotalia poolt 
siinsetele eesti üllõpilast6le kas stipendiumi fondi asu
tamise või auhinnatöö väljakuulutamise idee# Loomulikult 
ei osutunud võimalikuks veel mingisuguseid otsuseid teha 
kuid oli ilmne, et enanus koosviibijaid pooldas auhinna
töö väljakuulutamist rohkem# 

16. märtsil s.a# toimus korp! Rotalia USA Koondise 
poolt korraldatud referaatÕhtu juba tuttavaks saanud ko-
gunemiskohas. Refereeris vii! E# Priks Ida-Euroopa pagu
laste keskorganisatsioonide ja nende poliitiliste kas-
kuste küsimuses. Referent nilsitles huvitavalt meie naa
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berrahvaste Ja teiste raudse eesriide taga asuvate rah
vaste pagulaste Dvv.deid iseseisvuse saavutamiseks, nen
de sisepoliitilisi probleeme nis sealjuures üles kerki
vad Ja teid, kuidas üleski rahvusgrupp neid püüab lahen
dada* Vleskerkinud elavr.tel labirrläkimistel vii! Priks 
andis täiendavaid selntusi j a kuulajate poolt avaldati 
kahetsust, et referent ei olnud selle referaadi raamides 
valgustanui ka meie endi siaemisl probleeme, 

PILK LÕÕMASSE TUL3VI20J KAVATSUSESSE 

Rotalia kevadkoranerS ITew Yorgis on kavatsusel pida
da kas aprilli lõpus või mai alul .Lähemalt muidugi edas
pidi# Avaldame aga tungivat soovi, et kõik ITew Yorgist 
eemalviibijat võimaluse piirides püüaksid kohale eõlta. 
Võimalusi kokkusaamiseks leidub väga harva ning omavahe
lise sõpruse hoidmiseks ja vana sõpruse uuendamiseks on 
kommersidel suur tähtsus* Seega tuleks meil varakult osa
võtu võimalusi ette valmistada, et tulek kindlustatud 
oleks• ^ 

dJOlJVUiSi vii&i ->undr\i 

B r a s i i l i a  s t  
Vii! Rein Rava töötab juba hulk aega Brasiilias põ

levkivi tööstuses# Ta on seega asunud oma erialale, kuna 
ta ka Eestis kogu aeg töötas Kohtla-JtLrve põlevkivi 
tööstuses# Tema enda andmetel olevat see tööstus ebatu-
lutoovalt organiseeritud ja ta loodab, et tema näpunäi
dete kohaselt olukord seal varsti paranema hakkab. 

Ta aadress* Rua dos Andradas 379, PINHAMONHANGABA/ 
Est de Sao Pauli, Brasll. 

K a n a d a s :  
Confr! Oskar Rlstmäe, kes lõpetas Saksamaal Münche

ni ülikooli metsandusteaduse alal on siirdunud nüüd Ka
nadasse, kus ta on kuuldavasti omal alal tööd leidnud.Ta 
aadress: c/o ffreat Lakes Paper Oo,, Y/oodlands Dept* Camp 
No# 27, Port William, Ontario, Canada# 

Austraalias: 
V11J Ilmar Tammelo Austraalias, kes sooritas seal 

hiljuti Õigusteaduse doktori, on Sydneys jaanuari lõpul 
abiellunud prl, Hilda Uibopuuga, Pr# Tammelo kuulub seal
sete vanade eestlaste perre, olles saabunud Austraalias
se koos vanematega 23 aastat tagasi. Anname siinjuures 
edasi hilinenud Õnnesoovid noorele paarile uue elu lävel. 

S a k s a m a a l :  
Eesti üliõpilaskond Saksamaal esimehena tegutseb 

alates möödunud sügisest confr! Kuno Alt, kes esindab 
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tõenäoliselt Tea Eesti Üliõpilaskonda Välismaal käesoleva 
aasta märtsis toimuval rnhruavahelipel konv2r en t. 311 f kus 
pannakse alus uve" o t. i • •>.or^-j;in1911 •;ku 1 ranvuevahallee
le üliÕpilasto nrA-ant eriV;ioonxle^ Ceatav&r.ti võeti seni
ne Internatt.?r«ai »i' £ "uxürIh Prahõ.R toinu-nud kon
verentsil kõnnuni '5 ': ;". ̂  ;>oc1t u:.n« 

viL! DR. srarojri) i,õ2mT ms ERAPRAKSISE 
Vii! Edrnund Lontaru sooritas hil iuti edukalt riigi-

eksamid Ja saavutas olguee pr:»«kt2s e«?rlva araira New 
Yorgis tegutsemiseks, Veebruari esimesel poolel avas 
ta värskelt sisestatud vsaxuvötu ruumid&anhä.t.tani lää
neosas asuvas Btnjamn Frank.u.n hotellis, mille tp.pne 
aadress - 222 W 77 Hte, N„YoC. Vii! lestaru on esimene 
eesti arst pa^ulaaperestp kes on paanud siin avaliku 
praktlseerimise lotivSellcga on ta jõudnud, seljataha jät
ta üle kaheaastase pingerikka praktikaaja, mis on piin
lete seaduste järele nõuetav ja loodab nüüd edukejaalt 
oma kutseala teeni de., Pea.ie oina erapraksise on dr» Leet-
aru veel iihe New Yorgi suurima elukindlustuqaeltsi "Mu
tual Life Insurance Co»" ugaldusarstiks ja ühe ameerika 
hotelli kontsernile, kelle teenistuses mvitie leidub mit
meid eestlasi, kuuluvas St. Aibans hotellis majaarstiks. 

Vii! vii! Gustav Kuuskvere ja Nikolai Voore pühit
sesid veebruari kuus mõlemad oma 50 aastast sünnipäeva. 
Kõikide Rotäiuste nimel cõlemtile armsale kaasvennale ta
gantjärele oma südamlikumad Õnnesoovid nende juubelite 
puhul# Soovime neile tervist, jõudu Ja raugemata eluta
het edaspidiseks tööks ja tegevuseks ning kõike head tu-
levikuks. 

Confr! Johannes Kaup, konvendi olderman ja "Meie 
Side" senine toimetaja# lahkus neil päevil New Yorgist# 
Tema uus asukoht on Vilmlngton, Delaware osariigis# kus 
tal avanesid väljavaated sobiva töökoha leidmiseks. Aad
ressi muudatus oli märgitud juba eelmise "Meie Side" 
numbriga väljasaadetud rotallaste nimekirjas. Oldermani 
kohusetäitjaks kuni uute valimisteni on nimetatud confr! 
Ilmar Aasma# 

KAKS JUUBELIT! 

OLDERMAN LAHKUS 
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PAKÜIALB Xi-RJTSLE 

Vllf Eduard Läte, l:elL =ü ?.pri2 lia f.iitub aasta, siia 
Jõudmisest, on peale -viie kuulist töötamisi luxuaepana 
ja elektrikuna õnnestunud satxda kohta tehniliseks 'Joo
nestajaks. 

Olukordadest tingituna korp! Rotalia koondis USA- s 
vabariigi aastapHeva eriliselt ei tähistanud. Küll võt
tis aga rohkel arvul Rotalusi osa rahvusgrupi poolt 
korraldatud vabariigi aastapäeva aktusest. 

- Denverls (Colorado) toimus vabariigi aastapäeva tä
histamine kohalikus rahvusgrupis meie vii! O.Lutterl ko
dus* Koos oli oa. 20 inimest. 

• Ameerika organisatsioon Common Cause, Ino., mille 
ülesandeks on kommunismivastane võitlus, korraldab ap
rilli lõpul rahvusvahelise antikommunistliku konverentsi, 
tuntumate maalina riigimeeste osavõtul.Seoses selle eel
töödega tolmus hiljuti ülikoolide Ja üliõpilasorganisat
sioonide esindajate koosolek, millest võttis osa Rotalia 
perest Eesti Üliõpilaskond USA-s esimees confr! Karl 
Laantee. 

- Hiljuti tolmus üliõpilaskonna korraldusel EELK Pau
luse koguduses Few Yorgis kontsert-jumalateenistus,kaas
maalaste arvukal osavõtul, millel tolmunud korjandusest 
laekunud summad saadeti eesti üliõpilaste abistamiseks 
Saksamaale, nimetatud jumalateenistusel olid Rotalia pe
rest aktiivselt kaastegevad oonfr! Karl Laantee,kes pi
das Jutluse ja pr* Helvl Leesment, esinedes kontsertosas 
soololauludega* 

Confr! Ilmar Aasna lõpetas 31. jaanuaril s.a. Co-
lumbia ülikooli ITew Yorgis ehitustehnika alal väga heade 
tulemustega. Tema diplomitöö "Chemioal Soil Solitiftoation 
and Shaft Slnklng by Freezlng Method" sai samuti kõige 

VABARIIGI AASTAPiJTVAL 

ROTALUSI ÜHISÜRITUSTEL 

Confr! Aasma lõpetas Columbia ülikooli 
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kõrgema hinnangu osaliseks* Järjekordne noor insener 
meie perest asus tööle veebruari alul elektri jõujaamade 
firma E*B.A*S*C.O* Juurde noorema Insenerina* Vastavalt 
siinsetele määrustele peab ta töötama kolm aastat omal 
alal, millise praktika aja möödudes on tal võimalik soo
ritada eksamid Iseseisva Insenerina tegutsemiseks* 

Teisi lõpetajaid 

Hele noortest kaasvendadest on sooritamas sellel 
kevadel oma masterl eksameid oonfrj Olaf Klllert Ver» 
mllllonls Ja confr! Bruno Laan Bostoni ülikooli juures. 
Confr! Karl Laantee kavatseb sooritada katsed Wagner 
College juures Staten Islandil Baohelor of Arts kraadi 
saavutamiseks ajaloo ja poliitilise teaduse alal* 

» LÜI4IDALT« 
• Vll! Ralf Adams on vahetanud elukohta ja on Klamlst 

Floridas asunud elama ITew Yorki, kus tal on väljavaateid 
tehnilisel alal tööd leida# Tema ITew Yorgi aadress on 
Järgminei 359 East 66 St*, üew York 21, NVY. 

- Vll; Rudolf Ise, kes oli tiks esimesi timberasujald 
meie pagulasperest Saksamaal, on hiljuti majaomanikuks 
saanud* Tema uus aadress ons 2009 Hlllenwood Rd., Balti
more 14, Kd. 

- Vll! Voldemar Ojamaa on üle kolinud maalt farmist 
Seabrook'1 tööstusesse» kus ta on tööstuse laboratooriu
mis ametis* Tema uus aadressi Hoover Vi Hage, Seabrook 
Farms, H*J* 

Seabrookls viibib seega nüüd Juba kolm Rotalust. 

- Hiljuti Jõudis Ameerikasse kaasrotalus Ralmond Pais, 
kelle aadress ons o/o V.B. Baldwln Jr., Laurel Hollow, 
Syosset, L«I., ST.Y. Tel.* OYster Bay 6-2699. 

ELUKOHTI OTT MUUTNUD* 

«== Confr! Jaak Kukk'e, kes värvati Ameerika sõjaväkke 
möödunud aastal, uus postiaadress on järgmine* 

U„S* 56050045, 4th Reeon. Co., 4th Inf. Div., Fort 
Bennlng, Georgia. 

===== Vll? Sulev Kelderl uus aadress on 201 E 93 St*, Ap. 
B 2 S, New York, N.Y. 
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^ZtLvlL^^u'1 uuekB eluk0hak8 on'7 WU1°"pl-
"j= kanada koondisest on täiendavaid andmeid vii! Karl 
Pringi elukoha suhtes» milline oni 3365 Goyer Rd. Mont
real» Ont,, Kanada. 

Õ i e n d u s »  

Eelmises "Heie Side" numbris ilmunud Rotalused pa
guluses nimekirjast on eksikombel välja jäänud kahe 
confr! nimed: 

T o m u 8 k, August - o/o Malloy, 20 E 100 St., Ap. 
17, New York, N.Y. 

Jurina» ulo - 9 Garden Ave., Toronto, Ont., 
Canada., Tel.: L0-8075 

T E A D A A N N E  

EKVL-u poolt korraldatav õlleõhtu toimub New Yorgis 
24. märtsil s.a. Eesti Maja suures saalis, algusega kell 
8.oo õhtul. Osavõtt värvides.Osavõtumaks S 1.5o isikult. 

öLt5KUI 
Mitmetelt kaaavendadelt on saabunud märkusi ja ka 

nurinaid, et "Meie Side" ilmumine on palju hilinenud ja 
miks uus number juba nii pea välja ei tule. Toimetus ta
hab siinkohal meenutada, et "Meie Side" on meie kõikide 
ühine bülletään ja et tema ilmumine on ainult siis või
malik, kui kõik Rotalused sellest algatusest ühise hoo 
Ja innuga osa võtavad. Toimetus paneb kõikidele Rotalus-
tele südamele,et nad kaasa aitaksid ja mis veel tähtsam, 
üldse võimaldaksid "Meie Side" edaspidist ilmumist. Sel
leks on vaja iga Rotaluse kaastööd, kirju toimetusele 
Rotaluste elust jne. Sl tohiks vist Miil palju olla paar 
tunnikest raisata oma väärtuslikust ajast ja sellegavõi-
maldada "Meie Side" edaspidist korrapärasemat Ilmumist. 
Keegi pole sündinud meistriks, sulepea pihus,kuid meist
ritööd ei ootagi keegi. El tohi vabandusena ette tuua, 
et raa pole kirjameheks sündinud. On konvendis referaate 
kirjutatud, sits ei saa ka üks väike sõnum või artikkel 
"Meie Side" jaoks üle jõu käia.— 

"Meie 3ldeH nr. 1/2 (II aastakäikj. Väljaandja:korp! 
Rotalia USA konvent. Ajutiee toiraeiu&e aadress: Aado 
Perandi, Cortlandt Hotel,90 Cortlandt St,New York 7,N.Y. 
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KORP! ROTALIA BltLLETJLiJT 

Nr« 3/4. (il aastakäik) Few York, märts/apr; 1951 

KASVfiTUSKÖSIMUSEST 
Viimasel konvendi koosolekul ITew Yorgis oli kõne all 

meie noorliikmete kasvatuse küsimus. Leiti, et nii noor
liikmed kui ka väljaspool kodumaad vastu võetud tegev
liikmed on konvendi kasvatuse seisukohast palju nõrgemal 
tasemel, kui seda olid konvendi liikmed kodumaal. Prae
gustel noortel puudub veel palju kodukorra ja traditsioo
nide tundmises» Kuigi tahtmine on hea, on siiski märgata 
tõelise bursivaimu ja innu vähesust. See avaldub just 
peamiselt meie kodukorra, traditsioonide, kommete Ja ta
vade väheses tundmises# Meie noored bursid ei ole veel 
niivõrd konvdndl elusse sisse kasvanud. 

Meie ei saa aga ka sellele vastu vaielda. On tõsi, 
et meie noored kannatavad korporatiivse kasvatuse vähe
suse all» Kuld seda ei saaks võtta neile erilise ette
heitena. Arvestame neid olukordi, milles Rotalia järel
kasv kasv peale kodumaalt lahkumist on võrsunud. On puu
dunud võimalused, mis olid olemas Tartus. Seal asus ena* 
olk konvendi liikmetest ülikoolilinnas võrdlemisi väi
kesel maa-alal koos# mis võimaldas väga tihedat kooskäi
mist. Konvendil oli oma maja, kus liiguti iga päev. Iga
sugused kodukorra ja teised anettunnld toinusid palju ti
hedamini, kui see oli võimalik paguluses. ITii noor- kui 
ka tegevliikmed viibisid r.laliselt konvendi Õhkkonnas» 
Tihedam läbikäimine soodustas samuti omaltpoolt süvene
mist korporatiivse kasvatuse sisusse ja aitas kaasa ka 
traditsioonide ja kommete miven eral sel. Teisiti on aga olu
kord paguluses* Esimeseks takistavaks asjaoluks on olnud 
konvendi liikmete laiallplllatus» Saksamaal olid näiteks 
ainult Augsburg ja Gelslingen kaheks suuremaks rotaluste 
keskuseks, kusjuures suhteliselt suurem osa noor- ja te-
gevlllkmeld elas väljaspool neid keskusi. ina-alallste 
kauguste tõttu ei saadud korraldada ühiseid koosviibimi
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si, kodukorra ja cantuse tunde kui see oli võimalik Ees
tis. Koosviibimised toimusid tavaliselt nädalalõppudel, 
umbes kaks korda kuusa Püüti küll L !'korda parandada ja 
pakuti noorte".' e sellel ajal kelke v irido suudeti neile 
pakkuda. Kokkuvõttes oli seda ag^ ? i I.VKI vähe «.Vahest ehk 
ainult üks neij^n-iitk aellestP mida eama. aja jooksul suu
deti Tartus pakku-ia. 

Olukord Ameerikas on selles suhtes veelgi kurvem. 
Üldise* koosviibimised toimuvad iga kahe-kolme nädala 
järele, Oldermanni tunde väga harvac Ja needki koosvii
bimised mis toimuvad järjekindlalt, on möödunud kõik 
kindla ettekavatsetud plaani järele^ On olnud referaatõh-
tuid, koosolekuid. Harva aga on olnud lihtsalt õlleõh
tuid, kus klaasi õlle juures võid sõpradega omavahel jut
tu ajada. Ühelgi ametlikul koosviibimisel ei ole see või
malik, Ja kas et ole ka kneipohtu üheks mooduseks noor
liikme tutvustamisel tena organisatsiooni kommete ja tra
ditsioonidega. See, mida ta oldermanni tundidest teoree
tiliselt õppinud tuleb nüüd praktilisele kasutamisele . 
Siin näitavad rebased, kuivõrd nad on võimelised alluma 
konvendi distsipliinile ja korrale. Siin kerkivad üles 
küsimused traditsioonidest, kodukorrast, tavadest jne. , 
rais sööbuvad raällu isikliku läbielamuste tcttu. See on 
koht rebasel esimest korda cantuse tegemisega õnne proo
vida ja ka confraterltel ehk ununenud laulusõnu värsken
dada. Referaat ja teised ametlikud tunnid ja koosolekud 
on hädavajalikud meie korporatsiooni elus. Kas maksab 
aga ära unustada vana kommet - kneipõhtut. Usun, et need 
aitaksid meid osaliseltki jõuda ligemale ühele sihile -
tutvustada ja sisendada noortele meie korporatsiooni si
seeluga seoses olevaid küsimusi. 

Loomulikult meie ei vci rajada oma konvendi elu aga 
ka ainult õlleõhtule. See oleks vaid ainult üheks lüliks 
tegevuskavas. 

Teine, samuti tähtis tegur noorliikme kujundamisel 
on akadeemilise isa instituut. See on esmajoones akadee
miline isa, kes oldermanni kõrval juhatab noort konvendis 
Ja tutvustab teda kõigi uusustega. Kontakt akadeemilise-
lsa ja tema poja vahel peab püsima alaliselt väga tihe. 
Kardan, et ka see traditsioon on nüüd teataval määral 
unustuse hõlma vajunud. Siin on esijoones just poja ko
hus sidemeid oma akadeemilise isaga uuendada ja värsken
dada. 

Ühe abinõuna noor- ja tegevliikmete sidemete süven
damiseks konvendiga on mainitud veel - külastada sageda
mini meie vilistlasi nende kodudes, kuna ei leidu või
malusi nii tihedaks üldisteks kooskäimisteks. Olgugi et 
vilistlased ei asu enam sellel majanduslikul tasemel kui 
vanasti, usun et nad ei keelduks noori vastu vc tinast ja 
nendega oisut juttu ajamast. Keegi ei nõua siinjuures 
majanduslikkude kulutuste tegemist. Siin on meie noortel 
enestel ülesanne - piüda ennast täiendada ja arendada • 
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Võimalus selleks on olemas. 

Jäävad veel ametlikud tunnid. Ka neid tuleks kor
raldada jõudu mööda nii palju kui võimalik töö ja muu 
tegevuse kõrval'; e 'Tieks kergendavaks abinõuks siin juvres 
on nende tundide korraldamine ühisel ajal, s.t„ ükstei
sele järgnevalt eamal piieval, See «täretab hulga aega Ja 
võimaldab intensiivsemat tegevust ka neil aladelc 

Meist, noortest, loodetakse paijuc Heie peame olema 
tuleviku vaba Eesti ülesehitajad* fjcln nõuab meilt meie 
kannatav kodumaa, eesti rahvas ja Rotal?.a; l*eie oleme või
melised seda tegema ainult tublide akadeemiliste kodani
kena. Me ei saa aga nõuda, et keegi meid selleks teeks. 
Selle sihi poole peame ise pividma eriti mitmekordse in
nuga praegusel raskel ajastul. Peame püüdma teha kõik mis 
võimalik, et saada headeks eestlasteks ja veel parema
teks rotalusteks, kui oleme senini olnud! 

Aado Perandi, Rot! 

EKL TÄNAPÄEVA 
Viimasel ajal on mitmelt poolt tõusetunud hääli 

Eesti Korporatsioonide Liidu - või õigem öelda küll Ees
ti Korporatsioonide Vilistlaskogude Liidu - elustamise va
jaduse üle. 

Olgugi sisuliselt enam tegemist EKVX-uga, kuna ena
mus tema perest oleksid vilistlased, lubatagu mul siiski 
alljärgnevalt tarvitada EXL-u nimetust. Sest enamuse 
korporatsioonide peres ei ole antud olukorras läbi vii
dud vilistlaskogu eraldamist korporatsiooni ulatuses 
koondiste kaupa. ITing sama tegevus laiendatult korporat
sioonide liidule haaraks kõiki kornorante, vahet tegema
ta tegevliikmete ja vilistlaste vahel. Ka on "korporat
siooni" nimetus laiema tähendusega kui "vilistlaskogu", 
seega saab iseenesestmõistetavalt esimese nimetuse alla 
paigutada ka ülikooli lõpetanuid. Pealegi on EEL vanem 
ja tema omaaegne laialdane tegevus enam vastav sellele, 
mida me ootame ja vajame siin elustada tahetavalt lii
dult. 

Olles loogilised, ei saagi me asuda teisele _ 
heakskiitvale seisukohale EKL-u suhtes. l'uidugi niivord, 
kui me üldse neame vajalikuks korporatsiooni kui akadee
milise intiimorganisatsiooni olemasolu tänapäeval. Et me 
seda teeme, näitab fakt, et me ™':<*tne, tegutseme ja- an
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tagu meile andeks teisitimõtlejate poolt - koguni kasva
me! 

Millised motiivid õigustavad ja minu arvates koguni 
teevad hi-liWv-ijülikuks EKL-u tegevuse siin võõrsil? Kind
lasti see Hpjne. v-,-» j adus mis lPlõ9ar. aprillis viis Liidu 
loomiseni; tarvidus koondada omi üksikuina küllaltki 
nõrku jõude kaitseks mitmesuguste välismõjutuste vastu* 
Sel ajal olid niisugusteks valisjõududeksj sovinistlik 
vene ülikool, domineerivad saksa üliõpilasorganisatsioo
nid ja meie oma laiade rahvahulkade teadmatus eesti kor
poratsioonide suhtes. Eriti raske oli neil, kes seisid 
eelpostidena võõrsil (Vironia Riias ja Rotalia Peterbur-
gis). Nad oskasid seda enam hinnata Liidu osatähtsust, 
kuigi see oli neile peamiselt vaid moraalne. 

Ja kuidas on pilt tänapäeval? Seisame taas eelpos
til võõra rahva seas. ümberrahvustamise hädaoht on ak
tuaalne. Kuigi mitte sovinistlike survemeetoditega vaid 
ahvatlevate tulevikuperspektiivideganing üldiste üle
ujutavate tendentsidega nii elustandardis kui kohaliku 
rahva arvulistes proportsioonides ja maa hiiglaslikes di
mensioonides. Edasi kohaliku - igas mõttes vaba - noor
soo kahjustav mõju meie rahvuslikele noortele vcib olla 
suuremgi, kui omaaegsete võõrrahvualaste korporantide 
otsene vaenutegevus värskete eesti organisatsioonide vas
tu. Ja kuigi meie oma rahvusliikmete perest on kadunud 
see esialgne umbusklik teadmatus meie suhtes (välja ar
vatud vast mõningate vanade siinolijate seas), on kül
laltki kuulda hääli, rais peavad meid ühes meie organisat
sioonidega ajalukku läinuks koos vaba romantilise Tartu
ga. 

Nii-siis otse hämmastama-panevait sarnased olukor
rad ja seega ühtlasi loogiliselt samasugused motiivid 
taasliitumiseks. Hilles peaks siis avalduma EKL-u tege
vus tänapäeval? 

Kõigepealt vastastikuses teineteise taas-tundmaõppi
mises ja seniste sidemete süvendamises. Selleks tuleb 
korraldada tihedaid perioodilisi kokkutulekuid. Meil kok-
kutulekuil on suur tähtsus eriti nooremaile kaasvõitle
jaile, kes selliselt saavad elavalt täiendada oma kujut
lust ning teadmisi korporatsiooni korrast ning sise
elust. Seal selgub peatselt meie noorele järelkasvule, 
millised tegelikud väärtused on korporatiivsel kasvatu
sel ning rais on need elulised ja positiivsed alused, mis 
värvide ning osalt komnetegi erinevusele vaatamata ühen-
dabarvukat EKL-u peret. Kõnelemata muidugi "vanematestse
mestritest" , kes endid alati hästi ja koduselt tunnevad 
omaaegsete kaasvõitlejate keskel. 

Edasi oleks EICL-u 1 täita suur kasvatuslik funktsi
oon. Mitte ainult noorte, vaid suurel mägral just vana
de osas. Kui taas tekib autoriteet Liidu ja tema organi
te vastu, siis saab Liit palju kaasa aidata selleks, et 
ära hoida mi11eauraehelikke võtteid tema üksikliikmete va-
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hei. Olgu see siis poliitilise võitluse ägeduses või mõ
nes "tormist veeklaasis" tekkinud madallöökide sajus. 
Eelöeldu ei olnud mõeldud mingil mägral Rotalia USA 
koondise või üldse siinse akadeemilise pere vahekordade 
Iseloomustusena. ITõtlesin sellega kusagil teisal ilmne
vaid mittekaasvennalikke vahekordi EKL-u peres,kuna Liit 
ei ole seal ennast suutnud autoriteediks kujundada. Olgu 
see vahemärkus ühtlasi hoiatavaks näiteks sellest mille
ni Jõutakse, kui aumehe1ikkuse põhimõtted unustataks&Sa-
maaegselt olgu tähelepanu juhitud sellele, et siin Liitu 
organiseerima asudes seda tehakse täie Innuga ning või
malikult kõiki korporante kaasa tõmmates# See tagab tun
nustuse Ja autoriteedi siinsele EKL-ule, milleta ta ole
mus oleks vaid paberlik. 

Kasvatuse osas noorte alal ootavad ees laiad pers
pektiivid: tuleb korraldada referaate; ühiseid oantuse 
tunde; arendada seltskondlikku "lihvi" külaskäikude-, 
kella viie-teede, jne. kaudu; käsitada korporatiivset kore
da ja selle ajalugu neis põhilistes osades, mis on ühi
sed kõigile korporatsioonidele jne. Eriline rõhk tuleb 
panna rahvusliku kasvatuse probleemidele. 

Peale eelpool nimetatu on uued olukorrad toonud 
enestega kaasa ka uusi ülesandeid, nacu näiteks tarbe
korral oma üksikliikmete toetamise jne. Tulevik võib 
meile panna veelgi uusi ja senisest erinevaid kohustusi, 
ja meie peame olema valmis ning suutelised neid kandma 
EKL-u tavade Ja distsiplineeritud korporatiivse kasvatu
se põhimõtete kohaselt. 

Olen veendunud, et Rotalia pere USA-s asub huvi 
ning innuga EKL-u taasorganiseerimise tööle ja annab seal 
oma suurima panuse, vastavalt meie tõekspidamistele ja 
meie siinseile kättevõidetud positsioonidele. 

Selleks edu ja jõudu, confratres! 

Heikki Leesment 

Järelkasv ja 
VAJA3Ü2 ÜHIST EKL-u KOHVEHDI KORTERIT 

Rohkem kui üks kord on "lTeie Sides" arutatud kon
vendi liikmete järelkasvu probleeme. Sama küsimus on pi
devalt üles kerkinud läbi aastate ka meie • koosolekutel 
mitmel maal siin- ja sealpool suurt merd. Sama küsimuse
ga on eriliste tulemusteta tc^clanud ka toisud EKL-u 
korporatsioonid. 

Noorte jiVfv.lkasvu on peetud vajalikuks, kuid pole 
leitud teid, kuidas seda rahuldavalt korraldada. 

LKL 
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Mõned korporatsioonid on uute liikmete vastuvõtmi
sest hoidunud, või on vastuvõttu piiranud perekondliku 
ulatusega, võttes vastu vaid seniste liikmete poegi ja 
vendi. 

EKL-u enda küsimuseski on seisukohad üpris lahkumi
nevad. New Yorgi ringides mõned pooldavad EKL-u regu
laarset tegevusse rakendamist, teised on selle vastu.Nad 
väidavad, et Tartu traditsioonide laiemapinnaline elus
tamine "lõhkuvat" selts.ronda, kellest mitme? vaatavat 
meile viltu. Kolmandate seisukohad püsivad kusagil kahe 
eelmise rühma vahel, toetades EKL-u mitteformaalset te
gutsemist. 

Käesolevaga esitame aga. küsinuse: kas meie ei saaks 
neid kahte probleemi - järelkasvu ja EKL-u - ühendada? 
tihendada nii, et EKL lahendaks suure hulga asjaolusicUmis 
on kõikides konventides takistanud noorte järelkasvu.See 
annaks muidugi EKL-ule paguluses täieliku eluõiguse ka 
kõige suuremate skeptikute silmis ja millega, eelkõige, 
korporatsioonide elu võiks võtta normaalse käigu. 

Järgmised asjaolud on peamiselt takistanud korpo
rantide järelkasvu: 1. oma ruumide puudumine ja 2. kül
laldase lähedase sõprusringi puudumine. Vilistlastel ja 
teistel vanadel "kändudel" on lõpmata palju ühiseid arm
said mälestusi tudengipäevist, kuid noorel pagulasüli-
õpilasel, kes alles konventi sisse astub, on vajadus en-
dasuguste järele, kellega koos elamusi läbi elada ning 
kui vaja, ühiseid tempe teha. Vks ehk kaks noorliiget 
vanade hulgas ei saa veel luua keskkonda, kellele mak
saks anduda, kellele pühendada igat parimat hetke elu 
parimaist päevist. Noored tunnevad seda vaistlikult .Neid 
ei tõmba organisatsioonid, kellede liigete pühad mäles
tused võõral ma^.l ning teissuguse mentaliteediga rahva 
hulgas neist mööda kõnnivad. Ja needki,- kes on korporat
siooni astunud, elavad oma noorust mujal, väljaspool or
ganisatsiooni ja sõpradega väljaspoolt värvivendi. 

See ori nõiaring. Noored ei tule korporatsiooni see
pärast, et seal teisi noori ees ei ole. Teisi ei ole eea 
aga seepärast et organisatsioon ilma noorteta ei suuda 
noortele pakkuda, mis noorte päralt on. Või mis veelgi 
kurvem - meile tuleb noori liikneid* kes tahavad ^ olla 
lojaalsed meie sihtidele ning tahavad end tunda nõnda na
gu meie tunneme, kuid meie jätame nad nälga. Annud nei
le lõpuks küll värvid, oleme jätnud andmata peaasja,mil
lele värvid on vaid ühendavaks sümboliks. 

Kas meie ei saaks seda küsimust korraldada sellega 
et soetaksime EKL-u ühise konvendi korteri, kuhu leiaks 
tee suurem osa üliõpilasnoorust? 

Niikuinii on paljud erinevate korporatsioonide iili-
õpilasliikraed omavahel tuttavad, isegi^sõbrad. Siin ühi
ses korteris, kuhu igal neist on oma võti, nad puutuksid 
sagedamini kokku ja neist kujuneks EKL-u raamides uhme 
pere, ühine coetuski, kui soovite. Iga korporatsioon 
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võiks siin pidada oma erikoosolekuid, kuid cantuse- ja 
pau-Tcimigti.jnnidv rolTeraatkocsolekud, klubi ja Õlleõhtud 
võikaid ja iscp.i ocp.ksi i olema iihised. Kii meil jätkuks 
mehi sopi usrlr^t lauluks,, eneseharimiseks ning suure
mategi sihtide -r Ll.i tl ehiseks. EKL~u vennalik oide asen
daks osp.g-i solleat» mida iga korporatsioon üksikuna pa
ratamatult on kaotanudJ 

Loomi: li kult oleks neil seal ka oma ühine vapisaäl 
kõigi EKL-u vennas? vapp id ega, oma jookidekapp aumehek&ssa* 
ga, ning igal konvjendil oma aktikapp. Ning meil oleks 
kombeks ikka sealt läbi astuda, jalgu puhata ning tunda 
mõnu mõnusate meeste hulgas. 

Mida te.-arvate sellest ideest, armsad vennad? 

Erich Ptika 

OL&77ZCT 

Viibin kaugel,kaugel võõrsil :  

Eestist eemal koduta 
Saatus aitas tulla sulil 
Kodumaale kärata. 

Joodi,lauldi,trallitati 
Pallidel ka särgiväel 
Purjuspäi ka vägistati 
Saaki veeti koli cl käel. 

Tuli hiilides ta külla, 
Salakaval nägu eel, 
Lubas tuua päiksekulda -
Eestil olgu rõõmus neel. 

Saanud olla Eestis aasta 
Näitas oma Õiget tööd: 
Võttis lüüa, puua, tappa, 
Lahti pääsid silmaveed# 

Röövis kodud, raha, vara 
Oma suures veretöös, 
Ütles, ei ta teinud paha, 
See käib vabaduse ees. 

öeldi, see on vaba rahvas, 
Kes idast teil kultuuri toob 
Kes hävituses tubli, vahvas 
See verest uue kodu loob. 

Eesti rahva minevikku 
Ajalehis võltsiti, 
Olevikku, tulevikku 
Reostr.ti, kuid kiideti. 

Stalin andis päikse kulda, 
Kukla lasti lahkel käel, 
Rahvapoogi matsid mulda 
Politrukid vcimuväel. 

Meist siis "vabariigi" tegi Päästis end, kel veidi jõudu; 
Meelepetteks teistele Alles jäänud hirmucöl, 
Pättidest siis koosnes regi Sattus saksalase lõugu 
Mis riigis lasti liikvele. Jälle vaevles sunnitööl. 

Siiski tuleb veel kord elu 
Xra nuta, naine, mees. 
Mõrtsukatel antaks tasu, 
Parem tulevik meil ees! 

VilübrvM Allik 
Laulda viisil: "Mure mõtted mingem metsa..." 
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otaua fnoondisfwnadas 
Rotalia Koondis Kanadas on asutamise ja organisee

rimise ajajärgust välja jõudnud. Praegu võib juba ütel
da* et Rotalused Kanadas on endid kodukorra alusel ning 
uususte kehaseit organiseerinud. 

Kodukord annab koondise elu korraldamiseks õieti 
vähe sõfiHO«?lgeid juhiseid* Rohkem tuleb silmas pidada 
traditsioone Ja uusnsi* Peab tähendama, et ajajärk Sak
samaal a.at !/'4E> - 50 ei lisanud palju kogemusi koondise 
elu korraldamiseks sellele, mis oli omatud juba kogemus
tena kodumaale Saksamaal oli vii? kogu juhatus alati 
võimeline kokku astuma ja olulisi küsimusi otsustama. 
Hiljem, kui alu&taa tegevust ka konvent, nihkus elu see
ga ka kodukorrR-päcastele rööbastele. Faktiliselt aval
dasid ju teg-2vuRt 'ai 11 kaks koondist - Augsburgis ja 
Getsllngenis - millel olid valitud ka oma juhatused.Kuid 
nende tegevus piirdus korporatsiooni algatuste ja tege
vuse korraldamisega koha peal. Sellel - tõsi küll.- oli 
suur mõju kogu korporatsiooni elu arengv".e«, Tarvitseb 
siin ainult meelde tuletada kas või juurdekasvu problee
mi lahendamist, millega eeskätt tegeles Augsburgi Koon
dis ja millest võrsus üsna peagi konvent kõigi oma orga
nitega ja ametliku asukohaga Erlangeni ülikooli juures. 

Pikemaajalised kogemused ja traditsioonid koondiste 
elu korraldamiseks on kodumaalt, kus tegutsesid kaks 
koondist suurema arvu liikmetega - Tartus ja Tallinnas , 
Ülikoolide asukohtades, hiljem aga ka Viljandis ja teis
tes kohtades, kus oli rohkem Rotalusi koos. 

Nende koondiste erinevuseks võrreldes praeguse olu
korraga oli aga see, et Tartu ja Tallinna koondised olid 
vilistlaste koondised ja lfm* maksid ainult vilistlased. 
Vähemates keskkohtades, Viljandis ja mujal, kuulusid 
koondistesse ka t« 1;. 

Koondiste tegevus piirdus niisuguste ettevõtmistega 
mis hõlmasid nii ütelda kultuurilist (referaadid, päeva
küsimuste arutelud jne.) meelelahutuslikku (perekonnaõh
tud, koosviibimised, jõulupuud jne.) ning muul moel oma
vahelist elavamat ja tihedamat kokkupuutumist ning ühi
seks pereks kuuluvuse arendamist. Koondiste korraldatud 
algatustest võtsid osa alati ka tf1T ja reb!. Vii? kogu 
majanduslike ja korporatsiooni koosseisu küsimustega koon
dised ja nende juhatsed ei tegelenud. 

Sarnasest korrast pidasid kinni ka koondised Saksa
maal. Nii kaua kui ei olnud Saksamaal konventi, vettis 
ljl! ja reb! vastu vii* kogu juhatus. T!1f vastuvÕtmisi 
otsustas vii! kogu ja buršide ühine üldkoosolek, kusjuu
res t!1f kandidaatidest teatati ka Rootsi* sealsel koos
olekul otsustamiseks. Sellest ajast, kui alustas tege
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vust konvent oma organitega, toimus reb! ja t»l! vastu
võtmine konvendi organite poolt. 

Allakirjutaja ei ole hästi tuttav kc -xi di st e tegevu
sega Rootsis-. On tekkinud siiski rruljoj, ei seal on koon*-
dised endile võtnud kelk, nii vii? kogu kui konvendi 
ühendatud funktsioonid* 351 ole nui ka teada* kas reb; 
vastuvõtmisel on keegi selleks konvendi prr-.esidiumipoolt 
volitatud n ing kas t • 1? vastu võtmiee.1 Rotalia konvent 
mis asub praegu ITew Yorgis, neid Irusimusi hääletab või 
mitte* 

Rootsis Ro+alia koondiste tegevus on siiski mõnin
gal määral lihtsam selle tõttu, et seal asuvad ka vii! 
kogu juhatuse liikmed. 

Kanada Xoondiu, oma elu korraldamisel leidis eest 
Järgmised olud, mis olid erinevad kõigist seni läbi proo
vitud oludest; 

1. Korporatsiooni liikmed asuvad niivõrd laial maa
alal üks siin, teine seal, et üheski keskuses pole koos 
nii palju Rctalusi t et nad kokku tulnult moodustaksid 
enamuse siin maal olijäiste 

2. Kanadas pole ega ole valjavaadetki ellu rakenda
da konventi. 

3. Korporatsiooni siin maal asuvate liikmete vähene 
arv ei õigustanud ega õigusta praegugi siit valima vii! 
kogu juhatuse liikmeid. 

Koondise juhatus on asunud seisukohale, et kõik 
koondise lii kmeid oluliselt puudutavad otsused peavad ole
ma siiski tehtud enamuse poolt, mispärast on tulnud toi
metada olulistes küsimustes kirjalikku hääletamist. Tõe
näoliselt tuleb seda teha veel edaspidigi, kui ei teki 
Torontosse - Rootsist siia saabujate arvel - koosolekute 
puhuks tarvilik enamus. 

Koondise juhatus on algusest peale asunud seisuko
hale, et kodukorra sätted peavad koondise elu korralda
misel rakendamist leidma. 

Kui Kanadas konventi või vennaskonventi pole, siis 
kuuluvad t»1y Rotalia konvendi koosseisu seal, kus kon
vent asub, antud juhul ITew Yorgis, nagu vilistlasedkiku
luvad Rotalia vii! kogu koosseisu» Olgugi, et nii t! l! 
kui vii! Kanadas siinse Koondise moodustavad, kus roõle-
mil on ühteviisi hääleõigus Koondise ellu puutuvate kü
simuste otsustamisel. 

Siit järgneb ka, et näiteks t!l! siüiasju - kui neid 
peaks tekkima* mid:-, senini pole veel juhtunud - arutavad 
konvendi vastavad organid, mitte Koondise juhatus _ ega 
üldkoosolek. Samuti kuuluvad vii! siV!.asjad aretamisele 
kodukorras määratud korra kohaseltjällegi mitte koon
dise organites. Rotalia tegevuse praksises pole soe ka 
mitte midagi uut; omal ajal on Tartu konvent küllalt aru 
tanud välismail, näiteks Berliinis, asunute süv.asju ja 
burside kohtuski karistusi määranud. 

Peaks kerkima konkreetselt küsimus uute l! l! vastu 
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võtmiseks, peab iga konkreetse juhu kohtn seisukoha saa
ma Rotalia konvendi praesidiumllt., sest seda nõuab kodu
kord. JCa see pole midagi uut* mind ennastki võttis l»l! 
-ks vastu konvtindi prp.es i di ura Berliini.*» kuigi r.susin 
Tartus. Sest kui igp. "koondis iümr. konvendi praesidiumita 
vastu vctma lMf jn tyl?» kaoks ühendav südamik ja - kas 
nii ei tekiks lõppude lõpuks mitu Rotaliat? 

Vilt kogu juhatuse v-õi juhatuse liikmete puudumine 
koha peal end eriti tunda ei anna, kuna side vii! kogu 
esimehega jn juhatuse kvoorumiga on küllalt kiire.Ka ko
dumaal asus vii! kogu juhatus ikka ühes linnas - alul 
Tart.us, hiljem Tallinnas, ning ega see korporatsioonielu 
midagi ei pidurdanud* 

Kui nüüd küsida, millised tegevuse tulemused on um
bes ühe aasta vanusel Rotalia Koondisel Kanadas, on siin 
vastus lühike: ei muud mingeid tulemusi, kui et Rotalu
sed pole jäänud üksikuks vaimus jr. meeles, vaid nende 
vaim on koondatud, nende neel ja mõtted liidetud. Hitte 
nagu üksikud virvatulukesed ei helgi Rotaluste südamete 
mõtlemised siin-sänl, millele pole vastust, vaid tarbe 
korral astuvad Rotalia meeste mõtted, vaated ja usk kok
ku konvendi laua ümber - olgu siis mehi endid seal või 
mitte - ja siis lööb leegitsema üks vaim, üks tuli. 

Ja - see vana Rotalia vaim on sitke! Tuleb siia 
maale nüüd mehi "küll Soomest, küll Saarest", kui ütelda 
piltlikult. Aastaid pole nehi nähtud, vähe nendest kuul
dudki. Ning on ka seitsmest surmast ja mitmest pcrgu 
eeskojast või päris põrgustki läbi käinud. Aga mehed tu
levad kui mehed muistegi - nagu oleks alles eile õhtul 
purgatooriumis pisut koos istunud ja - et, noh, kuhu 
meie jutt pooleli jäigi; 

Konda siis: Rotalia vana, karastatud vaim, sellest 
vaimust tulenev kindel ühtekuuluvuse tunne, kodukorra sät
ted elu korraldamise alustena, traditsioonid ja uusused 
lähtekohtadena - nõnda on möödunud esimese tegevuse aas
ta jooksul Rotalia Koondis Kanadas asunud korraldama oma 
elu ja tegevust. Peaeesmärk seejuures ikka silme ees,mis 
mõtestab elu ja püüdlusi: eestlus ja Eesti! 

Abel Käbin 

- o - 0 - o -

PLURIKUS ANNUS! 

Kuigi väga hilinenult, saadab Rotalia pere oma arm
sale kaasvil! Heinrich Kukkurtle tagantjärele paremaid 
Õnnesoove tema äsja möödunud 50 a. sünnipäeva puhul. Ol
gu õnn temaga ka uuel elukohal. 
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d^ycitstclusL f̂̂ &tcLtla. mCcj,anclcinlLSes£ 

Avaldan järgmised read n.ö. mõttevahetuse korras. 
Kui see üldjooneline kõigi Rotaluste hulgas laias maail
mas leiaks vastuvõttu, eks aeda siis hiljem võib lihvida 
ja täpsustada. 

Mul on jäänud mulje, et meie konvendi kassa ITew 
Yorgis on peaaegu alati tühi. Vähemalt nii on mulle tih
ti vastanud laekur, kui raa tema poole olen pöördunud oma 
väikese laenusuma tagasisaaniseks, mille konvent minult 
sai ühe Argentiinas asuva confrateri abistamiseks. Taga
simaks lubati mulle teostada hiljemalt kahe kuni kolme 
kuu jooksul, kuld "lõpparve" on veel praegugi tegemata, 
kuigi sellest on möödunud juba ligemale poolteist aastat. 

Xrge saage aga minust nii aru, et ma selle lehe ruu
mi kasutan oma Isikliku laenukese tagasisaamiseks. Seda 
mitte. Ma tõin ta ette ainult illustreeriva näitena, et 
meie majanduslikud asjad ei näi olevat korras. 

Meie konvendi USA osakonnas teatavasti kehtib kord, 
et iga Rotalus maksab liikmemaksu j2f l.oo kuus, arvates 1. 
okt. 1949 jn n.n. abistamisfondi arvel samuti jžf l.oo kuus 
arvates 1. jaan. 1950. Huvitaks nüüd küsimus, kas kõik 
asjaosalised on selle kohustuse täitnud? Olen erateel 
kuulnud, et meie peres on n.n. kaasvendi, kes seda ma
janduslikku koormust nole üldse kandnud või on seda tei
nud siis väga nuudulikult. Uinu isiklik arvamine sellis
te "kaasvendade" suhtes on järgmine - kui neil pole tar
vis Rotaliat, siis veel vähem on Rotaliai tarvis neid. 
Rotalia pole mitte mõni pops organisatsioon või "valla
vaeste ametiühing" - ta kuulub suurima liVanena Eesti 
Korporatsioonide Liidu perre, keš omakorda haarab val
dava enamuse Eesti orgsniseeritud haritlaskonnast. Kuu-
sellesse võimsasse korporantide perekonda peaks igale 
distsiplineeritud akadeemilisele kodanikule olema auas
jaks. Kui keegi aga arvab, et paljast "aust" ei saa veel 
kõhtu täis, siis ütlen neile realistina, et tulevases 
Eestis on see üks mõjurikkamaid komponente ka "leivaküna" 
juurde suunitlemisel. 

Kontrolli majanduslike kohustuste täitmiseks kon
vendi vastu tuleb märksa tõhusamalt teostada.. Vastavad 
ametorganid peavad siin leiutama meetodeid. Öie sellise
na soovitan omalt poolt pidevalt võlgnike "musta nime
kirja" avaldamist selle lehe veergudel koos võla suuru
sega. 

Edasi asudes asja juurde pole kahtlust, et Eesti 
vabanedes punasest katkust on meie konvendi hoonest Tar
tus Tähe tänaval järgi jäänud paremal juhul ainult rusu-
hunnik. Selle ülesehitamiseks majanduslikus mõttes esi



Kr. 3/4 (II) Meie Side 12 

tan praegu üldjoonelise kavandi või "Marshalli plaani". 
Huumori mõttes võiks seda nimetada ka "Tüvelt plaaniks. 

Heie abistamisfond tuleb ümber nimetada "majafon-
diks". Sealt võib muidugi ka ajutisi laenusid teha abis
tamiseks. Iga Rotalus, ükskõik millisel maal ta asub, 
maksab "majafondi" gf l.oo kuus (mitte ära segada liikme
maksuga, mis on iga konvendi osakonna ja koondise sise
asi vastaval maal). TTSA-s elunevad Rotalused maksavad na-
jafondi osamakse arvates 1. jaan# 1950,, hiljem saabunud 
vaatavalt saabumise ajast; teiste maade "mohhikaanlased" 
aga arvates selle plaaniga ühinemise momendist. Kuigi 
meid on "Vabas Läänes" rohkem kui sada Rotalust, . teeme 
esialgae arvestuse saja peale. Tähendab, sada meest mak
savad igaüks jžf l.oo kuus ehk 12.oo aastas. Kokku teeks 
see fS 1200.oo aastas. Mulle tundub, et optimistlikumag i 
kalkulatsiooni juures meie ei vci loota kodumaale saa
mist enne kolme aastat. Sel juhul me omaksime siis juba 

3600.oo. Kui meie võime loota üldjoontes sama raha-
kurssi, mis oli enne Teist Maailmasõda, siis tuleb vii
mast summat korrutada vähemalt neljaga, et saada arvu 
eeati kroonides. Ühe sõnaga, juba vähema kui kolme aas
taga, oleksime Eesti mõiste järgi "sendimiljonärid".Kee
gi ei või aga garanteerida, et meil ei tule siin "istuda" 
veel viis aastat Ja tolle ajaga* piltlikult öelduna,oleks 
meil Tähe tänava maja juba siin New Yorgis pangas. Eks? 

Muidugi võidakse leida ka veel teisi menetlusi,kui
das seda majafondi arvet kiiremini tõsta saaks. Lihtsaim 
moodus selleks näiteks oleks osamaksu kõrgendada 2.oo 
kuus. Mina isiklikult olen nõus maksma seda kõrgendatu d 
osamaksu heameelega. Või jälle teeb iga Rotalus gf 100 -
fS 300 konvendile laenu ja avatakse mingi väikene ühine 
ettevõte jne. 

Summa sumraarum - pangem mõtted liikuma, kuidas Ro-
tallale raha teha! Hea tahtmise ja energia puhul võima
lused selleks igatahes ei puudu. 

Jaan Tiivel 

KORP! ROTALIA KARTOTEEGI ASJUS 

Kartoteek asutati siin juba mõni aeg tagasi, kuid 
kahjuks sisaldab ta ainult andmeid USA ja Kanada liikme
te kohta. Seega on ta täiesti poolik. On viimne aeg te
da täiendada kõikide Rotaluste nimedega, ükskõik kus need 
ka ei elaks. Sest ainult siis on kartoteegil mõte ja sisu 
olemas* kui ta on varustatud võimalikult täielikult ja 
värskemate andmetega. 

Vii! kogu juhatus oma viimasel koosolekul leidis 
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>nrtoteegi korraldamise kiireiaeloomulise olevat,mis tu
leb kiiresti läbi viia» Kartoteegi korraldamine pwidi 
vii! kogu esimehe P, Mägi peale. 

Et asjal aga edu oleks, on vaja kõikide Rotanlust c 
ühist kaastööd. Kõige esiteks peaks kõik koondised onn 
liikmete aadressid teatama. Seal, kus on olemas Rotalus-
te grupid (Inglismaal, Argentiinas, Austraalias) peaks 
sealsete gruppide agaramad tegelased neid aadresse han
kima ja lõppude lõptiks peaks iga Rotalus, kes kuskil 
maailmas teab meie mehi olevat, nende aadresse siia tea
tama. Ainult ühisel jõul saame võimalikult täielikke ja 
värskeid andmeid. 

Tuleks igale ühele südamele panna, et kõik aadres
side muutused, mis kusagil ette tulevad, tuleksid kohe 
teatada* Seda peaks muidugi igaüks tegema, aga ka need, 
kellel on andmeid sõprade aadresside muutmistest, on pa
lutud seda tegema. 

Kuna ka "Meie Side" laiali saatmine sõltub aadres
sidest ja nimelt just värsketest aadressidest, siis on 
väga vajalik, et andmet koos oleksid. Tahaks ju ka et kõik 
Rotalused "Meie Sidet" kätte saaksid, sest meie biilletän 
on osutunud siiski tähtsamaks sidevahendiks meie vahel. 

Palutakse kõik andmed kartoteegi jaoks saata võima
likult pea vilt Paul Mägi kätte (362 East 183 St., New 
York 57, N.Y, # USA) ehk "Meie Side" toimetusele. 

II II M 11 il il il il II tl tl il 11 :i Tl II II 

Kolw Ikoosclclkw! 
ROTALIA VILISTLASKOGU JUHATUSE KOOSOLEK -

Hiljuti pidas vii! kogu juhatus oma uues koosseisus 
oma esimese koosoleku. 

Vii! kogu juhatusesse kuuluvad vii! kogu esimees 
Paul Mägi, liikmed USA koondisest: Eduard Mets ja Heikki 
Leesment, Rootsi koondisest Kristjan Joost ja Artur Kel-
ler# Väljakujunenud praksise järele peetakse koosolekuid 
New Yorgis, kuid kõik otsused lähevad Stockholmi liikme
tele läbikavatseraiseks ja seisukoha võtmiseks. 
Käesoleval koosolekul olid päevakorras muu seas järgmi
sed küsimused. 

1. Austraalia koondise loomine. Olgugi et Austraa
lias on ligi 15-16 Rotalust, pole seal senini korda läi
nud koondise organiseerimine. Olukord on seal sellepoo
lest halb, et inimesed elavad liiga laialipillatult kau
ge maa peal ja isiklikku kontakti leidub väga vähe. Tei
seks pouiu-i ka koha peal initsiaatorit, kes oleks asja 
liikuma pannud. Meie aga ei või nii suurt kogu Rotalusi 
organiseerimata jätta. 
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Juhatus otsustas pöörata vii! Ilmar Tammelo poole 
palvega, et tema koondise loomise algataks ja läbi viiks. 

2, Peale pikemaid kavatsusi leiti, et "Meie Side" 
toimetus ja talitus tuleks laiemale ja kindlamale aluse
le viia. Oleks soovitav luua toimetuse kolleegium, mis 
koosneks vähemalt kolmest liikmest ja kes oleks kogu 
toimetuse töö eest vastutav ja kaastegev, T\ oi leegi uci cldcs 
vaja üks esindaja konvendi noolt, üks USA koondise poolt 
ja üks vii» kogu juhatuse noolt. Kolleegium määrab ka 
tegevtoimetaja ja hakkab korraldama "Heie Side" talitust. 
Samuti jääks kolleegiumi ülesandeks luua laialdane kir
jasaatjate võrk igal pool, kus Ttotalusi asub, 

3, Arutati USA-sse emigreerumise küsimusi, iseäranis 
Rootsist, kus see on viimasel ajal akuutseks muutunudJCu-
na selles küsimuses pole selgunud veel täielikult asja 
seaduslik külg, siis otsustati selle kohta vastavat in
formatsiooni hankida. Siiski otsustati paluda Rootsi 
koondist teatada siia kõikide Rotaluste nimed ja samuti 
perekonnaliikmete nimed, kellel on soovi siia asuda. 

Peale nimetatud tähtsamate küsimuste tuli kaalumi
sele terve rida vähemaid küsimusi. 

K!K!K! 

. 6, aprillil' s»a. toimus ITew Yorgis kohvikRheinlandi 
ruumides IC!K?K! millel peamise päevakorra punktina sei
sis ülal uue praesldiumi valimine eelolevaks semestriks. 
Aruannete osas selgus kurvastava nähtena, et umbes 160 
dollarilise läbikäigu juures on töötatud ligi kümne dol
larilise puudujäägiga. Peamiselt on see tingitud liikme
maksude mlttekorrapärasest laekumisest. Otsustati tarvi
tusele võtta abinõusid kindlaksmääratud põhjuseta hili
nemise ja puudumise trahvi sisse kasseerimiseks. 

Uus praesidium valiti koosseisus: confr! confr! Il
mar Aasraa - Rot! x, August Tomusk - Rot? xx, Harald li-
tea - Rot! xxx ja Ragnar Mägi - Rot! Oid!. Lisaks valiti 
kirjatoimetaja abi confr» Harald Laupa. Konvendi amet
nikkudest valiti confr! confr! Aado Perandi - mag! eol! 
Karl Laantee - mag! ref!, Aksel Lehtnäe - mag!cant! ja 
Hans Adov - majanduseestseisja. Viimase abiks valiti 
confr! Harald Pitea, 

Kohalalgatatud küsinuste all tehti otsus koramerssi 
pidamiseks sellel kevadel, kusjuures täpse aja ja koha 
määrpmine on praesidiumi ja koondise juhatuse ülesanne. 

Manalasse varisenud korp! Sakala vii! Henrik Visna
puu 'd mälestati üheminutilise leinaseisakuga. Võeti tea
tavaks otsus korp! Rotalia USA koondise poolt auMnnatöö 
avaldamise kohta eesti üliõpilastele. Koosolek pidas 
soovitavaks tulevastele koosviibimistele ilmuda värvides. 
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KORP? ROTALIA USA K001TDIS7] t^LBKOOSOT^K -

20. aprillil toiraug kohvik Rheinland! ruunes korp? 
Rotalia USA Koondise üldkoosolek, milles vettis osa ar
vukas kogu ITew Yorgis viibivaid Rotalusi. 

Koosoleku esimese päevakorra punktina arutati küsi
must HKTL-u tegevuse Jätkamise kohta, milles üksmeelselt 
pooldati jatervitati EKVL-u tegevuse jätkamist. 

Korp! Rotalia USA Koondise poolt kuulutati välja 
ühekordne auhind ühele USA-3 tegelikult Õppivale eesti 
üliõpilasele. Auhinnatöö väljakuulutamine toimub vastava 
komisjoni poolt, kuhu kuuluvad üks esindaja korp! Rota-
liast, üks Eesti üliõpilaskond USA-at, üks Eesti Akadee
milisest koondisest Ja üks Eesti Teadlast.? ifhinguat. Au
hinnatöö tegelik väljakuulutamine ja korraldamine lasub 
Eesti üliõpilaskond USA-s Õlgadel. Auhinnatöö auhinna suu
ruseks on Js 150.oo. Korp! Rotalia poolt valiti auhinna
töö komisjoni vii! prof. Adolf Perandi. Auhinnatöö täpse 
teemi määrara komisjon, kuid eeldusel et see toimub kas 
üldrahvuslikul, üldpoliitilisel või üldmajanduslikulalal 
Eesti kohta. 

Kevadkommeraai pidamises otsustnti aee pidada Eesti 
Majas väikeses saalis laupäeval, 19, mail s.a. internse-
na. 

Sõna võeti veel rahalistes ja teistes vähem tähtsa
mates küsimustes. 

ROTALUS i >PAGULUSES 
"V3 

A A F R I K A S T  

Vist ainsa Rotalusena elab mustal ipandril kaasvil! 
Harry Põdersoo Ida-Aafrikas, Tanganyika s. Ta^ siirdus 
sinna juba mõned aastad tagasi Saksamaalt, kuid kahjuks 
ei olnud tema täpne aadress senini tenda. ITüiid loodsmete
maga vähemalt "Meie Side" kaudu ühenduses olla. H.Poder-
sool on kuuldavasti soovi siiapoole tulla, kuna tema abi
kaasa tervis ei suuda leppida sealse kliinaga. Ja on ka 
vist teisi põhjusi selleks olemas. 

Tema aadress: H. Põdersoo, c/o Hr. A. D. Connell, 
P.O. Box 357, Tanga, ̂ anganyika, East Africa. 
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IC A H A D A S T 

Aidatakse kaasvendi Saksamaal. 

Peame eriti "heameelega alla kriipsutama Kanada 
Koondise hääd kaasvennalikku suhtumist meie kaasvendade 
vastu Saksamaal. On kavatsusel aidata kaasvil! Elmar 
Kuusler'i ja jõudu mööda ka teisi Saksamaal viibivaid 
Rotalusi« Ka varem on Kanada koondis alati kiirelt ja 
positiivselt reageerinud meie inimeste muredele ja häda
dele Saksamaal. Selleks ka edaspidi indu, jõudu ja head 
tahet 1 

EKL-u õlleõhtu Torontos. 

EKL tähistas oma 36. aastapäev*. 31. märtsil s.a. 
Torontos omavahelise koosviibimisega, mis peeti õlleõh
tuna. Osavõtjate arv ulatus 36-ni. Korp» Rotalia esinda
jana võttis sellest õhtust osa vii! E. Kuutma. 

I H" G L I S K A A L T 

Vii! A. Lossman tervenemas. 

Vii! A. Lossman'i tervis on paranemas, nagu kuuleme 
Kanadast. Ta on haiglast lahkunud ja viibib kodus abi
kaasa hoole all. Mis puutub vii! Lossman'! Kanadasse emi
greerumisesse, siis lubab ta seda otsustada suve poole, 
kui tervis on täielikult käes. 

P R A 1T T S U S H A A L T 

Vii! Jaärats Pariisis. 

Pariisis elab juba pikemat aega meie kaasvil! Jaak 
Jäärats. Kuna välismaalastel elu ja töötingimused Prant
susmaal pole kuigi roosilised siis kavatseb J.Jäärata ka 
üle mere tulema hakata. Kuidas ja kunas see teostuda saab 
pole praegu veel teada. Tema praegune aadress onsMr.Jaak 
Geratz, 26 Rue de 1'Etoile, Paris 17, France. 
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R O O T S I S T  

Perekonnaõhtu Stockholm3. 

Rootsi Rotnlia Koondis pidas 26, märtsil s.n.Stock
holmis perekonnaõhtu, millest osavõtt oli 50 inimese 
ümber. Kuna käesoleva õhtu korraldamist oli juba ammu 
kavatsetud, tuli aga mitmete asjaolude tõttu korduvalt 
edasi lükata, siis möödus Õhtu nüüd hoogsalt ja õnnestus 
üle ootuste hästi. 

Uusi värvikandjaid. 

Stockholmis võeti Rootsi koondise poolt 26. märtsil 
vastu 3 rebf tegevliikmeks. Teed olid: Jüri-Erik Uluots, 
Rene Paas ja Einar Kartus. 

"Ueie Side" soovib noortele trärvikandjatele jõudu 
ja tervist ja ootab, et nad meile kõigile headeks kaas-
vendndeks saavadJ 

Ja uusi noorliikmeid. 

Korp? Rotalia Rootsi Koondise poolt võeti ' hiljuti 
korp! Rotaliasse vastu 1y1! Artur Läänelaid-Laaman ja 
rebf Sepp. 

Rotalusi siirdub Kanadasse. 

Rootsist on viimasel ajal suurnl arvul eestlasi üle 
mere tulena hakinud, peroniselt Kanadasse. Rotalia perest 
on juba ära sõitnud ja asuvad lähemal ajnl teele Kanade, 
poole Ilihkel Luht, A. Jomm, Erik Joasaar, Arn• Ahman, 
Heinr. Kukkur, JTnrt Joasaar, Laansoo, F., K. Riga,A«Lär.-
nelaid, Kalmet ja vool mcned teised. 

Karmimad abinõud tarvitusele. 

Rotalia Rootsi Koondis otsustas nendele koondise 
liikmetele, kes oma kohustusi koondise laeka vastu täies
ti puudulikult ehk sugugi täitnud ei ole, edaspidi koon
dise informatsiooni mitte enam saata. 

Nimekirjast kustutatud. 

Rootsi koondise ja seega ka kogu korp! liikmete ni
mekirjast on kustutatud põhjuseta lahkununa 1!1! H.Teet-
laus. 
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U S A - S T 

Vii! K. Kartin tervenenas. 

Vii! Karl r::r"'".iT), USA Koondise esimees, viibis hil
juti mõnda aoga haiglas, leus tal teostati tesine sapi-
põie operatsioon. Ta tervis on m*v"d juba niivfrd parane
nud, et viibib juba kodusel ravil. Tahaksime kõik süda
mest loota, et ta varsti paraneb ja jälle meie sekka tu
leb oma sädeleva huumoriga ja raugemata elurõõmuga. 

Pidulik sündmus nhe Rotaluse peres, 

New Yorgi eesti ajaleht "Vaba Eesti Sõna" avaldas 
oma 28, aprilli, s.a. numbris pealkirja all "Hžirm ' ja 
Maiste abiellusid" järgmise teate: "New Yorgi Eesti ki
rikus laulatati laupäeval, 14. aprillil^ õigusteadlane 
Gustav Härra ja Laine Maiste. Noorpaar asub elana ITew 
Jersey osariiki." 

^Tõenäoliselt on siin tegemist meie kaasvil! Gustav 
Härn/iga, kellele soovime omaltpoolt kõike Õnne ja jõudu 
uue elu alguseks. Kahjuks pole aga nii konvendil kui ka 
"Heie Side" toimetusel vii! Karm i käest mingit teadet 
tema perekonnaseisu muudatuse kohta, nii et on võimalik, 
et cn tegemist valesti mõistetud teatega, mida palume 
sel juhul siinjuures lahkesti vabandada. 

Kosseisust lahkunud.. 

Ljl! Paul Oberschneider on korp! välja astunud ja 
seega Rotalia nimestikust kustutatud, 

"Meie Side" toimetuse kolleegium. 

Vastavalt Rotalia vii! kogu juhatuse otsusele on 
moodustatud New Yorgis Teie Side" toinetuse kolleegium, 
kuhu kuuluvad vii? Paul 1 Telgi - vii! kogu juhatuse poolt, 
vii! Adolf Perandi - ÜSA Koondise poolt ja confr! Aado 
Perandi - ajutise liikmena konvendi poolt.Viinasel la
suvad ajutiselt ka toimetaja ülesanded kuni sobiva toi
metaja leidmiseni. 

/•ZCrilJu Ori ifcÜldcLrlsLLcL - - -

Toimetusel on teada järgmiste Rotaluste aadresside 
muudatused: Kanadas - "E.Jaska - 261 Fifth Ave Ottawa/Ont. 
L. Jänes - 21 Victoria Rd. ,Kalifa:x/N.3.; A.Kalmet -48 Ita-
jei Ave.35. ,Toronto/Ont.i V,Erlenan - Kattawa P.O./Ont. ; 
M,Joasaare - c/o L.Pork,9 Albemarle Ave..Toronto/Ont.;G. 
Paloots - 35xperimental Farm, Delhi/Ont, -- USA-3 -V.Oja-
maa täiendav aadress: 2004 IToover Vii lage, Seabrook Farms, 
Seabrook, N.J, 
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CONFR! JAAK KUKK VIIBIS ITEW YORGIS 
ii ii h ii ti ii ii ii ü ii ii »ii ii ii ii ti ii ii ii it ii n -I n ii n n 11» n 11 n » 

Hiljuti viibi3 ITew Yorgis paaripäevasel puhkusel 
Ameerika sõjaväes teeniv confr! Jaak Kukk, Confr! Kukk 
oli teatavasti Saksamaal Erlangeni konvendi algpäevadel 
esimeseks seni orika. USA-sse jõudes asus ta eliuna San 
Fransiscosae oma au,-ülaste juurde, >us töötas ühe koha
liku kindlustusseltsi juures kuni mobiliseerimiseni so-
javakke_moodunud 3'igisel. Viibides praegu Georgia osa
riigis õppelaagris oli tal võinalus tulla lfew Yorki mc-
nepaevalisele puhkunele, kasutades ära üht väikest sõja
väe pommi lennukit selleks, ja siirdus siis peatselt ta-
gasi,^et ühineda oma vaeosaga Euroopasse sõiduks. 

,1-liselt on confr! Kukk rahul Ameerika sõjaväe elu-
gF. Ta on oma kuue kuulise katjääri jooksul jõudnud juba 
esimeste paelteni ja kannab nüüd ametlikku nimetust PFC-
Prlvate First Class. Praegu asub ta rügemendi staabi juu-
Te® er2 luureaalgas tr-nkintina. Saksamaale siirdumisest 
juttu tehes vastaa ta, et sinna lähen päris hea meelerr.. 
kuna on _ ehk saksa keele oskuse tõttu võimalik kiiremini 
Ä4 «JOU?B! Kahjuks ei osutunud tal võimalik pääseda 

sõjaväe ohvitseride kooli, kuna tal puudun kodakondsus. 
Confr? Kukk on esimene Rotalia perest, kes on siin 

mobiliseeritud. On rõõmustav näha, ct ka seal meie mehed 
annavad ona parima ja püüavad eestlase ja hea Rotaluse 
nime kõrgel hoida. Soovine talle kcige paremat Õnne ja 
Jõudu tema uute ülesannete täitmisel. 

M iPiPIDU ... 

Olukordadest tingituna pidas Eesti Vii õpilaskond USA. 
-s oma seekordse maikoosviiblmise 2fl. aprillil s.a. See 
peeti Eesti Majas all kohviku ruumis, millest võttis osa 
üle 60 üliõpilase ja vilistlase, nende seas ka rohkesti 
Rotalusi. JJeelejääv õhtu algas referaatkoosolekuga, mil
lele järgnes omavaheline koosviibimine teelauas mitmesu
guste ettekannete, laulude ja tantsuga. Vii! Viktor KÕ-
ressaar esines nikema sõnavõtuga, milles ta -tutvustas 
noori maiÕhtu vastuvõtmise kommetega ja sündnustega ko
dumaal. Kcigiti õnnestunud ja heatujuline õhtu kestis ku
kuni hiliste honmikutundideni. 

T e a d a a n n e  

JCorn! Rotalia konvent korraldab 4. mail s.a. Few 
Yorgis kohvik PJieinlandi ruunides külalisõhtu, millest 
palutakse kõigi Rotalvstc elavat osavõttu. 

"Meie Side" nr. 3/4 (IT aastakäik;. Väljaandja: korp! 
Rotalia USA konvent. Ajutise toimetuse nadress: Aado 
Perandi, Cortlandt Kotel,PO Cortlandt St,ITew York 7>IT.Y. 
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ITr. 5 (II aastakäik) New York, nai 1P51 

MEIE El  UNUSTA 
Tundsin uhte eestlast* Siis» kui Eesti Vabariik oli 

iseseisev, tegi ta kõik selleks, et jõuda ametastmel 
kõrgemale redelipul-ale. TÜga ta ei pühitsenud ka selle 
eest, et võtetees., mille aunu st ei tohtinud hakata liiga 
teravalt vaatlema, kõrvale tõrjuda teisi, leos ona või
metelt, võib olla, oleks stnna parenifci sobinud. Kui 
kommunistlikud hordid esmakordselt anastasid Eesti pin
na, oli ta pesuehtsamaid kõnnuniste, et jõuda -veel paar 
astet kõrgemale redelipulgal karjääriredelil. Kuid sat
tunud järgneva sõja kestel sakslaste kätte, olid unusta
tud punased redelipulgad ning ta hakkas uuesti nühkima 
neid natside meelekohaselt. 7?nt ajalugu keeras kiiresti 
ette uue stseeni ja meie kõnealune leidis ennast Dii-Pii 
laagrist Saksamaal* Kuid siis oli ta kohe ainuke isik, 
kes oli võimeline, tahteline ja suuteline juhtina eesti 
rahvusgruppi Saksamaal ja teda välja tooma sealsest vi
letsusest. Uks minu häid sõpru nimetas seda "randade-tõ-
veks™. Ons niiv.d see nimetus Õnnestunud vci mitte, kuid 
sama "randade-tõbe" näivad põdevat nii paljud eestlased. 
Neil puudub tahe, võime ja oskus lugu pidada eesti tra
ditsioonidest Ja arusaamine eesti vaimsetest väärtustest. 
Sest kõik need asjad on varjatud nende eest nende eneste 
ninaga. 

Meie, Jlotalused, oleme andnud vande truuks 
jääda Eestile, meie isamaale. Ja veel teise olla ven
naks üksteisele. Saatus on neid pillutanud mööda mitme
suguseid randu« Oleme suunitud olnud kohanema mitmesu
guste oludega, mis tihti on olnud meile rasked ja vGcrad. 
Võitlus ja pingeline töö igapäevase ülalpidamise saami
seks sunnib sellele pöörama peamise tähelepanu ja kõik 
muu jätna nagu lah-^laanile., Seetõttu kipuvad tuhmuma 
meis elavad tõekspidamised, kipuvad nagu vajuma unaruse 
hõlma* 
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Ent meie ei tohi neid unustada! ITeed tõekspidamised 
on ju ainsad elemendid, ainsad väärtused meis, mis ei la
se meid vajuda ühele tasemele nendega, kes peale enese 
mina ei tunne midagi muud väärtuslikku» Meie vaimse väär
tuse tunne seisnebki selles, ct peame väärtusiks midagi 
suuremat ja kõrgemat kui ainult oma enese igapäevase elu 
elamise rahuldamist. Sest kui see poleks nii, siis ei 
jääks järele midagi inimväärset, Ei jääks järele midagi, 
mis tähistaks meid vaimsete väärtuste kandjana, vaimsete 
väärtuste loojana, rahvusliku kultuuri ja selle kaudu 
üldinimsoo kultuuri edasiarendajana. 

Tuleme korraks kokku ja uuendame oma vande! 
Meie ei saa iial unustada seda, mis meile püha! 

Ega ma poleks kunagi selle peale tulnud,selle sisu
list hüüdlauset tarvitada - pealegi päälkirjaks. Aga asi 
on selles, et lugesin "Meie Side" nr. 1/2, et Eesti Üli
õpilaskond korraldanud diskussiooni õhtu akadeemilise kas
vatuse küsimustes ja seal olevat Vironia vii! JT. Tekkel 
avaldanud arvamist, et: "Eesti akadeemilisesse organi
satsiooni kuulumine ainult on ebasoovitavaks takistuseks 
eesti üliõpilaste amerikaniseerumisele." 

Järelikult: soovitav on amerikaniseerumine. 
Oleks seda arvamist avaldanud üks härra H. Tekkel, 

siis ütleks: "Isa, anna talle andeks, sest ta ei tea,mis 
ta teeb?" Aga ta ju esines seal Vironia vilistlasena,nii 
siis Vironia esindaja. Ning Vironia on eesti korporatsi
oon ja kuulub Eesti Korporatsioonide Liitu. - See sunnib 
asja lähemalt vaatlema. 

Mis on amerikaniseerumine? Eks see ju ole ameerika 
rahvastikule omase, lühidalt ameerikaliku mõttelaadi.hin-
geelu ja vaimse oleku omaks võtmine. Ja see pole teisiti 
võimalik, kui et senine, meie puhul e e s t i 1 ik,tu
leb välja tõrjuda endast, oma vaimuelust,mõtteviisist ja 
hingelaadist ja asendatama ameerikalikuga. 

Ainult sel teel on amerikaniseerumine võimalik. 
Kui tahta amerikaniseeruda, siis peab olema teada, 

mis on ameerikalik. Sisemuses ja sügavuses. Sest ega he
ledavärvilise ruudulise iirbi selgaajanine ja puol-lohakas 
kõnnak ei^tee veel kedagi ameri"Iranise^unuks. 

Üks šveitsi professor? tulnud tagasi Euroopasse pi
kemaajaliselt Ameerikas viibimiselt, andis ameerikaliku 

Adolf Perandi 

o - 0 - o -

wjen? SOTHMwscertitra 
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iseloomustamiseks järgmise lausendi: "Cooa Cola ja Comics" 
Selle lausendi esimese poole - Coca Cola - juures võib 
pisut kahelda. Olen üle kahe aasta elanud Ameerikas (sest 
Ühendriikide ja Kanada elu- ja hingelaad on üks ja sama) 
aga ma ei tea veel, mis maitse on Coca Colal. 

Comics - see on vaieldamatult sügavalt ameerikalik. 
Ta valitseb Ameerikat täie võimuga. Poeg igasse elamusse 
uksest ja aknast* Kui on lapsi majas, klammerdub kui 
puuk nende hinge ja vaimu külge, infitseerib, nagu teeb 
seda ka puuk, nende vaimu oma mürgiga, mis ruineerib 
inimliTcke tunleid. Tcsi: õpetaja koolis küll laidab co
mics'eid ja keelab nende Õgimist. Aga kui sama Õpetaja 
saab kätte ajalehe, pöörab kohe lahti comics'ite külje.' 

Cooa Cola šveitsi professori lausendis ma asendak
sin pigemini skunkiga. Hitte sellepärast, et ameerika
likkuses oleks midagi nii täiuslikult ropult haisevat, 
vaid sellepärast, et kogu oma teaduse ja tehnika kõrge 
taseme juures pole leiutatud vahendit, millega tõhusalt 
võidelda selle haisueluka vastu ja temast ka jagu saada. 
Ta terroriseerib oma ropu lehaga nii maal kui ka linnas, 
jah^ isegi miljoni elanikuga Toronto südalinnas ajab 
suure firma büroo ruumid oma rõvedat haisu täis, aga 
Ameerika on tema vastu võimetu* Või siis üks võitlusva-
hend: pane pütt piimaga skunki ootama ja kui tuleb piima 
limpsima* lase püssiga maha. (Hui omalgi on püss alati 
seks otstarbeks käepärast, padrun rauas ja kukk vinnas.») 

Aga see tõrjemenetlus pole kuigivõrd originaalselt 
ameerikalik* Pigemini eestilik. Kui mina olin veel kar
japoisi ealine, oli Eestimaal ussidel nihuke rumal kom
me, et kui heinaline heitis pärast sööki põõsa villu 
puhkama ja magades suu lahti unustas, ronis uss suust 
sisse ja kõri kaudu kõhtu. Magaja nägi seejuures und, et 
rüüpas suurte sõõmudega hääd jääkülma vett palaval päe
val* - Pärast olid muidugi põrgulikud valud sisikonnas. 
Need valud ja see unenägu olidki kindlaks diagnoosiks,et 
uss on sees» Tolle ussi sai sisikonnast kätte kaunis kel* 
ge vaevaga* tuli heita päikese paistele magama ja piima-
kauss panna suu kõrvale. Uss tundis sisikonnas piima 
lõhna ja tuli seda. linpsima* Nagu ameerika skunkki. Va
he ainult selles, et uss limpsis kõhu täis ja läks mine
ma, sest ega magaja teda materdada ei saanud, skunk aga 
lastakse surnuks maiustamise pealt. (Surres levitab küll 
veel hirmsat haisu, mida jätkub paariks nädalaks).^ 

Selles seisabki vähe eestiliku ussi- ja ameerikali
ku skunkitõrjemenetluse vahel. 

Nõnda olemegi jõudnud eestiliku ja ameerikaliku võrd
lemiseni ning see ehk ongi meilo parim tee ameerikaliku 
mõistmiseks ja amerikaniseerumise võtme avastamiseks* 

Alustame fcöösse suhtumise vaatlusega, sest see on 
ju üks aluseist, mis määrab inimese vaimulaadi. 

Kui töötada Ameerikas puht eestilise kohusetundega 
ja töödistsipliiniga, nõudes seda ise endalt,väidetakse, 
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et te teete häid edusamme saamiseks hääks ameeriklaseks. 
Ning kui j Ci. te- kindl*->^ omaks voetud suunale7kui lähtute 
ja rakendate cc;a mestist pärinevaid teadmisi ja kogenu ci 
- (sest iga too põhi li.-aed alure-i kogu ;naai Imas ikka on 
ühed ja s aunad, juurde kuuluvad menetlused ja tehnilised 
võtted võivad olin olude ja võimaluste kohaselt teised)-
siis leitakse peagi, et tunnete oma ala põhjalikult# See 
tähendab, muidugi., siit maa mõiste järgi; ameerikalikult 
põhjalikulto 

^Ma teen järelduse: häil eestilikku? ouhtumiseo töös
se kõlbab väga hästi hääks aneerikal ikkuse.ksj. Ses suhtes 
pole vaja oma eestilist olemust t':hjendaaa ning amerika-
niseeruda. 

Ning kirik keset küla: jäägu ameeriklasele veendu
mus, et ollakse lühikese ajaga ara e r i ko) t i 3 e e ru n u d ja saa
dud häiks ameeriklaseks, minule jääh teadmine, et ma po
le oma eestilikkust kaotanud ja olen jäänud hr.äks eest
laseks# Küll ameeriklane märkab peagi 9 et uue ameerikla-
se^töös ja suhtes tööga on midagi, rais temale on olnud 
võõras. Ta aksepteerib selle vaikides, liidab "ameerika
likule" lisaks ja - ameerikalikkus cn jälle pisut rikas
tunud, millest mõlemal poolel rahulolu tunne«Andmine aga 
rikastab inimest rohkem kui saamine. Seepärast on minu, 
eestlase, rahulolu tunne suuren, Eestilikkus aga andmise 
läbi rohkem rikastunud kui ameerikalikkus saamise kaudu. 

Töö ja suhted sellega pole veel aga terve elu. Suu
re osa elust kujundab mõtlemine ja teadmine, millele seo 
baseerub. 

Kui na kodumaal läksin veskile, ning kui siis mehed 
korda oodates istusid kottide otstel, siis oli aega ja 
siis peeti parlamenti ? Sisemaised küsimused arutati läbi, 
sõeluti ja arvustati, ka Inglise Ühendatud kuningriigi po
liitikasse heideti pilku» Läbisegi elati kaasa Eduskunna 
valimistele Soones. Argumenteeriti arvude ja faktidega* 
Resolutsioone vastu ei võetud ja otsusi ei tehtud. Aga 
kui jõudis kord terad kolusse lasta, olid küsimused küp
sed niigi. Iga hommikune kiir-kooso7.sk toimus piimatali* 
tuses või koorejaams. Piin jooksis separaatoris kiire
mini kui terad veskikivide vahel,-tuli s\ r> kiiresti haa
rata diskussioonist, öelda onn Evrvtvririi .1 7-iv.^a teise 
vaateid. - Nõnda avaldus eestilik i?ir/ir:np.f 

J:-eadmised ja 
mõtlemine. Avaldus, mitte ei kujunenud, *5y = t kujunenud 
oli see juba aegade ja ajaloo sündmuste väitel. See võr
sus otsekui Eestimaa pinnasest.. 

See oli ja on eestilik. 
Kui mulle keegi juhataks Ameerikas niisuguse veski, 

kus ma nõnda saaksin, istuV.es koti otsasr a~,u'l'ada KCIK-
sugu elu nähteid ja küsimusi ning sündmusi terve-1 maail
mast, kus raa leiaksin nii avara silmaringiga kaasvestle
jaid - ma kohe viskaks terakoti istumise aiia ja sõidaks 
sinna veskile ainult vestlemise pärast, olgu siis jahu 
kodus vaja või mitte. 
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Vestleks veskitagi. Kui oleks - kellega. Aga kui 
iga paev ajalehte lugev inimene vastab küsimusele, et 
Teie ometi teate, kes on Stalin, puhtsüdamlikult: "Miks 
ei tea, Stalin on hobune," - kuidas siis ikka vestled. 
Kusjuures Ameerika polegi nii väga võiduajamiste maa. 
Tõsi küll, ka jraie täisvereliste i.nr;lis3igade tõuraama
tus esinesid nim:?d; nagu Hitler, BclševrLk - kas mitte 
Stalingi? (Kovil? Ja.-cob Velitaril tuli kaasa elada sel
lepärast veal diolomaaclline sekelduski ja VcLJpminis-
teeriumist hoiatuski vastu võtta,) Aga ica eestlane tea
dis, et nendel eliitkultidel olid ka. nimekaimud ja kes 
nad olid. Iga ajalehte lugev ameeriklane aga ei tea, et 
võidusõidu hobusel Stalinil on ka nimekaim. 

See on ka - ameerikalik. 
Kindlasti on "eesti akadeemilisse organisatsiooni 

kuulumine,.. takistuseks.,, amerikaniseerumi
sele" sellises suunas. 

Kas aga - "ebasoovitavaks"? 
Ameerika on aga demokraatia maa. Inimvabadused on 

siin vaieldamatult endastmõistetavad, mis inimesele sün
dides külge sünnivad ja temast surmani lahutamatuks jää
vad, Siinjuures peame siiski tegema ühe reservatüiocni: 
teataval määral iga inimese vabadused on sõltuvad sel
lest, kui palju tal on raha. See pole aga mitte ainult 
ameerikalik, vaid ülemaailmlik ja üldinimlik.Raha teeni
miseks on aga Ameerikas vabadused kindlustatud, mis pole 
mitte ülemaailmlik ja üldinimlik. Kuigi see oli ka ees
tilik. 

Kaarel Eenpalu seadis kord ühes oma kcnes küsimuse: 
mis on demokraatia? Ega andnudki vastust, millest kõik 
oleksid mõistnud, mis on demokraatia; 

K. Päts ei esitanud kunagi küsimust, mis on demo
kraatia, küll on aga korduvalt küsimatagi öelnud mis see 
on. Ma neid ütelusi tsiteerima ei hakka, Meed on trüki
tult kättesaadavad kõigile. Siit aga järeldus, et ühte
dele võib olla demokraatia ja selle olemus selge, sest 
see on temas endas, teine peab aga seda otsima, selle 
üle juurdlema. Mõlemad on ometi seejuures demokraadid. 

Ma eelistan olla demokraat nõnda, et see on mul^ve-
res, et mul ei tarvitseks otsida enam teid selleni jõud
miseks. Ega ka kahelda selles, kas ja rail mädral minu 
maailmavaade ja ellusuhtumine on demokraatlik. 

Sellise sisemise tasakaalu saamiseks on eeldatavad 
kaks asja: see peab olema osalt hälli kaasa pandud, aga 
see vajab väljaarendamiseks ka - kooli, 

Ameeriklasel on see hälli pandud. See on ameerika
lik. 

Eestlasel on see ka hälli pandud, sest see on aja
loo pärandus eestlasele. 

Ameeriklase demokraatia taim on lopsaka kasvuga,tu
gev ja elujõuline. Aga ta on saanud vaga vähe külmi tuu
li ja pakast. Seepärast ei tea, kuidas ta päris tormide
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le vastu pesh ning leu idas ta uusi võrseid ajab, kui tüvi 
peaks murduma. 

Eestlase demokraatia taim on pisut jändrik,tuultest 
tugevasti sasitud ja pakasest näpistatud. Aga visa hin
gega ja vintske koega. Kui torni käes otse kasvada ei 
saa, muudab end ronitaimeks ja väänkasvuks ja elab ikka. 
Pääseb aga här.sse mulda ja hää ilma kätte, kasvab uhkes
ti. 

Selle taime koolitamine teeb temast õige elulooma. 
Koolitust neuab see ka akadeemiliste kodanike juures. 

Oma omaaegse ameti ja töökoha tõttu on tulnud mul 
tundma õppida igasuguste organisatsioonide, nii noorte 
kui ka vanade, struktuuri, tegevust ja resultaate. 

Ka olen veendunud, et eesti üliõpilaskorporatsioonid 
olid, ja kui nad seda suudavad, siis ka on üheks pari
maks demokraatia kooliks. Ka ei tea nimetada ühtegi 
teist organisatsiooni tüüpi, olgu akadeer.ilist vci mit
teakadeemilist, kus selle liikmeskond kujundab nagu väi
kese omaette riigi oma põhiseadusega, oma parlamendiga, 
oma seadusandlusega, oma kohtukorraldusega. Kus iga lii-
le aktiivselt võtab osa selle riigi valitsemisest ja te
ma asutuste tegevusest. Hing oli ka vastutav mitte ai
nult iseenda, vaid kogu oma organisatsiooni eest.Kus vä
hemus vaieldamatult alistub enamuse otsustele. ITing kus
juures noored, esimest päeva ülikoolis olejad, on pide
vas kontaktis vanade, elukogenud sama organisatsiooni 
liikmetega. Kuid kusjuures otse täpselt on määratud, kui 
kaugele saab vanenate vahelesegamine minna noorte otsus
te tegemisse. Sest noored ju peavad õppima käima oma 
jalgel, ise otsustama, ise vastutama. Konda läheb neile 
demokraatlik olemine verre, muutub lahutamatuks osaks 
nendest. Vabadusi, kohustusivastutust - seda andis ja 
peab andma korporatsioon oma liikmetele. 

Aga veel midagi korporatsioon kandis ja peab andma 
kaasa: kohustuse ja vajaduse teenida - teenida oma maad 
ja rahvast. Rebase põlve esimestest päevadest imbub seda 
verre, seda kohustust ja vajadust, See on kogu selle väi
kese riigi elu juhtmõtteks, kuhu sa kuulud, - See on ees
tilik. 

Kuis peaks see olema võinalik - seda oma sisemusest 
välja saada, et anda ruumi amerikaniseerumisele.ITing kui 
palju vaesemaks peaksid jääma need, kel puudub võimalus 
omada seda kohustuse ja vajaduse tunnet; 

Amerikaniseerumine jätaks ses paigas tühja koha, 
sellel ei oleks midagi ses paigas asemele anda. 

Aga ometi see ei sega kedagi olemast hää ameerikla
ne. 

Fing tuleme järeldusele: jäädes igati hiu-ks eestla
seks, elades ja töötades igati ainult eestilikult, hoi
dudes kindlasti amerikaniseerumisest, vfime olla vaga 
hääd ameeriklased, Ite oleme suutelised siis rikastama 
ameerika elu palet oma omapäraga, eest ilikuga.lTing Amee
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rika on väga valmis seda oma elupilti täiendavat eesti-
vastu votna, kuigi ütleb sääljuures, et seo cn 

häi ameerikalikkus. - • 
Eesti akadeeml-lised organisatsioGnidki täiendaksid 

Ameerika elu2alete. -ln6 poleks midagi imestada, kui ka 
ameerika üliõpilas'ed nendelt organisatsioonidelt laene 
ttfeksid, kui neil ainult vclmalus dleks nendega tutvune-
da. Kagu võisime omal ajal tähele panna laenu kalduvusi 
oma sõpruslepinglaste juures# 

Amerikaniseerumine orgaaniliselt tähendaks aga ees
ti üliõpilastele vaimselt plagiaadiks muutumist. 

Kui ühes EKL-u korporatsioonis puhuvad teised tuu
led ja kostavad teised kõned, siis peab EKL-u kohta küll 
ütlema, et "midagi on mäda Taani riigis!". 

See kohustab aga Rotaliat ja Rotalusi seda suurema
le tegevusele, et võidelda eestluse kao ja amerikanisee
rumise vastu eesti üliõpilaskonnas ja eestlaskonnas. 

Abel rabin 

Autori Järelmärkus: 

BBi Lugejad Rotalused nüüd muidugi muigavad, et va' 
Käbin on kord jälle sattunud jutu-hoogu. Vist on vetnud 
napsu. 

Hansu võtmisega on nüüd niisugune lugu, et seda tu
leb siin Ameerikas^teha ka kodumaa kombe kohaselt. Ti/his-
kit mitte solkida vee ja jääga ega mitte nekutr.da poo
le klaasi kollaka vee juures tundide kaupa, vaid ikka 
pitsklaasiga, puhtalt ja tempoga# Ei tee tühi mehele mi
dagi? 

Confraterliku tervitustega 
Teie A#K. 

tr?-* ziocn.L fi $h.i ki A j et k £<*ct 
/ / ii i' 

- I -

Akadeemiliseks korporatsiooniks on harjutud nimeta
tama sedn. kogu tegelikult Õppivaid üliõpilasi, kes^ on 
ühinenud tihedaks vennalikuks koguks ühiste eesmärkide 
saavutamiseks. Eenti üliõpilaste korporatsioonid (ka 
suurem osa ü.-seltae) on aga ona arenemise kestel arxiu 
välja kasvanud nendest kitsastest piiridest. rraeguncaka-
deemiline korporatsioon koosneb: 1. vilistlastest (üli
kooli lõpetanud isikud), 2. üliÕpil.isvilistlased (õppi-
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mlse katkestanud liikmed), 3. tegelikud üliõpilased.Sel
lega on ka seletatav see, et iseäranis praegusel ajal, 
kus normaalne korp» tegevus on katkestatud, nad edasi 
eksisteerivad* kuigi neil paljudel juhtudel polegi tege
likke üliõpilasi, ehk ainult üksikuid. See näitab kõige 
selgemini praeguse korp' sisemist struktuuri ja koossei
su# Seega ei ole korporatsioon kaugeltki enam üliõpilas
te koondis, vaid laiem akadeemilise haridusega isikute 
kogu. Vastavalt sellele on ka korporataiooni sisemine 
elu, tema organisatsioon ja ta sihid hoopis teisele alu
sele seatud, kui see üliõpilaste organisatsiooni suhtes 
vajalik oleks. 

Iga elujõulise seltskondliku organisatsiooni alu
seks on tema põhikiri ja kodukord. Keed kaks määravad 
kindlaks Belle organisatsiooni struktuuri, tema eluaval
dused ja tema tegevuse. Kuigi suuremal osal organisat
sioonidel on põhikiri tema peamise legaalse tegevuse alu
seks, ei suuda ükski põhikiri üksinda lahendada kõiki 
probleeme, mis ühes komplitseeritud iihiskondlises orga
nisatsioonis ette tulevad. XTing abiks tuleb võtta kodu
kord. Korporatsioonid on oma koooseisus veel enam komp
litseeritud, mitmekülgsed oma tegevuse laialdaste piiri
dega ja oma sihtides suurejoonelised. Selletõttu nende 
tegevust ei saa enam kuidagi reguleerida ainult põhikir
jaga, vaid nende elus on juba määrava tähtsusega vajalik 
kodukorra olemasolu. 

Tegelikult oli korporatsioonis kaks põhikirja: üks 
põhikiri konvendi tegevuse, teine vii! kogu tegevuse nää-
ramiseks. Sisemises elus aga ainult üks üldine kodukord. 

Rotalial on olnud oma eluea kestel 4 konvendi põhi
kirjal 1 Peterburis» 1 Berliinis, 1 Tartus ja 1 Erlangc-
nis; vii? kogul on olnud ainult üks - Tartus. Ametlik 
põhikiri on olnud alati oma asukoha maa seaduste, polii
tiliste voolude Ja riigiõiguslike normide produktiks.Pe
terburi Rotalia põhikiri ei tohtinud mainida, et Rotalia 
liikmed on ainult eestlased, ametlikult võisid liikmed 
olla ainult Peterburi Universiteedist. Berliini põhikiri 
arvestas tolleaegse Saksa seadusandlusega ja poliitilise 
mentaliteediga. Tartu põhikiri sobis kõige enam ttiguli-
kule olukorrale, olgugi ct ta kaugeltki ei väljendanud 
korp? tegelikke organisatsiooni, struktuuri ja sihte. 
Erlangeni põhikiri oli trafareotno üliõpllhsorganioatr 
slooni põhikiri, vahest ainul* värvide loetelu eraldas 
teda teistest Studontenvereinidest. Vii! kogu põhikiri 
oli äärmiselt lühike, üldsõnaline ja sobis sisult igasu
gusele seltskondlikule crgrinisntgioonilu. 

Selle tõttu tuli põhikirja poale vaadata ainult kui 
ühte vahendit oma tegovuso seadusiikuks kinni tarni seks,il-
ma et põhikiri mingisugust tegelikku abi andis korporat
siooni ülesehituses, organisoerinisos ja sisemises olus. 
Tihti olid korporatsiooni eesmärgid ja sihid otse vastu
pidised põhikirja nõuetele ja oolle riig5 poliitilistele 
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avaldustele, leus korporatsiooni põhikiri oli kinnitatud. 
Aga see oli paratamatul Meie ei saanud ju oma sihte ja 
eesmärke kuidagi kokku viia ametlikkude seisukohtadega, 
mis muutlikud olid, kuna meie sihid ja taotlused olid 
algusest saadik praeguseni alati püsivad ja muutumatud. 
Kõik see viis selleni, et põhikirjad ui ole korporat
siooni elus kunagi mingit olulist osa mänginud, vaid on 
teeninud ainult legaliseerimise otstarvet. Ainult kodu
kord on ja jääb selleks aluseks, millele korpf-i elu on 
rajatud, millel ta püsib Ja mis teda ka tulevikus edasi 
kannab. 

Rotalia elus on küllalt ajajärke olnud, kus korp! 
on pidanud täiesti illegaalselt tegutsema, nii 1917-1923, 
1940-1947 ja 1949 kuni praeguseni. Osalt on tegutsetud 
avalikult, kuigi legaalse aluseta, osalt aga põrandar.ll. 
Seega ei ole põhikirja puudumine, legaalsuse ärajäämine 
ehk koguni "seadusevastane" eksistents iialgi takistu
seks olnud Rotalia tegevusele. Rotalia pole meile olnud 
kunagi mingisuguseks väliseks vormiks ehk kujuks, vaid 
ta on olnud meie süderoe asi, meie veendumuste objekt ja 
meie ideaalile ning sihtide taotlemise põld. Seda menta
liteeti et suuda välisel tegurid ja olukorrad muuta. Vä
lised olukorrad võivad korporatsiooni juriidiliselt ja 
majanduslikult hävitada, aga nad ei suula seda kõige olu
lisemat korporatsioonis: tema ideoloogiat, tema vaimu ja 
tema moraalset tugevust murda. Meie ammutame oma jõudu 
oma sisetundeist, oma veendumustest ja korraldame oma 
elu meie kodukorra alusel, mis meid seob, korraldab ja 
raskustest üle aitab. Rotalia pole mõeldav kodukorrata, 
selle puudumisel oleks kogu meie hoone varsti kokku va
risemas. Selle tõttu on ka kõige raskematel aegadel Ro
talia alati kinni hoidnud oma kodukorrast ja seda alati 
au sees hoidnud# See on meid siiani toonud ja viib meid 
ka tulevikus edasi. (Järgneb Teie Side" Kr. 6) 

Faul Mägi 

rah,hJ. w/Yi/rn 

Rotalia asutajaliige, vii! Mihkel Luht, on jõudnud 
oma pagulasteekonnal Saksamaalt Rootsi kaudu Kanadasse, 
kus ta sealt oma esimesi muljeid tahab jagada kõikide 
teiste kaasrotalustega. Teomegi seda alamal ja avaldame 
"Meie Side" veergudel tema kirja, mis on aadresseeritud 
järgmiselt: "Armas Rotaluste pere maailma suurlinnas!" 

— Anna teada, et olen ümbnr kolinud vana maakera 
vähem tsiviliseeritud ja harvem asustatud mandri piirile. 

Asukoht on Huroni Järve lõuna serval# minu poolel 
Kanada segarahvas ja vastaspoolel jänkide segarahvaste 
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aegu. Kinu ümbrus ea on mitu tehast, isafiVs nitme korst
naga, mõni neist valgustab pideva leegiga taevaalust, 
sest muidu ei saa Buna gummit. Parem juba leek, kui mür
gitada oma päriselanikke. Linn on tekkinud koos viimase 
aja äeente kasvuga, aastat 10 ei olnud teda, nüüd aga ca 
20.000 elanikku. Hajad nagu kusagil Pärnu või Viljandi 
linna õues linnaosas. Et aega vähe olnud ja rahva tihe
dus ei ole suur, siis pole ka pilvelõhkujaid, nagu teie 
maal. Kida muidugi külluses, see on söetolmu Õhus; minu 
naabruses on veel raudteejaam traditsiooniliste söekütte 
veduritega. 

Andes Teile pilti edasi, kuidas uus linn uuel mand
ril välja näeb, tohin siin teatada igaks juhuks oma aad
ressi, et mitte sattuda "Perekonna lehe" "kaotatud ja 
ülesleldmata asjade" osasse. (Toim. märkus: aadress on 
ära toodud tänase numbri aadresside muutniste oaas.). 

Ha kasutan n':üd juhust paluda mulle muretseda "KEI32 
SIUE" (s.o. üleplanetaarne Rotaluste häälekandja ja iga
vese tähtsusega uudiste levitaja) 2Tr. 7, 10 ja järgnevad. 

Hr. 8/9 oli mulle Stockholmis tasku pistetud, et ma 
ei unustaks seda kaasa võtta# 

Et ma alles uurin om ümbrust ja vähest ka tegutsen 
kirjade kirjutamise alal, seega on teil hää võimalus mind 
küsimustega üle külvata ja minule võimalust anda ka vas
tata, Palun ainult mitte välja mõtelda selliseid küsimu
si, mis teeksid vastamist üle jõu ja aru käiväiks,ropen
damist ma aga ei poolda. Seda viimast oskavad Rotalused 
ainult kaatripäeval (see on aga imelühike!!). 

Teile kõike paremat soovides# käsen Silentium!1-2-3 
Ja »... . 

(ärge unustage mu varjunime!) 

- Aprilli kuus oli Rotalia Rootsi koondises 43 vii!, 
33 b!vil! ja t»l? ning 3 1*1» ja reb! - kokku 79 meest, 
aeega on seal veel teatav arvuline vähenemine sündinud, 
peaasjalikult Kanadasse väljarändanute arvel. 

- Vii! kogu juhatus ITew Yorgis sai Roousi Koondiselt 
nende'liikmete aadressid. Kes mõnest aadressist on huvi
tatud, palutakse järele pärida vii! kogu juhntu G v11.T ea-
tavasti ei ole hea neid praegu "Heie Sides" avaldada. 

- Uued aadressid on: vii! Mihkel Luht, c/o C.-rwans, 
133 Alfred St., Samia, Ont., Canada. - vii! Gustav Härm 
o/o Mr. Villa, Peapaok, IT.J., USA. K1 . . 

- Korp! Rotalia Kanada Koondisel oli ette nähtud 
kevadkommerssi pidamine 5. mail s.a. vii! Grabbi korte
ris Torontos. Lähemalt selle kohta teatame järgmises nunb 
-rls. 

Teie 
Mihkel (see Luht) 
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- vii! Gustav Härra teatab TTSA Koondise juhatusele,et 
on abiellunud 14, aprillil s.a* prl. T.r.ine Haistega, kes 
kuulub korpi India perre* 

- vijL! Adolf Perandi langes möödunud nädalal ITevr 
Yorgis röövkallaletungi ohvriks, kusjuures röövliteks oau 
-tusid taksi juht, miia ta kasutas» JKOOS ühe oma kaasla
sega. Kallaletung ebaõnnestus gangsteritele, kuna neil 
ei Õnnestunud saada ühtegi senti. Vii! Perandi kannatas 
kergemate peavigastuste all. 

- Kai keskel külastas ITev: Yorki vii! Eduard Kuutma 
koos abikaasaga. Viibides siin anntalaliotel põhjustel , 
oli tal siiski aega külastada mõningaid kaasrotalusi ja 
ette võtta veel lühike ringsõit Philadelphiasse ning USA. 
pealinna Washingtoni, 

- Confr? Karl Laantee lõpetab Y/agner College Staten 
Islandil, rail puhul antakse talle kooli pidulikul lõpu
aktusel, 2, juunil 8,a,# vastav tunnistus. 

Kanada Rotäiuste pere kasvab pidevalt. Kahjuks oga 
leidub juurdetulijate seas selliseid vanu Rotalusi, kes 
ei võta vaevaks koondise juhatusele onn, iisulcofrta teatada 
ja jäävad pikemaks ajaks kadunuksJTc on riise juhatuse ar
vates poleks mitte paha, kui koendine k'issa • võimaldaks 
saata postiga igale kadunud hingele pangitäis külma vett 
niipea, koi need heaks arvavad oma olemasolust teatada. 

On 1 ootsr rõõmustaval kombel, et T7anada koondise elu 
hakkab ligemal ajal elavamaks muutuma.. ITinelt on koondi
se seriba, kes kolib ligemal ajal laiema perekonna poolt 
muretsetud ühiselamusse, sunnitud omale soetama telefoni 
majja, kuna see maja asub väljaspool Torontot. Seega on 
tal nüüd võimalus ühendusesse astuda asjaomaste Isikute
ga ka kiiremini kui senini - iga kahe nädala, tagant, v£i 
on vähemalt teistel võimalus temaga kontakti astuda. 

Eriti hiilgava näo on omale ette saanud Kanade, 
Koondise üksik riv:tel, olderraan, - Rootsist^on kohale saa
bunud üks mustatekli mees! Vnatnmata et kõneall olev 
l! 1! on aastatelt peaaegu sama vana kui olflnrman ja on 
ka ülikooli lõpetanud, on viimane finric õnnelik, et ta 
suur ja ningerik/is töö on vilja kandnud ning ta on pannud 
aluakivi esimesele Kanada eostusele. Edaspidise järelkas
vu küsimus ei tohiks nüüd enam muret tekitada. 

Kanada Koondisa kõige tähtsam mees - vii! Käbin*kas
vatab lilli ja vaatab suure hoolega, et kodukorda ja uu
sus! täpselt toidetakse/ Milline neiot on ta peaülesanne 
ei tea kah.1 uks nuuAulike andmete tõttu veel öeIda» 
"lleie Side"~hrw õ~T fT aastakäikVäljaandja korp!Rotalia 
konvent USA-ö -.Ajutine toimetuse aadress: Ando Perandi, 

Cortlandt Ho tel, 90 Cortlandt 5t, ITew York 7, K.Y. 

u e r f i a c y  
f  
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Suvi8e puhkusehooaja ja ITev: Yorrji cf.retult kuumade 
ilmade tõttu viibis "Heie Side" suvenumbrite ilnamine#Pa
lume lugejaid seda hilinen!et lehkesti vabandada. Et aga 
meie bülletääni lugejaid nitte petturluse ette seada,ilnub 
käesolev number eriti kõhuka kaksiknumbrina, mis on üht
lasi ka heaks kaaslaseks veel eesseisval suvepuhkuse nä
dalatel# Samuti kasutab "Keie.Side" toimetus Jahust, et 
kõigile Rotalustele soovida häid Ja õnnelikke suvepäevi 
ning puhkust. 

Toimetus. 

VÄLI S-R E PRESENTATSIOONIST 
X*- ' Vf . v •.. 

Iga organisatsiooni töös võine suures joones eritle
da kahte suunda: sise- Ja viilis tegevust. Esimest res-
soori teostavad vaatavad ametnikud, kes aelleka- valitud 
üldkoosoleku poolt. Siia kuuluvad teatavasti kasvatusli
kud-, administratiivsed- ning majanduslikud alad. Nende 
juures pole mõtet pikemalt peatuda, sest nende küsimuste 
otstarbekaks korraldamiseks on aastakümnete kestel v&lja 
kujunenud rutiin ise praktilised lahendused leidnud ja 
need kodukorra voraideose valanud. JüMb vaid konstateeri
da, et sieetcgevuae kõigile aladele on mõeldud ja *• 'öeid 
teostatakse võimaluste piirides. 

Aga kuldas on lood raele välistegevusega? Sel alal cl 
-ole saanud nii kindlat korda viil j:; kujuneda kui sisetoge-
vuses, sest välistegevuse ülesanded muutuvad pädevalt ja 
seetõttu on ka tegevusvonald liikvad. Kohtlemata on aga 
kõigil aegadel olnud v&llstegcvuse osatähtsus nürlratu 
suur. Meie korra ja tavade kohaselt on vtL 1 isü 1 esannetc 
teostajaiks Vilistlaskogu esimees, Konvendi senior,older-
man ja teised korporatsiooni juhtivad mehed. Selliste vä-

£ 



Wr. 6/7 (II) I T  o  i  e  S i d o  2 

lleülesannetenei nimetatagu osavõttu EKVX-u ja EKL-u ning 
nende allorganite tööst, jne. Alalisteks väljakujunenud 
eriülesanneteks valiti delegaadid ja funktsionäärid. Näi
teks mainitagu üliõpilaskondlikku ja Kaitseliidu tööd. 
Kuid kahtlemata ei ole nende " ex officio tegelaste" ning 
erivolinike võimalused kõigest välistegevuse mitmepalge
lisusest osavõtuks kaugeltki piisavad. Seepärast on kõi
gil aegadel valitsenud põhimõte, et iga korporatsiooni 
liige on oma organisatsiooni representandiks kõikjal, kus 
ta liigub ning tegutseb* See on olnud tõsiselt kohusta
vaks printsiibiks tema kandjaile, andes samaaegselt koos 
suurema vastutusega ka tugevama kindluse tunde ja kaalu. 
Selliselt oma värvide esindajaina on meid harjunud eesti 
avalikkus kohtlema kõikjal* Ka siis, kui me neid värve 
momendil ei kannagi* Sest meie hoiakut ja kasvatust süm
boliseerivad värvid ei asu mitte meie lindil ainult, vaid 
nad on kõikjal meie isiku ja nime küljes# Meie üksikliik
mete kvaliteedist tehakse Järeldusi meie organisatsiooni 
kohta# Seepärast peab meil olema tügevaid mehi võimali
kelt kõigil kutse- ning tegevus aladel. 

Teeksin lühikese tagasivaate ajalukku. Kuldas on 
esinenud Rotalia eesti avalikkuses varematel aastatel? 

Peterburi ja Berliini ajul oli korporatsioon veel 
liialt noor selleks, et ta suutnuks enda ridadest avalik
kusele üldtuntuid mehi anda# Puht üliõpilaskondlikus- ja 
teataval määral ka seltskondlikus tegevuses aga esineti 
aktiivselt ning üldist tunnustust leides. Iseseisvas Ees
tis on aga Rotalial olnud mõjuvõimas positsioon# Sirvides 
mälutoena vilinast EKL-u nimestikku 1939/4C a. vahetuselt, 
leian sealt selleks arvukaid tõendeid. Meie perest on 
võrsunud 3 riigipead (millisel teisel üliõpilasorganisat
sioonil on võrdset vastu panna?) ning rida Vabariigi Va
litsuse juhtivaid mehi Ja lähemaid kaastöölisi. Meil on 
olnud 7 meest kindrali aukraadis ja 6 üldtuntud koloneli. 
Meie panus teaduslikule tööle oli 6 professorit ja rida 
nooremiad õppejõude mitmekesiseis teaduskondades. Eriala
lise teadusliku kvalifikatsiooni tase meie vilistlaste 
peres oli üldiselt silmatorkavalt kõrge# Meil oli arvu
kalt tugevaid mehi tehnika-, Õigusteaduse (2 dr. honoris 
cau8a'tj, põllumajanduse- jne. tegevuspÕldudel.Kutsekogu-
de (kodade/ Juhtivais ringkonnis, samuti poliitiliste 
rühmituste tippudes leidus ohtrasti rotalusi. Confraterid 
omalt poolt püüdsid kõigiti kaasa aidata meie üldise hea 
nime järjekindlale tõstmisele üliõpilaskonnas. Konvendi 
panusena võib nimetada meie esindajate tunnustatud kaas
tööd Tartu ja Tallinna Üliõpilaskondade juhatustes. Üli
õpilaslehes. Kaitseliidus, mitmesugustes akadeemilistes -
eriorganisatsioonides, nagu näiteks Akadeemilises Mees
kooris, akadeemilises HÕimuklubis, jne. Meie noored tu
dengid tulid korduvalt verk- ja korvpalli meistreiks, kõ
nelemata rohkeist laske auhindadest, jne.Teadusliku töö 
edukusest annavad tunnistust paljud auhinnatööd ja sti
pendiumid, mida saavutasid meie te~cvüliÕpilased. 
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Juba see lühike loetelu annab teatava pildi sellest 
laialdasest osatähtsusest, mis meie avalikus elus Rota-
liale osaks sai. Ning nende Rotalia üksikliikmete suurte 
panuste tulemusena kujunes avalikkuse arvamus ja hinnang 
meie korporatsiooni kohta* Seega võime rahuldustundega -
konstateerida, et meie pere üksikliikmed suutsid oma isik
liku tublidusega tõsta neid värve, mis meid kõiki ühenda
vad ja mida me kanname mitte ainult oma lindil,vaid kõik
jal meie.isiku ja nime küljes. Need mehed olid meile hea
deks representantideks, mille tulemusena Rotalia oli oma 
kulminatsioonil ning teiste korporatsioonide seas esikohel* 

Nagu Öeldud,.see oli nii# Kuid meid puudutab 
olevik kahtlemata enam kui minevik# Seepärast ei saa jät
ta kasimata: kuidas 0 n eiis nüüd? 

Pole võimalik esitada eelnevale sarnast ülevaadet ole
vikust juba sel põhjusel, et meil puuduvad andmed meie 
laialipaisatud pere igakülgsest tegevusest# Sageli ei tea 
me kõigi täpset asukohtagi# Seepärast ei pretendeeri jäxg-
nevad read statistikalisele täpsusele ega kainele ajaloo
lisele objektiivsusele, vald väljendavad isiklikel koge
musil tekkinud subjektiivset muljet, ning sellest tulene
vaid järeldusi. 

Noorte osas pole palju soovida: nad Õpivad,tegelevad 
selle kõrval sageli kutsetööga Ja leiavad üsna rõõmustaval 
määral aega konvendi tegevuseks# Selle kõrval aktiivselt 
ja rohkearvuliselt esinedes eri maade eesti üliõpilaskon
dades# El saa alla kriipsutamata jätta eriti Rotalia osa
tähtsust New Yorgis, Eesti Üliõpilaskond USA-s, kus ^ ta 
tugevasti domineerib# Siin on meie noori näha kõigil üli
õpilaskondlikel üritustel* Mis siiski suuremat energiat 
ja tähelepanu vajab, on meie järelkasvu probleem#Seal la
sub pearaskus just meie nooremal generatsioonil - tegev-
üliõpilasil ja sel alal tahaks neilt loota senisest tun
duvalt suuremat aktiivsust# 

Meie vilistlaste küllaltki arvukale perele mõeldes, 
ei saa aga märkimata jätta tõde, mis mulle isiklikult Ja 
arvatavasti kogu Rotallal6 on valus# Võrreldes vabas Ees
tis olnud vilistlaste - avaliku elu tegelaste, seltskonna 
-t3d juhtivate meeste ja üldtüntud "kujude" arvu meietpo-
kordse kogusuurusega ja tõmmates samu paralleele tänapäer 
vai, on märgata ilmne vahe tänase kahjuks# Kui neil 10-20 
a# tagasi oli. juhtivaid poliitikuid, mõjuvõimsaid isiksu
si ja laialdaste hulkade lugupidamise võitnud mehi kõigil 
aladel olemas, siis tänapäeval ei saa seda enam kuidagi 
väita# Ka kõige tugevam arv-suhete painutamiskatse ei 
suuda seda kurba resultaati kaunistada- Järelikult oleme 
avaliku elu sfääris oma osatähtsuselt tagasi läinud ja 
meie ei valitse enam suhteliselt endist positsiooni ees
ti pagulaskonnas tänapäeval» Millest on 563 t-ingltud?01 e-
nje olnud karmide saatuse-tormide tallata, oleme kaotanud 
suure hulga omi parimaid mehi, oleme paisatud laiali üle 
maailma raskesse eluvõitlusse, oleme vane.:ienud» 
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Jah, see on ju õige. Aga - kas pole me kelk snm 
saatuse lapsed, kas pole türannide jõhkrus ühtviisi laia
li pillutanud kõiki meie rahvusliikmcld, vaateuaat?-. nende 
akadeemilisele või muule kuuluvusele, ning kr.s pole kõik 
ühtviisi kaduvad ininolendld, sõltumata kõigist naapeal-
seist formatsioonidest? Fuidugl on see nii! Tähendab, cl 
ole põhjust oletada, et meie korporatsiooni pere oleks 
teistest enam kannatanud või teistega võrreldes kuidagi 
halvemasse olukorda asetatud. Sattusime samuti paljaste 
kätega võõraile nagu teisedki Ja meil tuli otsast peale 
hakata eluraskustega võitlema täpselt samuti kui tervel 
meie pagulaskillukesel# Meie relvadeks sealjuures olid 
meie teadmised, võimel ja Isiklikud omadused# Keie rahvas 
paguluses on suutnud endile nende aastate jooksul suures 
enamuses majandusliku eksistentsi kindlustada, paljud 
neist on jõudnud taas oma endisele kutsealale upltuda. 
Kõikjal käib vilgas tegevus pagulaskonna rahvuslikuks ti
hendamiseks mitmesuguste seltside, parteide ja ühingute 
kaudu# Veel enam: tehakse suuri jõupingutusi Eesti saatu
se ümberkujundamiseks viigi vai la survest taas iseseisvumi
sele# Kõikjal liigub ja tegutseb aktiivseid, rahvuslikke 
ning ennastohverdavaid mehi-naisl. Aga kui paljud neict 
meestest on Rotalused? Vähesed, kahjuks väga vnfcesed! 

Tahan olla õiglane, seepärast ei saa jätta märkimata, 
et meil tõesti oli juhtivaid mehi Saksamaal mõni aasta 
tagasi ja seal leidub veel üksikuid võitlejaid praegugi. 
Inglismaa osa on iili kehv: peale ühe ainsa tubli ja aktiiv
se mehe Londõnis pole midagi nimetamisväärset. Rootsis on 
mitmeid visasid tegelasi Ja seal ongi (Ikka veol) Rotalia 
tugevaim välisvõitluse kants# Aga kui ma ütleksin, et seal 
meie pere esineb võimete Ja võimaluste tilispiirides, siis 
oleks see nonsens# Liiga palju on sealgi pealtvaatajaid -
ja vahel sekka ehk koguni parastajaldki! Kanada on pide
valt kestva sisserännu tõttu praegu meie osas - net^u üld
se kogu sealse seltskonnatõö mõttes - alles väljakujune
misel# Tahaksin siiski loota, et see on vaid lühinägelik
kus, kui ütlen, et meie pere osas ei paista silma veel 
mingeid nimetamisväärseid aktiivsuse algeid. Austraaliat, 
Argentiinat ja teisi selliseid kaugeid naid ci maksa õie
ti nimetadagi Juba nende perifeerse asukoha tõttu, samuti 
meie kaasmaalaste vähesuse tõttu neis mais. Seega jääb 
vabast maailmast järele veel vald USA, mis ühtlasi on me 
rahvusliku võitluse seisukohalt esmajärgulise'• tähtsusega# 
Siia kujuneb kahtlemata juba lähemas tulevikus meie vaba 
eestlaskonna isetegevuse raskuspunkt. 

Rotaluste kogu on siin üks suuremaid ja nende hulgas 
küllaltki mehi, kelledel tugevaid eeldusi seltskondlikult 
juhtivaile positsioonidele pääsemiseks. J'an on siin tule
mused eeldustele vastavad? El, kaugeltki mitte! Jah mui
dugi, meil on siingi mehi, kes ei kanna tiitlit ega iotu 
juhatu se lauti taga pai j.'-, au pärast, vald kes tegutsevad ja 
jatkavad endist traditsiooni. Kell on siingi mehi, kedr. 
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võime nimetada uhkusega, Aga noid on palju vähem kui neid 
võiks olin. Julgen gesjpäraet olla: Rotalia panus USA eeat-
laakonna avalikkusele on nörk0 

Hillest on nee tingi r,uä? Raske on siin kindlat vas
tust anda, pealegi kus põhjusi võib olla mitu* Ma uoun 
siiski nägevat psamiielt kahte pahaendelist tegurit, mis 
oluliselt .TuõjuvtLü. nnie kahjuks. Esiteks ilmneb teatavaid 
väärarusaami 2i«ie ülesannetest tänapäeva olukorras. Tun
dub, nagu peetakse stda küllaldaseks» kui tullakse kokku 
perioodiliseks õlleõhtuks ja tasutakse omn. 1 iikmemakaVa-
nade sõprussidemete säilitamine näikse olevat see ainuke
ne siht ja otstarve. Elatakse ühesõnaga minevikus ja las
takse ajal enesest rahulikult mööda voolata selles veen
des, et kõik on parimas korras, kuna "meie, sõbrad, hoia
me omavahel ilusasti kokku ja moodustame tugeva rahvusli
ku ning akadeemilise kantsi8. Aga mis kindlus või bas-
tioon see ong mis laseb vaenulised jõud enesest vabalt 
mööda minna 'vaest kaheldamatult on aeg meie cuur:j2?..'i vaen
lasi» kui meie teda e\ kasuta otstarbekalt). Ollakse ene
sega rahulolevalt nagu kivistunud kord vabal kodumaal 
kättevõidetud "loorberitel", unustades ajahamba hävitavat 
tegurit enese söötijäänud võimetele, kogemustele, arusaa
madele, kui ka teiselt poolt kaasmaalaste suhtumisele ja 
endisele lugupidamiselee ITagu ükski arst - nii kuulus kui 
tahes - ei saa püsida aja kõrgusel, kui ta ennast pide
valt ei täienda, nii on ka lugu kõigi teiste kutse- või 
huvialadega. On päris selge, et tulevases Eestis saavad 
juhtivalt kaksa tegutseda vaid mehed, kes on olnud pide
valt aktiivsed ja sellistena rahva silmis teenekad. See
pärast peavad need meie perest, kelledel selleks eeldusi, 
võimalusi, ja küllaldaselt ambitsioone# aktiivselt kaasa 
lööma kõikjal organisatsioonides, parteides ja üldse ava
likus elus, kus viibib ja tegutseb meie rahvaa. Siin ei 
saa olla omavahel mingit "viltu vaalani rj~:!l kellegi maail
mavaateliste-, usuliste või poliitiliste vaadete pärast. 
Kõik tegevusvormid Ja huvialad on tunnustust viLärivad,kui 
nad sünnivad Eesti või eestluse kasuks ja teostuvad meie 
deviisi juhtmõtteil: ausus, kindlus, iseteadvus Ja ühis
tunne. 

Kõikjal tahame ja peame kaasa lööma jõu kohaselt Õi
ge ja hea teenimisel, sest selleks ongi meid kasvatatud. 
Selleks ongi perekond ja riik pidanud majcnduclikke koor
musi kandma. Selleks on korporatsioon olulinelt kaasa ai
danud, et meist kujundada teovõimsaid hftri+l^ijfkes 
on suutelised oma tõekspidamiste eest vB j. tl ena j-t riõivale 

.09a andma meisse panustatud teadmistest ja onkUbtefct.Heie 
kohustused on vaid poolikult täidetud* kui m: ri;.rtiurae 
ema igapäevase tpö-i-egevuse kõrval vahetevrJ.i .:: •• enexs 
käimisega..- Ärge unustage välistegevust korporatsiooni 
mõttes ning rahvuslikes huvides! 

Teise kahjustava tegurina julgeksin nimatada raskelt 
defineeritavat ja põhjendamatut loidust meie seast See ei 
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ole mitte seletatav aastate ladeat/tnisega meie väsinud 
õlule, eest sedi ..uiduat esineb ia; i j»öt noorer.ate vi
listlaste sear.a Kui on teickanud tahe vbtta mcnel -
nooremal ,1a fuidr kaatre i Li atlasel kinni kum-nööbiat ja 
küsida: "Kunas mctloa 5a vk«?kord ometi n<ö» «silu astuda 
ja ennast rahvale tutvustada?" Kuhu jääb selliselt meie 
vanema generatsiooni vilriilkas Järe3kasv! 

On ju sageli kuulda olnud üteluoi, et vanad ei taha 
heal meelel näha nooremate esile*3usinist» Ning teataval 
määral on see kahjuks t?esti ni1v eriti poliitilisel alal 
ning parteide siaecluau kga tugevad isiksused on ometi 
mõjule pääsenud, nirg mida taktiltaemnlt nad aealjuures 
on käitunud, aeda kindlamini on nad tõusnud* Igp.ouguaed 
eemaletõrjumise või V.ljagöömi ac katsed on osutunud aja-
loo vältel kahjuks nende rolcendajaile, SeegR on kindlnati 
noorematel meestel võimalusi pääseda kansa rääkima ka 
juhtivale asjuse kui vaid käituda kannatuae ning aruaaa-
miaega ja omada võimeid. Ring peetagu meeles, et ükakl 
•suur mees" pole aelleka saanud iseenese aktiivse panuse-
ta ning ainult teiate upitamisel. Seepärast tuleb Ise 
Initsiatiivi näidata Ja asuda kaaaa lööma aealf kua ael
leka parimad võimalused ning ael alal, kua omatakse vas
tavaid eeldusi, kõigepealt huvi. 

Tahaksin lootas et olen juba küllaldaselt ärritanud 
oma kalleid kaasvilistlast nll vanemast kui ka nooremast 
generatsioonist, Sest sellelca olengi kirjutanud, et uusi 
tundepuhanguid tekitada, mis paneks liikuma uusi mõtteid 
ja sarmiks revideerima seniseid ueigukohti ning senist 
teguts-žöifl^o Häidakera, et Rotaluecd teadlike rahvuslaste
na on võimelised mitte ainult rahvaga kaasa elama Ja kan
natan)!!* vald ka juhtivalt kaasa aJ.tiraa rahva isetecovuao
le igao olnkcrrase, iräidakemv et me pole kivinenud format
sioon» kel?.el on kiili mineviku pärliüiist, kuld mitte koha
nemise võimet ja initsiatiivi uutoa olukordalei cr^üt.ie-
mi'3ek6c Pidagem rae oi ea, et kõik eelpoolöeldv ha&.r%i.i? P.-rra-
Ha väile representatsiooni» Kele aktiivsus posÜiÄiv-
acd tsod väljaspool korporatsiooni on meie visxi titsardlko^ 
on meile rfckemmenäatsiooniks,, Heie aiieelu on ea*?tauZinme-
te kestel viil j aku junenud traditsioonide Ja tavads tugeval 
alusel eeistea nagunii terve ja oenfraterllkult siiras, 
loogem sama tugovad_ alused ka meie välistegevusele^ et 
Rotalia oleks harmooniline,- ajakõrgusel püsiv ja suuteli
ne säilitama kord kätte võidetud positsiooni Eesti ava
likkuses! 

Heikki Leesment 

STUDIOOSUS KÕV/ilJtüSS.'JGLIS!••&:• 
Heenus üks reisserei Tartus. 

Tobko kindlaka, kee oli aee EotrJue., kes l,iilastas 
kord V1ror;jat- Temale tutvustati Vi^nupeidj seo jo.sce, 
tw-J.lõ ,ia tc-J.Xa isa poeg. Kui soo näis 'J.cjvv-;». -dii.,-. minc-
T*xt, tcuaia ta äkki - kas teil Vironias ciis täismehi ei 
olegi? 

- Väljakutse! Millega see lõppes?- ... EL 
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Vyu 0 f pordi sl oorVi põhikiri jo kodukord 

- II -

Kui 1913. a. .Rotalla asutamine kžiall oli, oli juba 
enne aelle ellukubaumiat vajalik kodukorrale mõtelda. Oli 
ju selge, et oma siseelu tuli korraldada ja omad alhid 
iil es seada* Ning põhikiri ei suutnud aiin midagi anda. 
Minule langes tol koral see suur ülesanne - kodukord koos
tada* Peamiseks abiks ja väliseks eeskujuks oli mul tol 
korral EuS-1 kodukord, mida kasutada võisin. Teiste Eesti 
korporatsioonide kodukorrad olid ju saladuseks (nagu 
praegugi igas korporatsioonis on kodukord puht sisemine 
asi, mis võõrastele on suletud) $ sain ainult kord pilku 
heita Frat? Estioa kodukorrale. Muide tuli kasutada ka 
sllt-sealt saadud kodukord! teistelt seltskondlikelt or
ganisatsioonidelt* Aga kõigest sellest oli siiski vähe 
kasu - lõviosa tuli omal teha, s.t. olude kohaselt Ro ta
ll ale kodukord koostada. Koostamine sündis peatükkide Ttau-
pa. Korporatsiooni asutamise ajaks oli juba terve rida 
peatükke koos. Järgmine samm oli kõik see toores materjal 
konvendi koosolekul ette kanda, seal läbi vaielda ja kin
nitada lasta® Konvendil kulus mitu semestrit ära, enne 
kui sai kõik valmistöötatud materjal kord läbi töötatud, 
aeat konvendi tegeliku elu arenemlaega tekkisid ikka jäl
le uued alad ja vallad, mis nõudsid korraldamist kodukor
ra kaudu* Need konvendi koosolekud, kus kodukorda haru ta
ti, olid väga huvitavad - sõna võeti rohkelt, mõne küsi
muse kohta vaieldi ägedalt, kuld lõpuks lepiti alati üks
meelselt kokku, Kõige enam- võtsid vaidlustest osa J. Ulu
ots, 0a Tlef, R« Treikelder ja J. Masik - seega meie ju
ristid, 1916o a« oli kodukord juba enamvähem tolleaegse 
olukorra jaoks valmis. Ta kanti sisse n-nü kodukorra raa
matusse. Muidugi ei olnud tol korral elu veel kaugeltki 
neid küsimusi esile tõstnud, mis korporatsiooni arenemi
se, täienemise ja siseelu süvenemisega hiljem esile ker
kisid. Puudusid pea täielikult kõik küsimused, mis puu
dutasid vilistlasi ja vilistlas kogu (seda siis tegeli
kult polnudki)v auasjade ja kohtu kord oli väga puudulik^ 
organisatsioonilised küsimused olid veel väga lihtsad, 
ametni&ce oli korpoiatsloonls vähe, majp-mnema tngevus 
piiratud ning fco-nüc-ci. jr. traditsioonid polnud ka veel ko
dukorras fikseeritud, kuna need olid r.lles r.renenise tst-
mese Oli muidugi ka erilisi. mäHrusi9 r.i«a.p. hiljem ci Ov.nud 
enam vaja.. ITäi-? üke oli anJcpmft pnrciic. ?.lkv!holi tervitamise 
kitsenduse kord, kur vaJp.s viina j oo-il n® konvendi korte
ris oli kee laiu UV Kinasru.v). .IOVRIIš •••iiifi kasu toõ.a« pi
did vähema.' t "1 •n-ols. ' *r+s?f.c v.^.in loeti Hp.*.os
ta4 joogile:), Itt ca '~-*;u«ised kohaUžVndest 
oludest :-ud ro-ijz;. rrv. cIizz /iijaž '; 3.^.'., ol
gugi ot tulevane elu nSvcia nii mõnegi nendest muutmist. 
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Selle esimese kodukorraga elas Rotalia oma Peterburi 
ja Tallinna aja läbi* 

Vene revolutsiooni keerises läks kodukorra raamat 
kaduma* Kuid kodukord oli peaaegu kõikidel peas, nii et 
esialgu temast nagu puudust ei tuntudki. 

Asi läks muidugi raskemaks, kui tekkis Berliini kon
vent. Peale M. Grasbergi olid seal ju kõik uued inimesed, 
kel polnud teadmisi kodukorrast, pealegi oli IT. Grasberg 
Tallinna aegsest ooetusest, seega ei olnud ta kodukorra 
loomise juures olnud. Selle tõttu pidin ma peast kogu ko
dukorra restaureerima Ja ta sel kujul peatükkide kaupa 
Berliini saatma. See oli suur töö ja halbus seisis selles, 
et ei olnud ju enam ka kõik peensused meeles, sest vahe
peal oli ca -7 - 8 aastat möödunud. See restaureeritud ko
dukord võeti ka Tartu konvendi poolt üle. Tartus muidugi-
läks elu konvendis hoopis avaramale alusele jc. tekkis hulk 
küsimusi Ja alasid, mis nõudsid kodukorra täiendamisLVas-
tavate konvendi otsustega sai kodukord täiendatud ja ri
kastatud. Mi siis püüti edasi elada, kuigi hulk küsimusi 
oli veel fikseerimata ja need püüti lahendada olude koha
selt ehk kombe kohaselt. Ikka oli veel lahendamata vili 
kogu küsimus, rais vahepeal ametlikult üles kerkis, selle 
vahekord konvendiga ja tema osa korporatsioonis.Veel ras
kemaks muutus küsimus, kui tekkisid osakonnad Varssavis ja 
Tallinnas. Siis oli vaja selgitada vahekorrad ja suhted. 

Kõik see viis selleni, et tekkis möödapääsematu va
jadus kogu kodukord ümber töötada, moderniseerida, täien
dada Ja olude kohaseks muuta. See oli suur töö, seda enaa, 
et nüüd oli juba 3 instantsi, kellel kodukorra asjus kaa
sarääkimise õigus oli: vii! kogu, konvent ja Tallinna osa
kond. Ühisel nõul sai määratud uus kodukorra komisjon, 
kes selle tööga pidi valmis saama. Selle komisjoni esime
heks paluti mind. Komisjon töötas üle kahe aasta,enne kui 
uus kodukord valmis. Tegelikult tuli muidugi töö nii kor
raldada, et võimalikult vähema vaevaga ja aja kuluga toi
me tuldi. Ha töötasin kõik üksikud peatükid läbi ja esi
tasin nad-komisjonile läbivaatamiseks. Peale selle saade
ti materjal Tartu ja Tallinna konventidele seisukoha võt
miseks ja paranduste tegemiseks. Siis tuli materjal taga
si komisjoni, kes püüdis arvestada tehtuid muudatusi ja 
parandusettepanekuid. Jäi siiski veel terve rida küsimu
si, milles ei suudetud leida ühist seisukohta. Siis asus 
tööle segakomisjon, kus olid esindatud nii vii! kogu kui 
ka Tartu ja Tallinna konventide esindajad. See segakomis
jon lahendas kõik lahkuminevad seisukohad ja sel teel sai 
kodukord ©ma lõpliku kuju. Valminud teks läks siis keele
teadlastele poleerimiseks ja siis sai uus kodukord valmis 
kujul esitatud vii! Zcogu peakoosolekule ja Tartu ning Tal
linna konventide E?IC7JT! -dele - ITeed võtsid ta ühel haiilel 
vastu ja seega oli uun kodukord maksma pandud. 

Kogu nende p?,3ta'c jooksu.', oli kodukorra tööga seo
tud nii palju inimesi, kõik küsirused sõeluti põhjalikult 
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läbi Ja komisjonil oli kõikide poolt sedavõrd suur usal
dus, et hiljem ei olnud enam vajadust kodukorra läbi vaat
lemist sisuliselt peakoosoleku ja EüCüd ette viia. See 
oleks olnud tehniliselt võimatu, kui sarnased suured kvoo
rumid seda suurt paragraafide kogu hakkavad üksikasjalis
tes detailides arutama ja hääletama* Võib olla, et uus 
kodukord omab puudusi ja selgusetus! mcnes punktis, kuid 
ükski asi pole kunagi täiuslik. Eks edaspidi jälle elu 
loob uusi parandus! ja muudatusi kodukorda. 

Kodukord trükiti neljas eksemplaris, millest 1 eks. 
sai vii? kogule, 1 Tartu - ja 1 Tallinna konvendile ning 
1 eks* vii! kogu kohtule* 

Hui õnnestus viimast eksemplari pagulusse kaasa 
tuua* Kuhu need ülejäänud 3 eks* jäid - seda ei tea* Aga 
nüüd on kodukord jälle paljundatud ja pole enam karta, et 
ta meil kaduma läheb. 

Lõpuks mõtlen veel tänumeelegr. nendele kaasvendadele, 
kes komisjonis jr-, mujal rohkelt kap.sr. aitasid uue kodu
korra kujundamisel* Iseäranis suure töö tegi kaasvil! 
Karl Peiker, kes energilise, väga. taibuka juristina väga 
palju selles töös kaasa p.itas* Tema nimi peaks Rotalia 
kodukorraga ikka. seotuks jääna! 

Tänan Sind Meie Side numbrite eest. Saab veidi vai
mutoitu ja uudishimule piksevarrast. Kas saab Heie Sidet 
ka mujale, peale Rootsi, Kanada jja TJSA s?i? detud. Palun 
võimaluse korral mulle teatada Uusnn aadress Austraalias. 
Temale võin soovitada rebaseks ITeipalu jr., kui Austraa
lia koondis vajab ooetust* Eias on vahest teateid Jtlärat-
sllt. Ha olen leitud aadressil temale kirja saatnud. 

Kas oled kontaktis Timmasega? Viimase kätte olen 
usaldanud mõnda materjali Perekonnalehele. Tingi veidi ja 
kasuta. Rootsis olen referaadi konspekti Piiteri aj» üle 
Toost-Laansoo-Palsi triole* Lase ärakiri saata, kulub loo
detavasti ära. T iramas ei e saatsin redigeerimiseks '"iruafi-
lise mehaanika rakendamine Rotalia dekli pääl3e ,i'-mrcs.. 
(Täpselt ei tea, kuldas teha pealkirja). Lase kätt,.j toi-
metadar. Võiks trükki panna - aastapäeva numbrisse* 

Kanada noorsugu armastab paugutamise hsli. Enpire 
Day'l kõik tänavad röögatas?.d Mfirecraekerj tost1'., Oleks 
täielikum, loji nerde asemel lastakse Õhku küünlaid, ra
kette ja nuud ilutulestikku. 

Vaatlesin kohalikku raudteejaama* Pcöranguf.d seatak
se käsitsi, peale väljasõidu sõlme, missuguse mehhanisee-

Paul Mägi 

Armas talitus Aado! 
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rlmlne on ka käsitsi, raudvarraste abil läbi viidud ühen
dus blok"rposti ja pöörangute signaalide vahel. Piiri jaa
mas voik3 toimetada manshetl süsteemi - varu st. ida see ees
kujulikult denbrifitseeritud tsentraiisatiooniga, seda 
enam, et päevane liikumine ulatub 5C rongini. läbistab vist 
olukorda* et blokkposti meeskond on vilunud ja kohusetruu. 

Palvrn tervitada Icsv. - pilvelõhkujate elanikke (s.o. 
New Yorgrls). Tänan vee?- kord saadetise eest. Kai tasumine 
kälh Toronto koondise kaudu? vci otseselt? 

Sinu 
Kihkel Luht 

Kui vaadata kaarti, siis oleks huvitav nähe koos N."£ 
je. Toronto peret. Neutraalseks rlbf.ks valida Ii agara 
Prills, k? wgem sõit on ca 5 - 6 tundi. Suureks takistuseks 
on mohajV.etud vanaviisillne ajaarvamine - 0-12 jp. jälle 
0-12 tundi• SÕiduplapjild Euroopas on selgemad (0-2< tun-
41). Tuiob pidada aru aja, rshrdcoti Jr. muude tp-kis tuste 
5le. Kolvi leidmine on palju kergem. Et aga meje Rotalused 
alati ettevalmistustega hllj-tka jääme, siis oleks kord 
põhjust v.ru abiks võtta ja ötsuotr.da mehe moodi.lZlttii nii 
nagu kord vanaema arutp.s: 

Kas tuleb vihma, või koguni lund; 
Kas tuleb Ikka, või tulema tr. jääb? 

Vii'laseks terminiks annan IC. nov. 1953, siis Jube. 
olen häiristnmatu. 

====== Suurtes lehtedes on suured pealkirjad. I'.S.-s võiks 
aga lühiteateis teha iga lühisõnumi ette kriipsu - see 
annaks pvremp. ülevaatlikkuse, ja kergendaks sõnumite :.eld-
misel. '«• Eks me vaätp.»» 

Il.L. 

KAS "HEBASEPOETAHB" JTJURD^I^.SV 

ON ROTALIALE PAGULUSES 
PÄTATAKATULT VAJALIK? 

Noorte järelkasvu küsinust ipele konvendile on möödu
nud ligeirale seitsme pagu las: :as ta jooksul scelutud, vaa-
gltud ja kavast?tud nitmel mai ja paljude kar.srotäiuste 
poolt põhjalikult. V lntrxirvta erinevatele "olukordadele ja 
meetoditele, on neis suunitlustes ja otsingutes oneti ol
nud üheks ühiseks ntnetr* jrtks jr.rgnire tõik: "rebasepoegade" 
Järelkp.gv on Rotali;ile paguluses tungivalt vajalik! _ 

Vcib olla on s-je ka nii* Kino. isiklikult aga ei taha 
siiski anda sellele mõttekäigule mingi matemaatilise ak
sioomi väärtust. Yvt pole muidugi midagi selle vastu, kui 
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Rotalia pere ka paguluses suureneb, üsna vastupidi - see 
on isuiäugi väga soovitav» Ifa tahan aga vaielda selle vas
tu, et see on "paratamatult vajalik". 

Kui on olnud juhus oma elus pikki aastaid olla rin-
deteenistuses ja ma tean põhjaliku selgusega, et Iga 
väiksemagi üksuse ülem, kui ka üksikscdur, peab ka pare
mini ettevalmistatud ja suuriraagi ülekaaluga rünnaku pu
hul omale taandumistee vabaks jätma. Seda karmi reeglit 
tuleb jälgida ka iga üksiku inimese ja organisatsiooni e-
lus, temale mõeldava edu ja õrjne sarvutamiseks. Loomuli
kult ei saa Rotalia olla siin mingiks erandiks. Kui põh
juste mitmus paguluses on viinud Rotalia järelkasvu mii
nimumini, kas on see siis märguandeks, et sellele armsaks 
saanud traditsiooniderikkale organisatsioonile tuleb lüüa 
käega ja temast eemalduda kui põlevast majast? Kas on õi
ge sonlmüts pähe lüüa, närimiskumm suhu panna Ja "ameri-
kaniseeruda", nagu keegi Vironia vilistlane olevat soovi
tanud? Kas pole Õigem meie vähestelgi tegelikult Õppiva
tel üliõpilastel siirduda mõnda ameerika "fraternitasse " 
(naised "sororltasse"), kus tehakse ka umbes kord kuus 
uks "teeõhtu" ja tantsitakse kriiskava kolina saatel rum
bat, sambat või larabat. 

Rootsis on ka sellised Ameerikale analoogilised 'Tra> 
ternitased". Seal elades ja töötades ühes Jaoskonnakohtus 
(Aspelands oeh Standbõrds Häradsrätt) arhiivitöölisena 
na küsisin ühelt TJpsala ülikooli lõpetanud kohtuameti 
kandidaadilt (tlngsnotaren), et mis mõte oli sul kuuluda 
sellisesse vilistlaskoguta ja ainult tudenglaegsesse"ame
tiühingusse", Ta vastas, et tants ja nali olnud sääl oda
vam, kui muudes lokaalides. 

Kes vähegi ligemalt tunneb Ameerika Ühendriikide aja
lugu, see teab, et siin peeti möödunud sajandi kuueküm
nendatel aastatel kodusõda. Kohe sellele sõjale järgnenud 
aastatel loodi sõjast osavõtnute (veterannide) poolt üks 
"intiimorganisatsioon", mida rahvakeeles kutsutakse Grand 
Oid Army*ks. Sellel organisatsioonil on olnud ilusaks 
kombeks vähemalt kord anstas koos käia oma ühiste minevi
kumälestuste värskendamiseks Jne. fseda võiks laias laas
tus võrrelda meie süglskornraerssiga.). Alul oli muidugi"kaa-
mersist" osavõtjate arv suur ja üksikliikmete keskmine 
vanus väike. Aja kulgedes on aga mainitud tegurid muutu
nud pöördvõrdeliselt. Osavõtjate arv on väike ja keskmine 
vanus euär. .liul oli liigutav mõni aeg tagasi lugeda ühte 
pikemat kirjeldust selle kohta, kus Grand Oid Anny pidas 
oma järjekordset "kommerssl" ühes Kesk-Lääne osariigi pea
linnas ainult kolmeliikmelises koosseisus ja "noorim" lii
ge oli ainult 101 aastat vana. Ja need kolm, vanuselt esi
mese sajandi oma elus ületanud mehed, kinnitasid ka veel 
sel koosviibimisel oma tõotust "eluaegseks" kohtumiseks 
oma aastapäeval. 

Muidugi, Grand Oid Anny'sae pole uusi "rebaseid"enam 
üle kaheksakümne aasta vastu võetud, kuna keegi ei kanna
ta vastavat kvalifikatsiooni välja, siis on paratamatu, 
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et see konvent peatselt välja sureb- Kas on otstarbekoha
ne nüüd ka Ro tali ale hakata umben analc r~.Lj.int välja.^ure-
nist ootama? .Arvan, et sedp. siiski ligusa ''aastatuhande" 
jooksul ei .juhtu. 

Muidugi, mailmao pole midagi igavest- kaasa arvatud 
ka meie planeet y pä 1 ke o (• sü 5 x e en jne.„ > liiatigi siis veel 
mõni riiki organisatsioon või ükcikisiktJSXimineerides aga 
seda karmi teaduslik*:» tõde ja praktilises mõttes piirdu
des enam -vähem "käegakatsutava" aja ju ruuniga, meie või
me üht organisatsiooni nimetada juba igaveseks, kui ta 
kestab näit*, tuhat aastat, mida ma vähe ülamal Rotalia 
eana ennustasin. Siit siis lihtne järeldus: Rotalia on 
igavene. Miks Rotalia on igavene ja teda ei taba läheda
ses tui evi leu 3 Grand Cld Army saatus, Põhjusi selleks on 
peamiselt kolm; 1) vanad Rotalused "produtseerivad" uusi 
rotalusi, 2) Eesti vabanemine punesest katkest lööb uues
ti lokkama ka meie noorte järelkasvu nurmed ja 3) mõni 
"eksinud poeg" tilgub Rotaliaase juurde ka paguluses väl
jastpoolt meie pere loomulikku juurdekasvu. 

Ma ei hakka enam üksikasjalikumalt nende kolme mai
nitud järelekasvu punkti juures peatuma, igaüks, kes nen
de sisusse vähegi tähelepanelikumalt suhtub, seo leiab, 
et nad pole ainult utoopia;- vaid reaalsus,, Ilainin ainult 
vahest veel seda, et viimasel meie konvendi kevadkomraer-
sil tuletati ühes kõnes austavalt meelde neid isasid ja 
poegi 7 kes ühiselt meie perre kuuluvad ja " propaganda'ta õt-
tes panen igale vanale rotalusele südamele, et ta omaüli-
kooliealist poega mitte ei saada mõnda pärismaalaste fra-
ternitasse, vaid aitab tal ikka tee leida meie vanasse, 
austatud ja "aadlikku" Rotaiiasse! 

Summa sunenarum; järelkasv "väljastpoolt" meie kon
vendile paguluses on soovitav, kuid mitte paratamatult 
vajalik. Yana kaardiväe Rotalustel tuleb pidada oma tõo
tust ja surmani truuks jääda sini-must-rohelisele paela
le ja kõik oma kõrgemat haridust taotlevad pojad sp.ata aaa 
isade konventic Rotalia suregu vaid siis, kui sureb ka 
viimne Rotalus. Sellisel kurval võimalusel veel viimane 
Rotalus nagu Grand Oid Army veteraan 101 aastasena,aseta
gu eelviimase Rotalusc kalmule meie värvilindisse punutud 
pärg ja laulgu: "On vendadest üks lcJikunud siit ilmast..." 

Vivat, crescat, floreat Rotalia! 
Jaan Tüvel 

MAGISTER G0L0RUI1 TEATAB 

Rootsist saabunud informatsiooni kohaselt on sealt 
võimalik saada mõningaid värvintribuutc* Teklid hinnaga -
kr. I8.00 ja värvi lind id - kr, 4,oo. Kel 1 ar :i pat a e i d on 
samuti võimalik saada, kuid nende täpset hf nda pole kah
juks praegu teada, 

Saksamaalt tellitud värviteklite kohta ei ole mingit 
informatsiooni USA-soe veel jõudnud. 



NR# 6/7 (II) ——— ITele Side -— ——— 13 

HüksQfvacr/joHcul? boo^ofc 
Laupäeval, 17 A märtsil s,a. toimus Augeburgl Eesti 

Gümnaasiumi ruumides korp! Rotalia Saksamaa, koondise kor
raline koosolek* Anname lugejatele väikese ülevaate sel
le nii kokku kuivanud Rotalia grupi tegevusest. 

Ülevaate Rotalia koondiste tegevusest TTSA-s,Kanadas» 
Rootsis ja Austraalias andis olenasoleva kirjavahetuse a-
lusel Rotalia Saksamaa Koondise esimees vii» J. Pedak* 

Rotalia Saksamaa Koondise edaspidise tegevuse alal 
seati üles järgmised sihtjooned: 

1. Tiheda sideme alalhoidmine Saksamaal asuvate vi
listlaste ja confraterite vahel kirja teel ja võimalikku
de külastamiste näol. Aadressi muutmisest teatada kohe
selt vii! J* Pedak'ile aadressil Augsburg, Flrnhaberstr. 
33-3. 

2* Majanduslikkude raskuste puhul koheselt informee
rida koondise esimeest ja taotleda teine-teise majandus-
list abistamist# 

3. Ülikoolides Õppivatel confrateritel pidada kon
takti noorte jn. veel mitte organiseerunud üliõpilastega 
ja juhul, kui confrater (resp« vilistlane) leiab olevat 
võimaliku, soovitada noorel üliõpilasel organiseeruda Ro-
taliasse# Soovitused on võimalikud, kui üliõpilane elab 
confraterlga või vilistlasega ühes keskuses ja võiks olla 
üliõpilasele (resp* korporatsiooni vastu võetud rebasele) 
alaliselt juhtijaks ja välja õpetajaks. Fimetatud otsuse 
tegemist pidas koondis vajalikuks vähese, kuid pideva 
Juurdekasvu soetamiseks, et sel viisil edasi kanda kor
poratiivset kasvatust, isamaalist vaimsust ning tugevdada 
Rotalia ridu. Soovituste andmisel olla eriti ettevaatlik, 
et ainult korralikud ja akadeemilist tõ'öd tegevad üliõpi
lased pääseksid Rotaliasse. 

4. Jätkata Saksamaa Koondise tegevust liikmete arvu
le vaatamata. 

5. Pidada tihedat kontakti kirja teel vilistlaskogu 
esimehega USA-s ja Rotalia praesidiumiga TTSA-s, kui ka 
kõikide teiste koondistega üle maailma. 

6. Fõuda, ning anda informatsiooni majanduslikkude 
olukordade, kui ka sisse- ja väljarännu võimaluste üle 
erlmaades* 

Ülevaatega Ülesaksemaalise Eestlaste Esinduse Ja 
ITSA-ala Eestlaste Keskeslnduse tegevusest esines Kesk-
esinduse abiesimees vii* JÄ Fedak. Saksa .'•liiduvalitsus 
Bonnis suhtub eestlastesse Saksimaal hästi, ning Kesk
eslnduse algatusel ja nin. IC. SclterJ, kr.esabil teostatud 
läbirääkimised Bonnis Saksamaa eeotiastele kultuurauto
noomia saamiseks on arenenud edukalt ning Saksa liiduva
litsuse poolt on vastatud jaatavalt kultuuravtonoomiajuh-
tes, kusjuures on palutud eelarve esitarnist.Kai kuu lõpul 

leqevus 
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Keekealndoee esindajad sõidavad Järjekordselt Bonni läbi-
rääkimisi pid*aa C3it.at.ud eelarve ja täi«:Ti(??.v?vte kavade 
asjus* Asi on aetud salajaselt^ et cesfrr>. ara võtta vol-
mäluat teiste rchruute (eriti juuJi.d ja «rcec-ciklasei; va
helesegamiseks* On '.ocdud juba l:ii.l.':;unmv5v>.o^N, l>;r:iu on 
valitud, teiste hulgae> ka vJl» prolt T? a&ltiix 7 «aval Ja 
vll! Johannes Pedoik- Üldfle kuulub kui tuiir-^cvi ko^ii kooseet-
BU 32 Isikut, kus juures on esindatud vciaal IKVIT, >:53k 
akadeemilised ja ühtskondlikud kutsealad* Kultuur nõulcgu 
asub tegevusse Eestlaste Keskesinduse järglasena lileeak-
Bamaallaee ulatuses, Kultuurnõukogu eainoake oma juhatuse 
kaudu seadusliku organina Saksa Liiduvalitsuse juures eest
lasi Saksozcaalt 

KbootSö arendamise osas teiste EKL-u korporatsiooni
dega leitie et seda tuleb jätkata. Koostöö arendamiseks 
luua side oma aeukohale vastavalt teiste £KL-u«Liilmetega 
korraldada ühiselt 35KL«u ja Turta ülikooli kui ka teiste 
akadeemiliste kui ka riiklike tähtpäevade puhul ühiseid 
kokkutulekuid või olla nktuee korraldemiael algatajalks« 
Arendada seltakondlikku läbikäimist Jc. pidada kinni EICL-u 
kodukorra nõudeist® Jälgida pidevalt teisve EKL^u korpo
ratsioonide tegevust, kav.-.tsusl ja suhtumist üldrahvusli
kesse üritustesse. 

Peale korralise koosoleku tolmus E?K!K!, kus cli üks 
päevakorra punkt « tegevliikmeks vastu vStmine® Otsustati 
tegevliikmeks vastu võtta rebane Lembit KosenkTar,iu=3-fy"c.3-
tav oteus cl?, juba varem tehtud aastapäeva konnersi koos
olekul ReicHngenis 1948c aastal* kuid rebi Kosox.Vr .rikuse 
pikaldase haiguse tõttu oli otsus seni tSžrna^ j» Cor.fr! 
Lembit Kosenkronlus on täiesti paranenud ,1a kosunud.. r.jng 
oli koosoleku puhul sõitnud Augsburg). czaa alalicuct elu
kohast Mivtervald Luttenaeelp kus ta praegu täiendab oma 
teadmisi raadioahitamise alal. 

17« märtsil s.a. tolmus AugsburgJo Eesti Gümnaasiumi 
ruumes XKL~u aastapäeva tähistamiseks EKC.*-» töökoosolek 
Ja Õhtul JJiX-u korifnersa. Nii koosc-1 ="rjbi ku™. J:a koiraer-
oist vfittis oea Augsburgis asuv lJFL-ri pere :-»iee !»c?a«iei-
suu* kusjuures oli csavõtjalna sel pühi; kobale soitnrd -
vilistlasi ve»l Be.d Re5chenhalIIntt Tflnp.et•» JJeid-rlbergist 
Tübingen listi. Fü.nchenist ja rcu,iaLt0 Xninoatv 5 c1 t-i _ kõik 
EKIr-u korporatsioonid peal^ Ko?gp a/-«uic?r!oIt oli 
esindatus. Ro-aJ"..H, je. Sakala.- iCotMclsku ^okln- 'jitaujt»iks 
Ja k3i3i'e:--3i ko^-O.dajaiks riid SiV-aÄ» ^dv. ! J'&rl nu ja 
vii? J/lc-.r.n —j IComnerai acr.iorilcf. railr.i v'l: ?'arl 
GVPC JA olr.wwiaiks vii- Jciru Por.rJiw ASO tor.iuus 
kaatTi$*iev, nls lõppes alles hilisõhtul,. KaatrlpäevaLand-

ESIL TÖÖTAB JA LÕBUTSEB 
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vaoateks jõududeks olid eriti vanemad vilistlased - Saks.-
länoo Kairi GTP.U, VironAns Peeter Orlc-v 3c.ia'JsJ3Us Lui Ja
kob eenn, ÜGnleneis Avrr-J^.t Kärner t1r. ^elsf.c.,, Ho^alvssd jät
kasid • jutuajc.nrl si.'5 v eel kovn pae^a prs&j.fc komersL1) ja 
siin paistis eriti väs^ACrtun* oorfr\ L"u:r .vt Tui?(neeniat. 
Ha Aiiguct Sikk ei jälinu* touaat pt-.lju nari.ia Vapralt pidas 
nendoga b vnvj 3akal'n vilistlane, ko*cnel Lui Jajroboenn* 
Vii! Johannes Pedakul oli juhus oli*. neile major domusske. 

EKL-i1 koosolekul nrdsf õ. kolk korporatsioonid ülevoa* 
te arJa tegevusest pegulusesv iragu üleraaaeteat oelguejiäi-
tavati, akti ivsemat tegutsemist Sakala ja Rotalia# Frater-
nitaa Bstioa on end hästi orgeniseerlnud Roor.sis Ja prae
gu cm ltfislX Kanada koondise organiseerimine^ Ükski kor-
poratsiooridest ei oie olnud, ega ole Icr. praegu regist
reeritud kuskil ülikooli juures peale RotallaL Samuti ei 
ole ühelgi korporatsioonil moodustr.tud konventi tegav-
li Istmel st pr&esldium Iga oesotnaa^ Rotallr. on selles suh
tes ainukesena telct ist ees.. Ka ci ole omavahelise sideme 
pidamiseks ükski väl,'a andnud bülletääni, Rotalia saiti 
selles osas eeskujuks: ja tülletä-lnl väljaandmine leiti ole-
vati ainukene Õlga lahendus omavahelise sideme alalhoidmi
sel» korporatsiooni '..likmeskonna vahel,. 

Rotalia K!K!K!-T. vaatu voetud otsused ja seisukohad 
EKL-u auhtes esitas koosolekul J,. I'eiak.-. X"ced seisukohad 
kiideti ühel häälel lieakg ja otsus tati* ot JCCL-u pere 
peab avaldama senlaeat intensiivsemat tegevust ning olema 
teeks noorematele EKL-u pere lilkmatele, vaatamata kuhu 
korporatsiooni üks v3i teine kuulubs Seda seisukohta esi-
tts eriti vii! Ke Grau ja võttis korduvalt selles küsimu
ses sõna. 

EKL-u kommerss toimus EKL-u kodukorranõudeile vae
ti ivalt ühes vastavate kõnede, laulude ja vennastus peoga. 
K ronnersslel järgnev koosviibimine oli meeleoluküllane ja 
teravmeelsusest ei olnud puudu« Tuletati meelde ka auas-
jide ajamist Ja koosviibijad tundsid end nagu omal ajal 
Tirtus. 

«=== Korp! Rot ilia Kviiviz JToor.dl 3 pidas selleaastast ke-
•radkoraoicrgel Toronto s, Korsnr.ri".o«i.i.sr,3* koondise 
koosolekust ja koemecelKt -'oõtla o-:< 15 

=== Kanada Koondise atVÄCi: vi*:hr- Icoriv.X-1 emal isccvil lahku
n u d  J u h u r . - v i _ i l ^ n e  v i ' . ?  K :  I  c / ž  '  *  n . ^ s s e n i n e  
oid annan vii' 3S« Kuuxia., Ol.äemann lka valiti vii! HaSuur-
söot. 

K A F A D A S T  
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=== Kanada Koondise poolt otsustati koondise kasscistmää
rata toetust "Heie Sidezle" $ 40?oo ja kanda üle nimeta
tud eurama USA konvendile# 

"Meie Side" kasutab siinkohal juhust, et avaldada Ka
nada Koondisele südamlikumat tänu tehtud annetuse ja osu
tatud tähelepanu eest* 

-== Saksamaal viibivate Rotaluste majanduslikuks abista
miseks ei ole veel olnud võimalik midagi ette võtta, kuna 
puudub vastav nimekiri koos aadressidega# Koondise juha
tusele on selles küsimuses vabad käed antud, kui kerkib 
esile eriti kiire abistamise vajadus. 

«Ä Eesti pagulaspere Torontos kavatseb asuda oma "Eesti 
üfoja" muretsemisele. Rotalia Kanada Koondis lööb sellele 
aktsioonile täie hooga kaasa. Kuna Rotalia Kanada Koondis 
ei oma juriidilise isiku õigusi, siis toimub "Eesti iraja" 
ostu toetamine individuaalselt Ja suurem osa Rotalustest, 
kee võtsid osa kevadkommerssist, on andnud nõusoleku nen
de aktsiate ostmiseks* 

R O O T S I S T  

-== Rootsi Koondise peakoosolek peeti käesoleval aastal 
6* juunil? Stockholmis. 

=== Rotalia Rootsi koondise suvepäev toimus jaanipäeval, 
24. juunil väljasõiduga Eälaris asuvale Björkö saarele. 

=== Stockholmis jätkuvad ka suvel koondise lganädalasedkor-
rapärased kokkutulekud. 

=== Suve jooksul on Rootsist lahkunud ja asunud Kanadasse 
viljvil* Juhan Läte ja Ülo Ojamaa ning confr? confr!J*K1-
vestu ja F* Laansoo. 

s== Korp! Rotalia Rootsi Koondise poolt esitati soov, et 
koostataks üldine Rotaluste nimekiri, kes asuvad väljas
pool "raudset eesriiet". 

== Göteborgi koondise liikmete arv, mis seni oli 20, on 
kahanemas. Suve jooksul on mitmed Rotalused lahkunud Ka
nadasse ja juunis lahkus cdnfr! Hans Uibopuu, kes oli seal 
Chalmersi tehnika ülikooli Juures assistendiks ja kolis 
ümber koos oma professoriga Lundi ülikooli j uurde. Seega 
viibib Göteborgis nüüd ainult 17 Rotalust. 

=== Vii! Jüri Adila töötab Göteborgis ühes pangas välls-
korrespondendina. Kavatseb esialgu Rootsi elama ji-i-da. 
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S A K S A M A A L T  

=== 1, nai vastuvõtu puhul toimus 30, aprillil õhtul 
ühine akadeemilise pere koosviibimine Augoburgi Eesti 
Gümnaasiumi ruumes» Selle koosviibimise korraldajaiks 
oli vi?.» ur

0 Pectcle* Osa võtsid kõik iücadeemilise pere liik-
medci-ganisatoioonilise kuuluvuse pe;.VJ e van tarnata,, Esinda
tud olid iile ootuste arzukas hulk osavebjaxd» nende eeas 
kõik EKL-u korporatsioonid peale Revelia. EKL-u kart ell 
1 ep inglane Väini aä Se3.tR.'dest - EÜS, Raiml?... Põhjala ning 
organiseorXsie.tud* Koosviibimine oli tujuküllane., vaimukas 
ja kestis hommikuni» kusjuures osa jatkas pidutsemist 
veel kauemini,, Purjus inimesi ei olnud. 

=== 21* ja 22. agrillil toimusid Augsburgis 12-d Ülesak-
saznaalised Eesti Üliõpilaspäevade Üliõpilaspäevi -juhatas 
üliõpilaskonna esimees confrj Kuno Alt. Üliõpilaspäevade 
avamisest ja töökoosolekutest võtsid osa Eestlaste Kesk» 
esinduse, Eesti Rahvusfond Saksamaal liikmed ja palju 
teisi külalisio Päevadest osavõtjad olid majutatud Augs-
burgi Eesti Gümnaasiumi ruumesse. Töökoosolekud toimusid 
Eesti Rahvaülikooli ruumes. 

=== Laupäeval 5. mail toimus Augsburgis Fraternitas 
Estica aastapäev» Sel puhul toimus pidulik koosviibimine 
ilma vennastuspeota, (põhjus* Estioa meestel puuduvad 
eranditult peakatted)» Külalistena võtsid osa aastapäeva 
koosviibimisest vll! JV, Pedak ja Sakala vii! K»GraueFrat! 
Estioa inimestest oli kohal kõige vanema vilistlasena CLU-
vil! Raimond Thar* 

=== Kuna Saksamaa Koondise asjaajamine oli petmiselt JV 
Pedaku õlgadel, siis seoses tema ümberasumisega USA-sse 
pidi Saksamaal tolmuna juuni lõpul koondise peakoosolek 
edaspidise juhatuse ehk asjaajaja valimiseks. 

=== Saksamaa Koondise liikmete arv on väheseks jäänud* 
Teada on veel praegu seal olevatest Rotalustest järgmi
sed: IT« Kornev, V. Paavel, L« Kosenkranius, E* Mathiesen, 
A* Sikk, Ao Kissc P«. Herzman, R. iTugi $? JV Pcr :.k ?.Andmeid 
ei ole teada E. Reinsaare ja A* ICaeramar. kohcc.,arvatavas
ti on nad välja rännanud, ainult teadmata kuhu. 

=== Confr! Kuno Alt'i abikaasa lõpetas mai kuu algul Tü
bingeni ülikooli arstiteaduskonna-. K.- Alt katkestas õpin
gud Tübingeni ülikooli aret:.teadu3konnr.f; ja asus ettevr 1-
mistus:! tegema emigratsiooniks Ktxr.ad..ssr.„ 20 r.ini paiku 
kavatses ta Tübingen Lot lahkuda ,i a a?udi teelu Breeneni 
sadama suunas, kust kaudu pux-j etada Kanadasse. 

Praeguste andmete järele peaksid nad juba päral olema. 
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=== Confr! Erich Kathiesen esitas ema doktoritöö põllu
majanduse alal Htincheni Ülikoolile, Onfr: Ec Kathiesen 
töötab Müncheni ci IRO perJcorteii teenistuses. 

=== Confr! August Sikk Jätkati teadusliku töö tegemist fi
losoofia teaduskonnas Heidelbergi ülikooli Juures Ja ka
vatseb lähemal ojal lõpule Jõuda oma doktoritööga ning 
selle esitada ülikoolile* 

™= Vii! Johannes Podr».k loodab ligenrl cjal Saksamaalt 
välja rännata Ja siirduda UBA-cse? kuna ta paberid, nagu 
ta ise ühes oma kirjas mainib, olevat nüüd v?. imeks lepli
kult klaaritucL 

Rõõmustava uudisena teatas vii? Pednk oina perekonna 
arvulisest suurenamisesi; uue perekonnaliikme näcls'Jue! ko
daniku nineks on Jaak Pedak Ja ta sündis 11* aprillil,an-
no 1951. 

Meie Side annab siinjuures edasi südamlikumad Õnne*-
soovid vii! Podakule ja ta abikaasale tulevasy rebase pu
hul. 

=== Saksamaalt lahkus hiljuti ja jSudis USA-sse •Rotalus 
Sergei Maripuu« Kahjuks on tema prangune aadress teadmata. 
== Vii! Ne Komev alustas doktoritöö tegemist Heidel
bergi ülikooli juures. 

U. S. A. -ST 

=== Korp! Rotalia USA Koondis pidas kevadkommerssi mai 
alul ITew Yorgis Ee=t5 Ma.'a väikeses &aali«r Kohal oli ar
vukalt ITew Yorgi s viibi vald kansroLaiusi ja ka vä ljast
poolt oli üksi?<uid eelle .vanemuse puhu) iTcw Yorki a^ixnucL 
Koosolekutele Jn. komaersaiXe järgnev oa^av.Tliftl^nri koosvii
bimine kestis mõnel kuni v&re-valgste hommikutundideni. 

===== Kevadkommerssi ajal vSsti Efew "orpifj vastu tegev
liikmeks l!l* Lembit Kt-.ld>. Soorist vÄ^si-.^Xc Jraar.vennale 
omalt poolt õnne ja jõudu unts kohustusse Mpsbumisel. 

== "Heie 5l.de11 nr. 5 tõi teata j»1« Faul Gbnraohnaideri 
kustutamisest Rotalia riicäetikustc Täienda1"». teatena mai-
niner et konve?idi ".3!K!X" otiiu :-•*£•; 3 cn 111! Piul Ober-
sohiieider arveste.uUd korp! Rotalia liikrieslronnaat põhju
seta lahkunuks.. .. 

==~ Ifc.ii-uu e pr.eti Kev/ Yorgi? Rohälvete tavalises kokku-
käimise kol üF külnMsbM.Ue mil L.iyt pealo omo. rahva võt
sid onõ. Gyjj^ri. Vaj-aJ ja ya?ta'-rt:>tu j l-orj.:!.*;! ss5eoni 
Frat i ucucr-rlv' c iii j.no Iv.'.. Ci»" *.: v*L"iu i tv.j n i-rä.L?.ns eit ja 
hoogsalt ning aeg ndöd;:s nc^-u leiinurc^-



3Tr. 6/7 (II) H e i e  S i d e  19 

=== Sel euvel võeti korp! Rotaliasse vastu 1:2 f Felix 
Link* 

=== 9e juunil toimus ITew Yorgis USA Koondise korralduo ei 
perekonnaõhtu Eesti llaja keldrikorral asuvas kohviku3,Qi-
tu möödus kõigiti õnnestunult Ja lahkuti sealt heuõ.e mä
lestustega» Huvipakkuva ettekandena esitas seal confrj A. 
Rehepapp kitsasfilmi ülesvõtteid Vabarligiaegsest kodu
maast# 

== Vii! Adolf Perandi asus Juuni alul uuele teenistus
kohale ning ta on nüüd Eesti üõuendva Kogu liige Euroopa 
vabastamise Komitee (Free Europe) Juures# Nimetatud kogu 
asutati üheaegsele vastavate teiste Balti rahvuste kogu
dega Ja nende ülesandeks on võidelda raudse eesriide ta
ga vaevlevate rahvaste vabaduse ja iseseisvuse eest* 

=== Eesti Meeskoor ITevr Yorgis, milles mitmedki Ro täiused 
vapralt kaasa löövad, valis oma hiljutisel peakoosoleku 1 
vii! William Tomingas'e oma Juhatuse esimeheks, 

= ITew Yorgi kaasvennad kavatsevad augusti kuu alul 
korraldada ühist väljasõitu rohelisesse. Täpsema aja ja 
koha suhtes on läbirääkimised veel käimas," nii et ei ole 
võimalik andmeid selle kohta esitada# 

a/t \žhujU!,£vo HojwLou ĉca+aJjl a cLubhonrucc 
ConfrjElnar Kuusler lõpetas 11# novembril 1950# a. 

Gõttingeni Ülikooli usuteaduskonna Ja on soega esimene 
eoot3.anap kes on lõpetanud välismaise ülikooli usuteadus
konna, Cand# theol. E* Kuusler kirjutas oma lõputöö kiri-
kuajaloo alal prof» Hermann Dörries'1 juures teemal "Lut
her s Stellung zur Kindertaufe™ hindega "fast gut"* L3pu-
Jutluse pidas ta Gõttingeni Ülikooli praeguse rektori 
prof, Trillhe&r'i juures ning hinnati "fnet gut". Honfrl 
E<, Kuusler töötas peale Tartu Ülikooli aulgemot enauJ aa
te poolt oma isatalus ning oli komaunls-bXi>u terrori /ras
vades siirdunud metsa, kes võitles metsavennana,. Krbili-
seerituna fJakaa okupatsJ.oonivõleudo pool-:. 3-;u'«lns ta 1. 
piirikaitse riirerenäi koosseisu*. ntlj e randis *ätkas 
võit?_ust I.-od:n*n. kaitseks idast tulnvri ritn.ln.ic vr.ntu, 
saades ooLte-nhj-jSüiJl raskesti haavata va^pJcvot kS.esi. fl-.vi-
bus haavatvnn Saksamaa la, ku3 viibi1? ttlv".vri l/v*::':Lr otis 
rarJ.lf kosi \.vtr;os aprilliVm alul JP-.tb-. aa:,õr-l i:K-is 
saestis '.'«otfiv.Uo 'Visei*• klc.o^e XV-ttu v ?:/9i.y\na 
sanejt* yr-rirt r.".5r\" ,.".Vln.. kus tvll tAlnön fr.sket Jc. "..:-vi3t 
hiiviv-vr :v -i v võlve. 1 T.s vi ir.i;v., v. •' 
ris lnagL*iLb'p5C..ij'a kohnscid„ Peale sõjavangist vabanemist 
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1946* aastal asus jätkama oma stuudiumi Gõttingeni üli
koolis, mille nüüd on viinud lcptcie* E. Kuusler kinnitati 
Piiskopi poolt prooviaastale õpetaja Tonn3 Fö."i IU Juurde 
ja ta käis Briti tsoonis sealsetele keskustele jumalatee
nistusi pidttmas. On naisemees ja perekonna isa. 

Tema vend, confr! Hugo Kuusler, sai 1940. a. enne 
jõulupühi kurva autoõnnetuse tagc.jürj ei surma. 

Confr! Elmar Kuusler saabus hiljuti Saksamaalt New 
Yorki, kus peatub esialgu vii! Ed. Metsa korteris, 3999 
Third Ave, New York 57, New York. 

SoW/o 
u*US 

Viis aoc/. ej-s 

Kanadasse on Jõudnud järgmised Rotaluscd; 

Mart Joasaare - 278 St. Clearens Ave., Toronto/Ont. 
Tel. LL-8493 

Eerik Joasaare - 10 Gamook Ave, Toronto/Ont .Tel. RI-2141 
Artur Laman-Läänelaid - 15 Ifarkdale Ave,Ap.2,Toronto/Ont. 
A« Jomm - Montreal. 

Kanadas muutsid aadresse; 

Ilmar Pais - 2130 Broad St., Regina/Sask. 
Juhan Hansen - 194 Rathowen St., London/Ont.(omas majas). 
Ülo Jürina - Box 16, Barons/Alberta 
Eino Kuris - Ballynena Stables, R.R.2, Oakville/Ont. 
Erik Thoen - 65 Joan Drive,Fairview Gn.rden,Cocksville/Ont 
Heino Riga - 5305 Coolbrook Ave, Montreal/Ont, 

Korrektseid aadresse USA-st; 

Nikolai Voore - 1003 Hoover ViHage, Seabrook, N.J. 
Gustav Kuuskvere - 976 Roosevelt Št., Seabrook, 1T.J. 
Ilmar Aasma - 233 E 68 St., New York, N.Y., Tel.RE 7*6259 
Uno Kask - Armstrong College, Georgia 
August Tiru - 5408 S. Kenwood Ave, Chicago 15, Iil. 
August Tomusk - Perth Amboy Hospital, Perth Amboy, N# J. 
Hellar Grabbi - 413 E 68 St., New York, N.Y. 
Foli± Link — 212 E 26 St., IIew York, N, Y. 
Valter Männik - 0/0 Aleksander Veske, 115 Southern Heights 

Blvd., San Francisco 10, Calif• 
Karl Laantee - c/o P. Mägi, 362 E 183 St., New York, N.Y. 

- o - 0 - o -

"HEIE SIDE" OIT MEIE KCIKIDU ÜHINE SAAVUTUS. TEDA ON MIT
MELGI KORRAL VÄÄRIKA EESKUJUNA TEISTE POOLT ESI1S TCSiL-
TUD. AIDAKJ IGA ROTALUS OMA PANUSEGA KAASA, ET HEIE SUU

DAKSIME TA SISU SELLEL KÕRGUSEL HOIDA! 
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Veel Saksamaal viibijad Retaluqed: 

Paul Hersmann - Schvzeinfurt 2Theodor-Fisoherplatz 16-1 
Lembit KosorVJcraniuõ M:1f;termal-i/Lut^onseesHetlanstait 
Nikolai Korne-r - Aupraburg (13b ] f.F' rnhaberatr» 37 - 4 
Erich Hathiesen - München - Päring, IRO Bületing - või 

München .«Monteglass tr. 39 III» c/o Dr. 
Leo Kuus. 

Vladimir Paavel - (20) Eüemissen, 189, Kreis Peine. 
Johannes Pedak - Augsburg (X3b)pFirnhaberstr. 33-3 
August Sikk - Heidelberg; Bahnhofetr, 51,bei Rohrmann 
August Kiss - Swetzingen tei Heidelberg, Lab. Serv. Co. 

8745e Pauser Kaserne. 

VI1? N. Kornev teaduslikku tööd tegemas. 

VII? Nikolai Kornev on ä/.ustanud doktoritöö tegemi
sega õigusteaduse alal Heidelbergi ülikooli juures. 

Qmlgra/stoom k/tde. 
Vll! Johannes Pedak kirjutab ühes oma kirjas Saksa

maalt oma emigratsiooni asjade käigust.küllaltki huvita
valt järgmist: 

Minu emigratsiooniasjad on praegu käigus ja varsti 
alustan käiku IRO arstlikku komisjoni. Minu toimik, mis 
sõjaväe küsimuse pärast tagasi lükati, siis uuesti käiku 
lasti, saadeti Augsbur^ist Frankfurti, siis jälle tagasi 
uueks ülekuulamiseks, ct seda siis veelkordselt Frank
furti saata9 et sealtpoolt anda võimalust veel mitmeks 
täiendavaks ülekuulamiseks, memorandumi esitamiseks, on 
nüüd jälle Frankfurtist Augsburgi tagasi saabunud ja see 
andis aluse minu kutsumiseks uuesti CIC~ssej kus tuli 
käia 5 korda, on nüüd lõppude lõpuks siiski Jõudnud siin
se DP Komisjoni korralduse ruumi, kust saadetakse välja 
kutsed processingule ilmumiseks.!! 

- o 0 o -

"Meie Side" nrG 6/7 (II aastakäik)«Väljaandja korp! Rota-
li* konvent U3A-s -Ajutiao te/.rictvye aaõ.ro3Ls Aade Perandi 

Cortlandt Hotel, 90 Cortlandt St, New York 7, N«Y«—-





KORP! ROTALIA Bt"LLETXÜIT 

Kr. 8/9 (II aastakäik) ITew York, aug./sept. 1P51 

KSVIL! VALTER MÄNNIK 
IN «l«l<[IA« 

Heie pere harvaks j ään u d read on taas hõrenenud ühe 
tugeva mehe ja hea sõbra võrra. Teade Sinu äkilisest lah
kumisest meie hulgast, kesk parimat meheiga, tabas meid 
masendava hoobina. Sinuga kaotasime ühe oma parimaist 
kaasvendadest ja meie rahvas ühe oma parimaist juristi
dest ning administraatoreist. 

Vaatamata sellele, et ühinesid Rotalia perega vaid 
mõni aasta enne meie rahva vabade õnneaegade lõppu, ei 
jäänud sa meile võõraks juurdetulijaks. Sinu kui juristi 
loogiline mõtlemisviis, isikupärane, soe ja mõnus huumor 
ning lakkamatu kõikemõistev huvi oma ümbruse vastu, te
gid Sind meie kaasvennaks lnhima ajaga. Sinu alati naer
vad silmad tumedate prilliraamide tagant ning Su asjalik 
ja soliidne käitumine tõid Sulle populaarsuse kõikjal, 
kus Sa viibisid ja tegutsesid. Sind respekteeriti ja Si
nu seltskonnas oli kõigil hea olla. 

Ent Sa polnud ainult vaikne, suurte võimetega töö
mees: Sa omasid otsustavatel momentidel palju julgust 
ning tegutsemiskiirust. See nähtub ilmekaimalt ühest 
pöördelisest episoodist Su võitlusrohkes elus. Kui saa
busid esimese punase okupatsiooni saatusrasked päevad , 
olid Sa Tartu Maavalitsuse sekretärina üldtuntud ja tun
nustatud nii oma kolleegide, kui ka maakonna elanike 
poolt. Seda teadsid uuer' isandad ning nad lootsid Sind 
rakendada oma teadete teenistusse Tartu Maakonnas. Vaba
nenud terroristide peastaabist lubadusega kaastööks, te
gid Sa «inuõige resoluutse sammu ja kadusid momentaan
selt. Sinu palit jäi Tartu Maavalitsuses seinale pikka
deks aegadeks, nagu hoiatava sümbolina uuele täitevkomi-
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teele mehest, kes ora, au ja ks-tismsn laote mitternetmise 
pärast võttleu põgoni kv-?:a3>ja i.nga meie hcimvde tsa/i.], Sa 
olid esimene unguj.ar.e i/nie p^reot; esimene julge teenäita
ja vägivalla usstjt icnojcvr?atia valgusse., 

Kui varZ-ses nuna&Si* ?5'.n meie maal, asendudes teise 
raudse rezi im-gn, 72 XV5 tanud SH tagasi tulemast, sest 
võimude vahe cv segi?, niiis kaasuvat teatavaid vabamaid tuu
li meie rr.h/r.j i< Su jäikus alul Tartus, hiljem 
vötiadd Sa Valfja l:nn-in«!<i v a. ? t vtusri kkal amet kohal üldise 
lugupidamise ür-a finni: >.lise tegevusega elanikkonna raske 
olukorra ker«ejicianv.3nks„ JTuni pöördus järgmine ajaloo 
lehekulg ja airasid taas pagulaspõlve vintsutused läbi 
Saksamaa laagrite deprimcerivn. õhkkonna. Ei vinud siis 
veel l:i.:inennailna silmad avanenud punase kolossi tõeli
ses olenvses, ei mõistetud siis veel Sinu ega Su k&r.o-
laste põgenemist oma isade maalt. Sul tuli võidelda koos 
teiste saatusekaaslastega Eesti ja eestlaste traagilise 
olukorra selgitamiseks. Sind ähvardati korduvalt v":lja 
skriinida niigi kehvast laigri hooldusest, sest Sa olid 
põgenenud ühe " 1 i i 11 asv6iru" eest ja hiljem kaasa tööta
nud "vaenlasega"' Sa palusid abi ja tõendeid nende "argu
mentide" ümberlükkamiseks ja Sa said neid, sest Sul oli 
sõpru, kes tundsid Sind, Valter Kännikut, ausat ja head 
eestlast! 

Meil oli kõigil hea neel kuuldes, et oled lõpuks 
pädsenud Kalifornia vaba päikese alla, kus Sa tundsid en
dast Kisti. Sa nautisid sealset suurejoonelist loodust 
ja jälgisid selge pilguga maailma sündmuste arengut. Su 
kirjad olid sageli sügavalt filosoofilisedr ning: väljen
datud tugeva kirjandusliku ilumeelort-s kui Sa kirjelda
sin iidseid tammi, sinetavaid avarusi ja massiivseid kal-
jmnf-gesid.. ITeil kargeilt kõrgusilt saatsid Sa lootusrik
kaid ja asjatundlikke pilke meie maa tulevikku, sest Sa 
jälgisid suurima tähelepanuga aegade käiku poliitilisel 
malelaual.-

Pikema vaheaja järele saabus Su kiri teatega, et 
ole*, olnud tõsiselt haige, oled olnud sunnitud alistuma 
raskele operatsioonile k, a. juunikuul; Sul on tulnud 
kannatada ängistavat valu, oled majanduslikult ruineeri-
tud. Ent siiski - oled paranemas, võid taas liikuda ja 
tunned.ennast juba rsna hästi. Veidi hiljem kirjutasid 
Sa oma tulevikuplaanidest, täiesti korrastunud tervisest 
ja üldiseist maailma asjust vanas elujaatavas vaimus.Sul 
jätkus endiselt silma iluks ja meeli Issanda võimsa loo
duse imetlemiseks» Sa kirjutasid sellest oma cõlvii'~$ises 
kirjas: "Tihtipeale istusin üleval mT.e harjal pikas ro
hus põlistammede krJiarate kroonide all« silmitsedes sü
gavsinist taevast ja õhus tiirlevaid kotkaid* hingates 
pargist tulvavaid aromaatseid lõhnur VaRtlp&in kauguses 
reastuvaid metsaga kaetuid orgu3id ja päikesekiirtest 
kullatuid mäetippe, kust neid kiiri pilluti ümbrusse 
mitmekesistes värvustes ja varjundiis ja ma laususin 



Nr. 8/9 (II) M e i e  S i d e  3  

Hurmavalt ilus oled Sa, iralifornia loodus 0.5a mi ka 
oled Sa nii pimad 113evait ulikc ja tore, 0-?yui külm 
kaunitar, kes libiseb üle lairi p.:tv-ui v-i-v.r.jr.gkunni iriet-
lushüüete gaatjl* 

Su kägi o".i jälje \-inct-l :i:i 3-i \; 1 - : 1:...7v. ring me 
rõõmustus ime, ct Itoinlia ü"*?; c"£«. -3=Tn"!?'u: õ " iv -idal_ on 
hästi üle e 1 nn «ci e011 e -'.xh»..r. -?J - r- .k>- >r 1 •. 0iee 
varsti peale sodf. tnli ~r i '.rpn-j Ivhii:--; >17 J.. j.l sõnagi 
tervisest onan, ecat. kcü oli j»: niiv/. Ircrr.-.?, 3:-. ise ei 
vajanud midagi, kõiV: oli St.', v: i£ p^Jusicl mõnin
gaid andmeil õppimisvõimaluste irohhv. I"*•:/ Yorgi.-3 oma tut
tavate tarvis. Lühike kiri lõppev, nii igapi-.rvasclt, na
gu kunagi toinineud neie elus, millele jial1:umist me kind
lasti ette nr.enot "Sind ette tinades - Parimate tervi
tustega Valter," 

Kuuendnl päeval peale neid ecjalilrke ridu kustus 
äkitselt Sinu eluküünal ja leppes Sinu vise. eluvõitlus... 
Hardunult seisame Sinu mälestuse ees, tumm küsimus huu
lil: Uiks, Suur Kohtunik, miks lõpetasid nii jürsult ja 
nii vara selle sitke eesti mehe, selle hea kaasvenna ja 
suure inimese maise teekonna?! Üks küsirus miljoneist, 
millele mc iialgi ei saa vastust ja rais meid täidab jäi
se pimedusega selle ängistava igavese vaikuse ees.,. 

Su elurada, aimas Valter, on lõppenud sinetavates 
kõrgustes. Su väsinud keha puhkab suurima maailmamere 
palmitatud kallastel. Sul ci õnnestunud enam näha oma 
koduranna, Peipsi rr-nde, e^a antud kuulata nende salapä
rast kohinat vabal Eesti rannaliival. 

Pärinedes vaesest ja karmist ümbrusest, oled Sa pi
danud ise oma eluvõitlust juhtima algusest peale. Sa ei 
saanud elus midagi kergelt ega kingitult, seepärast ci 
leidnud Sa ka suuri maiseid rikkusi. Kuid Sa lõikasid 
ohtrasti siirast sõpruse-kulda ja Sa ise rikastasid 
kõikjal oma ümbrust nende sisemiste väärtustega, millede 
poolest Sa olid rikas. Selle eest Sulle suurim tSon, 
kallis kaasvend Valter! 

Few Yorgis, 3»IX 1951.a. 
Heikki Leesment 

See oli 1911.a. sügis
semestri alul. Kui tolleaeg
ne Peterburi "eedeinseneri-
de Instituudi värske üli
õpilane, olin kord ametis 
topograafiliste horizontaa-

lidega» kui minu juurde as
tus Anton Parsman ja küsis 
vene keeles, kas ma olen 
Luht ja eestlane. Oli see 
selge, jutustas tajubamaa-
keeles, et mu koolivend Paul 
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veereti neil mäest alla, 
murti mõned suusael,luud aga 
jäid terveks.Kui väljas oli 
küllalt lumesõda tehtud, 
asuti tuppa võileibade ja 
Õlle kallale. Lauldi kõik
suguseid laule.Vi imaks sat
tus Uluots suurde hoogu ja 
tundis ennast igati hästi ,  
nagu ka kogu seltskond,väl
ja arvatud Aleks. lepik.See 
ei kannatanud vii jr- ja no
rutas Jürile, et ära satu 
vasika vaimustusse.Seda an
dis Jüri aukohtu lahendada. 
Kujutage ette, missuguste 
raskustega tuleb tegeleda, 
kui puudub maksev kodukord. 
Ei mäleta, kas Uluots sai 
rahulduse. 

Sama aasta märtsi kuul 
kutsusin oma poole umbes 15 
noort ja mõistlikku meest 
õlleõhtule. See jättis häid 
mälestusi ning tõi kaasa 
esimese lähenemise ning meist 
-mise, mis meil seltsi elus 
puudus - nimelt läbikäimine. 

Esimene üliõpilassuvi 
tõi mulle hea ehituspraktika 
Amuri raudtee ehitamisel. 01 i 
maamõõdu, mulla ja metsatöö 
tunneli ehitus jne.Metsaelu 
muljeid - tee mis tahad,aga 
kui inimesed ei pea kinni 
tervishoiu nõuetest, siis 
levivad taudid. Tööliste 
seas tekkis tüüfus ja selle 
sain ka mina. Tõdesin selle 
läbi ja tulin 6. oktoobril 
1°12. Piiteri tagasi. 

Kui aga seltsi astusin 
leidsin ees ärritatud heri
laste pesa. Senivarjusurmas 
elanud "vanad" tundsid en
nast kaitseasendisse suru-
tuina. Nad tõendasid,et nad 
on seltsi asutanud ja on 
selle T)eremehed.lTad ei luba 
seda muuta korporatsiooniks 
nagu seda noored linnasaksad 
tahavad, Nemad on saunadest 
tulnud, aga mis teie olete! 

Oma hädas nende eest
võitlejad J".Part ja A.Schi-
pai koestasid ühe terava 
artikli ja avaldasid selle 
"Peterburi TeaTajas". Sisu 
oli " kes neiega nõus ei ole 
- see seltsist välja.Clevat 
ju tagurluse ja Kadakluse 
teod, Selg^ oli,, et lehe 
cli juba tekkinud,.Et"vanad" 
end organiseerivad, oli ka 
mul lo kõrvu puutunud. Ila 
kutsusin oma poole F.Mägi, 
J, Uluotsa, H.^Treikelderi ja 
C.Tiefi, et korraldada ja 
ühtlustada oma joont.Panime 
aluse c! grupile - convendi 
grupile. Kui vajadust ja 
materjali oli, tulime tele
foni ehk postkaardi kutsel 
kokku minu korterisse. 17ii 
c! grupp kasvas umbes 15 
meheliseks. Oli ka k&as-
t ead jäid välj eespoolt. Pea
koosolek saabus.Eeskav? oli 
maha hääletada kooskäimise 
sund ja noorliikmete insti
tuut. Vanad tegid agitat
siooni kogu kättesaadavas 
vilistlaste peres, toodi 
välja neid, kes kunagi ega 
kusagil ei käinud. Peakoos
olekut juhatas advokaat Er-
japea. Uuenduste peolt oli 
16, vastu veidi üle selle» 
See näitas, et siin pole 
mõistlikku arusaamist ja et 
edaspidine koostöö on asja
tu. Sol põhjusel astus selt
sist välja 14 liiget. 

Kui aktiivne noorus 
oli väljas, jäi Abiandmise 
Selts kiratsema. See kestis 
umbes kaks aastat kuni selt
si uuel noored uut elusadet 
sisse tõid, võttes uueks 
seltsi nimeks "Põhjala" 

Mihkel Luht 

=== Käesolev kirjutis on 
esimene mäles^usteseeriast, 
Peterburi aegade kohta. 
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"i*histunie mõiste vajab vaevalt mingisugust selgi
tust,«r See avaldub kcige tabavamalt hrüdscr.as: "Vks kõi
ge eest, kõik ühe eest!" See hü'".dl^use maksab t".iel mc.il-

ral ka meie organisatsiooni ja selle liikmete kohta, ol
gu siis ka tegemist organisatsiooni esinemises väljas-
poole või selle sisemises elus. Organisatsiooni esinemi
ses väljaspoole avaldub selle tugev ühistunne organisat
siooni liikmete sajaprotsendilises osavõtus esindusüri-
tustest ja iga üksikliikme täielikus ja endastmõistetavas 
panuses selleks, et üritus hästi õnnestuks ja organisat
sioon oleks vr,ljaspoole viVLrikalt esindatud. Vhistur.ne 
avaldub edasi veel korporatsiooni hez.; nime eest valvel
olekus ja selle kaitsemises igas olukorras, samuti ka 
oma koasvendade hea nirae ja au kaitsemises üldsuse ja 
kaasinimeste ees alati, kui olud ja tarvidused seda nõua
vad. Organisatsiooni siseelus on tugev ühistunne üks 
org-i püsimise ja edenemise põhialuseid ja eelduseid.Or
ganisatsioon peab üksikliikmete vastu üles näitama soli
daarsust ja abivalmidust* ITeid org-i liikmeid, kes on 
raskustesse sattunud õnnetuste ja haiguste tõttu või mõ
nedel muudel põhjustel, tuleb organisatsioonil võimalust 
mööda abistada, toetada noori nende stuudiumi kestel jne. 
Rotalia on seda põhimõtet Järjekindlalt rakend&nud, eri
lised abistamise- ja toetusfondid tegutsevad paguluses 
olevate kõikide koondiste juures. Oleks veel vaja asuta
da ka sisemisi stipendiume oma liikmete tarvis, kes abi 
vajavad õppimise juures. ITeid stipendiume on mõned tei
sed eesti üliõpilnsintiimorganisatsioonid Rootsis juba 
asutanud. Sanuti ei tohi organisatsioon unustada üksik
liikmete tähtpäevi nagu sünnipäevi, juubeleid jne. 

Organisatsiooni liikmed peavad omavahel üles nc.ita
rna kõige suuremat sõbralikkust, vastutulelikust, hea
tahtlikkust ja abivalmidust, tnistunne rotaluote vahel 
peab olema nii tugev, et mingisugused isikliku prestiizi 
ja isegi kadeduse ning rivaliteedi tunded, mis mfnikord 
võiks esile tulla ei saaks meie pere ühtlust IchkudaJüPi

kimata veel erinevustest poliitilistes vaadetes ja teis
tes maailmavaatelistes küsimustes. Tr-, selles suhtes peab 
rotaluste ühistunne olema niivõrd tugev, et ilma pere 
ühtsust kahjustamata võivad erinevate poliitiliste vaa
detega inimesed üksteisega vennalikult lubi saada. See
juures ei kuulu iseenesestmõistetavalt kommunistlik rara-
ilmavaade nende õpetuste hulka, mida vcib tolerccrida 
Rotalia peres. Rotalia ei nõua oma liikmeilt mingisuguse 
täiesti ühesuguse poliitilise maailmavaate omaksvõtmist. 
Rotalia ühistunne ei avaldu poliitilises tasalülitamises. 
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Kuli. teisest küljest ei tohiks ka ühistunde alalhoidmise 
mõttes hirmu ja ahastusega eemal hoida kõik diskussioo
nid ja arutlused Rotalia peres poliitilisel ainetel. See 
oleks vaesusetunnistuse andmine meie ühistundele kui see 
ei suudaks vastu panna oma liikmete vahel esiletulevatele 
erinevustele poliitilises maailmavaates. Rotalia, kelle 
ülesandeks on oma liikmete igakülgne arendr.mine nii ke
haliselt kui vaimliselt, peab minu arvates ka hoolitsema 
selle eest, et tema liikmed ei oleks ke poliitiliste kü
simuste osas võhikud ja. kohmetud. rraegune pagulusaeg ja 
meie võitlus oma kõduma?» vabaduse eest nõuab poliitili
selt ärksaid ja arenenud Inimesi. Seetõttu tohiks küll 
olla väga teretulnud, kui Rotalias peetakse referaate, 
milles kõiki neid erilisi suunde ja teid meie poliitili
ses võitluses, mida on soovitatud pagulaskonna mitmesu
guste erirühmituste poolt, erapooletult arutataks ja 
vaagitaks. Siis on rotalustel kergem teha valikut nende 
erlsuundade seas. 

Abivalmidus org-i üksikute liikmete vahel avaldub 
muuhulgas ka selles, et püütakse olla teineteisele abiks 
amet- ja töökohtade muretsemisel. Seda on eriti kodumaal 
olles väljaspoolsete poolt nimetatud onupojapoliititaqja-
miseks ja on loetud intiimorganisatsioonide üheks suure
maks paheks. Senini ei ole küll ühistunne meie organi
satsioonis sellist tõlgitsemist leidnud, et vraienad 
korpf-i liikmed oleksid surunud kedagi nooremat liidet 
sellisele araetkohale, millel töötamiseks sellel noorel 
oleksid puudunud igasugused eeldused ja anded. Kui aga 
on olnud valida suure hulga enamvähem oana kvalifikat
siooniga kandidaatide seast, on küll seda juhtunud, et 
rotalus on saanud eelistuse osaliseks mõne oma vilistla
se tõttu. Sel juhusel on valik langenud selle põhimõtte 
alusel, et vastavast isikust on teada, et tema tubliduse 
kõrval ametalaliste lr".si~!uste lahendamisel on omaks võt
nud teatud kindlad eetilised normid ja reeglid. Sellist 
abivalmidust ei saalcs küll keegi hukka mõista. Seevastu 
tuleb aga neid üksikuid nähteid, kus ti.iesti tublisid ona 
konvendi inviesl ei ole oma organisatsiooni vanemnte liik
mete poolt toetatud just selle hirmu tõttu, etvsljaspool 
süüdistatud saada onupoja poliitika ajamises, pidada 
kahtlemata nõrga ühistunde väljenduseks. Pagulasaeg on 
pannud raske koomntise meie ühistundele ja pannud selle 
proovile. Meie ühtekuuluvustunne on selle proovi vastu 
pidanud nuga. Igal mandril ja igal maal, kus asub rota-
luseid on loida küllalt nähteid üksteise abis tarnis ost, ol
gu see siis sisneccidu-viisade hankimisel või korteri ja 
töökoha muretsenisel. Rootsist teistele mandritele siir
dujad on tihti meile tagasi kirjutanud sellest sõbrali
kust, heatahtlikust ja abivalmist suhtumisest, mis neile 
on osaks saanud juba varem nendesse mardesse siirdunud 
rotaluste poolt. 

Tuleb tähelepanu juhtida ühele asjaolule,mis ci ole 
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küll esinenud meie organisatsiooni piirides, kuid see-
eest mõnikord teistes iil i Õj>i 1 p s in t iimorrani oat c i o orrl - e s, 
kes ka on igal juhul alla kriipsu tr-nud oma eriti turevi.t 
ühistunnet. Or. juhtunud, et mõni ninctp.tud organisatsi -
ooni liige on saanud hakkan,i mõne ebaausa teoga. Siis on 
organisatsioon püüdnud seda tegu kõigi vt imaluste piiri
des maha salaga ja õigf.-ks keevata, et kaitsta ja 
päästa oma liigrt. Selline organisatsioon unustab ilm
selt, et ka ̂ histvndel on oma kindlad piirid ja et ühis
tundest aetuna ei või kaitsta ebaausat teritumist."Rootsis 
tundub ncnel üliõmlanorganisatsiconil olevat see vaade, 
et ebaaus kflitunine ühi s kon d1i 1'kvde jr* r ah v vs 1 i k!:u d e as-
jede ajamisel ei tatvitse olle sugugi kuri tegu. JTahtlema-
tult ei saa midagi taolist toimuda Rotalia piirides,kuna 
meie esimeseks deviisiks on ausus. 

Iga organisatsiooni üksikliikme ühistunne avaldub 
peale omavahelise abivalmiduse ja ühtehoidmise veel nen
de osavõtmises kõigist organisatsiooni ettevõtteist ja 
üritusist, olgu need siis esindus- või sisemised ette
võtted. Sama on kehtiv ka rahaliste kohustuste õiendami
se suhtes org-i vastu. Pagulusolukord raskendab tundu
valt üksikliikmete võimalusi kõigist üritusist osavõtmi
seks. Nende plaanitsen!sel tuleb"selle nfhteca teatud 
np-äral arvestada. Tuleb hoolitseda, et üritused ja nen
dega seoses oi erad rahalised kohustused ei muutuks liialt 
koormavaks või isegi ei ületaks pngulaoe kõhna kõhna 
kukru kandepinda. Kuid teisest küljest ei tohi langeda 
ka Miinusesse ja hirnu tõttu, et osavõtt üritusest võiks 
kujuneda väikeseks, neid tüiel m&ixral i'.ra jätta. Arvesse 
võttes tihti esinevat ajapuudust pagulaste juures ja ka 
tavaliselt piiratud ainelisi võin?luni kujuneb ceu/ctt 
kõigist korporatsiooni üritusist paguluses tahestahtmata 
teatud ohvri toomiseks. Ohvrimeelsus selles osas, mis 
senini on ilmnenud, on kahtlemata tugeva ühistunde näi
tajaks. 

TTokkuvÕttes võiks kõigest eeltoodust järeldada, et 
meie senine tegevus on näidanud rotaluste tugevat^ ühis
tunnet ja et meie organisatsioon on võimeline läbi tege
ma selle raske katsumise aja, mis pagulus, õigemini küll 
meie kodumaa okupeerimine võera või-iu poolt, on kr-.tiea 
toonud. Heie ei tea kui pikaks meie nnculusperiood võib 
kujuneda. Et organisatsioon võiks edasi kesta pikemat 
aega, tuleb ka uusi liikmeid vastu võttn. ITogu organi
satsiooni tegevusele hakkab pikancale mõju avaldama see 
kuivõrd need uued liikmed on kokku sulanud meie korpo
ratsiooniga, s.t. kui tugev on nende vhistunne. 

Noorte kasinusest ja nende kasvatarisest ̂ pagulus-
olukorrns on M"eie Side" veergudel korduvalt ja asjali
kult sõna võetud. Viimane põhjalikum sõnavõtt tõirsus 
selle lehe nr. 3/4 k.a. confr? A. Perandi poolt. Seal 
esitatud ettepanekutega võib täiel rfi-rral ühineda ja 
need omavad kehtivuse ka Rootsi koondise olustikus ning 
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langevad tlliesti kokku nondo kogen; stera, milliseid ole
me omandanud onn siinse; tc^o-vnaja ksr-tcl .Crgani--s: toioon 
pc-ab uutoln liikmetele andma nii prlju šanasc- kui iganes 
võimalik org-i pale, vaiguse jn liikmetega tutvumiseks. 
Seda anavutp.tnkao peaasjalikult aegcds.tr: kekH-tuLckutf: ja 
tihedana isikliku kontakti Iconisc- abil van ena te org-i 
liiknete ja uustulnukate vahel. Toorte gidunine org-igu. 
paguluses oi raske, kuid mitte lootusetu. See nõvab nea 
neilt keldilt ohvrimeelt ja head t^liet. Loodrme, et meil 
seda jätkub! 

•I7r. Juagt 

»V" 

j^JŠJtfržrJJ Š71ISJ J35£ 7SJ57 
On üks n eir.t haruldasi st laupMovs õhtu-

poolikuigt, kus r>"ike cn gonpas taevas,para
jasti kuum, kus varb 1 rood ja teise:! taolised 
vaid segavad kaugusest keetva mootorliiklusc A 
monotoonsust. Võiks ollr. põuane p".l:c.p?"eva 
õhtupoolik tuttavail rrdslel. Ainult selle V y i^... 
vahega, et giig pclcks olnud lugeda "ITeie /._•/ Vj. 
Side" üleskutset: kirjuta;tee ridu, vend! v / 

liii giig, neli nädalat tagasi, Võidupüha homrikul 
löödi mu pasgile msabunise tempel Göteborgi sadtnasse 
jõudnud uhiuue "Patricia" pardal. Tollikontroll kestis 
vaid pool minutit, ja nii algas mu kolrrnädalrilinr Root
si külastus, kus nulle osEika sai t?'heler-.-nu nc£u kohar.c 
svndnusele, kus tervelt pool (mõtteline osa, r.itte kaa.-
luline, sest kindral Loganann 011 j- : '.lle vornis) P.otalis. 
Inglismaa koondist külla tuleb. 

Vastuvõtu toimkonnal juhtus küll äpardus, sort (Vist 
varase aja tõttu) polnud neil kaasas rebast, ja nii pää
sesin liibi nende piketist, Õigemini : ' le, sest laeva trepp 
viis otse tollihoor.e teisele korrale. 

Järgmine päevakorrapunkt oli tutvumine Sarctcki ise-
sõitjaga ehk automobiiliga ja sadamarajooniga Köstneri 
juhatusel. 

Peale misukest vahcaegr, mis kulus telofoonimistole 
ja teistele elulistele inter luukidele (millest 5Ö"ir.ir.e 
on Inglismaalt tulnule vr.ga meeldiv kuid enir.lru kt 
koormav), algas aõit. maamõisasse, 5C ^ ncTnja poole.Auto 
töötas laitmatult (Ilade in Tlngland) ja kuna ^ komvve*:id, 
mida prouad Snretok jn 71. lahkelt jagasid, ei sisaldr.nud 
likööri, siis polnud kp. juhigp. äpardusi. 

Ucklumigae kohale jcudng oli esiteks te~u Tadiga, 
kes resoluutne, nagu omane sellele tõule, asus allakir
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jutanut rootsistana, a.o. ka&ln suurendare,. JCt-_lupii:'k lä
hedases järves, paar sünnipäevapidu, Võidutuli nuurtc 
suvekoloniis (kuhu ka vii! Ennok oli aattunud) kcik aee 
näitas, et eestlaste maa polegi nii vKilce. 

Esmaspäeva õhtul oli jutuajamine Göteborgi koondi
sega. Kuigi aeda näiliselt minult kusiti, ometi li*.ks mul 
korda saada uuai teateid selle kohta, millal sõda algab, 
kuidas inglane saab läbi ilma Pärsia õlita ja kes võidab 
järgmised valimised Inglismaal. Sisepoliitilisel alal 
oli uudishimu ohjeldatud, vist kaastundest minu vastu,ku
na ühelt poolt nimetatakse mind 3RH'i usaldusncheka ja 
teiselt poolt, olen valitud VEHD Inglismaa nõukokku.See
j u u r e s  t a h a k s i n  a l l a  k r i i p s u t a d a  s õ n a  I n g l i s m a a ,  
ja et selle ja Rootsi vahel on üsna palju soolast merd. 
Ja nii möödus paar tundi sõprade ringis, cai kuulda ka 
värskeid uudisl Ameerika rotalustest. 

Õhtu möödus Adila kohvi ja sinna juurde kuvluva 
Spirituaalse ahk vaimse ollusega. 

Göteborgist Stockholmi sõit läks uniselt, ja seega 
kiiresti. 

Kolmapäeva õhtul oli "Kjelsoni" kohvikus Stockholmi 
koondise koosolek, mille "T.heks päevakorrapunktiks oli 
see, millest (iöteborgis juba juttu. Aga sisepoliitikasse 
laskuti siin ehtsa pealinlase uljusega. Kohiil oli "mõle
ma" voolu pooldajaid, nimelt nii EHT i kui ka VEKC mehi, 
ja nii oli allakirjutanu tõesti kahe tule vshel ja tal 
tuli kaitsta mõlemaid (niipalju kui nad kaitstavad on»). 

Kuna ka koosolekul oli varem juttu hoiatavatest 
häältest "poliitika" tungimisest konventi, siis poleks 
ehk ülearune lisada, et kogu selle õhtu vältel, mil kü-
si-msed ja kost*niaed sadasid tihedalt mõlemalt poolt, 
siiski kordagi ei laskutud allapoole hea huumori tasa
pinda, Pealegi oli tunda, et "vastase*w jär.vr.d ka peale 
vaidlusi vendadeks. Kii aee peabki õlena. On kindel, et 
parteipoliitika toomine konvendi ellu on riskr.ntne aamm, 
kuid kui anc j-Tlb vaid vaidlusõhtu r.°rnidesse, siin on 
sellest k-'?ll kasu loota nii konvendi liikmete kui k-. ko
gu rahvusgrupi huvides. 

Paistab, et "Rootsi vaim" on pitv.er, mille pagulas
elu peagu paratamatult vajutab omi-, ohvritele. Isiklikud, 
eraviisilised tutvused ju piirduvad paralleelselt jooks
vate eluteede ja mõttelõngade tallajr.to vi.ga kits:; rin
giga. Paguluses pole võimalusi ega õiget tõukejõudu Ipic-
mr:te gruppide sagedaseks kokkupuutumiseks rcitmosuruste 
erihuvide sildi all, mispärast teatud tüMsodki v-.itod 
klaasistuvad ja koos üksikisiku osatähtsuse üleliinduni-
sega ülendatakse need vaated 'põhimõteteks" ja idcoloo/ji-
liscka platvormiks. See on naeruväärne, kuna ikka ja 

jiille kogeme, et poliitikutegi lahkumineku alus uks pole 
mitte erinevus nende suhtumises praegustesse probleemi
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desse, vaid see, nida üks või teine olevat ütelnud 
mõnikümmend aastat tagasi. 

Kui neid»suurpoliitikuid" saaks panna vastakuti üle 
laua, mille ühes otsas istub senior ees nimekiri teatud 
krõbedatest sõnadest, mille tarvitamine toob "sissevõt
mise" , siis need vaidlejad on sunnitud kõvade senatile 
asenel otsima kõvu argumente. J"a argumendid pikapeale 
suvatsevad veenda, ^runa kõvad sõnad vaid vihastavad. 

Rotalused Rootsis on mitnel puhul esindanud - võiks 
seda ninetada - kolmandat võimalust. Ja tahaks vaid soo
vida, et see vaba diskussiooni, otsiv, veim ei kaoks Ro-
taliast, pigem leviks ka teistesse konventidesse l&iema
legi. 

0O0 

=== 0! bvrsi hiilgus endine... ITii Stock
holmis kui Göteborgis istuti kohvi ja nor-
siklaasi taga. Kah kainuse tundemärk; 

=== Pr. Uluots - 'Jernstedt on endine, vaa- * 
tarnata, et märgiti tema 50 - dat aastapäeva. 

=== Stockholm on ilus linn, isegi siis,kui 
pole naremat ettekäänet sinna minekuks kui 
rahvusvaheline fceaduslik)kongress, kus rä.".-
gitakse suurest tarkusest ja veel suurenF-st 
umbsoost me eest, Tluningas käis meie kong
ressi avamas, kuid ka1!jukn ei läinud nii 
hästi kui ühel eesti professoril kuninga 
erialalt, kelle sinasõprus Tena majesteedi
ga on kui moodne muinasjutt. 

=== Ja nii, kolm nädalat hiljem, ring saab 
täis kalastusega samas järves. Jälle tempel passile ja 
kriidimärk kohvrile. Aitäh pr. ITalra, et loobusite oma 
istmest rongis, et sadamakail kinnitada rinda toda pu
nast nelki. Aitäh kõigile rotalustele Rootsis._ 

Pool tundi peale Londoni saabumist juhtusin peale 
Inglismaa-Rotalia mahajäänud poolele. Ka Lossmann saadab 
tervitusi! 

21. juulil 1°51. Hndel Aruja 

T0H"^TTTT3 IL/EHTS: ; , 
Järgmises "Heie Side" numbris - 10/11 

mis ilmub kommerssinumbrina, ilmub lisana korp! Rotalia 
XJSA Koondise liikmete nimekiri. Selle tõttu ei ole käes
olevad numbris TTSA Koondise liikmete aadressimuudatusi• 
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©(LEID 5 [EE SGMAS 
Ligi 7 aastat paguluses olles on ForpjRotalia pi:üd-

nud kõiki oma liikmeH koondada, vanu sidemeid kõvendada 
korporatsiooni elu ka väljaspool Züeotit alal hoida ja 
elustada, hoolitseda juurdekasvu eest ja abistada vas
tastikkuse nõu ja jõuga. Sellega on korporatsiooni liik
meks olemine ka paguluses olnud samal määral au- ja ko
hu s ek>; s imu seks. 

Tiinu meie korporatsioonis valitsevale tervele vai
mule on need püüled seni olnud hüüde tRgaja-rgedega. Val
dav enamus vanu ja noori Rotalusi on truuks j£r'.nul oma 
korporatsioonile ja tema põhimõtetele. 

Kahjuks leidub aga ka erandeid. 
On üksikuil, kes on nähtavasti otsusele jõudnud, et 

n'v'id, kus korporatsioon ei saa oma liikmeile seda pakku
da, mis ta Eestis suutis, on korporatsioon nähtavasti oma 
otstarbe kaotanud. Jüi tunta enam mingit huvi korporatsi
ooni elu vastu, ei leita enam vajalikuks alal hoida vanu 
sõprussidemeid ja ei leita mingil mrVrai enam vajalikuks 
oma kohustusi korporatsiooni vastu täita. 

On olemas sarnaseid korporatsiooni liikmeid,kes ko
gu paguluse aja jooksul on ennast igati püüdnud eemal 
hoida, igatpidi ignoreerides neile saadetavaid kirju ja 
järelpärimist, kes kogu aeg ei ole heaks arvanud enda 
olemasolust korporatsioonile teatada, rääkimata kohus
tuste täitmisest. 

On olemas sarnaselt korporatsiooni liikmeid, kes 
isegi samas elavad, kus on korporatsiooni Koondise asu
paik, kes tihti kaasvendadega kokku puutuvad, aga kes 
mitte heaks ei arva ühelegi korporatsiooni ettevõttele ja 
üritusele tulla, samuti oma rahalisi kohustusi täita* 

On veel sarnaseid, kes suhtuval täiesti ükskõikselt 
korporatsiooni olemasolule ja tema sihtidele, neid ei 
huvita nähtavasti korporatsioon Rotalla enam. 

Korporatsioon Rotalia pole mingisugune tavaline selts 
või heategev asutis. Rotalia liikmed on endid vandetõo-
tusega sidunud korporatsiooni külge. Korp! Rotalia on 
ka nraegu võitlusorganisatsioon oma sihtide ja tulev&ste 
eesmärkide saavutamiseks. Siin peab iga liige kaasa tu
lema, kaasa võitlema ja kari sa aitama! 

Kes seda et soovi - selle koht pole Rctalias! 
Korp! Rotalia ei vajh. liikmeid, kes terasse suhtu

vad tr.ieilku ükskõiksusega, kes tundsid Rotalia vaotu ai
nult häildel aegadel huvi» ]~ul keegi tunneb, et temn^ Ro-
taliat ja sedavermastust ei vaja prpegu ega tulevikus, 
see võib rahulikult eemale jääda* sest ka korp! Rotaliai 
pole huvi surnud hingele vastu. 

Vilistlaskogu Juhatus pöördub Koondiste ^puule pal
vega esitada temale samaste korp» Rotalia liikmete ni
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med, kes sisuliselt pole enam Rotalused vaid ainult meie 
ni-nestikus figureerivad - et neid sarks korp* Rotalia 
liikmete hulgast kustutatud. 
•» liitlasi palume ka iga ettepaneku juures anda võima
likult täielik motivatsioon ettepaneku põhjendamiseks. 

Korp! Rotalia Vilistlaskogu Juhatus 

Toim.s 
Vlalavaldatud kiri, mis on saadetud korp! Ro

talia Vilistlaskogu juhatuse poolt kõikidele Koondistele 
ja "Meie Sidele" üldiseks avaldamiseks on korp! Rotalia 
vilistlaskogu Juhatuse poolt otsusena vastu võetud tema 
koosolekul 11. augustil s.a. 

Vi öhskfiLS j 

Toimetusele saabus ühel ilusal päeval 
kolm kirja korraga ühe ümbriku sees. iTcs , /1n -/ 
nendest oil toimetuse perele, kuna kaks y ' " 
teist olid mõeldud edasisaatmiseks kahele '/ A 
kaasvennale. Kuna kali j uks ei olnud edasi- lufieSF, 
saadetavatele kirjadele ligi lisatud marke jfi 

inetus rahade piirast alati igasuguste kon-
nende postitar.iseks ning "Heie Side" toi- - \ — ! .» .a 
vendi asutustega võitleb suuremate kulude y 
katmise võimaluse üle, siis kasutame nüüd 
võimalust ja avaldame nad mõlemad alljärg- ; 
nevalt kõigile lugemiseks ja teadasz.izv.ii- tv 
seks. Kuna toinetuse kiri oli sisult umbes "5^=. 

1 C 
selle avaldamata. — 
samane kui need teised kaks, siis jätame > Vr 

Armas W I L L I A II ! 
Toronto, 11. sept. 1P51 

Sa oled tuntud muusikamees ja conpositor,kelle pär.-
le tuleb vaim. Ka tahan Sind ergutada selleks, et Sa mõ
nel järelemõtlemise hetkel püüaksid oma inspiratsiooni 
leida teemale, panna kirja aegsasti mõni seik "Rotalia 
elu läbilõikes". Pane oma vahepalad, populaarsed cantu
sed musikaalsed pildid järjekorda, nii et igal kuulajal 
veereksid mälestused vanult päevilt, orjamine paguluses 
ja kerkiks lootos"tulevikku. 

Tuleta meelde tagasihoidliku rebase meeleoludesIme
ge shoppeni juures, kirjud studioosuste vembud, rooni aa-
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sinine, kuramaa?. I ja II, Mäeotsa talu - tlrallallaa, Al 
makaroni, saabumist vilistlaste ridadesse, Gaudeamus,re
feraadi ja diskussiooni õhtut, sõjakära ja taganemist 
pagulusesse ja lõpuks jÕudne marsikutse kodumaala (Alte 
Kameraden, Alte Jägermarsoh)• Veel Professori jutustomis 
viise, põrgutrelle purgatooriumis jne. 

Too tuleb teha tähtajaliselt, mitte hiljem kui 1, 
nov. 1053, et osalised, kui neid vp.ja, võiksid loo ära 
õppida. Võiks tehr. ka veel kahes variatsioonis - intern-
8eks ja eksternseks kasutamiseks. 

Soovin saada Sinult kinnitust, et oled valmis "Pil
te Rotallast" või "Musikaalsed Pildid Rotallast" esiet
tekandele valmistama. 

Soovides Sulle hä£d edu jn. aja edukalt kasutamist 
tervitab Sind 

866 
Mihkel Luht. 

Samal kuupäevr.l sconas kohas 

Ermas Georg Mann (Jerry) 
rohkem tuntud Jüri Kandrena. 

Sinule on antud jumalik säde - Sa võid kuulata he
lisid ja neid ritta seada uue palana. Kord kurtsid Sa 
teema puudumise üle Ja siin tohiksin Sinus äratada mä
lestusi ja unistuslhäädest päevadest, kui Sa kurja lima 
tundmata lasksid endale musta dekll kõrvadeni pähe suru
da ja mis seal edasi arenes - noh? seda peaksid Sa ise 
hästi mäletama. Pane kirja "Musikaalsed pildid Rotallast" 
oma vahepaladega, rais tuletavad meelde tudengielu mure
sid ja rõõme. Gaudeamus,"Rebane, tuld!!", tudengite vem
bud ja koerustükid, vallatu kuranaaz ja tõsine kurraaaaz, 
referaadiõhtu diskussiooniga, professori jutlus ja pra-
garaine (Mäeotsa talu, Ai makaroni. Oo bursi hiilgus en
dine) - kas märkasid vilistlase knr-.bu sulle päheliaigtimist 
sõjakära (aktiivne jn passiivne osavõtt), taer-nemine pc.-
gulr spõlvesse ja lõpuks rõõmus ja kaasakiskuv jalrmeeste 
marss kodumaale Ja c! qr -le tagasi. (Meil olid popu
laarsed marssld "Alte Komeraden", "Alter Jägermarsoh" ja 
•Porilaste marss")• Lõpuks praadimine purgatooriumis,kui 
seda vaja. (Särtsu! ?) 

Võiks mõtelda kahele variatsioonile - internseks ja 
eksternseks kasutamiseks. Aeg-i ei taha Sulle palju luba
da - nimelt 1. nov. 1P53 olgu noodid ettekande osaliste
le päheõppimiseks kätte antud. 

Musikaalsed pildid Rotallast võiksid ka väikese mu
sikaalse komöödia kujul olla. Siis võiks seda ka reb!reb! 
teatri8 ette kanda, kus astuksid üles nii aktiivsed kui 
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ka pensi oneerunud rebtrebf. Tegelaste huita: lavc.1 võiks 
praktiliste kaalutlustel piirr.tr.» orkester jr.-, koor asuks 
pealtvaatajate poolel* See on ainult viibe ja Õrritus 
loomingule. 

Hääl edu soovib 
Sinu 

li. Luht. 
P.S. Tee ettepanekuid libretto suhtes, samuti võid kop-

teerida kaastöölisi, nõuandjaid jne. 

M.L. 

CN VrND4l)ESI... 
27. augustil 1051. heitis San Franciscos hinge meie 

kf.asvil! Valter H ä n n i k. Ta oli sel kevadel teinud 
läbi riske operatsiooni, kuid oli selle tulemustest juba 
paranemas, kui äkki saabus teade temr. surmast. 

Valter llännik oli sündinud 28. oktoobril 1899 Lohu
suus. Eestis oli ta üldsusele tuntud hinnatud omavalit
suse tegelasena. 

Teade tema surmast saabus New Yorki ajal, mil peeti 
konvendis külalisõhtut koos kutsutud külalistega. Samal 
ajal peetud K!K»K! -1 otsustati lein välja kuulutada,mis 
tõttu külalisõhtu viimased tunnid möödusid vaid vaikses 
omavahelises jutuajamises ja lhakunud kaasvenna mälesta
mises. 

9. septembril sa. toimunud jumalateenistusel New 
Yorgis Pauluse koguduse kirikus mälestati vii» Valter 
Männikut, millest osn võttis ka suuremu! arvul rotalusi 
New Yorgist. Jumalateenistusel teenisid koguduse Õpetaja 
praosti k. t, Aleksander Hinno ja kand. Elmar Kuusler,kes 
üks lahkunu knasvendndest Rotaliast. 

Confr! Kuusier oma malestusjutluses rõhutas mitu 
korda selle kaotuse suurust, mis tema kaasvendi on taba
nud. Kunstilises osas esines pr. Leesment paari lauluga* 

r-\ | 11 -.yi r1 | Vii! kogu juhatus palub kõikide Ro-
_TJj L vLljJJ^ J talia koondiste juhatusi ja üksikgruppide 

1 juhte: 
Juhul, kui nende piirkonnast mõni lahkub ja mõne 

teise koondise piirkonda sõidab, sellest otsekohe vasta
va koondise (grupi) juhatusele teatada, et seal oleks või
malik teda oma nimestikku võtta ja tema olemasoluga^ ar
vestada. See hõlbustaks märksa meie laialipillatud liik
meskonda koondada ja sidet luua. 
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ROTALUSTEST 
K A N A D A S T , . .  K U U L E M E  

Kanadasse saabub konvendi liikmeid. 

Viimasel ajal on Rootsist mitmed Rotaluoed juur
de tulnud, nendega ka noori tegevliiknei*, Fii saabu s i d 
hiljuti Kanadasse confrj confrf Jaan ja Ilmar Terasraäe'd 
kes senini õppisid Rootsis, Uppsalas. 

Kanada koondisega on ka liitunud 1942.a.ooetu-
se rebf Hans Habicht, kelle elukoht on praegu 3Montrealis. 

R O O T S I S T . . .  

Vii? Artur Keller haigestunud. 

Vii! kogu juhatuse liige, vii! Artur Heller 
lamab praegu haigena haiglas. Nagu kuulda, olevat temal 
üldine närvipõletik, mille ravimine kestvat pikemat ae
ga. 

Soovime omalt poolt oma vilistlasele jõudu ja 
peatset paranemist. 

Rotalia pere suureneb. 

Rootsis võeti vastu korp! Rotalia rcbr.oteks 
Tarvo Toomes ja Oole Kint, kes mõlemad on meie vilist
laste', pojad. Soovime Õnne ja edu värsketele rebastele 
korporandi okkalisel eluteel. 

Lühidalt. 

=== Korp! Tehnola on Rootsis soovi avaldanud, et 
teda vastu võetakse Eesti Korporatsioonide Liidu perre. 
Küsimus on seal alles kaalumisel. 

=== Rootsist on lahkunud Kanadrsse confr»A.Tfirendi. 
~= Rootsi koondis jätkab järjekindlalt kooskäimi

st» peab referaatõhtuid ja korraldab külalisõhtuid ühe 
kohaliku restorani peoruumides. 

=== Rootsis viibis sel suvel mõnenädaln.lisei kü-
lastusreisil vii! Tundel Aruja Inglismaalt, külastades ka 
nii Göteborgi kui Stockholmi Koondis!. Tema lühimärkmeid 
reisi kohta leiate selle numbri veergudelt. 
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Saksamaa Koondis pidas peako03oleku 

Koondis pidas oma peakoosoleku 4.2ugustil s.a. 
Münchenis, Peale terve rea informatiivset laadi küsimus
te oleks sealt märkida järgmist: 

1. Leitakse korp! Rotalia bülletään "Heie Side" vä
ga tarvilikuks korp! Rotalia pere omavahelise sidepidami
seks, avaldatakse USA Koondisele tänu selle saatmise eest 
ning lubatakse võimalusel ka kaastööd saata. 

2. Kuna senine koondise esimees vii! Joh.Pe^ak lä
hemal ajal ernigreerub USA-sse, siis valiti uueks Saksa
maa koondise esimeheks vii! ITikolai Kornev, 

3» VIes tõstetakse küsimus Saksamaal surnud ja mae
tud rotaluste haudade korraldamise ja kaunistamise või
malust, ITeed hauad on kahjuks enamasti kõik unustuse ja 
hooletuse hõlma jäetud, kuna pole ju koha peal kedagi,kes 
nende eest hoolitseks. Rotalia kohus siin oleks selle 
eest hoolt kanda, et me surnud kaasvendade hauad peetak
se korras. 

Esimese sammuna otsustatakse järele pärida,kui pal
ju see kulu nõuab ja leida mõni tee, kuidas seda oleks 
võimalik teostada, 

=== Confr! Rairond Mägi viibib ikka veel Saksamaal 
kus ta praegune aadress on järgmine - Frankfurt, Hausen 
am Ind., Hof Str. 7 B1,II, Kaus 33-8 

U. S. A. — 8 t . , • 

Koondise tegevus on olnud elav. 

=== 5. augustil s«a. peeti Few Yorgis jn selle lä
hemas ümbruses viibivate rotaluste suvepäev. See korral
dati ühise väljasõidu näol Few Yorgi ligidal asuvale 
Staten Island'ile, kus veedeti terve päev vabas looduses 
Loomulikult võtsid väljasõidust osa ka daamid ja lapsed. 

=== Hagu sügishooaja tähistamiseks, kuigi veel va
na praesidiumi korraldusel, peeti 15, sept. Eesti Majas 
perekonnaõhtu, millest osa võttis ligi 50 isikut. 

==- Varasügisesel ajal on konvendi poolt korralda
tud kaks külalisõhtut tavalises kooskäimise kohas -koh-
vik Rheinland! ruumides. Mõlemad õnnestusid hästi nii oma 
rahva, kui ka külaliste rohkuste tõttu. Kaugemalt viibis 
ühel külalisõhtul kohal confr! OlafMillert, kes sõitis 
New Yorki, et osa võtta sügisetest üliõpilaspäevadest. 
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=== Korp? Rotalia Vilistlaskogu Juhatuse poolt va
liti nende koosolekul, 18. augustil s.a. konvendi vane
maks vii! Heikki Leesment.# Selle nimetamisega on 
täidetud lünk, mis valitses konvendi Saksamaalt USA-sse 
asumisest kuni tänapäevani. 

=== Et säilitada konvendi tegevust USA-s ka tule
vastele põlvedele ning et võimaldada kord Eestis vaadel
da Rotalia tegeVust Ameerikas, on confr! A. Terane?i asu
nud tähtsamate korporatsiooni päevasündmuste filmimisele. 
Senini on valminud kas ca 15-minutilist filmi Rotaluste 
väljasõidust Staterr Islandile ning sügisel peetud pere
konnaõhtust, Järgmi se vkavat sus ena seisab ees filmi val
mistamine sügiskomroersist. 

Paralleelselt sellega tegutseb kr. cofr! A» Rehepapp 
jäiidvustudef samuti konvendi elu-olu. 

Rot/ilu3t:c osavõtt üliõpi ln.selust« 

=*= 25/tž6. augustil New Yorgis toimunud üliõpilas
päevadest võttis osa suur arv rotalusi. Eesti Üliõpilas
kond USA-s valimistel viliti kohtadele järgmised rotalu-
aedt tJliÕpilaskonna juhatusesse - ICSarl Laantee - esime
heks, Olaf W, Millert - abiesineheks, Viktor Puskar -c.bi-
sekretäriks ning Felix Link - laekuriks, 

revisjoni komisjoni liikmeteks Ragnar M&gi ning Ilmar 
Aasmaa. 

Need valimised näitavad, et rotalused, ka noored 
rotalused, on valmis käsi külge panema igale poole, kus 
neid vajatakse 

Lühidalt. 

===== Confr! Olaf V/. Millert on asunud elama Chicago 
ligidale, kus tal on avanenud väljavaated sobiva omaala-
lise töökoha leidmiseks, 

=== Möödunud suvel tegi ringreisi Kanadasse confr» 
Ragnar lTägi, kus külastas ka sealviibijäid rotalusi. 

=== Vii! Heikki Leesment on saanud tööle Ameerika 
Hääle (Voice of America) raadiosaadete juurde.Kuna nime
tatud ametkoht ei ole täistööalaline, siis ei lahku ta 
oma seniselt töökohalt ühe ameerika tehnilise firma juu
res. 

Järelkasv. 

=== Selle sügise jooksul on USA-s konvendi poolt 
vastu võetud järgmised rebased Ja liht-liikmed: 

Ivo Mölter, Koit V. Paadre, Hugo Roomann,Henno Sprk, 
Egcn Kapsi, Viktor Puskar ja Helmut KiIgast. "I-Ieie Side" 
soovib neile kõigile südamest õnne ja jõudu uuel teel. 
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VOOSiT (LASTEKS 5 Aü ID 
Vastavalt vilistlaskogu juhatuse otsusele, on järg

mised bursvilistlased otsustatud üle viia vilistlaskokku: 
Viktor Erlemann, Heinrich Karu (Karro), Feliks Kra

bi, Eino Kuris, Albert Lepson, Elmar Ilal dr e, Harald Man
del, Oskar Nõmm, Erik Thoen, Osvald Timnas,Endel Toiger, 
Mart Jõesaare (kõik Kanada Koondisest), Theodor Kondrad-
son (Rootsi Koondisest), Hans Adov, Ilo Hõlpus ja Haa
rand Pitea (USA Koondisest). 

mszšmmiuši 
Kanadast on kuulda järgmisi nadresside muudatusi: 

Joasaare, Erik - 37 Fairview Blvd., Toronto, Ont. 
Joasaare, Mart - 91 Rose Ave., Toronto, Ont. 
Läänelaid, Artur 29 Mulholland Ave., Toronto, Ont, 
TÕrraaküla, Ignes - 21 Treadway Blvd,, Toronto, Ont, 
Läte, Juhan - 395 Lake Shore Rd,, Morris Gresent Buil-

dings S - 3, Mimioo, Ont. 
Kukkur, Hindrek - 122 Walrner Rd., Toronto, Ont. 
Terasmäe, Jaan - 140 Collier St,, Toronto, Ont, 
Terasmäe, Ilmar - 140 Collier St,, Toronto, Ont, 
Alt, Kuno - 3 Melwelle Ave,, Toronto, Ont, 
Leete, Taimo - 1452 Sherbrooke V/e st, Montreal, <?ue. 
Jomm, Aleksander - 3785 Dupuis St,, Ap, 17, Montreal,Que. 
Ojamaa, Ülo - 3785 Dupuis St., Ap. 17, Montreal, Que. 
Kivestu, Johan - 4965 Maplewood, Ap, 14, Montreal, Que. 
Laansoo, Felix - 6000 Souart Ave, Ap. 15, Montreal, 9ue, 
Habicht, Hans - 6507 Ivrins Island Ave, Ap. 2,Mont real, Qu e. 
Luht, Mihkel - 6615 Des Ecores, Montreal, <?ue. 

. - o - 0 - o - , 

iCcmmersJ^Korp! Rotalia selleaastane sügiskommersstu
leb kavakohaselt New Yorgis 17* .novembril s.a,pidamisele. 
Kommerss peetakse Eesti Majas (243 East 34 St,), kusjuu
res kasutada on Eesti Maja mõlemad snr.l id .Kommer ssipäeva 
kavas on koosolekud- algusega kell 14,3o, kommerss - al
gusega kell 17,oo ja sellele järgnev perekonnaõhtu - al
gusega kell 20.oo. Kommerss otsustati pidada eksternne. 

••Meie Side" nr. 8/9 (II aastakäik). Väljaandja Korporat
sioon Rotalia konvent USA-s. Toimetuse aadress: Aado 
Perondi - Cortlnndt Hotei,SO Cortlandt St,New York 7,N^f. 
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KCRFi ROTAlilA BÜLKET;JlT 

flr. 10/11 (II aastakäik) Few York, okt./nov. 1951 

hoiame kckku 
1913# a. oli Peterburis., Venemaa pealinnas õppimas 

väike grupp eesti noormehi, kelle südames põles kustuma
tu arraastustuli oma kodumaa ja oma rahva vastu. Nad ei 
tahtnud kaduda tolleaegsesse vene üliõpilase universaal-
iImelisse liberaalitsenisse, mis tasandas teed vene re
volutsioonile ja viis lõpuks vene rahva kõmmunismi-moo-
loki täitmatusse kurku. Seepärast tulid nad kokku ja 
tõotasid üksteisele vandega jääda ausaiks, kindlaiks ja 
iseteadvaiks eestlasiks, kes on kantud sügavast ühistun
dest üksteise suhtes ja kannavad alati kõrgel loosungit; 
"Eestimaa nu isamaa!". 

Feed olid Korp! Rotalia asutajad liikmed. 
Üksteisele vandetõotuses antud idee kehastus jär

jest kasvavas noorte koondumises väikese algraku ümber, 
ühistundest kantud tihe kokkuhoid võimaldas Rotaliai an
da täit panust noorele, kasvavale Eesti riigile ja tema 
rahvale. 

Ent see aeg osutus üürikeseks! 
Ei möödunud veel kolmekümmet aastat ja jälle seisis 

eesti rahvas ning koos temaga ka Rotalia pere sama vene 
ahne imperialismi hävitava laiutuse ees, kes seekord 
kommunistliku diktatuuri sildi all ujutas relvadega ja 
verega üle meie kodumaa pinna ning asus süsteemikindlalt 
massmõrvade ja massküüditarnistega hävitama moie rahvast. 
Palju oli neid rotaluseid, kes päilsesid põgenema vabasse 
läände? Pooled vahest; 

Kummaliselt on kujunenud nüüd aeg analoogiliseks 
sellele, nagu ta oli Rotalia loonispäevil!Analoogiliseks 
selles mõttes, et vaenlaseks, keJ.le vastu võitlemiseks -
meie Rotalia pere annab vafidetõotuse vennastuspeol, on 
sama vene täitmatult näljane imperialism, erinevaks sel
le tõttu, et see imperialism on end nüüd üleni määrinud 
eesti verega ja et Rotalia pere liikmed on laiali paisa
tud üle kogu maailma. 
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Siil knavp.vid ülesanded neie rotalustele, Kad on 
jäänud smariks, mis olid Rotalia asutamispäevil: ühendada 
ühistundes ausaid, kindlaid ja iseteadvaid rotaluseid 
võitluseks Eestimaa, meie isamaa eest. Aga ka erinevaks; 
Sest nüüdne vaenlane on palju julmem kui oli toonane. 

I£eie hoiame kokkuf Ainult nii võib olla Rotalia 
jõuks* Süüd rae vajame jõudu. 

Meie viime noorte hulka idee aususest, kindlusest, 
Iseteadvusest ja ühistundest ja Eestimaast, meie kodu
maast. Eesti noored vajavad seda ideed nüüd võib olla 
rohkem kui kunagi varem* Me kasvatame neist tublid rota-
lused - võitluseks meie kodumaa vabastamise eest. 

Heie ei sulgu ainult oma kitsasso ringi! Aeg nõuab 
meilt nüüd rohkem kui kunagi varem anda oma panue üldi
ses eestlaste võitluses Eesti vabastamise eest# Me ei 
keela seda panust! 

On juba lõppemas 100 semestrit kui olen civia aca-
demlcus ja on tulemas 97-s semester sest ajast kui olen 
tegelik värvikandja. Ma oletan et see on küllalt pikk 
aeg, mil su eksimused Iganeda võivad, nii et võin arvata 
et mu nooruse tembud on unustatud ja andestatud* 

Praegu tahaks aga pihtida, et mul tull mängida väi
ke osa Rotalia tekil kujundamisel. Üldkujus oli - see 
standard tüüp, milline tuli Stahibergi töökojast Tartus. 
Ea, värvide juures ei võinud olla parandamise ettepanekut 
• värvid olid fikseeritud ja häbiks kiidetud,Jäi üle kat
ta tekil põhi väljendusrikka ornamendiga. Ses asjas oli 
vähe tunda olemasolevaid eeskujusid. Korrata päikese pil-
vitatud nägu või kuu faase, taeva tähtede sära - oleks 
olnud Igavust tekitav. Pidi Ju mehe nägu väljendus rikas 
olema ja ise enda eest kõnelema, seega paigutada clrklit 
sinna ei olnud sobiv motiiv. Ka ei oleks vaja vahvuse 
Ideid kanda väljaspool ajusid, kui muidu vahvust oli kül
lalt* Tahtsime midagi, mis oleks ilus jr. millel oleks 
oma mõte? • 

Mul isiklikult tuli seega mõtelda kahel frondil:tu
ll ette valmistada eksamitele ja mõtelda ka millise kat
tega tekkel oleks endale ära kulunud. Õppisin tol ajal 
parajasti tarkade seppade saladusi - mehhanismide liiku
mise seadusi, üll sähvatas selle juures mõte ondr tekli-
le matemaatiliselt fikseeritud kurvornement, mis pnegel-

Adolf Perandi 
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daks mehhanismide korrapärast liiklemist Jn Jõu ülekand
mist, hammasrataste paar sümboliseeriks üht lust urin et. 

Seega on Rotalia tekil nöörorncjaent teadusliku alu
sega ja seega ka uuesti ning täpselt konstrueeritav. 

Parameetrite valikul.kordus arv 4 - kombinatsioon , 
mis esineb deviisi vooruste loetlusel. Iga matemaatili
selt väljendatud tõde laseb ennast tõestada. 

Kirjeldan geomeetrilisest lähteko
hast: kui tekil põhi on ümarik, siis poo-
lltame tema raadiuse ja selle abil joo
nistame viil ja ringi. Selle ringi raadiuse 
võtame ühikuks. Poolitan selle ja teen 
uue ringi, mille raadius * 
on Ö . Nende kahe ringi 
vohtile paigutan väikese 

liikuva ringi, mille raadius on » . 
Asetrune selle liikuva ringi suure 

ringi alumisele servale seisundis O0 A0 

ja veeretame ilma libisemata paremale. 
Ringide kokkupuutumise punkti, võttes 
aeda algpunktiks, paigutame jäljendit 
jätva pliiatsi tera. Ringi R = 1 ja ringi 
on võrdse pikkusega, kui centraalne nurk väiksel 
on 4 korda suurem kui suure ringi kaare nurk. 

Ümbermõõdu pikkus ringil on 27TR (suurel ringil) ja 
ÜTTr (väiksel ringil. Et aga R = 4r, siis on 2JTR = 4(2$"r) 
kui arvestada 360° nurka. 

\ 

( 
kaared 
ringil 

Kaare valem: look = 2JFR 
360 

lu 2Tr — 
J 360 

Kui loogad on võrdsed, siis saame 2JTR = ZJFr 
360 360 

Koondades seda võrrandit arvestame, et R = 4r, sokne: 
4r<x= r/3 
4 c*. = /3 

Seega loogad on võrdpikad, kuld nurgad on kindlas 
vahekorras (B). Kui suure ringi look on 90° nurgaga,siis 
on väikse, liikuva ringi nurk 360°, s.t. väike ketas 
teeb terve tiiru ja kirjutav punkt A0 ühtub jälle suure 
ringiga punktis A4. 

Teeb nüüd suure ringi kokkupuute punkt 45° nurga, 
siis on väike ketas teinud 180° nurga ja seega asub 
pliiatsi teravik siseringil punktis A2. . 

Kui suurel ringil on tehtud nurk 22s°, siis väike 
ketas peab pöörana kokkupuute punktini 9u nurga all.Vash 
tav asend on A^ 0^ U^, raadius Oi Ai on risti riivomis-
raadiusega On Uf ja kirjutav pliiats on punktis Aj_. Sel 

viisil konstrueerides vchepunkte, saame tule-
v/V. mus ena looga 

A0 AT Aq Ag AA 
\ mis kordub iga*? veerandis ja annab nelja kaa

rega kinnise looga (vt. joonis paremal). 
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Võtame nüüd ketta kirjutava pliiatsi otsa aluseks 
punkti A4. 

Tõmbame suure ringi punkti A4 läbi siduva joonlaua 
A4 B4, asetame kirjutava pliiatsi otsa punkti B4, nii et 
A4 B4 = 2*r. Punkt B4 on sunniviisiliselt ühendatud väi
kese kettaga 04 A4 ja joonistab joone B4 B5 Eö B7 Bg. 

Seda tehakse lihtsalt lähtudes eelmise kurvi 
A2 A3 A4 asenditest* mõõtes punktidest A-j^ Ag A^lä

bi vastava asendi tsentrist raadiuse pikendusega Aa B 
ja märkides need suurel ringil. Asendis A4 B4 on kirju
tava pliiatsi ots punktis B4 - joone Ad Od B4 otsas. 

Kui väike ketas on tei
nud täis ringi ning punkt A0 

on jälle suurel ringil, siis 
leiame Bg siseraadfüsel. 

Konstrueerides vahe
pealseid punkte saame tõmma-

mis ta kurvi B. Bc B. 4 O D 7 Ba' 

on | meie ling kurvist. 
Lõpuks leiab veel raa

diusel A4 04 B4 viimane ots 
kasutamist. Võtame raadiuse 
B ja joonestame sellega suu
re ringi keskpunktist väike
se ringi. ---

Sellega oleme saanud kolm kurvjoont, mis moodusta
vad tekli põhja ornamendi. Pidades meeles neid mõõte ja 
suhteid, saame igavesest ajast igavesti üht muutumatut 
ja täpselt konstrueeritud kujundit j õõnestada. 

Kasutan siinjuures iganemise mõistet, et päästa unu
nemisest Rotalustele pähe pandud ja muidu arusaamatut 
kurvestikku, millel on teaduslik alus, mis on alati täp
selt uuesti konstrueeritav, sest temas on oma mõte! 

Varjunimi: 12 3.. Trah-troh-bumm 

SDHEtiiJDQJMi AID CDAtiUQJMŽ 
Meie buršilaulude tagavara sellest ajast,kui loo

buti laulmast võõrkeelseid laule C!Q! -1 ehk koosviibi
mistel, on võrdlemisi kasinaks jäänud» kuigi neid onJäl
gitud ja uuesti loodud - kipub vägisi rõõmsatest üliõpi
laslauludest puudus tulevat. Praegu on ka tõlkijatest ja. 
laululoojatest suur põud. 

Rotalia nooruses oli asi teisiti - igaüks püüdis 
oma oskuste ja võinete kohaselt kaasa aidata, et oleks, 
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mida laulda - meeleolulist, rõõmsaid ja ülemeelikke bur-
ailaule. Vka agaramatest tõlkijateat oli meie vili Jüri 
Uluots. Tema tõlgeteat on üldtuntud "Krambambuli" ja mõ
ned teised. 

Minul on oiemaa üks tema tõlgeteat, mida olen alal 
hoidnud ja millest ei tahaks, et ta unuatuase vajuks.See 
on tõlge ilusast laulust "Ergo-bibamua", mis oli vanasti 
väga populaarne üliõpilaste seas ja ka Rotallas nii Pe
terburis kui ka Tallinnas. 

Jüri Uluots tõlkis selle laulu kaks salmi 19. nov. 
1915 ex promtuna ning ta kõlab järgmiselt: 

Kui armsamat nägin ja ligemal sain 
Siis mõtlesin: ergo bibamus! 
Ta põgenes minu eest; aeiama siis jäin 
Ja ütlesin tasa: bibamus. 

Kui neiu sind suudleb ehk kaisutab ka 
Või kulmusi kortsutea, taganeb ta 
Mis muud, kuni paremat miskit ei saa 

Kui armsasti: ergo bibamus! :,: 

Kui saatus mind kutsub mu sõprade seast 
siis rõõmsasti: ergo bibamus! 
Käes väikene kotike, lahkun te aeaat 
Veel rõõmsrjnalt: ergo bibamus; 

Suur olgu ja raake ka aaatuae vaen, 
Kuld rõõmsate elu ma õitsemas näen. 
Sest rõõmsate abiks on rõõmsate laen 

511,. vennad, siis: ergo bibamua! 

Vanadel Rotalustel on paljudel veel kindlasti ka 
laulu viis meeles - tn on väga meeleolurikas ja ** ••kerge 
laulda! 

Paul Mägi 

o 0 0 

sÄjia M timusa 
Xriilmas ja viisakates ringkondades vastatakse aa-

Jalikult ja väärikalt küsimustele. Kui need tulevad kir
ja teel, siis vastatakse kohe ja ka kohe saadetekse esi
mese postigr. teele. Kui aga vaatmine on raskendatud, näi-
teka andmete puudumise tõttu, siis saadetakse^ teade, et 
vastus viibib ja et see järgneb arvatavasti mõne päeva 
pärast. 

ITeie Rotaluste ringkondades,-puudub tihti selline 
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arusaamine viisakusest. Sageli tuleb ette, et kirjad 
jäävad vastemata, või tuleb selline, et parem, kui ta 
oleks jäänud saatmata. 

Kui keegi väljastpoolt harilikku kirjavahetust mi
dagi kirjutab, siis on see mõni järelepärimine, mis tu
leb kauge maa tagant ja milleks muidu oleks tulnud ette 
võtta kulukas reip. Koha pääl viibiv rotalua on enamasti 
tuttav kohapealsete oludega. VÕib-olla tuleb tal veidi 
ringi vaadata, vBib-olla ka korraldada, iiht-teist, mis 
muidugi ei ole igapäevane tüli. ITa ei pea rotaluseid nii 
abituiks, et nad ei suudaks neid lihtsaid asju korralda
da ja et need käiksid üle nende arust ja võimetest* 

Praegu erakorralistes oludes oleks tähtis võtta tn 
kohuseks võimaldada krvasvendadele võimaliku informatsi
ooni andmist. Nurisemine ei aita siin midagi, sest nelo 
kõik oleme siin võõrsil enam-vähem ühesugused hädavare
sed. 

fPHalustena peane vennalikult suhtuma ema kaasveft*» 
dadesse, Geega rakendp-ksine täielikkusesse oma vapi nel
janda tähe "V" tõlgitsen!st, 

Praeguse kirjutise põhjustavad nitmeltpoolt saadud 
andmed et Rotaluoed muutuvad kirjaoskamatuteks ( kiri 
jääb tulemata), või nad saadavad kirju, mille sisu on 
häh! tunnistada korporandi omaks. 

Klhkel Luht 

MQJ5FAIDE MANDR DD.TF 
Toimetusele saabus mõne aja eest 

kiri Ida-Aafrikast vii! Harry Põder
soolt, kus ta kirjutab ona Isiklikust 
elust ja ka üldisest olukorrast sel
lel mustade mandril. Kuna ta kiri on 
huvitav lugeda ka kõigil teistel ro-
talustel, siis avaldame väljavõtteid 
alljärgnevalt tema kirjast. 

Paari aastat ma veel Aafrikas pole olnud,, kuid okt. 
lõpul saab siiski kaks aastat täis (kiri oli kirjutatud 
sept, lõpul, r.otn_}, kui r.asndusin siia mustade maale, 
üagu igalpoDl tuleb võidelda raskustega, nii ka siin tu
li mul Uibi teha raske katsumise aeg* Olukorra tegi veel 
raskemaks aiinne kuum kliima Ja hoopis teissugune ümbrus 
mis mõjuo kõik alu 3. võõiaatavalt. Ka oli alul raske lei
da tööl, sest sün maal valged kehalist tööd ei tee,vaid 
tegelevad ainult vairsel alal, büroodes, mustade juhata-
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j aina jne. Need alad nõuavad aga hääd inglise keelt ja 
veel enamasti swahili keelt (mustade keel). Ka puudub 
siin usaldus väljast siasetulija suhtes, sest see ei tun
ne kohalikke olusid, rais siin hoopis erinevad. Seep olin 
alul 2 kuud tööta, mille järele Õnnestus mul saada,peale 
katse sooritamist, ühe arhitekti juurde joonestajaks.Ku
na aga see ala polnud mu eriala, siis muidugi oli tasu 
alul väike. Neil põhjustel tahtsin siit kiiresti välje, 
pääseda mujale ja peamiselt just USA-sse. See oga ei õn
nestunud# Nüüd aja jooksul olen olukorraga juba enam-vä
hem kohanenud ning elukäik on võtnud parema pöörde. Olen 
arhitektuuri alal töötanud nüüd juba 17 kuud ning 'selle 
aja jooksul olen väga palju edusamme teinud. Õhtuti va
bal ajal kodus olen lugenud arhitektuurilist kirjandust 
ning see on tõstnud mu teadmisi sol alal pidevalt. Selle 
tõttu on ka mu palk pidevalt tõusnud ja majanduslik olu
kord üsna rahuldavaks muutunud. J.uu aja eest sain parema 
koha ühe teise, itaallasest arhitekti juurde architectu-
ral assistant'ina. Esialgne palk on 60 naela kuus pius 
6 naela korteri raha, mida tuleb lugeda ka siinseis olu
des päris rahuldavaks tasuks. Elu on siin üldiselt tun
duvalt odavam kui paljudes teistes maades, seda eriti 
riietuse osas. Nii kannavad siin mehed aasta läbi lühi
kesi valgeid pükse pikkade põlvsukkadega, lahtist triik
särgi ja pruune kingi. Naistel ainult sitsi kleit ja 
kingad (mõnel ka rinnahoidja ja püksid all). 

UTaja ja autot küll ei ole veel jõudnud omale muret
seda, kuid loodan, et mõne aja järele viimase riistapuu 
ikka ka muretsen. Kui Jumal tervist ja jõudu annab, mui
dugi ka püsivust, ning Eestisse veel niipea ei saa, siis 
mõne aasta järele kavatsen siinses arhitektide koja kut
seeksami komisjonis erhitekti kutseeksamit ära anda. 

Ka seltskonna puudust siin pole, sest oleme aja 
jooksul häid tutvusi saanud. Kuid kõige suuremat igat
sust tunnen kaasmaalaste järele ja see igatsus on nii 
suur, et teeb kohe meele nukraks, kui meenutad vanu aegu 
koos sõprade seltsis. Siin peale mu perekonna on vaid 
veel üks eestlane, minu lelletütar, kes on ühe inglasega 
abielus. Sõja ajal oli end eestlaseks "tembeldanud" ka 
krohv von Ungern Sternbertt, et pääseda interneerimisest. 
(IC9ik sakslased siin interneeriti). Ta on ka tegelikult 
Eestis sündinud ja oskab ka paar sõna eesti keelt, kuid 
vai'Tiult on ikka puht sakslane. 

Just igatsus oma rahva järele sunnib mind veel prae
gugi mõtlema USA peale, kuid sõiduraha kalliduse tõttu 
jääb see vaid vaikseks unistuseks. 

Tervitan südamest kõiki rotaluseid. 

Harry Põdersoo 

Tangas, 30. septembril 1951. 
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m m ,u :m š7 j 
Kui 1945. a. juba võimalikuks osutus onam-vähem sel

gitada» kui palju rotalusi sai põgeneda vabasse maailma, 
siis pelgus, et Eestist pääses tolleaegsest Rotalia liik
mete üldarvust, mis oli umbes 520, vabasse maailma 188 
inimest. Nendest olid 3 juba enne vabus maailmas. Rootsi 
oli tulnud 87 ja Saksamaale 98. 

Aastate jooksul kuni praeguseni on sellest vanast 
kaadrist lahkunud, nimelt: surma läbi 12, nimestikust 
kustutatud 2 ja repatrieerunud 1 - kokku 15. Seega on 
vana kaader praegu 174 meest suur. 

Rotalia on aga järjekindlalt oma juurdekasvu eest 
hoolitsenud. Nimelt on juurde tulnud: 
Saksamaal 34, nendest suri 1, lahkusid 3, jäi 30 
Rootsis 35 - ii - ii i - " - 1 " 32 
USA-3 10 - " - •• - — » — 1 " 9 

Kokku 79 2 5 72 

Seega on praegune liikmete arv 246. Sellest arvust 
asuvad: 

USA-s vii! 44 confr! 29 1!1!,reb! 11 kokku 84 
Rootsis 42 30 3 75 
Kanadas 38 9 1 48 
Austraalias 11 7 - 18 
Saksamaal 5 4 9 
Argentiinas 4 2 6 
Inglismaal 2 2 
Prantsusmaal 1 1 
Norras 1 1 
Brasiilias 1 - 1 
Ida Aafrikas 1 - - 1 

Kokku 150 81 15 246 

Aastate jooksul on olnud suuri ümberpaigutusi - on 
vahetatud elukohti, mitte ainult üks kord vaid tihti paar 
korda. Nii on Saksamaalt läbi käinud 142 ja Rootsist 119 
rotalust ja see protsess on praegu järjest käimas. 

Protsentuaalselt võttes on vabas maailmas ca 36^5 
vanu rotalusi, sellele arvule on aga juurde tulnud 36J* 
uusi. Keskmiselt on igaaastane Rotalia juurdekasv olnud 
oa 12 inimest. 

Elu läheb edasi, ka Rotalia elab edasi, ning vaata
mata kaotustele meie pere suureneb siiski. 

(Tingituna elukohtade vahetamistest ning juurdekas
vust jne. esineb käesolevas ülevaates mõningaid vähemaid 
ebatäpsusi, mida palume lahkesti vabandada. Toim.) 
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lK 005 0 (KAWAQ^ASTI 

"Meie Side" toimetust on viimasel ajal 
rohkelt varustatud kirjadega, üksikutelt ro-
talustelt, kas siis adresseeritud toimetu
sele või mõnele teisele rotalusele. Püüame 
ja tahame neid jõudu mööda kõiki avaldada 
ja ka teistele võimaldada pilku heita meie 
rotaluste töösse ja tegevusse. 

Käesoleval korral on toimetusele saa
bunud usaldatavatest agentuurandmetest tea
teid, et kusagil Kanadas lumelngendikkudega 
kaetud maastikul asuvad kolm rotalust, kes 
töötavad seal ühe raudtee ehitamise töödel. 
ITendelt kõigilt on isiklikud kirjad toime
tusele kasutada antud (palume asjaosalisi 
selle üle mitte pahandada, kuna see on ai
nult hea kavatsusega sündinud). Kahjuks ei 
osutu aga võimalikuks kõike kolme kirja 
korrc&a . avaldada, siia valisime neist ühe 
loosi teel ja teiaed kaks jäävad järgmiste 
numbrite jaoks. 

Siin ta siis on: vii! Felix Laansoo'lt 

Üle pika aja tulen Sind jälle tülitama - ilma sil
maga nägemata ja näpuga katsumata. 

Kirjutan Sulle. Kahel põhjusel: 1) Soovisin saata 
Sulle oma parimaid tervitusi. Juba kuu aja eest Ülo kir
jas, mille ta lubas kirjutada - kord. Tundub aga, et te
mast niipea kirjameest ei saa. 2) Tehaksin teada, mida 
tähendab ameerikamaakeeles "baid"? Lugesin kuskil,tähen
dust ei tea. Eile Õhtul võtsin küsida Ülolt. Oli teine 
oma toas. Tegi mugavat äraolemist. Oli kuskilt endale ko
ju kannud suure torudega (neoon) lombi, ise oli ristse
liti kois, pooleat saadik paberi ja muu lugemise all Rii
vet kõrval ja uuris ning puuris. Lehti ja Silveti.t va
heldumisi. Küsisin, kas tema, või ta Silvet teab, ^ mis 
tähendab ja kuidas hääldatakse. Võttis minu väga sõbra
likult vahele. Kastis sõrme märjaks ja otsis. Ballaad,.. 
Balalaika... Baid... Baid» Siin jäi tõsiseks, läks näost 
valgeks, punaseks, lillaks ja lõpuks üsna siniseks. Pani 
Silveti kõrvale ja hakkas koiku serva alt saabast kobama. 
Ja ütles mulle, et mine ära! Punnisin vastu, et kuidas -
pidid ütlema rais tähendab ja kuidas hääldatakse. Vastas, 
et see on vanainimese narritamine ja - mine ära! Kas on? 
Sul seal raamatukogud ja muuseumid käepärast. Palun lah
kesti vastata. 

Heikkit meie oma PKV ordusse vastu ei võta ka.(Lai-
uskraad ei anna välja!) Pealegi on tema "kommeti" • tege
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mise oma esimeseks üleaandeka võtnud, omr.l kirjad vaata
mata. 

Meil cn aiin ilua. Igal aelgel õhtul, nüüd juba kel
la 6 alates - virmaliaed. Ainult pole, kellele näidata. 
Mõnikord on ka kuu, nagu hiigel apelsin. Keil on auuri 
kalu jõgedea, jultunud karusid ja lolle linde metaaa. Ka 
indiaonlaai. Päria elitaaid, ainult aulgedeta (e.t.Linnud 
mitte, indiaanlaaed) • Täna oli ea imen e lumi ja hommikuT 
aknad jääs. Hoor emad meeakodanikud aiin kannavad näo 
pääl karvu. Väga mitme (värvlile!) karvalisi ja mitme-
moeliai. Vanema degenerataiooni eaindojnd on ailedad.Kah 
väga mitmeooeliaelt. Olen i a e g i muutunud aiin nuo-
r emaka. VIo on sile. Viimasel ajal üsna mitmeat küljest 
kohe. Üldae - tema teeb meile muret. On hakanud viimaaei 
ojal mõtlema?» S.t. targutab. Õhtuti aeletab 
piiblit, ilmutamise ranmatuid jne. jne. jne, (Aga vales
ti. Feome iga kord parandama} Mis on väga paha märk. 
Kunstidest üldse lugu ei pea (v.a. kulinaar-ala). Tegin 
temast maailma ilusaima pildi: Tull rusikaga lööma . . . 
(Hiljem oli mütsi pähe maalinud - pildile muidugi.) K,K. 
põlgajaks (=Kaunite Kunstide} hakkaa siia peale aeda,kui 
kord üritaa laulda arenaadi a la Karriiao jn pärast siis 
üks kaunitar küsis, et kes teil seal nii koledasti pasu
nat puhua. Vist haavua. Ta Ju nii Õrna hingega. Või mine 
tea mis. Võibolla ka - et kevad hakkab lähenema, et sel
lepärast. Kui Sa mulle vastad - õige pea, mitte aga nii 
nagu Heikki, siis palun lase mul ütelda temale ka tervi
si. Heikkilt palun uuri välja, kas tema teab ühes ajale
hest "Meie Side". Kas aee ilmutab ennaat veel või on ühi
nenud mõne muu aarnaaega? 

Korp! Rotalia vilistlaskogu USA koondise üldkoos
olekul ITew Yorgis, 12. oktoobril 1P51. otsustas kustuta
d a  k o r p !  R o t a l i a  n i m e k i r j a s t  v i i !  E l m a r  T  o  o  n  e k u r g .  
Otsuse motiveeringu ka olid aajaolud, ct vii! Toonekurg 
viibidea Saksamaal ja hiljem siin USA-s ei ole andnud 
endast mingit elumärki korporatsioonile, ei ole olnud 
huvitatud korp!-i tööst Ja tegevusest ning on täielikult 
ignoreerinud korporatsiooni olemasolu. 

Vii! kogu juhatus palus "Heie Sidet" avaldada ülal
olev teade ja ühtlasi märkida, et tulevikus kõik selli
sed korp! Rotalia liikmed, kes osutavad passiivsust or
ganisatsiooni vastu huvi puudusel (kui see passiivsus ei 
ole vabandatav) kuuluvad peale vastavat otsustamist korp! 
Rotalia nimekirjast kustutamisele. 

Youra very truly 
Lix 
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SEMESTRI ALUL 
KQITVUTDI UUS PRAESIDIU1I 

Korpr Rotalia Konvent USA-s • V6>U«3 12. oktoobril 
s.a. peetud KyKiK! -1 uue konvendi praiiöidiumi järgmises 
koosseisus: eenfn Ilmar Aaaaaa - Rot! x, Rr.inond Pcils -
Rot? xx, Leiahi t ICosenkr::nius - Rot! xxx ja vii! Viktor 
KÕressaar - olderman. Teistest konvendi ametmeestest vr.-
litix Confr! oonfr! Alo1:snnder Rehepapp - mag! ra*» ,Ar.do 
Perondi - mag! ool!, Elmar Kuusler - mag! errt!, Haarand 
Pitea - majanduseestseisja ja Far.ild Laupa - mag! pauc!. 

B!K! valiti koosseisus cor.fr! confr! Hans Adav, El
mar Kuusler ja Ragnar Mugi, lm «3 j uur es valitud liikmed 
jagavad kohad omavahel» Kandidaadiks valiti confriEarald 
Laupa. 

VALDflSED USA KDOITDISES JA VIL!-KOGUS 

12. okt. s.a. kohvik Rheinland! ruumides toimunud 
korp! Rotalia USA Koondise üldkoosolekul valiti uas USA 
Koondise juhatus järgmises koosseisus: vii! Heikki Lces-
ment - Koondise esimees, vii! vii! Sulev Kelder ja Jaan 
Tiivol - juhatuse liikmed. Uus koondise juhatus oma 
koosolekul otsustas jaotr.da ametid järgnevalt:vil!Kelder 
- laekur ja vii! Tüvel - sekretär. 

Sinal koosolekul valiti lahkunud vii! kogu esimehe 
kohale kandidaadiks kuni kinnitamiseni teiste koondiste 
poolt vii! Adolf Perandi. Senine vii! kogu esimees korp! 
Rotalia asutajaliige vii! Paul Kägi keeldus kategoorili
selt uuesti kandideerimast. USA-s asuvateks vii! kogu ju
hatuse liikmeteks valiti vii! vii! Eduard Lemming ja 
Paul Kõlvik. 

KUIDAS NAD ELAVAD ••• u !j 8) i $ e 8 e) 
K A 1T A B A S T 

===== Korp! Rotalia Kanada Koondis otsustas pidada selle
aastase sügiskoremerssi 10. novembril s.a. Torontos. Kom
mersile oodeti elavat osavõttu nii Torontos § kui ka kau
gemal asuvate kaasvendade poolt. 
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™= Vi li atlased A. Jonn, t*. 0 j anna ja F. Lp.ar.8oo tööta
vad praegu Kanadas Ouebeck Forth Shore & Labrador Rail-
way Co. juures raudtee ehitustöödel inseneride ja joo
nestajatena. Hagu kirjadest kuuldub, on nad ona töö jr. 
eluga rahul. 

R O O T S I S T  

=== Rootsi saabus tagasi Kanadst vii! Alfred Kainet,kes 
siirdus sinna urab es aasta tagasi. Snnuti jcudis uuesti ta
gasi ca. 2 ansta eest sealt Argentiinasse välje, rännanud 
vii! Paul Leenets. 

=== Göteborgi Koondises võeti vastu korp! Rotaliasscreti 
Niis Olaf Inkcpööl. "ITeie Side" kasutab juhust, et siin
juures soovida onalt poolt palju Õnne ja jõudu uuele 
liiknele meie peres. 

=== Stockholnis peeti sel aastal sügiskonnerss kahepäe-
valiselt, 10 novenbril toiius porckonnt.õhtu ning 11.nov. 
s.a. K!K!K» ja konnerss. Kõik osavõtjad saatsid tervitu
si USA Koondisele tena konnerssi puhul 17. nov. 

===== 11. nov. toimunud KyX!K! voeti kerp! Rotalia Rootsi 
koondise poolt vastu põhinõttelik otsus asuda korp! Ro
talia tegevkonvendi loonisele Rootsi Koondise juures.Lä
birääkimised seisukohavõtmiseks teiste koondistega on 
käinas. 

A A F R I K A S T  

=== Vii? Harry Põdersoo on hiljuti vahetanud ona töö
kohta, töötades siiski edasi arhitektuurilisel alal ning 
sõnuti ka ona elukohta# Tena uus aadress on järgnine: 

Harry Põdersoo, c/o Architact Ugo Zanetti, P.O. Box 
351, Tanga, Tanganyika, East Africa. 

U. S• A. — st 

=== Vii! Johannes Pedak saabus nõne aja eest Saksanaalt 
USA-sse, kuos ona pereca. Tr. esialgseks sihtkohaks siin 
oli Baltinore, Kd., kuhu ta nüüd un leidnud pidevranatöö
koha, kuuldavasti puutöö alal. 

=== Ccnfr! Aksel Lehtnäe abiellus sel sügisel. Nooreks 
pr. Lehtnäo'ks sai ühe kauenat aeca VS-.-s viibinud eest
lase tütar, kelle na j j a ka noorpaar ecic.leu elrna j:-ab. 
«Meie Side" soovib südanest Õnne vf.rskele nocrp*.iarileuue 
kodu aautnnise puhul. 
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=== Oktoobri alul toinus konvendi poolt korraldatud re
feraat 5htu TTew Yorgis, kohvik Rheinland! rvumides. Refe
reeris reb! Hellar Grabbi teemll "Mcnda USA -sisepolii
tikast". Referaat oli huvitavalt koostatud ja samuti ka 
ette kantud. Järgneval älaval diskussioonil andis refe
rent veel hulga selgitavaid näiteid ja seletusi. 

=== 13. oktoobril 1°51. toinus ITcx: Yorgis Heoti Maja ö 
suures saalis Eesti Korporats i o on1do Liidu klubiBhtu,mil
lest vBttis osa ka arvukalt rotalusi. Õhtul esines lühi-
referaaiiga korp! S: kala vii! Juhan Vasar, käsitades sel 
ajal ITev/ Yorgis akuutset kallaletungi üliõpilasintiinor-
ganisatsioonidele. SCnavõtt tekitas elavaid läbirääkimi
si. Järgneval õlleõhtul, kus muidu presidetris korp» Sa
kala, tehti hoogsalt cantust ja koosviibimine kestis ku
ni vr.raste honnikutundideni. 

=== Järjekordne konvendi kiilalisõlitu toimus 26. oktoob
ril, Rheinland! ruunides. Koznnerssieelse aja tõttu oli 
osavõtt sellest väliono ning kr. ühtegi külalist ei olnud 
kohale linunud. Aegr. kasu tr. tl lõbusalt vestluses, aruta
des äsja möödunud Inglise Farlnmendi valimisi. 

=== Vii? Villlrjn Toningas viibis mõni aeg tagasi külas-
tusretkel Kanadas, leus kohtas Isi mitmeid sealviibivaidiv-
talusi. 

2Tagu kuulone, on vii! Toningas asunao uuele ametko-
hale The Kationni Cunnittee for a Free Europe juures 
eestikeelsete raadiosaadete juhatajaks. Palume lugejaid 
siinjuures tähele panna, et ei ole tegemist Ameerika 
Hääle raadiosaadetega. Free Europe eestikeelsed rnr.diu-
sa-.ted, mis arvatavasti kantakse eetrisse Eesoleva aas
ta detsembris, saab teiseks eestikeelseks raadiosaateks 
raudse- eesriide taga viibivatele kaasmaalastele. 

=== Vastavalt kuuldustele, olcvr.t vii! Gustav ITSrm 
siirdunud elana Californiasse. Tema seniselt asukohalt 
tulevad temale sarxdetud kirjad tagasi» Hoid kuuldusi ei 
ole aga kahjuks võimalik andmete puudumisel kinnitada. 

===$ Magister enntandiks volitud oonfr! Elmar Kuusler 
loobus ona kohast. Kuni uute valimisteni täidab magicant! 
kohuseid oonfr! Aksel Lehtmäe. 

==== Korp! Rotaliasse võeti vastu Chicagos kaks uut l!l! 
« Arnold Seitan ja Artur Jurs. Kuna ka varem oli vast u 
võetud Chicagos rebaseid,, siis otsustas K;K!K! volitada 
oonfr! Olaf ITillertit hoolitsema nende kasvatusliku töö 
üle. 

Südnnllk käepigistus "Meie Sidelt" uutele lihtliige
tele. 
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KORF! ROTALIA USA K002TDISE FH^KTRI 

ViÜTil! 

Adams, Ralf - 75 1/2 ITaujer St., Brooklyn, IT.Y» 
Adov, Eana - 56 S 98 St,, Ap. 417, New York, II,Y. 
Allik, Villibald - 3042 Park Avo, Ap.E5,Bronx 51,N.Y# 
Alver, Eugen - 219 E 25 St., New York, N.Y. 
Hõlpus, Ilo - c/o laurits, 5115 8th Ave,Brooklyn ,2T#Y# 
Härm, Gustav -
Ise, Rudolf - 2009 Killenwood Rd., Baltimore 14, Md. 
Kaeramaa, Artur - 1145 Vest 9th St., Des Iloines, Iowa 
Kask, Karl - 4025 Pittsburgh Ave., Seaford,I..I. ,F.Y# 
Kelder, Sulev - 1668 Second Ave, Ap.l, New York, N#Y# 
Klaus, Rein - Sheneotady, IT.Y. 
Kuuskvere, Gustav - 976 Roosevelt St., Seabrook, IT.Y. 
Kõlvik, Paul - 735 V 172 St., Nevr York,IT.Y. VA 7-2091 
Kõpp, Aleksander - 1424 Kansas Ave, Atchison, Kun. 
Kõpp, Peeter - c/o Hr. O.Caesar, S.R.Brinker Rd., Bar-

/rington, 111. 
KÕressaar, Viktor - 249 E 32 St., New York, N. Y. 
Lampson, Eduard - 93 Earle Ave., Lynbrock, L.I., IT.Y# 
Laurits, Osvald - 5118 8th Ave.,Brooklyn ,F.Y. UL 4-5146 
Leesment, Heikki - 226 E 78 St,Ap. 21, Few York 21,3T. Y. 

/ RE 4-5639 
Lee taru, Ednund - 750 56 St#, Brooklyn, N.Y. IIY 2-5039 
Lemming, Eduard - 59 5th Avo.., Brooklyn, N.Y. 
Liibant, Johannes - 9 Viking Rd., Glenrood Landing,I»I.HX 
Lutter, Ott - 1385 So. Marion St., Dcnver, Col. 
Läte, Edu nr d - 212 ?T. Fourth St., Sturgis, Kich# 
Martin, Kaarel - 248 E 90 St., Nov: York, ir.Y. 
Mets, Eduard - 3009 3rd Ave,, ITev; York 57, IT.Y# 
Mägi, Paul - 3ü2 E 1R3 St., Ner York, N.Y. 
Ojamaa, Voldemar - 2004 Hoover VillagCfSor.brook, 1T#J# 
Pajur, Juhan - 11-51 51 St., Brooklyn, IT.Y* 
Pedak, Johannes - 2501 Brookfield Ave,,Baltimore, Hd# 
Perondi, Adolf - 90 Cortlardt St, Nev York 7, N#Y. 
Pitea, Haarand - 529 E 87 St., New York, 17# Ye 
Priks, Erich - o/o Estonian Aid, Inc., 22 E 17 St,Rm.414 

/ New York, F«Y. OR 5-0825 
Raidal, Viktor - 152 ITorth Vellwood Ave,Lindenhurst,L.I. 

/ N.Y. 
Rebassoo, Herbert - Luther College,Kuth. Dept. Decornh, 

/ Iov;a 
Sirel, August - Pottersville Rd., Glndstone, F. J# 
Sööt, Ferdinand - 105 S Highland Ave, Baltimore, Md. 
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Taagen, Johannes - Rookfield Canninglo, Rookfield, Vise. 
Tamm, Peeter - Associated Engineers, Bismaeck, F. D. 
Teder, Richard - 5302 F Sawyer Ave. .Chicago £5, Illinois 

/ JUniper 8-4436 
Tüvel, Jaan - 122 E 34 St., Nev/ York 16, N.Y. 
Tiril, August - 5408 S. Kenwood Ave., Chicago 15, 111, 
Tomingas, Villiam - 6909 Third Ave., Brooklyn, IT.Y. 
Uriko, Haximilian - 3328 71 St. Jaoks on Hgts. ,Few YorkjETÄ 
Uritam, Richard - 531 E 81 St., Ap. 1A, Few York, F.Y. 
Viilup, Hikolai - 152 ITorth Vellwood Ave ,Lindenhurst,LJQlY 
Voore, ITikolai - 1003 Hoover Village,Seabrook, F.J. 

Confr? confr* 

Aasma, Ilmar - 233 E 68 St, Few York, F.Y. 
Ambros, Heino - Box 31, T.C.U., Fort V/orth, Texas 
Hinno, Jüri - Khickerbocker Hosp.,70 Convent Ave, FewYork 

/ IT.Y. AU 3-4P00 
Kaid, Lembit - 7 Villryr Place, Kount Vernon, F. Y. 
Kaup, Johannes - 1118 Vest 8th St, Vilraington, Del. 
Kosenkranius, Lembit - 141 Pnuline Blvd.,Leonia,F.J. 
Kuusler, Elmar - 239-41 E 109 St, Ap.7, Few York,F,Y. 
Künnap, Boris - 108 A 3rd St, F.V., Fairbault, Hinn. 
Laan, Bruno - 1009§ Vest 25 St, Los Angeles 7, Cal. 
Laantee, Kiiri - Lu uh. Theol. Seninary, 7301 Germantown 

/ Ave. Philadelphia 19, Fa. 
Laupa, Harald - c/o Eerzog, 1172 Andersen Ave, Ap. 5A, 

/Fev; York, F.Y. JE 8-8202 
Lehtmäe, Aksel - 108 Paulison Ave, Ridgefield Park, F.J. 
Handre, Jüri - 2426 Linden Ave., Baltinore, Kd. 
Iffillert, 01af V. - 933 S. Kenilworth, Oak Park, Iil. 
Mägi, Ragnar - 362 E 183 St., ITew York, F. Y. 
llägis, Olaf - Pae* Luther College, Pr.rkland, Vash. 
Pais, Raimond - 1671-73 2nd Ave., Ap. 3S,Few York, F.Y. 
Perandi, Aado - 90 Cortlandt St, Fev; York 7, F.Y. 

/ BA 7-4729 
Rehepapp, Aleksander - 501 E 78 St, Ap.l4,Few York, F.Y. 
Sootaru, Armas - 1102 ünsonio Ave.San Francisco 17, Cal. 
Tammaru, Enn - 5219 Kimbnrk Ave, Chicago, Iil. 
Tomusk, August - Porth Amboy Gen. Hosp. ,Perth Amboy,F.J. 
Ööpik, Tõnis - 2010 F lõth Ave, Tlelrose Park, Iil. 

L!l! Ifl! jn robr reb! 

Grabbi, Ifellar - 413 E 84 St., Few York, F.Y. 
Hiiruna, Einar - 238 E Uric St., Chicago 11, Iil. 
Horn, Hans - E.1I.C. Colloge Stcvtion.Berrien Springs^ich 
Jurs, Artur - 4537 F Vinchester Ave, Chicr.go, Iil. 
Kapsi, Egon - 153 E 26 St., 17ev: York, F.Y. 
Kask, Uno -
KiIgast, Helmut - George St. & Forth Ave.Kelrose Park,131 
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Kärt, 33ndel - c/o G, Kuuakvere, 976 Rooacvclt st., Sers-
/ brook, ITeJ. 

Link, Jelix - H12 3 26 St., Nev/ York, ]T. Y. 
Lutter, Gusten - 1305 So. rr.rion St., Donver, Col. 
Mölter, Ivo - 446 Vest 56 St., Khnaaa City, Uo. 
Pardre, Koit V. - 409 TJ 84 St., Nov York, IT.Y. 
Puskar, Viktor - 300 w 107 St., Pov York, r.Y. 
Roonann, Hugo - 136 Reid 3t., Elizabeth, IT«J. 
Seitom, Arnold - 6148 S Ingolaide Ave., Chicago, Iil. 
Sork, Henno - V/ea torn Illinois State C o lloge ,L"c.comb ,111. 

Õiendu8f 

Klsaolevn. numbri 9 leheküljele on kogemata iiko ek-
aitav trükiviga juhtunud artiklis "Arve Rotsliast". Ni
melt peab olema Juurdekasvu osas Rootaio 35, nendest su
ri 1, lahkunud 1, jäi 33 (nitto 32) ning sõnuti kokku
võttes lõppsumna 72. 

"Meie Side" nr. B/9 (II aastakäik) .VT 1 jaan d ja: Korncrr.t-
sioon Rotalia konvent TJSA-a. Toimetuse aadress: i-c.do 
Perandi - Cortlandt Eotel,90 Cortlrjidt St,K"ev York 7, IT.Y. 
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KORP! ROTALIA BüLKETÄÄIT 

Nr. 12 (II aastakäik) New York, dets* 1951 

1 9 5 1 - 1 9 5 2  
Oleme jälle jõudnud uue ajaliku kilomeetripostini, 

mis seisab mineviku ja tuleviku rajal. Sel puhul on kom
beks saanud püüda ennustada tulevikku, teha tuleviku ka
vasid või lihtsalt laskuda sooviunelmate valda. Teisest 
küljest aga aastavahetusel tehakse ka bilanss möödunud 
aja suhtes. Oleme siiski sedavõrd realistlikud ja kai
nelt mõtlejad, et sukelduda tulevikku näib olevat asjata 
püüe. Iga aasta tehtud ennustused ja lootused on järje
kindlalt ebaõnnestunud - ning vist ei ole mõtet seda uu
esti korrata. 

Heidame parem pilgu minevikku, et sealt leida head 
ja halba, kordaminekuid ja ebaõnnestumisi - et uuel aas
tal eelmise aasta kogemusi ratsionaalselt ära kasutada. 

Rotalla elu 1951. aastal on olnud üldiselt stabiil
ne. Aasta tegevuse positiivsele küljele võiksime märkida 
järgmist: järjekindel korporatsiooni liikmete arvu suu
renemine noorliikmete juurdetuleku näolj korporatsiooni 
sisemise elu enam-vähem korralik funktsioneerimine, püüe 
oma elu kohandada võimalikult kodukorra päraselt,arvesse 
võttes kohalikke olusid; meie liikmete järjekindel ra
kendumine Eesti rahvuslik-seltskondlikule tööle; teatav 
majanduslik tõus korporatsiooni elus ja tema tegevuses ; 
normaalsete sõbralikkude suhete taasloomine teiste eesti 
akadeemiliste organisatsioonidega ja,mis kõige tähtsam, 
endise Rotalia vaimu ja ideelise tasapinna alalhoidmine, 
säilitamine ja arendamine. 

Kuid ka negatiivseid külgi on silma paistnud.Ei ole 
veel suudetud kogu Rotalia peret organiseerida hästi kor
raldatud tervikusse; näit. pole ikka veel 16 Austraalia 
rotalust suutnud ennast koondada. Kindlasti ei ole kõik 
korporatsiooni organid omas töös teinud ja saavutanudse
da, mida oleks võinud hea tahte ja energiaga^korda saata. 
On paljusid asju lihtsalt "minna lastud"! Meie omavahe
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line side ei ole tuscv&rg1^ läinud, vaid näitab tendent
si lõdvenemise poole,, oeda iseäranis siin "Uues Maai 1-
masn. Selleks on ja lr-ic.ub palju põhjusi, kuid unun, et 
kurja juur peitub siiski selles kurikuulsas "mammona ja
his", mis nagu masspaiihhoos siin kõiki haarab. Selle põ
himõte on ju lihtne? "Tee ainult seda, mis su rahakotile 
kasulik on!" Ning Rotalia tegevus siin paguluses pole 
praegu igakord rahakotile mitte tulus - pigemini kahju
lik - ja sellest tekibki võõrdumine, leigus ja ükskõik
sus. Sõpruse, rääkimata vennastuse, mõiste hakkab muutu
ma ilusaks sõnakõlksuks. Tihtigi otsitakse sõprust seal, 
kus ta jällegi kasulik on ja ka võõraste juures. Jah -
käiakse pidudel, kinos, koosolekutel, kirikus, sünnipäe
vadel ja igasugustel teistel kokkutulekutel - aga Rota
lia kooskäimiste, isegi kommersside jaoks "ei ole aega 
ega raha."» 

Meil lonkab täielikult sidepidamine nende kaasven
dadega, kes eraldatult elavad. Üksikud erakirjad ei loo 
veel sidet korporatiivses mõttes. Nii võõrduvad eemalole-
jad lõplikult ära. Iseäranis halb on see noorliikmete 
s. t, reb; ja 1! 1 f - suhtes. Nad pole veel suutnud korpo
ratsiooni külge kasvada, kui juba hakkavad võõraks jääma 
sest nende eest hoolitsetakse liiga vähe. Tugevasti an
nab end tunda ka majanduslikkude kohustuste täitmine. Ca 
50 - 60 % liikmetest on aeda korralikult teinud, teise d 
ei leia, et see väga vajalik oleks olnud. Meil on olnud 
terve rida häid kavatsusi, millede läbiviimist on kaalu
tud ja sõelutud, kuid mis siiski on jäänud teostamata.Ma 
kardan, et vahest mõnigi seni loodud ja hädavajalik et
tevõte võib variseda ja sellest oleks suur kahju Rota
llale. 

Nii leiame, et negatiivsed Järeldused möödunud aas
tast polegi nii väikesed* Nad ähvardavad seda, mis meile 
kõige väärtuslikum on - meie aateid, meie sihte,meie tu
levikku. Rotalia on praegu kõige suurem ja kõige elujõu
lisem eesti korporatsioon paguluses. Tahaks loota ja us
kuda, et see ka edaspidi nii püsima jääks. Meid ootab 
ees veel suur töö Ja vastutus* Meie ei tohi sellest kõr
vale jääda, kui me ole^re eestlased ja tahame eestlasteks 
Jääda. Ainult veidi rohkem huvi, ühistunnet, sõprustun -
net ja armastust oma korporatsiooni vastu oleks vaja ~ 
siis saame Jälle edasi? 

Nende soovide ja lootustega katsume 1952 aastas eda
si jõuda. 

Paul Mägi 

- o - 0 - o -
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nnn^-/jjsjs-r 2, 
Kuigi of grupp oli vabanenud vanade eestkosteleest, 

oli ta ilma resa+.a ja kaitseta. 
ITüüd kutsutakse o? grupp kokku, et selgusele jõuda, 

mida peale hr»kata«. Tule"! otsusele ennast organiseeruda , 
aga olles pettunud seltsida ebastabiilsusest, pooldati 
korporatsioon 1 asutqjni=t» Arutati võimalikku arengut ja 
oldi arvamusel et Raj ust sap.b asjat sest ülikooXilesge tu
li aoorustc Vanu or.eg-s ette nohioejaid polnud oodata gien-
de aeg oli juba aslja+n.cja* 

G! grupp organiseerus kindlamaks, määrr.tl liikme
maksuks 2 rubla kuus, millest pidi saama asutamise kapi
tal. 

Varsti oli tr.l ninlgi valmis, ilup "Rotalia", mis 
tähendas Eesti mundri 3uioopnpoolsemat tippu. Veidi ras
kem ol% koostada värvide kooskõla. Minu' poolt uil ette 
pandud kombinatsioon; sinine-must-roheline. Aga selles , 
nii tähtsas ns jn.s leiti, et ühe mehe aru on nagu liiga 
välke garantiia Kn teised pidid midagi looma. Ka tõin 
oma värvide kasti, pintsleid, vett Ja Joonistuspaberil. 
Tegime mitmeid värve ribasid ja hakkasime neid kõrvuti 
laduma, silmas pidades ka eesti trikoloori. Hui värvi
dest ja nende nüanssidest puudus tuli, segasime neidjäi-
lo» Aga esimene proov oli siiski meeltmööda Ja leidis 
ikka enrun pooldajaid. Viimaks pühkis Jüri Uluots higi 
otsaesiselt Ja ütles, et Mihkel on vastuvõetav. 

Veidi keerulisem oli põhikirja koostamine* Seda pi
did ette valmistama Uluots, Tlef ja Trelkelder.Uluots ja 
Tief tuhnisid välja paari korp!"1 põhikirjad ning jätsid 
oma kavast kõik üleliigse välja, lähtudes põhimõttel, et 
see, millest polnud ju*tu, on lubatav. 

Põhikiri valnta, kirjutasid sellele alla univerel -
teedl kodanikud Tief, Trelkelder Ja Uluots ja andsid ta 
sisse kinnitamiseks. 3i mäleta, kas Siseasjade või Hari
dusministeeriumi, kuid igatahes sinna, kus neil oli amet
konnas tutvusi. 

Kevadel sisseantud põhikirja edukäike käis var-temas 
Ja selgitamas Uluots, kes jäi suveks Peterburgi. Umbes 
pooleaastase ootamise järgi kinnitati põhikiri 26. okt, 
1813. a. ja mõne päeva pärast oli tenda, et tuleb asuda 
oma kava realiseerimisele. 

Aga vahepeal ei olnud c! asi soigus. Paul Mägi ja 
mina töötasime koos ja ühel nõul esimese kodukorra välja, 
mis hiljem leidis täiendamist ja uuendamist. Kuid see 
põlli« mis on pärit 1913» aastast (siht, konvendi koos
olek, praestdlum, liikmete õigused, liikmeks vastuvõtmi
ne» ametnikud) on senini puutumata. 
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Teised of lased tegid omalt poolt tutvu ei teiste kozp! 
liikmetega. 

Kui põhikiri käes, siis muutusid o! koosolekud sa
gedamaks, võeti kodukord läbi ja peaturl pl>yr. ki.aimuote 
juures. Said tellitud värviteklid ja ve.rripaelai Stähl-
berg'ilt Tartust. Õmmeldi lipu kangad kokjcn* Kõle? ras
kem oli leida konvendi korter. Üliõpilased olid majape
remeeste hirmuks, see suur pahandus politseiga* mis tul
la võis, mine tea, mis ussisugu see on! Aga viimaks nae
ratas õnn, 

Wassili saarel II joonel oli maja N43, majaomanik -
A. Diederichs. Tema üüris oma teises majas korteri välja 
vene korp! Neo-Ruthenia'le (must-valge-oraanž).Kolmandas 
majas asus üks tühi korter, milles oli varemalt olnud 
hobuse tall ja hiljem ümber ehitatud eluruumideks, kus 
aga nähtavasti keegi ei tahtnud kaua püsida. See koosnes 
kahest ruumist, suurem 5 x 6 m, väiksem 4 x 6 m, millest 
kaks kolmandikku oli köök, eeskoda ja WC. Seda korterit 
üürisime 25 rubla eest kuus. Üür sai enamalt jaolt kqr -
ralikult tasutud, kuigi Jäi ka mõnikord tasumata. Ühel 
niisugusel juhtumil ütles Diederichs, et makske nagu saa
te, mull ei tee see mingisugust kurja. 

Kui korter käes, tuli möbleerimine. Selleks tehti 
laenu 75 rubla P. E* Laenu-Eoiu Ühisuselt (vt, Otto Mägi 
"Meie Side" I«o. 8/9. 1950). Sõpradel oli kange usk täi
ka teenistusesse ja ostsid sealt söögilaua ja raamatuka
pi. Mina võrdlesin täika hindu oma 11eferandi omadega ja 
tellisin kaks tosinat priima viini toole Thonet'ilt (Fe-
terburgi laost). Niisugusel robustsel seltskonnal, nagu 
tudengid, peab ka mööbel olema soliidne. Nagu kuulutasin 
olid varsti söögilaual koguni kaks jalga lahti. Hiljem 
tellisin Tartust tuttavalt laudsepalt korraliku kneip-
laua, mille ümber oli ruumi kõigil. 

Asutamise koosolek peeti ära lo. okt• 1913.Otsusta
ti üles astuda värvides 29. okt . 1913 ja sellest teatada 
kõikidele eesti üliõpilasorganisatsioonidele. Vehepec.1 
tunda endid rebastena ning parandada omi kombeid. Sel 
koosolekul valiti ka esimene praesidium: I senior Ott 
Tief, II senior - laekur Mihkel Luht, III senior - seri-
ba Daniel Tiks ja olderman Paul Mägi. Kag. referendi oli 
J, Uluots ja mag.cant. P. Mägi, mag* puue. Leo Mägi. 

Kohe peale esluest koosolekut liitusid meiega Niko-
laus Hurt, Martin Jung ja Mihkel Mats. Varsti tuli esi
mese coetuse rebasena juurde Adolf Margevits. 

Vilistlastena avaldasid soovi kaasa tulla Artur 
Lossmann, Konrad Meyer Ja Julius Lill. Pidulik oli vär
vide saamine 29» okt. 1913. konvendi korteris. Esimesena 
andis vande Ott Tief, siis oid!, xx ja xxx. Lõbus koos
viibimine kestis kaua. 

Järgneval päeval oli suurem Eesti Haridusseltsi pi
du. Saalis läks sosin lahtii korporandid saabusid. Vaa



ür. 12 (II) M e i e  S i d e  5  

deldi ja hinnati. Kui oleks olnud võimalik moodustada 
saba, siis oleks näitsikud selles oodanud oma järjekorda 
et tantsu proovida päevakangelastega. Kui pidu lõppes, 
siis voorisid Rotalused oma konvendi korterisse külalis
tega, kelledeks olid A. Lossmann, 0. Kagi abikaasaga, J. 
Lill abikaasaga ja Karl Hollmann abikaasaga. Selle kü
laskäigu puhul tuli suuri laineid üle elada K.Hollmannil 
kes oli Põhjala vilistlane. Teda noomis põhjalikult läbi 
A. Shipai - kuidas sa vennas julgesid astuda sesse juma-
lakartmatusse kohta ja olgu see viimane kord. ( Sellest 
jutustas mulle pr. Hollmann 35 aastat hiljem). - Varsti 
tuli kätte jõuluvaheaeg. Rotalia värve nähti Tallinnas, 
Tartus ja Riias. Tähelepanu sai äratatud. 

Vaevalt saime avalikkuse ette ilmuda, kui Peterburi 
Teatajas ilmus väga mürgine artikkel, milles segati ja 
vassiti nime kallal (akadeemiline korp! - contra akade-
mistid, mis olid sisuliselt vene marurahvuslaste üliõp. 
klubid). Pet. Teataja pidi siiski avaldama resoluutse ja 
korrektse 0, Tiefi õienduse. 

Vähehaaval hakkas koguma ka noori Rotaliasse. Taga
sihoidlikkuse üheks põhjuseks oli vastuagitatsioon, tei
seks sõda, mis juuli kuu lõpul 1914 rtlgas, kolmandaks pi
di ju noor organisatsioon endale kannuseid teenima. 

Peterburi ajastus oli liikmete nimestik: W. Eukel-
berg, A. Madisson, Fr. Torningas, K. Martin, Wm.Tomingas, 
K. Võhrmann, J. Tusti, F. Murgevitš, A. Riokman, vii? H. 
Liiv, H. Erler, J. Kurg, A. Kann. 

1914. a. I sem. valiti uueks senioriks Robbi Trel
kelder. Tiefil ei jätkunud enam aega. Sellest senestrist 
on meelde jäänud 3 juhtu. Ajaliselt esimene oli üks vi
siidi proov Peterburi Eesti Üliõpilaste Seltsi (uks kä
remeelsemaid) just nende koosoleku ajaks. Kel istes ime uk
se taga. Vaikus - ja siis sammude sahin. Läbi ukse prao 
küsitakse, kes seal on. Fimetame endid ja siis lastakse 
sisse. Seletame - tulime vaatama kuidas naaberrahvas elab 
ja on. Hakatakse meie ees vabandama: neil olevat refe
raat, mida kannab ette üks vabrikutööline. Selle oleva t 
Anvelt pannud üliõpilasi valgustama, olevat neil veidi 
piinlik kaasvõitlejate ees. Meie aga võiks ju ka pealt 
kuulata. Istusime veidi, vahtisime üliõpilastele näkku -
need vastu, ja oli pisut õudne. Ma müksasin naabrile kül
ge, meie eksitame siin, läheme parem tagasi C!Q!-le. Tä
naval karastas värske õhk ja kui 8 mehelise salgana sai
me oma esikust läbi, võttis Humpa (Reindorf) hääle sisse 
ja tuli sulaselge "Pereat tristitis! 

See oli esimene puhang, kus meie pere tundis ennast 
ühiste huvidega ühise C!9! külge seotud olevat. 

Teine sündmus oli esimese kommerssi pidamine^ 1 .märt
sil 1914. See oli elamus omaette ja selle kava leiab ala
ti kordamist kommerssidel muutmata järjestuses. 

Kolmas cün^mus oli 1. mai vastuvõtt koos külaliste
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ga, kelledeks olid eesti korporatsioonide Peterburis ela
vad vilistlased(Vironiast, Frati Bstica«3h ja Sakalast; . 
See tõi Rotalia lähemale korporantide orbiiti. Pal.iu hil
jem, põgenemisel Saksamaale, tuletas ins. Amberg seda 
juhtumit meelde umbes, et oli ilus Õhtu • 

Meie lähemateks naabriteks, ruumiliselt, oli vene
lastest, sakslestest ja poolakatest koosnev sega korp! 
Neo-Ruthenia. Kontakt nendega kujunes sõbralikuks. Ru-
thenlased olid jõukama rahva ja kõrgema ametkonna isade 
pojad. Ifad olid hästi informeeritud meie Õlle tagavara
dest, või siis, kui meil olid suuremad läilalistekogud -
tulid nad ikka külla. Vahekord läks tülideta. Kus peaks 
nüüd kõik neel Sokolow'id, Draguevitš'id, Fedike Essen 
(Dose moi») olema?ITende seltsi oli ära eksinud kr. üks 
saarlane, Loorentz. Cli seal kaua aega rebase seemneks. 

In t ernatsionaalne t 
Läbikäimine aga eesti üliõpilastega Peterburis ei 

võtnud vedu. 

Mihkel Luht 

EESlTO EKQJOQJQJiBOlMXBQJOOiS <DA 
D2 ® TJÄ CL D A 

Vilistlase Adolf Perandi sõnavõtt "Meie Side" (nr. 
10/11 - 1951) veergudel rotäiuste ülesannetest momendi 
avalikuelu jn kultuurilise eneseteostamise olukorras sun
nib oma konspektiivse, kuid tabava ideehaaravusega taht
matult küsimust konkretiseerima, eriti seoses uue jõuli
se kui tuuri pooluse tekkimisega meie rahvusühiskonnas.Sel
leks pooluseks on mõni kuu tagasi loodud ja kohe ka jõu
liselt startinud Eesti Kirjanike Kooperatiiv. 

Küsimus on sedavõrd tähtis küll, et käesolevas väl
jaandes jälgida, missugused positiivsed sihitaotlused on 
Õhutanud uue kirjastusettevõtte sündi. Tõsiasjadest üksi 
et äsja loodud Eesti Kirjanike Kooperatiiv on ühistege-
lik ettevõte, on vähe# Seda enam, et sõna "ühistegelik" 
seotuna kirjastusliku tegevusega on toonud meile pagu-
laskogemusist halva maigu suhu. 

Ent kõnesoleval korral polo leidnudki ^rõhutamist 
see sõnavarjund ega mõiste, vaid palju enam tõsiasi, et 
uus kirjastuslik ettevõte seab oma sihiks vaimukuitüüpi
liste toodete vahendamise ilma ärimehelike vahe11kaup1e-
jateta - loojalt otse vajajale. See asjaolu on tähtis , 
sest sellega on loodud juba ka võimalus juhtida vähest 
rahvuslikku kapitali, mis kulutatakse kirjandusele, ta
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gasi rahvusliku loomingu viljalemiseks, Kraanid ja häma
rad kõrvalteed, mida mööda kirjandusele määratud summad 
võivad voolata üksikute vastutustundetute isikute rikas
tumiseks ja jätta asjaosalise, s.os autori rahulduma oma 
loomingulise töö tasuna ainult aimuslikest sentidest, on 
korraga suletud. Ja sedamööda muutub selgemaks lootust e 
taevas. Heie ei seisa enam kindla tõsiasja eesj, et meie 
kirjandus sureb kirjastuslike väljakurnanisolude sunnil 
ka ise varem-hilj era välja. See on reaalsele olukorrale ra
janev mõttearendus, mis leidnud õigustatud esiletõstmist 
ka kirjastuse esimeses apellis. Kui järgida seda rada, 
siis võib tabada suurema vaevata kirjastuse asjaajaja 
Beraard Kangro varjatud mõtte, mida ta väljendab flTeie 
Elule" antud jutuajamises, kui seab küsimuse: kas luge
jaskond ei ole tulnud hetkekski mõttele, kuidas vabasta
da oma loovat kirjanikkonda ajutisekski muualalisest tap
vast leivateenimise murest ja vcinaldada talle paari 
kuudki aastas loominguliseks tegevuseks, mille kestel 
teab olevat oma eksistentsi tagatud? Honorar ei ole loo
vale inimesele äri, vaid abinõu, mis võimaldab talle 
loomingut ja tagab töösse süvenunist# võimaldades loo
mingu kunstilist kõrgust. 

Sama saatuslikult söödis, nagu on seisnud seni meie 
kirjandusliku taseme viljelemine autorile tasutava töö-
väärse honorari kaudu, on olnud ka kirjanikkonna juurde
kasvu probleem üldse. EKKO juhatusliige Valuv Uibopuu 
tabab tõde kõige lähemalt, kui ta oma jutuajamises "lleie 
Elule" kõigepealt konstateerib, et ainult siis võib ühe 
rahva kirjandusest tõusta suurvaime, kui kirjanduslik pÕ 
ld ise on avar. Suurelt põllult võivad tõusta üksikud 
kõrged viljapeade Samas kriipsutab aga Uibopuu alla tõ
siasja, et meie kirjastustegevuses pole nähtud seni kä
sikirjade taga autoreid, loojaid® rt0n puudunud suunav 
hoolitsus, mis traditsioonidega kirjanduslikus elus ise
enesest mõistetav. Kirjanikes ei ole nähtud neis uinuva
te tulevaste ideede ja teoste kandjaid, kellele vaja an
da võimalusi nende teostamiseks.". 

Käesoleva sõnavõtu ruum on liialt piiratud selleks, 
et teostada uue kirjastuse ideelistes põhialustes veelgi 
ulatuslikumaid vaatlusi. Väljatõstetud momendid üksi on 
aga juba niivõrd põhjapanevad, et puudub õieti vajaduski 
siirduda veel kaugemale. EI3C0-ät on tõusnud tegur, mille 
tähtsuse ulatust meie praegu veevait suudamegi täies ula
tuses hinnata. Tegudeks ja id ee teostajaist eks vormitud 
aeg ise on parim asjaolude tõestaja. Meenutavalt olgu 
tsiteeritud veel ainult Visnapuu kindlat veendumust: "On 
olemas ainult üksainus üldeestiline kogudus, kuhu mahu
vad kõik erinevate poliitiliste parteide ja usuliste ü-
hingute liikmed peale kommunistlike rahvareeturite* See 
kogudus on Eesti kultuurikogudus.." 

Allakirjutaja ei kahtle, et Rotalia kaasvendade pe-
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reüle kogu maailma näeb sellesse Eesti kultuurikogudusse 
liitumises, selle laiendamise eest võitlemises ja idees
tiku selgitamises selle missiooni teostamistt mida rõhu
tab vii' Adolf Ferandi eespool nimetatud "Heie Side"numb-
ris. See on ülesanne mitte ühendada üksnes ausaid, kind
laid ja iseteadvaid rotaluseid võitluseks Eesti, meie 
isamaa eest, vaid ka ülesanne tõmmata Eesti kultuuriko-
guduse kõrge ideeteostamise malevasse kaasa kõiki eest
lasi peale kommunistlike rahvareeturite. Arusaamine Ro
talia peres sellest ainuteest küsimuse otstarbekal ja&l-
davajalikul korraldamisel on vanem, kui üldsus seda teab. 
See juhib meid tagasi 18, aprillile lf-50 vii! William 
Tomingase korteris Brooklynis, 2cus nimetatud kuupäeva 
õhtul toimus kahe rotaluse - Adolf Perandi ja allakirju
taja - kokkukutsel umbes 15 isiku nõupidamine samalaadse 
ja samu ideid teostava kirjastuse loomiseks. Ideed, mis, 
sellel nõupidamisel heaks kiideti, arenesid kõigepealt 
kirjastus "Koguja" põhikirjaks ja realiseerusid siis veel
gi ulatuslikumalt küpsedes kogu eesti kirjanikkonda 
koondavaks ja liitvaks Eesti Kirjanike Kooperatiiviks. 

Kaine reaalväärtuse hindamine koes järgnenud tege
like sarmudega on andnud Rotaliale algusest peale nõne-
määrase osa ühes eesti rahvusliku olemasolu ja vaimse 
taastõusu tähtsaimas voitlussektoris. Kas tarvitseb nüüd 
märkida veel ka sellest tulenevate kohustuste järgmisi 
faase nende tegelikkuses? Vaevalt, sest need järgnevad ot
seselt Rotalia eksistentsi põhialustest nende ajaloolises 
traditsi lonis, Kui see sõnavõtt on suutnud tutvustada 
vii! Ado '.f Perandi artiklit ühel liinil konkretiseerida 
katsudes meie kaasvendade peret küsimuse ideeliste ja 
arengulijte üksikasjadega senisest lähemalt, siis on ta 
ülesanne täidetud» Muu järgneb kohustustest, mis sisal
dab oma tõestunud elujõus sini-must-rohelise ulatuslik , 
alati njor ja igavesti elujõuline deviis. 

Johannes Kaup 

V O O  o o o — 

Kui Jüri Uluots elas üliõpilasena Peterburis, siis 
ta emas tas teha hommikupoolseid jalutuskäike, ITii käis 
ta "."Cthete-vahel Peterburi Poolel asuvas loomaaias* ^See 
oli üsna suur park. Seal leidus .nitmet liiki loomi võrd-
leriisi kitsastes puurides. Kord :öitis ta tähelepanu ha
rilik karu• Jüri 'oopsutns, nagu liarilikult, oma "Adawci 
"Jak'!" (10 tk. 6 kopika eest). 'Taru vaatas igatsevate 
s. Imadega Jüri suitsu. Jüri teades oli karu taimetoitla
ne. Ta lennutas karule ühe paberossi. Karu nuusutas ja 
f.Õi selle ära. Hangus "veel?". Jirri tõi paki mahorkaga. 
JZa selle sõi karu ära. Pärast imestas Jüri, et nii kange 
rjürk ei murdnud karu. 
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=== 38. aastapäeva kommerss peeti Stockholmis 11. no
vembril ja perekonnaõhtu eelmisel päeval, s.o. lo. no
vembril 1951. Osavõtt neist oli elav, kusjuures perekon
naõhtust osavõtt (65 osavõtjat) kujunes suurimaks Rootsi 
koondise ajaloos. Koondise uus praesidium valiti järgmi
ses koosseisus: Rot! x - vii! Kr. Joost, abi - vii! K. 
Aasa (Göteborgi osakonna senior), abi - confr» ' G. Berg-
gren, Rot! xx - vii» L. Karupää, Rot! xxx - comJrfR.Paas 
ja olderman - vii» A. Pais. 

=== Möödunud tegevusaasta kestel (1950/51) on Rootsi 
Koondisest teiste koondiste piirkonda lahkunud 18 korp!-i 
liiget ja nimekirjast on kustutatud 1 liige. Sama aja 
jooksul on teistest koondistest Rootsi siirdunud 3 ja 
uute liikmetena sisse astunud 8 isikut. Seega on koondi
se liikmete arv möödunud tegevusaasta jooksul vähenenud 
8 võrra. Kuna viimasel ajal emigreerumise palavik siin 
on tunduvalt vähenenud, on lootusi, et Koondise liikmete 
praegune arv - 75 - jääb püsida. 

== 1950/51 aastal on Koondis Stockholmis korraldanud 
järgmisi üritusi: perekonnaõhtuid - 1, külalisõhtuid -4, 
suvepäevi - 1, koosviibimisi kogu Stockholmi pere ulatu
ses korp!-i liikmete juures - 3, lahkumisÕhtuid - 2, re-
feraatõhtuid - 14, klubiõhtuid (harilikult koos KKK-ga) 
- 32| kokku 58 üritust 872 osavõtjaga. Iga Stockholmis 
asuv korp!-i liige on keskmiselt 2 korda kuus osa võtnud 
mõnest üritusest. 

Peale eeltoodud ürituste on veel konvendi daamid 
käinud koos igas kuus ühe korra. See ülevaade ei hõlma 
osakondade tegevust Göteborgis ja Uppsalas. 

=== Möödunud jõulupühade ajal said Rootsi Rotalused äk
ki meeldiva üllatuse osaliseks. Vilistlaskogu Juhatuse 
poolt ITew York'is saadeti Rootsi Koondisele posti teel 
heliplaat jõulutervitustega. Kaugelt tulnud tervitused , 
kanti ette esimesel jõulupühal vii! A. Ventseli korte
risse kogunenud üle kolmekümnele Rotnlusele j e ^ nende 
abikaasadele. Tervitused olid Vilistlaskogu ^ esimehelt 
vii! A. Perandilt ja USA Koondise esimehelt vii! H.Lees-
mentilt. 

=== JÕulukogunemine esimesel pühal vii! A. Ventseli poo
le le on Stockholmis kujunenud juba teatavaks traditsi
ooniks ning toimus nende pühade puhul viiendnroat korda 
samas kohas. 

=== Himetatgd kokkutulekul anti värvid 1!1I H. Arro le. 
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Confr! Arro tuleb ühtlasi ülekandmisele vilistlaskokku , 
kuna tema juba aasta enne Rotaliacöc; aatvmiat. oli lõpe
tanud Uitunas asuva põllumajandusülikooli agronoomi ast
mega. 

=== Sel kokkutulekul võis snnuti kon 31 r.t e eri dc. ,n agu ju
ba novembris tohourv.i perekonnaõhtu 131 puhul, et vaatama
ta ouurele amipratsioonile Rootsist (11)51 aantal lahkus 
siit ümn.rguriolt 20 RvhalusL) ei ole seda märgata korp! 
-i ürituyh»s Juurey.,. millistest osavõtt on sõna suur kui 
vareminigi. 

=== Vii! A. Keller'i tervis on juba niivõrd paranenud , 
et ta on asunud ocu tööülesannete täitmisele Stockholmi 
lähedal Rotebro pärmivabriku kontoris» 

=== Stockholmist on Kanadasse siirdunud vii» A. Eulgmr. 
ja reb! R0 fjepp* Rootsi Koondisest on senini Kanadasse 
läinud 1 lylt jn. 1 reb! ning USA-sse 1 reb». 

===== Uue lihtliiknena on Stockholmis vastu võetud A. 
Treufeldt, meie vilistlase Treufeldti poeg., Treufeldt ise 
küüditati 1941c a. ja tema saatuse üle puuduvad igasugu
sed teated. 

=== 13. jaanuaril 1952. toimub Stockholmis traditsioo
niline nälestustalitus vii! Jüri Uluotsa hauale Sellest 
on palutud osa võtma ka teiste eesti orgi-de esindajad. 

===== Rotalia algatusel ellukutsutud "Prof. Jüri Uluotsa 
nimeline Stipendiumi fond" töö-cab edukalt juba neljan da -
j3.1t aastat o Xolnmdcmal tegovu saast alp milline äsja lõp
pes* anti stlpencliunityra välja kr» 25500." • Teiste hul
gas sai ka ki*c 200,- suuruse stipendiumi Uppsala "ilikoo-
lia Spoiv conVr? Ü6 Raiend» Stipendiumifondi esimeheks 
on vili As Vontsel* 

Ö CbfOh CL/TbCUCott 
— — L õ p u k s  o n  õ n - O õ e t t i n u d  k i  m e i e  c o n f r »  R a i m o n i  M a g i  1  
Sak?CiTtp.l* (eJ,ne JrMJkfürr.ta/ välja pääq^üa Krnzvlasae. 
Ta v.d:ees on Hudson Bay Ave 32»3fc. Kirka.and Lake,Ont.Ca-

= == Kfiaaviliatlase Vladimir Paaveli uus aadress Saksa -
maeil on, "sõra ^tuinplntü 3P ITevss/Rhi m 

Vii j Parw-sl t-=sgt mõn^ aasi a eest onn Dr.> Ing j töö 
Ja on pr.ic=Q'j pvofeyaoriks Hannoveri Tehnika Uiiieooli juu-
rest 
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B ALTlf lORtLST 
Baltinorea (Karyland), kus on leidnud omale elukoha 

ja tegevuse terve rida rotaiusi (Ferdinand Sööt, Rudolf 
Ise, Johannes Pedak, Jüri ITandre Ja Sergei r.ariyuu), on 
kõik eelnimetatud kaaavennad sukeldunud intensiivsesse , 
seltskondlikku tegevusse. Koonluna kohaliku Eesti Seltsi 
ja luterliku koguduse ümber, tegutseb F. Sööt väsimatult 
nende organisatsioonide juhatustes organisaatorina ja pal
jude teiste ürituste algatajana. Sama kehtib R. Ise koh
ta. J. Peiaku õlgadel lasuvad kohaliku täienduskooli ju
hataja ja seltsi kultuurtoimkonna juhi laiad ülesanded, 
kuna J« Mandre on andunud muusikalisele loomingule ja 
tegevusele, Eelmistest vähem vilksatab avalike ürituste
ga seoses S# Maripuu nimi, kuna töökohustus seab talle 
võrdlemisi suri takistusi, 

Uende ridade kirjutamise momendil on Baltinorea et
tevalmistamisel suurejooneline Vabariigi aastapäeva ja 
rahvusliku suurkontserdi korraldamine, milles rotaluete-
le langeb raskeid ülesandeid# Ettevalmistamisel on ka 
populaarteaduslike ja kirjanduslike loengute sari,samuti 
kirjandusõhtute korraldamine# Siin aitab töö- ja liik
lusolude võimalustele vastavalt kaasa 70 miili eemal, 
Wilmingtonis elutsev rotalus Joh. Kaup# 

U . S . A  - s t  
==- Confr! Lembit Kosenkranius lahkus konvendi praesi-
diunist kolmanda aeniori kohalt, kuna ta asub elama Fen-
syIvanla osariiki, kus tal avaneb võimalus ühe sealse ü-
likooli juures stipendiumi saamiseks» Confr!Koqenkranius 
kavatseb hakata Õppima elektrotehnikat, millele tal oli 
võimalus juba Saksamaal viibides IRO kutsekoolis teata
vaid eelteadmisi omandada. 

=== Korpf Rotalia sv.giskomroerss ITew Yorgis möödus suu
re hooga elava osavõtu saatel. Kommersiks oli kohale il
munud kaasvendi ka väljastpoolt New Yorki. Esmakordoe ju-
huna USA-B olid kõikidel rotalustel kommersil viibides -
olemns värviteklid, mis jättis iluaa ning ühtlase mulje. 
Kommerssiie jürgnevr.l perekonnaõhtu 1 esines vii! Heikki 
Lee siu eriti abikaasa pr. Helvi Leesment soololauludega ja 
confr! A# Perandi esitas kitsasfilmi Rotaluste tegevu
sest möödunud ar^sta jooksul. 

=== 17# septembril 1951. sügiskomnersile eelneval EKK-1 
võeti vastu tegevliikmeks reb! Hell:.r Grabbi, kea on vii 
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Grabbl poeg* Soovime oinalt poolt õnne värskele värvi
kandjale# 

=== Seoses kasvavate ameti- Ja Õppeülesannetega lohkus 
oonfr? Aado Perandi korp* Rotalia bülletääni "Meie Side" 
toimetaja kohalt. Uue toimetaja valimine toinub "Meie 
Side" toimetuse kolleegiumi poolt* 

=== • Koondise tegevusest mainides on ITew Yorgis aasta
vahetusel toimunud järjekindlalt koosviibimised iga kohe 
nädala tagant. Samuti on peetud üks referaatchtu, kus re
fereeris vii» E. Alver# Confr! Rehepapp esines ühel Õh
tul kitsasfilmi ettekandega, näidatea pilte vanast kodu-
aegsest Tallinnast ja hetkeid siinsest ameerika elust* 

===== Konvendi ajaloos esmakordselt on jäädvustatud meie 
kommerss filmile* Confr! A* Perandi poolt valmistati ca 
15»minutiline värviline kitsasfilm Hew Yorgis toimunud -
sügiskommersist* 

=== 711; Eduard Lemming omandas enesele Teaneckis# Few 
Jerseys üheperekonna elamu* Ta maja asub Cane Str. JTagu 
kuuleme värskelt majaperemehelt rotaluste perest# võtvat 
uude majja kolimine veel aega, mistõttu ta senine aad
ress veel maksvaks lugeda# 

=== Vii! William Tomingas valiti hiljuti ellukutsutu d 
Eesti Ajakirjanike ühing Ühendriikides juhatuse liikmeks. 

=== 26. Jaanuaril 1956# suri Few Yorgis pr# V. U-rltam, 
meie vii! Riohard Urltami aMkaasa*A*aldäcie omalt poolt 
kaastundmust oma kaasvllistlasesl raske löögi puhul. 

=== Vii! Riohard Teder sooritas hiljuti edukalt arsti-
eksamld Ohio osariigis# saavutades seega õiguse arstina 
töötamiseks. '> . 

=== 24* jaanuaril 1952* tähistas meie vii! Rudolf Ise 
oma 60# sünnipäeva* Ta asub praegu Baltinores, võttes ka 
hoogsalt osa seltskonnategevusest. "Meie Side" läkita b 
Juubilarile kõikide rotaluste nimel ona siiramad õnnit
lused selle tähtpäeva puhul. 

=== Meie vilistlase Martini abikaasa# pr. nag.Alma Mar
tin töötab juba kolmandat aastat Guilford College i õp
pejõuna Põhja Karolinas* Ta erialaks Ja õppetooliks on 
kodumajandus# 

=== Hiljuti jõudis USA-sse üks meie k&asvil!, kellest ei 
olnud kaua mingisuguseid teateida Ainelt Erich Reinsaar» 
insener# kes elas viinasei ajal Saksamaal Hannoveris. 
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Tena praegune ajutine aadress on 536 Vest 112 St., Ap. 
54A, ITew York, II, Y. 

=== Praesideerinine EKL-us anti korp! Sakala poolt üle 
korp! Ugalale 14. jnnn. 1952. toinunud koosulekul. EKL-u 
juhatuse esineheks on nüüd Ugala vii! Hugo Pärlin. 

Sannl koosolekul oli kõne r.ll käesolevr.l kevadel EKL 
-u kevndkomnerssi korraldamine, millega loodetakse hak
kama saada märtsi lõpul, 

=== Korp! Rotalir. Koondis USA-s annetas Eesti Üliõpi
laste Toetusfondile jžf 100.oo möödunud c.r sta lõpul. Teise 
eesti korporatsioonina on antud eeskujule järgnenud korp! 
Ugala Koondis USA-s & 50.oo -lise annetusega. 

=== Liitumisel Eesti Kirjanike Kooperatiivi tellia-liik-
nete perega soovitame pidada rotaluste 1 üle USA silmas, et 
kirjastuse esindajana USA-s tegutseb meie knc.svendr.des t 
oonfr! Johannes Kaup, kelle aadressiks on* 1118 Vfest 8th 
St., Wilmington, Del. Nimetatud kohas asub ühtlrsi ilmu
nud teoste ladu, kust tellimised kohe rahuldatakse. Kuna 
oonfr! Joh. Kaup on v.htlasi Kanadas ilmuva ajaleht "Meie 
Elu" kirjnnduslehekülje toimetajaks, siis võimaldub soo
vijail tema kaudu tellida nimetatud ajalehte. 

=== Korp? Rotalia Koondis USA-s kavatseb korraldada um
bes 12. aprilli paiku perekonnaõhtut, mis toimuks Eesti 
Majas suures saalis. ITew Yorgis, loomulikult. Täpne aeg 
Ja koht teatatakse hiljem. 

Kevadkonnerss otsustati tänavu pidada ekstemsena,, 
ja tema pidamise aeg on 10. nali 1952. Seekord on kom
merss ja sellele järgnev koosviibimine ainult meeste oma
vaheline» 

Toimetusel on teada järgmised aadresside muudatused 
AASMA,Ilmar - 302 V/ 107 St. Ap. 4B, Kew York, IT.Y. 
HOHH, Hans - ITorth V/estern Unlversity,RZD.140,EavestonyIlL 
HÄRM,Gustav - 810% Edgeware Rd. E, Los Angeles 26, Cal. 
KUUSLER,Elmar - 90 Cortlandt St. Few York 7, K". Y. 
KÕRESSAAR, Viktor - 222 E 40 St, Ap.lO,ITew York 16, IT.Y. 
LAMPS01T, Eduard - 242 Denton Ave,Lynbrook, L.I., IT.Y. 
OJAMAA,Voldemar - 1206 State Road, Seabrook, 1T.J. 
SIREL, August - 150 W 91 St. ITew York 24, N, Y. 

Õ l e  n  d  u  s :  
Eelmises "Meie Side" numbris on eksikombel oonfr! 

Artur Kaeramaa avaldatud vii! nimestikus. 
Käesolevas numbris vii! Luhti mälestustes palume lu

geda kuupäevad 10. okt 1913 ja 29. okt. 1913 vastavalt -
10. nov. 1913 ja 29. nov. 1913. Toimetus 
"Meie Side" nr. 12 (II aastakäik). Väljaandja: Korporat-

8loon Rotalia konvent USA-s. ————•— 
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Lugejatele 
Käesoleva numbriga alates hakkab korp! Rotalia 

bülletään "Heie Side" ilmuma uues formaadis ja trüki
tehniliselt paremana kui senini - foto-offsett trükis. 
Tahaksime loote, et "Meie Side" uus välimus rahuldab 
lugejaid Ja et nad vabandavad lahkesti senist seisakut 
bülletääni Ilmumises. Hüüd on Õnneks neist raskustest 
üle saadud ja toimetuse too ümberkorraldamisega võima
likuks tehtud ka "Meie Side" korrapäraseni ilmumine. 

Toimetus pöördub aga tungiva palvega kõikide Ro
taluste poole aidata kaasa meie ajakirja valmlstamlse-
le ning saata selleks pidevalt kaastööd.Ainult sellega 
suudame oma saavutust, mis on oma senises kujas leid
nud märkimisväärse hinnangu ka teiste korporatsioonide 
ning üliõpilasorganisatsioonide seas. 

Pidev kaastöö juurdevool toimetusesse tagab aja
kirja "Hele Side" korrapärase ilmumise. Oleks kahju kui 
pärast kõikide tehniliste takistuste kõrvaldamist "Meie 
Side" ei saaks ilmuda korrapäraselt kaastöö puudumise 
tõttu. 

Ei ole kindlasti vaja olla suur kirjamees, nagu 
seda sageli kardetakse ja tuuakse ette keeldumise põlv-
jusena. Hell kõigil leidub midagi, mida me tahaks Ja
gada kaasvendadega ning seda saab ju kõige paremini 
teha "Heie Side" veergudel. Pange siis kirja kõik oma 
mälestused, südamesoovid Ja muud uudised ning saatke 
toimetusele. Teie ise Ja te kaasvennad on teile selle 
eest ülimalt tänulikud. 

Toimetus 
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ROTALIA VARSSAVIS 
Rotalia Varssavi konvent 

tekkis, nii na^u onal ajal Ber
liini konventki, soodsate õppi
misvõimaluste' tõttu, rais sel 
ajal eesti üliõpilastele Poolas 
avanesid. 

Varssavisse saabus suurem 
grupp eesti üliõpilasi 1932 a. 
sügisel. Selle aasta suvel ei 
olnud nimelt midagi kindlat tea
da tehniliste õpingute alusta
mise võimaluste kohta Eestis. 
Tallinna Tehnikum oli likvidee
rimisel, sinna uusi üliõpilasi 
vastu ei võetud. Tartu Ülikooli 
tehnikateaduskond ei olnud veel 
organiseeritud. Sel momendil 
andis Poola valitsus umbes 30 
stipendiumit eesti üliõpilaste 
käsutusse. Eesti Haridusminis
teerium valis kandidaadid vüja 
ning 1932 a. sügisel alustas 30 
tudengit õpinguid Varssavi Põ
li tehnikumis . Mõni- kuu hiljem 
tuli nendele juurdekasvu. E. V. 
Kaitseministeerium kamandeeris 
Varssavi Politehnikumi juurde, 
millel oli ka sõjalistehniline 
osakond, 6 ohvitseri. Nendest 
kokku ca 35 eesti üliõpilasest 
olid pooled Poolasse jõudes ju
ba organiseerunud, peamiselt 
Tallinna Tahnikurhi juure» töö
tanud konventidesse. Ikski nen
dest konventidest cd. olnud aga 
Varssavis nii arvukalt esinda
tud» et oleks võinud mõelda 
osakonna loomisele. Ka ei näi
danud juba organiseeritud tu
dengid huvi noorte liitmise 
vastu oma organisatsioonidega. 
Selle tõttu möödus 1932 a. sü
gis- ja 1933 a. kevadsemester 
minule ja teistele noortele 
"metsikusen tähe all. 1933 a-
lõpul tekkis Varssavisse korpi 
Väinla Varssavi osakonna eelkäi

ja, nille nini mul noclost läi
nud. Selle organisatsiooni th-
ber koondus 6 noort tudengit, 
kellest 5 hiljem moodustasid 
Väinla Varssavi koondise. 

1933 a. jõuluvaheajaks 
sõitsid Varssavlased suuremalt 
osalt Eestisse. Sellele sõidule 
eelnes aga elav kirjavahetus 
Varssavi tudengi Joh. Palsi ja 
tema rotäiusest venna Aleksand
ri vahel. Selle tõttu oli teo 
tasandatud ning lühikeste jõu
lupühade jooksul võeti Tartus 
tollal veel tundmatus "stahhaa
novlikus korras" vastu Uil ja 
anti mõni päev hiljem värvid 
confrl confr 1 J. Palsile, Ed. 
Lätele, L. Koortile, Aug. Ber-
nerile (hiljem TaimetJ ning A. 
Vaheriie, kes moodustasid kon
vendi otsusel Rotalia Varssavi 
koondise. 

Siinkohal meenub mul,et me 
endid koru aeg nimetasime "koon
diseks", una Tartu kirjatoi
metajad meid suure järjekindlu
sega tituleerlsid "osakonnaks". 
Mul ei ole veel tänapäeval sel
ge, milles seisab vahe nende 
tiitlite vahel. 

Tartu konvent toetas Vars
savi koondist (tarbekorral lu
geda "osakonda") igakuise toe
tusega Cl Ql üüri mi seks ning 
Varssavisse saadeti üks vane
maid konvendi vappe ning värvi-
esemeid. 

Cl Ql üüriti suurema kor
teri näol, milles elasid kõik 
konvendi esimesed tegevliikmed. 
Värsked confraterid alustasid 
l-"*ukorra tundmaõppimist oma 
perekondlike sidemete tõttu ju
ba varem korporatiivselt naka
tatud seniori confrl Joh. Palsi 
juhatusel. Kiiresti täiendati 
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liikmeskonda ka iiho lihtliitane-
ga - minu enda isikus. Oldetma-
niks ning liitlasi minu akad -
isaks oli confr l Berner (Tal-
met). 

Kohe algusest peale tekkis 
Varssavi koondisel võimalusi 
esinemiseks väljaspool. Vaba
riigi aastapäeva puhul 1934- a. 
külastas Cl Ql-d osa sellelcs 
puhuks Varssavisse sõitnud ees
ti delegatsiooni liikmeid ees
otsas vill A. Lossmani ja too
kordse eesti sõjaväelise esin
dajaga Varssavis vill J. Raud' 
iga. Peale nimetatute olid meil 
siis külas sakalanus Saarsen ja 
maestro Raimond Kull, kes meile 
andis erakorralise cantustunni, 
pühendades meid kantaadi sala
dustesse (Bna pani supi sooja; 

lapsed laulsid halleluuja). 
Esimese kommersi pidasime 

1934 a. novembris aastapäeva 
kommersina.Vaatamata meie väik
sele arvule - iga mees võttis 
kommersist osa f\mkts±oncii*irina, 
lälcs esimene kommerss sujuvalt, 
saadetuna "telegranmisõjast" 
Tartu resp. Helsingiga. 

Cl Ql likvideeriti 1934 a. 
suvel majanduslikel kaalutlus
tel. Omi koosviibimisi pidasime 
sellest ajast peale Juhuslikes 
lokaalides. Tavaliselt mõne 
confrl korteris,tihti kasutades 
perek. Läte külalislahkust. Pi
dulikke koosviibimisi korralda
sime kasutades mõne sõbraliku 
poola organisatsiooni ruume. 

Korpi Väinla Varssavi koon
dise kui sellisega kui ka tena 
üksikute liikmetega tekkis meil 
algusest paale väga hää vahe
kord. Mõne aja möödudes jõudsi
me nii kaugele,et hakkasime omi 
üritusi läbi viima ühiselt. Nii 
pidasime 1935 aasta veebruaris 
Vabariigi aastapäeva puhul ühi
se kommerssi.Sellest võttis osa 
eesti Varssavi saatkonna juhtiv 
personal - min. H. Markus, at-

tashee Schmidt ning uus sõja
väeline esindaja, vill ja koi. 
Raidna. Meed ühised kommersid 
kujunesid sellest ajast klndr-
lalcs traditsiooniks. Viimastel 
aastatel võtsid nendest kommer-
ssidest külalistena osa ka Tal
linna Tehnikaülikooli konventi
de Varssavis viibivad liikmed. 

Koondise liikmete pere 
kasvas ja kahanes samaaegselt. 
Esialgu kasvas see lill V.Kesk
küla Juure tulekuga ning korpi 
Kaijoia liitumisel Rotaliaga 
kasvas koondise liikmeskond 
confrl N. Voore võrra. Koondis 
saavutas sellal arvulise kõrg
seisu - 8 liiget. Järgnevalt 
confrl Talmet ja Koort olid 
sunnitud katkestama omad õpin
gud, ssnal ajal, kui võeti vas
tu uus rebane - Tammsaar - kes 
oli alustanud õpinguid Varssavi 
Kaubandusülikoolis. Selle liik
mete rxrvu - 7 - juures püsis 
koondis kuni 1938/39 aastavahe
tuseni, mil üksteise järele lõ
petasid ülikooli oonfrlVoore ja 
Joh. Pais. 

See oli Varssavi koondise 
lagunemise algus. Confrl Voore, 
kui tookordne oldeman, tahtis 
enne vilistlaseks saamist en
nast jäädvustada pildil koos 
coetusega. Et viimast aga pare
mal kujul- võttA ei olnud, tehti, 
ülesvõte confr l Voor es t kahe pr. 
Lätelt laenatud hõberebase va
hel. Sic transit... 

Confrl Palsi lahkumisega 
Varssavist kaotas koondis oma 
"eluaegse" seniorl ning 1939 a. 
kevadel oli minu käes kord ra
putada jalgadelt Varssavi tolm. 
Sama aasta sügisel puhkes sõda, 
lagunes Poola, lagunes Varssavi 
koondis, mille mõned i-HTmnd 
elasid üle Varssavi piiramisla-
hingud. 

Praegu leidub Varssavlasi 
igal pool, kus leidub teisigi 
Rotalusi: Rootsis, USA-s, Kana
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parem kui kõik see, mis poola 
üliõpilastel sel alal oli. See 
tõstis meie enesetunnet, kuigi 
meie ise Varssavis korporatsi
ooni elu tema tartulikus ulatu
ses kunagi nautida ei saanud. 

Rotalia noored paguluses 
on mitmeti samasuguses olukor
ras nacu meie seda olime- Vars
savis ja ma soovin nendele, et 
nemad lainemurdjatena võõraste 
rahvaste hulgas omast organi
satsioonist sama palju rõõmu 
tunneks ja kasu saaks nagu meie 
seda omal ajal saime. 

Vi toid Saretok 

KORP! ROTALIA EESTI lAllVUSUKU V»TLU$0R6A*MAT$I00NINA! 

Võitluses kasvame, 
Võitluses kujuneb meie positiivne, 

teguvõimas iseloom. 

Sirvides korpi Rotalia pea neljakümne aastases tegevuse 
ajaloos torkab meile «-n™* punase joonena silma Rotaluste aktiiv
ne osavõtt meie rahvuslikust võitlusest. Meie näeme Rotalusi Pe
terburis osa võimas pea igast rahvuslikust üritusest. Sama näeme 
Rotalia Berliini ajastul, sama kordub meie kodumaal ja ka pagulu
ses. Tekib küsimus, millest on tingitud tõsiasi, et Rotalusi ei 
ole Jcimagi takistanud sellest rahvuslikust võitlusest osa võtmast 
mingid eelarvamised, mida meie sageli, kahjuks, peame kogema teis
te organi satsioonide juures, leus kord on takistuseks mingid "com-
mang^d", kord võitlejate poliitilised vaated jne. Rotalused on 
sarnastest eelarvamistest alati vabad olnud. Vastus esitatud kü
simusele tuleneb sellest positiivsest rahvuslikust suhtumisestynis 
alati,on kandnud Rotaliat ja sellest rahvuslikust võitluse vai
must, mis on kehtinud kogu aeg Rotalias. Ro tall ale on õnneks ja 
kasuka tulnud, et ta on asutatud väljaspool kodumaa pinda ja te
gelenud aastaid võõrrahvaste keskel. Nimetatud asjaolu on selge
mini, kui see võimalik oli kodumaal, aluse pannud arusaamisele,et 
Eesti rahvas, Eesti iseseisev riik on primaarne, Rotäiuse, on ai
nult väike osa sellest. Kui lakkab olemast Eesti rahvas,siis lak
kab ka olemast Rotalia. Võitluses meie rahvuslikkude huvide eest 
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das, Manalas ning Teadmatuses. 
Meile Varssavis oli Rota

lia toeks rahvusliku meelsuse 
säilitamisel ning sidemeks ko
dumaaga.. Elades võõra rahva 
hulgas, ftn ünbrltaeva võõra 
rahvamassi surve kergesti koha
nevatele noortele tugev ning 
hädaohtlik. Meile Varssavis oli 
tookord seljatoeks Eesti oma 
diplomaatilise esindusega Vars
savis . Akadeemilises suhtlemi
ses toetusime Rotaliale. Olime 
teadlikud selles, et Rotalia 
üliõpilasorganisatsioonina oli 
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suudame rohkem korda saata, kui võitleme koos. Rotalia alg-aastad 
väljäspool Eestit näitasid selgemalt, kui vahest oleks see võima
lik olnudmeie kodumaal, et võib leida hiiid võitlejaid ühiste idee
de eest ka nende hulgast, kes omavad meist lahkuminevaid vaateid, 
mõtlen siin esijoones poliitilistele vaadetele. 

Väljudes tõigast, et ige üksik meist on see,mida loodus on 
meile hiili 1 kaasa pannud ja mida ümbrus, kaasaarvatud kasvatus,on 
meile aimud, peame peatuma mõne sõnaga selle ünbruse juures, mil
lest tulid Rotalia asutajad. Qiarcus asutajatest liigetest on süi-
dinud ajavahemikul 1890 — 1900, s.o. ajajärgul, rn-ii meie kodumaa 
põldudel kõndis veel mõisa kubjas ja tegelikku võimu teostas veel 
saksa soost mõisa härra. Koolis valitses vene koel ja sunniti 
peale vene meelt. Kuid eesti rahvas oli juba pead püsti ajamas, 
laineid lõid Aleksandri kooli küsimused, linna omavalitsuse haa
ramine oli ettevalmistamisel. Järgnes aasta 1905. Teemant ja Tõ
nisson viskasid tuletunglaid, Päts pidi maalt lahkuma surma mõis
tetuna. Kirjandusena käisid käest kätte Bornhche Tasuja jne, jne. 
Kõik see äratas, ärritas, leutsus tegevusse ja võitlusse. Öeldakse 
et võitlusvaim ja -tahe tekivad alles siis, kui on millegi õest 
võidelda. Ja sel ajal oli nii palju, nillc eest võidelda.Oli või
delda selle ülekohtu eest, mis kehtis mõisa põllul, oli võidelda 
venestamise vastu koolides, oli võidelda koolidesse pääsemise 
eost, tuli rääkida eesti keelt, vaatamata valjule keelule ja ka
ristusele, oli võidelda selle ülekohtu vastu,mis tehti süütu vere 
valamisega 1905 aasta karistussalkade poolt. Tooaegsed eesti noo
red said tahestahtmata juba kodust, koolist ja iga päevasest ünb-
rusest-kaasa sundi ja tahet võitluseks. Toodu on kehtiv ka meie 
asutajate liikmete suhtes. Asudes õppima Peterburi,s.o. vene kei
serriigi pealinna, puht vene mbrusse, teritus see võitlustahe pa
ratamatult, et mitte uppuda vene rahvasse. See enesesäilitamise 
ja rahvuslike huvide eest üheskoos võitlemise tahe oli üks neist 
peategur öist, mis kaasa rääkis Rotalia asutamisel. On selge, et 
selle vaimu pidi omaks võtma iga noor liige,kes RD tali asse astus. 
Ja kui meie vaatame tulemusi, siis näeme Rotalusi juba Peterburi 
ajajärgus osa võtmas igast meie rahvuslikust üritusest,meie näeme 
Rotalusi ahi andmas Peterburi Eesti haiglates, kultuurilistes et
tevõtetes jne. Vabadussõja algades kodumaal on iseenesest mõiste
tav, et paljud Rotalused astuvad vabatahtlikult Eesti Vabariigi 
sõjaväe ridadesse. Eesti parlamendi töös näeme Rotalusi juhtivalt 
põhjapanevate ülesannete täitmisel. Berliini ajastul võtavad Ro
talused oša kõikidest sealse Eesti koloonia eluavaldustest, kaasa 
1 ilves Eesti noore vabariigi tutvustamise tõhusal tööl jne. 

Peale vabadussõja lõppu jatkavad mitmed Rotalused oma sõ
dade tõttu pooleli jäänud haridust, kuid see on ainult etteval
mistus nende võitluse jätkemiseks meie kodumaa hüvanguks. Järjest 
kasvab reie konvent ja vilistlaskogu, järjest suureneb Rotaluste 
arv kes kaasa löövad meie vabariigi kõikidel elu aladel, olgu see 
sõjavägi, Eesti majandus, põllundus või tööstus. 

Meie Rotaluste siht on ja on alati olnud võitlus ja tööta
mine meie vaba kodumaa ja eesti, rahva hüvangu eest .Meie peame se
da võitlust pidama igal poyl, kvs moie ka eales asume. Meid ko
hustab võitlema meie isade higi ja vaev, mida nad on näinud alar-
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tiselt võideldes võõraste võimudega ja kodumaa loodusega,põllu ja 
metsaga, art seda teha viljakandvaks, tasuvamaks, et võimaldada 
meile haridust. Meie kesk ja vanema põlve Rotäiustel on veel kõi
gil silmade ees meie emad, kes hommikust õhtuni vaeva nägid ja 
senti sendi kõrvale kokku hoidsid, et oma poja või tütre linna 
kooli saates suurendada seda piskut taslcuraha, mida raske töö ja 
vaev võimaldas oma lapsele anda. 

Väljudes eelduselt, et neie Botäiused ei ole võimelised 
võtma oma õlgadele kogu rahvuslildcu võitlust, peame tegema seda 
koos teiste eestlastega, öeldust järgneb, et peame üles näitama 
sallivust teiste vastu, eeldusel, et nad on head eestlased. Sama 
põhimõte on kehtiv ka juhul, kui asume tööle oma vabale kodumaa
le. Kui see on nii, siis järgneb sellest, et meie kasvatuse üks 
ülesandeid on kasvatada sarnaseid häid eestlasi,kes on võimelised 
harmooniliseks koostööks kogu eestlaskonnaga, ilma et nad seal
juures peaks loobuma oma vaadetest ja tõekspidamistest. Ja see 
eeldab sallivust teisiti-mõtlejate vastu. On õige, et meie, s.o. 
Rot&lia, ülesandeks on kasvatada häid eesti, kodanikke, kuid oleks 
ebaõige väita, et ainult Rotalia suudab seda teha. Ka sellel alal 
peame ifl.es näitama sallivm-.t ja leplikust. Meile ei meeldi ja 
meie ei lubg., et keegi halbusteks Rotaliat või Rotalusi, ärgem 
siis tehkem seda ka teiste organisatsioonide suhtes, olgu need 
siis seltsid või korporatsioonid. Võin oma kogemustest öelda, et 
rakendades teatavat sallivust teiste suhtes, ei ole mul kunagi 
olnud raslcusi koostöötamiseks teisiti mõtlejatega, ehk teistesse 
akadeemilistesse või muudesse organisatsioonidesse kuuluvatega, 
seal juures aga mitte kunagi eitades ehk salates,et olen Hotalus. 

Olen kaugel sellest, et eeltoodud ridadega propageerida -
mingisugust tolstoismi ehk eluvõõrast kurjale mittevastupanu aval
damist. Ma lähtun vaid seisukohast, et meie peane leidma koostöö 
aluseid erivaadetega eestlaste vahel. Meie arv (s.o. eestlaste 
arv) on ju väike, eriti väike vabas maailmas ja selle tulemusena 
on iga võitleja hädavajalik ja neie ei tohi killustada omi jõude. 
Ka meie kord vabaneval kodur-aal on igaühe koostöö vajalik, vaata
mata tema eri vaadetele. See ei tähenda aga sugugi seda, et meie 
peaksime omi vaateid maha salgana. Kui meie tahame, et meie vaa
teid austatakse, siis peame austama ka teisitimõtlejate vaateid 
Ja leidma siin koostöö võimalusi vabale demokraatiale omastel 
alustel. 

On nii mõnigi kord avaldatud arvamisi ja vastu võetud sei
sukohti , et konvendis ei tohi tegeleda poliitikaga, sealjuures on 
aga peetud soovitavaks, et Rotäiused siinid, suuromal arvul võtaks 
osa rahvuspoliitilisest võitlusest. Kodumaal võis see olukord ol
la mõeldav. Paguluses, aga mitte. Kui meie nõuame ehk vähemalt 
peame soovitavaks mci 3 liikmete osavõttu rahvuslUmst ja poliiti
lisest võitlusest, siis, loogiline olles, peame viima selle po
liitilise võitluse ka meie konventi ja see peab kujunema lahuta
matuks osaks meie koondise elus ja noorte kasvatamisel- (Ma ei 
mõtle siin earefloondUUdca» vald rahvuspoliitilist võitlust). Vas
tasel korral oleksime meie ebaloogilised ja keelaks ühe käega sõ
da, mida meie teise käoga nõuame. Ja lmi neie korporatsiooni üks 
ülesannetest on kasvatus, siis ei saa meie ka rahvue-poliitilist 
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kasvatust viil ja lülitada Ro tallast, vaid see peab kujunena meio 
konvendi kasvatuse lahutanata osales. Selleks esitab meie rahva ja 
riigi eest võitlemine kategoorilise imperatiivi .Meie vanemate po
liitiliste võitlejate rood hõrenevad iga päevaga, on vaja uusi 
euroopaliku ja USA tasemega võitlejaid ja sel alal peame meie,ro-
talusod, välja panema oma parima, eeldusel, kui tahame vabale ko
dumaale tagasi püürducla ja seal mitte häbi tunda selle panuse 
suhtes, riida meie paguluses oleku ajal oleme oma kodumaa vabasta
mise võitluse altarile toonud. 

On avaldatud kartust, et igasugune poliitika toomine kon
venti võib enesega kaasa tuua lahlchelisid kaasvendode vahel ja 
halvata neie vonnalüJcu läbisaamist. Kes niiviisi mõtleb,see ala
hindab Rotalusi ja halvustab Ro tallas rakendatud kasvatuse tule
musi, seo tunnistab kill sõnades, et Rotalia kasvatab iseseisvaid 
ja tublisid oestlasi, Truid ei tee seda tegudes. Olen oma pikaaja
lise Ro tallas viibi: d-so tulcrmscna veendunud, et iga Rotalusega 
saab diskuteerida igat teeni, ilma et see ringil määral halvaks 
vennal i?±u vahekorda. Et see nõnda on, seda tõendavad kõige pare
mini need kogemused, mida oleme saanud Rotalia Rootsi koondises. 
Siin on seitsme aasta vältel igal kolnapäevol arutatud ja vaiel
dud kõikide, eriti aga rahvuspoliitiliste küsinuste iie, ilma et 
omavaheline häil läbisaamine oleks selle all kannatanud .Vastupidi, 
vastastllame üksteisest lugupidamine ja üksteise hindamine on ko
gu aeg kasvanud. Kui Rotalia on seadnud onale ilesandeks häid 
eestlasi ja vabale Eestile tublisid kodanüthc kasvatada,siis sel
le hulka lcuulub lca vastutustundeline rahvusidee võitlejate kasva
tamine, kelle ühoks põhimõtteks ja juhtanotiiviks on sallivus tei
siti mõtlejate suhtes. j-rgem unustagem kunagi, et olene esijärje-
korras eestlased ja teises järjekorras Ro täiused. Ärgem unustagem 
tõsiasja, et eesti rahvas ja vaba Eesti võib püsida ilma Rotalla
ta, kuid Rotalia ei saa eksisteerida ilma eesti rahvata. EL ole 
mõeldav, et poliitiliselt ori vaadetega inimesed (eestlased) peaks 
enese iinber ehitama mingisuguseid Hiina mi "TTO, või vaheseinu ja 
kujundama oma ette mingisuguseid kaste, nagu see India õnnetuseks 
on kogu selle ajaloo vältel olnud. Ainuke võinalus vaba Eesti 
õitsele viiriiseks on see, lad. poliitiliste erivaadetega inimesed 
vastastüaist sallivust iles näitavad ja sellega koostöö võimalusi 
oma vahel otsivad ja leiavad. Toodut tuleb meeles pidada ja seda 
ka mcio noortele kasvatada. Kui meil paguluses räägi taiese sal
limatusest ja lahlchelidest, siis üks noa lalikholide põhjus on 
just poliitiline sallimatus. Sallivus teisiti mõtlejate vastu ei 
tähenda aga nilgil n; Vrol or.a vaadi,test ja ema seisukohtadest loo
bumist. Jätarie onale õiguse ona vaadote eost võitLaiiseks, jätame 
seda ka teistele, s.o. tcisiti-nütlcjatele. Sääraselt toimides 
suudame anda maksimumi meie raliva huvi Cc eest võitle:-'-sel Ja tuua 
suurima panuse r.icia vaba Jesti taasta;:!JO altaril o. ^^£10 Sl 06 on Hotaluste poolt rabas maailmae 
===*================ ^5 Ige enam loetav ajakiri! 

ROTALUSED: Oma kaastööga tagate "Meie Side™ ilmumine 
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Botalused — kasva tagan ja arendagem seda võitlusvaimu meie 
kannatava kodumaa ja eesti rahva kastiks, nls senini on kannud 
meie jrahvast ja Rotaliat. Selleks jõudu ja püsi, kallid kaasven-
nad, kus teie ka ei asuks. Igal pool ja igd. ajal on võimalusi 
võidelda ja töötada meie rahva ja kannatan isamaa kasuks, mis on 
meid sünnitanud ja üles kasvatanud. Tasuga, kallid kaasvmnad seo 
au võlg "Tn» kodumaale ja kannatavale rahvale. 

Juh. Toomes 

t 
Dr. dipl. Ing. Jaoob Oeratz (Jäärate) eün-

dls Pärnumaal, Kilingi rallaa põlise eesti 
auurtalunlku pojana# õppima aeue Pärnu linna
kooli, mille lõpetamlael aaua Hugo Treffnerl 
güan. Tartus. Sõdade tõttu oli ta sunnitud 
tooli vahetama ja asus Pärnu Lima Reaalkooli 
mille lõpetas. Peale selle õppis Riia Ja Mosk
va ülikoolides Ja lõpetas Berliimi ülikooli a. 
1928. Doktori väitekirja kaitses Berliini üli
kooli Juures raudbetooni alal 1938. a. Hiljem 
tegutses Eestis üle maa ehituste alal,ehitades 
muuhulgas ka "3SKA* maja Tallinnas. Ta töötas 
Riias, Leedus ja Saksamaal allmaaraudteede, 
vabrikute, sildade Ja veepaisude ehituse alal. 
Sealt siirdus Prantsusmaale, leus töötas muu
hulgas sealse kõige suurema eldktri jõujaama 
(Grand Barrage de Genlssiat Oentrale Leon Per-
rier) ehitamisel raudbetoonkonstruktsiooni pea 
arvestajana# Aix-Les Baina reuma ravila, ei Ida
de Ja veepaisude, vabrikute ning majade ehltu-
eel arveataja insenerina. 

Kuni oma surmatunnini töötas Pariisis 
ühes ehitusfirmas peainsenerina. Haigestus 14. 
juunil töökdhal viibides veresooste põletikku. 
Hoolimata haigusest töötas kodua voodie kuni 
26. juunini, mil ta eüda lakkas töötamast. 

Kõik ta aõbrad korp! Rotaliaei tundeid tema 
õilist hinge, ta heatahtlikku Õiglast meelt, 
kes alati majanduslikult Ja nõuga abiks oli 
Igaühele kes tema poole põördua.CMia eõprade Ja 
töõkaaelaete mälestuaea elab ta edaei euure, 
ausa Ja Õiglase mehena, kelle mälestus ei kus
tu. 
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Puhka rahus võõramaa mullas, mllls kohta ga 
alati ütlesid, et Sa ei taha Jäädavalt närtsi
da siia, kus Su aõbrad Rotalused puuduvad Ja 
Sä tahtsid ikka olla USA-s oma sõprads kaasvl-
llstlaste Juures. 

Olgu kerge Sulle võõramaa muld, me aineks, 
armas, õilis mees. 

Sine nalns 
Silla Osratx 

ROTALIA JA ROTALUSED 
UUS PRAE SIBI UH SUVEPXEV 
Hew Yorgis sellel kevadel tol- USA- koondisel leu 

munud K!KIK!-1 valiti konvendi lorgis cm kavatsus soo-
praesldlum Järgmises koosseisus rltada ühist suvepäeva, 
eelolevaks suvesemsstrlks: kusjuures kohtutaksõ ka 

Confr! oonfri Raimond Pais - Baltimores elunevate Ro-
Roti x, Ragnar Mägi - Roti xx Ja täiustega. 
Aksel Lehtmäe - Rot! xxx. Older- Esialgselt kavatsetavaks 
manniks, kes valiti möödunud sü- väljasõidu kohaks oleks 
glsel terveks aastaks, on vii! V. Harrisburg, Pa. ja soe 
KÕressaar. toinukp esialgsete kova-

Konvendl ametmeestest valiti de kohaselt 16. augusti 
oonfr! oonfr! Ilmar Aasmaa - mag! paiku. Kuna senini veel 
oant!, Aleks. Rehepapp - maglref! ei ole kindlaid plaane 
Aado Perandl - mag! eol! Ja Haa- kavatsusest välja tulnud 
rand Pitea - majanduseestseisja, palume nimetatud teadet 

Uue senior ametit üle võttes mitte konkreetse kutsena 
mainis oma lühikeses sõnavõtus,et võtta. Õige leutse Järg-
ta tahab kõik oma J Õu rakendada nob järgmises "Meie Si-
konvendi hüvaoluks, nõuda kõigilt de" numbris. 
noortelt ranget distsipliini Ja 
enesekasvatust ning hoida alal me 
kustumatuid traditsioone# 

fy ûlalisõklu 

KOMMCR5S USA koondise korraldusel toi-
Kevadkanmorss peeti mus 13. Juunil Rheinlandis suu-

New Yorgis lo. mail s.a. rem külalisõhtu, millest osa 
Eesti Maja keldri ruumi- võttis kümmekond noort üliÕpi-
des, millest võttis osa last meie külallstena.Enamik kü-
arvukalt Rotalusi ja 5XL lalistest olid pärit # Uppsala 
-ust kutsutud külalised. College -st, New Jersey's. õhtu 
Karamerss möödus hoogsalt oli siin koha peal üks Õnnestu
ja kestis kuni varaste numald Ja veedeti hoogsalt laulu 
hammikutundidani. Ja välkreferaatide saatel 
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5H^LDÄE RAHVUSLIKU VÕITLUSE MUDEL 
aprillil s.a. New Yorgis Eesti Rahvusliku Komitee tJSA-s 
lüesti Maja suures saalis Esinduskogu valimistel kandideeri! 
perekonnaõhtu .Kuna keva- ka ssltsa Rotaluet, kelledest 4 
disel terovushooa j aj, oli valiti Esinduskogu liikmeiks .Need 
vii ca tihedalt ka teisi olid vii! vii! Adolf Perandi ̂elk-
soltskondlikke üritusi, ki Leesment, Gustav Kuuekvere Ja 
siis oli osavõtt õhtust oonfr! Hugo Rooman. Juuli kolman-
yäiksem kui seda oodati, dal nädalal toimunud Esinduskogu 
Õhtu möödus siiski kõi- koosolekul valiti juhatuse liik-
giti õnnestunult. meiks vii! vii! Perandi Ja Lees-

Tufevosele Eestile xnent* 
ÕPINGUTE RflDfiDfU 

tegevusjuubli puhul korp! Rotalia Löhikest aega tagasi 
koondis Rootsis 100.00 krooni Ja õiendas vill. Elmar Kuue-
Ü3A koondis 50.00 dollarit. ler kirikliku eksamiko-

Nimetatud annetused on Eesti misjoni ees oma õpetaja 
Skautide Maleva poolt tänuga vas- eks™1 heade tulemustega, 
tu võetud ja lubatud neid kasuta- . Tana ametisse annis-
da tublide eesti noorte kasvata-
mi seks* 

jn j. n Uu.ll loõkohal 
Vma, Z/UXXX-- oiaf Millert on saar

ilus ma j ao- nud st. Olaf Col-
manlk Rotalia ieg0 juurde psüiholoo-
pereet oa vii ^ lektoriks. Kuulda-
finuard Leo- vasy. asub meie noor õp-
cing, kes ko- pej õud töökohale 
lio oma unde Minneapolis, Minn. juba 
majja sel ko- Qei sügisel,arvatavasti 
.vadel.Ta maja septembris• 
asub Teaneck- e 

Is, New Jer- Confrl Karl Laantoei 
007*3» kuhu kes asus suveveheaj aks 
viimasel ajal jälle New Yorki,on lei
an tekkimas dnud omale töökoha Frco 
uus eesti Europe juures bürooa— 
asundus. metaaikuna. 

Pariisis suri 26. 
juunil s.a. meie kaas-
vill Jacob Jäärata (Ge-
ratz) raske veresoonte 
haiguse tagajärjel.Sel
lega oleme kaotanud jäl
le ühe tubli Rotäiuse ja 
truu sõbra oma ridadest 
Olgu võõramaa rvuld — 

1cflm 

ti 7. sept. s.a. piduli
kul jumalateenistusel. 

w 
Confrl Harald Tagepe-

pa lõpetas sel kevadel 
Stockholmi Tehnikaülikoo
li, saavutades sellega -
tsiviilinaeneri kraadi. 

* 
Meie rebi Ivo MöLter 

lõpetas sel kevadel üli
kooli Bachelorl kraadi
ga ning on siirdunud 
hiljuti vabatahtlikult 
USA sõjaväklce. Tal on 
kavatsus pärast sõja
väest vabanemist asuda 
edasiõppimisele. 

u 
Rebi Eino Koba, kes 

hiljuti meile sisse as
tus , kavatseb kuulda
vasti eel sügisel taga
si siirduda Shveitsi , 
kus tal on Zürichi üli
kooli juures õpingud 
poolelif ja loodab need 
lõpetada dr. mcd. kraa
diga. 
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asi  oma alale  
Kanõclc.s ilmuv ajakiri "Kodukolle" 

kirjutab oma viimases numbris meie vilt 
dr. Ilmar Tonmeloot järgnisclt: 

Meie noorora põlvo teadusmehi dr. 
Ilmrr Tarmclo määrati alates 2C. april
list 1952 Sydney ülikooli õigusteadus
konna juurde assistendiks teadusliku uu
rimistöö alrl. Ccc oli kirllaltld. märldL-
rdsvääme tunnustus meie teadusmehele 
siin võõral maal. 

Dr. I. Tonnelo on sündinud Narvas 
25. veebr. 1917. a. kooliõpetaja pojana. 
Fcrast günnaasiumi lõpetamist jätkas õp
pimist Tartu Ülikoolis, kus saavutas õi
gusteaduse magistri kraadi .Sa]:camaal pa
guluses jätkas tl-icndanist õigusteaduse 
alal Freiburgi, Marburgi(õigusfilosoofia 
doktori lcrcad) ja Heidelbergi (õigustea
duse dotsendi tiitel) ülikoolides ning 
pärast Austraaliasse asumist saavutas 
Melbourne'i ülikooli juures filosoofia 
magistri kraadi. Paar aastat tagasi asus 
alaliselt elama Sydneysse, kus oma tea
dus liim töö kõrval on korduvalt esinenud 
kohaliku Eesti Seltsi Kultuurringi klu
bi õhtutel erialaliste ettekannetega ning 
korraldanud mitmeid teaduslikke kursusi. 

- Asudes Austraaliasse 2-aastase töö
lepingu alusel, ed pääsenud ka dr. Tam
mele mööda metsatööst. Lühemat aega te
geles ta tegeliku metsamehena koos suu
rena eestlaste grupiga Tumut'1 lähedal 
BJLllapaloolas • Kuna kohalik metsaülem 
peagi märkas, et dr. Tammele1t saab pa
remini kasutada kirjatöö alal, siis vii
di ta ülo metskonna keskusse Mathouras, 
kus viis ka lõpule oma kohustusliku töö. 

J U U R D E K A S V  

T£6EVVSEST 
Confrl Olaf MLllert 

Chicagost esines seal 
hiljuti ühel raudse VII! MXfcl PAMNS5 

Mttc eios 
VAJAB TEIS 
KAAtTÖtiD 

eesriide taguste 
roli vaste poolt 
korraldatud "suv-
rel massmiitingul 

poolt. 

Vill Paul Mägi vii
bis hiljuti nõnda aega 
hospitalis,kus tal soo
ritati sisemine operat-

kõnega eestlaste sioon. Soo raske lõüqis. 
õnnestus tal hästi ja 
ta viibib praegu kodus 

Konvendi EIK1KI ot
susega võoti lO.nail s.a. 
vastu tegevliikmetoks 
lihtliikmed Hugo Rooman 
ja Egon Kapsi .Südamlikuni 
õnnesoov toimetuse poolt 
meie värsketele värvi
kandjatele. Olgem väärt 
ema värve ja kandken ncdd 
auga... 

« 
13. juunil New Yorgis 

toimunud külalisõhtul 
võeti vastu korpi Ro tal
itasse vastu järgmised 
noored rebasteks: Anatol 
Särko, Arvo Lõoke ja E. 
Koba.'Soovime õnne okka
lisel korporandi elu
teel. 

« 
Rootsis võeti vastu 

korpi Rotaliasse järgmi
sed Uil - Ain Treufeldt 
ja Endel Vasur. 

Toimetuse soojem käe
pigistus teile noortele. 

PEREKONNAUUDISEID! 
Vill Gustav Hänn kes 

mõni aeg tagasi raputas 
Ameerika idaranniku tol
mu oma jalgadelt ja 
nnip elama Californias
se, on saanud õnneli
kuks tütre isaks. "Meie 
Side" toimetuselt parimat 
onne selle sündmuse pu
hul. 

* 
Confrl Egon Kapsi 

teatas hiljuti New Yor
gi eesti ajalehes "Vaba 
Eesti Sõna" onn kihlu
sest prl. Ula Looriga. 

Surume soojalt kütti 

puhkusel ja tervise pa
randamisel. Soovime te
male peatset paranemist 
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ILMUB 
"Male Sido"toimetusel 

on ksv&t&ua välja anda 
ülemaailmset Iio talus te 
nimekirja vaikese raarn-
tu kujul, mHriridea nime, 
õppeala, Iluna ja maa 
kus eluneb. Et see kava 
teostuda saaks, palume 
kõiki koondis! toimetu
sele viibimatult saata 
koondise lillanete nime
kirjad üLalnainitad and
metega. 

Uued dadressid 
X. - 15 Secand St. Lynbrook, L.I. 

N.Y. 
>, Lembit - c/o ümar Aasma, 

302 W 107, Ap. 4B,New York,N.Y. 
Qoetaar - 9 Cooper Ave. New 

Brunswick, N.J. 
Lasetee, Kaxl - c/o Dr. Paul Tehas,8511 

34 Ave, Tackson Helghts,N.Y.72,11 .Y. 
- 147 Cane St.TbeneckJIJ 

- Candlaque Lane.Hicksville 
L.I., N.Y. 

- 705 St. Joseph, Sturgis, 
Mich. 

- 226 B 78 St,Ap.l5, New 
York 21, N.Y. 

Brlflh - 526 W 111 St. Ap. 5D, 
New York 25, N.Y. 

SlrmL, logost - 280-288 State St.: Hack-
onsack, N.J. 

SBzko, teatel - 2143 Story Ave,Bronx 72 
N.Y. Tel.s DY 2-2603 

Tamtngas, win — - 327 Sterling Place, 
Brooklyn, N.Y. Tel.: ST 9-5556 

Ödpdk, Tfal* - c/o K .Kask, 4025 Pitts
burgh Ave, Seaford, L.I., N.Y. 

BDULDSBII 

Teatage aas uus aadress kohe 
"Meie Side* toinetusele. 

Sellega kindlustate omale 
ajakirja kiiret kättesacrJLct 

1 
Arro 

Ftis, Ttortscnrt 

ROTALUStD TE6VTSIVAD 
tics meie vrsiemaid 

Chicago noorliikmeid A. 
Jurs cn sealse Akadee
milise Klubi esimeheks. 
Tema energilisel juhti
misel on peetud mitmeid 
referaa tehtuid ja koos
viibimisi ning muid 
üritusi. Eriti on tihe
dat koostööd loodud 
teiste Balti rahvaste 
akadeemiliste organi
satsioonidega . 

AUTOÕNNETUS 
7111 Eugen Alver 

elas neil päevil lahi 
raske autoõnnetuse, kus 
tema auto peagu puruks 
sõideti valekätt sõitva 
mng-tnn poolt.Õnneks oli 
ta enda vigastused ker
gemat laadi, mis sundi
sid ta põrutustega ai
nult lühemaks ajaks voo-

VAJAME AADRESSE 
Toimetusel puuduvad 

järgmiste kaasvendade 
aadressid: vill vi11Rein 
Klaus (Shenectady's) ja 
Hans Adov (New Yorgis) ja 
Uit TTnn Kask. Palume 
neid Rotalusl, kellel on 
andmeid nende elulcohtade 
üle, seda viivitamatult 
toimetusele teatada. 

"Meie Side* - korpi Rotalia ajakiri. Väljaandja - korpi Rotalia 
konvent USA-s. Tegev toinotaja — confrl Aado Pärandi, trükk — Paul 
Kõlvüm foto-offsett trifcikoda. Toimetuse aadress: Aado Perandi, 
Cortlandt Ho tel, 90 Cortlondt St., New York 7,. N.Y., USA. 
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TRADITSIOONIDEST 
Seisame jälle uue semestri lävel. Tavaliselt on 

kombeks iga uue ajaühiku alul püüda heita pilku tule
vikku ja katsuda lugeda sealt seda, mida eelseisev aeg 
võib tuua. Ent käesoleval korral tahaksin siirduda pi
sut minevikku, mille mälestused seisavad kahe jalaga 
ka olevikus. Heed on meie traditsioonid. 

Ro tali aga loodi ka meie traditsioonid. Võiksi»-
me neid jagada kahte ossa. Esimene neist puudutab meie 
aateid, ideaale, kiindumust kodumaasse. Need kasvasid 
välja tulihingeliste noorte eesti üliõpilaste südame-
test Vene suurlinna võõras ja ümberrahvustavas ümbru
ses. Had püstitasid enestele sihi, mille Järgi nad 
tõotasid käia eluteel. Ka meie oleme oinaks võtnud need 
•amad sihid muutaatult Ja kindlalt. Kellelgi ei tule 
mõttessegi hakata neid ümber kujundama ega teisale 
suunama. Võime Julgesti öelda, et meie aated, Ideaalid 
ja lipukiri, meie Isamaaarmastus Ja tahe saada heaks 
eestlaseks ning rotaluseks on aastate jooksul muutunud 
meie kindlamaks traditsiooniks. 

Samuti kuuluvad meie traditsioonide hulka igasu
gused kombed ja tavad. On kindlaks kujunenud fikseeri
tud auas j ade lahendamise kord, meie suhted muu maailma
ga väljaspool meie sisemist elu.lfe oleme kindlaks mää
ranud tavad, millest peame kinni ja mille järgi käime 
oantuse tegemisel, koosolekuid pidades,õllelauas istu
des Jne. Isegi koosviibimine õllelauas ise, nn. kneip-
õhtu, kuigi teda nüüd harva sellisena veel nimetatakse 
on üks meie traditsioone. Samuti on traditsioonidega 
tihedalt läbi põimitud meie noorliikmete kasvatus. 
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Kogu meie organisatsiooni elu põhineb traditsioo
nidel. Ja samuti, nagu me ei saa kergekäeliselt endist 
kõrrale heita ülalmainitud esimest liiki traditsioone 
Ja öelda et meil on siiski veel olemas Rotalia, ei saa 
ae aeda teha ka traditsioonide teise liigiga. Meie ei 
saa neid aastakümnete jooksul väljakujunenud tavasid 
kõrvale heita üheainsa käeliigutusega.Keie noorliikme
te kasvatuse programm säeb ikka veel ette kindlad nõu
ded, millistest meie samuti ei tohi loobuda ülepeakae
la* 

Palju räägitakse uuest ja teissugusest noorusest, 
kes ei sobi kokku vanema generatsiooniga ja kellel on 
hoopis uued, teised nõudmised nii oleviku kui ka tule
viku suhtes. ITendele olevat vanad traditsioonid igane
nud. On Õige, et ka traditsioonid muutuvad aja jooksul. 
Seda on teinud ka Rotalia tavad. Kuid need muudatused 
on toimunud aeglaselt, sulavalt, evolutsiooniliselt, 
mitte aga järsult, revolutsiooniliselt ega päälesunni-
tult. Tarvis vaid meenutada saksakeelsete laulude asen
dumist eestikeelsetega. Sarnaseid näiteid võime ana si
semises elus leida palju. Kuid laskem neil muutudakoos 
meiega. Ärgem' tehkem seda sunnitult! 

Aado Perandi 

KATKEID MALESTUSIST 3 
Suvel 1914» Juuli kuu lõ

pul, algas-I maailmasõda. Sügi
sel toll- teade, et' " vabatahtlik 
Mihkel Mats oli langenud. . Esi-
mene Sõjajumal -nõudiscaa-
le panuseid.- kus sõda-- seal ka 
haavatuid. Eesti. . seltskond Pe
terburis võttis enda hoolitse
mise alla ühe ca 30 vöödilise 
haavatute laatsareti ja selle 
tH.alnidanri.se kohustuse. Daamid 
olid majapidajateks ja halas -
taja õdedeks, kuna ÜLL õpilaste
le leiti jõukohaseks olevat sa
nitaride ülesanded. Et kellegi-
le mitte Uiga teha, jaotati nä
dala näevad mVnn H «V d TH1 — 
õpilasorganisatsioonide vahel. 
Suured seltsid ed. suutnud neid 
ülesandeid täita. Neil puudusid 

mehed ja distsipliin. Alul kut
suti. hädakorral reservidesse ro-
talusi, pärast täideti, toimkon— 
di ainult rotalustega, BacLndorf 
Viii medicus asus viimaks laat-
saretti elama. See väike korpo
ratsioon suutis teostada enam, 
kui 300 liikmeline üliõpilas
seltside mass. Tagajärjeks oli 
Ro tali ale -m oiilc tuimušfcos 
eesti seltskonnas. Laatsareti 
ajast tulevad meelde daamide 
kriükad, kes jaotasid ema vahel 
•rotalusi paakideks, mis hoidis 
äxa nende f_,i"n ^ kadetse
mise. 

Kus on haavatud, seal 011 ka 
kahurilihast puudus. Eriti oh
vitserkonnas olid kaotused suu
red. Neid andis ära nende uhkus 
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— kuld- ja hõbe 51akud (haa 
märklaud), mis alles hiljem 
muudeti khakivärvilistaks. Oh
vitseride ettevalmistamiseks ja 
hõrenenud ridade täiendamiseks 
kutsuti sisse üliõpilasi alates 
I semestrist ja saadeti 
lipnike koolidesse.Esiziene ndne-
ja neilt oli Adolf Margervita, 
keda lipnikuna tegevväkke saat
sime konvendi korterist hra.de 
troppide ja paremate soovidega. 
Niiviisi hakkas voorima ClQl-lt 
mehi linrike koolidesse,või koe 
tahtis olla tagala Kangelane, 
see astus teenistusse sõjatöös
tusesse. Kuid kommerssideks nad 
"talid ikka CJQ!—le tagasi uLeni 
pruunistatud nägudega. Ning kui 
keegi Peterburgi sattus ja tal 
nuudus ulualune, siis võis teda 
ikka ClQl-1 kohata. 

BU 1916.a. tulles suve
praktikalt ja alles peavarjuta, 
läksin sixlaöcü Nikolai vaksar-
list Vassili saarele, kus leid
sin ööna ja ja ootasin teateid 
isalt, kes tihti, käis pealinnas 
Tartu Sõjatööstuse Komitee esi
mehena. Konvendi elu aga muixbus 
järjest vagasemaks. 

Alkoholi keeld pani meid 
istuma teeklaaside juurde. Aga 
keelust võib ka iie saada .Kom
mersiks jäid ikka pear meest 
haigeks, et saada arsti tunnis
tust "spiritus vilti* jaoks .Kok
ku — ainet leidus. Mitte viima»-
se panusena tuli Kuntsi Kes oli 
Kunts? See oli lühendus Lätis 
asuva õllevabriku Kunzendorffi 
nimest. SeQJLel oli ladu Piite
ris. lao juhatajaks oli lätlane 
kes hästi kõneles saksa keelt . 
Kunts saatis õlut "a conto™, 
ja võlga tekkis järjest juurde, 
sest raha läks tulisemale raua
le. Mõnikord koos õlle tellimi
sega sai Kunts ka küllakutse. 
Tuli, tundis ennast hästi ja 
Iiorraldas conto tühistamist. Ja 
kui tuli suurem tellimine, siis 

1949 .a. Ees istudes oonfr ILaan-
tee - Roti x, taga vasakult püs
ti oonfr l Millert — Rot lxx«an£rl 
Perandi — Roti oldi ja confrlK&up 
Roti 

Kunts suurendas seda veel omalt 
poolt, nii et ainest puudn edL 
tulnud. 

Bane veel, kui sõda ennast 
väga märgata andis, tull 1915. 
a. jaanuaris kiri Vironialt,et
tepanekuga asutada Eesti. Korpo
ratsioonide Liit. See ettepanek 
sai sooja poolehoiu osaliseks. 
Ja just enne lihavõtteid voori-
aime Tartu: P. Mägi, N. Hurt ja 
nrlna. B£L-u asjus peeti. läbi
rääkimisi Sakala konvendi ko2>-
teris. Kõige raskem pähkel lar-
hendamiseks oli vahekord Fr.Es-
tica ja Ugala vahel, Ugalaensi-
sed nõudsid ühe halvustava at-
testatsiooni tühistamist Fr.Eo-
tica poolt (viJjaheitmise ot
sus), millest aga Esticused kcr-
vale püüdsid hiilida selle ase
mel et minevücu varje kaotada 
Ei Vironia, Sakala ega Rotalia 
ei tahtnud olla siin vahekohtu
nikuks 1 ima. sellekohase kutse
ta. Selle tüll lilrvideerimine 
võttis aeca. Minu meelest oli 
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mehlson eana süüd tunnistada kui 
sellest kõrvale puigelda. Meile 
Rotalustele oli see võõras valm. 

Eesti üliõpilastel oli üks 
ühisettevõte - •till õpilasi ehe" 
TLIj aandmine. sai seal var
bad käed radikaalne seltside 
toimetus. Hakkas sadama korpo
ratsioonide vastaseid targutusi 
ja ma pean imestama kui kange
kaelselt neid senini korratakse 
Ikka ja jälle. Korporatsioonid 
olid nagu ehmunud, selle asanel, 
ett energiliselt vasta hakata. 
Kui vastaspool raius vängeid 
sõnu, taheti olla kultuurinime
sed. Õige taktika oleks olnud 
emapoolne kallalerfcung. Viga oli 
vist selles, et korporatsioonid 
olid vüüese seljatagusega, ku
na seltsidele andis hoogu oma 
õrritustega Jaan Tõnissoni üa-
ber koondunud eestvedajate ko
gu. Sellele, kuldas •vaheraha" 
teostati, pole ma jälile Saar
nad. 

Meeste i^»nw jätkus 
ja 1916. a. lõpus jäime Petetr-
bargl kahekesi: Jah. Tasti (se-
nior ja kõik muu kokku) ja mina 
(patune tall) . 

1917 — 18. a. vahemikus 
koguneti. Eestisse. Peterbarls 
nägin 1920. a. M. Jungi,kes var
jas abi opteecrdLmise komisjonis 
ja 1920. a. detsembris sain 
viimast korda J. Tustiga kokku. 
Tema oli lõpetanud Tehnoloogia 
instituudi, oli teenistuses, 
teenis pääle selle hääd raha ja 
elas toredas korteris eana noore 
naisega. Mina jõudsin aga 24-. 
dets. 1920 Narva karaati 1 nl koos 
End. Ise ja Phil. Kaljot1 iga -
viimane ti.S. Põhjala liige. 

Lõpetan, meenutades meie 
CIQ1 vahenditut naabrit, kes 

<M£ l € SID€> 
ROTALUITE KÖÜLEKUNt»JA 

elas teisel .korral ja pidi kaa
sa elama ping välja kannatama 
seda tralli ja cantust millega 
tudengid all valmis said. See 
oli meie poolt ristitud "eriü
lesannetega ametnikuks" l 

Meie teenijaks oli kogu 
aeg maja kojamees (duoxxdk) ,kes 
elas väikeses onnis ena poole 
tosina lastega ja sai mede käest 
nii otsest kui ka kaudset tulu. 
Pole iii ka kerge ärgata me 
pealt, art nri-rma väravat avama, 
kui kellelgi oli asja CJQJ-le. 

Peterburis tarvitusel ol
nud hirnrini mflrtft?rt:TTni 11 t*frn krilp-
sutati alla mõningaid tähelepa-
neiroid ja iseärasusi, on meelde 
jäänud mõned. Joh. Reindorf -
Hnrpa (laulust "Tn der grossen 
Seestadt Leipzig"); N. Hurt -
Sehloriks (välimuse auks); Karl 
Martin - Kalvin (V-üst^auhtefcaja 
võistleja II väljaandes); Bene-
dierfcus Boni facius Popinariua -
Joh. Tusti (majandus juht) >HLu-
ots oli vist smdinud teaduse
mees, teda hüüti "härra Doktor* 
(härra prof. oli hiJism saavu
tus) . RLch. Eeiman oli Boch, ta 
kõneviisi auks. ttilli«n Tornin-
gas - Argumenti 

Esimesteks lauludeks olid 
rahvalaulud ja "seeler* (Bor-
schenlledetrbuch) . Mõne vene 
laulu Neo Rutheniast. 

Kuld hakkasid tulema ka 
emad laulud: värvide lani, LBB>-
desvater (Valgistagem kõne või
ma) , ̂rambamtall eesti tõlkes, 
0 börsi hiilgus endine, Igal-
pool ma elan hästi, Laul ClQlle 
jt. Palju laole tekkis, leul tur-
11 1915. a. rohkelt noori hea 
lauluandega, kes mi -bnAeslstasld 
laulude kõla ja valikut.tks hu
vitavamaid referaatide sarju 
oli V. Tcaningaselt muusika üle 
koos viiside demonstreerimisega. 

Mihkel Luht 
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Vii! G„ Palo surnud 
9. augustil kell 2.00 p.l. lahicus 

ootamatult vill Gustav Palo Toronto Ves
tern Hospitalis südame tromboosi taga
järjel. Kirstupanek toimus esmaspäeval, 
11. augustil s.a. korpi Rotalia auvalve 
saatel. Katusetalitus toimus kolmapäeval 
13. augustil Kolmainu Lutheri kirikus .Ka 
matusetalitusel oli auvalve. Jarelhüüe-
tes ülikoolikaaslaste poolt asetas vill 
E, Kuutzna Rotalia värvidega kaunistatud 
pärja kirstule ja Eesti Korporatsioonide 
liidu poolt asetas pärja korpi Sakala 
vill E. Lamper. Peale matusetalitust kan
ti kirst välja kaasvendade õlgadel. Põr
mu •taiViflgtarn-irm toimus St. Johni krema-
tooriumis, kus peale sängitamise talitu
se lauldi kaasvendade poolt n0n vendai-
dest üks lahkunud...n. 

Nii kirstupanelcust kui ka matuseta-
litusest võtsid osa peale üksiku töö tõt
tu puuduva kaasvenna kõik Torontos ela
vad kaasvannad. Valjaspoolt Torontot olid 
matusetalitusale sõitnud vill vill Karu 
ja Paloots. 

Suvepäev 
Sovipäev New Yorgi Rotalustele toi

mus sel aastal väljasõiduga New Yorgi 
külje all asuvasse Orchard Beachi. Kuna 
•ilm oli ilus, siis võttis sellest üritu
sest, -mis muide aset leidis augusti alul 
osa rohkearvuliselt New Yorgis ja ka lä
hemas ünbruses elunevaid kaasvendi koos 
perekondadega . 

VIU A. LOSSMANN 
75 AASTANE 

Vili Lossmannil on 
käidud tükk huvitavat 
teed. Värske arstina ta 
võttis osa Vene-Jaapani 
sõjast, siis oli vastu
taval kohal (edelarinde 
evakuatsiooni ülemana) I 
Maailmasõjas,ja taotles 
ellu jääda revolutsioo
ni keerises. Ta organi
seeris tervishoiu ala 
Vabadussõjas ja siisjju-
ba pensioniealisena,ko
ges möödunud sõja vint
sutusi ja põgeniku tee
konda ning jatkuvat tä
napäeva. põgenikuelu. 

Ja kui tema 75 -dal 
sünnipäeval jütelda, 
siis ei kohta temas mit
te väsinud Inimest, kes 
n.ö. helgeneb vald lap
selastega mängides,vaid 
meest kes tulevikku 
vaatab sõnadega: "Ma sõ
ja eest ära jooksma 
küll ei hakka." Tahtsin 
ütelda, et naeratust ja 
lohutust jätkub tal iga
ühele — kuid tema sün— 
nipäevapilti vaadates 
pean lisama — välja ar
vatud fotograafile, kes 
nähtavasti siinboli see
rib tüütut "busybody", 
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ininest kes musta, rii
dega tahab teha müsti
list affääri lihtsamas t-
ki asjast. 

Paratamatult jutt 
kaldub ka minevikku, ja 
seejuures kerkib tal e-
riti meelde enne-Hmaaõ-
j aaegne periood Peter
buris. Sajandi algusest 
peale oli ta esimeheks, 
kas Peterburi Eesti, ti
ll õpilaste Seltsis, või 
E, Haridusseltsis, või 
Laenu ja Hoiuühisuses 
jne. Millist lisatööd 
see tõi noorele arstile 
selgub ehk sellest, et 
tollal oli Haridusselt
si üleval pidada (ilma 
vähemagi kroonu abita) 
Peterburis tervelt selt
se algkooli javüs koo
li väljaspool linna.Ar
vestades tooaegset po
liitilist tegevust,tuli 
olla ametis ka teistel 
aladel kui rahvusgrupi 
kultuurilise ja majan
dusliku säilitamisega. 

Paralleelid praeguse 
ja tolle aja vahel CD 
ilmsed. Kuid kahjuks cn 
ilmne -ka erinevus pai 
jude kaasmaalaste suh
tumises ottia ülesanne
tesse. Vill Lossmanni 
sõnades, tol korral pol
nud kellegi] mäletada 
ema mineviku •positsi
ooni", ega tulnud kel-
legile ette vajadust 
muretseda mis koha ta 
emale tulevikus võtab . 
See tundub kõik karu 
naha enneaegse jagami
sena, mille eest juba 
vanasõna hoiatab.Ja see 
kõik on nii ebareaalne. 
Mis aga on reaalne on 
me üLesanne ja eesmärk 

Ja töö mis tehtud ning 
koos töövaim, mis paraku 
on küll puudulik. 

Vii t Lossmann tuli 
Saksamaale 1944» aastal 
Ja oli seal Eesti Punas
se Risti esimeheks kuni 
KPR sulgemiseni.Inglis
maale jõudis ta koos 
ah! kaasaga 1947. a. no
vembris elades tütre ja 
väimehe juures kuni 
nende Aafrikasse tööle 
siirdumiseni. Selle jä
rele on pr. Lossmann töö 
tanud perenaisena ing
laste juures, kuna •va
nahärra" end kokapoisile 
kutsub. "Vanahärraks" 
kutsumist vabandan va
jadusega mitte nii sa
geli korrata tema nime. 
Tema vanaks kutsumine 
oleks õige küll kalend
ri järele, kuid mitte 
juubilari väljanägemise 
ja ellusuhtumise järele 
Peele muu,ta on Inglis
maa Eestlaste tlhingu In
valiidide toimkonna esi
mees ja Eesti Maja esi
mees. 

Jah, Rotaliai oli 
õnne kohe esimese vi
listlasega (A.D. i913•) 
Tublile mehele ja heale 
kaasvilistlasele: palju 
onne sünnipäevaks ja 
kõike hääd. tulevateks; 
aastateksl 

Sidel Aruja 

Konvendi E!K!KT 
otsusega 5. sept.e.a. 
on korp\ Rotaliast 
loetud põhjuseta 
lahkunuks reb! Hans 
H o r n ja reb! En
d e l  K ä r t .  
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tibal leeeknli Piirest värvide saamist, vasakult - confrl Ristmae, confrl Sootaru,confrl M»-
thleaen, confrl Toouak^Ja vilt Lutter. ÖLel pp—li Õlleõhtu, vasakult - oonfrl Kaup,vill Pe-
zendii vill Pedak, confrl Blslanäe, confrl Soo taru. TMaftnli Confrl HetLno Kümapuu ma
les tuakoosrii bdjnisal, vasakult vilt Rebassoo, Till Pedak, vill P erandi, vill Kõmav, confrl Kaup i 
vill Sööt. Kericaii Beferaattund, referent confrl Soo taru, istudes oponent confrlMathiesen. Tas 
ML parmal i EXK Augsburgis, alates vasakult lipu all confrl Laan tee, Roti x,confrlKaup,Botl3aoc 
vill Perandl, confrl Tarausk, confrl Sootaru. Sell* *111 Aasimas, oonfrl Tammaru, confrl Kaup, 
vill Pedak, confrl Hathiegen. JU. vasakult Proositl vasakult - vill Pe- ak ja confrl M-stinae. 
iil pmdi perekonnaõhtu vill Leeteni korteris, vasakult - confrl Sootaru, pr. Kaup. confrl 
Laan tee. vill Latter, pr. Rehas soo, vill Kalda"-. 
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s ü  C  I  S K  O M M  E  R  S  S  

Ordineeiiti 
ITew Yorgi Eesti 

ET. Luteri Pauluse 
koguduse kirikus 
ordineeriti 7.sept. 
meie vilistlane El
mar Kunsler. Onnis-
tamistalitusestgril
le! teenis 4 eesti 
õpetajat» viibis ka 
kaks ameerika kiri
ku esindajat 

Kord elades Peterbu
ris ja atudeerides märka
sin, et raha saab otsa. 
Kirjadele isale ei tulnud 
vastust. Ei taibanud kir
jutada emale. Ka ei taht
nud laenu norida.Viimases, 
äärmises hädas otsustasin 
rahale järele sõita. Pile
tita. Selleks ei jäänud 
raha üle. Hää nõu kallis! 
ettevalmistusena harutan 
maha üliõpilase tushurkalt 
üliõpilase uhkust - pagu
neid venseliga AI (Aleks
ander I nimelise teedein-
seneride instituudi tun
nus). Lähen Balti jaama ja 
otsin rongide korraldaja 
Trubitsohkovi üles. 

Korp» Rotalia sügiskommersd 
peeti Hew Yorgis 5. septembril s.a. 
Soome Kaja ruumides. Vaatamata eba
tavalisele ajale, mil "-kommerss 
peeti, möödus see ja järgnev oma
vaheline koosviibimine hästi ja 
hoogsalt. Osavõtjaid oli seekord
sest kommersist rikkalikult üle 
ootuste. Eriti kaugete külaliste
na viibisid kohal Chicagost ol
dermanni k.t. confr! Olaf Millert 
ja kolm rebast, kes lahkudes joba 
noorte värvikandjatena viisid en
diga kaasax unustamatuid muljeid 
konvendi tegevusest ja elust. 

Seletan sellele oma 
kavatsusest ja palun mind 
sulgeda I klassi kupeesse, 
öelda konduktorile et sel
les sõidab raudteevalitsu
se insener ameti asjus Tar
tu ning et teda pole soo
vitav tülitada. Argu ka pi
letit küsigu. Sest piletit 
on mul võimalik osta ai
nult Tartus, mitte varem. 
Trubitschkov on vana tut
tav ja teab ka aidata. Ta 
viib mind I klassi kupees
se» suleb selle ja soovib 
hääd reisi. 

Riputan oma palitu 
varna ja selle peale oma 
tushurka, mille krae katan 
salliga kinni, et varjata 
neid tunnusmärke, mille jär
gi võiks eraldada üliõpi
last insenerist. Pää kohal 
tugevasti täidetud port
fell ja rull joonistega, 
milliseid insenerid hari-
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U U S  J U H A T U S  

21. sppt. toimus Torontos 
korp! Rotalia Kanada Koondise üld
koosolek, kus raliti ka aus koon
dise juhatus. Uue juhatuse koos
seis on järgmine: 

Esiaees - confr? 0. Tiramas, 
laekur - confr! A. Laman, sekre
tär - oonfr! Ü. Jürima ja older-
aan - ril! E. Haldre.Ametmeesteks 
on ralitud vii! J. Läte - mag! 
oantf Ja confr! K. Alt - mag!eol! 

Kanada koondis kaTatseb tä
histada Rotalia 39. aaetapäcTa 15 
novembril aastapeakoosoleku, kom
merss! Ja sellele järgneTa koos
viibimisega Torontos. 

Vii! Gustav Palo 
I* MZNOKIAM 

Suuna vikat on tei
nud kohutavat laasta
mistööd viimasel aasta-
künnel eestlaste keskel. 
Tohutult on hõrenenud 
nooruse read,kuid kõige 
valusamalt ja uskumatu

lt kuli. kaasa Tedasia. Li
saks oli ka noormehe keha 
esinduslik küllalt.Seega -
kuliss oli täielik. 

Noormehe uni on hää, 
magasin JÕgevani ja veel 
pisut enam. TuttaT metalli 
kolin - Jänese raudsild. 
Äkki kuulen koridorist 
tuttaTaid hääli. Kes siis 
Tartu jaoskonna kontrolöri 
Wiedemannl ei tundnud! Oli 
kohusetruu mees, nagu ei 
teeniks ta Vene looderaud-
teel raid kusagil Preisi-
maal. 

Konduktor seletabVie-
demannile et kupees sõidab 
raudteeTalitsuse insener, 
olevat Tihane mees. Wiede-
memn aga tahab sellele soo
vida hääd hommikut! Avabkl 
ukse ja tunneb mind ära! 
Tere, üliõpilane Luht! Kae 
võin õnne soovida insti
tuudi lõpetamise puhul! 

Uis mul muud üle jäi, 
kui panna kaardid lauale. 
Ütlen, et häda ajab härja 
kaevu - sõidan isa jutule. 
Wiedemann turtsub - tuleb 
trahv maksta. Aga millega? 
liul ainus õnnekopik tas
kus. Ja sellise tee kasu
tamine oli mul ainukeseks 
võimaluseks tulla Peter
burist Tartu. 

Wiedemann oli vana 
raudteemees. Ta tundis lõ
bu nupukast naljast ja lõi 
viimaks Imega:Oskate kasu
tada olukordi, olemegi ju
ba Tartus. 

Kodus muidugi isa ei; 

näinud - oli välismaal «Aga 
sõiduraha tagasi sain# Ta
gasisõidul sai Wiedemann 
tervitusi mu emalt Ja pa
kikese kaviarlga - mäles
tuseks seiklusest. 

tihkel Luht 
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na mõjus teade, et Gus- —-
tav Palott ea. ole enam. L U H IDALT 
Ta lahkus elavate kire
jast 9« augustil Toron— 5* oktoobril s.a. pühitses Inglis— 
to Western Hospitalis - 111351 om& 75-dat sümipäerva meie vill A. 
Kanadas. Sunna põhjus— lassmann. londoni eestlased tähistasid ta 
ta jaks oli südame tram— juubelit aktusega sel kuupäeval. * Meie 
boos, mis kustutas an— de* "Lip^h oma õnnitlused juubilarile, 
deka Tarumaa mehe elu— Reedel, 24. okt. toimub New 
küünla. Yorgis "Rheinlandi" ruumes ElKUQ 

Olles äsja, 6. ang. ja Koondise üldkoosolek.Palutakse 
astinud esimest päeva Võigi rotaluste osavõttn. 
uuele töökohale, tondis •• Vill Oskar Göpik elab juba 5-dat 
ta. pärast lühikest töö- aastat Norra.-pealinnas Oslos, kus ta on 
aega ennast halvasti , teenistuses ühe suurema elukindlustus-
kuid olles rangaaata seltsi juures. 
tahtejõuga, läks ta ei- #+ Vii! William Tomingas esines 
les peale tööaega, aare- möödunud kuul New Yorgis kaugenä-
ti.de juurde, kes teda gemise saates, tutvustades Eestit 
haiglasse saatsid. JLrs— Ameerika vaatajaskonnale. 
ti.de arvates oli teda. •• New Yorgis võeti vastu tegevliikme-

südame attaak, teks järgmised Chicago rebased ja liht-
mis ned.d aga imestama liikmed: Artur Jurs, Arnold Seitam ja 
pani, r»H haige tugevus Einar Hirama. Soovime õnne ja raputamesü-
- tulla Ise haiglasse, damest kätt mei« noortel vänrLkänd j atel. 
kust nad lootsid teda #• Vii? Haarand Pitea abiellus 
peele vüe-kuue nädal»- sellel suvel. Ta abikaasa, pr.dr. 
list kosumist tervena Paumees viibib Kanadas ning taot-
koju saata. leb praegu sisserännu luba Ühend-

9. aug., teda riikidesse. Ka neile meie Õnne-
kulastama tulnud, sugu— soovid# 
lastele tulusaid ja õpet- 5. okt. võeti korp! Rotalia liht 
likke näpunäiteid eesti. 1 UTnpqks vastu Roman Ubakivi. 
laste suvekodu külasta»- Käesoleva aasta juunis sun
ni seks, langes korraga dis vii! Ülo Ojamaale tütar Anne-
keOLl 14.2o lõtvunud ka- Kristiina. Õnnitlused* 
9± ule voodi ääre ning •# Peale s ijgi skcraners si on New Yorgis 
sllJMqdlkseLLt kohale il-koos käidud kahel korral. Mõlemil juhul 
urav Twig]!» arst, peale oleks koosviibi jäte arv võinud suurem 
igasuguste sustindste' olla. Kooskäimiste kohaks New Yorgis on 
ja katsete võis kons— endiselt kohvik "Rheinland". 
tanteerida surma, mis #+ Vili llo Hõlpus abiellus jaÖ-
kõiglle juuresolijatele ne aja eest pr. Ludmilla Slnkaga. 
kui ka meile kõigile Keie kõige poolt südamlikuni on-
tundus uskumatuna. nesoov! 

Õline kaotanud oma #+ Eelmises "Meie Side" numbris teata-
parima, häätahtlikuna, aime confrl Egon Kapsi kihlustest. Nagu 
humoorikama sõbra, kel— toimetusel on kuulda, on confrl Kapsi 
lel kunagi lõppu ei "tui- mõne aja eest nüüd abiellunud prl. Hia 
nud võrumaa, lugude ja Loor*iga. Soovime südamest õnne kaasa 
igasuguste naljade ju- unele eluteele! 
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•• Pühapäeval, 12. okt. möödus Jxürl 
Handrel 20 aastat sellest ajast, mil ta 
vabatahtlikult loobus oma poissmehepõl— 
vest. Soovime tonale ja ta abikaasale 
palju, palju õnne selle juubeli puhul ja 
laulame nendele kõikide rotäiuste poolt 
kokku kajava TLurimus annus. 
•• Vii? Taimo Leetel on valmi
nud oma maja Kanadas. 
## Kanadas on selle aasta jooksul toi
teks majaomanikkudeks saanud vill vill 
Heinrich Karu ja Osvald Tümmas. 

Vii! Joasaare Juubel 
15- augusrai pühitses vill Erik 

Joasaare oma 50 aastast süinipäeva. Juu
bilarile tõi korpi Botalia Kanada Koon
dise poolt tervitusi Koondise esindus, 
kes andis mälestusesemena, üle u-mm-t Ro
talia värvidega kaunistatud foto albumi. 
Hele Side* toimetus kasutab siinjuures 
juhust, et kuigi hilinenult, a-i-ialrf nma 
poolt soovida palju .õnne ja jõudu eel
seisvatel eluaastatel. Jätkugu Sul neid 
veel kapaksl 

A A D R E S S L A V D  
Toimetusel on teada järgmised aad

resside muudatused ning seniavaldamata 
aadressid. 

AOSTRQQLIA 
Hktoar- 77 Hyola Rd, .Neyport 

Beach, Sydney,N.S.¥. 

INGLISMAA 
Aruj», BidatL - EM/Earmaik, London VC 1 

KANADA 
Ole - 348 Sunnyside Ave,Toronto/ 

Qnt. 
lertt, Hawdrl.lr — 50 Duke St, London/dnt. 
lepik» Ovrald — 15 Runnymede Rd,Toronto/ 

Qnt. 
L, Hereld — 158 Spruce St, Toront<ytht 

L, MIWID — 31 Oxford St,Toronto/On t 
BJLga, Hurt no — 5385 Coolhrook Ave, 

Montreal/Que. 
ELatanae, Oskar - 352 Bay St, Pbrt Arthur 

/Ont. 

tustamisest, nida ta 
isegi veel haiglas ol
les jutustas külla tul
nud sõpradele. 

Olime kaotanud ühe 
tublima eestlase, kelle 
välimuski tuletas meel
de jässakat põlist tam
me, kelle sitkust, töö
kust ja ettenägelikkust 
imestas igaüks, kellel 
võimalus oli faMgn 
kokku puntuda. Olime 
kaotanud eestlase, kes 
lakkamatult tundis mu-
rert ema kannatava kodu
maa ja seal ning üle 
Tnaailna laiali paisatud 
rahvuskaaslaste saatuse 
pärast. Omades vankuma
tu usu eesti, rahva ja 
•Higi peranasse tule
vikku lausus ta tihti: 
•ücskord saavutavad ik
kagi võidu õigus ja õig
lus1 • 

Nüüd pole enam Sirm 
hoolitsevat ja abival
mis kätt, mis korraldas 
ja aitas igal pool. Mis 
nagu irridagi ertte aima
tes seadis viimseni kor
da «na rasltustegEumret-
setud elamu. 

Gustacv Palo süidis 8 
dets. 1^04»a- Võrumaal, 
Kasaritea -vallas, Palo-
mertsa külas,PLnosoo ta
lus. Peale gümnaasiumi 
lõpetamist jätkas õpin
guid Tartu ülikooli IBEU-
jandusteaduskonnas, ol
les enne asunud "võru 
ELu" juurde teenisixisse 
ja oli hiljas kindlUP--
tusselts "Ctna" inspek
toriks. 1936.a. siirdus 
TaiHrmft ajaleht "üus 
Eesti.8 juurde ärijuhi 
abiks, olles viimati, ta 
ärijuhiks .Abiellus 1943 
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Thoeei, Erik - 33 Galr Dr,Etobicoke/Cnt. 
Kmmas, Osvald - 176 Woodmount Ave, To-

ronto/Ont.; Tel.: RE-0074 
Tcndngaa, Pred - 32 9th Ave E,Svift Cur-

rent, Sask. 
Xtryaxufi, Paul - c/c Koppel, 3948 Carlton 

Ave, Ilontreal/Que. 

NORRA 
Oöpdk, Oakax 

SAKSAMAA 
Hxthlesen, Erich - Seehannerstr. 21-A-6, 

München 54* U.S.Zcne 
PaaveQ., Vladimir' - vom Steinplatz 3, 

Ueuss/Hh, 3rit. Zone 

O.S.A. 
iwnnwj TtTn»» - 285 St.Nicholas Ave,Ap.55 

Nev Zork, 21. Y. 
Aderr, Hans - 99-05 63 Rd., Rego Park,L.L 

N. I. 
KSDSI, Sgon - 601 V lin Št, ko.  5 J, New 
~Tork 25, N. Y. 

XoMBkrolus, Lembit - 285 St. Nicho3.es 
Ave., Aü. 55, New York, N. Y. 

Laan tee, Karl - International House, 500 
Riverside Drive, New York 27, N.Y.Tel 
MO 2-8500, Ebet. 37 

Hezlpmi, Seorged. - 2308 E Baltimore St. 
Baltimore 24, Md. 

KLLLert, OCLef - 211 Manitou,Northfield , 
Minnesota 

?, Tüktocr - 1179 East 178 St., Hev 
Mc 60, H. I. 
t, HMBO - Lertcfanorth VUlage,1hlflai8 
H.T., Tel.* Haverstrana 9-573CL 

c, Algust - Mt. Sinal Eospital, Ca
lifornia Ave. at 15 Fl., Chicago,UI. 

1, B*en - 202 Elisabeth St.Ap.20, 
New York, N.Y. 

Ogpllr, Bhie — 2456 Voodi and Ave, Vantagh 
II.I• , N. Y. 

a. prl. ELfriede Sari:1 

iga, saades omale tubli 
elukaaslase. Nimetatud— 
abielust sundis tütar 
Tiina, kes nüüd kaheksa 
aastasena jäi vaeslap
seks. 1944*a« põgenes 
teiste rahvuskaaslaste-
ga Saksamaale, kust3947 
a. siirdus Inglismaale 
tööle. Kanadasse asns 
1949* a. lõpul. 

Nüüd on siis kõik 
maine "unendus temaga 
katkenud. 21 ole teciast 
enaa kirjutajat ega kõ
nelejat. tiikooli kaas
lased kandsid tesna mai
se keha 13• aug. Toron
tos St. John'i krena-
tooriurd. tuhastamisele. 

Unustamatu oli tema 
näoilme suurearvulisele 
matosetalitusest osar-
võtjatele, kes viibisid 
kirstu kaane r sulgemise 
juures .Näoilme,mis tea
tas, et ma olen oma töö 
teinud ja. võin laskuda 
rahulikku unne - teades 
et sõbrad täidavad minu 
viimase soovi ja viivad 
esimesel võimalusel mi
im naised jäänused ar
mastatud kodmaaa. yimldn. 

Pahka seni siin re
has, kuni algab Sf.rm 
aetiamntai uni Yõrmaa 
Pindi koguduse kalmis
tul. 

H. Karu 

London/Ont. 
Lõikuskuul 1952. 

•Hele Side* - korpi Rotalia ajaZcirl. Väljaandja - korp*. Rotalia 
konvent USA-s. Tegev toir.etaja - confrl Aado Perandi, trükk - Paul 
Kõlviku foto-offsett trükikoda. Toir.etuso aadress: Aado Perandi, 
Cortlandt Ho tel, 90 Cortlandt St., New York 7,. N.Y., USA 
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KORP! ROTALIA BÜLLETÄÄN 

Nr. 5/6 (III aastakäik) Stockholm, mai/juuni, 1952• 

trCRVflTUS ROOTSIST 

Käesolev "MEIE SIDE" number on toimetatud ja 
välja antud Rotalia Rootsi Koondise poolt. Sel puhul 
tervitavad Rootsi rotalused eesotsas Koondise Presiidiu
mi ja selle numbri väljaandmise tegeliku töö tegijatega 
"MEIE SlEE" toimetajad ja toimetuse kolleegiumi ning Ro
talia peret kõikides maades. 

"MEIE SIDE" on mõeldud jn ka kujunenud bülle
tääniks kogu Rotalia perele vaatamata asukohamaale. Seo 
bülletään on kahtlematult teinud au oma nimele, olles 
kujunenud effektiivseks sidepidajaks meie laialipilla-
tud pere vahel paguluses. Iga "MEIE SIDE" number on 
kujunenud oodatud ja teretulnud külrliseks kõigis Rota
lia Koondistes ja rotpluste asupaikades kogu vabas maa
ilmas. "MEIE SIDE" on kujunenud meile hädavajalikuks. 

Seni on mainitud ajakirja toimetamise ja väl
jaandmise vaev lasunud rotalustel USA-s, kes on ühtlasi 
olnud ka ajakirja asutajaiks. Perioodilise ajakirja 
väljaandmine on väga raske ülesanne. On otse imekspanu^ 
väärt, kuidas rotalused USA-s on selleks vajalikul mää
ral aega leidnud. Meie siin Rootsis võime nentida vaid 
ühte, ja nimelt, et rotalused USA-s on toime tulnud vä
ga kiiduväärse saavutusega. Sellega on nemad näidpnud 
sitkust ning rotallasele väärilist ohvrimeelsust oma or
ganisatsiooni ja kaasvendade heaks. Ei tule ka unusta
da, et kulud^, mis on olnud seoses "MEIE SIDE" väljaand
misega, on lõviosas kantud rotpluste poolt USA-s. 

Rotalused Rootsis ei saa "MEIE SIDE" edudest 
kuigi palju oma arvele kirjutada. Teatavat kaastööd on 
siit küll saadetud, kuid majanduslik toetus ajakirjale 
on meie poolt seni puudunud. Seetõttu on meil tekkinud 
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Nr.5/6 (III) MEIE SIDE 

aja jooksul Jarjast kindlam tunne, et oleme auvõlglased 
USA rotalust ees. Meie "võlga" ses osas pole nimetamis
väärselt vähendanud asjaolu, et oleme ise välje andnud 
teatava arvu numbreid 11EEREKONNALEHTE" , kunp mainitu on 
peamiselt olnud määratud pinult Rootsi Koondise Jaoks ja 
sellest toimetisest on väljapoole jõudnud ainult üksikud 
eksemplarid. Kogu Rotalia pere ühtsuse säilitamise sei
sukohalt ei ole meie senine panus olnud võrreldav rota-
luste panusege USA-s. 

Et oma auvõlga USA rotalustele osaliseltki ta
suda ja "MEIE SIDE" toimetusele anda vähegi aega hinge 
tagesitõmbamiseks, otsustas Rootsi Koondis toimetada ja 
välja anda ühe numbri seda ajakirja, milline number käes
olevaga astub lugeja kriitilise pilgu ette. Tuleb see
juures igal austatud lugejal arvestada sellega, et käes--
oleva numbri toimetamine nn sündinud enam "asjaarmastus
liku" personali poolt kui see on toimunud seniste "MEIE 
SIDE" numbrite puhul, mistõttu teatavad komistused kom
positsioonilises ja redaktsioonilises osas võivad olla 
sisse lipsanud, mida palutakse lphkelt vabandada. 

Rootsist sedp numbrit teele saates on meie tah
teks olnud Jätketa seda õils"at traditsiooni, mille on al-
gatpnud rotalused USA-s. Soovime, et käesolev nidepidaja 
siilutaks, nagu kõik tema eelkäijad, ookeanid ja tohutud 
'kaugused, mis meid lahutavad, ja ühendaks ning hoiaks 
meid nagu seni meie sinimustrohelise lipu rll! 

Stockholmis, aprillis , 1952» 

."SÜMMRIMXS 1  

Jälle soabub kevad jn jälle kogunevad noored ja 
vanad karsvennrd vabrs maailmas, et pühitseda järjekord
set vennastuspidu ning pnda vannet olla ustav eestlane ja 
kaasvend. Need kokkutulekud toimuvrd eri mais eri aega
del, nõnda kuidas olud seda võimaldavad. Stockholmis ori 
kommerss jub.a möödas, kui "MEIE SIDE" nonde ridsdepa il
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mub. MP mõtlen pga, et see polegi nii oluline, et need 
mõtted, mida siin tahan avaldada, jõuaksid kaosvendadeni 
just enne mingit teatavat kommerssi. Ei ole viga, kui 
nad jäävad ka veidi hiljemaks, "MEIE SIDE" ei SP.P ala
ti ilmuda teataval kindlrl tähtpäeval je mu mõtteavaldu-
sed pole seotud kr mingi kindla kommersiga. Need on roh
kem üldised mõtted laiemas ulatuses, mida vennastuspidud 
ja viimpse aja sündmused on esile kutsunud# 

Npgu alati, pole kn sel korral kõigil võimalik 
ühiseist kokkutulekulst osa võtta. Mitmesugustel oludest 
tingitud põhjustel peavad paljud meist neid tähtpäevi ük-
sindp veetma. See aga ei tähenda veel seda, et ühiset
tevõttega kapsa ei elataks. Vaimus elatakse jälle kord 
läbi ilusaid aegu Tprtus, ühist elu kodumaal selle rõõmu
de ja muredega. Sel puhul tu?.eta.takse ka meele kõiki 
keasvendi IPIPS maailmas ja eriti neid, kelle saatusest 
ei ole mingeid teateid, jp mälestatakse vaikses leinas 
neid, kes oma mpise teekonna on juba lõpetrnud. Nõnda 
elatakse siiski kord koos, kuigi lahus olles. Kodumaa, 
Tartu ja Tähe tänrva kodu tunduvad olevat juba. üsna kau
ges minevikus, ja mõndagi hakkab ehk tuhmuma sellest,mis 
seal rebasena ja confratrina õpiti oa läbi elati ning 
missugused olid need ideaalid jp. eesmärgid, mille poole 
püüti ning mille taotlemiseks oli loodud Rotalia. 

Rotalia saatuseks on algusest peale olnud olla 
rändaja. Ta loodi Peterburis, kolis Berliini ja tal oli 
osakond Varssavis sel ajal, kui konvent asus juba kind
lalt Tartus. Nõnda on rotalusi sasinud mitme ilmakaare 
tuuled juba enne, kui paristorm kõik liikmed mööda maa
ilma. laiali paiskas. Rotalia on .ju loodud võõrsil sel
le ecumärgiga, et säilitada ja arendada eesti vaimu ning 
kõike seda, mis on kasvatuses püsivat ja väärtuslikku . 
Just nimelt kasvatuses , sest Rotalia peamiseks 
ülesandeks on kasvatada nr"ri ausateks, kindlateks ja 
iseteadvateks eestlasteks, keda. seob tugev ühistunne,ka.es-
vendadeks, keda võib usaldada ja kelle toetusele loota. 
igas kohas ja igasugustes raskustes. Selle eesmärgiga 
koostasid asutajad ka kodukorra, mis on ühendavaks lüliks 
ka praegu kõikide koondiste vahel, ükskõik kus need ka 
asuksid. 

Asutajate poolt püstitatud deviis haarab igave
se väärtusega isel-iftnukacv.-tuse põhialuseid. Neid väär
tusi on kasvatuses alati taotletud ja taotletakse ka edas
pidi t Kõigist võimalikest üliõpilasorganisatsioonide 
vormidest pidasid asutajad liikmed k~-ige sobivamaks selle 
deviisi teostamiseks korporatsiooni vormi. Sc.-3 ei sündi
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nud ei juhuslikult ega kaalumata. See vorm andis orga
nisatsioonile kindla struktuuri, sidus liikmeid tiheda
mini jp. määras kindlad reeglid ning korra, mille raames 
aga igale liikmele oli rntud täieline õigus ja üheväär-
sus kaasa ränkide jp kapsa otsuntadp ühistes asjades. 
See on tõelistele demokraatlikele printsiiyi dele rajatud 
organisatsioon, kus need printsiibid on leidnud ka tuge
vat kaitset. Rotalia deviisi otstarbekamaks teostami
seks ja selle seesmise demokraatliku printsiibi kaitseks 
on kodukord jr selle olulised põhialused, mis kõnelevad 
liikmete õigustest ja kohustustest. Kui nüüd tagasi 
mõtelda kõigile neile raske teie sündmusvikastele aasta
tele kodumaal ja viimati võõrsil ja kui vaadelda lahtis
te silmadega võõrast cl r.-olu ning meie omainimeste elu 
ja tegevust võõrsil, siis pe;Vb kõhklema'ca tunnistama., et 
Rotalia põhialused on Õiged. 

Kodukord on teadlikult koostaLud nõnda,et see 
võimaldab kaitset kõigile liikmeile ning kindlustab kõi
gile nende Õigused, niihästi cor.fratritele kui ka rebas
tele, Kodukord on aga küllalt ettenägelik selleks, et 
võimaldada liikmeks olla erinevate poliitiliste maailma
vaadet ega ja parteilise kuuluvusega isikuil. Seda mui
dugi eeldusel, et nende mapiimavaade ega parteiline te
gevus ei ole kahjulik ega. vastuolus Eesti maa ja rahva 
huvidega, vaid on nende teenistuses. Niisuguse klaus
liga kodukorras on tahetud hoida Rotaliat väljaspool 
parteivõitlusi jp rõhutada ta üldist kasvatuslikku ees
märki . Ausaid, kindlaid jn iseteadvaid tegelasi vaja
vad kõik poliitilised parteid, ja ig äL Rota'.;ia liikmel 
on täielik vaoadus kuuluda ja tegutseda ükskõik missugu
ses parteis. Selles aeei saa ega tchi konvent sur
vet pvpldada ühelegi liikmele. Samuti ei paa oga tohi 
ükski liige avaldaaa survet või katsuda tõmnata Rotaliat 
kui tervikut mingisuguse teatava poliitiline partei tce^ 
nistusse. 

Rotalia seirab kindlasti väljaspool parteisid. 
See oli kodumaal iseenesest mõir.tota" t~'l3 ega polo üks
ki liige kunarri katsunud seda olukord" nvmt". Tuletagem 
meelde. et Rotalia vilistlaskonda :<uulus juhtivaid tege
lasi mitmesugustest parteidest js et ka confratrite hul
gas oli cümpaa «laid mitmesuse te parteide vastu. Oleks 
olnud täiesti mõeldamatu, t.t keegi neist oleks hakanud 
kihutustööd tegema -una partei kat-.uks konvendis. Hooli
mata parteilisest kuuluvusest olid nari head rotaüured. 
Ja senikaua, kui nad seda n2id, o3 i neil kc ka<-sv.?ndede 
toetus .ia poolehoid. Ha usun, et i^ale kaasvennale on 
selge, et sellt-st poliitilise vabaduse printsiibist loo
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bumine oleks Rotalia põhialuste lõhkumine ja konvendi 
lõhestamine. Igale niisugusele katsele kiskuda Rotalia 
parteivõitlustesse tulel) seepärast kõige kindlamini vas
tu astudar Tahame aga loota, et kõik on küllalt tead
likud Rotalia eesmärkidest ja austavad neid ega püüa 
neid lõhkuda ega kõigutada nüüd ega tulevikus. 

Praegu oleme hajutatud võõrsil. Olukorrad, 
ümbrus, inimesed jr nende tõekspidamised on sageli vaga 
erinevaid neist, millega olime harjunud kodumaal. Need 
tõekspidamised, mis Rotaliat juhtisid, on mujel pehatih
ti tahaplrpnile surutud. Ausust ei leidu just igal sam-
mul, kindlaid iseloomusid, kelle sõnu võid usaldada ja 
kelle kõhklemata teetud.?, kohtpd harva, Ja iseteadvust 
ning inimväärtuse tunnet püütakse alla suruda igal sam
mul. Rohkem võib kohata inimesi, kes arvavad, et kõik 
võtted on lubptud, kui need vaid viivad eesmärgile. Ja 
eesmärgiks on - edu jr majanduslik heaolu. See sunnib 
ehk mõndagi nõrgemat kõhklema ja oma senistest tõekspi
damistest loobuma. Eriti on karta, et niisugune ümb
rus mõjutab nooremaid, kelle iseloomu kujunemine sünnib 
sellises ümbruses. Aga ka vanemad pole alati vabad 
neist mõjutustest. Siin tuleb Rotalial valvel olla ja 
oma liikmeilt nõuda teatavatest printsiipidest kinnipi
damist. Ei tule unustada, et on kõrgemaid ja püsiva
maid väärtusi kui edu iga hinna eest. Normaalsetes olu
des on kerge säilitada oma tõekspidamisi, aga alles ras
kustes ja tõelises võitluses selgub, kui tugev on kelle
gi iselorm ja kui sügavale on juurdunud veendumused 
heast ja õigest. 

Konvendi normaalne tegevus on praegu suures 
ulatuses takistatud. Ainult üksikutes suuremates kes
kustes on võimalik terrutseda enam-vähem rahuldavalt oma 
väikeste koond istega. Mitte aga selles ulatuses kui 
omal pjal Tartus ega. ka mitte niisuguses ümbruses. Ro
talia kui terviku terrevus on aga mõnes suhtes väga pii
ratud. Pole võimalik olnud seni täiel määral ellu ra
kendada kõiki konvendi institutsioone. Seepärast on ehk 
kahetsetaval kombel esinenud nähteid, millele pole ol
nud võimalik kiiresti ega mõjuvalt reageerida. Sest po
le lihtsalt võimalik iga suhteliselt näiliselt vähem 
tähtsa sündmuse või näiliselt süütu ettevõtte puhul saa
da kõikide liikmete seisukohti ega ke mitte täielikku 
informatsiooni ega ülevaadet meeleoludest keskustes. 
Niisugustes oludes peab iga liige toimima ja talitama 
iseseisvalt, oma parima arusaamise ja Rotalia põhimõte
te kohaselt. Ka keskustel - sest üheski neist pole ro-
taluste enamust, et otsustada põhilise tähtsusega küsi
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musi kõikide kohta - tuleb seepärast olin ettevaatlik ja 
tegutsemise aluseks võtta kodukord, senised uusused ja 
"tõe ning j&iguse" printsiibid. Oleks vale asuda kergelt 
uuenduste Jp katsetuste teele ning oleks vale püüde vrid 
silmapilgu edu poole. Parem on püüde rakendada vana JR 
äraproovitut selles ulatuses, nagu see antud oludes on 
võimalik. 

Uks institutsioon, mis on juba igalpool jälle 
ausse seatud või tarvitusele võtmisel ja mida on võimalik 
tarvitusele võtta igalpool, kus on rohkem rotalusi või 
EKL-i liikmeid., on aukohus. Aukohus sel kujul, nagu see 
korporatsioonides tarvitusel, aitab suurel määral vahekor
di lahendada jp loob te?tav."d piirid, milles võib leida 
aset aus läbikäimine jp. tegutsemine. See takistab ka kaa
sa tõmbamast üldsust isiklikkudesse vahekordadesse. Võib 
karta, et mitte alati pole pöördutud aukohtu poole Õigel 
ajal, vaid selle asemel on hakatud otsima teisi ja vale-
teid. Tuleb meelde tuletada, et kõik EKL-i liikmed on ko
hustatud aukohut vastu võtma ja et Rotalia asus omal ajal 
seisukohal, et igale akadeemilisele kodanikule tuleb pak
kuda aukohut solvamiste lahendamiseks. Ses suhtes võiks 
astuda veel sammu edasi ja. soovitada, et aukohut tuleks 
pakkuda igale pusale inimesele, kes selle mõistest aru 
saab jn kes on nõus seda vastu võtma nin^ selle otsusele 
alluma. Ma ei tea kahjuks, kuidas ja kas tegutseb LK ja 
kas BK-1 ning DK-1 on olnud põhjust kokku astuda ja seisu
kohta võtta eksimuste puhul. Ma usun aga, et need on hä
davajalikud institutsioonid Ja aitavad palju k^ana loomu
likkude vahekordade loomiseks. 

Mul on õnn või õnnetus elada kaugel keskustest 
ja mul puudub otsene kontakt nendega. Mu side on olnud 
kaudne, "MEIE Sl ISE" , erakirjade ja. konvendi teadete kaudu. 
Seepärast ma ehk mõnes asjas n.ü. murran sisse lahti sest-
uksest. Äga sel kaugel elamise pahel on ka cec paremus, 
et nõnda on antud teatav distants hindamiseks ja mõistmi
seks. Mõnedest teadetest on jäänud mulje, et vahest ei 
ole siiski päris asjata ega üleliigne veel kord meelde tu
letada ammutuntud tõdesid. 

ühest "MEIE SIDE" numbrist puutus mulle silma 
teade New Yorgist, kus ühel EKL-i koosviibimisel dr. .7.Va
sar Sakalast (vist tolleaegne EKL-i presideeriv konvent) 
kurtis, et on jälle märgata tugevat korporatsioonide vas
tast propagandat. Ma ei tea, kuidas ses suhtes on olu
kord Stockholmis Ja üldse Rootsis. Olen lurenud ainult 
üht kirjutust, kus soovitati tulevikus meil kaotada kõik 
üliõpilaste intiimorganisatsioonid ja luua ainult maakond
likud kõpud Rootsi eeskujul. Igaliihel on oma. tõekspida
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mised, aga ma penn ütlema, et neid ülesandeid, mida täit
sid ja jõudumööda täidavad ka praegu meie intiimorganisat-
aionnid, ei suude täita. poolametlikkude ülesannetega. ja 
liikmete omavahelise lõdva sidemega organisatsioonid. Kui 
mitte kõik ei ole meil õnnestunud sajaprotsendiliselt,siis 
ei tähenda see veel aede, et aluaed oleksid valed. Muide 
oleka huvitav jp tänuväärt, kui meie confratrid kasutaksid 
oma, ajakirja veerge ke selleks, et a.nda ülevaadet erimaade 
üliõpilaaorganisatsioonidest. Mia aga puutub korporatsioo
nide vastasesse kihutustöösse, siis ei ole see midagi eri
liselt uut ena tooda soel esile mingeid uusi ega oluliai 
seisukohti. See on rohkem kaasnähe muule üldisele polii
tikute ja parteidevahelisele võitlusele. Sinna püütakse 
vägiai ja täiesti ülekohtuselt sisse kiskuda kn üliõpilaa-
orga ni satsi o one. 

Mul on veel praegu elavalt meeles, kuidas Tartus 
1924-1925.p. korraldati avalikke koosolekuid korpide maha
tegemiseks. Peamised väited, millega tol korral esineti, 
olid: korpid ei lase inimese individiiaalaeid iseloomujooni 
areneda, vaid suruvad kõik ühe mütsi ja mõtlemisviisi al
la ; neis harraata.takae härrasmehe 1 ikke elukombeid; need 
soodustavad m.s. onupojapoliitikat ja. orgpnisatnioonivorm 
on laenatud-Saksast. Uks kõneleja Vieitis käega kõigile 
neile väiteile kui ebaolulistele. ja tiihiotele ning väitis 
surmtõsiselt, et ainuke oluline surmapatt on, et seal kan
takse värvimütse! Ei usu, et neile väiteile aja jooksul 
midagi »uut oleks lisandunud. 

Mia puutub Rotaliasse - ma püsin ainult Rotalia 
juures - siis peab ütlema, e*t seal pole kunagi kellegi 
iaikupära maha surutud ega kunagi ühist mõtlemisviisi,mio 
puutub maa ilmavaatesse ja. tõekspirtamistesse, kellelegi 
peale surutud. Kasimatust ei peetud real aga kunagi min
gisuguseks individuaalseks iseloomujooneks. Korralik esi-, 
nemine ja haritud kultuurinimesele kohane käitumine on 
locmulik ja endastmõistetav, kui tahetakse acltskonnss 
liikuda. Kui seda peetrkse härrasmchelikukn eluviisiks, 
siis võib seda ainult soovitada. Ka see on üks Rotalia 
kasvatuslikke ülesandeid? väline korralikkus ja kombed. 
Sihilikku lohakust riietuses ja käitumises võite igaüks 
omas ümbruses leida paraku liiga tihti. Eriti noorte juu
res. Keegi ei või aga ütelda, et see oleks eriti impo
neeriv või" järelaimamisvääriline. Mis puutub "onupojapo
liitikasse11, siis liialdatakse selle süüdistuse!.-.". Kui 
keegi on snbiv ja kohane mingile ametikohale, niin ei saa 
teda kõrvale tõrjuda ainult sellepärast, et ta toatavas.se 
organisatsiooni küulub. "Onupojapoliitikat" ei kaotata 
üliõpilasorganisatsioonide kaotamisega või ümborkorralda-
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misega. Parteides lokkab see rohkem kui kuse«il mujal. 
Intiimorganisatsioonide paremuseks ses asjas on veel^see, 
et seal tuntakse oma kaaslaste võimeid pp.remini ja põhja
likumalt ega tehta seepärast kergesti seda viga, et vale 
mees upitatakse vale kohale. Ja et mõni vorm on laenatud 
kusagilt, ei rääjri ei selle vormi kahjuks ega kasuks. 

Me teame, 6t sarapuu kasvatab pähkleid. Me teame 
ka, et loodus ei kasvata pähkleid koore pärast, vaid tuuma 
parast. Koor on vaid selleks, et tuuma kaitsta. Sageli 
kiputakse aga seda tõde unustama ja arvatakse, et koor on
gi see peaasi. Me oleme pidanud nägema, kuidas elav usk 
on tihti pidanud taganema kirikliku vormi ees, kuidas po
liitilised parteid tõstetakse esiplaanile ja kaob arusaa
mine sellest, et need on ainult vahendid demokraatliku 
korra'teostamisel. . Nõnda vahetatakse osad: vahendid ise 
muutuvad eesmärgiks ja tõeline eesmärk kaob nende varju. 
Selles seisneb aga suur hädaoht, sest see on lagunemise 
algus. Need maailmaparandajad, kes kõike arvustavad ja 
kõike tahavad ümber korraldada, teevad sageli sama vea -
unustavad tuuma koore sees. 

Ka Rotalia1 on niisugune koor. See on väline 
vorm, tavad ja kombed. Nagu pähklikoor on sageli kõva ja 
kare, nii tunduvad ka need mõnikord kannidena. Haasiminc, 
käskude täitmine, teenimine j.m. tunduvad ehk pealiskaud
sel vaatlemisel üleliigselt valjudena. Ei tule agn unus
tada, et need ei saa kunapi kellepi suhtes muutuda ülekoh
tuseks , sest igaliihel on alati võimalik otsida ja saada 
kaitset. Ei tohi ka unustada, et elu on karmim ja kibedam 
ning et potilill elukarmuses närbub kiiremini. Need on ju 
ka ainult vahendid, et kasvatada kindlust, iseteadvust jn 
leidlikkust. Tuleb teada, kui kaugele võib minna ja kus 
tuleb kindel piir panna. Ira confrater peab ka teadjna, -
et see on ainult, vorm, mitte aga eesmärk oma ette. On ju 
veel palju muud: rsnp eksinus te teatamine, karistuse nuri
semata kandmine, võime satisfaktsiooni saada Ja seda anda, 
oma värvide ja embleemide austamine ja palju muud. Need 
kõik kokku moodustavad selle vormi või koore, milles peab 
kasvama tuum - harmooniline. kultuurne inimene. Need on 
väärtused, mis viimaste sõdade ajal ja sõdade vaheaegadel 
kippusid kaduma. Siis rutati Õhinal uute pcttetulcdc poo
le ja satuti eksiteele. Niiti d on maailma aru saa jamad pead 
mures, kuidas jälle tagasi vanadele radadele tagasi seada. 
Meil pole vaja oma teed otsida., oleme sellel alati olnud. 
Ärgem kaotagem seda ainult! 

Juba on Õhus tunda kevadet sõna otseses ja süm
boolses mõttes laiemas ulatuses. On naru äikese-eelset 
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raskust. Koonda tpkse omr mpJanduslikke jp vaimseid ning 
moraalseid jõude kord tulevpks üldiseks jõukatsumiseks. 
See olukord on kn pegulpstes tõstnud lootust, PRR tekita
nud ke erutust jp. Õhinat paljude hulgas. Püütakse hinnata 
olukordi jr. seada ennast nende Järgi. Seetõttu on n.n. 
sisepoliitiline tegevus muutunud jälle elavamaks jp osalt 
ka teravamaks. Tuleks soovida, et rotalused siin jääksid 
kindlaks omp deviisile. Me teame küllalt hästi lähemp.st 
minevikust, kuidas mõned inimesed püüdsid kõiki olukordi 
oma isiklikkudes huvides arp. kasutada, kuidas nad rutta
sid igp virvntule Järele, kuidas see meelitas nad sohu ja 
kuidas siis oli pärpst elati tegu muda mahapesemisega, et 
puhtana uuesti uue virvatule järele tormata. 

Rotelia on õnneks suutnud ennast neis keerulis
tes olukordpdes õigel rajal hoida. Loodame, et see Õnnes
tub ka tulevikus. Lähemast minevikust võiks aga seda õp
pust võtta, et kõige kindlam teis on jääda truuks oma de- -
viisile jp talitada selle kohaselt, ükski inimene ei suu
da ette näha, kuldas olukorrad arenevad ja millisteks nad 
kujunevpd, nõnda et oleks asjata püü dr. end nende järele 
seada. On karte, et meil tuleb läbi käia veel rasketest 
katsumistest, enne kui maailmaasjad on korda seatud, ja 
võib arvata, et nende kujunemine toob pettumusi nii mõne
legi , sest kunpgi pole veel suudetud kõikide soove ühtla
selt rahuldada. Seda tuleks ara meeles pidada, et igrle 
mõõdetakse ta tegude järele. Seepärpst tahaksin soovida, 
et võiksime kõik kord ausa ja puhta südametunnistusega 
tulle kokku vabas Tartus vabade meestena kommersile oma 
venn.*1 stus vande uuendamisele! 

Selle sooviga tervitan kõiki kalleid kaPSvendi 
laias maailmas, 

V. Klauren. 

9 
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AXALE STV5K>LDE KORPi ROTALIA 

BERLIINI AJAJAttSUST (1923-192^ 

Käesolevate ridade mõte ei ole anda ajaloolist 
ülevaadet Korp! Rotalia Berliini ajajärgust, sest see on 
vprem ilmunud nii Rotplia Üliõpilaslehe väljaandes kui ka 
Rootsis avpldatud teoses "ROTALIA XXXV". Seega puudub mÕ-
te seda hakata kordame. Ei ole ka mõtet hakata parandama 
mõnda väikest ebatäpsust, mis on olemas eelmainitud kirju
tustes kõne all oleva ajajärgu kohta. 

Tahaksin lühidalt puudutada vaid seda tegurit, 
mis võimaldas Rotp.lia 1 Berliinis tekkida ning seega panna 
elust võimsaks arenguks, mis on Rotaliale osaks saanud. 
Võib liialdamata ütelda, et Berliini ajajärgul oli see 
vastuvaidlematu tähendus, et see näitas, et Rotp.lia on elu
võimeline. Selle tõenduseks olgu vaid meelde tuletatud tõ
siasi, et Rotplial ei olnud a-1 1923 enam tegev-konventi, 
ei olnud oma konvendiruume Eestis. Oli vaid 20-30 liiget, 
kes juhuslikult kohtusid ja kokku tulid seks otstarbeks 
vastavail juhtudel üüritud ruumi, et pidada kas aastapäeva 
või mõndp teist tähtpäeva lühikesest korp! Rotalia ajaloost 
(9-lo apstpt) meelde tuletpdp. Ka kodukord oli Venemaa 
ja revolutsiooni keerises- kaduma läinud. Mitmed Rotalia 
värvikandjad olid astunud, või astumas, teistesse eesti 
korporatsioonidesse, näiteks Borkvell Esticasse ja Jüri 
Uluots Spkelasse. Mulle tuleb meelde tõik, mil ksvil!PauI-
Mägi saatis mulle, kui seekordsele Berliinis asuva tegev-
konvendi kir Ja toimeta, jple , rotaluste nimestiku, rais sisa.l-
das 2o-3o nime (täpset arvu enam ei mäleta), märkusega, et 
mul tuleb kirjavahetuse teel selgitada, kes neist loevad 
end Rotaliasse kuuluvaiks ja kes mitte. 

Mul a.lgrs siis teatavas mõttes ülemaailmline kir
javahetus, sest mõned nimestikus loetletuist asusid Ameeri
ka ühendriikides, nagu vill Wöhrman, mõned jällegi Nõukogu
de Liidus, nagu vii! Reindorff ja Jõgi (vii! Jõgi oli tol
leaegne Eesti saatkonna sekretär Moskvas). Meie ülikooli
linnas Tartus asusid aga kõigest kolm-ncli rotelust jn see 
oli ka vist üks põhjusi, miks ei suudetud või ei juletud 
Tartus Rotalia tegev-konventi ellu kutsuda. Kirjavahetuse • -
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tulemusenp selgus, et Berliini konvent võis arvestada um
bes ainult 25 rotaluoege, kes asusid kes Eestis või mujal 
vabas maailmas. Seega. ei snhnud kp. majanduslik toetus 
noorele Berliini konvendile vanematelt liikmetelt jc vi-
listlastelt kuigi nimetamisväärne oi lp. Tuli ka majandus
likust küljest rajada konvent neile võimplustele, midp ise 
suutsime enda. Suurima väärtunega oli agr asjaolu, et 
saime vii! PPUI Mapilt TEMA "selge" käekirjaga kirjutp.tud 
kodukorra, mide tp meile saatis järk-järgult, nii kuidas 
ta suutis sedp meelde tuletpdp. jr paberile p,?nnp. Selle 
käsikirja ümberkijrutmiine ja käekirja dešifreerimine võt
tis palju aega. Mõnikord tuli terve koosolek pühendp.da 
selleks, et mõnest lpuseet aru saada. Sel käekirja de-
Sifreerimisel ja sellest tulenevplt iga mõtte jp mõiste 
arutamisel oli see suur positiivne külg, et konvendi liik
med, küll musta mütsi kandjad peple ühe - confr! Grasberg, 
pärastise nimega Uriko - tutvusime põhjalikult kodukorra
ga. 

Ka meie seekordne ainuke värvikpndja - confr! 
Uriko - oli Tallinnas värvid oppnud, s.o. ajajärgul, mil 
Rotalial tegevkonventi ei olnud. Kõigist neist raskusist 
aitas aga meid üle noorusele ompne tegevustphe je eelar
vamusteta ja vormilikkusteta ning igasugustest targutamis-
test vaba PSjpsse suhtumine. Nii võie oldermanni kohused 
oma peele võttp tolleaegne 1!1! A. Ahman ja meile asjatund
likult seletada kodukorda. Temp tegevust kergendas suurel 
määral eelpool mainitud kodukorra ühine ümberkirjutamine 
ja koos sellegp ka kodukorraga tutvumine. 

Rotplia tegev-konvent "lustas tegevust P prillis 
1923. Presiidiumi moodustpsid peale tolleaegse confr!Uri-
ko-GrasYjcrgi, lihtliikmed. Mõnigi vormi ja formaalsusi 
armastav kaasvend raputaks kindlasti eitavalt pead, kui 
tal tuleks hääletada musta, mütsi kandva presiidiumi poolt. 
Kuid tegelik elu on siiski tugevam formaalsustest, ja nii 
oli see ka Berliini konvendi ellukutsumisel. Oli küllal
daselt tegevustehet, oli nooruslikku uljust jp see aitas 
võita kaik raskused. 

Esimene Berliini-aegne coetun, seega ka kolmvee
rand presiidiumi liikmetest, said värvid enne esimest kom-
merddi, mis peeti augusti algul 1923. Mainitud kommerss 
on mulle alatiseks meelde jääv ja ülevam kõigist neist pal
judest kommerssiilest, millest olen osa võtnud. Iga kaas-
vend tahtis anda ning andis ka oma parima, sest olime ju 
ise omal käel end selleks ette valmistanud, ilma et meid 
oleks mõne vilunud vanema kaasvenm käsi juhtimas või õpe
tamas olnud. See oli meile tuleprooviks, mille ka siis 
hästi sooritasime. Meie ei tohi unustada tõsiasja, et 
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noorus tahab tegutseda, iseseisvalt tegutseda, ise oma te
gevuse viijp näha. Kui tol seda võimaldatakse, siis ta 
ületab nii mõnegi takistuse jp rpskuse, mis meile VPnema-
tele ülespproatunp ppistpb. Meie noorte liikmete_kpsva-
'tpmisel jp teprevusse rakendamisel tuleks selle seisukohaga 
ke arvestada. Vanemad liikmed andku oma abi ja toetust 
nii palju pinult kui sedr on vältimatult vajp. 

Npgu eelolevast nähtub, oli peateguriks Rotalia 
konvendi tekkimisel Berliinis tõik, et sepisete üliõpilas-
te keskel leidus noori, kes uljalt asusid asja juurde ja 
olid nii eelarvamiste- kui kr formalismi-vabad nirir oma
sid tegevusindu. Julgen siiski püstitada teesi, et kon
vendi ellukutsumine oli seal raskem kui see oleks olnud 
Tartus, eest Tartus asuvate rotaluste arv oli siiski suu
rem ja sepl oli n.n, vanemaid tegelasi, kes olid konvendi 
"koolist" läbi käinud; Berliinis aga need puudusid. 
Ei saa ju selleks nimetada noort, vaevalt värve sppnud te-
gevliiget. KP ei olnud loota püsivat juurdekasvu Berlii
nis , nagu see meie ülikoolilinnas Tprtus oli. Berliinis 
õppivate eestlaste prvu tuli siiski ajutiselt lugeda 5°~ 
75 peale küünivp.ks, mis oli tingitud pjutisest inflatsioo-
ni-ajajärgust Saksamaal. Kuid tolleaegsed noored rotalu-
sed ei mõelnud siis nii "kpinclt", vaid neid tiivustas ta
he konventi ellu kutsuda. Eestis viibivad vanemad liikmed 
mõtlesid loomulikult "kainemalt" ja ka kahtlevalt, kas u*s 

organiseerimata üliõpilasgrupp on suuteline jr kohane ning 
võimeline konventi ellu kutsuma ja. siis väärikate rotalus-
teha esinema. Selle kahtluse kõrvaldamiseks "kutsuti siis 
ellu" korp! Ukula, mis tegelikult koosnes kolmest liikmest 
Ja laskis omple kaks või kolm mitmesupiise värvikombinat
siooniga värvi teklit valmistada, ja hakkas siis kirjavahe
tust vii! P. Mägiga pidama, korp! Ukula nimel. See andis 
ka tulemusi, ning vormiliselt sulas korp! Ukula Rotaliasse. 
Sellega oli ka see n.n, vormiline külg täidetud jp nimelt 
ei astunud mitte Rotaliasse üksikisikud, vaid liitus korp! 
Ukula. 

Npgu teada, ei suurendanud Berliini ajajärk arvu
liselt palju rotaluste peret. Sel ajajärgul tuli juurde 
vaid 8-lo uut liiget. Mitte arvus ei seisnenud Berliini 
ajajärgu tähendus, vaid selles, et pee kögus juba lr.iali 
valguma hpkkpnud vanemaid liikmeid uuesti kokku, andis uut 
usku Rotalia elujõusse, mille tulemusenp juba enne Berlii
ni konvendi likvideerumist (majanduslikel põhjusil) võie 
tekkida Tprtus elujõuline konvent, mis omakorda kujunes 
aluseks Rotalia võimsale arenemisele suurimaks ja lurrupee
tava imaks Eesti korporatsiooniks. 
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Enne käesoleva kirjutuse lõpetamist, tahaksin 
märkida veel tõika, et augustis 1923.a. kommerasile eel
neval EKKI-1 vastuvõetud tegevliikmeil ei lubatud Eestis 
ega üldse avalikult värve kanda esimese semestri jooksul. 
Vanemad Eestis asuvad liikmed kartsid nimelt, et meie ei 
ole veel küllaldaselt küpsed värvide kandmiseks avalikku
ses. Värve võis avalikult kandma hakata alates, jaanua
rist 1924. Seda soovi ja otsust täideti ka täpselt. Sak
samaal meie avalikult ka hiljem värve ei kannud. 

Peale vii! P. Mägi oli Berliini konvendil tõhu
sat abi tolleaegse confr! Karl-Martini poolt, kes ise õp
pis Darmstadti Tehnikaülikoolis. Kahjuks sai te Berliini 
konvendi elust osa võtta ainult oma lühikestel Berliinis 
käikudel, olgu need siis läbisõidul kodumaale või sealt 
tagasi. Kuid tema abi nii nõu kui ka Jõuga oli väga tõ
hus. Tema oli ainuke Saksamaal viibiv rotelus, kes oli 
hea ja täieliku konvendikasvatuse Rotalias saanud. Ber
liini konventi külastasid veel Rot! vii! Lossman , Juliüs 
Lill ja confr! Fred Olbrei (pärastine kolonel ja Eesti 
Ringhäälingu direktor). Viimeksmainitu õppis tollal ühes 
Prantsuse tehnikaülikoolis. 

Teatava kurioosumina võib veel mainida, et Ber
liini konvendi varanduse saatsime Eestisse diplomaatilises 
pakis vii! A,. Lossmani nimele. Et diplomaatilise paki 
viijaks oli tolleaegne Eesti peakonsul Berliinis Ants Simm, 
siis saabus see pakk ootamata kiirelt vii! Lossmaniie,en
ne, kui meie konvendi teadaanne. Seetõttu oli vii! Loss
man arvamisel, et ta sai mainitud diplomaatilises pakis 
mingi varem tellitud aparasdi jr käsitas ka siis pakki 
vastavalt, üllatus oli. tal igatahes väga suur, kui apa
raadi asemel temale alluvad avastasid rapiire ja teisi 
konvendile kuuluvaid esemeid. 

Rotaliat on alati kandnud sallivus teiste aka- ~-
deemiliste organisatsioonide ja nende liikmete ning üldse 
teisiti mõtlejate vastu. See on olnud üks tähtsamaid te
gureid Rotalia arenemisel. Jäägu see alati nii. Meie ro-
talused teame, et oleme osa Eesti rahvast. Eesti rahvas 
võib eksisteerida kn ilma Rotaliata, kuid Rotalia ei saa. 
eksisteerida ilma Eesti rahvata. Seega peab meid elati 
kandma teadmine ja veene, et meie ülesanne on anda oma 
parim võitluseks ja töötamiseks Eesti rahva hüvanp-uks. 
Selleks Jõudu ja edu, kallid knasvennad! 

Juh. Toomes. 
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/Atbri* sõne? kodukorrast 

Kodukord! on mitmesuguseid. Kuidas seda nüüd" 
võtta. Eks igal mehel ole oma kord kodus, ühel veidi 
kõvem, teisel Jälle teisiti. Nagu pehmem või nii. Pa
rem on aga mitte nendest kodukordadest pajatada. Kas 
või viisakuse mõttes. 

Laual mu ees on aga üks kirjapandud kodukord! 
korporatsioon Rotalia kodukord. See on kodukord, mil
le järgi kulges Rotplia elu Vahas Eestis. Tänu selle
le kangele mehele, kes selle läbi kabe okupatsiooni 
päästis vabasse mariIma. See on ka siin - paguluses -
meie tegevuse aluseks. 

Ametikandjana en mul juhus olnud seda kodukor
da ühel või teisel puhul veidi lähemalt uurida ja eks 
sellest ole saanud osa kn mõni teinegi. Noorliikmetest 
rääkimata. Võimalik kr, et sellest siis tingitud eri
nevad arvamused, et kirjppandud kujul ei saa. meie pagu
luses võtta teda teps mitte meie tegevuse aluseks. Selle 
järeldusena on loodud Rootsi Koondises Stockholmis vas
tav toimkond, kes töötaks meie kodukorra ümber ppgulas-
olukorra vajadusile. On mõeldav, et snmu mõtteid on 
mõlgutatud kp teistes koondistes. Seepärast oleks tere
tulnud, kui ses küsimuses tuleks kuuldavale mitmeid hää
li ja r.rvpmisi, sest see küsimus on seda väärt, et seda-, 
sõelutnks mitmest "vaatevinklist". Ses mõttes prnen 
siis papr oma. mõtet siin kirja. 

Ilma rohkete sõnadeta: minu arvates on kodumaalt, 
pärinev meie kodukord suures OSPS rakendatav kr pagulu
ses jr sedp muutmatul kujul. Korporatsiooni siht,emb
leemid, koosseis - need on plusmüürid, midr. meie ei saa 
puutuda ja milleks pole kp vpjpdust. Spmuti on täiel 
määral rpkendptavad süütegude jälitamise jp karistamise 
korrad koos D!K! ja E!K! oepgp. Ja leidub säilitamiseks 
Ja austpmiseks veel muudki. Kuid mida muuta, see oleks: 
seni kui pole eeldusi elujõulise konvendi tekkimiseks 
(kas või kp selle olcmasoleniiscl) kuuluksid kõik värvi
kandjad Koondise koosseisu, kus vilistlased omaksid ko
dukorras ettenähtud konvendi täisõiguslike liikmete õi
gused Ja kohustused. Sellegp ei k^oks siiski vilistla
se mõiste ja asend ning Vilistlpskoga, ja See vastaks ka -
pracgusele tegelikule olukorrple. Arusaadavalt langek
sid kodukorrast välja kõik lokaalse iseloomuga sätted, 

14 



Nr. 5/6 (III) MEIE SIDE 

millede rakendamine jn täitmine paguluses pole mitmete sa-
j F olude tõttu rpkendatpv egp kp. te oa tr ts v. 

Asudes kodukorra muutmisele, perme arvestama ka 
seda, et tehtavad muudatused omavad ainult kohapealset 
tähtsust - Koondise piires. Meie pere on laiali paisatud 
üle kogu vaba meFilma jp Rotrlused, kel pole õnn oaaks 
saanud kuuluda paguluses tekkinud koondisesse, neil on sü
dames kaasas see kodukord Vabest Eestist, mille järgi neid 
on veatu võetud täiaõigualikeka korporatsiooni liikmeiks. 
Nende rotpluateni ei ulatu kõnesolevad muudatused Ja nemad 
ei vaje ka neid. Sellepärast, kui peame tarvilikuks ko
dukorra muutmist,, siis teeme seda ainult aellea osas ning 
ulatuses, mida meile lgppäevpne elu ja ümbrus koondise 
piires pepks ette kirjutama ja see on peamiselt pisiasja-
des. * 

Rotplla. alustugesid meie ei puudute, sest nende
ga läheme meie kord tpgpsi Vpbasse Eestisse. 

A. PPIS. 

MS parast 

QWT^S El 

EESTI 

MUU 

AKADEEWLI5EP NOOKEP 
11 ii 

PÕHK E AUL MAARAL 

1 NTIIMÜ k' GANI j AI £ •00NID10A '• 

Kui veadelda eesti üliõpilasnoori Rootsis orga-
niaatsioonideaae pstumise seisukohalt, siis peab tunnista
ma, et orgpniseeritud üliõpilasi võiks tublisti rohkem ol
la. Vaatamata korporptsioonidc ja seltside pingutustele 
uute liikmete värbamisel, ei ole tagajärjed neil pingutus
tel eriti tulemusrikkad. Tekkib küsimus, millest siis on 
tingitud see tpgpsihoidlikkus organiseerumisel? 

Sellele küsimusele täpselt vastata on raske,sest 
mitte-orgpniseerumise põhjusi on mitmeid, ning need on va
helduvad juhult juhule. Alljärgnevate ridade ülesandeks 
on katsuda esile tuup või ara märkida enam esinevaid väi
teid, millega noor üliõpilane oma mitte-organiseerumist 
pÕhj endab. 

üheks mõjuvamaks teguriks on asjaolu, et korpo
ratsioonid Ja üliõpilasseltsid ei saa oludest tingituna 
tegutseda normaalselt ja sellega pakkude noorele neid või
malusi, mis olid olemas vabas Eestis. Noort oi suuda sa-
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geli köita kohvikua koos iatumine endrat tükk maad vane
matega, pealegi kua noored on sageli suures vähemuses.Ei 
aaa küll eitada tõika, et sellistel kooakäiraiatel käsita
takse nii mõnigi kord probleeme, mis huvitavad noori ja 
mia on neile suurima. tähendusega. On aga sageli õhtuid, 
kua ventileeritakse küsimusi, mis jätavad noori täiesti 
ükskõikseks, kui mitte ütelda, et nad nende küsimuste vas
tu üldse huvi ei tunne. Normaalne konvendikrsvatus ja 
koos läbielatud aeg moodustavad sideme, mis köidab ning 
ühendab venemaid liikmeid. Noorel on ega raske organi
satsiooniga ühte sulada aelle kontakti kaudu, mida paku
vad talle ainult iganädalased või veelgi harvemad kohvi
kutes kooskäimised. Et aegamööda ühtesulamine toimub,on 
selge, kuid see nõuab pikemat aega ja selles ei ole ker
ge veenduda sellel, kes ei tunne lähemalt intiim-organi
sats iooni , 8.0. noorel, veel organiseerumata üliõpilasel. 

Eesti pagulasseltskonnas leidub ringkondi, kes 
suhtuvad eitavalt korporatsioonidesse. Nende ringkondade 
seisukohad on ka orvndatud paljude noorte poolt, kes ka 
seetõttu suhtuvad eitavalt korporatsioonidesse. Eitavalt 
suhtujate seisukohta kergendab veel tõik, et korporatsioo
nid ei ole küllaldasel määral end tutvustanud noortele, 
eriti neile, kes on üliõpilas-ikka jõudnud siin Rootsis. 
Noored asuvad väga sageli seisukohal, et "kui ei tulda 
meie juurde, siis meie ei lähe ka end pakkuma". Rotalia 
on küll Järjekindlalt igal aastal korraldanud külalisõh
tuid. 

Rootsis õppivate eesti üliõpilaste arv on suh
teliselt väike võrreldes selle üliõpilaste arvuga,mia oli 
Eestis. Seetõttu on ka sagedane väide siinsete eesti üli
õpilaste keskel, et meid on niikuinii vähe, peame kokku 
hoidma, miks peaksime end veel killustama mitmesse orga
nisatsiooni astudes, täiesti õigustatud. 

Edasi on äsja gümnaasiumi lõpetanud noorel ole
mas on kindel tutvuskond. Sellest ringkonnast käib osa 
veel gümnaasiumis, kuna teine osa on esimest või teist 
aastat ülikoolia. Samm sellest miljööst korporatsiooni, 
mille enamuse moodustavad temast generatsiooni võrra va
nemad liikmed, on liiga suur, sest kontrast nende miljöö
de vahel on liiga suur. Sageli puudub ka lähem kontakt 
ühe või teise intiimorganisatsiooniga, ei tunta lähemalt 
neid organisatsioone. Omal alget va ei niisuguse sammu 
astumine nõuab väga suurt tahet ja kindlate sihtide oma
mist. Need aga puuduvad sageli selle tõttu, et ei tunta 
lähemalt intiimorganisatsioone ega nende sihte. Tulemus 
on see, et noor üliõpilane pühendab oma vabe aja kas ko
hapealsele eesti üliõpilaskonna tegevusele, või jällegi 
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rootsi üliõpilaskonna ettevõtteile, sest neis orgpnisat-
sioonidee leiab tn eest orap vpnuskecslpsi, kellega sagc-
11 on kes käidud ühes koolis või kokku puudutud juba va
rem. Pealegi on vägp palju noori eesti üliõpilesi juba 
enne ülikooli astumist liitunud mõne siinse eesti noorte 
organisatsiooniga, olgu see siis kas skautlus või mõni 
teine noorte üritus, ning see noor pühendpb siis kogu va
ba aje sellele. üheks suurimaks "võistlejpks" intiim
organisatsioonidele on just skautlus, sest skautlus või
maldab noorele väga laialdast tegevust, olgu see iganä-
dalaste koonduste, lppgrite ja rahvusvaheliste suurlaag
rite näol. Sel alal on intiimorganisatsioonidel raske 
võistelda just noortele huvi pakkuva tegevuse võimalda
misega, sest see on tõde, et noored tahavad tegutseda, 
tahavad "rpssida" omal algptiisel jp omal käel. Aastate 
jooksul, s.o.. vanemaks seedes, väheneb Ju see 11 rp.ssimis-
tehe" jr siis tekkib ka ehk suurema1 määral vajadus 
kindlustunde Järele, mida pakuvad traditsiooniderikkad 
intiimorganisatsioonid. 

Trrvo Toomes. 

Kokkuvõte autori hiljutisest re
feraadist teaduse nrengu üle. 
Avaldatud pikemalt plbumis SEIT- . 
SE VOOSI, kus leidis tähelepanu 
omp erilaadse käsitlusviisi tõt
tu? "... autor julgeb teha ka 
mõningpid maailmavaatelisi järel
dusi" (Välis-Eesti ). 

Inimesed on plpti otsinud tõde. Alates primi
tiivsete kultuuride müstikuist kuni tänapäeva filosoofi
de Ja tepdlasteni on intellekti taotluste üldine eesmärk 
Jäänud samaks: mõista Ja seletada seda maailma , milles 
me elame. Kõige üldisema probleemina võiks võtta loo
duse kui terviku - universumi - ülesehitust, millest 
lähtuks kõik muu. Käesolev kirjutis tahabki lühidalt 
käsitella väljavaateid loodusteaduste vallas teel lõpp
eesmärgini: ülima, füüsilise tõeni universumi olemusest. 
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Pepmiae evolutsiooni sellel teel on andnud intel
lekti võime siduda nähteid jp redutseeridr. põhjusi üldkeh
tiva iks seadusiks. - Aristoteles püüdis andp lõpliku tõe 
rakendades endastmõistetavaid printsiipe. aksiocm3. Näi
teks on iseenesest mõistetav, et universumis on kõigel 
oma kindel koht ; järelikult kukub ese mehe. või tõuseb 
suits ülesse sellepärast, et nad vpstave.lt kuuluvad sinna. 
Aristotelliku teaduse sihiks oli selgitada miks mis
ki toimub. See mõttelppd vrlitseo Õhtumaade loodustea
dust ligi keks eestatuhandet. 

Moodne teadus sündis siis, kui Gelilei hakkas 
uurima, kuidas miski toimub. Ta rajes sellega kon
trolliva eksperimentaalse meetodi, mis praegu ön iga tea
dusliku uurimuse aluseks. Selle käsitlusviisi tähtsamaks 
viljaks olid kõigepealt Newtoni seadused. Paarisaja aas
ta jooksul kasvas neist välja üldtuntud "klassikaline" 
universum, mis mateeriast, jõududest ja liikumistest koos
nevana sarnanes korrapäraselt käivale hiigelmasinele. Lõp
lik tõde näis olevat ligi: looduses ei teatud leida enam 
midagi, mida ei võinuks näidata konkreetse mudeliga, või 
ette naha Newtoni imeteldavalt täpsete mehhaaniliste sea
dustega. 

Aga veel enne möödunud sajandi lõppu tuli ilm
siks kõrvalekaldumisi neist seadusist. Avastused, mis pa
nid teadlasi kahtlema senistes tõekspidamistes, puudutasid 
teaduse sisemist ja välist piiriala? p.atcmite nähtamatut 
maailma ja kosmose mõõtmatuid kaugusi. Neid uusi nähtusi 
kirjeldavad eelkõige kaks suurt teooriat: Max Plancki 
kvantteoorie ja Albert Einsteini relatiivsuseteooria. Esi
mene käsitleb mateeria ja energia iili väikseid osi; teine 
vaatleb ruumi, aega ja universumi struktuuri tervikuna. 
Erinevalt kõigest endisest ei kirjelda nad aga loodust 
meile füüsiliselt tajutavana, vaid matemaatilise abstrakt
siooni teel, kusjuurea jä-""b vastamata nii Aristotelese 
"miks" kui ka Galilei-Newtoni "kuidas". Võrrandsüsteemi
de abil annavad nad näiteks täpseid seadusi valruse kiir
gamise ja leviku kohta; kuid tõeline mehhanism, mis pa
neb aatomi kiirgama valgust ja valguse levima, jääb veel 
looduse saladuseks. 

Uued teooriad viisid nimelt teadlasi üha enam 
veendumusele, et inimese meeled on piiratud ja liiga puu
dulikud selleks, et tunda loodust täielikumalt. Näiteks 
leidub universumis mitmesuguseid kiirguoi, nagu röntgen, 
valgus, soojus, raadiolained. Neid registreerivad eri 
seadmed; füüsika seisukohalt ega on nad üks ja sama 
elektromagneetiline lainetus, olles erisugune vaid laine
pikkuselt. Selle lainetuse ulatusiikul alal, lähtudes 
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koanilistest kiirtest lainepikkusega üks triljondik cm ku
ni kilomeetripikkuste raadiolaineteni, näeb inimese silm 
ainult kitsast valguse spektririba nelja jn seitsme saja.-
tuhandiku cm vahelisel lainepikkusel. Te näeks me ei Ima 
hoopis teisiti, kui tn silmad tajuksid näiteks röntgeni-
kiiri. 

Vahekord vaatleja ja tegelikkuse, subjekti ja 
objekti vahel oli filosoofide mõtteaineks jub," mõistuse 
koidikust saadik. 2300 aastat tp.grsi ütles Demokritos: 
"Mrgus ja kibe, külm jp soe, samuti kõik värvid leiduvad 
pinult meie nrvpmuses jp mitte tõeliselt. Ainus rer.elne 
on muutumatud rineospkesed, partiklid, jp nonde liikumine 
tühjps ruumis." Eraldi, väijpspool meelte tpju, ei ole 
seega mapilm midagi tõelist. Einstein arenc'p.3 selle loo
gilise mõtte tema ülima piirini: ta näites, et ka ruum 
ja aeg pole muud kui subjektiivsete tunnete kujutlus, mi
da samuti npgu värvi või kuju ei sa.? eraldada meie teadvu
sest. Ruumil ei ole mingit muud objektiivset tõelisust 
kui koht neile esemeile, mide tajume ruumis, ja ajalgi po
le mingit iseseisvat olemasolu väljaspool neid järjekor
ras nähtusi, millega mõõdpme pega. 

Nii näib tõe otsimine olevat lootusetu: maailm 
lahutub individuaalsete tundmiste kaosesse. - Aga siiski 
võime vastastikku ema muljetes tunda harmooniat: võib 
näiteks eeldada, et kõik näevad ja kuulevad ligikaudu sa
malaadselt . Veel selgemini ilmnefc harmoonia looduse 
lihtsates printsiipides ja universumi liikumiste suures 
täpsuses. Järgnev ülevaade moodse füüsika alustest näi
tab siiski, et itta matemaatiline edusamm tõe poole suuren
dab lõhet teaduslikult kirjeldatud objektiivse maailma ja 
inimese kui vaatleja vahel. 

Esimene samm teaduse tagasiminekul füüsilisest 
käsitelust abstraktseni oli Plancki kvantteooria (1900), -
mis seletas rea kiirgrnir.nähtusi , muuhulgas nn. foto
elektrilise effekti^T oletusel, et kiirguse-energia ei 
levi pideva vooluna, vaid suure hulga väga väikeste osa
dena, mida Plonck nimetas kvantideks . - Selle
ga tõi aga kvantteooria esile ühe sügavamaist probleunest 
füüsikas. Et natomistru kt üürilise mateeria kõrval ka 
valgus koosneks iseseisvaist partikleist, seisab vastuolus 
vanema, kuid nüüdki tunnustatud teooriaga valgusest kui 
lainetusest. Küsimus on seni vastamata; valguse kahene, 
dualistlik iseloom on aga ainult orijuhus suuremat tähe
lepanu väärivast dualismist, mis läbistab kodu looduse. 

Veel kaugemale reaalseist tunnetusist läks Ein
stein, kelle relatiivsuseteooria haarab kogu universumit. 
Selle teooria esii.ieses spetslFP? ses osas (1905) andis ta 
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oma relatiivsuaeprintaiibi universumi funktsioonide kolme 
põhieleniendi - kpuguae, aja jn massi - kchta. Relatiivau-
aeprintsiibi tähtepim prendus puudutab maaai mõistet. Maa-
ai jp energiat tunti acni kui eraldi abaoluutseid, jäävaid 
auuruai; Einatein sellevastu leiüia nad olevat relatiiv-
aed: mi *13! substantsi kaks eri kuju onavthel kindlas seo
ses. Võimalus mpasi muuta energieirs sai oma eaimeae mõ
juva väljenduse aatompommina. - Kaasi-energia dupliam ai
tab paremini mõista eelmainitud analoogiat vplguaegi puhul 
(partiklid - lPined). Ik7rs jääb pga küsida: mis on õieti 
too "mateeria", massi-energia substants, kõige tajutava al
likas ? 

Järgneva paarikümne aasta jooksul laiendas Ein-
ateib ema tõekspidamisi üldiseks relatiivsuseteoo
riaks. See käsitleb universumit tervikuna neljadimensio-
naalses ruuni-aja kcskkonrips, kus Newtoni grpvitatsiooni-
tungi asendavad selle keakkonna kui välja geomeetriliaed 
omadused, analoogiliselt magnotväljnle. Sellega lahendua 
mitmeid aatronoomiliai probleeme, raida ei aeleta Newtoni 
universum. - Ent siis avastati kõrvalekelduv nähe, mis 
riivas teaduse üht põhilist probleemi, Einsteini koamo-p) 
loogia järeldab nimelt, et univeraunil on lõplik suurus. 
Kuid astronoomid leidsid, et kaugemad tähed jr. tähekogud 
süstemaatiliselt liiguvad eemale meie päilesesüstee-
mist jp üksteisest, kusjuures nende kiirused suurenevad 
kaugustega.3) Universum sarnaneb reega paisuvale seebi
mullile, hajudes aegamööda tühjusse. Viimaseil aasta
kümneil loodi mitmeid teooriaid selle nuhts seletamiseksj 
ükski neist pole seni küllaldaselt tõestatud. Eriti 
raske oli eeldada mateeria uuestitckkit;ist universumis. 

Suurim takistus inimesele objektiivse tõe otsi
misel on see, et ta ise vaatlejana oxt osa. sellest maail
mast, midp ta püüab uurida. On iscloonulik, et inimene -
oma suuruselt seisab aatoni- ja ".ahevalla - mikro- ja 
makrokosmose - vahepeal. See tänendnb, et hiigeltäht 
(suurim kaha universumis) on umbes sama palju inimesest 
suurem lcui elektron (universumi väli seim keha ) on temast 
väiksem, Sellepärast on arusaadav, et looduse suurimad 
saladused peituvad just nendel piirialadel, r.iis jäävad 
kõige kaugemale inimese meelte ulatusest. - Et niin pole 
takistuseks inimese teaduslikus arenemattus, vpid looduse 
enese ülim töke, seda illustreerigu järgmine näide. Soo
vitakse jälgida üksiku elektroii liikumist. Oletage, et 
selleks vajalik:* suurenduse, sada i.:iljonit korda, võimal
dab hiigelmikroskoop, ja et on snavutalav kp tarvilik val
guse tugevus vaateväljas. Ilmneb ega uus takistus: kuna 
elektron on väiksem kui- vpiguselaine, peab tema "valgusta
miseks" tarvitama kiirgust väiksena lainepikkusega. Tava-
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line valpus oleks liige "suureteraline" , temas elektroni 
näidata oleks samr raoke kui projekteerida käe JP sõrme
de kuju õunte abil, Sobivaiks osutuksid lühilainelised 
raadiumi gammakiired. Kuid fotoelektrilise effekti põh
jal avaldab juba tavaline valgus tähelepandavat dünaami
list mõju elektronidele; gammakiirguee pplju suurem 
energia mõjuks neile laastavalt. - Inimese seisundit 
elektroni uurimisel om." võimalike vphenditegp võib võr
relda pimedaga, kes püüab tajuda lumehelbe kuju. Niipea 
kui ta puudutab helvet, sulab see. 

Kui lõplik reaalsus paistati meile kättesaamatu 
na - kui kaugele siis on veel võimalik minna ? Einstein 
kelle usk looduse harmooniasse saatis kõiki ta avastusi, 
ei suutnud leppida kahe iseseisva teooriaga universumi 
kirjeldamisel. Pärast kolme aastakümmet katsetusi neid 
ühendada paistab ta nüüd olevat jõudnud sihile oma ühese 
üldise väljateooriaga (1949). Analoogiliselt relatiiv
suseteooriale , milles gravitatsioon taandus kosmilise 
välje geomeetriliseks onaduseks, taandab see uus teooria 
aatanivalla põhijõu - elektromagnetismi - samalaadseks 
välja omaduseks. üldise väljateooria seadused kehtivad 
universumis kõikjal. 

Mida uut see meile avab, on praegu veel vara 
ennustada. Ent üks on selges üldine väljateooria puudu 
tab teaduse ülimat sihti ennast, mis Einsteini definit
siooni järgi on "võimalikult viiheseist seadusist loogi
liste järelduste abil hõlmata võimalikult paljusid empii 
rilisi fakte" . üldises väljateoorias kooskõla9';ub uni
versumi vaheldusrikas elu sügavaks lihtsuseks; inimese 
abstraktsed mõisted tõelisusest sulavad kokku üheksain
saks universaalseks ühikuks: ruumi-aja, mateeria-t-nergi 
primäärväljaks, mille eri vormidest seiscb koos kõik maa 
ilm. 

On tõenHoliro, «t teaduse ülimaks ja ületama
tuks piiriks ei ole ii Iiri tõde ise, vaid ainult kongruent' 
ne võrdluspilts täielik vastavus teooria ja 
loodusenähete vahel, nii täielik, et iga üksik fenomeen 
on kaasa arvatud. See tähendaks ülimalt noteerida ja. 
ette näha kõiki seoseid jr protsesse matemaatiliste süm
bolite varal. Intellekti senised triumfid sel toel lu
bavad ütelda, et lõplik piir osalt ongi juba saavutatud. 

Paradoksina netidiu aga inimene, et teadlaste 
poolt näiliseks peetav maailm - valgus ja värvid, lindu
de laul või aoojn suveöö tähistaevas - on Just see maa
ilm, kuhu inimene on seotud ona kogu olemisega: maailm, 
mille loovad inimlikud meelteorganid. Ta see, mida tead
lane või filosoof poab t'VIis'.3\s maailmaks - värvitu, 
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helitu kosmos väljaspool tsjupiire - pole meile muud kui 
matemaatiliste märkide skelett. 

Inimene ei mõista universumit, sest ta ise on sellest 
osa. Tema keha ja imetlusväärne aju koosnevad samadest 
algpartikiitest, mis moodustavad utfukogunid tähtedevaheli-
ses ruumis. Kõige vähen mõistab inimene iseennast. Ta 
taipab üsna vähe oma organismi protsessidest; veel vähem 
suudab ta seletada oma mõtlemisvõimet. Kuid uskudes siin
gi looduses valitsevat harmooniat võime olla julged, et ka 
see detail - inimese meelte ja. mõtlemisvõime ulatus - on 
korraldatud nii nagu ta on meile kõige parem. Võibolla 
ülimuse puutumine rikuks seda harmooniat ja oleks katast
roofiline inimkonnale. - Nii seisab ta, inimene, mikro-
ja makrokosmose vahepeal, piiratud ülimustega mõlemalt 
poolt, ja võib praegu samahästi kui Paulus kahetuhande 
aasta eest ainult imetella seda, et "maailm loodi Jumala 
sõna läbi, nii et kõik see, mida võib näha, ei tulnud mil
lestki nähtavast". 

H. Koorits. 

1) Fotoelektriline effekt: valgus sunnib metrllplan-
dist väljume elektrone. Nähet ei saa seletada 
klassikalisel alusel võttes valgust lainetusena, 
vaid kvantteooria järgi kui põrkeid valguseosakes-
te ja elektronide vahel. Televisioon on üks sel
le effekti rakendusi. 

2) Sel alusel oleks universumi läbimõõduks 7° miljar
dit vplguseaastat. Valguseaastp on pikkusemõõt, 
mille valgus läbistab ühe aasta jooksul kiirusega 
3oo ooo km sekundis, 

3) Tähekopud ühe miljoni valguseaastr kpugusel liigu
vad l6o km sekundis; kaugeimad meile nähtavad 500 miljoni valguseaasta taga kihutavad üle 5° 000 
km sekundis. 
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6(0iAto$IE$i KÜHMMiE 
R o o t s i s t  

=== Kevadkommersš Stockholmis toimus lo. aprillil 1952 

34 osavõtjaga täielikus kevadmeeleolus ja hoogsuses, nii 
nagu mäletame neid Tartu ja Tallinna päevilt. Peale ame-
tikandjste sen! Kr. Joosti ja oid! A. Palsi kõnelesid 
vill vii! A. Onno ja H. Arro ning confr! J.E. Uluots. 
Meeldejääv koosviibimine lõppes kaugel üle kesköö. 

=— KcmmerSSi eel võeti tegevliikmeiks vpstu reb! Tarvo 
Toomes ja Oole Kint. Soovime Õnne ja edu noortele vär
vi kandjaile ja loodame nende nooruse aktiivsust pea näha 
lähemalt rakendatuna Rotalia hüvanguks. 

=== Rotalia juurdekasvu osas võime jälle kirja panna ka
he uue 1! 11 vastuvõtmist ja nimelt Endel Vasur ja Martin 
Lepik. Kasutame ühtlasi juhust noortele II 1! õnne ja 
edu soovida raskuste ületamiseks, mis neid kindlasti "va
ritsevad" uuel eluteel. Seega on noorliikmete erv Root
sis silmapilgul tõusnud 5-le. 

=== Confr! Harald Tp.gepera - a.liaa "igrvene tudeng" - on 
kõikide teisiti mõtlejate kiuste lõpetp.nud edukplt Stock
holmi Tehnikaülikooli civ. ing, tiitliga (meie mõiste ko
haselt dipl. ins.). Usume siiski, et see on confr! Ha
rald Tegepere poolt targasti tehtud ning meil on siinko-
hpl meeldiv võimalus värsket vilistlast sel puhul Õnnit
leda. (Ekniarvamuste vältimiseks rõhutame, et kogu 
Stockholmi pere oli palutud selle tähtsa sündmuse tähis
tamisele. ) 

—= VSO ppstapäeva puhul 26. märtsil spedeti Stockholmist' 
Rotalia tervitustelegramm. Soome üliõpilaslehe pndmeil 
toimus aastapäeva koosviibimine 29. märtsil. Telegrammi 
kättesaamise kohta puuduvad meil seni kahjuks veel and
med. 

=== Skautide toetuseks suurlaagri korrp.ldcmiseLs eelole
val suvel, millest võtab osa kuni 4oo noort, on Rootsi 
Koondise poolt antud kr.loo:- Vastav toetuse andmise et
tepanek on Rootsi Koondise poolt tehtud kt? USA ja Kanada 
Koondistele, väljendades sellega meie täit arusarmist 
skautliku töö toetamise vajadusest meie rahvusliku noor
sootöö huvides. 

23 
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=== Toetusfondist on käesoleval pastal suuremate toetus
tena välje makstud! 

Prof.J. Uluotsa-nimelisele stipendiumi-

Armps confr! või vii! Kui SP pole seni veel toeta
nud Toetusfondi oma panusega, siis tee seda veel täna! 
Selleks võid kpsutada vii! A. Ventseli postgirokontot nr. 
5 87 5° või reha üle kanda otse laekurile: Leo Karupää, 
Brunnsgpten 18 rib, Stockholm, tel. 2o 82 31 (ära unusta 
seejuures ka liikmemaksu!) 

=== Vii! Endel'Aruja haigusest on Göteborgi kaudu jõud
nud teated MEIE SIDE'le. .Loodame, et nende ridpde kir
jutamise pjaks on vii! E. Aruja juba oma endise hep ter
vise juures. 

=== Käesoleval semestril on koosolekutel referaatidega 
esinenud vii! Kr. Joost, vii. H. Koorits, vii! A. Vent--
sel, vii! T. Kint, vii! H. Tagepera, reb! Oole Kint ja 
1!1! E. Vasur. 

=== 2oo krooni vähemalt on Rotalia 4o-aasta. juubeli pi
dustusteks võetud Rootsi Koondise käesolev? ppntr eel
arvesse, toetusenn aastaks 1953« Ühtlasi on otsustatud, 
et käesoleva aasta sügisel valitav uus presiidium, kelle 
Õlgadel lasub kogu pidustuste ettevalmistamine, presidee-
rib kuni juubelipidustuste lõpuni. Teatavasti on 
Rootsi Koondise presiidiumi ja teised valimised senise 
tava kohaselt toimunud pärast perekonnaõhtut - enne aas
tapäeva kommerlši. 

=== Rotalia Göteborgi osakonne koosseis 1. okt. 195^ 
oli l6 vii! ja confr! Tegevusaasta algul võeti reb! 
vastu N. 0. Inkapööl. Ametiülesannete pärast lrhkus Lun-
di confr! Hans Uibopuu. Kanadasse emigreerus vii! Paul 
Urvandi. Seega üldarv nüüd 15. 

=== Märtsis siirdus Göteborgist sanatoorsele ravile 
confr! Otto Kuulep. Soovime tublile rotalusole, kers-
vennale ja perekonnaisale meie kõikide nimel peatset pa
ranemist ja tervena tagasitulemist meie niigi hõredaks 
jäänud ridadesse. 

=== ä24. novembril 195*1 peeti Rotalia aastapäeva kom
merts Göteborgis, millest koos külalistega osa võttis 
23 inimest. 

Eesti skautidele toetuseks 
ühele confr! toetuseks 

fondile . . kr.2oo!-
loo •-
150! 

24 
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=== 1. detsembril 1951 laulsid kaasvennad Göteborgis 
"Ständcheni" meie armsale vii! IC. Mölderile tema 5°"ne 

eluaasta täitumisel. . Sellele järgne vrd tunnid möödusid 
lennates. 

=== Enne jõule refereeris vii! K. Aasa Tšehhi riigi ta
salülitamise eelmängust. Pealejõulüne tegevus on koon
datud EKL-gp ühisteks koosolekuteks ja teisteks üritus
teks. 

U S A - st . ' 

=== Käesoleval semestril on New Yorgi rotalused käinud 
koos perioodiliselt iga. kphe nädala tagant. Käesoleval 
kuul on kavas krks refernetõhtut, kus refereerivad 1!1! 
Egon Kepsi, Hugo Rocinan, Felix Link, reb! reb! Viktor 
Puskar ja Koit Paadre. 

=== 15. veebruaril 1952 toimunud KKK-1 valiti cõnfr! 
Olaf Millert oldermcni k.t-ks Chicagos. Chicagos ja 
selle ümbruses on 6 noorliiget. 

=== Käesoleval semestril sai stipendiumi confr! Lembit 
Kosenkranius Waynesbergi, PP. Elukoha muutmise tõttu va
bastas KKK! 15. veebruaril tema presiidiumi liikme ko
halt. Uueks Rot! xxx valiti confr! Lembit Kaid. 

=== Confr! Olaf Millert määrati järgmiseks õppeaastaks 
psühholoogia lektoriks Sft Olaf s College1' i juurde Minne
sotas. üliõpilaste arv seal on ca 1500. Confr! Millert 
õppis Saksamaal Erlangeni ülikoolis ja viis oma õpingud 
lõpule magistrikraadiga USA-s. Asub prregu Chicagos jn 
tema õlgadel lasub korp! Rotalia elu organiseerimine ja. 
korraldamine Chicagos, m?da. ta erilise huvi ja eduga on 
teinud. 

Korp! Rotplia konvent soovib oma kansvennele palju 
õnne, energiat ja tahtejõudu teaduslikul tööpõllul ning 
Kesk-Lääne Rotalia keskuse organiseerimisel. 

=== Chicago Eesti Akadeemilise Klubi esimeheks on 1!1! 
Artur Jurs. 

=== Confr! Tari Laantee, kes õpib Philadelphia Usutea
duslikus senriuaris, valiti oma ülikooli üliõpilaskonna 
esindajaks Washingtonis aprilli algul toimuvale üliõpi
laskondade esindajate ja USA valitsuse esindajpte konve
rentsile, mille ülesanne on tutvumine valitsusasutuste 

2? 
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ja -isikutega ning diskussioon mitmesuguste sine- ja välis
poliitiliste probleemide üle. 

Ajalehtede teateil täitis confr! Karl Le.antee kui ai
nuke välismaalane oma oss. meie probleemide selgitamisel 
hiilgavalt. 

Confr1 Karl Laantee on ka Eesti üliõpilaskond Välis
maal ja Eesti üliõpilaskond USA-s esimees. 
=== 8. märtsil s.p. pidas vii! Juhan Pajur amr 5°~de.t 
sünnipäeva. Rohkete tervitajate hulgas oli hulgaliselt 
korporatsioonikaaslasi. Tervitustega Rotalia nimel esines 
USA Koondise esimees vii! Heikki Leesment, andes üle nu-
aadressi ja korp! Rotalia värvidega laualipu. 

=== USA Eesti Keskesinduse kandidaatideks on rotalustest: 
vii! Ado Pernndi, vii! Heikki Leesment, vii! G. Kuuskvcre, 
vii! Ferd. Sööt, vii! P. Kõlvik, vii! E. Kuusier ja 1!1! 
H, Rooman. Viimane on ka Eesti üliõpilaskond Välismae.l 
peasekretäriks. 

=== 19. aprillil peeti perekonnaõhtu New Yorgi Eesti Ma
ja ruumides. Osavõtjaid 37. Tuju oli tore. Tõsteti 
klaase ja saadeti soojemaid tervitusi Rotalia koondistele 
üle maailma. 
=== Skautide juubelilaagri korraldamiseks eeloleval su
vel määrati toetuseks 0 50.- Rahe on üle kantud, tänu
kiri käes. 

K a n a d a s t  .  

=== Vii. Mihkel Luht töötab ühe tammi ehitustöödel järel
valve- insenerina . 

=== 19* mail oli Montreali osakonna perekonnaõhtu vii!" 
0. Nõmme korteris. Osavõtjaid oli 17. Pidu oli hoogne, 
tuju kõrge. Labradori esindajana, võttis osa Lix Lr.ansoo 
(s.o. Felix), kes teatavasti on eraelus värske papa. 

=== 4, mail 1952 võeti Montreali osakonda reb."seks Aimar 
Romman, ing. Reb! Romman elab praegu Vancouveris. Soo
vime omaltpoolt noorele rebasele edu jp Õnne! 
=== Torontos peeti perekonnaõhtu 12. mail. Osavõtjaid 
oli 38. 
=== Mai algul jõudis Kanadasse vii! dr. Enn Teresmäe. 
Seega on kogu Ternsmäede perekond nüüd Kanadas. Dr.Teras-
mäe töötas seni Rootsi põllumajandusülikooli juures, kus 
tema sulest on ilmunud rida teaduslikke töid tema eria.la.l 
(soouurimine). 

26 
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POTALUSED PAGULUSES 
Korp! Rotplia Rootsi Koondise 

nlnekiri 19*2. 

Vii! vii! 
AASA, Keri, rer, for. 

ADILA, Jüri, rer. osc. 

ARRO, Henno, ngr. 
DANIEL, Al-dcr, med.vet. 
JALAKAS, Raul, jur. 
JAMS, Mihkel , egr. 

JOCST, Kristjpn, mp.g. agr. 
JUSTÖUK, Eugen, civ. ing. 
JURISf-Mrrtin, jur. 
KALMJBT, Alfred, rer. mere. 
KARUPÄÄ, Leo, ngr. 
KELLER, Artur, refr. mere. 
KINT,T<5nis, egr. 

KLAUREN, Vambola, phil. 

KONRADS ON,Theodor, rer.mere. -

KOGRITS, Hnrry, civ.ing. 

KÖSTNER, Mertin, rer,mere. 

LEEMETS, Peul, ing. 
LIFEMA, Keri, rer, oec. 
LUIK, Herne"n, pgr. 

Friedrich, rer.mere. 
MILLES, Jüri, Jur. 

MÄGI, Arved, rer. oec. 

MÖLDER, , rer. mere. 

Ö.SpennmälBget. 2A V, 
Göteborg. 
Lers Keggsge.t, 39 B I, 
Göteborg. 
Srinkhagsväg. 5®» Sollentune.. 
Södergat. 15, Eslöv. 
Spnatoriegat.19» Ulricehemn. 
c/o Hermansons Handelaträd-
gärd, Bollotanäs ,Uppl.Väsby. 
Klubbacken 22 III, Hägersten, 
YmsenvsLg.2 I, Johanneshov. 
BellmansvbLg. 3  I» Södertälje. 
Skand. Banken, Krlmö. 
Brunncget. 18 nb,Stockholm C 
Tellbrckcn 2, Rotebro. 
LPntbr';ksför bu r dets Drifts-
Vyrä, Vasag.15» Stockholm C. 
Kprlagat. 36» c/o Ekblom , 
Kprlstad. 
G:Ia Räõ8tagugft.9, Norr-
köping. 
Smedsbacksgat. 9  IV, Stock-
hoL*r« Ö. 
Tredje Langgot.36 III ög., 
Göteborg. 
Gutbängsväg.85 II, Enskede. 
St rauna 1 j väg. 2 o I, Br nmma. 
Hpgmnrksväg. 21, Urneä. 
Vil".r "Klint" , Lerum. 
Hjplmar Selrndersgat.2 C, 
Göteborg. 
Kungsholms Strrnd 173 IH 1 
Stockholm K. 
Hnndlarcgpt.23. Göteborg. 
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ONNO, Ai-uer, agr. - SKolväg. 2o B II, Lidingö. 

OTS, Aup-ust, jur. - Bildhugtzareväg. 25 II, Johannes-
hov. 

PAJUSTE, Eduard, dipl.ing. Skänncrbrinksväg. 5 II, Enskede. 

PALS Al-der, rer. for. - Dellcnsväg.25 I« Johanneshov. 

PETSI, Alfred, rer .mere. - c/o Akcrhjälm, Holger torp, 
Dyltabruk. 

PLINK, Herman, rer.for. - Revirs exp. , Övertornea, Tornea. 

SAHETCK, Vitold,dipl.ing.- Västanvindsgat.12 B II, Göte
borg. 

SOTTER, Kaljo, rer.for. - Brändstrcmsg.lo B, Gävle. 

TAGEEERA,Herald, civ. ing. - VR Iha Ila viig. 50 IV,Stockholm Va. 
TIITUS, Bernhard, agr. - Mnnhemegat.l nb, Hägersten. 

TCMASSON,Axel,rer .mere. - Tomteberget, Box 3211, Lerum. 

TOCMES, Aadu, met.vet. - Torget 37 B, Kävlinge. 
TOOMES, Juhan, dipl.ing. - Bolmcnsväg.1 nb,Johanneshov. 

TRUUSÖÖT, Mihkel,rer.mere. Pörakottsväg.15 I, Hägersten. 
VATSEL, Armand, civ.ing. - Stövelväg. 16 II, Hägersten. 

VELITAR, Jakob, agr. - Box 28, Fjälkinge. 
VENTSEL, Alfred ,ma?r. rer. 

oec. - Köpmansg.7 III, Sundbyberg. 
VIIVAL, Ernst, rer.oec. - Stramaljväg. 17 II1 Bromma. 

Confr! confr! 
ADILA, Hans. ing. - Lars Kaggsgat.29 B I .Göteborg. 
AVARA, Enn, rer.for. - Ardalaväg. 96, Älvs.iö 2. 

BERGGREN, Gunnar, ing. - Radmansgnt.8, Stockholm. 

EISTRAT, Artur, jur. - Sirapsväg.2o I, Enskede. 

END, Arvo, rer. oec. - Huddingeväg.353 1 Älvsjö 2. 

ENNOK, Toivo, rer.oec. - Tredje La.nggrt.36, Göteborg. 
HELMVEE, Eugen, rer.oec. - Vasalunden 36 I» Ludvika. 

HIIS, Gunnar, med. - Idrottsgat.28, Uppsala. 

KAHO, Arnold, agr. - AB Salpeterverken, Köping. 

KAIN, Vambola, ing. - Berzeliicat.12, c/o Andersson, 
Göteborg. 

KALBERG, Harry, chem. - Gliaväg.6o A, c/o Lindström, 
Bromma. 
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KARTUS, Einer Ulo,chem. - VP IhalLAVÄG. 5 O IV,Stockholm VC.. 

KINT, Oole, phil. - Svedenborgsgpt.32 B I,Uppsala. 
KRUUS, Kaprel, agr. - Egilsgnt.17 A, Uppsaln. 

KURQL, Mertin, rer.oec. - Hrvshpdsväg.33, Ängelholm. 

KUULEP, Otto, rer. oec. - Bapzgpt.34* Mölndnl. 

KÄRSTEN, August, ing. - Inteckningsväg.14 nb,Hägersten. 

MÄSAK, Hjelmpr, rer.oec. - Bppzgpt. 36 , Mölndr.l. 
PAAS, Rene, med. - Bokbindprväg.5£> v, Hägersten 1. 

I^IDAL Al-der, rer.oec. - StrömstpdsvHg.11, c/o Ragna, 
Uddevalla. 

RAI SND, Ülo, chem. - Sturegat. 19, Uppsp.lp. 
RAVA, Gustav, jur. - Grönviksväg.i03, Bromma. 

TAAR, Oskar, jur. - Stävenäs, Hus C-9* Göteborg. 

TOCMES, Tarvo, rer.oec. - Bolmensväg.l nb, Johanneshov. 

TRUUSÖÖT, Ants, ing. - Västanvindsgat.12 D, Göteborg. 

UIBOFUU, Hans,ing.chem. - Villa "Storsäter", Lerum. 

ULUOTS, Jüri-Erik, arch. - S:t Eriksgat.Sl IV,Stockholm. 

L! 1! L! 1! ,1n reh! reb! 

INKAPÖÖL,Nils-01of,ing. - Haga Kyrkogpt.6, Göteborg. 
LEPIK, Mr.rtin, jur. - Äsvägen 5 nb, Solnr. 
SEPP, Rpul, ing. - Boräs. 
TREUFELDT, Ain, ing. - Gesällgnt.9, Västeräs. 

VASUR, Endel, ing. - Hjälmprsväg.8, Johanneshov. 

====================== 29 ======-==================== 

"MEIE SIDE" nr.5/6 (III aastakäik). Väljaandja: Korporat
sioon Rotalia konvent USA-s. Toimetuse padresr; Aado Pe-
randi - Cortlandt Hotel, 9o Cortlanit St.. New York 7.N*Y* 
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M E I E  S I D E  

K O R P I  R O T A L I A  B Ü L L E T Ä Ä N .  

Nr.1/2 (IV aastakäik) Toronto, 1953. 

Tegevtoimetaja: Ülo Jürina. 
Väljaandja: Kanada Koondis. Toimetajad: Eino Kuris ja 

Harald Mandel. 

S a a t e k s .  

Käesolev "Meie Side" number on esimene, mis toimetatud ja 
välja antud Rotalia Kanada koondise poolt. 

TervittJifc Rotalia peret kogu vabas maailmas, samuti saa
dame mõttes tervitused neile, kes asuvad veel kodumaal või keda 
on punane terror paisanud orjatöölaagiitesse, ja kelle kordsesse 
vabanemisse meie ei kahtle. Meie pere on alati olnud teovõime
line ja üksmeelne, andes oma parima kodvmaa ja kaasrotäiuste eest. 
Ajalugu on näidanud, et mehed mitmest erinevast poliitilisest 
parteist on istunud rotalustena koos ja pidromd vaprat võitlust 
sõna ja iulirel.x =ija kodumaa eest. Olene kindlad, et ka tulevikus 
valibseb Rotalia peres üksmeel ja taielik arusaamine üksteisest, 
sest on ic meie Xoi^i ühineks eesmärgiks vaba Eesti. 

TjPA koondise hua ja va j alik alatus "Meie Side" naol oli 
tänuväärne samm, millist pole kõrvutada ühelgi teisel üliõpilas
organisatsioonil ja mis on muutu aud rotalustele vajalikuks infor
matsioon4.- ning mälestusi värskendavaks ajakirjaks. 

Käesoleva numbri ilmumine cn viibitud, mida palume va
bandada. Kas cn see tingitud olnud siinsest elutempost või on 
selles süüdi Kanada tohutud kaugused (isegi Torontos!), see jääb 
lugeja otsustada. Et mitte pettumust valmistada, siis ilmub 
käeso] ev nanLer kak P ikrunbrina. 

Sisu koostamisel oleme pühendanud Rotalia't ja rotalusi 
puudutavate küsimuste kõrval mõned read sõduriluulele ja Kanada 
kirjeldamisele. Pole ka unustatud neid, kes on lahkelt kaastöö 
saatmisega viivitanud. Samuti oleme avaldanud ühe artikli mõtte
vahetuse korras, et tõsta üles mõtteid, rds nooremat ja ka vane
mat generatsiooni võikf huvitada ja pis^it poleemikat ning elevust 
tekitaks. 

Kanadast seda numbrit teele saa ees soovime, et "Meie Side" 
oleks tulevikus sidemeheks rotalustele, kus need ka ei asuks. 
Öhtlasi tahaksime loota, et La nn. "teoreetilised" rotäiused 
leiaksid "Meie Side" kaudu tee tagasi meie arvukasse ja kindlasse 
perre. 

Toimetus. 



-P.

JÜRI MAA. 

ARMASTAB EESTI KODU. 

Armastan Eesti kodu, 
Tema põhjamaisust, 
Talvist külma ja lund. 
Härmas oitsevaid kaski, 
Lumes küüru vaid kuuski, 
Mändi ja kadakaid laanes. 

Armastan kevadist päikest, 
Lounatuult, loo loori, 
Pääsu 3.aulu ja vindi vilet. 
Külvist lõhnavat mulda, 
Metsi, jõgesid ja järvi, 
Ning kollaseid kullerkuppe. 

Armastan jaaniöö valgust, 
Jahedust, sädelevat kargust 
Ja keskööl haukuvat peni. 
Loodus ei maga, vaid elab,-
Kodunurm õitseb ristikheinas 
Ja pärnad puhkevad õites. 

Armastan sügist viljalõikust, 
Loodusanni koju saabu. 
Vaatlen kerkivaid aure ja hakke, 
Ning maitsen uudseleiba. piimas, 
Kärjemees, õuntes ja aiaviljas. 
Olen kui laps küllusest maias. 

Aastad mööduvad, mina jään 
Ja olen ikka veel kodus,-
Nii nagu ta sinna nulle jäi. 
Oli seal eile, täna ja homme, 
Sest tean, seal on mu kodu, 
Minu elu ja armastus õnnes. 

xxxxx 



Rotalia vilistlaskogu "likvideerimise" päevilt. 

Küllap bolševikud teadsid, kus asus kindlam vaimne vastu
panu neile, kui nad ühe esimese korraldusega pärast võimuletule
kut juunis 1940 sulgesid kõik üliõpilasorganisatsioonid ja nende 
viiJkogud. 

Meie, Rotalia, vii .'kogu juhatusse kuulusid neil päevil 
A. Käbin esimehena, dr. E. Terasmäe ja E. Viival - viimane lae-
kahoidjana. 

Vilikogu juhatus pidas oma viimase koosoleku siiski enne 
kui ametlikult jõuti asjaomastele isikutele teatada vilikvgu sul
gemisest ja likvideerimisest. Sel koosolekul, mis toimus Kadri
orus E. Terasmäe kortris, tehti ainult kaks otsust: 
1) võeti teatavaks vilistlase Leinjärve avaldus või kiri Rotalia 

villkogust lahkumise kohta (oli ainuke hing, kes bolševike 
võimuletulekul ruttas lolikuma Rotuliast), ja 

2) otsustati kohe välja anda ja kätte sai ta võlakohustused kõigi
le rotrlurtele, kes olid raha laenanud Rotalia maja ostuks ja 
ümberehituneks. Võlakohustused täideti ja kirjutati alla samas 
ning saadeti välja postiga või toimetati isiklikult kätte. 

Vahemärkusena olgu tähendatud, et sellel kiirel ccotsemi-
sel olid need tulemused, et Rotalia maja Tartus, Tähe tän,29, jäi 
juriidiliselt omanikuta ja on seda vist tänapäevani. Maja ei nat
sionaliseeritud , vaid see pidi dekreedi korras minema Tartu Üli
kooli varanduseks. Vilikogu likvideerimise puhul võlakohustuste 
omanikud rotäiused esitasid need Tartu Ülikoolile, nagu seda lik
videerimise kord ette nägi. Ülikoolil aga puudusid summad võlako
hustuste eest tasumiseks. Sellepärast ei saanud ta ka maja vastu 
võtta. Nii pole Ro.talia kinnisvara - maja ja krunti - ei natsio
naliseeritud ega ja Tartu Ülikooli varanduseks muudetud, isegi 
mitte bolševike seaduste ja korralduste järgi. 

Sel viimasel viiJkogu juhatuse koosolekul likvideerimise 
küsimuses mingeid otsuseid ei tehtud, kuna polnud veel ametlikult 
teatatud juhatusele likvideerimisest. 

Rotalia vilikogu likvideerimise toimetus jõudis käiku 
just sel päeval, mil eesti politsei veel viimast päeva tegutses. 
Vii! E. Viival andis Ülo veel eesti politseile kassaraamatud ja 

. tšeki ca tuhande Ekr. peale, milline summa oli hoiul Põllumeeste 
Keskpangas. Kuna mina olin vahepääl kortrist välja tõstetud ja 
elukohta vahetanud, ei leitud mind nii kiiresti kätte, et amet -
likult mulle likvideerimise otsust kuulutada. Mul tuli see vastu 
võtta juba bolševike miilitsalt. 

Nii palju on mul eluajal bolševike võimu asutustega üldse 
tegemist olnud kui Rotalia vilikogu likvideerimise otsuse teata-
vaksvõtmine. Aga see oli omaette operetitaoline etendus, mida ta
han kirja panna. 

Elasin tollal Nõmmel, väga kõrvalises kohas, pisitilluke
ses punkris. Aknast võis siiski näha, kui keegi majale ligines. 
Võimalus oli ka köögi kaudu i..ajast lahkuda jn võssa vajuda. 

Ühel hommikupoolikul tuligi üks värske miilitsamees. Oli 
üks tudi-taadikeno, kõndimine liivasel pinnal nii küütsa-küütsa, 
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varukasuud kangesti narmendamas, - aga uhke miilitsaside varruka 
ümber. Ei tal pikemat juttu olnud midagi kui ulatas läbi akna 
mulle kutse ilmuda Kõmme miilitsajaoskonda. Samal päeval, lõuna-
paiku. Olgu, läksin. Ei seal teatud mu asjast midagi, kästi coda
ta kuni tuleb j aoskonnatilem. Istusin ja asusin oo tarna. Oli roal 
mit.*üesugvseid kutseid 3.aiali saata ;]a o?.i seal ka r.ehi küllalt, 
noori ja tugevaid kui merihärgi. Aga ei keegi viitsinud üh.igi 
kutse&a Izuhugi ninna, muudkui panniti. vastu, või olgu siis, et 
mindi mõnda lähemasse paika, kus sillutatud tänavad ja korralikud 
kõnniteed. Aga nii kui too vana taat, ktvs üllegi kutse tõi, p*'.ä 
uksest sisse pistis, nii talle kohe paberilipakad pin-ru topiti, 
et mingu aga, ja ikka Homne kõige kaugematesse ja liivasematesse 
soppidesse. Vanataat püüdis ka pisut vastu punnida, a^a ei seda 
võetud. kuuldavaks. fouuekui mine! Rin^ Viaia tudi läks jälle küütsa 
-Icüütsa narmendavi varrukaeui ja tudisuvi. päi. Läks Liul küll hari 
punaseks vant. i^imusc nöökimise pärast, aga Inin käega, - kes sul 
käskir nina toppi:1a sihukessc seltskonda! 

Käis seal iaoskonnas inimesi hu?Lgana - ikka sotsiaalse 
päritolu t*Uini jtusi otsi raas. Kõik olid ikka kangesti sotsi a-d, 
päritolu riiüke, et mina tundsin en! otse pca.iao kõrgemana isegi 
hertsogi seisusest. Ning käis siis präst läbi sääl miilitsa pin-
ginurgal konutades vana Mauruse elutarkus, et - ole sa sots.ia või 
sotsio, - Siberisse viivad mõlemad sind ikkagi! 

0].i olnud öösel üks autoõnnetus ja keegi vigastada saa
nud. Miilitsal vaja teada saada, min vigastatust saanud. Mõni 
moes ütles küll, et no sai. viga - sai, mis sest siis ikka. Kui 
on surnud on surnud, ega ellu äratata enam; on haiglas, asi sel
lega, mis sest taga ajada. Üks meestest oli selle asja aga enda
le pälie võtnud ia tuletas ikka ja jälle meelde. Lõpuks tuldi hää 
idee peale: tuleb haiglasse helistada ja telefoniga küsida! Aga 
kuidas saada teada, missugune on haigla telefoninumber? Arvati ni
melt, et kui on haiglas, siis juba Diakonissis. Hulk aega peeti 
aru, kuidas teada saada Diakonissi telefoninumbrit, kuni keegi 
teadis kinnitada võivat, ut on olemas niisugune raamat, kus kõik 
telefoninumbrid seos. Aga kust saada niisugune raamat kätte, jäl
le probleem! Kuni üks miilitsamees lõpuks küsis, et mis raamat 
see niisugune on, mis seal telefoniaparaadi juures nööri otsas ri
pub? Ja kas sa näe - seal ta oligi, see probleemi lahendus, mille 
kallal üle tunni aja oli pääd murtud. Seal oli Diakonissi telefo
ninumber ia Diakonissis oli too vigasaajiu, elu sees ja paranemise 
lootused hääd. Vahepääl oli j aoskonnaülera küll juba kohale tulnud 
- aga oli mul siis kiiret, kui sihuke meelikosutav etendus käimas 
ja paraku mul oli võimalus istuda otse , niiütelda ,näitelaval ja 
sealt etendust jälgida. Esmakordne ja ainulaadne juhtum elusJ 

Tuletati iaulle juba meeldegi, et mina ootavat ammugi ja 
hilj.imtulcjad läinud minust mööda. Mina jälle kangesti viisakas 
omakorda, et siin kõik nagu näha naisterahvas-inimesed, neil koju 
kii.ro; või jälle töölt tulejad, mul aega on. Lepiti minu viisaku-
segagi. Lasti edasi istuda. 

Kuni lõppesid kõik sotsiad ja mul tuli minna jaoskonna-
ülema jutule. Oli päris ker." näoga noor inimene. Otsis minusse 
puutuva akti üles ja - siis oli tarkus otsas. Aga oli ka otseko
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hene inimene ja ütles,, et siizi.on*tiks Rotalia asi ja raha tdbldcy aga 
mis mina sellega.pean tegema ja mis Teie siin peate tegrna, seda 
mina küll ei toa. Ma juba nägin, et ei see meos teadnud Pot.iliast 
ohkagi ja-õpetasin siis omakorda, et Toie lugege mulLc nüüd ette, 
mis sinna iche ülorzisc ääre peale on kirjutatud ,jn. nin*i p.iif kip-
jutan aj-la, ct Toie lugesite mulle—ette. Tema jälle urvas, e-* xui 
raina juba tean, nis asi see on, et mis ta mulle siis .«.kka ette 
loeb, eks na või ise lugeda kui tahan ja alla kirjutada. Ula siis 
võtsingi paberilehe ia piets?n nimo alla. 

Niiviisi käis toona Rotalia vij.istlnsJ-o^u :'J ikviuex. • ' 
Kl lj ell oli aga likvicuvvrimioo -.oinvbus Vint l"Ya1:u..jd ja 

hakati uuv.sti 1 ikvjdoo.r)na» Kutsuti Viival jaotkuudn,, aga tt.ma se
letas, ct tema on kõik üle andnud, Käbin teab kõigest. Aga Kb'bin 
oli siis iuba Nõnnilt läinud ja koegi ci teadnuJ, kuhu. Ka v il vai 
mitte. Mi et rind kätt? ei leitud ja Rotalia vilikogu ji i teist
kordselt likvideerimata. 

1 Kl.aasta sügisel jälle Tallinna tulin, oli Rotalia 
vilikogv 'i^iuTuma Fullu ̂ este KcsLranras alles - Viivali poolt 
antud t*t-|-v:i rc.ha väljavõtmiseks oi. oldud kasu ta tvd. See summa 
jäi siniia kr knni Saksa ukaoats?ooni lõpuni lr,44. 

Mii et. Rotalia mr ja ja kr.mt on alles ja ka hoiu suuna on 
allosi 

Pärast "likvideerimist" pidrsir.e Vi] valida aru, mis edasi 
teha. Arvasid3, et muutunud oludes tuleks eeskätt vilikogu juha
tuse kandepind? tugevdada. Teiseks, leuna E. Tera sm e oli jäetud 
esialgul riigiteenistusse edasi, võis oletada, et tema jär^i võib 
olla tihe valve ja tal võivad sabad järgi olla. (Minu sabad olid 
sest ajrst kadunud, kui anetkohalt tagandati ja ümber kolisin; 
Viivi arvas teadvat, et teda ei jälitata). Sellepärast arvasime, 
et ettevaatus on tarkuse ema ja targem on Terasnre mängust eemale 
jätta. Pöördusime siis Paul Mägi poole, kuna tema on, nagu alati, 
niiütc.löa isikliku õiguse alusel volitatud ja õigustatud Rotalia 
küsimusi otsustama ja lahendama. 

Augustikuu lõpul voi septembri algul aastal 1940 kogune
sime siis, P. Mägi, E. Viival ja A. Käbin, Nõmmel minu kortr.isse, 
ot aru pidada Eotalia edaspidise elu kohta. Asi toimus muidugi 
juba nõnda, et sellest nõupidamisest kellelegi ei kõnelnud. 

Võtnud teatavaks asetleidnud vilikogu likvideerimise me
netluse, leidsime, et seni kui elab rotalusi, elab ka Aotalia. 
Edaspidise elu ja tegevuse kohta arvasime, et on kõige olulisem, 
et side rotaluste vahul ei kaoks. Paul Mägi tegi ettepaneku, et 
tuleb püüda arendada niiütelda ahelsidepidamise viisi, kus igaüks 
meist koosoli.1 aist hoiaks tihedamat sidet ja kontakti vähemalt 
kolme vctalusega, need kolm omakorda igaüks jälle kolmega jne. 
Isiklikult püüdsin seda otsust täita ja andsin or.alt poolt mõista, 
et need, keda mina külastasin, omaltpoolt ka teisi kaasvendi kü
lastaksid . Ega keegi seda kontrollida saanud, kuivõrd need "ahe
lad" funktsioneerisid. Üks on aga vindel, et sidepidamine rota
lus te vahel oli eeskujulik: pärast Tallinna langemist Saksa vä
gede kätte, vist &. või .7. septembril 1941, toimus ro täiuste kok
kutulek Tallinnas kuskil Karja tänaval - ja tänav oli korraga vär
viküllane sini-must-rohelistest mütsidest, sest enamik kokkutui -
nuld trotsis rindeolukorda . ja- tulid värvides! 
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Mina kadusin peagi Tallinnast 1940.a« sügisel, hil jem 
lahkus sealt ka Paul Mägi. Rohken me enam koos ci käinud bolše
vike ,iol. Saksa okupatsiooni ajal jätkas vilikogu juhatus te^e-
vu?jt koosseisus - P. Mägi, E. Viival ja A. Käbin, hilj cm 
kutruw i• uro vii! Mets. Uued vaiinised toimusid juba psvast 
Te.iwv? I".i \.JLr.iasoja lõppu. 

,fi?.!"iCO£>u "likvideerimisele" järgnes veel üks väike jä-
relne,:/ tkiksa okupatsiooni ajal. Juhatus otsustas nõutada te
gu LV:ba, ning vastavasisulise avrlduse esitesingi oma all-
kirjng- oisediroktorile, põhj sndades avaldust sellega, et Rota
lia V.V. J kogul on hulk varandusi: na j a Tartus, mis pole ei nat
sionaliseeritud ega ülikoolile antud, hoiusurema pangas ja hulk 
VÕIHV L «ekordi, rais vajavad korraldamist. Jüri Uluots vaatas 
av.-J.d-:no. lilbi ja kiitis heaks. Vautus tuli ka SisedireVtooriu-
nilt, .'"L. küsimuse otsustamine on edasi lükatud. 

Kii olid need Rotalia vii!kogu "likvideerimise" lood,aga 
aeg on räidanud, et pärast "likvideer ic: i s t" vilikogu on nagu 
palju aktiivsem kui enne. 

oOo 

A. Käbin. 

MÕNINGAID MÄRKMEID KANADA KOONDISE "AJALOOST". 

Nagu ikka olnud korp! Rotalia ajaloos, et niipea kui 
kuskile on koondunud mõned ro täiused, siis nad piiüpv^n kohe 
alustada oma tegevust. See organiseerumine sünnib na.RJ is-enjsesb 
ja endas tuoi s te tavalt. li ii sugune oli ka Kanada koondise sünd. Ta 
tekkis iseenesest. 

Ametlike protokollide järgi loetakse Kanada koondise aas
tapäevaks £3. jaanuar 1950.a. Faktiliselt oli koondis tekkinud 
ja tegutsenud hulga varem. 1948. aasta lüpul või 1949.rästa al
gul pöördus vilikogu esimees Paul Mägi Saksamaalt confr! Endel 
Toigeri poole, paludes teda asuda organiseerima Rotalia koondist 
Kanadas. Sel ajal asus siin laialipillatuna mööda äärotult. sr.urt 
maa-ala umbes 10-12 ro talu st. Keslcustest asus sel oiai lo •owtos 
2: vii! Bac1! ja vii! Vaher, Ottavas: vii! Jaska ja vijJ Lrpilc, 
Montrji-lis -vii1 Mõmm ja Halifaxis - confr! Jänes. Üle.^ätiiiud vsl-
jarpool suurer.aid asulaid. Arvestades selle maa mõõtmeid, kjs 
üks rot&lus asub teisest enam kui kaks või kolm tuhat ki loreetrit 
eemal, paistab nagu puuduksid võimalused organiseerumise-es. Kuid 
me näeme, siinne kaugus kaob ajas ja tahtes. 1949. aasta ke^aJsl 
saabusid Torontosse pea samaaegselt Rootsist 5 rotalust: vii! 
Haabniit, Kuu toa ja Suur sööt, ning Saksamaalt vii! Käbin. Sama 
aasta siidiseks olid Torontos koos 8 rotalust ja nii tuli pidada 
Rotalia 56. aastapäev Kanada. pinnal. Organiseeriva toimkonna peolt 
saadeti kõikidele teadaolevatele rotalustele kommersikutsod, kus
juures üheks päevakorra-punktiks oli Kanada koondise asutamise 
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küsimus. Teadaolevaid aadresse oli sel ajal 21. 
Esinene koosolek peeti 1£. nov. 1949.a. Torontos, millest 

võtsid era ^ ro tiin st: Bach, Haabniit, Krabi, Kuutma, '.Gi. :in, 
Sui;r:-".'jr. Tci;"ist j." Vaher. Koosolekul otsustati, arvestades vii J 
k'y;.i Ü.V".ycvi\L.:b; otsui^egy. (3aksaLia.il) ja tugedes kodukorrale 
nin,^ iiCv..-Asu v Jttes vilJkoru esimehe seisukoht.-., asutada Rotalia 
Kana>. v.is, ia-lm kuuluvad kõik Kanadas asuvad rotäiused. 

?'sr* \ Iioirl viibisid vähem kui pooled rotilused, siis nõuti 
nilto or" v/Viailt r-vnuc: sv.isukchta koondise asutamise küsimuses. 
Juluv..-v .!! ici enimoheks viil 1 A. Käbin, abiesimiheks vii JM.Bach 
ja JRLI i I\,o M.toTABAKS vill A. Haabniit. 28. jaanuaril 1950.R. tuli 
koos.'j.ft-i- v 3 hatus kokku ja konstateeris, et 24-st. Kanadas asuvast 
rutr;?.' ,es\. .-.n 10 "pro" ;ja 6-lt puudus vastus, ticllcja loeti Kana
da KÜ'. •ui.'imetxikult asutatuks. 

"orotiTo kõrvul teiseks suuromaks keskuseks, kuhu koondus 
suureiai cv,-vi rctalusi, oli Montreal. Septembris 1911.1. asus 
Montrealis -uba 10 ro tal ist, kelle poolt tõsteti Toronto koondise 
kco.si_.io';:'i.l ii es küsimus Montreali osakonna asutamiseks, kusjuures 
esialgu jäi lahtiseks küsimus, kas asutada Montreali koondis või 
Kanada koondise osakond. Vastavalt viiJ kogu seisukohale moodus
tati' saigal sügisel Kanada koondise Montreali osakond, mis töötab 
koondisa üldraames. 

Kuiri • meie kodukord ei näe ette koondise osikondi, arvan 
siiski isiklikult, et niisugune moodus tingituna praegu sest olu
korrast cn praktilisem kui iseseisvad koondised ühe riiri piires. 
Kuid siin oleks hädavajalik välja töötada ajutised juhendid või 
ajutine kodukord koondiste ja nende allos.akcndade tegevuseks, et 
ühtlustada Rotalia to.jevust iilemaailmlises ulatuses. 

Aastata jooksul on, Kanada koondis kasvanud pidev::lt, kah
juks mitte r.iipülju noorliikmete kui teistest maadelt juurdetuli
jate arvel. Praegu kuulub Kanada koondise ko .^sseisu .^G rotalust, 
noist tiäontrur Li osakonna nimekirjas 14. Nocrliiktleid on vastuvõe
tud 5, neist 2 saabus Rootsist .ja 1 Saksamaalt. Värve on antud 
kolmele noorliikmele. Tingituna selle maa eriomadustest võiks 
mainida, et üks Montreali osakonna poolt vastuvõetud noorliige 
asub praegu Vancomvcris, - seejuures kaugus nonde kaine punkti 
vahel on ca 2815 miili enk ea 4504 kilomeetrit. 

tšis puutub koondise tegevusse, siis on see olnud suhteli
selt aktiivne. Li-lidugi me ei saa võrrelda siinset tugevust tege
vusega kodumaal, laa id eks olukorrad ole kaunis erineval. Ei tohi 
u n u s t a d a ,  e t  e n a m u s  r o t a l u s i  o n  s a a b u n u d  s i i a  m a a l e  v i i m a s e  2 - 3  
aasta jooksul ja cn täiesti loomulik inimlikust seisukohast läh
tudes, ct igaüks tahab tunda oma jalgealuse kindlust. Eriolukorra 
loovad ka siinsed kaugused ja sellega on ka seletatav, et aktiiv
selt võtavad osa koondise elust Toronto ja selle lähemas ümbruses 
ja Montrealis asuv?.d ro talu sed. 

Eripeitüki muodust:1 vad nn."surnud hinged11. Osaliselt va
hendatakse seda kaugustega. Kuid samas puuduvad ka kirja teel tea- • 
ted, leuifi cn kordu viit tema poole pöördutud. Kindel on aga see, 
ct iga ro talus peab kandma kohustusi, mida ta oma peale on võt
nud. Rõõmustava nähteni peab konstateerima, et kui teataval mo
mendil rn vajadust kedagi oma kaas vendade st toetada, siis on sel
le taga seisnud 100^ aktiivselt tegevusest osavõtjaist. 

E. Kuutma. 
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Jüri iiic-ci • 

SÕBRAD, SÕDURID. 

Aug kangelasi vnustnb 
Jn. iiav.ad tasandab. 
MiiifC *:rjui.~.£.3t sõ-.urist 
Tuul :inas jutustcVb. 

Päikeselisel suvekuul, 
Levisid vabadest kc.hurivi. 
Sc :?az lõunatuules 
Siis ."jrssisiJ sõdurid. 

Liike id julgelt ida;;.se 
Sõjamehed vaprad. 
Tunded rääkisid ihasse, 
Kättenaks ta , tappa. 

Käistel sini-nust-valged, 
Kiivreis nooruse näod. 
liigist särasid palgad, 
Künasid lahingu teod. 

Saagu vabaks kodupinnas, 
Olgu vaba koduueri. 
Kallis vabaduse hinnas 
Pele iial ueho veri. 

Surid vaenlase read, 
Kes tapsid ja küütsid. 
Uinusid meiegi pead,-
"Poisid edasi J" veol hüüdsid. 

Palju noori puhkab LIU Ilas, 
Metsa serval, kuskil soes. 
Monde vainud püiksekullas, 
Tood neil vabad .se loos. 

Keed olid julged kuradid, 
Kee naersid üle curr.ia. 
Need olid vaprad sõdurid, 
Kes vaenlast võtsid riurda. 

Aeg kangelasi unustab 
Ja hauad tasandab. 
Ning Eesti sõdurist 
Tuul mu inas j u tu stab. 

-xxxxx-
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Avaldatud mõttevahetuseks. 

N O O R T E  E R A K O N D .  

Nende paljude pagulusaastate .jooksul on üles kerkinud kü
simisi, rds põhjustavad avalikke vaidlusi nii ajalehtedes, aja
kirjades kui ka väiksemates sõprade ringides. Neis küsimustes põk
kuvad kokku erinevad seisukohad, arusaamad ja tõekspidamised .ühel
pool seisab vanem, teiselpool noorem generatsioon. Vanemate aru
saamad pärinevad nornan 1 aegadest ja elukogemustest, noorte omad 
sojast ja tähelepanekutest võõrastelt radadelt. Ühed on enam mi
nevikus kinni oma mõtetega ja näevad tulevikku n.ö. mineviku pil
dis, teised elavad olevikus, minevik neid td huvita ja tulevikku 
lasevad nad aial kujundada. 

üks vaidlusteemadest cn meie erakonnad paguluses, mis 
püüavad jõudumööda tegutseda ja edasi elada väljaspool kodu pii
re. Kas erakonnad on tarvilikud ühele rahvale? Kindlasti, sest 
siit saavad alguse paljud ideed ja mõtted, mis vajavad tegelikku 
lahendust. Nende kaudu avaldub rahva tahe ja hääl riigivõimule . 
Erakondlus on parlamentarismi alus, kuid on õigustatud seal, kus 
asuvad riigi elemendid: maa, rahvas ja võim. Paguluses saavad 
erakonna ideed olla ainult isikliku varandusena. Organiseeriva 
vormi andmine ei ole õigustatud rahva kui tervikluse seisukohast. 

Meie erakonnad olid kodumaal kujunenud revolutsiooni idee
dest ja tegelikust elust iseseisvuse jooksul.Meie erakonnad nägid 
peamiselt kasusaamist oma erakonna inimestele. Valitsusvõimu ta
heti näha selle painduvuses, sõnakuulelikku ses ja nõrkuses .Puudus 
ideeline sisu ja oskuslik tasakaal. Meie erakondade sulgemine an
dis rahvale raiu ja mõtlemisaega. Iseseisvuse püsides oleks see 
rahvas erakonna kriisidest kindlasti välja tulnud terves vaimus 
üksmeelsuses. Meie oleksine leidnud rahvale vajalikud erakonnad 
kindlate eesmärkidega ja juhtidega. 

Eesti pagulus püüab võõrsil edasi elada nii nagu see oli 
kodumaal. Vastavalt sellele kujunevad vajalikud ja mittevajalikud, 
head ja halvad organisatsioonid ning nende isikuline koosseis. 
Meil esinevad kõik endised Riigikogude erakonnad ja ajavaimus 
uued modernsed erakonnad. Rahvale on niisugune erakondlus tema 
enamuses naljaks ja kodumaa rahvale kindlasti häbiks. Siin ei ole 
põllumehel põldu ega sotsil riigivara, mille ümber vaielda ja 
jageleda. Siin mahuvad kõik rahvusküsimused majanduse ja poliiti
ka alal ühte erakonda. Kuid üks erakond paguluses pole vastuvõe -
tav meie vanemale generatsioonile, kes sellega kaotab palju ilu
kõnet, ametite jaotamist, tähtsate kirjade koostamist ja isiklik
ku sära. 

Nooremale generatsioonile on niisugune erakondlus vastu
võtmatu. Kuid ta kuulub siiski sellesse nimeta ja juhatuseta era
konda, s.c. EESTI ERAKONDA. Selle erakonna põhieesmärk on JDesti 
taastamine. Tema tegelik programm kerkib esile siis, kui kõnele
vad kodupinnal vabaduse kahurid. Tema praegune tegevus on alal 
hoida eesti keelt, meelt ja võitlusvaimu. Siduda kõiki eestlasi 
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ühiseks tõrvikuks, tapas.i tuua kaduvaid rahvuskaaslasi, arendada 
omakultuuri ja koguda vabaduskapitali. 

Selle erakonna raanis peane enestest jäägitult kõrvale 
heitna üksteise kahtlustanisod, L.usta\:ised ja Iial vus tarni sed. Väl
ja j uurina kasvava ükskõiksuse ja loiduse. Rohke: 1 ennast ohver
dama seltskondlikule tegovusule ja rahvu soroblee-ddele. See kõik 
on vajalik selleks, et ükskord uc ei pruu-iks häbeneda ena pa
gulaspäevade paigast. 

yoir: toeline kodu asub Läänenom kaldal ia selle naa 
vastu kangal? ijaüks kohustust võidelda nii sõnas kui relvas. Soe 
relv ja sõna SASJD noortv erakonnas, Plcsti Ilrakonnae. Kuid 
sell'-» 1.1 pu alla koammvad kõik nooi-nd ia vanad, kellel on noored 
arusaamised. Vanade e-ukoge..iused on tasakaaluks ja koostöö eduks, 
kuid noorte energia tulirelvaks, nis otsustab viimse lahingu. 

ü. Jürina. 

oOo 

Reisimärkmeid. 

Ininesele on alati olnud omane pidada ilu sanaks,parenaks 
ja huvitavalaks seda, nis on neist kaugel. Tena pidev elukoht 
or. seejuures tavaline, igapäevane ja mitte huvi- oga ei musi pak
kuv. Kui aja seo ininene ona alatisest elukohast lahkub nõnel 
põhjusel kaugematele radadele, siis tekib tal kiiresti igatsus 
ona endise kodu ja ümbruse järele, mi 3a tunnene kojuigatsuse ni-
ne a]JL. See kodu paik cn --antud momendil temale kõige ilusam ona. 
mälestustes. Ta võib näiteks taga igatseda üht kaske koplis või 
kivi õues, nis nõnel põalusel on eriti L.oelde jäänud. Meed on 
n.ö. reiritvnded. 

Kisrugune oli neie ettekujutus Kangast tol ajal kui ne 
olime alles kodumaal? Teole au vndes vist küll üsna ähmane,kuid 
kindlasti puren kui. kanadalase ettekujutus neie arast. Mulle on 
nceldo jäänud niisugused mõisted, nagu: saur, netsik, indiaanla
sed jne. Ühesõnaga, mingisugune Ciberi-taoline netsik asumaa 
inglaste valitsuse cil. Tsivilisatsioon? st on üldiselt väga vä
he iie oide jäänud. See ettekujutus siinsest maast paranes üsna 
kiirelt, kui pagulasaastate jooksul kerkisid üles siia enigree-
rumi~e nütted. Selgus, et see man o": olnudki nii naha j 5 änud; siin 
on linnad, raudteed, autod ja e.Unine üsna samasugune nagu igal-
por.l, - indiaanlasi hoopiski vähe. Kuid kõigest studeerinisest 
ja heast infornatsiconist hoolimata cli siia saabudes siiski, ül
latusi oi-ajagu. Suurem osa küll optimistlikus suunas, aga nõned 
ka vastupidises. • Varsti selgus, nt sa oled vaba mees vabal nr ai, 

:rui sul räbalas tl läheb, siis pole sul kellelegi põhjust 
kaevata. Tuleb rc.bol.oda onal jõul, s.ö. oma tarkuses ja aru saa -
mise järele. 
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Kas tänu heale juhusele või elukutsele, oli mul võimalus 
reisida Kanada ühest äärest teise, mis on tublisti kaasa aidanud 
parema ettekujutuse saamiseks sellest maast. Kui mõne väikesema 
maa kohta öeldakse, et ta on tasane, mägine, metsane või lage, 
siis Kanada ema ulatuse suuruses mahutab enesesse kõiki neid 
pinnavorme. Ida-Kanada sarnaneb osaliselt Kesk-Rootsile või 
Lõuna-Socmele oma nadala pindala, kaljude, võsametsa ja kehva 
maaga. Kuid järjest lääne poole nii pinna vormid kui katted muu
tuvad. Or. juba näiia ilusat metsa, mägisemat maad, ja Niagara 
poolsaar oma lubjakivist aluspõhjaga esindab korralikku põllu
maad. Kanada kaguosa on kõige tihedamalt asustatud, lääs see
vastu horodf.malt ja päris põhjaosades puuduvad üldse elanikud. 

Torontost läände sõites jääb kohati päris tühimaa tunne, 
kuid preeria-aladel pisut paraneb see mulje. Preeria pakub vaid 
esialgu huvi läbi vaguniakna, kuid mõne tunni möödudes oled ju
ba väsinud sellest igavast maastikust. See on üldiselt tasane, 
lage maa: siin-seal vaid üksikud farmid ja inimasulad. Metsa 
esineb võsana (pärismaalaste keeles "bush"). Peatuluallikaks on 
preeria aladel põllundus (Manitoba, Saskatchewan) ja Alberta 
osas kaasub õli. Preeria ala oma vii j aelevaatoritega jätab 
mulje kui ühest suurest viljaaidast. 

Alberta lääneosas muutub raudtee looklevuiaks ja nähta
vale kerkivad mäed. Maastik muutub lainelisemaks ja metsaga kae-
tumaks. Korraga leia! end ümbritsetud olevat mägedest. Need pole 
mingisugused ümmarad künkad, vaid kõrged, teravahambulised ja 
valgeharjalised kaljurägastikud nässu ja laineiks kokku-surutuna 
mägede tekkes. See on tõesti uudne pilt võõrale oma ligitõmbava 
ja imetletava metsiku iluga. Need on Kanada Kördil j eerid ehk 
rahvakeeles "Rockyfd?!, mis ulatuvad kuni Vaikse ookeanini. Eri
list ilu omab mäestiku ürgmets oma pikkade põlispuudega. Nende 
all kõndides tunned looduse jõudu ja rahu. 

Mis puutub Kesk-Põhja Kanadasse, siis iseloomustatakse 
seda sõnaga "muskeg". Soe sõna tuleneb indiaani keelest ja tä
hendab lõikheinaga kasvanud metsata vesist maad. Kuid märgadele 
võsaaladele seltsib siin-seal põhjaosades ka kuivi lagendikke , 
kus esineb sademete vähesus. 

Minu arvates võiks Põhja-Kanadat iseloomustada järgmi
selt: üks otsatu, lõputu ja ääretu tühimaa, kus elades sind pai
nab ü ksindus ja piinavad tohutute sääskede ja pisikeste kärbes
te pilved, mille kchta praktilise mõtlemisega kanadalane ütleb: 
"good for nothing". 

Kuna minu ülesandeks selle reisi jooksul oli geoloogili
ne kaardistamine, siis aitas see kaasa hea ülevaate saamiseks 
Kanada geoloogiast. Lopptulemus sellest ülevaatest on järgmine: 
loodusvarade mitmekesi su s e ja küllusega seisab sellel maal oos 
avarad elu ja jõukuse võimalused. Sellel maal cn kõigil võimalik 
leida omale sobivat elukutset ja tööd, nii et vöid enesega ra
hule jääda. Kuid kui meie kodumaale minek saab võimalikuks, siis 
ma usun, et saavad toeks lauliku sõnad: 



Meelitagu toisecl linnad 
Toreduse, iluga. 
Lõi i n amaade hai j .-.d aa s ad, 
Luunaöö, Itamlia. 
Väiks-:1 Emajõe. k-.lJ-l 
Aimult tahan elada. 
I lu f amad olu ac.s t ad 
V Taaralintias ma. 

Hamilton, 1952. J. T. 

xxx 

EESTLASTE "MONUMENT" TORONTOS. 

Sõites Oueeni trammiga itta, lõpp-peatuseni, silmad kohe 
kaht moodsat neJ j :tkordset valget korter im aj a, eestlaste monumen
ti, nagu Nev? Yorgi eesti leht seda nimetas. Sinna on mitmed kaas
maalased our kodu loonud. Maiad sis-.-ldavad ühtekokku 54 kortrit, 
millest 28 on kolme toa .jr köögiga ning 6 nelja toa .ja köögiga. 
Peale eostlmsxst korteriomanike on ka kanadalasi.-

Eestlaste korter ima j a ehitamise mõtte algatajaks oli 
teatavasti Rein boiler, kelle ajal sai ka krunt valitud jc oste
tud. Plaanid on kaas vill ariii tekt >1. Bachi poolt valmi str.tud. Et
tevõtjaga kirjutati ehitusleping alla detsembris 1951.a. Veeb
ruari llgul oli nurgaki/i panemine ia kavnde kollaselt oleks ko
gu ehitus juuliks valmis pilanud sa"raa. 

Ettevõtjaga lv pingu sõlmimise ajaks oli meil saadud kir
jalik laenuAubadus ühe Kanada laenu asutuse poolt. Kuid . hil j om 
selgus, ct siinsed seadused ei luba laenu kooperatiivettevutete
le, mis nonde mõiste järgi on liig sotsialistlikud. Sellega al
gasid uved rasbmsed. Kogu ettevõtet ähvardus nurjumine. Ka pida
sid laenuandjad plaane liig luksuslikeks ja soovitasid eMtada 
Kanada standard-tüübilised majad. Kuid kaasosanike r .udne tahe 
Skandinaavia-tnübiliste majade ohi tärnist lõpule viia oli kõiku
matu, mille tulemusena lahenas juulis laenuküsimus. Raha saadi 
kuninganna Elisabethi nimelisest erifondist. Ehitustegevus võis 
alata. 

Esimeseks novembriks 1952.a. kolisidki juba väikesemasse 
ma j j a sisse elanikud. Paar päeva enne jõule oli ka suurem maja 
sissekolimiseks valmis ja inimesed said pühadeks kauaoodatud ko
dudesse. 

Majadel on suured sissepoole lahtikäivad Rovtsi tüüpi 
aimad, tamne parkett põrandal, moodsad koorid .ia v:. nn i toad. Suur
tele rõdudele pääseb kolmest ruumist. Majadel on ühine auto
maatne keskküte ja soojavee seadeldis. Autode garaai en viidud 
maja alla, lahendades salle küsimuse otstarbekohaselt. 

Kogu eliitus läks maksma ca $ 550.000, millest laenu on 



saadud $ 206.700. VaheperJ.no surma on osanike poolt tasutud. 
Laen on antud" kahekümneks s aas tits '*,75%. Esialgsete arvestuste 
järgi tuleb kuuüür % 75 vii ike s enat oi t ja £• 8b suurematelt kert-
ritelt. Siia on arvatud laenu tagasimaks, protsendid, linnamak-
sud, ametnike naljad jne. 

Kortritest cn ilu;-? vaade Ontario järvele, kust selgetel 
öödel võib näha üle järve USA linnade valguse kuma. 

H. ICulckur. 

PUNANAHKADE PÄRISMAA JÄMEDAS LAASTUS. 

"Canada" tulenevat indiaanlaste sõnast "ka-nata". Kui 
esimesed. v Vl.rr.c; ranni-rul nä>id nende võsa serval sirgu vaid telk-
hütte ei ik v:< r-v.-j.cid inäpu koel ny küsisid, said kahvanäod vas
tuse: uka-nrt_\ s.o. soe on küla. 

TõnapiL-. v.:.l tuntakse sellest punanahkade külast üht 
suurt ino.a-r.lu, r\:j laiub idast läände ja põhjast lõunasse. Ta 
on globaalses nlatusG"1 ookeanist ookeanini ja r: aa servast maa-
sorvani. Poakohc.1 kaardub avar õhuruum, täis kiirgavat päikest 
ja pisikutevaba o'iku. Tema pinnas on kaetud suures ulctuses võ
sa, kaliu, vee ja inimese tahtest \ujundatud tehisasjader;a,nagu 
hooned, pilvelürik J j ad, viljaväljad ja kapsaaiad. Tema alus ehk 
vundament ulatub kaugele selle maamuna sisemusse, kus hoo^ub 
pidevas tules igavene keris, mille energias avalduvad määratud 
rikkused õli, soo ja kulla näol. Ise^i kolmanda ' Maailmasõja 
laskemoona aatomitena leir.ub külluses tema sisemuses. 

Looduse ilu on vähe. Palju imporditud ja injidgroerunu d 
taimi, linde ja loemi pole omaks võtnud siinset karmi kliimat ja 
elu. Nad on kas välja surnud või ümber teisendunud. Mõned kogu
ni tagasi pöördunud varale kodumaale. Isegi kehalikud saurused 
on välja korvanud ja pühvleid leidub ainult mõned harvad saj ad. 
Kuldnokk oma suurest igatsusest põhjamaa puukastide ja õõnsuste 
järele on kao tarud siin laulu võime ja tiibade peksu. Ta on siin 
üks norutaja lind, kes üsna palju sarnaneb välimuselt meile 
tuntud kuldnokale. Siinne populaarne laululind on maie kodumaa 
õue varblane. Metsades hulcuvad ringi karjades hundid ja karud, 
kes sõbrus tavad inimestega seni kui tunnevad temas n.-mde põla
tud vaenlast. 

Vaba looduse lilleks on võilill, mis oma veetlevas ilus 
meelitab pidevalt turiste ja linlasi maale talusid ostma või 
muidu laiskleme.. 

Iseloomulikud loomad on veel okassead (Porcupino), skun
gid (Skunk) ja taskurotid (Gopher). Esimesed kaitsevad oma elu 
pikkade okastega, teised vinustavad haisevat lõhna ja kolmandad 
kükitavad kahel jalal ja mugivad hoolega süüa. 



Selle naa päriselanikud on indiaanlased ja eskimod. Nen
de kodu- ja isamaa on juba palju sajandeid okupeeritud inglaste 
ja cirude nonde taoliste poolt, kaasa arvatud paarkümmend tnhat 
istoonlast. Päriselanike vrbadus on piiratud ja nende elu on lu
batud ainult teatud piirkondades ehk sundasulates. Nende kohta 
kehtib täielik alkoholi keeld, kura valitsev sugu joob vastava 
passi omr.mi;;ega ehk joodiku loaga. 

Teised kahvvjiäod ja meie olene avastanud siin dollari-
masina, Liis teeb selle kunagi se uetsiku maa üsna oivaliseks ko
duks. "My hor.e is nv bungaiow", nii elatakse selles, kus ei puu
du isegi eloktripliidid, jääkrpid jn tolmu ime j cd. Sõidetakse 
bensi:nihobustega ja omatakso kodus kino e-ik kaugnägemist.Teatri 
ja muesika järele vajadust ei tunta, sest dollari väärtus on 
suurem ja tühja pärast ei tohi k^egi aega raisata, sest elupäe
vad on kõigil lühikesed ja päevadega loetavad. Maalikunst asub 
siin looduse lõuendil igaühele oma silmaga vaatamiseks. 

ELu vüimalu sed on niin p ?. iramatud, sest põhjas 
tundras otsitakse pohjapolra karjust. Talud ehk farmid vajavad 
töösulaseid, kes ka tegelikult töötavad. Kaevandused kutsuvad 
püsivaid higiorje ja metsad otsivad musklites hiiglasi, kes suu
davad vastu panna loodu sj õududele ja nende elu murda. Linnad pa-
lcuvad äraelamist vabrikutöös ja oma ettevõttes, milles on aga 
riisiko, sest siin oi tunta -/emaarmastust, vaid naha üle kõr
vade udv.br mi st. Vabakutselj.su st võib siin kergel, käel alustada 
g-jigster ismiga, sest pankades on rohkelt raha ligimeelitami
seks, ja isegi köhides, kui sul sündimisest saadik on kahtlane 
nägu nes, ulatatakse ilma püssi ja pauguta kogu kassa.Edaspidine 
elu on sinu oma kujundada, kas hakka ausaks ärimeheks või lähed 
riigi pensionile mõneks aastaks. 

Vcjia Kristjan Kuulumbus oli täitsa vunts, et ta purjetas 
võõrastele radadele ja nägi oma hilisematele jüngritele sellega 
suurt tulevikku ees. Tema avastas esimesena Ameerika, kuid tema 
järele on veel paljud teised avastanud omakorda Ameerika, kaasa 
arvatud moodsa aja viikingid ja dipiid. 

Tema ja nende uute kulumbuste auks tuleb kunagi lähemas 
olevikus, nii umbes aastal kaks tuhat, püstitada Viru väljakule 
ausammas, kus Kristjan ratsutab lõvi seljas ja tema ihu katab 
vahtra leht. Tema selja taga seisab truult, suu ammuli lahti 
kahekümnenda sajandi keskpaiga istoonus. Vahepeal peab Peipsi 
saama sisemereks ja piir kulgema steppide ja taigade rajal. 

Ex-studiosus. 

xxxxx o 0 o xxxxx 
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Õhtu MoRoKo1s• 

November oli tähtis kuu man ilma ojaloos ja tuleviku suh
tes tähtis ka eesti soos. Siis valiti Ameerikas uut presidenti 
;jn "... «oi r-:- .3 :L rotäiuste peru oli koos sada protsenti. Ameerikas 
vjvi»\L(.j V:.L;;e ii"ja pärast üsna kibedasti, ent Montrealis, -Hans 
l>aVic':äJ. perekonna .najas läks kolk libedasti. Kui arvata maha 
viper-.seJ. varmas Luse tsoremoniis, lälcs kogu toimin?-; näpu kord 
ja "iis. Peale "Juranentum cx est" oli presiidiumil kibe töö, 
se;-t rvbas-rlv. Montrealis oi kasva üle öö. Rikkalik laud pere 
darj»i/-t TK -'Ih 7.A '• resti kaeti, nilLc ääres siis mõnusat juttu r.e-
t.• . ;:ULt:vuiise kestel tskkis üh.jl vennal kummaline mõte, 
sa:,tv r-o-rd lä>vtused retäiustele üle maade ja veto. Rootsis oli 
vist /? i:imd» sest korraga "Göteborgi" vaim ilmu tas end. 
Põhj.7 .v:C:j oi* Illis rona "Stockholm", Irui^i teisiti Taotlejaid oli 
enrmi Vai j. I.OIM , :<!? viina põlu selles asjas minpi spiritist, kuid 
taipa."in srXic kindlasti vist: seda nägin ma kohe, et on olemas 
va ae Ta:- ru '••almus ja Göteborgi nimekaimus. Tartu v-im oli jul
ge, i:;e'car, vnc, ee teadlik, Göteborgi ena (delikaatne ja tagasi-
hn.i; lx;', b li"!:. Saata tervitusi MoRcKo esimeselt kommersilt 
ol^x -t. praalimine, mis varja paha, et olime arvus koos sada pr ot
se?" ui- c> 1a,.r-:,a kulutada seitset senti, margi raha. 

I-:ii ;iäädipi kultuuri piiridesse. Jäid kirjutamata kirjad 
ja marpist-aiTiata :OJ väärid. Kütid rikkumata vennalikud sidemed 
m?.>IC'r.Lte vahel ja aole oodata kirja sealt aastal- või kahel. As
jata ootate meist elumärki, ci meie hoia kokku postmarki, - vaid 
hoiama aus seda uut traditsiooni, mis kahtlematult õilistab iga 
inti imorv-rnisatsiooni. 

Üldiselt istuti sõbralikult koos ja kõik olid ülevas meo-
lahoos. Crntrndivend Raitare tegi mis võis, et peaaepu pidevalt 
käis, - algnl arglik, lõpul võimas laul. Kuni umbes tunni paari 
pärast Habiaht ja Nõmm kadusid kuluaari kui kaks vennalikku paa
ri, Xvuldus vaid summutatud juttu ja telefoni tilin... Üsna ki
bedalt ja ruttu kajas maja esisel helin. Oli saabunud kohale Ro
talia kaunite daamide vägi, mis olemise koduseks ja mugavaks te
gi. Istuti lõbusalt ja kostis jutuvada, ja märjukese kann käis 
ringi oma rada. Ei kestnudki kaua, kui lauljatarid prouad Leete 
ja Pringi tapid rõõmsat moelt tarve ringi. 

Vahepeal senior avaldas headmeelt, et ta oli suutnud daa
mid juhtida kõrvale koduteelt. Oli saanud head nii vaim kui ke
ha, leuni arvati lahkumiscantust veel teha. Kii lauldi paari vii
mase tunni jooksul kõiksugu laule ja koraale, ning tõsteti see
juures lugematud korrad pokaale. Vist oli juba üsna hommikune 
vara, kui ütlesin hüvasti ja tulin siis ära. 

Müüd mõttes tagant järele paberile pannes neid ridu,pean 
kokku või ttes konstateerima, et oli ilus pidu. Ja õpetlik: Urvandi 
seletas peensusteni Eisenhoweri tulevasi samme, väljendades end 
nagu oleks ta tema leerivend. Leote oli alul vaikne kõigest pa
kutust ja antust, kõikide soovil tegi ta lõpuks omagi can
tust. Tarcndi õilistas laulu ideaali ja tunnistuseks esitas ema 



materjali. Laekur Pringi nii eriti hoos, nii üksi kui prouaga 
koos. Kivnstu omr. rajas kais ia esines tuntud pantomiimis. ("Uis 
Master1 s Voice") Laansoo kiitis pererahva Abja sülti ja vcheveal 
sai aega taha ajaloolist :;ilti. UihJrel puudus, kuna oli vaga sa
lajasel kohal, oina seekordsel uuel t^üb-lial. Koigil o] i suur mõ
nu kivil a 12i.ir kirjast ohtlikke sõnu. Puulus ka Jomm, sue Lab-
raf.cr*. p./?s, kuid ta esindus oli tona abikaasa õrnas kuid kind
las b.ies. Kus kohal cli.:', võisid tajuda kiilolislahkuse vaimu ja 
k ji.i '.Vj.r;;. polnud aimu aj? st, et ratr/Y.s lr.hkus nii liii j a peoma-
jast. 

P.S. Oli soe nüüd sellest, ^t Ameerika presidendiks sai 
sõjamees, või paitus põhjus racis eneses, - igal juhul mfrgid 
nfit-Lvaj. seda, et varsti lahti 1.' hoo sõda. Sest mida nuud neaks 
tvr-cirma. see tõik, ct peo lõpu r omasid ohvitseri kr andi pea ju 
kõik/ Ja -j ilma et tallaksime und kiita: isegi tundmatu sõdur ei 
puudunud meil ka. 

Kapral. 

:<Xx 

Vili Paloots omas talus. 

Vili Gustav Paloots kr. os perekonnaga on astunud . pika 
sammu edasi - seekord pärast mitmeil mn.il rändamist - oma tallu 
ja oma maakamaral 3. Palootsale talu asub L~u n a-On tar io s Del lii 
ligidal, umbes 100 r.iili Torontost, LO miili Londonist ja kümme-
Icnnd müü Eire järvest. Ünbrv skond on tuntud tubakakasvatamise 
piirkonnana. 

Pühapäeval, 2!J. LV r ts il oli grupil sõpradel võimalus 
tutvuda äsjaostetud taluga - peremehc-perenaise ülieaegse sünni
päeva puhul. Talu pindala on 54 aakrit, enamuses iilesiiaritud pi
lu maa, leu id cd puudu ka ilus pargi taoline me tsa-ala, karjamaa jne. 
Hooned on korralikud. Meie inimestele uudiseks oli tutvuda eri
liste tubaka aurutamise ja kuivatamise ruumidega ning kasvumaja
ga. Kuna vill Paloots töötab Do-iiniuni Expcrinentaal-farmis Del-
his, rds tegeleb peamiselt tubaka kasvatamise küsimustega, siis 
on ta spetsina selle r:.hat"ime tootmisele rajanud ka omad tule
vikuplaanid. Esialgu töötab ta küll veel katsejaamas edasi ja 
talutöödega peavad hakkama saama pr. Paloots ning poeg Aarne, 
kellele hooajal ju st-sõlmi tud "kontrakfci" alusel appi tulevad 
kõik sõbrad-talgulised. 

Kui "runt", hooned, loomad ja arvukad põllutöö - riistad 
olid üle vaadatud, arenes pidulauas "ruhnutipidomine" taluasjan
du sest ja eelseisvatest talgutest elnva hooga. Perenaisele-pere-
mehele lauldi "pai ju aastaid" ja sooviti õnnu uue, liu vi tava alguse 
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puhul. 
Hiljem, kui londonlaste kingitud õnnekased olid istuta

tud talu õuele, tekkis just kohalolnud Rotalia daamide ringist 
mõte, et siin saaks ji vääriks pidada kogu Rotalia pere sv.vi-
päcvi. - See on eesti talu - küll Kanada pinnal - kuid siin on 
omrinimerte tõttu kodust soojust ja lahkust. Tuleks koguda kokku 
kacsvcnn-d perokon /ladega võimalikult kogu selle mandri aladelt 
i:.ü~>a;;se looduse- ja talumiljöösse, - nii nagu teevad seda selle 
m:\v- suured ;jprekonnad oma suvistel kokku tulekupäevadel. - See 
mõte võiks hakata liikuma. 

Muli eterikae pühapäev Palootsaue talus sai sõprade lah
kumisega oma südamliku lõpu. 

A. H. 

0O0 

KANADA VENNAD KÕVERPEEGLIS. 

KES? KUS? MIS? 

Kõigi ro täiuste kohta Kanadas, olgu ta suur vilistlane 
või väike confrater, kehtivad samad sõnad iseloomustamiseks:ko
guvad dollareid palehigis, ostavad maju ja autosid. On eemal po
liitikast ju vabariigi valitsusest. Kohalikust ühiskondlikust 
elust võetakse loiult osa. Omavahel saadakse kokku CJQJ-s (Kra
bi majas). Võetakse harvad napsid, peetakse Üksikud ilukõned ja 
minnakse vaikselt laiali. Rahast ja ajast on kõigil suur puudus, 
sest elatakse Ameerikas. 

Kuid igaühest cn siiski midagi öelda: olgu ta minevik, 
olevik või tulevik. Alljärgnevalt on püütud iga kaas venda lühi
dalt iseloomustada tema väljapaistva iseloomu või ometi teravu
ses. Selleks kasutame agentuurandmeid ja kõverpeeglit. Kellelgi 
pole siin pahonduda või nuriseda, sest huumoris meil naerab sü
da. .. 

-Arnold külastab konventi Haniltonist eriti tähtsate 
sündmuste pulmi. Luureandmed puuduvad. 

-Kuno studeerib tohterdanist. Laulab soolot: "Me elu jääb 
mõistmata aktiks vist küll". On pikkade meeste klubi ase-senior 
oma konvendi vanaduse tõttu. 

-Kihkel pole senini veel muutnud oma väljendust Teise 
Maailmasõja eesti sõduri suhtes. Po3.o aega, sest joonistab eest
lastele pilvelõhkujaid ja arendab ivlartini idealismi."Eestistanud" 
nime. 
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-Victor elab kuskil Ontario võsas. Side temaga puudub. 

-Aurust, põllumees, pühitses ona kolmekordset ümarat juub-
lit: 1) kesk-, ?) riehniga ja ?•) teist noorust. Palju aastaid vaik
sele ja mõnusale mehele. Kasvatab konvendile elavat rebast töi
sest põlvkonnast. 

-Juhan cn Suure Jüri vsikene ja noorem vend. 

-Jüri tööbrb viinerite tööstuses kuu valguse aj'il. Päeval 
müüb ja ostab rnnju. Vabal ajal toob vaikese venna kommersile. 

-Einar teotab võrdle'iisi ligidal Kanada parlamendile. Oma 
asukohta oi kavatse rcumbki muuta, sest nad on Ottavale truud. 

-Erik on värske häärberi omanik Torontos. Kavatseb asutada 
pisikest puuviijnf armi maja osisele. 

-Mari, Saaremaa agronoom, otsib paest lcrunti pajaga, leus 
kasvJesid kadakad ja männipuud. Mere kohin on olemas Suurelt jär
velt. 

-Ülo, seriba, tegeleb ajaviiteks poliitika ja luulega. 
Maadleb vanade ja noorte probleemidega. Sõidab haruldase masinaga 
- kond ipuru s taj aga. Toimetab "Meie Sidet". 

-Hoinz, Londoni biirjer, palub koile vorsti tellimised lche-
tada kiireks täitmiseks temale leu j. selle ala asjatundjale. Tubli 
kaasvend. Käib vähem täht sr tel sündmustel Torontos. 

-Folixi, suurtöösturi, kaup valmib joolesvrl lindil sooja
des saiades. Ettevõtteid sigineb nagu seeni pärast vihma. Kcru 
Toronto koondis maliub tema na ja kõige alumi sele korrale. 

-Hindrek on aktsionär ja ex-csimees eestlaste ülisclamus. 
Mahti viimati. EKL1 i õlleõhtul. 

I 
-Eino on umbrohuseemnete idanemisprotsendi uurijaks. See

parast kolis tr. koguni marie linna, sest linnas leidub umbrohtu. 
Otsib odavat,kallihinnalist maja. 

-Endi. Kui keegi külastab Endit, siis kindlasti ta anub 
keldris, nagu enamus majaomanikke. Ta seab sisse juubli kommersiks 
cocktaili toari ja "televisiooni". Kõik on siis külla kutsutud. 

-Abcl cn mõisavalitsejaks farmis, leus kasvavad mitmesugu
sed jablukad, virsikud, pirsikud jne. Koosolekuil on ta vankumata 
kodukorra tundja ja nõudja. 

-Artur. Kui räägite "Ortost", siis pidage meeles, et sel
les ülemaailmlises ettevõttes töötab ja tegutseb meie laekur Artur. 

-Osvald valitses paremail ajul riigimõisasid. Nüüd tegeleb 
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ta ehitamisega, olles jällegi valitsejaks ehk "foremaniks". 

-Albert, hu sarite püälik ja A/S "Oma" tegelane valitseb 
Hamiltonis ora varma maja ja astub r»ma teist noorust. 

-Georg elavat Torontos. Kee;,! toda näinud ei olo.On meie 
koondise TIRi, s.o. teoreetiline rotalus. 

-Juhan on meie piltnik jr. mag. J eani Ta pidevalt paran
dab (.'ma tooteid. Kui ükskord aega saeb, siis lubab õpetada re
bastele mõnd populaarset lorilaulu. 

-Elmar on oidorganiks, kelle ülesanne on kutsuda kõiki 
värvikandjaid krrdaiuisuppustel e ja kodukorra. tundmisele.Rebaseid 
silitab Õrnalt, sest ajad elevat vahepeal muutunud. Võtab ise ja 
annab tuistele ohtralt sisse. 

-Harald on kõikidele eesti pagulastele asutatud pikkade 
meeste klubi esimeheks. Esimehe ülesandeid täidab isiklikult. 
Liikmeskonna loodab organiseerida pikkade poiste sundide kaudu. 
Avastas koondises esimese rebase. 

-Gustav majandab kuskil Kanadas talu ja ?:asvatab eht 
Türgi tubakat. 

-Ilmar on päikeselises Albertas, preeria tuules .ja peab 
mesinädalaid kanadalannast kaasaga. Vabal momendil moödab sirk
liga maad. 

-Jaan põgenes Toronto suurlinnast tagasi Albertasso. Va
hepeal ametliku kirja alusel on asutanud koos Ilmariga Alberta 
Suurkoondiso. Seniori ja aseseniori kollad on täidetud, järelkas
vu pole ette näha. 

-Oskar lõikas puid Ontario võsas ja praegu on ettevõt
jaks BC-s ürgmetsas. 

-Helmut ostab, müüb ja vahetab maju. Teeb sisepoliitikat. 
Laseb valida e:inast mitmesugustesse seltsidesse portfellita üles
anneteks . 

-Erik. Kirjaniku kuulsuse 011 omale saanud proua, kuid ku
lisside taga asub härra oma mälestuste ja elamuste pagasiga "Võ-
laracorcatu st". 

-Enn uuris sookultuuri Toomal ja meie põllumajandust Rcotr-
sis Rahvusnõukogu põllul. Kanadas on ta leidnud palju praktilise
ma töö Ontario muldade ja väetiste juures. 

-Ilmar õpib hoolega Toronto ülikoolis loodust. On kooli
poisina hoolsasti ametis ja tunneb dollarite man raha väärtust. 



- ?0 -

-Jaan on näinud Kmndat enam kui teised. Tn on reisinud 
ühest suurest lonbir.t teiseni ja matkanud Vaikse ookeani saarel. 
Tunneb ürr>etsa emakarusid ja indiaani neitsikuid. 

-Oss, senior, avab jär jek.indlalt Kanadas Jötebur.i. koon
dise kooiulslmid. On ihu ja hin^ora koondisu elu juures. Praegu 
väike ärimees katsepõllul. 

-rindel, agronoom, 011 jätnud truuks piilun-ajendusele kui 
meie rahvuskultuuri alusele. Ta viljeleb sõnnikukultuuri Llurj.Ho 
võsas, Aretab edukalt uut veise tõugu, kes onn ale s maksimaalselt 
piima, lina jn villa. Aluseks maakarja asemel on ta viinud frii
si. Tapa j nr j ed on veel saladuses, kuna tn.1 puudub aeg kirjade 
kirjutamiseks. Kuid piina sor.inat ja pullide möirgamist on kuul
da siiski senisest võsast Torontosse, nimelt ajalehe kaudu. 

-Fred, kuldolderman, on kindlaks tiinud, ct tn kuulub 
Fredi su^ivõsea, s.t. oma perekonda. Asus Iie ts ihust Läänest 
vaiksesse Torontosse. Võttis osa ühest koosolekust, laas ärkas 
taas Lille tänava vaim... Kii siis omaaegne rebaste hirm on ko
hale jõudnud. T-jmast kindlasti kuuleme jälle. "Kui tahud viina 
juua Sa...". 

-Helmut laulab vägevat soolot Felixi majas, sest mitme
sugustel kaalutlustel ja põhjustel ei sobi seda *onas majas teha. 

-I^nas on põline vanapoiss, kes uurib arvude- ja tähe
teadust. Räägib ja kirjutab ilukõnesid. Võtab vaikselt osa maata 
põllumeeste parteist. 

-Arvod, insener ja major, ehitas ise vaikese maja suu
rele perele. 

-Johnnnes elab kuskil kaljude, võsa ja vete piirkonnas. 

-Heino ehitab Toronto linnas allmaa-raudteed koondise 
liikmetele sagedasemaks kooskäimiseks. 

-Aimer on arvatav rebane Montreali osakonnast, Toronto 
nimestikus, Briti Columbia metsas. 

-Ergo ja Lembit on koondise ainukesed aktiivsed reba
sed. Esinesid iseseisva kontserdiga täie saali ees. 

Tähelepanu J Tähelepanu J Raoul sai värvidI 
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Montreali osakond MoRoKo 

Montreali osakonna rotalused, eesotsas senior Nõmmega, on 
niivõrd iser;eisvad, et nad esinevcd erinimostikus ja erilehckul-
jcl. 

-Arnold on T2R2 (teoreetiline rotalus) Montrealis. 

-Hans )li laulus üneksa-a: stcjie rebane Rctalias ja praegu 
kalic-aastane värvikal id ja Montrealis. Kirjutab osakonna ametlikke 
kirju ja peab keujaerssö omas na j ae, sest siis rn vähem muret ko
ju jõudmisega. 

•Aleksander ehitab Labradori tühjale maale Loe-le^a raud
teed. Kas just ta ehitab, kuid joonistab kindlasti. Soovitab koi
gi! ro talv s tel tulla huvireisile oinal kulul. 

-Juhan joonistab ja kirjutab ajaviiteks tähtsaid asju. 
Üksikasjades pöörduda tema poole. 

-Felix ilmus võsast välja ja on seepärast pisut karvane 
ümbruse vastu. 

-Taimo cn kauaaegne endine Lubamiste Osakonna Juhataja ja 
praegu tegelik iuhatuse liige. Püstitas oma perekonnale pilve-
1 õhku ja allapoole pilvi. 

-Mihkel Trahh-trahli-bumml Oli Kanadas salapärastel töö
del ja kadus jäljetult. Kui ta jälle leuskilt maailma otsast välja 
iL.;ub, siis palume teda lahkslt meid informeerida oma järjekerd-
s 3test salapärasustest. 

-Oskar on Kanada koondise ase-senior ja Montreali päris-
ser-ior MoRoKo1 s. Eraelus organiseerib savis';tkujäid oma telliste 
vabriku tesse. Käib Torontos rai iva meelsust ja sisepoliitikat 
uurimas. Maja veel muretsenud ei ole, kuid auto võtmeid kannab 
juba taskus. 

-Ülo on Juula 0 'Jamma. On Pikkade Meeste esindajaks Lab-
radoris. Tema pil-kus olevat 1.71 saabastes. Ajaviiteks ostab maju 
ja maad ning kuulub akadeemiliselt IlÜ-sse (isehakanud Inseneride 
Ühing) Muidu - seltskonnategelane ja poliitikamees. 

-Kaarel korraldab finantsasju kõigi teiste eest. Harras
tab inglise keelt. Dünaamilises olukorras esineb ralmlikuna. 

-Lembit schkondas ja rehkendas koha lennukite vabrikusse. 
Juhatab laulu nii soolos kui kooris. 

_Von tõmbab jooni linnavalitsuses ja harrastab kunsti. 



Vähemalt tema soene; teab sellest rääkida. 

-Paul on ikka veel truu jöteburglane. 

-Artur elab kaugel idas, Halifaxis. Jõudvat ükskord Liont-
rerJi Xr-uuu Torontosse. 

-Lembit un ärakadunud poegi, keda leitakse vahest üles. 
Elab oma anclnot-ü Mif-.xir;, Kanadns. Võtab aktiivselt oja isik
likust elr,st ;jo kasvatab h 'olora noori Jäneseid. K'*ik pojad 1 

o 0 o 

Ro talus M .N. 'il u b a t u d  K A  A  S T Q  0 :  



- 23 -

V A R I A. 

T  E  L  G  R  A  h f i  M I D .  

Viinasoi minuti 1. 

Vahtidu se IL"iil tjrtab: 
Kuiri n.v.eilma kodutute hulguste rõõmuks puhkes täna va-

rahoimniV-ul krjaoociatud KGL-KIS Haa-llmasoda aatomite stvjus Suuro 
Kodumaa kroin.ilo. 

Or-. j;u "d-:c..nuc enneolematu vaimustus torm lennukite põri
nas, Tjoinmiõc: r<- jus ia tulede .nöllus. 

Vao:'dus on tõusmas. »%ur asi on purustatud. Tehakse cb-
tevalnistusi'uuuks Hürabergiks, asukohaga Moskva. Elu muu viib pik
kamööda kultuurseks. 

Teaclus. 
Kuulus akadeemik Ma-öurin on teinud kindlaks, et inime

ne on t: g.ioi ar3?iemiti ahviks. On märgata nõnede juures hoogsat 
karvakasvu ja paksunahalisu s t. Teised näitav;:d kindlaid tunnuseid 
kintsukraapimisest ja pugemisest. Samuti kolmandatel on arenemas 
nii lcäud hii i.\ lad haardeks võõra varn jÄrele. 

Uus valitsus. 
Kuuendale mandrile, Lõuna Nabale, on asunud nimekas 

istoonlane, kes praegu ainukese nabalasena on asutanud demokraat
liku Nabade Valitsuse. Oma peale on ta võtnud vastutusrikkad va
litsuse ja esimehe ülesanded. Ta tervitab kõiki tulevasi nab.ilasi 
valitsuse ja enese nimel ja ütleb neile: "Tere tulemasti" 

Järelmaks. 
tJues Maailmas toimub enamus kaupade ostmine järelmaksu

ga. Riigi Piirituse iAonopol vastavalt rahva soovidele ja kauba 
parimaks minekuks ladude vähendamisel on otsustanud lähemas tule
vikus kõiki joovastavaid jooke turule lasta alandatud hinnaga ja 
järelmaksuga, kusjuures suurematel kauba tarvita j atel on võimalus 
seda väljaminekut maha arvestada igaaastasest tulumaksust. 

Keeleuuendus. 
Kuna tänapäeval tõelised ja demokraatsed istoonlaced 

armastavad elada väljaspool kodumaa piire, siis, vastavalt uutele 
oludele tuleb soovitada ka meie emakeelt moderniseerida ja vanu 
mõisteid teisendada uueks sisuks. 
Näiteid: 1. deklareerima ehk katsetama. - Ta deklareeris uut va

litsust . 
2. emigreeruma ehk orjama - (mõiste kogemustest selge). 
3. kompliment elik j ala tõuge. - Ta andis sõbrale kompli

mendi. 
IJusi praktilisi ettepanekuid ja rahvalikke väljendusi 

palutakse esitada deklareerimiseks vill Avicus1ele Kanada Koondi
ses. 

x X x 
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Korporatsioon ROTALIA Kanada Koondise 
liikmete nimekiri 1.5.53.a. 

1. Ahman, Arnold, 92 Fennel Ave.E., Hamilton, Ont 
2. Alt, Kuno 5 Melville Ave., Toronto LA -2378 
5. Bach, Mihkel 152 Bloor St.W, Toronto MI-2803 
4. Erlenan, Viktor ivlattawa, P.O., Ont. 
5. Hanbniit, Ammust 424 Davcnport Rd., Toronto MI-3643 
6. Hansen, Ju.yn 1S4 Rathov/en St., London, Ont 
7. Hansen-, Jüri 011 Elias St., London, Ont 
8. Jaska, Flmar 261 Fifth Ave., Ottawa, Ont 
9. Joasaarc-, Eri Ic, 25 Ravina Cres., Toronto GE-9586 
10. Joastsrc. Mart 219 Withrow Ave., Toronto GL-2535 
11. Jürima, Ülo 62 Parkdale Rd., Toronto LL-8436 
12. Karu, Heinrich 50 Duke St., London, Ont. • 
13. Krabi, Felix 513 Christic* St., Toronto LL-6173 
14. Kukkur, Hintirek 2368 Qucen St.E., Apt.19, Toronto ... GR-1358 
15. Kuris, Eino 11 Edgedale Rd., Toronto RA-9113 
16. Kuutma, Eduard 43 Duggan Ave., Toronto MA-0228 
17. Käbin, Abel Wilton Farm, Oakville, Ont 
18. Laman, Artur 29 Mulholland Ave., .Mulholland P.0»,0nt. 0R-6938 
19. Lepik, Osvald 328 Beresford Ave., Toronto 9 MU-7025 
20. Lepson, Albert 120 Robinson St., Hamilton, Ont." .... 
21. Liideman, Georg 54 - 35th St., Nev Toronto, Ont 
22. Läte, Juhm Morris Crescent B-S-3, Mimico, Ont... 
23. Maldre, Elmar, 28 Fairview Blvd., Toronto HA-7231 
24. Mandel, Harald 39 Lakeview, Toronto . KE-1430 
25. Paloots, Gustav R.R.2, Delhi, Ont Delhi 375-R-4 
26. Pais, Ilmar 1264 - 3 Ave S., Lethbridge, Aita 
27. Raud, Jaan Dom. Exp. Station, Lethbridge, Aita . 
28. Ristmäe, Oskar 352 Bay St., Port Arthur, Ont 
29. Suur sööt, Helmut 582 Dundas, Dundas-Adelaide Motors, London, Ont. 
30. Thoen, Erik 33 Gair Dr., Etobicoke, Ont. 
31. Terasmäe, Enn 475 Waterloo Ave., Guelph, Ont 
32. Terasnäe, Jaan Royal Botanical Garden, Hamilton,Ont. 
33. Terasmäe, Ilmar 
34. Timmas, Osvald 176 Marlee. Ave., Toronto 10 RE-0326 
35. Toiger, Endel Murillo, Ont 
36. Tomingas, Fred 1223 King St.W, Toronto, Ont 
37. Tõigast, Helmut 58 Fairholme Blvd., Toronto RU-1-1429 
38. Tõrmaküla, Ignas 21 Treadway Blvd., Toronto GR-2363 
39. Vaher, Arved 75 Cayuga Ave., Toronto LY-4104 
40. Valiner, Johannes 182 Biggings Ave., Sault Ste Marie,Ont. 
41. Riga, Heino 1922 Queon St.E., Toronto OX-7991 
42. Roinman, Aimer 211 Kootenay Ave., Trail, B.C 
43. Sepp, Raoul 46 Galt Ave., Toronto HA-5748 
44. Maimets, Lembit 37 Fairview Blvd., Toronto HA-7553 
45. Karuks, Ergo 2378 Queen St. E.,Apt.l5, Toronto ... 
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Montreali osakond. 

1. Adusson, Arnold, 
2• Habicht, Hans 
3. Jomm,Aleksander 

4. Kivestu, Juhan 

5. Laansoo, Felix 
6. Leota, Tairao 
7. Mran, Otikar 
8. Ojaizaa, Ülo 

9. Pringi, Kaarel 
10. Raitare, Lembit, 
11. T'-,r y.ic.i, Alon 
12. Urväncj., Paul 
13. K'.:J.gna, Artur 
14. Lembit 

4525 Dupuis Ave.,Montreal,Que. EX-9234 
6507 Trans-Island Ave.,Montreal l,Que. EX-7847 
Quebec North Shore & Labrador Railway 
Co., Mont Joli, Que 
582 Lemieux Ave.,Ville Cõte Saint Luc 
Montreal, Que 
5820 Souart St.,Apt.15,Montreal 26,Que 
310 - 9th Ave.,Ville LaSalle, Que.... 
4640 Clanranalcl Ave., Montreal, Que. • 
Quebec North Shore & Labrador Railway 
Co., Mont Joli, Que. 
3345 Goyer Ave., Montreal 
4955 Maplewood Ave., Montreal, Que... 
4486 Maplewood Ave., Montreal, Que... 
4865 Cuinberland Ave., Montreal, Que . 
143 Pleasant St.,Dartmouth,Halifax Co,N.S. 
Rockinghan, Halifax Co, M.S 

WA-3666 

RE 3-1458 
RE 3-5537 

Ü l e s k u t s e .  

Kõiki rotalusi, kes võtsid osa Teisest Maailmasõjast met
savennana, omakaitselasena või sõdurina, palutakse lahkelt jääd
vustada oma ajaloolised mälestused ja faktilised andmed kirjapan
duna, et talletada neid vabadu svõit3.u si ümber tõotatuna ja kogutuna 
meie juublialbumisse. 

Samuti lahkelt kirja panna nende võitlus, langemine või 
teadmatus, kes ei viibi meie keskel. Meie vääristame ja austame 
nende võitlusi. Sisu jääb isikliku kujundamisena. Kuid sealjuures 
tugineda ajaloolise väärtusega andmetele ja mälestusele Rotalia 
seisukohast lähtudes. 

Kirjad ja omapoolsed ettepanekud palun saata järgmisel 
aadressil: 

Ülo Jürima, 62 Parkdale Rd., Toronto, Ont., Canada. 

Kaastööd varjus. 

-J. T. - Jaan Terasmäe. 
- Kapral - Felix Laansoo. 
- Jüri Maa - Ülo Jürimaa. 
- Ex-studiosus-Ülo Jürimaa. 
- A. H. - August HaabniiL. 

o 0 o 
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2. 

S A A T E K S .  

Peagu pooleaastase vaheaja järele saabub Sinule kä
esolev "Meie Side"number. Oled kindlasti mõtelnud, et 
ei tea, kas seda enam ilmubki, kas ei ole "Meie Side" 
nagu paljud teisedki idealistlikud üritused praeguse 
aja ja elu survele ning raskustele alla vandunud. EÜd 
naed, siin on ta nüüd jällegi - selleks et ühendada ja 
lähendada rotalusi kellede kätte ta jõuab. 

Kasutame siin võimalust, et tänada "Meie Side" se
nist tegevtoimetajat, confri Ado Perandit selle töö Ja 
idealismi eest,mida ta on bülletääni toimetamisel Üles 
naidarrud. Uus toimetus loodab, et ta ka edaspidi oma 
lahket nõuannet, eriti trükitehnilises osas, jagab. 
Olles võtnud konvendi ülesandel omale kohustuse korpi 
Rotalia ajakirja välja anda, katsume teha eana parima. 

- XXX -

Rotalused on paisatud laiali üle terve maailmatfMeie 
Side katsub jõuda kõikide rotalusteni, kus kohas vabas 
maailmas nad ka ei elaks.Raudse eesriide taha see aja
kiri praegu tungida ei suuda. Kuid siis, kui rotalused 
kodumaale tagasi lähevad, on nendega kaasas ka need 
"Meie Side" numbrid, mis siin praegu ilmuvad, ja mitte 
ainult mälestusesemetena kuskil kohvripohjas,vaid just 
selletõttu,et nad on kaasa aidanud alal hoida, uuenda
da jä süvendada Rotalia põhimõtteid ja ideid.See oleks 
siis kaesoleva ajakirja esimene ja kõige tähtsam üles
anne - kirjasõna kaudu kanda kõikjale Rotalia vaimu. 

Kui see esimene ajakirja ülesanne seob rotalusi põ
himõtete ja ideede kaudu, siis teine ajakirja ülesanne 
seob meid igapäevase elu sündmuste kaudu. Selleks tei
seks ülesandeks on informatsioon. Kuidas tegutsevad 
Rotalia koondised ja konvent, kuidas elavad, õpivad ja 
töötavad meie kaasvennad, sellest kirjutab "Meie Side? 
Ilma meid siduva ajakirjata oleks vaga raske alal hoi
da korporatsiooni ühtsust. 
Palju noori on vastu voetud Rotaliasse möödunud aas

tate jooksul välismaal,voora rahva keskel. Mida noore
mad nad aastatelt on, seda vähem on neil teada olnud 
mis on üks eesti üliopilaskorporatsioon vormilt ja põ
himõtetelt. See oleks siis "Meie Side" kolmas tähtis 
ülesanne: siduda juurdetulnud ja edaspidi juurdetule
vaid noori Rotaliaga,kirjasõna abil katsuda neile pak
kuda seda, mis praegusest olukorrast tingituna kipub 
nõrgaks jääma - ühe eesti üliõpilaskorporatsiooni mee
leolu ja selle sisu. 
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Toimetusel, olles lühidalt kokku võtnud need sihid, 
mis oleme omale seadnud ajakirja sisulise külje kujun
damisel, jääb üle vaid loota,et käesolev number ja sel
lele järgnevad, pälvivad Sinu heakskiidu. 

Toimetus. 

AKADEEMILISE ISA INSTITUUDIST. 

Viktor Kõressaar 

Meie korporatsiooni kodukord pühendab akadeemilise 
isa instituudile seitse paragraafi,milline asjaolu ju
ba iseendast rõhutab selle instituudi tähtsust meie 
korporatsiooni elus. 

Seda küsimust lähemalt uurides ja akadeemilise isa 
instituudi sisimat olemust analüüsides võime väita, et 
selle instituudi suurim tähtsus seisneb selles, et ta 
tagab konvendi korporatiivse kasvatuse permanentsuse. 
See algab noore üliõpilase konventi vastuvõtmise ja 
akadeemilise isa valimise hetkest ja kestab kuni üli
kooli lõpetamiseni ja veel säältki edasi vilistlaspol-
ves, kuna akadeemilise isa ja poja vahekord on eluaeg
ne. 

See kasvatuslik moment leiab selget väljatoomist ko
dukorras, kus käsutäitmise järjekorras järgneb akadee
miline isa oma poja suhtes otsekohe seniorile ja ol-
dermanile.See fakt kõneleb juba iseendast selget keelt 
aga sellele lisandub veel muudki. 
Presiidium ja koik konvendi ametnikud valitakse kor

ralise konvendi koosoleku poolt kindlaks tähtajaks ja 
nende ametite kandjad võivad ja peavadki vahelduma se
mestrist semestrisse. Akadeemilise isa aga valib noor 
rebane voi lihtliige ainult omaenda südamesoovi järgi, 
pidades vaid silmas mõningaid kodukorra nõudeid, ning 
valik on põhimõtteliselt määrav eluks ajaks. 

Oldermani ja rebase vahekorda võiks võrrelda kõige 
enam õpetaja ja õpilase vahekorraga, akadeemilise isa 
ja poja suhe on aga pigemini kõrvutatav lihase isa ja 
poja ning kahe hea sõbra vahekorraga. Ning need mõle
mad küljed selles vahekorras leiavadki tugevat rõhuta
mist kahes teineteisele järgnevas faasis noore üliõpi
lase elus. Esimese ja lühema perioodi vältel- rebase-
polves - on akadeemiline isa oma pojale esimeses jär
jekorras kaitsjaks, õpetajaks, nõuandjaks ja manitse
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jaks kõigis asjus ja kõigis kusimusis. Teises perioo
dis pärast poja vastuvõtmist tegevliikmeks, nihkuvad 
heed funktsioonid aastate vältel tagaplaamile ja asen
duvad kahe akadeemilise noore vastastikuse tiheda ja 
vennaliku sõprusega. Aga see ei tähenda veel seda, et 
akadeemilise isa kohustused ja oigusedki kustuksid.Ei, 
hoopis vastupidi, need kohustused kestavad niisama ka
ua kui akadeemilise isa ja poja vahe kordki. Tuleb te
gevliikme ja vilistlasegi elus ette hetki, kus oma ot
suseis voi sammudes kaheldakse, kus kaks meelt võib 
selgemini ja õigemini näha kui üksainus. Ning kas on 
siis midagi loomulikumat ja ehtsamat, kui et akadeemi
line poeg pöördub oma isa poole,et temaga koos arutada 
ja lahendada eluga kaasuvaid probleeme ja keerdsõlmi. 

Samal õppeaastal konventi vastuvõetud rebased ja 
lihtliikmed moodustavad coetuse. Ning coetus coetuse 
peale moodustab selle vanusepUramiidi, millel põhjeneb 
korporatsiooni vanusepohimote,mis on meie korporatiiv
se süsteemi Üheks kandetalaks. Teoreetiliselt vastab 
coetuste arv korporatsiooni tegevusaastate arvule, aga 
ainult teoreetiliselt, sest on olnud sojaaastaid, kus 
coetust pole üldse olnud. 
Selle horisontaalse coetustel põhjeneva jaotuse kõr

val on aga olemas veel teine, vertikaalne jaotus, mis 
omakorda rajaneb akadeemilise isa ja poja vahekorrale. 

Kuna igal Rotalia liikmel peab olema valitud aka
deemiline isa, siis järelikult peab filiatsioon pojalt 
isale ja edasi teoreetiliselt välja viima Ühele asuta
jaist liikmeist. Kuna asutajaid liikmeid oli kümme, 
siis peaks meil olema kümme akadeemilist sugükonda.Te
gelikult on nende arv vähem, sest osa asutajate liik
mete poolt rajatud sugukond! on vahepeal n.ö. välja 
surnud. Ning seda lünka ei täida ka vist nood sugukon
nad,kelle sugupuud ei ulatu välja mone asutaja liikme
ni. Viimased sugukonnad põlvnevad kas kaasvendadest, 
kes voeti otse vastu korporatsiooni vilistlaskokku,voi 
siis Tartu 1921].. aasta coetusest, kus kolgil lihtliik-
meil ei olnud võimalik akadeemilist isa valida liht
salt tegevliikmete arvu väiksuse tõttu tolleaegses 
konvendis. 

Sugukonnad niisiis moodustavad selle vertikaalse 
Isalt pojale kanduva ning noorimast rebasest asutaja 
liikmeni ulatuva seose.. coetuse süsteemile põhjeneva 
horisontaalse jaotuse kõrval. Coetuste solidariteedl 
kõrval on siis sugukondade patriarhaalne - kui seda 
nii võib nimetada - autoriteet teiseks tugevaks side
meks, mis kolki korporatsiooni liikmeid katkestamatute 
vennalike sidemetega üksteise külge köidab. Selle su-
gukondllku seotuse algrakuks on aga akadeemilise isa 
ja poja vahekord meie konvendis. 
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ROTALIA NOORUSE JA JÄRELKASVU PROBLEEME. 

Hellar Grabbi 

I 

Minevik, olevik, tulevik - need mõisted on igapäe
vases elus väga lihtsad ja selged. Asetades need mõis
ted ühendusse näiteks mone organisatsiooniga, me kõne
leme selle organisatsiooni ajaloost,praegusest tegevu
sest ja edaspidisest tegevusest. Selge on, et organi
satsiooni edaspidise eduka tegevuse tagamise peanou-
deks on vältida igasugust seismajäämist ja stagnatsi
ooni,nii koosseisult kui ideedelt. Organisatsioon peab 
olema dünaamiline, mitte staatiline. Sest aeg ja ru/ri, 
dünaamika ja staatika, suhtuvad üksteisesse nagu e".o 
ja surm. See on aja moment, mis muudab elavaks staati
lise ruumi, ilma selleta ei oleks eksistentsi. 

Maailmas "olemist" ei ole, koik on "muutumine" ja 
"saamine". Me peame ütlema samuti nagu filosoof-kirja
nik Goethe: sein ist nichts, alles ist werden. 

Tulevik on võimalused, mis ootavad teostumist,mine
vik on need võimalused, mis on teostunud. Ja mis on 
siis olevik ? See on ainult Uks lõputult lühike aeg, -
moment millal võimalus teostub (fulf ilment). Seee;a aeg 
mida me igapäevases elus kutsume olevikuks , tegelik
kuseks (gegenwart), on hoopis minevik, tagasisaamise 
võimaluseta möödunud. Nõue: elagem olevikus, nagu sefr-
da tihtipeale lööksõnana kasutatakse, ei pea paika ja 
on mõttetu,sest selle all järelikult üteldakse: elagem 
juba teostunud võimalustes. Kuigi see väljend ehk oma 
sonatosises mõttes oige on , sest tunnetab ju inimene 
oma eksistentsi ainult sellel hetkel, kui tulevik muu
tub minevikuks.Aga kuna inimene ei seisa mitte sillal, 
kust ta vaatab aja voolu, vaid ise selles voolus kaasa 
ujub, siis tunnetab ta seda tuleviku minevikuksrauutu-
inise momenti kogu aeg. 

Kuid tihtipeale juhtub, et inimene oma mõtetes ja 
tõekspidamistes fikseerub n.ö. "sillainimeseks". 3&p-
selt samuti võib uks organisatsioon muutuda "sillaor-
ganisatsiooniks"• 

Kuigi ehitatud soliidsetele ja tugevatele sammaste
le, järjest tugevdatud ja juurdeehitatud,ajavoolu poolt 
tekitatud praod parandatud ja terve sild aegajalt ko
handatud muutunud voolusele , tuleb kord aeg kus aja 
vahuses voolus edasikantavad noored vaatavad,et taevas 
on endiselt sinine ja voolusepohi sugavmust , kuid kas 
see roheline , mis ju peaks kujutama igakevadel uuesti 
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haljaid metsi ja aase, ei ole mitte sammal sillakaarte 
all,ja noored,nagu instinktiivselt tagasikohkudes kõi
ge mitteajakohase ees, mööduvad ja ujuvad edasi kiires 
vooluses. Need, kes seal sillal seisavad, imestavad, 
nurisevad ja pahandavad nähes kuidas noored nende sil
last mööda ujuvad. Mis küll on viga tänapäeva nooruse
ga, ütlevad nad. 

Aga need noored, kes siiski sillale ronivad ja ühi
nevad selle organisatsiooniga,ei tunne end sääl täies
ti kodus. Atmosfäär , mis sääl valitseb, ei ole nende 
hinges aja voolusest tekitatud mutatsioonide tõttu 
täiesti kerge sissehingamiseks. Neil noortel jääb üle 
kolm võimalust: 

1) kas hüpata tagasi sinna voolusesse kuhu nad on 
sündinud; 

2) kas katsuda kohaneda olukorrale sillal, oma 
loomulikult tekkinud mutatsioonid alla suruda 
ja kujutada koos teiste sillalolijatega, et see 
roheline sammal on au- ja uhkuseasi; 

3) voi katsuda silda muuta, ajakohastada - koos-
kolastada voolusega mis selle ümber on. 

Kui organisatsioonis viibivad noored valivad esimese 
võimaluse, on organisatsioon praktiliselt surnud, kui
gi ta staatilise ühikuna võib mõnda aega veel edasi 
kesta, aga elu uued võrsed puuduvad. 

Teise võimaluse korral elaks organisatsioon täiesti 
minevikus, oige elu (werden) puuduks. Olles mitte kaa
sas äja vooluga jääb organisatsioonil olematuks see 
lühike kuid lõputult tähtis kirglikult kõikehaarav te-
ostumis- ' ja rahuldusmoment: tuleviku minevikuks muutu
mine. Kui esimese võimaluse puhul tekib koosseisuline, 
siis sel juhul tekib ideeline stagnatsioon. Peale sel
le peame ka arvestama selle võimaluse valiku puhul 
noorte juures toimuvat repressiooni. Millised tagajär
jed repressioon omab, on psühhoanalüüs juba ammu kind
laks teinud. 

Kolmas võimalus on seega ainukene,kui soovitakse et 
organisatsioon edasi elaks , ja just nimelt "elaks" ja 
mitte "oleks". See kohustus ja ülesanne, et ühte "sil-
lastunud"organisatsiooni uuesti taielikult elama penna, 
ajavooluselc kohandada, lasub neil noortel , kes kiiigi 
nad on veendunud selle organisatsiooni väärtuses,tund
sid Ühinedes seda neid segavat atmosfäärivaheldust,mis 
neile täielikku ja loomulikku hingamist ei võimaldanud. 
Selle tunde loomulikkuses ja õiguses ei saa kahelda, 
kuna noored ujusid koos terve maailmaga ajavoolus ning 
koigi bioloogia ja psühholoogia seaduste järele pidid 
nad olema ajale täiesti kohandatud. Kolmanda võimaluse 
rakendamise tulemus oleks esmajärjekorras see ,et noo
red ei läheks ennm organisatsioonist mooda vaid ühi
neksid sellega. 
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Põhimõtteks olgu, et üks organisatsioon, mis viibib 
sarnases stagnatsiooniolukorras, ei vaja mitte niivõrd 
anorgaanilist keha- ja ruumiloogikat (logic of exten-
sion), vaid orgaanilist suuna- ja sihiloogikat (logic 
of direction). 

II 

Pean kahetsusega nentima, et paistab nagu oleks Ro
talia suurelt osalt muutunud sarnaseks "sillaorgani-
satsiooniks. Tundemärke, mis seda oletada lubavad, on 
palju. Katsun alljärgnevalt neid lühidalt analüüsida. 

!• Kiindumine ja fikseerimine minevikku. 
On ju täiesti loomulik , kui inimene armastab meenuta
da ilusaid ja huvitavaid mälestusi. Ta saab isegi am
mutada neist uut jõudu.Kuid meil on juba Rotalias pal
ju noori,kes Eestist lahkudes olid ainult 10-15? aastat 
vanad. Ka mina isiklikult kuulun nende hulka. Venelas
te Eestisse tungimise ajal ei olnud paljud neist ise
gi 10 aastased.Nemad ei saa kodumaa mälestustest mida
gi erilist ammutada.Kõige paremal juhul omavad mäles
tused neile ainult tugevat sentimentaalset väärtust. 
Nad kuulevad konventi astudes väljendusi naguVoli meil 
ikka uhke maja Tähe tänaval" voi paukimistunnid väsi
tasid päris ära kohe" voi "ia kui see ratsarügemendi 
orkester siis sisse marssis* voi "ega ma ennast Sakala 
meeste poolt kunagi maltreerida ei lasknud" jne. Kõne
leja tunneb end nende mälestuste kaudu olevat seotud 
korporatsiooni külge, kuid pealtkuulav rebane ei tunne 
üldse mõisteid nagu tähe tänav,paukimine, ratsarügement, 
maltreerimine; ja kuigi need talle ajajooksul tuntukfs 
saavad , on nad ikkagi ainult midagi kuuldut ja mitte 
nähtut. Praegune Rotalia elu oma Üldjoontes põhineb 
alusele "koik mis kunagi oli". Noored võivad õigusega 
küsida: kas Rotalia eksisteerib selleks, et oma mäles
tusi ja traditsioone edasi kanda, voi selleks , et ühe 
korporatsiooni raamides praegust eesti noorust kasva-" 
tada ja neile midagi konkreetset ja huvitavat pakkuda. 

2. Konvendi elu dominatsioon vilistlaste ja "kuld-
rebaste" pool€T 
Suurem osa sõnavõtjaid konvendi ja koondiste koosole
kuil on vilistlased ja lmigi neil konvendi osas hääle
tusõigust ei ole,orienteeruvad till ikka nende järele. 
Enamik neist confrntreist, kes aktiivselt konvendi elu 
juhivad, on bivl:ja kuldrebased,isiklikus elus abielus 
ja seotud töö- ja leivamuredega. Ei. tohi mitte unus
tada. et Rotalia rajati ja konvendi tegevust juhiti 
nii Peterburis, Berliinis kui ka Tartus 19-25 aastaste 
tegelike üliõpilaste poolt. Kui siin New Yorgis siiski 
aktiivne konvent paljude tegevüliopilastega asub, siis 
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ikootr.is jc. Kanc.dc.s cn tegutsemas ainult koondised vi
listlaste täielilml domineerunisel. 

3. roorte tlli ja lill huvipuudus konvendi ja koon
das o tefevuse vastu 
I?ii tihti on üles tõstetud distsipliini küsimused.Põh
juseks - koosolekutel vä£a vähe konvendi liikmeid.Sa
gedasti võib nii mõne corxfrl laii ka rebi suust kuulda 
väljendit: "ei ole mitu korda koosolekul käinud , nüüd 
nagu peaks minema"..Rotalia koosviibimistele minnakse 
seega sageli ainult sellepärast,et tuntakse end kohus
tatud olema. Kohusetunne on kahtlematult tiks paremaid 
omadusi mis kellelgi »voib olla,kuid kui ühe organisat
siooni liikmed võtavad tegevusest osa ainult kohuse
tunde pärast, siis on see organisatsioon surnud. Mitte 
käskude täitmise ja kohusetundega ei saa noori slcLuda 
Rotaliaga , vaid noorte elava huviga Rotalia tegevuse 
vastu. 

k. Eesti üliõpilasnooruse eemalejäämine korporatsi
oonist. 
Nii Rootsis, Saksamaal kui USA's on Rotaliaga liitunud 
igas ca. 25 eesti üliõpilast. Seega ei tohiks ju täie-
lilcusteemalejäämisest rääkida.Kuid mis on 75 uut lii
get kaheksa aasta kohta1 lähemalt analüüsides selgub, 
et 1/6 neist on roti vill pojad. Paljud teised olid ju
ba enne sisseastumist nende head sobrad. Suur arv üle
jäänuist, võiks ütelda pooled, on oma Rotaliasse astu
mise ajal olnud juba üle 25 aasta vanad ja oma õpin
guid lõpetamas, lõpetanud voi katkestanud.Seega ei saa 
kõneleda noorte tegevüliopilaste märkimisväärsest Uhi
nemisest korporatsiooniga. Küll aga astuvad näiteks 
XJSA'3 paljud eesti noored ameerika üliõpilaste intiim-
org'idesse (fraternity). Meed olevat neile palju huvi
tavamad ja kasulikumad. üldine seisukoht eesti intiim-
org'ide suhtes on leigus, sageli isegi täielik eitami
ne .üteldakse: see on koik minevik,mis te nende korpa
dega ikka enam õiendate,mis mulle sellest kasu on, mis 
ta mulle pakub. 

5. Mitmete liikmekandidaatide eemalejäämine. 
Sagedased on juhud, kus lill voi rebi huvipuudus kon
vendi tegevuse ja vastumeelsus konvendi korra suhtes 
arenevad nii kaugele, et noorliige konvendi tegevusest 
täiesti eemale jääb. Kui ta pääle korduvaid märkusi Kl 
ametkandjäte ja ergutusi oma paremate sõprade poolt 
ikka oma eemalejäämise kurssi jatkab , järgneb muidugi 
tema nimekirjast kustutamine ja isegi lugemine põhju
seta lahkunuks• Sageli kaasuvad kõige selle protsessi
ga märkused vill ja vanemate confrl poolt, et ega meil 
seda kehva meest vaja ei olegi, las läheb. Minu tähe
lepanekud on,et see eemalejääja ja hiljem ehk nimekir
jast kustutatu, just vastupidiselt neile märkustele,on 
enamail juhtudel väga tubli ja kindel isiksus, kes hoo
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le^a oma õpinguid sooritab ja oma ünbniscle ja olukor
rale vžLca hästi kohaneda suutnud on. Just selliseid on 
Rotalial vaja ja nende eemalejäämine näitab,et org'!^ 
on midagi korrast ära, mitte nendega. 

III 

Olles tilesmärklnud haiguse sümptoomid, tuleb otsida 
nende põhjust. Hilleks on Rotalia kaotanud oma dünaa
mika ja muutunud staatiliseks organisatsiooniks 1 Ma 
arvan, et kolgile on selge,et põhjuseks saab olla ai
nult juurdevoolu kontinuiteedi katkemine nii koossei
sulises kui ka ideelises osas. Ja kui juurdevoolu hil
jem tulema hakkas, ei olnud see enam suuteline oma vä
hese kogumi ja juba tekkinud kahjustuste tõttu täitma 
oma loomulikku ülesannet. 

Rotalia hlilgeaegadel Eestis vahetus iga aasta vä
hemalt 1/5 konvendi koosseisust.Noored rebased astusid 
sisse ja Ulikoolilopetannd läksid vilistlaskokku. Ja 
uute noortega tulid kaasa ka uued vaated , uued ideed. 
Selliselt teostus korporatsiooni vaimne ajakohandur.iine 
sujuvalt, peagu märkamatult. Ainult vanemad vilistla
sed võisid märgata sündinud muudatusi. Neid ära hoida 
keegi ei suutnud , gT ehk vanenale generatsioonile 
nii mõnigi asi hästi ei meeldinud. Aja vaimu sissetoo-
aks' oli värske QLiopilasnoorus - korporatsiooni elu 
egelik ja olge juhtija. 

N1HW1 nn ggä tflWImicT stagnatsioon koosseisulises ja 
sellest tulenevalt ka ideelises ja suunalises osas. 
Kui palju erinev on praegu eesti üliõpilaste olukord 
ja kui palju erinevad on nende isiklikud kogemused ja 
sellest tulenevalt ka vaated, võrreldes Rotalia asuta
jatega Peterburis , Rotalia edasikandjatega Berliinis 
ja selle tõesti sona tõsises mõttes kuldse eesti noo
rusega iseseisvusaegses Tartus ja Tallinnas1 

Selge on , et konflikt Rotalia sisemise vaimu ja 
praegust ajavaimu kandvate noorte üliõpilaste vahel <än 
olemasT Ja kui Rotalia tahab edasi tegutseda ja elada 
eesti Üliõpilaste intiimorganisatsioonina , siis tuleb 
selle konflikti kaotamiseks ruttu midagi ette võtta , 
sest muidu jääb ja kujuneb Rotalia ainult Üheks eesti 
pagulaste seltskondlikuks organisatsiooniks. 

ARMAS vill prof. PEETER KOPP. 
Korpi Rotalia ajakiri "Meie Side" soovib 
Sulle palju onne ja jõudu Sinu 3- aprillil 
asetleidnud 65» sünnipäeva puhulI 
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Ilotto: 

MIKS ASTUSIN KORP! 

ROT ALIASSE. 

Roman Ubakivi. 

Tõukad sina seda teeda, 
Rändad põhja radadelle, 
Siis ei püsi puine paati, 
Tarime tüvest tehtud laeva. 
Virmaliste vägev voli 
Vehklenisi välgutelles 
Paneks paadi põlemaie, 
Laevukese lõkendama; 
Seal peab laeva rauast seotud, 
Paati karrasta painutatud, 
Teraksesta saama tehtud, 
Vanast vasesta valatud. 

Kalevipoeg, l£. lugu, 206-21?. 

Võõrsil ja ebasoodsais oludes asutatud organisatsi
oon, mis meie iseseisvuse vältel kujunes suurimaks me
ie arvukas korporatsioonide peres, on hiilgavalt toes
tanud oma ideaalide elujõulisust kui ka erakordset 
võimet nende rakendamiseks. Loomulikult ei saa ükski 
organisatsioon olla parem ega halvem kui selle liik
meskond. Korpi Rotalia peres on olnud ja on praegu nii 
ohtralt isiksusi , kellede saavutustele ja võimetele 
olen alati erapooletu uhkusega vihjanud kui ennastsal
gavate võitlejate eeskujudele meie Ühiskonna huvide 
kaitsel ja arendamisel. 

Kuna praeguses sunnitud paguluses on vajadus suurem 
kui kunagi varem jõudude koondamiseks ja intiimse ohk-
konna loomiseks meie riiklikkude eesmärkide saavutami
seks kui ka ümberrahvustumise vältimiseks , on korpi 
Rotalia otsus oma liikmeskonna täiendamise osas mulle 
isiklikult väga otstarbekohasena tunduv ja olen sii
ralt roomus , et mind austati liikmekandidaadiks astu
mise ettepanekuga. 

Nihutades küsimuse "miks" organisatsiooni ajaloo ja 
isikliku tagapõhja raamidest puht olevlklcu, pean ütle
ma, et enne leul minu Rotallasse astumise küsimuse otsus
tamine päevakorda kerkis, olin juba pikemat aega tund
nud vajadust organiseerumiseks,et rakenduda üksikisiku 
piiratud võimalustest laiemal alusel kodumaa huvides 
teotsemiseks. 

Julgen vaid loota , et suudan oma vaatlusvõimet ja 
väheseid kogemusi tulusa täiendusena lisada korp! Ro
talia pagulaseludes töötamise nii rikkalikku varasalve 
selle uhke pärandi osas kõikide rotaluste ja eestlaste 
hüveks. 
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ROTALIA 40. AASTA JUUBELIALBUM. 

Paul Mägi 

Rotalias on seni kombeks olnud korporatsiooni täht
samatel sünnipäevadel fikseerida seda sündmust teata
va trükitööga, mis tähistaks seda päeva ja annaks tea
tava ülevaate minevikust ja olevikust. Nii ilmus korpi 
20# aastapäevaks 1933 v äike kokkuvotlik broshUür,25. 
aastapäevaks selleaegse üliõpilaslehe erinumber ja 35» 
aastapäevaks Stockholmis jällegi kokkuvotlik välke al
bum. Selletõttu ka tänavune 1).0. aastane Rotalia sünni
päev otsustati tähistada trükiteose väljaandmisega. 

Olude sunnil ja majanduslike raskuste tõttu ei saa 
kõnet olla mingisugusest luksusväljaandest, vaid. taga
sihoidliku suurusega ja sisuga albumist,mis oleks iga 
rotaluse raamaturiiulil mälestusesemena, ja omaks ka 
teatava ajaloolise väärtuse. Kulude kokkuhoiu mõttes 
arutati ka mõtteid,et sel puhul välja anda ühte suure
mat "Meie Side" numbr it, kuid leiti, et see siiski ei 
omaks nii sisult kui ka välimuselt väärtuse, mis omaks 
Uks trükitud teos,heal paberil,piltidega ja köidetuna. 
Nii siis kolkide Rotalia koondiste otsus kaldus juube
lialbumi väljaandmise poole. Et raamat suuruselt peab 
paratamatult tagasihoidlik olema, siis tuli arvestada, 
et sisu tuleks väärtuslik ja sisaldaks võimalikult mis 
seni avaldamata on olnud. 
Sisu kohta lepiti kokku järgmiste põhimõtete suhtes: 

1) kolk artiklid võivad olla ainult sarnased, mis puu
dutavad Rotaliat,ta eluavaldusi, minevikku,olevikku ja 
tulevikku,ning mõnesugused ideoloogilised teemid ühen
duses korpi eluga. Kolk teaduslikud ja populaarteadus
likud artiklid tuleb ära jätta. 
2)Artiklid peavad peaasjalikult sisaldama seda,mis po
le ilmunud endistes broshüürides ja albumites ehk "Me
ie Sides? Seega ei oleks vajalik käsitada pikemalt Ro
talia ajalugu, vaid esile tõsta Rotalia saavutusi ja 
iseäranis viimase aja tegevust. On mote liikumas, et 
lähemal ajal tuleks mõtelda ühe täieliku ja igakülgse 
korpi Rotalia ajaloo koostamisele iseseisva teosena. 
3) Albumis jääksid ära ka rohked tervitusartiklid, mä
lestuskillud, mis sisult enam-vähem sarnased ja ainult 
mööduva väärtusega. 
lj.) Pilte tahaks paigutada albumi võimalikult igast Ro
talia tegevuse ajajärgust. 

Albumi trükkimise kohta tuli teha enne hulk järele-
uurimisl. Lõpuks osutus trükkimine majanduslikult kol
ge kasulikumaks Kanadas,Ühes sealses eesti trükikojas. 



Korpi Rotalia 1952 a. kevadkommersist osavotnuld. 

Istuvad, 1. rida (vasakult paremale): Felix Link, Hugo Roo-
mann, Viktor Koressaar, Viktor Puskar, Egon Kapsi,Koit Paadre. 
Istuvad, 2. rida: Erich Miido (Sakala1, Hermann Hälvet (Viro-
nia), Sulev Kelder, Johannes Koort (Pr. Liviensis) . Aksel 
Lehtmäe, Raimond Pais, Ragnar Mägi, A. Kärner (TJgala), Adolf 
Perandi. Seisavad, 1. rida: Ilmar Aasmaa, Tõnis Oöpik , Ed. 

Mets, Ilo Hõlpus, William Tomingas, Ado Perandi, August To-
musk, Jaan Tiivel, Aleks. Rehepapp, Ed. Lemming, August Si
rel, Paul Kõlvik. Seisavad, 2. rida: A. Ernits ( Revelia ), 
Elmar Kuusler, Haarand Pitea, Osvald Laurita, Jogise (Teh-
nola), Juhan Pajur, JUri Hinno, Paul Mägi, Hellar Grabbi , 
Harald Laupa. 
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Selle järele tuleks album suurusega 6" korda 9",kriit
paberil, ca 20 pildiga, 128 Ihk. ja köidetud kunst nah
ka. 

Praegu on artiklite autorid juba määratud ja mõned 
kirjutised on juba sisse tulnud. Autorid on nii Root
sis, USA1 s kui ka Kanadas - nii siis on püütud ühis
ürituseks kaasa tõmmata kõiki Rotalia ringkondi vabas 
maailmas. See tagab kirjutiste mitmekülgsuse ja pee
geldab kogu meie pere meeleolu, vaateid ja minevikuko-
gemusi. 

Jääb ainult loota, et album oigeks ajaks,s.t. korpi 
aastapäevaks novembris igale rotaallasele kätte jõuab. 

ROTALUSTE ELUST JA ÕPINGUTEST KUULEME : 

vili Peeter Kopp on üle kolinud Chicagosse , kus ta 
on ametis ühes äris arveametnikuna. Sam&s linnas töö
tab raamatupidajana ka vii! Aleksander Kopp. 

vill A. Lossmanni uus aadress on 12 Eaton Square, 
London SvJ 1, England. Ta kavatseb soita juubeliaasta 
kommersiks Stockholmi. 

Rotalia Kanada Koondise s/a kirjatoimetaja confri 
Ulo Jürima uus aadress on: 62 Parkdale Road, Toronto. 

vill Ilo Holpusbl ja tema abikaasal Ludmillal on 
sündinud tütar. 

vill Karl Kask*il ja tema abikaasal Lehtil on sün
dinud poeg Peeter-Karl. 

confri Jaak Kukk on umbes poolaastat tagasi vabane
nud USA armeest ja ta õpib praegu University of Cali
fornia^ arhitektuuri. 

rebi Arvo Looke lõpetas Mississippi State College'1 
masinaehituse alal cum laude. Ta omandas Bachelor of 
Science in lle ehani eal Engine ering kraadi. Juuni alguses 
siirdub ta Pittsburgh'i, kuhu ta sai töökoha Westing-
house Conpany juurde. 

rebi Eino Kooba palub tervitada kõiki konvendikaas-
lasi. Ta jätkab oma arstiteaduse õpinguid Šveitsis,Zü
richi ülikoolis. Sügisel plaanitseb reisi USA'sse. 



USA* s VIIBIVATE 

KORP! ROTALIA LIIKMETE NIMEKIRI. 

VILISTLASED: 

1. ADAKS, RALF ing. 75 l/2 Maujer St. ,Brooklyn,N.Y. 
2. ADOV, HANS Ing. 90-05 63rd Drive, Rego Park,L.I.NY. 
3. ALLIK, VTLLIBALD rer.oec. 30i>Z Park Ave., ap.B5, 

Bronx 5l > N.Y. 
lj.. ALVER, EUGEN dr.med. 5234 Dorchester Ave., 

Chicago 15 , Iil. 
5. HÕLPUS, ILO iur. 
6. HÄRM, GUSTAV Iur. 810 3/4 Edgeware Rd.g. Los 

Angeles 26 , Calif. 
7. ISE, RUDOLF ing. 2009 Hillenwood Rd., Baltimore 

Maryland 
8. KASK, KARL iur. 4025 Pittsburgh Ave., Seaford , 

L.I., N.Y. 
9. KELDER, SULEV rer.for. 1668 2nd Ave., N.Y.City. 
10. KLAUS, REIN agr. 
11. KtJUSKVERE, GUSTAV Iur. 9 Cooper Ave., New Bruns

wick , N.J. 
12. KÖUSLER, EEMAR theol. 90 Cor.tland St.,New York 7 
13. KÕLVIK, PAUL agr. 735 W 172nd St.,New York 32, N.Y 
14. KOPP, ALEKSANDER rer.oec. 21-54 N.Cleveland , Chi

cago , 111. 
15. KOPP, PEETER dr.agr. 21-54 N.Cleveland, Chicago 
16. KORESSAAR, VICTOR dr.phil. 222 S kOth St., New 

York 16 , New York. 
17. LAMPSON, EDUARD rer.oec. ?\\? Dentov Ave., Lyn-

brook, L.I., N.Y. 
18. LAURITS, OSVALD phana. 5ll5 8th Ave., Brooklyn 

20, N.Y. 
19. LEESKEtlT, HEIKKI iur. 226 E 78th St., ap.21 , New 

York 21 , N.Y. 
20. LEETARU, EDMUND dr.med. 27 Sickles St., New York 

34 , N.Y. 
21. LS-IIUNG, EDUARD ing. lij.7 Cane St., Teaneck, N.J. 
22. LIIBAND, JOHANNES ing. 9 Viking Rd., Glenwood 

Landing , L.I., N.Y. 
23. LUTTER, OTT agr. 1155 Forest St., Denver, Colo. 
2lj.. LÄTE, EDUARD Ing. 705 St.Joseph St., Sturgis, 

Michigan 
25. MARTIN, KAAREL ing. 90-32 52nd Ave., SLrahurst, 

L.I., IT.Y. 
26. METS, EDUARD iur. 245-85 62nd Ave., Douglaston, 

L.I. , N.Y. 
27. MÄGI, PAUL ing. 362 E l83rd St., New York 57,N.Y. 
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28. OJAJIAA, VOLD31AR agr. 1206 State Rd., Seab roole, 
ITew Jersey 

29. PAJUR, JUIIAN ing. 11-51 5lst St., Brooklyn, N.Y. 
30. PEDAK, JOHANITES pharm. 2501 Brookfleld Ave., 

Baltimore , Md. 
31. PERANDI, ADOLF dr.iur. 105 Kontague St., Brooklyn, 

N.Y. 
32. PITEA, HAARAND iur. 529 E 8?th St., New York 28,NY. 
33• PRIKS, ERICH agr. Estonian Aid Inc., 22 E 17th 

St., Rm IpJj. , New York 3 , N.Y 
34. RAIDAL, VIKTOR iur. 152 North Wellwood Ave., 

Llnderihurst , L.I., N.Y. 
35- REINSAAR, ERIC ing. 526 W lllth St., ap.5D , 

New York 25, N.Y. 
36. REBASSOO, H2RB3RT mag.matti. Luther College, 

Decorah , Iowa 
37. SIREL, AUGUST iur. 
38. SÖÖT, FERDINAND agr. 105 S.Highland Ave., 

Baltimore , Ma. 
39. TAAGEN, JOHANNES rer.merc. P.O.Box 83, Rockfield, 

Wisconsin 
40. TAIM, PEETER ing. Associated Engineers, Bismarck, 

N.Dakota 
41. TEDER, RICHARD dr.rned. 1504 S.Harvey Ave., Berwyn 

Illinois 
42. TIITEL, JAAN iur. 122 E 34th St., New York 16,N.Y. 
43. TIHU, AUGUST iur. 5408 S.KEnwood Ave.,Chicago 15 

Illinois 
44. TOHINGAS, WILLIAM ing. 327 Sterling Place, Broo

klyn 17, N.Y. 
45. URXKO, MAXXHILIAN Jng. 3328 71st St., Jackson 

Heights, New York, N.Y. 
46. URITAM, RICHARD rer.merc. 531 E 8lst St., N.Y.C. 
47. VTILUP, NIKOLAI agr. 1^2 N.Wellwood Ave., Linden-

hurst L.I. , N.Y. 
4B. VOORE, NIKOLAI ing. Dorm.8-12, Seabrook, N.J. 

"Ma arvan, see ei ole päris juhuslik, et mõlemad 
meie viimased peaministrid - Jüri Uluots ja Otto 
Tief — olid Rotalia asutajad liikmed. Saatus on 
tahtnud et just nemad pidid oma jou ja oskuse and
ma oma riigile ja rahvale meie kodumaa kolge ras
kematel ja kriitilisematel hetketel." 

(vill Paul Mägi oma artiklis 
Rotalia XXXV a. albumis.) 
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TEGEVLIIKMED: 

1. AASMAA, ILMAR Ing. 285 St.Nicholas Ave. ap.55 
New York, N.Y. 

2. GRABBI, HELLAR phll. 413 E 84th St. New York 28, 
N.Y. 

3. HIMMA, EINAR med. 10 East Ontario, Chicago, Iil. 
lj.. HINNO, JURI dr.med. 237 E 35 St. New York, N.Y. 
5» JURS, ARTUR dr.med.dent. 1)537 N.Winchester Ave. 

Chicago, Iil. 
$. KAERAMAA, ARTUR theol. 1145 W 9th St. Des Möines, 

7. KALD, LEMBIT Ing. 7 Willow Place, Mount Vernon , 
N.Y. 

8. KAPSI, EGON Ing. 706 Riverside Drlve,ap. 3D , 
New York 31 N.Y. 

9. KAUP, JOHANNES rer.nat. 1118 West 8th St. 
Wilmington , Delaware. 

10. KOSENKRANIUS, LEMBIT ing. Waynesburg College, 
Waynesburg , Pennsylvania. 

11. KOKK, JAAK arch. 2433 Durant Ave. Berkeley, Calif. 
12. KÜNNAP, BORIS 100A 3rd St. NW. Pairbault, Minn. 
13. LAAN, BRUNO ing. 1009 l/2 West 25th St. 

Los Angeles , Calif. 
14. LAANTEE,KARL theol. International House, 500 Ri

verside Drive, New York N.Y. 
15• LAUPA, HARALD ing. 1172 Anderson Ave., ap. 5A , 

New York, N.Y. 
16. LEHTMÄE, AKSEL med. 108 Paulison Ave., Ridge-

field Park , New Jersey. 
17. LINK, FELIX med. 212 B 26th St. New York, N.Y. 
18. LUTTER, GUSTEN Ing. 1155 Forest St. Denver, 

Colorado. 
19. MANDRE, JURI agr. 2426 Linden Ave., Baltimore, Md. 
20. MARIPUU, SERGEI rer.merc. 2308 E.Baltimore St. , 

Baltimore, Maryland. 
21. MILLERT, OLAF phil. 211 Manitou, Northfleld , 

Minnesota. 
22. MÄGI, RAGNAR rer.oec. 362 E l83rd St* New York 

57 , N.Y. 
23. MÄGIS, OLAF theol. 

24. PAADRE, KOIT Ing. 15 Sickles St. New York N.Y. 
25. PALS, RAIHOND chem. 226 E 78th St. New York 21,NY. 
26. PERANDI, ADO rer.oec. 105 Montague St. Brooklyn, 

N.Y. 
27. PUSKAR, VIKTOR ing. 1179 E l?8th St. , New York 

60 , N.Y. 
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28. REHEPAPP, ALEKSANDER raath. $01 E 78th St. ap.llj. 
New York 21 N Y 

29. ROOMANN, HUGO arch. 136 Reid St. ELizabeth) N.J. 
30. SEITAM, ARNOLD dr.med. 6022 Woodlawn, ap.l., 

Chicago , 111. 
31. SOOTARU, ARMAS arch. 456 40th St. Oakland 9 , 

California. 
32. TAMMARU, ENN rer.oec. 5219 Kimbark Ave., Chicago, 

Illinois. 
33. TOMUSK, AUGUST dr.med. Mt.Sinal Hospital, Califor

nia Ave. at 15 Pl.,Chicago,111 
34. UBAKIVI, ROMAN rer.oec. 202 ELizabeth St., ap.20. 

New York , N.Y. 
35. ÖÖPIK, TÕNIS med. 2456 Woodland Ave., Wantagh , 

L.I. , N.Y. 

REBASED : 

1. ADAMSON,JURI ing. 577 E 135th St. Bronx 54, N.Y. 
2. GRABBI, REIN ing. 413 E 84th St. New York28,N.Y. 
3. KILGAST, HELMUT US 55263541 Prov.Co. 2299 A.P.O. 

872 c/o P.M. New York, N.Y. 
4. KOOBA, EINO med. Kilchberg St. 29 , Ztirich 38 , 

Switzerland. 
5. KUUSKVERE, JAAN ing. 9 Cooper Ave., New Brunswick, 

New Jersey. 
6. LOOKE, ARVO ing. 
7. KASK, UNO (lUl) chem. 
8. MÖLTER, IVO rer.oec. „ 
9. RÕUGE, PAUL chem. 584 E lipist St. Bronx 54, N-Y. 
10. SORK, HENNO med. Letchnorth Village, Thiells,N.Y. 
11. SÄRKO, ANATOLE chem. 2143 Story Ave.Bronx 72,N.Y. 
12. VILLOTA, KALJU ing. 4403 76th St. Elmhurst,LI.N. Y. 

"Kui võtta kokku arvud ja küsida , kes olid siis 
nood akadeemilised mehed ja naised, kes meie elu 
juhtimisel ja korraldamisel kandsid suurima ja 
raskeima osa voitluskoormast , - kas enamus ei 
kuulunud siiski organiseerunud rahva hulka?Nende 
ridadesse , kes olid korralikult läbisoimatud 
separatistid, joodikud, vehklejad, tudengitükkide 
tegijad ,....Mina kindlasti ei ole organiseerima
ta üliõpilaskonnaga kaasalöö ja. Ei taha kunagi 
kuuluda karja hulka ega kanda mingit üldmütsi. 

(Jaan Lattik oma mälestuste
raamatus "Teekond läbi öö.") 



H Õ I S S A  P U L  M A  D !  

Möödunud poolaasta jooksul otsustasid kolm meie 
kaasvenda,et elu siin maailmas on palju ilusam ja ker
gem abielumehena.Soovime neile ja nende kaunitele abi
kaasadele palju, palju onneI 

27.novembril, 1952< laulatati confri TOITIS ÖÖPIK ja 
preili LUCIA LAVING. Laulatustalituse pidas op. Hlnno. 
Pulmapidu kitsamas sõprade ringis peeti confri Ööpiku. 
akadeemilise isa vii! Eduard Lemmingu majas Teaneckia 

Vill dr. EUGEN ALVER ja preili ELOISE ELVIRA ADDA 
laulatati 25-aprillil Saint Frances de Chantal kirikus 
Wantagh, Long Island. Vastuvõtt toimus Strathmore-Van-
derbilt Country Club1is Marihassetis, 80-ne isiku, pea
miselt pruudi ameeriklastest surulaste ja perekonnatut
tavate osavotul. Peiupolsteks olid confriconfri Pais, 
Lehtmäe ja Mägi. Nii peigmees kui peiupoisid kandsid 
korporatsiooni värve. Vastuvõtul kõneles korpi Rotalia 
esindajana confri Lehtmäe, andes Ühtlasi pruudile kon
vendi nimel pruutpärja ja korpi värvilindl. 

25* aprillil laulatati Eesti Ev. Luteriusu kiriku 
New Yorgi Pauluse koguduses dipl.ing. confri ILMAR 
AASMAA ja preili VIRVE NIIBO. Pruut kuulub korp! India 
perre ja on lõpetanud Saksamaal ülikooli õigusteadla
sena. Laulatustalituse pidas õpetaja vill Kuusler? 
Pruutneitsiteks olid preilid Aulik, Vaska ja Avolaid. 
Peiupolsteks olid confriconfri Laupa,Laantee ja Grabbi. 
Laulatustalltust rikastasid oma ettekannetega sopran 
Helmi Aren , tšellist Peeter Elias ja orelikunstnik 
Helene Tobias. Järgnes pulmapidu New Yorgi Eesti Majas 
umbes 80-ne isiku osavotul , kellede enamuse moodusta
sid rotalused. Korpi Rotalia nimel kõneles vilistlas
kogu esimees Paul Mgi. Konvendi nimel kõneles confri 
Laantee ja andis pruudile üle korporatsiooni värvilin
dl. Muusikaliste ettekannetega esinesid pianist Juta 
Vaska ja tšellist Kirill Tatar. Hoogus pulmapidu kes
tis varaste hommiku tundideni. 

Palume kolki rotalusi toimunud aadress lmuu-
datused otsekohe ka toimetusele teatada. 
Sellega tagate ajakirja kiire kattesaamise. 
"Meie Side" tihendab Sind teiste rotalustega 

Ule maailma. 
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T E A T E D .  

Ühenduses käesoleva Rotalia ij.°- juubeliaastaga on 
iga koondis valinud vastavad komisjonid, kellede üles
andeks on juubeliaasta tähistamisega seosesolevate 
ürituste läbiviimine ja eriti just juubelialbumi väl
jaandmine. 

Rootsi koondise komisjoni kuuluvad: esimees - vill 
Karl Lindmaa , laekur - vill H. Arro , kirjatoimetaja 
- vill A. Heller. 

Kanada koondise komisjon: villvill Käbin , Ixuutma, 
Haabniit, Suursööt, Tormaküla. 

USA koondise komisjon : esimees - vill P. Mägi, 
laekur - vill S. Kelder , kirjatoimetaja - confri H. 
Grabbi , liikmed - vill H. Leesment , vii! V. Kores-
saar, confri Ado Perandi. 

Korpi Rotalia vilistlaskogu uu.s juhatus asus tööle 
29. jaanuaril. Vii! kogu esimeheks on korpi Rotalia 
asutajaliige Paul Mägi. Juhatuse liikmeteks on: Rootsi 
koondise poolt - villvill Kr. Joost ja A. Keller, USA 
koondise poolt - villvill R. Adams ja J. Pajur, Kana
da koondise poolt villvill A. Käbin ja Kuutma. 

Rootsi koondise juhatuse poolt on teistele koondis
tele esitatud korpi kodukorra osaliseks muutmiseks ja 
täiendamiseks vastav põhikava.See on tingitud sellest, 
et praegu paguluses kodukorra nii mitmeidki sätteid „ei 
saa rakendada, voi nad vajavad muutmist, vastavalt muu
tunud olustikule. 

Korpi Rotaliaga sõpruslepingus oleva Soome üliõpi
lasorganisatsiooni Varsinais Suomalaisen Osakunta tä
navusest aastapäevast Helsingis võttis Rotalia esinda
jana osa vili Kr. Joost. 

- -I 
Rootsi koondises käesoleva aasta liikmemaksud on 

järgmised: Stockholmis asuvad vill ja confri 25 Kr. 
väljaspool asuvatel - 10 Kr. aastas. Toetusfondi alam
määraks on Kr. 10 ja juubeliaasta maksuks Kr.20., kus
juures immatrikuleeritud tudengid on maksudest vabad. 

Kanada koondises on käesoleval aastal liikmemaksuks 
5.00 ja RAI*1 alammääraks $ 9.00 aastas. 
USA 1  s on teatavasti liikmemaksuks 1.00 loius ja Ro

talia toetusfondi maksuks samuti 0 1.00 kuus. Innatri-
Iralcerltud tudengid võivad saada maksudest vabastatud. 
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T A L V E L  1 9 5 2 / 5 3 .  

USA1 s asub praegu 3b Rotalia confri ja lii. rebi. Ro
talia konvent on asunud ja tegutsenud New Yorgis juba 
3l/2 aastat. Ta on Rotalia Brlangeni konvendi otsene 
järeltulija, olles asutatud viimase sealasunud korpi 
Rotalia praesidiumi poolt, milline täies koosseisus 
USA1sse Ule tuli. 

Kahjuks suurte kauguste tõttu paljud ei saa aktiiv
selt osa võtta konvendi koosviibimistest New Yorgis , 
aga nii mitmetelgi kordadel on konroer ssidele, koosole
kutele ja koosviibimistele New Yorki ilmunud kaasvendi 
kes elunevad sadade ja isegi tuhandete kilomeetrite 
kaugusel. 

Rotalia konvendi tuuzaimu moodustavad seega need,kes 
asuvad New Yorgis ja selle lähemas Ümbruses.Nende kül
laldane arv - praegu 18 till ja 8 rebi , on taganud 
konvendi eduka tegevuse. 

Koos on käidud reeglipäraselt kaks korda kuus, kus
juures üks neist on olnud Rotalia koondis USA1 s, teine 
Rotalia konvendi korraldada. Alljärgnevalt on kirja 
pandud ja lühike ülevaade antud konvendi poolt korral
datud suurematest üritustest ja lühidad andmed toodud 
konvendi siseelust. 

25. oktoobril leidis aset KIK1KI. Selle poolt vali
ti uus korp! Rotalia praesidima koosseisus: Rotlx -
confr! Aksel Lehtmäe ; rotlxx - confri Tõnis Ööpik; 
rotlxxx - confri Hellar Grabbi; rotioid! - vill Viktor 
Koressaar. Konvendi muudele ametkohtadele valiti: magi 
eol! - confri Ado Perandi; maglref!' - confri Raimond 
Pais; mag!cantI - confri Ilmar Aasmaa. Konvendi liik
memaksuks järgnevaks kaheks semestriks jäeti edasi 
A 1.00 tegevliikmelt ja § 0.5>0 rebaselt kuus. 
Rotalia 39.aastapäeva keeanerss peeti New Yorgi Eesti 

Majas 15. novembril! Samal päeval toimus ka SIKIK! ja 
KIK1KI. Koosolekutest ja kommersist võttis osa 18 vill 
li;, confri ja 5 rebi. Kommersi raamides kõnelesid peale 
rotlx ja oldi; kone isamaale - vill Leesment, kone vi
listlaste auks - confri Kaid,kone lahkunud kaasvendade 
mälestuseks - confr! Ööpik. BKL'u poolt esines tervi
tuskõnega korpi Ugala vill Hugo Färlin. Järgnes aasta
päeva koosviibimine Ühes Rotalia daamidega ja kutsutud 
külalistega. Osavõtjate arv oli 90 Umber. Toitude ja 
peolaua eest oli juba tuntud meisterlikkusega hoolit
senud vill Pitea. 
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Järjekordne konvendi referaattund peeti 5«dets. Ko
dukorra kohaselt nõuetavate n.n. rebasereferaatidega 
esinesid 1111 Felix Link ja reb! Koit Paadre. Link oli 
valinud teemaks "Tähelepanekuid tervisliku olukorra ja 
surevuse kohta Ameerika Ühendriikides". Temale oponee
risid confri Puskar ja reb! Villota. Elavaid vastuväi
teid kuulajaskonnas kutsus esile referendi tltelus,nagu 
oleks must katk ja süüfilis üksjaseesama haigus. Abso
luutselt referendi väidet tmberlükata aga siiski ei 
suudetud, kuna mitte keegi ei soovinud toetuda isikli
kele kogemustele. Paadre esines teemal "Mõnda USA kõr
gemate õppeasutuste süsteemist". Kuna ta on tudeng,kes 
täie õigusega võib laulda seda laulu "...mitmes linnas 
olen käinud , mitmes ülikoolis ka", siis ei olnud opo
nentidel, confri Laante ei ja lill Ubakivil, enam palju 
midagi juurde lisada. Mõlemate referaadid hääletati 
vastuvõetuks ja koik võisid rahulike südametega olle-
pottidega vaidlema hakata. 

Väga hästi õnnestunud ettevõtteks kujunes 26. dets. 
asetleidnud "rebalteohtu",mille jaoks oma mahuka, too
kord veel poissmehekorteri, kasutada andis confr! Aas
maa. Ohtu algas järjekordse kodukorratunniga. Selle 
lõppedes järgnes oldi ja kohalviibivate confri poolt 
praktiline ja võiks ütelda küllaltki naturalistlik de
monstratsioon rebastele , kuidas tiks korporant kanget 
jooki tarvitab, milles aga , nägu ohtu jooksul selgus, 
rebased ennast juba üle ootuste kodus tundsid.Üllatus
likult oli kohal peagu terve coetus,isegi Latter Colo-
radost,Looke Mississippist ja Sork Syracusest, kus nad 
oma õpinguid sooritavad» Ei ole vist enne juhtunud Ro
talia ajaloos , et rebasepojad saabuvad kodukorratundi 
1500 kilomeetri tagant1 Samal õhtul anti praesidiumi 
poolt värvid Ule Gusten Lutter'iie , milline sündmus 
koosviibi j ate tuju veelgi tõstis. 

Rohkearvuliselt olid rotalused ilmunud 20. veebr, 
asetleidnud külalisõhtule. Ja oli kohal ka külalisi,ter
velt viis eesti noort tudengit olid heaks arvanud kor
porant e vaatama tulla. Ohtu jooksul tähistati ka Eesti 
Vabariigi aastapäeva, mis puhul kõneles vill Leesment. 
Rahvusluse tähtsusest ja selle säilitamisest võõrsil 
kõneles oldi vill Koressaar,suunates oma sõnavõtu just 
kohalviibivatele külalistele ja noortele Rotalia omas 
peres. HilisSistel tundidel kuulati veel confri Hinno 
Kuuendat Isamaa Kõnet ja confri Grabbi sõnavõttu küla
listele. Hoogsad kantused sagenesid pöördvõrdeliselt 
avamata õllekastide arvuga, ning ka tuntumad keiiijad 
meie hulgas olid oma tegevuseks aega leidnud ja järg
misel praesidiumi koosolekul võidi jaatavalt otsustada 
kolm liikmeks astumise sooviavaldust. 

6. märtsil toimus järjekordne E1KIK1. Uuteks, tegev-
liikmeteks voeti vastu Felix Link Ja Koit Paadre, mil
lisele sündmusele järgnes tujuküllane koosviibimine. 
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K!K!KH1 2I4.. aprillil valitakse uus korpi Rotalia 
praes idium. Selle amet aeg kestab kuni lj.0. juubeliaasta 
lõpuni. Seega praegu on korpi Rotalia ametkandjad: 

rotalus x - confri Ragnar Mägi 
rotalus xx - confri Hugo Roomann 
rotalus xxx - confr! Viktor Puskar 
rotalus oldi - vill Viktor Koressaar 

mag!eolI - confr! 
maglref1 - confr! 
magicantI - confri 
arhivaar - confri 

majanduseestseisja - confri 
majanduseestseisja abi - reb! 
"Meie Side" toimetaja - confri 

abitoimetaja - reb! 

Raimond Pais 
Jtiri Kinno 
Aksel Lehtmäe 
Jüri Kinno 
Pelix Link 
Kalju Villota 
Hellar Grabbi 
Rein Grabbi 

Eelmise praesidiumi poolt voeti vastu tegevliikmeks 
ja anti värvid järgmistele kl liikmetele: 

Gusten Lutter, stud.lng. Sündinud 29.06.1931, rotivill 
Ott Lutter'1 pojana. Lõpetanud 1949. aastal Saksamaal 
Augsburgi Eesti Gümnaasiumi. Õppis Karlsruhe Tehnika
ülikoolis. Voeti vastu korpi Rotalia rebi 07.05».1949* 
Saksamaal. Akadeemiliseks isaks on confr! Ado Perandi. 
Praegu õpib University of Denver'is Colorado osariigis. 
Rotalia till vastu voetud 26 dets. 1952. 
Viktor Puskar, stud.ing. Sündinud 13.11.1928 Tartus, 
Viktor Puskar1i pojana. Lõpetanud Saksamaal Blombergi 
Eesti Gümnaasiumi a. 1947. Õppis 1947-50 Clausthali 
mäeteaduse akadeemias Saksamaal. Alates a. 1951 Ppib 
Columbia University raaeteaduskonnas New Yorgis. Vastu 
voetud korpi Rotalia rebi 15-08.1951• Akadeemiliseks 
isaks confri Karl Laantee. Rotalia tegevliikmeks vastu 
voetud 15. nov. 1952. 
Felix Link, stud.med. Sündinud 22.02.1919 Tallinnas, 
Priidik Linki pojana. Lõpetanud Tallinna 12.gximn.1943. 
Oopinud Göttingeni ülikoolis arstiteadust 194&-49* 
Vastu voetud korp! Rotalia lill 09.06.1951,New Yorgis. 
Akadeemiliseks isaks on confri Ilmar Aasmaa. Rotalia 
tegevliikmeks vastu voetud 6. märtsil, 1953» 
Kolt Paadre,stud.ing. Sündinud 01.06.1930,Türil, Harry 
Paadre pojana. Lõpetanud eksternina a. 1949 Geislinge-
ni Eesti Gümnaasiumi Saksamaal. Õppinud matemaatikat 
ja ehitustehnikat järgmiste ülikoolide juures USA's: 
North Dakota Agricultural College , Johns Hopkins Uni
versity, Valparaiso University. Praegu õpib Columbia 
University ehitustehnika teaduskonnas. Korp! Rotalia 
rebi vastu voetud l5.08.195l. Akadeemiliseks isaks 
confri Ilmar Aasmaa. Rotalia till vastu voetud 06.03. 
1953. 
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3anal perioodil on Rotaliasse vastu voetud järgmised 

rebased: 

Kai .ju Villota, stud.ing. Sündinud 31.03.1932 Tallinnas, 
Jlarold Leopold Villota pojana.Lõpetanud 1949 a. I-Iiddle 
St. High Schooli ITev;castle-on-Tyne1 is Inglismaal. Õpib 
alates 1950. a. masinaehitust, City College of ITew York. 
"orp! Rotalia reb! vastu voetud 15.11.1952. Akadeemi
line isa cn confrJ Ragnar la^i. 
Jaan Kuuskvere, stud.ing. Sündinud 17.0li-.193h. Rotalia 
vii! Gustav Iluuskvere pojana. Lõpetanud a. 1952 Brid-
getoni High Schooli ITew Jersey» s , USA's. Cpib 2. se
mestrit Rut-jers University»s ehitus tehnikat. Korpi Ro
talia reb! vastu voetud 15.11.1952. 
Rein Grabbi, stud.ing. Sündinud 17.04-34- Tallinnas, 
Rotalia vili Herbert Grabbi pojana. Lõpetanud Eackley 
Prep. Schooli,Tarrytown USA's- a. 1951- Õpib 4. semest
rit Stevens Institute of Technology1s. Korp! Rotalia 
reb! vastu voetud 15.11.1952. 
Jüri Adamson, stud.ing. Sündinud 16.02.1933 Tartus,Os
kar Adamsoni pojana. Lõpetanud Lingeni Sestl Gümnaasi
umi Saksamaal a. 1951. Cpib 2.semestrit ehitustehnikat 
City College of New Yopk'is. Korp! Rotalia reb! vastu 
voetud 21.02.1953* Akadeem. isaks confr! Raimond Pais. 
Paul Ruuge, stud.chem. Sündinud 23.10.1932 Tallinnas, 
Paul Ruuge pojana. Lõpetanud Power Memorial Academy a. 
195l ITew Yorgis, õpib 1. semestrit keemiat City Colle
ge of New Yorgis. Rotalia reb! vastu voetud 28.02.1953-

T o i m e t u s  

"Meie Side" - korpi Rotalia ajakiri. Väljaandja korpi 
Rotalia konvent ITew Yorgis. Toimetaja: confri Hellar 
Grabbi, abitoimetaja: rebi Rein Grabbi. Toimetuse 
aadress: lp.3 2 8h. th Street, ITew York 28 , N.Y., USA. 

"Meie Side" toimetus pälüb nii Rotalia koondistelt kui 
ka/.koigilt rotalustelt igasugust informatsiooni ja re-
portaazi. Kaasvendi Teata "Meie Side"le kui Sa kas lõ
petad kooli, võtad naise, ostad maja, saad tähtsale 
kohale, kaotad kolk raha kaardimängus,voi sured. Kol
gist sellest on Sinu kaasvennad huvitatud, täpselt na
gu Sina oled huvitatud, lool need sündnused teiste elus 
ette tulevad. 
"Ileie Side" järgmine number ( 3-4 ), ilmub 20. juulil. 
( ja nitte a. 1954 » nagu Sa ehk sarkastiliselt arvad) 
Seniks kõigile rotalustelo jõudu ja edul Nägemiseni1 

Toimetus. 



MEIE SIDE 

MU WIA AMI 



Nr. 3 (IV aastakäik ) New York, august, 1953 

Korpi Rotalia konvendi praesidium a. 1952. - I sem. 
Istub: Ralmond Pais, - Rotlx; Seisavad ( vasakult); 
Aksel Lehtmäe. - Roti xxx, Viktor KOressaar, - Roti 

oldi, Ragnar Mägi.- Rotlxx. 
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Riietus oli peol frakk ja istuti ilma teklita. Eran
di tegid kaks Rotalia tekilt, millede kandjateks olid 
Pensala ja mlpa. Pidustuste k£va oli oige pikk.See toi
mus lauas istumise ajal vaheldumisi söömise ja joomise
ga.Kava koosnes kõnedest, muusikalistest ja sönalistest 
ettekannetest. Kõnedest oli Uks aktusekõne, mille ette 
kandis prof. Hakulinen. Muusikalised ettekanded olid 
kõrgetasemelised* Peale ametliku osa lõppu anti sõna 
tervitusteks, millega alustas Helsingi ülikooli rektor. 
Järgnesid tervitused teistelt osakondadelt , tervitus 
selle väeosa Ülemalt, millises varsinais - suomalaised 
olid sõdinud ja lõpuks väliskülalistelt - eestlastelt 
ja rootslastelt.Eestipoolsed tervitussönad ütlesin osa
lt soome ja osalt eesti keeles ja andsin ühtlasi üle Ro
talia kingituse - tinakarika. 

Pärast kava lõppu algas saalis tants ja istumine toi
mus kohvilauas ja hiljem groggiklaasi taga kõrvalruumi
des . See istumine kestis kuni hommlkutundideni . Siin 
algas hoogus eesti üliõpilaslaul ude laulmine , millised 
Eero Manner varem oli selgeksõpetaxxud ka noorematele 
osakonna liikmetele.Ka rootslased oleksid meeleldi kaa
sa laulnud, kuld keel tegi takistusi ja ka viisid pol
nud tuttavad. Sellel mitteametlikul osal tuli mul vas-
tuvötta palju käepigistus! tervelt realt eesti sõp
radelt vanema generatsiooni hulgast,eesotsas prof. Saa
rimaa, prof. Haavio ja prof. Hakulisega. Rõõmustav oli 
nentida,et ka sõja ajal üles kasvanud noorem generatsi
oon näitas tilesse suurt huvi eestlaste ja eesti problee
mide vastu. Peale 3-llikmelise ametliku esinduse on me
ie juubelikoiranersile Stockholmi lubanud sõita 8-10 var
sinais-soomlast igast generatsioonist. 

Järgmine päev kujunes "kaatripäevaks" Eero Mannerl 
llusa^ kodus, kus viibis ka Väino Pensala ja juttu aeti 
puhtas eesti keeles. Peale seda korraldas Eero Horelll 
minule mitmepäevase ringsõidu Uusimaa ja" Häme lääni me
iereidega tutvumiseks. Lahkusin Soomest tulvil soojust 
südames UIisõbraliku vastuvõttu üle. Palju väärtust on 
sel teadmisel, et meil on palju tõsiseid sõpru olemas 
teiselpool Botnla lahte. 

KASVATUSEST JA DISTSIPLIINIST. 
P. nagi. 

See on valus küsimus! Aga ta kerkib tahtmatult üles 
meie igapäevases läbikäimises ja asjaajamises. lugema
tud kaebused meie korpi ametikandjate poolt tõendavad 
ikka ja jälle seda , et nllpaljud meie noortest ja va
nadest kaasvendadest' ei leia vajalikuks reageerida kut
setele, kirjadele ja küsimustele. 
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Iga rotaluse kohua on alluda sisemisele korrale ja 
distsipliinile. Igalt rotaluselt nõutakse elementaar
seid viisakuse ja seltskondlikke kombeid. Iga rotalus 
on kohustatud kandma oma osa korpi materiaalsest ja mo
raalsest koormast. Seda aga sageli Ignoreeritakse. 

Kui laekurid korduvalt tuletfavad meelde liikmetele 
nende maksukohustust, paludes kui mitte raha , siis vä
hemalt omapoolseid ettepanekuid maksuöienduse ehk ko
guni vabastamise kohta. Nendele ei tule vastust aastate 
kaupa. Kui saadetakse mõni küsimus- või arikeetleht , 
täitmine võtaks ainult mõ* 1 minut aega , vastus jääb 
tulemata. Kui tiks korp! ametkandja saadab teisele min
gisugusele ametkandjale ametliku kirja - jällegi jääb 
vastus tihti tulemata. Kui juubelialbumi eest hoolit
sejad saadavad tähtajalisi ettepanekuid - ja jällegi 
mingit vastust. Kui määratakse olulisi kokkutulekuid, 
koosolekuid ehk ülesandeid - neist teadlik olles ei 
tulda kohale , ei täideta neid ülesandeid ja ei leita 
isegi vajalikuks mittetulemist ehk mittetäitmist teata
da ja motiveerida. 

Kus on siis rot aluse distsipliini ja kohusetunne ? 
Igas kultuurses Ühiskonnas on enesestmõistetav komme, 
et igale kirjale tuleb vastata. Muidugi mõnel põhjusel 
tuleb vastusega veidi viivitada, aga ei vllvltata mitte 
kuude ja aastate kaupa. Kas rot alused arvavad , et nad 
ei tarvitse olla seltskondlikult kasvatatud ? 

Oldagu siis vähemalt ausad ja avameelsed ning tun
nistagu lausa , et ei soovita alluda kohustustele ja 
distsipliinile ja ei soovita käituda viisakate inimes
tena, Siis on vähemalt selge pilti 

Või on kogu põhjuseks mugavus , laiskus, enda minna
laskmine, slaavlaste omane "nltsevo"! 

Meie ei saa sellega leppidal Meie nõuame ausat, kor
ralikku, viisakat , kohusetundlikku käitumist, sest ole
me eestlased jä rotalused. Sellest tehtagu järeldused1 

# 
MIKS ASTUSIN ROT AUASSE. 

K. Villota. 

Juba paar aastat tagasi kuulsin , et eesti UliöjtiL-
laskorporatsioon Rotalia on jätkamas oma tegevust USA 
piimal» Tundsin ka mitmeid isikuid, kes kuulusid Rota
lia perre. Tegelikult teadsin ma eesti üliõpilasorga
nisatsioonidest väga vähe, kuna olin Eestis veel liiga 
noor, et nendest midagi kuulda. 

Niisiis, kui umbes aasta tagasi Uks minu sõpru tegi 
mulle ettepaneku korpi Rotaliasse astuda , ei teadnud 
ma, mida vastata. Palusin aega järelemõtlemiseks. Esi
mene küsimus, mida ma endale esitasin,oli:mida võib see 
organisatsioon mulle pakkuda nii vaimselt kui mater-
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jaalselt, Kas on riõtet astuda üliõpilasorganisatsiooni 
milline ei kuulu Ühegi ülikooli juurde , millel ei ole 
eana ruume Ja mille liikmed enynises ei ole mitte pare
mas majanduslikus seisukorras kui mina ise ? Teiseks 
küsisin endalt: mis on selle organisatsiooni eesmärgid, 
eriti meeles pidades fakti, et on ju see tiks rahvuslik 
organi satsioon eemal kodumaast , tegutsemas 110. pagu
laseludes» 

Püüdsin leida vastust nendele küsivatele mõtetele 
oma korporantldest sõprade käest. Samal ajal kogusin 
Rotalla kohta niipalju informatsiooni kui võimalik. 

Liikmenimekirju sirvides leidsin nii mitmeidki tun
tuid nimesid eesti pagulaskonna hulgast , paljuid , kes 
on aktiivselt tegutsemas ja töötamas Eesti kasuks iga
suguste seltskondlike ja poliitiliste organisatsiooni
de raames. See vaim, töötada Eesti hüveks ja olla eest
lased isegi siis kui- sellest maast kaugel ollakse ja 
kui seda riiki enam ei eksisteeri , näis mulle olevat 
rotaallaste silmapaistva'^ omand. 

Rotalla põhimõtetest ei olnud mul võimalik palju mi
dagi kuulda peale deviisi - ausus, kindlus , isetead
vus, ühistunne. Küll aga selgusid mulle Rotalla ees
märgid; tihe intiimorganisatsioonina säilitada tihe söp-
russide oma liikmete vahel, vajaduse korral üksteist 
abistada , ja oma liikmetes alal hoida ning kasvatada 
eesti rahvuslikku vaimu , nii et kodumaale tagasi min
nes Rotalla ei oleks mitte surnud , vald vöiks kohe uue 
jõuga oma tegevust jatkata. 

Muidugi leidsin , et majanduslikult Rotalla mulle 
praegu midagi pakkuda ei suuda , esiteks pagulaseludes 
ei ole see võimalik ja teiseks ei olegi see ju Uks Ro
talla eesmärkidest. Küll aga saaksin ma ammutada siit 
vaimset rikkust ja tuge sõpruse ning Ideaalide näol. 
Ameerfka on ju küll maa kus paljud Isikud on välismaa
lased ja keegi ei pruugi ennast siin võõrana tunda , 
aga siiski on nii tore tulla kokku kaasmaalastest sõp
rade ringis ja tunda , et sa kuulud nende hulka. Sar
naselt mõteldes leidsin , et korporatsioon, kui Uks li>-
tiimorganlsatsioon, on selleks kõige parem vahend. Ju
ba ainult sellepärast on minusugusel noorel mõtet täna
päeval ühte eesti üliõpilaskorporatsiooni astuda. 

Ja kui hiljem sõbrad minult küsisid, kas ma olen jä
rele mõtelnud ja soovin korpi Rotaliasse astuda , siis 
vastasin heameelega - jahi 

"Noorte sidumine org1Iga paguluses on raske, kuid mit
te lootusetu# See nõuab meilt kõigilt aga ohvrimeelt Ja 
head tahet. Loodame, et meil seda Jatkubl 

vill Kr, Joost ("Meie Side"195l nr.8/9.1 
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ROOTSI KOONDISE TEGEVUSEST. 
L Karupäfl. 

Rootsi Koondise tegevus kestal) aasta läbi. Korrali
sed koosolekud tolmuvad Igal kolmapäeval, ärajäädes ai
nult siis, kui kolmapäev langeb mõnele .suuremale püha
le, vöi selle asemel korraldatakse külalisõhtu vöi mõni 
teine konvendiga seosesolev üritus. Erakorralised koos
olekud peetakse tarviduse korral, kahenädalalise ette
teatamisega . Paralleelselt korraliste koosolekutega 
peetakse referaatkoosolekuid. Vahe talviste ja suviste 
koosolekute vahel seisab ainult osavõtjate arvus. Käes
oleval aruandeaastal on võtnud osa talvistest koosole
kutest keskmiselt 19, suvistest lij. rotalust. Praktilis
tel põhjustel on jäädud peatuma aruandeaastale 1.okt. -
30. sept.,et vähemalt nädal aega enne aasta peakoosole
kut, mis peetakse aastapäeva kommersiga seotult novemb
ris, oleks kõikidel rotalustel üle Rootsi käes aasta
aruanne ja järgmise aasta eelarve . Aasta peakoosolek 
valib aastaks koondise praesidiumi ja ametnikud, kinni
tab aruande ja võtab vastu uue eelarve.Samuti esitatak
se peakoosolekule otsustamiseks koondise ja kogu korpo
ratsiooni ellu puutuvad suuremad küsimused. Koondise 
olus ja koosolekutel on vllistlastel ja tegevliikmetel 
Ühesugused õigused. Praesidiumi asukohaks on Stockholm, 
tingituna ca 50/6 liikmeskonna asumisest Stockholmis ja 
sell-#? ümbruskonnas. Osakondi on praegu tiks , asukohaga 
Göteborgis. Kavas on teise osakonna loomine Lundi üli
kooli juurde. Eeltööde tegemine on pandud praesidiumi 
poolt vii! Aadu Toomesele. Osakondadel on õigus, välja-
minnes nende edukaks tegutsemiseks, vastuvötta noor- ja 
tegevliikmeid,otsustada oma liikmete süütegude iile bur-
side kohtus, ja langetada kõiki kodukorras ettenähtuid 
karistusi. Osakondade tööd juhib osakonna praesidium , 
kusjuures osakonna senior kuulub abiseniorlna koondise 
praesidiumi. Osakondade liikmed maksavad samadel alus
tel liikmemakse ja õiendavad teisi kohustusi koondise 
vastu,mis on peakoosoleku poolt määratud kõikidele väl
jaspool Stockholmi asuvatele rotalustele . Stockholmi 
rotaluste liikmemaks on viimastel aastatel olnud 2 1/2 
korda suurem. 

See struktuur on 9 pagulasaasta jooksul väl ja kuju
nenud ja osutunud kõige effektiivsemaks. Kuid kogu aeg 
on püütud tagasi minna täielikult meie kodukorral põh
jenevale korrale ja see teostatakse otsekohe, kui sel
leks avanevad vastavad eelised, mis tagavad, et. koondi



7 

se tegevus selle tagajärjel ei kannata - ühe sõnaga , 
kui tegevkonvendis Stockholmi piirides saab olema nii
palju liikmeid, et neid jätkub praesidiumi ja ametnike 
valimiseks ja jääks ka vähe üle^. 

Käesoleval aruandeaastal kuni 1. augustini on peetud 
37 korralist ja 3 erakorralist koosolekut. Suurematest 
üritustest vöiks mainida: 
Perekonnaõhtu 15«nov. 1952. Osavõtjaid 53* Ettekannete
ga esinesid: prl. Juta Keller - klaver; confrl TELo Rai-
end - soololaul; cönfrl Oole Kint - bajaan; vill vill 
Kr. Joost ja A.Keller 6 könejvill H.Koorits - lugulaul. 
Peakoosolek 16. nov. 1952. Koos 3b rotalust. Valiti 
juubeliaasta praesidium ja ametnikud, kellede kohustu
sed kestavad juubelipidutuste lõpuni. 

Magicantl - vill B. Tiitus; magi eolI - confrl A. Eis-
trat; magleef 1 - vill K. Lindmaa ; arhivaar - vill A. 
Ventsel. 
Koondise kohtu liikmed: villvill T. Kint (esimees) , A. 
Onno, E. Viival ja A. Mägi. 
Revisjoni komisjon: vill A. Mägi (esimees), confrl i«. 
End,confrl A. Eistrat. 
Tegevliikmeteks võeti vastu Endel Vasur,Martin Lepik ja 
Ain Treufeldt. 

Kommersa 16. nov. 1952. Koos 3U- rotalust. Kõned:se
ni ori kõne - L. Karupää , k;ne isamaale - J. Toomes , 
kõne vilistlastele - T. Toomes, kõne lahkunutõle - H. 
Koorits, oldermani kõne - M. Truusööt. 
Traditsiooniline kokkutulek vill A. Ventseli juures 1. 
jõulupühal. Koos 33 meie pere liifeet. Ühtlasi pühitse
ti vill Ventseli l\$. a. sünnipäeva. Tuju..oli traditsi
ooniliselt ülev. Siinjuures Rootsi Koondise suurim tänu 
proua ja vill A. Ventselile, kes on loonud sarnase hin
natava traditsiooni, mis pikkade aastate kestel on või
maldanud Rotalla perel koduses hubases miljöös mõödfa. 
saata esimest jõulupüha. 
Mälestusteenistus vill J. Uluotsa haual 11. I 1953» 
Koos i|2 inimest. Vaimulik osa vikaar piiskop Lauri'lt. 
Eesti organisatsioonide esindajana kõneles profi Per-
litz. EKL»i nimel vill V.Soo,Rotalia nimel vill Karupää. 
Külalisõhtu 28. jaan. Koos 32 inimnst. Kõnelesid vill 
vill !h. Arro ja J. Toomes ning confrl T. Toomes. 

Senior 
abisenior 
abisenior 

- vii! Leo Karupää 
- confrl Tarvo Toomes 
- confrl Toivo Ennok (Gõteborpri 

laekur 
seriba 
olderman 

osakonna senior) 
- vill Henno Arro 
- confrl Einar Kartus 
- vill Mihkel Truusööt 
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Külalisõhtu 25. märtsil. Koos oli 27 inimest. Kõnelesid 
vill vill Lindma, Keller ja Karupää. 
Vill A. Mägi UO a. sünnipäev tema kodus 15. aprillil. 
Kutsutud kogu liikmeskond.Vastuvõtt ja joogid laevaree
derile vastavad, tfönuga mõtleme tagasi ilusale õhtule. 
Perekonnaõhtu 9» Osavõtjaid 51* Ettekannetega esi-
nesid preili Juta heller, confrl TJlo Raiend ja confrl 
Oole Kint. Kõnelesid vill vill Keller, Kool ja Karupää. 
Suvepäev 26. juulil.vill Kelleri kodu läheduses Rotebro 
järve ääres vanas maalilises mõisas. Färast suurepärane 
vastuvõtt vill Kell eri kodus kohvi, kangema ja maitseva
te pirukatega. Tuletati meelde ka vill Kell eri 55 aasta 
sünnipäeva, milline möödus 11. juunil. Dekoreeriti ka 
Rotalla Rootsi Koondise meistrid viievõistluses,varpas, 
võrkpallis, noolevlskamlses ja hridzis. QBeline imestus 
ja lugupidamine proua ja preili Kellerile ning vill Sel
lerile, kes ei põiganud ääretut vaeva, et esile manada 
suvepäev, mis pikki aastaid püsib iga osavõtja mälestu
sis. Suvepäevast võtsid osa 30 isikut. 

Praesidium töötas välja ajutise põhikirja kavandi Ja 
saatis selle seisukohavõtmiseks Ühes seletuskirjaga kõi
gile koondistele ja osakondadele üle maailma ja andis 
selle Rootsis komisjonile läbitöötamiseks,kuhu kuuluvad 
esimehena senior, liikmetena olderman, Rootsis asuvad 
vilt kogu juhatuse liikmed ja kõik ex-senlorid. Praesi
diumi seisukoht on just vastupidine eelmises "Meie Sides" 
avaldatud teatele. Praesidiumi arvates ei saa kodukorda 
paguluses muuta kõrvalekaldumata kodukorras endas ette
nähtud korrast. Kodukorra muutmisega ei lahenda meie 
probleemi, mis pagulasolukord meile on peale sundinud, 
kuid saavutame küll seda, et nõrgendame seda alust , 
millele meie ühtlus ja terviklus tugineb ning mis meid 
kõiki, vaatamata asukohale, seob. Küll saab aga olukorda 
lahendada ajutise põhikirja näol, kus on ettenähtud, et 
koondistel tuleb aluseks võtta meie kodukord, kusjuures 
lahkuminevalt on lubatud toimida ainult sellel määral, 
kui seda kohapäälsed olud üksikutes maades hädapärast 
tingivad 

Koosseisu muudatused. Uuteks lill ja rebi on aruan-
deaastal 1. augustini vastu vöeturl: J. Tief, H. Ahman, 
K. Rämmal Ja E. Järv. USA* st on peale õpingute lõpeta
mist tagasi tulnud H. Ambros. Kanadast on saabunud vill 
M. Luht. Nimekirja on Jälle võetud vill vili V. Pensala 
ja K. Kool. Põhjuseta lahkunuks on lootud confrl H.Kal-
berg ja rebi N.O.Inkapööl. v 

Nimekirjas on 1. augustil 1953 aastal U7 vill 29 te-
gevliiget ja I}. noorliiget. 



ENESEKRIITIKAST UUES VALGUSES. 
O. Millert. 

Sõna kriitika äratab paljude - kui mitte enamuse 
suus mörudat maitset niipea leul see kas välistest jõu
dudest sunnituna vöi siis sisemisest kohusetundest võr
suvana on pööratud enda isikule. Kui astume samriu eda
si, siis näeme torkava enesekriitika tagajärgedena ana
loogset kibedustunnet ning nobedalt esilekerkinud lcait-
semeeleolu ka lihe organisatsiooni juures, mis omab -
sotsioloogiliselt kõneledes ̂  ünberraamistatud grupi 
( in-groun ) omadusi. Kui ründajaks kriitikuks osutub 
väijaspoolseisja, reaktsioon on üksmeelne - defensiiv-
ne vüi ofensiivne - olenedes olukorrast. Kui aga gru
pi enda liige tõstab aralt häält kriitiliseks märku
seks, siis võib grupp, vöi tema enamus, sellele mitme
ti reageerida, mis köilc oleneb loetlematuist tegureist. 
Tõenäolisena tunduvad kâ cs erisuunalist vastutoimet . 
Võib järgneda - halvemal juhul - hüüdja hääle maha-
karjumlne, vali korrale kutsumine, epiteetide nagu se
paratist, radikaal jt. esilepalskanine (name-ealling), 
vöi kõige drastilisema vastuabinõuna ebameeldi vales muu
tun ud võõrkeha organisatsioonist väljalülitamine. Teise 
alternatiivina näeme kriitika kainet ja non-emotsio
naalset arutelu, millest omakorda tuleneb "kas tõstetud 
mõtete põhjendatud tagasitõrje majoriteedi seisukohana, 
millele võib kergesti järgneda sisuline vöi koguni vor
miline pereheitmine, vöi tuleneb senise seisundi revi
deerimine ning vastavate paranduste maksmapanek. 

Eeltoodud teoretiseerivad mõtted olgu sisse juhatu
seks argielus sissejuurdunud traditsioonidest ning tun
deist hellaks tehtud küsimustekompleksile, mis lahuta
matult saadavad igat ausat enesekriitikat kas üksikin
diviidi vöi grupi ulatuses. 

Nende ridade kirjutaja on juba terve rida aastaid 
tundnud elavat tarvet mõtete ja seisükohtada formulee
rimiseks Rotalla oleviku ja tuleviku vallast. Olgu öel
dud, et sõna "olevik" on siin mõeldud kui abstraktne 
kontseptillne lüli mineviku ja tuleviku vahelise ajape
rioodi tähistuseks, hoolimata sellest et confrl Hellar 
Grabbi hiljuti kaymis veenvalt argumenteeris , et "ole
vik" kui niisugune ei eksisteeri (siel) . St Rotalla 
nooruse, järelkasvu ning kasvatuse probleemid seisavad 
meie arutluse keskpunktis , selle vastu saaks vaevalt 
vaielda. Erilise tõukejõu tänasele diskussioonile annab 
aga "Meie Sides" ilmunud confrl Grabbi teretulnud,teed-
murdev artikkel. Peatugem veidi Uksilcas jalikumalt H . 
Grabbi poolt luu\>i alla võetud probleemistiku juures , 
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mille suhtes ei tohiks tlkskl vastutustundlik rotalus 
Ükskõikseks jääda. Veel enam : need tulipunkti toodud 
ktlslmused on nii ääretult olulised meie korporatsiooni 
eksistentsiks, et nad otse sunnivad mingit seisukohta 
looma; nende. ignoreerimine oleks võrdne organisatsioo
ni mahasalgamisega. 

Hellar Grabbi kirjutuse esimese osa sädelev teoree
tiline analüüs koos sissepõimitud sammaldanud silla 
taibuka analoogiaga on värskendavalt värvirikas vaatlus 
"tihe organisatsiooni saatusest" enesekriitilises val
guses. Ent see tarmukas käsitelu lõpetaks argumendi Ro
talla suhtes, kui mitte pagulusesasuv vilistlaskogu po
leks teinud ajaloolise otsuse jätkata korporatsiooni 
elu noore orase värbamise teel, ja seda mitte tiksi sen-
tlmentaalselst tundeist tingituna vlllstlaspoegade osas. 
Kerkib küsimus kas vilistlaskogu liikmed selle kardi
naalse otsuse langetamisel olid läbi kaalunud kõik sel
lest tulenevad komplikatsioonid , mis nii selgesti ilm
nevad confrl Grabbi eelmainitud kirjutuses. Ent kriiti
line otsus sai tehtud ja organisatsiooni ajaloo mõtes
tamiseks pole käesolevas kirjutuses ruumi. 

Oma itiõtte avalduste teises osas juurdleb eeltsiteeri
tud autor neid paljutähenduslikke sttoptoane , mis põh
justavad Rotalla diskreetse paigutamise "sillaorgani-
satsloonlde" kategooriasse (karmid sõnad, ent tõde pole 
alati magas I). 

Rotalla vilistlaspere kiindumine minevikku on vaiel
damatu fencmeen. Enamgi: ta on meie pagulaskonna kesk-
ja vanetmpölve keskseks eluinspiratslooni lätteks , mis 
moodustab nende kihtide tundeelulise tuglsamba. Kõrvale 
Jättes köik puht-ideoloogilised kaalutlused, selle al
lika olemasolu võimaldab pagulastele hingeelulise tasa
kaalustumise ähvardavalt võõras Ühiskonnas ning selle 
hlngetolduse hoolimatu hävitamine vöi eitamine repres
siooni näol tähendaks paljudele sisemist katastroofi. 
Pole Üllatav, et ametlikud statistilised andmed kõnele
vad närvihaiguste suuremast sagedusest esimese generat
siooni ameeriklaste juures, kes - metafooriliselt lau
sudes - Istuvad kahe tooli vahel; teiste sõnadega eks
levad nad vanemate, päritolumaa ning ameerika kultuurid? 
ääremail. Siinse maa teadlikumad Juhid on tajunud selle 
probleemi sügavust ning on korduvalt rõhutanud eripä-
ritoluliste etniliste kultuuride viljelemise vabadust 
ameerika Ühiskonnas, vastupidiselt varem üldtuntud kuld 
-nüüd arhailise "sulatuspotl™ ideele. 

Ergo: meie vilistlaspere kiindumus sellesse "mis ku
nagi o>i" on loomulik ja vajalik nähe,mida igaüks peaks 
avameelselt emaks võtma ning vabalt tunnistama , mitte 
vald Ulla isamaa-armastuse ning muude emotsioonidest 
tulvllolevate lööksõnade varju all,vaid kui orgaanilist 
osa hingeelulises struktuuris,mis on sama tarvilik kor
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rapäraseks eluks kui stlda vöi kopsud. Kuld korporatsi
oonis on nll tundeelul kui alkoholitarvitamisel 
kindlad piirid, kuigi esimene pole», kodukorras kodifit
seeritud. Juhul küi nostalgiline 'kiindumus minevikku 
muutub paindumata fikseerumiseks egoistliku endarahul-
damise mõttes, mis arusaadavalt pidurdab sallivat taju 
noorema põlvkonna ajakohastest vajadustest ning ootus
test, siis on konflikt areenile toodud, millest H. Gra
bbi kõnelebkl. 

Eelnimetatud asjaolust jõhtuvana, mis on puht inim
lik ja mitte otseselt organisatsiooniliselt seotud te
gur, omavad, vähemalt osale vilistlastest , kõik uusu
sed ja traditsioonid otse pühaliku tähenduse, mis ilm
tingimata tulevad rakendada. Olgu märgitud , et ma ei 
mõtle siin põhilisi ideoloogilisi n onne, nagu need on 
avaldatud meie lipukirjas ning kodukorra sissejuhata
vas lausestuses, vaid sootuks - allakirjutanu arvates 
- kõrvalise tähtsusega kältumls- ja kasvatusnõudeid, 
mis ei ole kuidagi kooskõlas paljude noorte tiliõpilas-
te eluvaadete ning Üldise ajavaimuga . Näitena võib 
tuua allakirjutanu spontaanset ja selle tõttu ebasel
gelt väijakukkunud katset 195>2. a. septembris New Yor
gis tolmunud komraersleelse Ei Kl Kl arutusvalda tuua 
mõningaid ebademokraatllsl aspekte Rotalla kodukorras, 
kasvatuses ja traditsioonides, mis naga pikselõõk kut
sus esile pahameeletormi mitmete aktiivsete ning väga 
lugupeetavate vilistlaste leeris . Tooksin seekord ai
nult tihe konkreetse näitena korporatsiooni vanusepöhi-
mötte ja sellega vahenditult kaasuva militaristlik-» 
diktaatorliku käsutäitmisnõude, mitte n livörd liikme
kandidaatide kui just tegevliikmete ja vilistlaste suh
tes, mis põhineb täiesti korporatsiooni astumise aja 
juhuslikule faktorile ning on diametraalselt vastuolus 
demokraatia tihe võrdsuse põhimõttega , niivõrd kui vii
mast saab praktiliselt rakendada. Minu parima arusaa
mise põhjal on demokraatlikul alusel ülesehitatud or
ganisatsioonis (Ja seda väitis vill Köressaar väga ki
ndla häälega eelnimetatud koosolekul) korralduste and
mise õigused (kodukorras esinev sõna "käsk" omab ebame
eldivat kõrvalmaiku) ainult selleks valitud ametmeestel. 
Vaxmsepõhimöte on aga USA konvendi oldermanni, poolt tun
nistatud korporatiivse süsteemi kandetalaks (vt. "Meie 
Side", mai 1953# lhk.lj.). Samaaegselt tahaksin rõhutada, 
et respekt Ja lugupidamine vanemate isikute vastu, mil
le märgatav puudumine USA nooruse Juures on 18paata 
kurb, on äärmiselt vajalik ning tugineb sMameharidusel 
ning kasvatusel, mitte siga sõjaväelisel käsutäitmisel 
vöi selle ähvarduse mõju all* 

Confrl Grabbi poolt käsitletud vilistlaste ja kuld-
rebaste "dcminatsioon i" saab osaliselt tõlgitseda kui 
nende siiraid püüdlusi abistada vaid piiratud kogemus
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tega noori tegevllikmeid, kes on valitud vastutavaiks 
ametkand Jaiks. SL ole vist põhjust seda alati samasta
da vöimupüüdlustega - kuigi ka neid leidub - ja kui 
otsime viga, siis tuleb alustada just nende tegevliik
me tega, kes ei* oska vöi ei viitfsi Iseseisvalt mõtelda , 
vöi veel kahetsusväärsemalt ei oma kodanlikku julgust 
oima mõtteid mõne nimeka vilistlase vastuseisust hooli
mata esile tuua ja kui tarvis - oma seisukohta mehi
selt läbi viia» Korporatsiooni struktuur - init mitte 
rebase siis vähemalt tegevliikme osas - pakub ausale 
protestivaimule kUllalt tegutsemisvõimalusi. Briti veel 
ntiUd kas vilistlase pungil rahakott vöi mõjuvõim ei 
ole noorele burslle kaugeltki nii oluline või atrak
tiivne kui see oli kodumaistes oludes. 

Ühinen täiesti H.Grabbi seisukohaga, et käskudetäit-
mine oleks kõige mõjutum ja Ühtlasi kurvini abinõu noor
te köitmiseks oma korporatsiooniga. Kohusetunde osas 
kuulun konservatiivsete mõtlejate liiki. Ctoeti peab 
tunnistama, et kohusetunne tiksi harva mõjustab inimest 
siirakseneseteostuseks korporatsiooni raames. Eesti 
praegusaegse üliõpilasnooruse ja isegi lllkxnekandldaar. 
tlde eemalejäämist korporatsioonist, mida confrl Grabbi 
kurdab, ei saa üksnes panna organisatsiooni süüks, vald 
viga tuleb mõlemal pool otsida. Peame harjuma karge 
tõigaga, et kodumaal omas Rotalla liikmeskonna suhtes 
peale muu ka märkimisväärset utilitaarset väärtust na
gu finantsiline seljatagune õppeaja vältel , suuremad 
kohasaamisvöImalused korporatsioonitutvuste kaasabil, 
konvendi korter kui kodu surrogaat Ulikooliperioodi 
kestel jt., mis siin, vähemalt selles ulatuses, puudub. 

Uks korporatsiooni vastaste kulunud relvi on nende 
tuntud ."kiike- ja onupojapoliitika" silt, mis valjgatl 
ning paljutähendavalt riputatakse korporatsiooni nime 
taha. Ja käsi südamele - kas oleme siin lumlpuhtad, 
vöi leidub ka meie mitte väga kauges minevikus kahet
susväärseid juhtumeid, millega Ühendades meie selle 1&-
bipuretud noole vastu ei saa õiguse nimel võidelda , 
vald peame vaikides silmad maa suunas pöörama 7 üldi
selt on aga seda teemat alatasa tüütuseni korrutatud̂  
ilma et oleks vaevaks võetud konkreetseid põhjendusi 
ette tuna. Klikepollitlka algab siis, kui Uks võimupo
sitsioonis olev korporant eelistab oma organisatsiooni 
liiget vaatamata teiste enaxnkvallfltseerltud kandidaa
tide olemasolule. õnnetuseks ja ebaöigustatult on aga 
vastaspool kiiresti valmis kinni naelutama onupojapo
liitikana ka Juhust kui kohale nääratu on tõesti kõigi 
eelduste kohaselt parim valik Ja samaaegselt juhtub 
määraja vöi manipuleerl ja olema tema konvendi kaaslane. 
Gh hädal, Siinjuures meenub mulle vill Kmiskvere lausung 
Ühel mälestpsrlkkal Erlangeni konvendi ruumes tolmunud 
koosolekul, kui ta tsiteeris Jüri Uluotsa, et tühi kott 
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ei seiaa püsti. Tahaksin sellele lisada, et ka pool
tühjal kotil pole eesõigust täie koti kõrval,vaatama
ta sellest, et viimane kannab teisi värve. 

Ma ei saa aga täielikult nöustyda confrl Grabbi v41-
toga, et tema tähelepanekute põhjal "kui.. .enamail juh
tudel väga tubli ja kindel isiksus , kes hoolega öpin-
guid sooritab ja oma ümbrusele ja olukorrale väga hästi 
kohaneda suutnud on..." Rotallast eemale jääb , siis... 
"org*iga on midagi korrast ära, mitte nendega. " Leian 
hoopis vastupidiselt:sageli pole kummagagi midagi kor
rast ära." Leidub alati töökaid ja kindlaid isiksusi , 
kes Ühel vöi teisel põhjusel ei paindu tihe organisatsi
ooni nõuete alla ja vastavalt leiavad paremaks lahkuda. 
Et lahkujate protsent on võibolla suurem, kui kuldseil 
Tartu päevil, johtub tõenäoliselt neist eriolukorr Ist, 
millesse konvendi elu on paguluses paisatud. Ma ei taha 
väita, et teatavad puudused kodukorras vöi üldine õhk
kond ei vöi olla lahkumise põhjuseks; soovin vaid mär
kida, et pöhjusseos ei ole enamikul juhtudel nii selge 
ja ühesuunaline (korpi peab olema süüdil) 

Oma artikli kolmandas osas jõuab confrl Grabbi päev
selge järelduseni: Rotalla stagnatsloonlhalguse»"..põh
juseks saab olla ainult juurdevoolu kontinuiteedi kat
kemine nii koosseisulises kui ka ideelises osas." Põh
jus on sõnastatud ja mõisteline duelllklnnas on heide
tud - tegevliikmelle Ja vlllstlastele korraga. Esimes
tele nende laiskuse , teguvölmetuse Ja enesemaksmapane-
kuvalmu puudumise; viimastele nende melanhoolse minevik
ku fikseerumlse Ja liialdatud vöimupüüdluste pärast .Aru
tud järeldust lähemalt silmitsedes tuleb, nentida, et H. 
Grabbi on oma diagnoosiga Jõudnud lõputu ringi (vioious 
circle) olukorda, milles ta punktide lj., ja f>. osas pöh-
jusseostab öausat sümptomitega vöi ttoberpöördult. Kuigi 
see viib meid loogiliselt surnud punkti , ei saa ometi 
salata, et? konflikt on olemas, mis seisneb koosseisuli
ses stagnatsioonis ja sellest põhjustatult ideelises Ja 
suunalises osas (H.Grabbi)# Analüüsla leiab, et ainuke 
parandus seisab "ajavaimu sissetoomises , milleks on 
värske üliöpilasnoorus." Kuldas neid aga saab sisse 
tuua, kuna varemselgitatuna nad meist hoopis irduvad , 
seda confrl Grabbi ei reeda. Jääme pöksuva südamega 
lootma, et,:see pahaendeline stagnatsloonlbatsillus ei 
nakataks "Meie Side" tubli toimetaja algatusvalmu ning 
et meie järgmises väljaandes leiaksime tema konkreet
seid ettepanekuid rohtude koostamiseks, milledega saaks 
tõbe ravida. 

Kokkuvõttes tahab käesolevate ridade kirjutaja rõhu
tada, et confrl Grabbi kiiduväärsest artiklist ei Järel
du ega ka käesolev kirjutus ei püüa propageerida revo
lutsiooni ja kõigi Rotalla auväärsete traditsioonide 
ülepardaheitmlst. Kaugel sellest! Meie korporatsiooni 
lipukiri ning põhialused on sama kallid meile kui Amee
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rika konstitutsioon selle maa kodanikele. Rotalla vajat 
aga, kui ta tahab püsida demokraatlikult ntitlejate Isi
kute keskel, kojapuhastust kodukorras, demokratlseerl-
mlssihiga silmis. Despootlikud käsu- ja kaalutavad pal
ja vaxxusepöhimötte alusel ei ole kooskõlas vaba Inime
se väärikuse ja eneselugupidamisega. Konvendi koosole
kud, knelpöhtuä ja kommersid ei tohi muutuda vilistlas
te röömupühlks, mille peaeesmärgiks on vaxxusepöhimötte 
alusel kukkerpallltada rebaste ning nooremate liikmete 
kulul, et sellega oota pagulaseludes närtsinud prestilsl-
tundeld elustada. Vaatamata loomupärasest austustundest 
vanemate suhtes ei ole noorpõlv isegi prii õlle eest 
valmis kuldrebase kärgatust kuuldes absurdseid käske 
jooksusammul täitma vöi lõputuid jutlusi ning endaülis
tus 1 tundide viisi Innustatuit kuulama. Ja mis puutub 
tänapäeva "aaslmlsse", mis sageli on üsna nauditav osa 
korporatsiooni elus, siis võib see sündida palju peene
mate vahenditega ja olukorras kus kaks inimest on võrd
ses positsioonis ning mitte käsuandja-käsutäitja vahe
korras. Eeltoodu on ainult Üheks "peavaluks" allakirju
tanu mõttekäigus; on veel teisigi kombeid ning rituaale 
Hotalias, mis vajaksid voolujoonestamist ning ajakohas
tamist. Aga enne kui alustame pisiasjade aruteluga tu
leb jõuda seisukohale põhiküsimustes ja vanusepöhimöte 
ning sellest tulenevad eriõigused on heaks diskussiooni 
alguseks. 

Kui Rotalla praegused liikmed ei ihka ainult oma tä
napäeva vajaduste, noorusmälestuste ning kaduvate lga-
päevanöuete ainurahuldust,vaid tahavad ehitada sihikind
lalt ka neiks aegadeks, mil nad saavad ainult " vaimu
vallast alla vaadata", siis peaks meie parooliks olema: 
Rotalla renessanss peab toimuma nüüd! Kui jätta seda tu-
levikupölvedele pikaldase evolutsiooni teel, nagu seda 
soovitab confrl Ado Perandl (Meie Side nr. 3/k-i 1952 , 
Ihk. 2), siis võib see kergesti tähendada Rotalla sur
maotsusele allakirjutamist• Nii mõnigi rotalus tunneb 
seda artiklit lugedes vist kibedust kurgus (kui mitte 
lõkendavat pahameeltl), aga lubatagu märkida , et valik 
toimub meie kaunite minevikumälestuste soojendamise ja 
Rotalla tuleviku edasipttMAise vahel. Kummale poolele 
langeb vaekauss? 

Olen püüdnud fragmentaarseit puudutada mõningaid 
probleeme, mis on olnud mulle südamelähedased Juba pi
kemat aega. Hellar Grabbi pälvib mu siirast tänu , Irana 
tema mõttetihe kirjutus stimuleeris minu tänast lauata-
ga istumist Ja mõtete kannatlikku paberilepanekut, sel
le asemel, et pühitseda vabas looduses Onu Sarnl sünni
päeva. Selle kirjutuse otstarve on täiel mõõdul täide
tud, kui ta kutsub esile uusi kommentaare, uusi mõtte
avaldusi, täiesti sõltumata sellest,kas need on tagasi-
törjuvad vöi pooldavad minu teesi suhtes. Aeg ümberhin
nanguks ning seisukohavõtuks on küps. 
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MILLES AVALDUB KONFLIKT? 
H. Roomann. 

Viimases "Meie Side" numbris kirjutab confrl Hellar 
Grabbi Rotalla nooruse ja Järelkasvu probleemidest.Peab 
olema tänulik , et autor küllaldase elaanlga on tõstnud 
küsimuse Rotalla siseelu tulipunkti. 

Artiklit läbistavad punase Joonena kaks seisukohta. 
Esiteks , Rotalla kui akadeemiline intiimorganisatsioon 
on raugastunud, käib mandumise teed, parimal juhul muu
tudes muuseumliku väärtusega mõisteks. Teiseks, noored 
mööduvad Rotaliast ja ujuvad edasi selles voolus , kuhu 
nad on sündinud. 

Res.: On olemas konflikt Rotalla sisemise vaimu ja 
praegust ajavaimu kandvate noorte üliõpilaste vahel. 

Artikli autori poolt kvalifitseeritakse "praeguse aja 
vaim" kui väärtus, millele võime ehitada oma orgaanili
se "suuna ja slhiloogika"* Rotalla praegune sisemine 
valm kui väärtusetu, mis tuleb hüljata. 

Praeguse ajavaimu defineerimine jääb küll järgmiste
le põlvedele ja on loomulik, et nimetatud artiklis seda 
ei hakata kirjeldama. Me suubume aga müstikasse artikli 
lõpus,kus kirjutatakse - kui Rotalla tahab edasi tegu
tseda Ja elada eesti üliõpilaste intiimorganisatsiooni
na, siis tuleb ruttu midagi ette võtta Rotalla sisemise 
vaimu Ja praeguse ajavaimu vahelise konflikti kaotami-

Milles seisab konflikt? 
Autor püüab artiklis toodud näidete varal tõestada , 

et noorte ja vanade vahel on tõusnud sügavaid arusaama
tusi, mis takistavad noori täie panusega korporatsiooni 
tegevuses kaasa töötamast. Nende näidetega antakse aga 
just noo Ae kohta masendav hinnang,mis on pealegi Üksi
kute nähete järgi üldistamisse kaldumine - mltteröö-
mustavald erandeid kuulub nii vanade kui noorte hulka. 

Olen minagi kuulnud väljendusi uhkest majast Tähe tä
naval, paukimis tundide st ja ratsarügamendi orkestrist -
aga alati ainult väärtusliku illustratsioonina , mitte 
kunagi tõstetuna ideaali vöi Iseseisva mõtte tasemele , 
millist väärtust autor nende'.juures näha tahab* Kahtle
mata eksisteerib Rotalla ka selleks,et ema traditsioone 
edasi kanda ja korporatsiooni asutamisel vastuvõetud 
põhimõtteid , mis lj.0 aastase tegevuse Järele on Jäänud 
endiselt ajakohaseks, noorliikmetele edasi anda. Eesti
maa mu isamaa — ei ole mitte lööksõna , vaid väljendab 
eestlaste alalis* võitluse tuuma: iseseisva Eesti riigi 
ideed, nii sõja kui ka pagulasaJäätule Et see tõde mõ
nele noorele pole selge , seda väljendab artikli autor-
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gi kui ta möönab,et paljud noored näevad kodumaa mäles
tustes ainult sentimentaalset väärtust. 

Tahaks küsida, millise aumõistega , kõnelemata, ausu
sest, oleks kooskõlas teguviis,kus Rotalla koosolekutel 
hääleõiguslikud liikmed ei-i hääletaks mitte oma parema 
äratundmise ja südametunnistuse Järgi,vaid karjalnimes-
tena laseksid ennast tõugata ja lükata.Iseseisva mõtle
misvõime eitamine Rotalla nooremate kaasvendade juures 
on üpris julge seisukoht. Korporatsiooni siseelus suu
rima õiguse, hääleõiguse, ebateadlik kasutamine ei ma
huks enam ühegi aumõiste '_la.Tolle punkti kohta tahaks 
küll kõigi till seisukohavõttu kuulda. 
Autori eespool toodud üllatava väitega on loogiliselt 

seoses kurtmine vanemate kaasvendade sõnavõtmise kohta, 
sest kui iseseisev mõtlemisvõime puudub ja "loomulikud 
mutatsioonid" alla surutud , siis pole mingisugust väl
jendusviisi olematutele mõtetele ja rahu oleks täielik, 
kui ainult konvendi ja koondise koosolekutel vilistla
sed ja confraterid, kes "isiklikus elus abielus" (sicl) 
oma suu ilusasti kinni peaksid,et ajavoolu dzassist vä
sinud noorte kuxilmisorganid vähemalt nendel koosoleku
tel saaksid absoluutset puhkust. 

Noorte kohta loeme veel muudki. Kiiteks väited , et 
noored ei tunne huvi oana tegevuse vastu Ja paljud astu
vad rahvuslike korporatsioonide asemel ameerika intiim-
org'i isikliku kasu saamise eesmärgil. 

õnneks ei väljenda eespool toodud seisukohad õiget 
ja objektiivset hinnangut» Juba artiklis esitatud sta
tistikaga kõneleb autor oma väldetele vastu. Kui pagu
luses on 8 aasta jooksul tulnud Rotallasse 75 uut lii
get , siis arvestades meie paguluses viibivate kaasmaa
laste üldarvu, eesti üliõpilaste üldarvu Ja viimase pa
guluses arusaadavalt aeglast koosseisu muutumist, peame 
ütlema , et Rotallasse astunud liikmete arv eksiilis ei 
ole protsentuaalselt väiksem kui see oli parematel aas
tatel Tartus. Noorte "möödaujumisest" ei saa siin tões
ti juttu olla , ja pealegi ainult 1/6 uutest liikmetest 
on rotlvill pojad» 

Tahaksin lisada mõnda tänapäeva noorte kohta üldi
selt* 

Noored ei näi enam tundvat erilist vajadust šokeeri
da vanema generatsiooni liikmeid. Nad on ammugi kätte 
saanud isikliku vabaduse võtme» Keegi üldiselt ei 
keela neid tegemast, mis neild meeldib» • Sellega kaasub 
vastutustunne astutud sammudes, tegudes Ja väljendustes 
- mis küll mõne noore juures veel siiski ebamugavust 
tekitab* m-
Noorem generatsioon on ka tänapäeval võimeline "mttr-
geldamiaeks". Selle juures on uudsuseks, et ka suurima 

nnirrM MA 11 puhul näib noorte alateadvuses tlksuvat 
äratuskell , mis varenv-hilJem furiktsiooneerib Ja saadab 
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noored tagasi koolidesse , tööle ja vajaduse korral ka 
võitlusväljakule. 

Arvestades , et vanemad on tänapäeva noorusele suut
nud anda aJUSult Üksikuid eeskujusid ja pögen ikutee -
konnal suurel määral ainult spetsialiseeritud hariduse, 
siis on noored peagu iseenesest-2 asunud aktsepteeritava
le teele. Noorem generatsioon abiellub, omab lapsi,ehi
tab kodusid ja vajaduse korral kaitseb neid relvaga. 
Niisugune elutun netus on omane ka praeguste asukoha
maade noortele, kellega meie noortel kokkupuuteid, Ja on 
kullaltki põhjust loofca , et ka noorema generatsiooni 
noorem osa on nende ridades, kes kord vabadus sõduritena 
sammuvad kodumaale. 

Meie kodumaa ja ka pagulaskonna hilisemas ajaloos on 
mõned vanema generatsiooni liikmed oluliste küsimuste 
otsustamisel kaalutlenud liiga pikalevenivalt Ja selle
tõttu mitte õigeaegne tegutsemine pole olnud vastuvõe
tav nooruse loomupärasele kärsitumale reageerimisele -
eriti kui lõpuks ettevõetud sammud on näidanud, et need 
pikast kaalutlemisest hoolimata on jäänud puudulikuks 
vöi koguni ebakohaseks. Aga see on Juba üldine noort* 
ja vanade vaheline enamvähem igivana probleem ning sel
lel pole midagi Ühist Rotalla sisemise vaimuga . sest 
selle kujundamisel on alati olnud ja on ka nüüd kõik 
teed lahti noortele kaasalöömiseks. 

Oleks tervitatav kui käsitletud artikli autor selgi
taks, milliseid tavasid peaks muutma,millist uut ja Ro-
tallas mltteleiduvat ajavaimu peaks sisae tooma,et oleks 
võimalik ettepanekuid vaagida.Ehamäärse väljendi "pra
egune ajavaim." kasutamine jätab avatuks liiga palju uk
si ja völme kergesti sattuda tuuletömbesse. 

NOORUSE PROBLEEMEST. 
J. Hiimo. 

Sooviksin konstanteerida minu seisukohta confrl Hel-
lar Grabbi artikli "Rotalla nooruse ja järelkasvu prob
leeme" suhtes ja Ühtlasi anda selle artikli kohta lühi
ke analütis-hirmang. 

Üldine mulje jääb , et ülalpoolmainitud artikkel on 
kirjutatud täie otsekohesusega ja püütud südamelt ära 
öelda , mis seal on pakitsenud. } Noorus , see on akadee
miline järelkasv, on toodud esil# tänapäeva elufilosoo
fia valguses - tema probleemid on mitte enam ainult 
eestilised , vald ka "maailmainimese", s.o* universumit 
oma mõttega haarava inimese probleemid. On püütud tuua 
tagasi väärtuse moment noorele järelkasvule - vöiks 
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peagu öelda eksistentsialistlik tõlgendus Järelkasvu 
hindamisel. 

Jõulise ja teravalt formuleeritud stiiliga on pUUtud 
raputada kõike "uinuvat".Selles suhtes on artikkel eri
ti hästi õnnestunud, mitmed lQiked on väga tabavad, ehk 
kasutades seda vana väljendit -"nagu rusikas silmaauku". 

Hindan seejuures autori julgust nimetada olukordi ja 
mõisteid nende otseste nimetustega, heites kõrvale Iga
suguse "pugemise" või diplomaatlikult laveerimise. 

Artiklis on analüüsitud kirurgilise teravuse Ja osa
vusega, lähtudes tänapäeva nooruse probleemest, Rotalla 
praegusi puudusi ja nende põhjuseid. Selle teguviisi 
kohta vanem generatsioon vöiks ohata , ja ohkabkl , et 
"muna on targem kui kanal" Aga ärgu need ohkajad unus
tagu vanasõna "käbi ei kuku kännust kaugele". Eks nemad 
olnud kord samuti dünaamika sissetoojad, tarvitseb vaid 
meelde tuletadâ  Rotalla asutamise töukepöhjuseid. Osa 
vanastja klvlstunust Jääb elus alati ajalooliseks sam
maldunud unkusasjaks ja osa sureb täiesti välja , kuna 
tekib uut, mis omab niihästi potentsiaalset kui ka kül
laldaselt kineetilist energiat elu edasiviimiseks. See 
võitlus vana ja uue vahel on igavene, andes elule selle 
õige maitse ja värvingu. Tark on see vanem generatsioon, 
kes võib anda noortele peagu märkamatult, ilma surveta, 
suundi ja sihte , samal ajal jättea noortele suurimad 
võimalused iaetegevuaeks , et neist ei kujuneks "tume
daid Inimlapsi". Selles mõttes elustaksin Goethe sõnu: 
" und solang Du dles nlcht hast, diesen Stirb und Werde, 
blst Du nur eln trüber Gast auf der dunklen Erdel" 

Kuld kui on analüüsitud olukorda , selle puudusi ja 
pahesid ning nende põhjuseid , siis oleks veel soovinud 
nHVio autori seisukohta nende parandamiseks. Igatahes on 
artikkel arvatavasti meid küllaltki raputanud ja olukor
ra parandajaks peaks saama meist igaüks! Loodan, et see 
on nTtfjrmd noorliikmetele julgust võtta kätte sulg ja 
kirjutada oma probleemest - eriti selles osas , mida 
soovitakse ette võtta, et olukorda muuta. 

Kokkuvõttes võin nentida , et H. Grabbi artikkel on 
näidanud meile Rotalla värske vere vaateid Ja ideid, Ja 
ütelnud, et Rotalla Järelkasv on tahteline konvendi elu 
edasiviimiseks, nõudes selleks aga suuremat iseseisvust 
ja nende probleemide mõistmist. Seega tuleks kodukorra
le, mida teatavasti muuta on raske, lisada eluga sürikro-
nlšeeruvald sätteid. Eelkõige aga tuleks saada kindlaid 
parandusettepanekuid, esmajärjekorras muidugi noortelt 
endilt» 
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ROTALIA JÄRELKASVU PROBLEEMIDEST. 
, K. Laantee. 
j' 

Olles Uks paljudest rotalustest kelle vaated ei tih-
tu confrl H. Grabbi kirjutises ( Meie Side, mai, 1953) 
väljendatud seisukohtadega , pean tarvilikuks seda ltt-
hidalt ja Üldsõnaliselt konxaenteerida ( detailide ana
lüüsimine nõuaks liiga palju ruumi ), et ei jääks mul
jet , nagu kajastuks tollest artiklist kogu konvendi 
mentaliteet. 

Confrl Grabbi on oma artiklis Rotalla kritiseerimi
sel lähtunud peamiselt materjalistlik-egoistlikust el
lusuhtumisest, tarvitades väärtuste hindamisel isikli
ku kasu motiivi kriteeriumina Ja eesmärgina. On päris 
loomulik , et Rotalla isamaaliku ja kõrgete Ühiskond
lik- eetiliste põhimõtetega organisatsioonina ei vasta 
niisuguste noorte "ideaalidele". Ja kui Rotalla otsus
taks ennast kohandada säärastele vaadetele , siis see 
oleks samasugune paradoks kui Eesti vabastamist juhiks 
isik, kes on veendunud "õhtumaa allakäigu" filosoofia 
jünger; järelikult, Rotalla lakkaks olemast Rotalla. 

Kui meie leiame vigu Rotalla tegevuses , siis need 
ei tulene mitte vananenud ja ebakohastest põhimõtetest 
ja traditsioonidest, vaid pigemini rotalustest, kes ei 
seisa nendelt oodatud kõrgustel. Üheks põhjuseks on 
distsipliini lõdvenemine konvendis USA's ( Saksamaal 
oli see hoopis tugevam), mis mõjub ka negatiivselt Ro
talla prestllzlle Ja võib halvata eeskujulike üliõpi
laste tahet Rotallasse astumiseks. 

Samuti hakkab varsti kujunema probleemiks eesti
keelse filg- ja keskhariduse puudumine Rotalla Järel
kasvul. Juba nüüd teeb eesti keele õigekiri mõnele re
basele raskusi ja see muutub Üha akuutsemaks . See on 
probleem , mis vajab lahendamist kas ainult oma korpi 
raames või kaastöös teiste akadeemiliste organisatsi
oonidega süstemaatiliste kursuste korraldamiseks eest) 
keele õppimiseks, millest osavõtt peaks olema rebaste, 
le kohustuslik ja tegevliikmetele väga soovitav. Eesti 
keele õppimine tõstab ka rahvuslikku Iseteadvust, kuna 
aga selle mitteoskamine aitab kaasa ümberrahvustumi
sele. 

Rotalla ei ole immigrantide ega välis-eestlaste or
ganisatsioon, vaid Eesti organisatsioon, kes omab vald 
Uh® kodumaa , ja sellest põhimõttest - "Eestimaa ,mu 
isamaa", peab rangelt lrlrml hoidma ka rebaste vastu
võtmisel. Rot alus tel ei tohi midagi tihist olla nn. uue 
ajavaimu kandjatega , alaväärtuse kompleksi all kanna
tavate oportunistldega. 
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MÕNINGAID KOMMENTAARE. 
•*' H. Krabbi. 

Suurima heameelega olen lugenud neid nelja eelnevat 
kirjutist. Toimetuse poolt on nad asetatud käesolevasse 
ajakirja ühise grupina, kuna nad ju käsitavad ühte ja sa
ma probleemi ning tõuke jõ_ nende kirjutamiseks on andnud 
minu artikkel "Meie Side" maikuu numbris. Kõik need neli 
artiklit ( confrlconfrl Millert, Roomann, Hinno, Laantee) 
on läbi põimitud tagasivihjetega minu kirjutisse "Rotalia 
nooruse ja Järelkasvu probleeme". Tore on teada,et vähe
malt Ühe sihi, milleks ma selle artikli kirjutasin, oleme 
saavutanud. See on asetada need probleemid Rotalias tuli
punkti. Teine siht - Rotalia stagnatsiooniolukorrast väl
javiimine - ei tohiks olla ka mitte kaugel, muidugi eel
dusel, et konvendi nooremad liikmed ennast täie energiaga 
sellele Ülesandele pühendavad.Sest minu ja paljude teiste 
konvendiliikmete arvates Rotalia primaarseks ülesandeks 
on siiski olla eesti üliõpilaste intiimorganisatsioon ja 
mitte mõni isamaaliidu taoline rahvusliku võitluse keskus 
vöi vanade sõprade ring õllelaua taga, kuigi kahtlematult 
ka need eesmärgid Rotalia tegevuses ei tohi puududa. 

Mul oli kavatsus järgida oma eelpoolmainitud artiklit 
tihe teisega, milles oleksin siis puudutanud täpsemalt neid 
aspekte, mis tuleks ette võtta olukorra parandamiseks ja 
konflikti kaotamiseks. Ruumipuudusel peab see sellest numb
rist välja Jääma, kuna loomulikult on eesõigus siinaval
datud neljal artiklil, kuna on juu need kaldalt tagasipör-
kuvad veteringld,kui võrrelda esimest kirjutist vette vi
satud kiviga. Ja ongi ehk parem ära oodata, kuni kõik ve-
terjngid lähtekohta tagasi jõuavad ja jälgida, kuidas nad 
omavahel ristlevad, et siis seda ristlemise mustrit kasu
tades võiksid ettepanekud olla tunduvalt konstruktiivse
mad, la et neid tuleks mitmest küljest. 

Siiski mul on heameel,et toimetaja lähedase tutvuse ja 
onupojapoliitika tõttu võimaldas mulle juba selles numb
ris mõningad kommentaarid avaldada. Lisaks tilalpoolöeldu-
le tahaksin lühidalt kommenteerida eelnevaid artikleid. 

Confrl Millerti haruldase psühholoogilise oskusega kir
jutatud artikkel võtab endale lõviosa nii mahuliselt kui 
ka sisuliselt väärtuselt.Tema "rünnak" vaxxusepöhimötte ja 
sellest tulenevate mittedemokraatlike käsu- ja keelu ta var
da vastu on väga julge samm, kuid pea täiesti kooskõlas 
praeguse eesti nooruse mentaliteediga.Selles punktis sei-
samegi kõige suurema dilemma ees.Sest on ju vanusepöhimö-
te see, mis annab ühele korporatsioonile tema värvingu ja 
selle kaõtamisel vöi tunduval vähendamisel ei saa vastav 
org* olla enam korporatsioon selle vanas tähenduses. Tel-
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selt poolt aga just need pealesunnitud kasvatuslikud kä
sutavad ei tihtu praeguse nooruse mentaliteediga. Kui meie 
organisatsioon lähimas tulevikus selle Skylla ja Charyb-
dise vahelt läbi purjetada suucl£b, siis võime rahulikult 
tulevikku vaadata. 

Ma ei ole põrmugi imestunud,, et confratres Roomann ja 
Laantee on võtnud vägagi kriitilise ja võiks isegi öelda 
diametraalselt vastupidise ning eitava seisukoha minu va
adete suhtes.Peavad nad ju poliitiliste aspirantidena kü
llaldasel määral Ühinema vanema generatsiooni seisukohta
dega, sest see ringkond on ju ainu võimas eesti pagulas
konna sisepoliitilises elus.Boi confrl Laantee formalist
likud seisukohad lähevad absurdsusteni (uue ajavaimu kan
djad - alaväärtuskonpleksiga ojiortunistidl I), siis confrl 
Soomann jõuab oma hästi ja veenvalt kirjutatud artiklis 
väga huvitavate ja õigete arusaamadeni• Ma ei hakka siin 
Umber lükkama tema kirjutise esimeses osas veidi krampli
kult esitatud vastuväiteid, kuid pean imetlusega jälgima 
kui huvitavalt ta oma artikli teises osas käsitab täna
päeva nooruse probleeme. Eriti seda küsimust käsitlevad 
kaks esimest lõiku (Noored ei näe... ja Noorem generatsi
oon. ..) on sõnastatud selgelt ja tabavalt ning sisaldavad 
ekstrakti eksistentsialismist, olgu see sinna sisse tul
nud kas teadlikult vöi alateadlikult. Tahaksin ainult mai
nida veel, et meil ei ole põhjust karta tunletömmet, nagu 
confrl Roomann seda arvab, vaid just tunletömmet läheks 
meil tarvis! 

"Noort ei suuda sageli köita kohvikus koosistumine tükk 
maad vanematega, pealegi fcul noored on sageli suures vä
hemuses... .On aga sageli õhtuid, kus ventlleeritakse ktt-
slutusi, mis jätavad noored täiesti Ükskõikseks, kui mitte 
ütelda# et nad nende küsiAmste vastu üldse huvi ei tunne. 

confrl Tarvo Toomes 
"Meie Side"1952 nr. 5/6. 

"Noored ei seedi seltskonda, milles nad ei suuda kaa
sal tttia. See oli üks tõukejõududest, mis viis Rotalla asu
tamisele. Noortele peab nWhwn võimaluse olla omavanuste ja 
omasuguste seltskonnas• Selles tekivad mõtted, ühisette
võtted- sõjakäigud igavuse vastu, endamaksmapaneku tähe all. 
TCni meie korpi ei loo oma osakonnale konvendi korterit , 
mis pakub noortele võimalust koos olla ja ennast välja 
puistata, siis kaob meie lootus fraternititesse, kus neil 
see on võimalik. . 

vill Mihkel Luht 
mu»» kirjas toimetusele. 
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TÄHELPANU USA ROT ALUSED. 
H. Leesment. 

Nagu mäletate, pöördusin tele poole erilise uusaas
ta läkitusega milles andsin Ühtlasi Informatsiooni meie 
juubelipidustuste kavatsusist , mis tolmuvad eeloleval 
novembrikuul. Sel ajal tundus ehk mön elegl see jutt 
olevat liiga varajane , vähemalt arvati selle kohta, et 
noh hea küll, sellega on veel aega. Üsna jahmudes mär
kame , et sellest ajast on ntltld möödunud juba üle poole 
aasta ning et seisame juubeliaasta esimese Ürituse -
suvepäeva - ees vahetult. 

Selles virgutavas teadmises Rotalla XL juubeli kii
rest lähenemisest võtkem siis täna veelkordselt meie 
ju ubelikava vaatluse alla ja märkigem ära, mis selles 
asjas senini on tehtud ja mis veel teha jäänud. Lähtu
me samast järjekorrast, mis Koondise peakoosoleku poolt 
8. nov. 1952 a. juubeliaasta, programmina heakakiitmlst 
leidis: 

1. Kirjastada Rotalia juubeli album. Seda tööd juhib 
praegu vastav toimkond, mille esimeheks on vill P.Mägl. 
Artliklid on juba suurelt osalt koos. Toimkond teostab 
sisulise redaktsiooni ja tarbekorral ruumiat tingitud 
hädavajalised kärpimlsed , kuna keelelise redaktsiooni 
eest hoolitseb kirjastus ise , kelleks on "Orto". Raa
mat tõotab tulla nägus ja sisult mitmekesine. Hinnalt 
ei peaks tulema paljut Ule kahe dollarid 

2. Ülemaailmse Rotalia nimekirja avaldamine toimub 
kava kohaselt "Meie Side" aastapäeva numbris* 

3. Auhlnnatöö , toetuse vöi stipendiumi määramine 
minimaalselt $ 100 suuruses on Juba teostunud tähenda
tud Euimmft annetusega Eesti Üliõpilaskonna Toetusfondi
le USA'3. 

lj.. Ühise suvepäeva korraldamises koos Kanada koondi
sega on möleml koondise vahel kindlasti kokku lepitud 
septembri esimeseks nädalalõpuks , 30. 5.-6>. sept. (La
bor Day ). Korraldajaks on Kanada koondis ja suvepäev 
toimub kusagil Toronto lähemas ümbruses. Kavas on ro-
taluste koosolek , Ühine koosviibimine daamidega , või
malikult ka õlleõhtu jne. Oluline on võimalikult suur 
osavõtjate arv , mis tagaks suvepäevade edu ja jätaks 
sisuka elamuse. Kuna korraldajad peavad kindlustama 
teatava miin lmumarvu osavõtjaid koosviibimisele, siis 
peaks USA rotaluste panus koos perekonnaliikmetega ole
ma vähemalt 50 osavõtjat. Ööbimisvõimaluste eest on lu
batud kohapeal lahkesti hoolt kanda. Kohalesõiduvahen
did tuleb aga igaltihel ise muretseda ja selleks soovi
tan kohe kokku leppida teiste läheduses elavate kaas-
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vendadega sõidu korraldamiseks ühiselt. Palun kõigil 
söitakavatsejail aellest minule aegsalt teatada , samu
ti informeerida mind raskuste puhul sõiduki saamises 
vöi muudes küsimustes ühenduses matkaga. Olgem laupäe
va hommikul kohal väärikalt-arvukalt. 

5. Juubeliaastapäeva pidustuste osas New Yorgis on 
juba ruumid reserveeritud Eesti Majas koosolekuteks 
laupäeval , 7* nov. Ja vennastuspeoks ning järgnevaks 
koosviibimiseks pühapäeval , 8. nov. s.a. ( r ep art ca 
$ 5.-)• Erilise rahuldustundega võin aga teatada , et 
meil õnnestus leida ja varuda soliidseid ruume ka vää
rikaks juubeliballiks-perekonnaöhtüks. Selleks on Bro-
adway Ja 75» tänava nurgal asuva hotell "Beacon'1" nn. 
"Green Room", mis asub omaette keldrikorral ühes kõr
valruumidega (baar, riietehoid jne.), juurdepääsuga ho
telli peasissekäigust Broadwaylt. Ruumid on esindusli
kud , mõjudes seejuures siiski koduselt ning sobides 
kõigiti meie nõuetele, et soodustada hoogsa ballimee-
leolu tekkimist. Nagu juba varem teatatud , oleks repl 
koos daamiga ca. $ 20.00 , üksikult värvikandjalt ca $ 
12.00. Osavõtjail öhturiietus soovitav, kuid äbsoluut-
selt mitte-kohustuslik. 

Kuigi kahtlemata kellelegi ei tee hea tahtmise juu
res ülepääsmatuid raskusi nendest kulutustest ülesaa
mine , tuletan asja hõlbustamiseks veelkordselt meelde 
praktilist ettepanekut saata juubelipidustuste repart 
osade kaupa juba ette Koondise laekurile, vill Kelder1 

iie , kes on avanud vastava erikonto. Sellega väldite 
oma novembrikuu eelarve ülekoormatust ja majanduslikud 
mured ei varjuta te kommersimeeleolu - milline loo
tuste kohaselt saab olema kõige parem. Sellest kõigist 
kõneleme aga üksikasjalikumalt juba suvepäevadel Kana
das, kus me ju loodetavasti kohtume 1 

MÕNDA "MEIE SIDEST" 
0 

Käesolev on kolmas sellel aastal ilmunud tõppeltnumber. 
Toimetus lükkas selle numbri ilmumise kuu aja võrra edasi, 
kuna meie teadmata ilmus ootamatult tiks "Meie Side" Kana
das toimetatuna, millise meeldiva numbri eest sealsele 
toimetusele palju tänul Käesoleval aastal ilmub "Meie Si
det" üldse 6 numbrit. Kuue mahuka numbri ilmumine aastas 
peaks olema küllaldane. Need 6 numbrit oleks: USA maikuu 
- Nr. 1 ; Kanada nn. 1/2 - Nr. 2. ; käesolev - Nr.3; 
sept. lõpus Rootsis - Nr. Jj. ; nov. algul TJSA's - Nr. 5 J 
detsembris Kanadas - Nr. 6 . Põhimõtteks olgu , et iga 
"Meie Side "sisaldaks kirjutusi Ja andmeid kõikidest koon
distest. Selle tagamiseks on vajalik tihe koostöö koon
diste vahel ja samuti iga rot aluse virk kaasalöömine. 

Toimetus. 
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KROONIKAT USA KOONDISEST. 

ROTALIA VTVAT] 

Allpoolon lUhlke Ülevaade antud korpi Rotalia tege* 
vuaest New Yorgis ajavahemikus !$• mai - 1. august. 
Koosviibimised on tolmunud Baltic States Freedam Hou-
ses, mille ruumid on Rotalia käsutuses kaks korda kuus* 
22. mail esines lill Roman Ubakivi referaadiga tee

mal "Wall Street , kas hea sadam voi kari põgenikele". 
Hästi ette kantud ja huvitavalt koostatud referaat pak
kus kohalviibivale 22*le rotalušele palju uusi ja va
jalikke teadmisi aktsiatest ja bõrsiprobleemidest. Opo
neerisid confrl Aado Perandi ja rebi Jüri Adamson 

6. juunil tolmus K1K1K1 1a E1KJK1 Eesti Majas. Koos
olekutest võttis osa 33 .rotalust. EljtflKl'1 võeti vastu 
järgmised otsused: Liikmemaks eelolevaks semestriks mää
rati endine,s.o. till $ 1.00 ja rebi $ 0.5>0 kuus. Aju
tiselt Pittsburgi siirdunud Rotlxxx confrl Puskari ase
täitjaks kuni tema tagasisaabumiseni valiti confrl Egon 
Kapsi , kes selle aja kestvuseks omandab kõik Rot lxxx 
õiguse3. ja kohustused. D1K1 liikmeteks valiti confrat-
res Laantee (esimees), Aasmaa ja Lehtmäe. E1K1KI otsus
tas tegevliikmeks vastu võtta Roman Ubakivi. 

Samades ruumides samal päeval toimus kevadkommerss. 
Kohal 1$ vill , 1$ confrl ja 7 rebi , kokku 38 rotalust. 
Peale seni ori ja oldi kõnelesid: kõne isamaale - vill 
Konskvere , kõne lahkunud kaasvendade mälestuseks -
confrl Hinno, kõne vilistlaste auks - confrl Laantee. 
Vande vanemateks olid valitud vill Lee taru ja confrl 
Aasmaa. Järgnes omavaheline koosviibimine. 

19. juunil peeti diskus sl nnw) ronini t kusjuures aluseks 
oli võetud confrl Grafebi äsjailmunud artikkel Rotalia 
nooruse probleemide kohta. Kohal ca 20 rotalust. 

3. juulil korraldati külalisõhtu. Meeleolukast koos
viibimisest võtsid osa 25 rotalust ja lj. külalist Missi
ssippi ülikoolist. Kõne külalistele pidas vill Leesment. 

17. juulil referaatohtul kõneles vill Pa.1ur laeva
ehitusest. Referaati kuulama olid ilmunud kahjuks ain
ult li), rotalust. 

31. juulil esitas oma referaadi rebi Henno Sork. 
Pealkirjastatud oli referaat "Mõnda personaliteedi prob-
leemist."Väga hästi koostatud referaat puudutas paljuid 
küsimusi psühholoogia ja psühhoanalüüsi valdkonnast. 
Vaatamata laialdasele ja raskele teemale oli referaat 
esitatxid suurepärase selguse ja täpsusega,pakkudes kuu
lajatele uuema aja vaateid inimese karakteri kujunemise 
kohta. Oponentideks olid vill Kuusler ja rebi Grabbi. 
Kohal 21 rotalust. 
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ROTALUSED AUSTRAALIAS. 

llt-e juunil peeti Sydneyst rotaluate koosolek , kus 
põhimõtteliselt otsustati luua Austraalias korp J Ro-
talla koondis. Koosolekust võtsid osa villvill Jaason, 
Karlov, Tammelo Ja Uusna. Austraalias elab praegu 18 
rotalust. Kuid nad asuvad laialipillatuna üle suure 
mandri. Selle tõttu on omavaheline sidepidamine väga 
raske. Isegi paljude rotaluste aadressid on teadmata* 
Aadresse: 
JAASON, Viktor 2 The Avenue , Newport , N.S.W. 
KARLOV, Oskar 7 Melville St., Ryde , N.S.W. 
KLBWER, Georg 6 Clyde St., Gollford, N.S.W. 
LEPP, Augustin If06 Beaufort St., Hlghgate, Perth, W.A. 
PÕDER, Valter 24 Vaux St. , Cowza , N.S.W. 
RBILJAN,.Frcmhold Kalorama, Victoria. 
HÖKKBL, Helmut 35 Victoria Rd., Malvern Melbourne. 
SISKA, Voldemar 57 Park Terraoe , Hillside , S.A. 
TAMMELO, TTJfar 91 Berry St., North Sydney', N.S.W. 
TÜNDER, Johannes 9l|. Urana St», Wagga , N.S.W. 
UUSKA, Sergei Wundowie , 32 Noveä Oresoent , W.A. 
Tungiv palve kõigile rotalustele1 Kelledel on teada 
siin mitte nimetatud Austraalias elavate rotaluste 
aadresse, teatage need kas vill Tammelole Austraalias 
voi vill kogu juhatusele (P.Mägi 362 E l83rd St .New York.) 

VAMA* UUSI AADRESSE. 
Kanada ———————— 
oonfri Raimond MÄGI Hudson Bay Ave.; Klrkland leke, Ont. 
Norra 
vill Oskar ÖÖPIK Post Boks 15 * Asker St., Oslo. 
Rootsi 
•vili .Mihkel LUHT LahällsvSgen 4 , Lehäll. 
Id^-Aafrika 
vii J Harry PODERSOO e/o Ardhlteet Ugo Zanetti, P.O. Box 

351# Tanga, Tanganyika, East Afrioa. 
USA 
vill no HÕLPUS 828 47-th St., Brooklyn 20 , N.Y. 
vill Rein KLAUS 8l6 Eastern Ave., Soheneotady, N.Y. 
vii J Jaan TIIVEL 1320 Webster Ave., Bronx 56 , N.Y. 
rill Johannes PEDAK 2014 Mnden Ave., Baltimore,!ft • 
oonfrl Hugo ROÖMANN 1112 Seib Ave*, KLixabeth , N.J. 
eonfrl Juri HINNO Letohvorth Village , Thiells, N.Y. 
eonfrl Olaf MÄGIS Luther Theologioal Semlnary, St* Paul, 

Minnesota. 
rebi Arvo LOOKE 806 Franklln Ave., Wilkinsburg, Penna. 
rebi Aksel KIISS 15 Euclid Ave*, Sammit » N*J. 
rebi Viljar BOCK 43-30 hOth St.,Long Island City, N.Y. 
lill Kalju KÄPA I|l8 15th Ave., Paterson , N.J. 
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v.a. "Meie Side" toimetusele. 
Palun õienduseks avaldada. 

Protest juubelialbumi toimetamise viisi vastu. 

Leidsin "Meie Side" Nr. 1/2 - New York, mai 1953 » 
vill Paul Mägi kirjutise või teadeande juubelialbumi 
toimetamise kohta, milles teatatakse muuseas,et "artik
lite autorid on juba määratud." 

On nagu Iseenesest mõistetav, et kui üks haritud 
meeste organisatsioon peab juubelit ja annab selpuhul 
välja albumi, et siis on selleks kõigi liikmete kaastöö-
teretulnud. Vähemalt see võimalus peaks olema kõigile 
Ühtlaselt, kuid lseasll kuldas seda kasutatakse. Niisu
guses vabas korras sisse tulnud kaastöö kohta teeb va
jaliku selektsiooni toimetus, kellest oleneb,mida aval
dada ja mida mitte,Oleks iseasi kui oleks määratud tea
tavad teemad , mille kirjutamiseks avada omavaheline 
võistlus, kuld ka seda pole tehtud vaid on valitud see 
kõige vähem vastuvõetavam ja ebavõrdne viis. 

Protesteerin sellise diktaatorliku ja alandava tali
tusviisi vastu,mille järele autorid on "määratud".Oleks 
huvitay teada saada, kust vill P.Mägi on võtnud sellise 
alrmvalitsjaliku määramisõiguse, kes võivad kirjutada 
ja kes mitte, ning kuidas nimetatakse seda kitsast rin
gi rotaluseid, kelle hulgast teostatakse selliseid mää
ramisi? Ei ole siis midagi imestada kui sellises kitsas 
vaimus toimetatud album ei leia ruumi minu raamaturiiu
lil. 

viiJ Aug. Ots. 

Toimetuse märkus: 
Kuna "Meie Side" toimetaja on ka Ühtlasi juubelial

bumi toimkonna liige , siis toimetus sooviks seda küsi
must veidi selgitada. 

Toimetuse arvates on lgp. vill Aug. Ots teinud oma 
süüdistuse ja otsuse liiga kiiresti. Kuigi ehk põhimõ
tetes toimetus Ühineks vill Ots'a vaadetega albumi sisu 
selektsiooni kohta, siis paluks ka mõtelda sellele, et 
kas sellise vaba kaastöö meetodiga oleksime suutelised 
kuue kuu jooksul materjali kokku saama , ning kas see 
kokkutulev materjal täidaks kõiki vajalikke punkte. Al
bumi kiire ja täiuslik koostamine eeldab kindlat põhika
va ja juba ette autorite valikut. Ning kui albumitoim-
konzia esimees (vill P.Migi), peale selle küsimuse läbi
arutamist teiste toimkonnaliikmetega,kes muidugi kõik on 
oma kohale valitud, pöördub kaastöö saamiseks teatavate 
isikute poole,ei ole seal midagi diktaatorllkku. Toime
tus on üllatunud vill Otsa süüdistuse teravusest ning 
arvab selle olevat Ülearuse, kuigi ehk vastavas kirjutu
ses (MS, mai,195>3) # väljend "määratud" ei ole kõige pa
rem ning võib lugejaid viia valestimõistmisele. 
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ROTALTJSTEST KUULEME. 

vill kogu esimees Paul Mägi viibis 1.-5. aug. Toron
tos. Sõidu peapõhjuseks olid läbirääkimised seal peat
selt trukkimineva Rotalia juubelialbumi suhtes. Vill 
kogu esimehe sealviibimise puhul oli kokku kutsutud ka 
koondise koosolek. 

Rotalia juubelialbumi trükkitoimetamise eest Toron
tos hoolitseb toimkond koosseisus villvill Timoas, Ku
ris ja Laaman. 

Eesti Üliõpilaskond Pohja-Kalifornias esimeheks on 
valitud eonfrl Jaak Kukk. 

confri Armas Sootaru lõpetas University of Califor
nia arhitektuuri alal Bachelori kraadiga. 

confr! Olaf Millert õpib suvekuudel University of 
Minnesota juures, valmistades end ette doktori kraadile 
pstiholooglas. 

rebi Aksel Kiiss, kes lõpetas mõned kuud tagasi Mis
sissippi State College'1 elektrotehnika alal, on asunud 
tööle Bell Telephone Co juurde New Jerseys. Samas töö
tab suvekuudel ka confri Gusten Lutter 

confr! Olaf Mägis viibib suvekuudel teenistuskohal 
ühe kiriku juures Mohtanas. Tema aadress sept. lõpuni 
on: First Lutheran Church, 1805 Main St., Miles City, 
Montana. Sügisel siirdub ta tagasi Mlnnesotasse, kus 
tal veel üks aasta õppetööd semlnarys ees seisab. 

confr! Viktor Puskar tBBtab suvekuudel Alumlnlum Co 
of America juures Pittšburgls. 

confr! Jüri Hlnno lõpetas 9-kuullse arstide kursuse 
New York University juures ja siirdus Thlellsl. N.Y. 
osariigis, asudes ühte haiglasse resldent-arstina. 

rebi Eino Kooba saabüs tagasi Šveltsist ja asus tee*, 
nlma praktikandina tiHes siinses haiglas. Talvesemestrlks 
kavatseb ta tagasi minna šveitsi. 

•Meie Side" - korp! Rotalia ajakiri. Väljaandja korp! 
Rotalia konvent New Yorgis. Toimetaja - confr. Hellar 
Grabbi , abi tolme ta ja *.ireb! Rein Grabbl. Toimetuse 
aadress: 4l3 B 84 th Street, New York 28 , N.Y. , USA. 





KCRPi R0TALI6. BÜLLETÄÄN 

Nr.4 37 aastakäik Stockholm, oktoober 1953 

Käesolev MEIE SIDE number ilmub Rootsi Koondise'poolt sisustatuna, 
toimetatuna ja väljaantuna. Vaatamata aja lühidusele püüdis Rootsi Koondis 
selle siiski välja anda, et sellega täita ka sel aastal oma kohustus meie 
ühise arg=-i vastu ja seega kergendada seda koormat, mis muidu lasub meie ÜSA 
Koondisel - meid kõiki ühendava ajakirja väljaandmisel. 

Kokkutulnud hulgalist materjali oli võimalik kasutada, peale obli
gatoorse koondiste elu puutuva informatsiooni, ainult väga piiratud ulatuses. 
Materjali valikul tuli arvestada, et KEJÜ SIDS on ainuke tee, mis võimaldab 
meile vajaliku mõtetevahetuse kaudu jõuda ühistele seisukohtadele ja seda 
vaatamata meid lahutavatele kaugustele ja kõigi liikmete üheaegse kokkutuleku 
võimatusele, sageli isegi koondiste raames. Ühistele seisukohtadele jõudmine 
on aga eluline meie org-i terviklusele ja ühtlusele. Sellest lähtudes tuligi 
eesõigus anda neile artiklitele, mis puudutasid või käsitlesid neid olulisi 
ja aktuaalseid probleeme, mis on värskelt maie korporatsiooni elus päevakor
rale kerkinud. Arusaadavalt tuli Piiratud ruuni tõttu arvestada crtiklite so
bivust pikkuselt ja ettetoodud mõtete ring arvamuste mitmekesidust. 

Rootsi Koondis loodab, vaatamata aja lühidusele tehniliste kü
simuste lahendamiseks, suudab ka kiles olev MEIE SIDE sr.4 täita oma otstarbe 
liikmete ühendamisel ja ühise pere tunda loomisel. 

Samaaegselt kasutab Rootsi Koondis juhust, et läkitada kõigile ro-
talustele üle kogu ma maie korpi eeloleva 40-aasta juubeli puhul oma 
confratorlikud tervitused ja õnnesoovid ning soovib kõigile kindlust meie 
korp J lipukirja ja deviisi kõrgelhoidniseks. 

Leo KarupjS 
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Eesti Vabariigi vägivaldse okupatsiooniga katkestati ühel või tei
sel ajajärgul ka enamikus kõikide iseseisvas Eestis tegutsenud Ideelisi sihte 
taotlevate organisatsioonide, nende seas ka üliõpilasorganisatsioonide tegevus. 
Kui ka tolmus nende organisatsioonidj llkvideerlaisi okupatsioonivõimude kor
ralduste põhjal, siis tulevad need tühiseks lugeda, kuna ex injuria jus non 
oritur. Sellest lähtudes on nende organisatsioonide tegevus ajutiselt katkes
tatud. Sellest otsene järeldus, et norde organisatsioonide huvisid on kohus
tatud ja õigustatud kaitsma viimased põhikirjapärased organid. 

Osal, ja nimelt majanduslikke huva taotlevatel organisatsioonidel, 
milles kapitali enamus oli määravaks teguriks, on võimalus !<a väljaspool ko
dumaad edasi arendada põhikirjapärast tegevust, muidugi juhul, kui kapitali 
enamuse omajad on pääsenud vabadusse» Seda võimalust aga ei ole laialdase 
liikmeskonnaga Ideelisi sihte taotlevatel organisatsioonidel, mis toetuvad 
füüsilisele isikule - organisatsiooni liikmele. Sellest tingituna ei saa ot
seselt ka rääkida nende organisatsioonide tegevuse jätkamisest väljaspool 
kodumaad, kui küsimust käsitleda verba formalia kohaselt. Uuidugi ei saa ol
la takistusi vabaduses viibivate organisatsiooni liikmete ühisele koostööle 
paguluses oinaks võetud alustel, mis kas muudetud või muutmatul kujul vastab 
sellele, mis kodumaal oli organisatsioonil aluseks. See aga ei vabasta min
gil viisil viimaseid põhikir j apäraseid organeid nende kohustustest ega vas
tutusest kodumaal tegutsenud organisatsioonide huvide kaitsmisel. 

Sellel taustal tuleb vaadelda ka korp .'-de, nende seas ka Rotalia 
tegevuse katkestamist. Rotalia koositss vil/lcogust ja konvehdist. Konvent oma
korda jagunes Tartu, Tallinna ja teiste osakondade konventideks. Vii.'kogu te
gutses põhikirja alusel ja konvendx iegutsemine toiaus kodukorra kohaselt, 
kusjuures kodukorraga oli ka reguleeritud Tartu konvendi ja Tallinna osakonna 
konvendi vahelised vahekorrad, õigused ja kohused. iCõrgeimaks täidesaatvaks 
organiks dii vii J kogul põhikir j apärase peakoosoleku poolt valitud juhatus ja 
konvendil kodukorrakohase konventide kiki poolt valitud presiidiumid. Kodu
korraga oli ka lahendatud tartu Ic.1 5a Tallinna osakonna kj presiidiumite va
hekorrad. Tegevuse katkes tailisega ei saa kokku astuda korp.1 kõrgemad Instant
sid, nagu seda on põhikirjapärane vil^Rogu peakoosolek, Tartu ki ning Tal
linna osakonna kJ koosolekud, et vabalt toimetada seda, mida ette näevad põ
hikiri ja kodukord. Kurni selle võimaluse tekkimiseni ja uuta põhikirja- ning 
kodukorräkohaste organite valimiseni peavad need organid või organite liik
med oma kohustusi edasi kandma, kes clid amstis korp.1 tegevuse katkestamisel. 
Nendel on lasunud kõigi nende ülesannete täitmine, rida ette näevad põhikiri 
ja kodukord ning ml Ho täitmine ei o±o takistatud olnud okupatsioonidega või 
jälle pagulasolekuga. Eestkätt on aga. nende ülesandeks olnud üldhuvide silmas
pidamise kõrval tõsiselt valvel olla, et korpi jc. tena värvide au kaitstud on 
ning deviis kõrgel hoitakse, mitte ninalt sõnades, vald ka tegudes >-

Eelpoolöeldu puudutab seda Rotaliat, mille tegevus katkestati Eesti 
Vabariigi okupeerimisega ja nis ootab võimalust täna tegevuse uuesti ülesvõtmi
seks raudeesriide eos ja taga viibivate liünote ühisel osavõtul ning alustel, 
mis maksmas olid katkemise camr-dii vci ltoksma panr.rJcse nende enda poolt. 

Sellega rööbiti on aga vcLjduas; pääsenud Rotalia liikmed võtnud 
üles omavahelised kontaktid, organiseerunud ja asunud ühiselt tegutsema seal, 
kus see võimalik. Soe on toimunud pea ilaelt reis riikides, kus rohkem rctalu-
seid oli koos asumas ja n&nde poolt on ccürorda kontaktid edasi arendatud rii
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kidevahelises ulatuses. Tegevuse arendamisal cn aga oldud sur.::ituU cjud^st tin
gituna looma uusi aluseid tegutsemiseks ja vanadest, kas muudetud või sriuiratul 
kujul, rakendama ainult seda, mis pagulaseludes -õinalik. Arvestades Iciiutav&jd 
kaugusi ja arvesse võttes esilekerkinud ja kerkida võivaid r-õttskäike, 3it-esu
guseid tõlgendusi ja tõlgitsusi, võib seesugune olukord pikapeale ohusta; a Ro
talia terviklust ja liikmete ühistunnet ning viia separatismi c-hu&saisslet Sel
le vältimiseks on paratamatuks vajaduseks kiiremas korras vr.tzp. paguluses tegut
semisel võimalikult ühised alused ja ava määrata oaavchelins juhtierr.ijc kord, 
nii riikides kui ka riikidevahelises ulatuses. Sellest lähtudss ongi Roe ts:', 
koondise s/a presiidium leidnud vajalikuks küsimise käsitleaict forsseerima. 
Võimaluste loomiseks ja küsimuse kiiremaks kllsitlenissks on presiidiumi, peolt 
koostatud esialgne kava kui diskussiooni alus ja saadetud Laiali tsi.str.le koon
distele ja oma osakonnale Göteborgis. 

Selle kava kohaselt kinnitavad kÕigepe&lt vabaduses viibivad rotalussd 
kirjapanduna ema kiud]at tahet ühiseks tegutsemiseks paguluses. Aluseks on selle
juures : l) korpi vennalikkusele distsipliinile ja kindlatele; traditsioonidele ra
jatud kodukorra kohane tegevus kodumaal ja 2) korpi auväärne, tulemusrikas ja 
õpetusrohke minevik. Samas antakse veelkordne kinnitus kõrgel hoid- Rotalia li
pukirja "Eestimaa, mu isamaa" ja aas hoida deviisi "Ausus> kindlus, is&teadvus, 
ühistunne™. Otsuses märgitakse kokkuvõtlikult ja üldsõnaliselt ka tjgutswmis-
ülesanded paguluses. Tõotusele truuks jääda korpi õilsatele sihtidele, taotlus
tele Ja traditsioonidele, seltsib siin vastuvaidlemata imperatiivina, ajast ja 
olukorrast tingituna, kaasa aidata $ a) Seati rahva kustcaatu õiguse taast-rsisel 
vabalt ja iseseisvalt oma elu arendada ning ise ara näHrat-a c-.a rüklilzu iseo^e-
mise alused Ja b) Eesti rahvuse ja terat kultuuri säilitamisel ning edasiarenda
misel võõrsil. 

Järgnevas koondiste põhikirja kavmiis täpsustatakse kõig- pealt sihid 
Ja ülesanded paguluses, piirdudes nendega, tuis cnaz-vähom teos uitavad. Jhrr,nõ
valt määritle takse koondiste ja tema %akondads organisatsiooni vom nir-g ts^ät-
semise alused; liikmete õigused ja kohused; organid, r.«?ndc õigused ja kchu:.cd; 
tulude hankimise, kulutuste te£emiso ning aruannete kinrJLtoisc; kord }riu. jne. 
lühidalt öeldes, kavandis on puutud kõike seda käsitleda, uis senise Kojtsi 
koondise praktilise tegutsemise kogemustena ̂ -Hlja kujunenud või mis cn osutunud 
vajalikuks tuleviku seisukohalt kindlar^lt ja sels-jnalt ara näär aia lah^avraBiis-
te vältimiseks. Lõpuks on muidugi ka ette nähtud salle põhikirja muv.tai^ kord. 
Allakriipsutamist väärib, et erilist rõhutamist on leidnud põhikirja kr.var.dis Ita 
paguluses korpi terviklus ja liikmete ühtlus. Saauti on otseselt ette kirjutatud 
kodukorra aluseks võtaine tegutsemisel leeigi nende juhtude jaoks,, see võim
lik. Selgesõnalist rõhutamist leiab asjaolu, et saosugusel viis~l Ro-alia +-e?j-
vuse edasiarendamine paealuses on ajuti.-ie ja oludest tin^ita-l ning kesüab Linult 
seni, kuni vabal kodumaal on avanenud võimalus Rot -liji tc^svus- uu-.- cr talust,uri
seks. Märkimist väärib vahust veel see, et põhikirja kuvandis cn kr^usii s.v: 3 £... j 
toodud kaks alternatiivi Rotalia pasu3.*i>ec uld.juhatusa nfJüstJse jt- v niidis vi is ̂ 
kohta. Lahtiseks on jäetud sol7o kui tervikut suaibsliseeriva ja juhtiva ning ko
gu orgi Jooksvaid asju ajava organi to-^tsoaics alused, õigVweu ,ia kah mcd, ku
lude katmise kord Jne. jne. Põhjuseks cn • luid tahu jättz. ubbcpa^.äir: zv ko
hustus neile, kas on paguluses neis ülocanntes; tegutsenud või t.w-.y.tieruu ja see
ga kõige kompetentsemad sellfi osa vorjii^:isek- -

Rootsi koondise preeiidivmi ebiepinok on asa t-äislir.- va87.?v.d s-illclo 
seisukohale, mille kohasele p^v.-gniQD *sguuc.-uj ser. nahasse ii;c-aistV.cao»t:e Ho-
talia tegevuse õiguslikku jarga. SJII*. .äjiüukoha osiLatoojai et eite., et tos Nä
gevus ei ole sugugi kooskõlas nenda alustega, nis oliu korp.1 elusal:;-, ka./.!;.-.; -.?. 
Et seda kooskõlla viia, selleks peetakse kiil/ «\ldascks i'of _':orra riuuizaii;.. Kuidas 
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aga muutmist läbi viia, nii et see oleks kooskõlas kodukorras ette nähtud 
muutmiskorraga ja seega omaks õiguslikku kehtivust kõigi liikmete kohta, on 
praegu selguseta. Jättes kõrvale moraalse ja psühholoogilise külje asja juu
res asub Rbotsi koondise presiidium seisukohal, et see pole üldse kodukorra-
kohaselt läbiviidav. Kodukord näeb ette kolm instantsi, nimelt vilikogu põhi
kirja peakoosolek, kodukorrakohane Tartu ki ja Tallinna-osakonna k.' osavõtt 
otsustamisest, ja see on conditio sine qua non, et kodukorra muutmite või -
täiendamine omaks kohustuslikku jõudu kõigile liikmeile. Eespool on juba mär
gitud ja ülearune oleks hakata lähemalt selgitama, et nende instantside kokku
tulek on teostamatu ja seega ka kodukorra Õiguslik muutmine läbiviimatu. See 
aga ei ole takistuseks, et Rotalia paguluses võtab aluseks vastavalt ja vaja
likult praegusele olukorrale muudetud kodukorra, kas ühes muudetud vil.'kogu põ
hikirjaga või ilma< Sel juhul aga muidugi ei saa rääkida otsesest iseseisvuse-
aegse tegutsemise jätkust ja orgi ning tema organite õigusjärgsusest paguluses. 
On tekkinud vanade ja uute liikmete osavõtul korp/ Rotalia paguluses, mis koos
neb kooftdistest ja üksikliikmetest. Selle tegutsemise aluseks on kas siis Root
si kooridise presiidiumi ettepaneku kohaselt ühiselt välja töötatud ja heakskii
detud põhikiri või siis jälle, kui seda otstarbekamaks ja kasulikumaks peetakse, 
korp.' Rotalia kodukord vastavalt praegustele tegütseinisiingimustele ümbertööta-
tuna ja edaspidi vajaduse korral ümbertöotataväna. 

Eeltoodud read tahavad olla Rootsi koondise praeguse presiidiumi lü
hike ja kokkuvõtlik selgitus oma sammule. Sellejuures tuleb aga veelkordselt 
kindlalt rõhutada, et Rootsi koondise presiidium ei ole taotlenud muud kui se
da, et vaba ja asjalilcu.- sine ira et studio - mõtetevahetuse, olgu need siis 
pro või contra, feeel, leiaksime selle tõelise kuldse kesktee - aurea mediocri-
tas -, mis laseb teoks saada neil sõnadel, mille esimesed tähed moodustavad 
korpi tsirkli. 

Mihkel Truusööt 

SEE OLI SIIS 

Jah, see oli siis, kui me - s.o. paras kamp saarlasi - 1923.a. sü
gisel tulime Tartusse, et Alma Materi teaduseallikatest osa saada. Olime sa
mal kevadel lõpetanud Kuressaare gümnaasiumi ja tahtsime nüüd kõike näha ja 
kõigest osa saada. Ega me olnud just eriti vagurat tõugu. Mõnikord kobrutas 
energia üle ääregi. 

Kui me olime siis oma ametlikud asjad ülikooliga korda ajanud, ai
ned sisse kirjutanud ja selgusele jõudnud, et aega jätkub üsna ohtrasti igaks 
asjaks, kui vähem tähtsatel loengutel käimata jätta - ega neid tähtsaid siis 
enam palju järele jäänudki -, siis hakkasime veidi ümber vaatama, kuidas üks 
korralik tudeng ka elama peab. Käisime hoolega hommikustel "börsidel" peahoone 
koridoris, et valitsevasse mütside värvikirevusse veidi korda saada ja avasta
da, missuguse orgi nimi, missuguse mütsi taga peitub. Ega see nii kerge just 
olnudki. Seal nad seisid kõik, igaühel oma kindel koht, ja vaatasid üleoleva 
rahuga vaeste metsikute peale, kellel polnud mingit kohta ja kes jalutasid 
seepärast edasi-tagasi piki koridori. Imetleti vanahärra Simonit, ülikooli 
portjeed, suure kella all. Ta tervituse järgi võisid kohe tunda, kui suure 
kaaluga keegi tudeng oli.Meiesuguseid noori metsikuid tervitas ta ainult 
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siis, kui läksid alandlikult Õppekava ostma. Ja ka siis väga isalikult ning 
üleolevalt* Ta tervitas .sind ehk kõige enam paar. päeva, kui olid kava eest 
maksnild natuke rohkem küi houtud. Vanahärral polnud ja alati küllaldaselt 
peenraha! et tagasi anda« 

Heake küll» Varsti õppisime ka värve tundma. Vähemalt tähtsamate 
korpide omi. Sini-must-rohelisi tekleid seal küll polnud ega polnud meist 
keegi kuulnud ka Rotalia nime. Oldi juba siin-seal ka külas käidud. Peami
selt vanemate koolivendade kutsel või sugulaste soovitusel. Tekkis juba tea
tav pilt tudengite orgide sisemisest elust. Mitmesugustel põhjustel polnud 
aga ükski veel astunud seda viimast sammu ega ennast lõplikult sidunud= 

Nõnda alustasime järgmist sügissemestrit sama metsikult kui aasta 
varem, kuigi palju suuremate kogemustega. Siis tuli kodulinnast värsket lisa. 
Kellel oli koht valmis, see uhkeldas varsti musta tekliga, kellel polnud -
see ootas meie poolt valgustust, sest olime ju vanad olijad. Aga keda sa os
kad kiita või laita.' 

Äkki ühel kenal päeval tegi Villi Allik meile selgeks, et meie 
teadmised neis orgide asjus olevat üsna puudulikud. Olevat veel üks korpi 
Rotalia, puha soliidsed vanemad mehed, Peterburis asutatud, asuvat Lille tä
navas jne. jne. Teadis selle ajalugu peensusteni. Ja me polnud niisugust ni
me kuulnudkiJ Ta siis selgitas, et olevat kohanud Ruudu Vöhrmanni Vooremaa , 
kes olevat just värskelt aastapäevaks värvid saanud, ja kutsunud sinna külla. 
See lünk meie teadmistes oli üsna piinlik tunda. Võtsime asja tõsisele kaalu
misele. Käisime maja vaatamas. Polnud viga - maja mis maja ikka. Linna sees 
ja puha. Sini-must-roheline lipp lehvis mastis kah. 

1925.aasta esimese semestri algul läksime siis ka terve meeskonna
ga külla. Seal me siis olime: Alliku Villi, Kaljo Too, Hansi Lutt, Varba Et-
rock Paulj, Konradsoni Teo ja mina ka muidugi. Toad olid lagedad. Mööbleid 
oli vähe. Ühes toas oli paar lauda ctsati koos, vineerpõhjaga toole ümber. 
Laua otsas istus mõni tudeng, muist värvides, muist mustas mütsis. Õllekan
nud ees. Ega neid rohkem olnud kui meid. Tegime tutvust ja sobitasime ennast 
ka istuma. Kannud tekkisid ka meile ette. Siis said aega ka pererahvast vei
di silmitseda. Laua otsas istus muheda näo ja naervate silmadega auväärt tu-
dent vanas luitunud teklis, mille põhi oli auke täis. Sellest siis see vanus 
ja auväärsus. Tehti selgeks, et olevat olderman Fred Tomingas. Kui kange mees 
ja tähtis tegelane ta oli, see selgus hiljem. Peale tema oli seal veel kaks 
värvikandjat, kui ma Õigesti mäletan: Gleb Jakobson Gleba ja Jüri Rebane. 
Ruudu ka muidugi, kui ta polnud juba degradeeritud sel ajal. Teised olid mus
tades mütsides: liii Viktor Riks ning rebased Herman Hanson Pullo ja Eduard 
Pisuke Eedi Ruudu oli majandus. Tol korral olid paale meie külas ka vist 
Edgar Alfred Sööt Inimene ja Volli Kiss. Külalistel oli enamus. 

Esimesed kannud joodud, hakkas keel libedamini liikuma ja jutt voo
lama. "Silentiumi Ad cantumJ" ja rapiiri lajatus vastu lauda ei s-jganud ka 
väga tihti, sest laulu tegijaid polnud just palju. Järsku vajus tuba mehi 
täis - üks korp.1 oli külla tulnud. Vist oli see Rajala, kui ma ei eksi. Vae
vu mahtusid kõik istuma. Pererahvas kadus nüüd hoopis Icülaliste hulka ära. 
Rebased ei jõudnud enam kanne täita ja Villi ning veel mõni meist laks ma
jandusele ja rebastele appi. Tundsine ennast juba oma inimestena. Haasimise 
puhul olime vahvasti pererahva poole peal. Meie keeled polnud ka just väga 
nüridad. See vist selle asja näaraski - olid kohe saatusest sinna seatud. 
Noh, ja kui siis võõrgs vägi oli lLÜ/.cunud ning Ruudu ääri-veeri mööda selgeks 
teinud, kuidas see sisseastumine toimub, siis kirjutasime ena sooviavaldused 
valmis ja saime Fredilt mustad mütsid pähe. 
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Vana kallis FrediJ Ta oli olderman, senior sest Abel Käbin, kes 
seda ametit siis pidas, oli tihti ärasõidus , paukandi, kantandi ja kes veol 
kõik ühes isikus. Ega tal meiega kõrge olnud, sest nagu öeldud - me polnud 
just seda kõige vaguramat tõugu. Hoopiski mitte." 

Kus nad nüüd kõik on, need toredad sõbrad, kes tol talvisel laupäe
vaõhtul Lille tänavas koos olid ja kellega nii palju aastaid rännati tudengi 
elurada "segi nutu-naeruga"? Konradson on siin Rootsis, Villi - New Yorgis 
Ja Fred - Torontos, kus tahab sealsetele noortele õigeid Tartu "korcmankse" 
õpetada, nagu MEIE SIDE teadis kirjutada. Ja need on ka kõik. Töised on sur
nud või neist pole teateid. 

Nõnda see meie elu paraku on: ühed lähovad, teised tulevad. Aga 
Rotalia elab edasi. Ja 30 aasta pärast kirjutab ehk sellest, kuidas siis kõik 
oli ja sündis, keegi neist, kes 1953.a. sügisel sai musta tekii Rotalia sirk
liga Ühendriikides või Kanadas või Rootsis. 

7. Klauren 

B214iI4=IiQQStf§i=ž4=^>Si£M§YS=E§91üiyi= 
Confr. Hellar Qrabbi artikli puhul MEE SIDES 1/2 f 1955),5-9 

Confrater Qrabbi väga huvitav ja hästi kirjutatud artikkel puudu
tab küsimust, mis ei ole aktuaalne vaid Rotalia kitsais raames, vaid ka 
laiemas perspektiivis. Eesti noored üle tarve maailma'seisavad praegu raske
ma probleemi ees kui nende vanemad rahvackaaslased. See eriti noortele ak
tuaalne probleem on: kas olla eestlane, kas jääda eestlaseks? Vanadel on ri
da takistusi ümberrahvustumise teel. Esimeste hulka kuulub näiteks võõraste 
keelte Õppimine, mis vanemale inimesele enam sugugi kerge ei ole, samuti ka 
oma kutsealaste oskuste ümberhindamine. Peale selle hoiavad neid, kes oma 
elu parimad aastad on elanud kodumaal, minevikku suunduvad juured ümberrah
vustumisest. 

Noored muutuvad kergemini emigrantide st immigrantideks ning edasi 
oma uute kodumaade truudeks alamateks. Ei maksa silmi kinni pigistada fakti 
eos, et eesti lapsed Rootsis ja USA-s räägivad paremini rootsi resp. inglise 
keelt kui eesti koelt. Lapsed rootsistuvad või amerikaniseeruvad ka oma kom
metelt ning harjumustelt. Praegu "rebasealised" noored ei ole rahvuslikust 
seisukohast veel kaugeltki katastroofilises olukorras. Nad on kõik lapsepõl
ves näinud Eestit ja õppinud eesti keelt vähemalt rää!:ima kirjutamise oskus 
praegu 20 aastaste noorte hulgas on emakeele osas juba võrdlemisi vilets . 
Milliseid rebaseid võime meie aga saada 5-6 aasta pärast? 

Confr. Qrabbi tarvitab oma artiklis võrdlust: noor ujub vees ja 
näeb pea kohal sinist taevast. Ma küsiks - kas võib olla kindel, et see tae
vas mida ta näeb, on just sinine? Kas ei ole see taevas väga paljudel juhtu
del sini-kollane või puna-võlge-triibuline? Ja kas tuleb selle nhgemiseviisi 
üle nii väga imestada? Ümberrahvastudes noor satub rikkamasse ja võimsamasse 
ühiskonda. Temale avanevad võimalused hiilgavaks karjääriks, rikkuseks) kuul
suseks. Kõik see võib talle olla sej, mida inimene siin maa peal nimetab tae
vaks. Kui ta aga neist võimalusist loobub ja valib sinise taeva, millised 
võimalused jäävad temale siis? Kaine kaalutlus ütleb, et ta sel juhul kind
lasti teeb "halva äri". Jäada välismaal eustlaseks on kahtlemata ohver isa
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maa altaril. Selle ohvri absoluutne suurus muidugi oleneb olukordadest ja 
isikutest. 

Eesti organisatsioonid välismaadel nõuavad ema kaasmaalastelt sel
liseid ohvreid. Nad nõuavad lastelt emakeele õppimist, vanematelt osavõttu 
seltskondlikust tegevusest, kaasalöömist propagandas iseseisva Eesti taasta
mise sihiga. Nad loodavad sel teel päästa osagi eesti pagulaskonnast tulevi
ku Eestile. Siiski kasvab äralangejate arv aastast aastasse. Seda eriti noor
te arvel. Ja peab ju ütlema, et ei ole kerge võidelda peaaegu paljaste käte
ga maailma suurimate riikide gravitatsiooniväljade vastu. Selleks on vaja 
idealismi ning see omadus muutub paraku aina haruldasemaks. 

Tulles puht Rotalia küsimuste juures confr. Grabbi leiab, et Ro
talia järelkasv sünnib ebaloomulikult - osa rebastest on vilistlaste pojad 
ja nende sõbrad, osa on vanemad mehed, kes juba on lõpetamas oma õpinguid. 
"Mees tänavalt" suurel määral puudub meie rebaste hulgas. Kui me vaatame 
neid tegureid, mis meile Eestis rebaseid tõid, siis oleksid need järgmised: 

a) sõpruse sidemad 
b) perekondlikud sidemed 
c) lootus õpinguis abi saada 
d) lootus abile kohasaamisel pärast ülikooli lõpetamist 
e) värvitekkel ning sellega kaasuv seltskondlik posit

sioon 

Millised neist teguritest kehtivad veel praegu? Minu arvates vaid a, b ja e. 
Et need kõiki eesti noori ei saa kaasa tõmmata, on päris selge. Paljud küsi
vad: mis mul sellest kasu on, mis see mulle pakub? Kui tahame sellele küsi
musele ausalt vastata, siis peame ütlema: Sul ei ole sellest üldse kasu, vaid 
ainult kahju - kahju ajast ja rahast. Ta pakub Sulle kontakti maaga Põhja-Eu-
roopas, kus Sinu vanemad on sündinud. See maa on väike, vaene ja nõrk. Ta on 
orjastatud. Nendele, kes oma juured on ajanud sügavale võõrasse mulda, võib 
Rotalia omada teatavat väärtust vaid romantilisest seisukohast, sidemena "with 
dad's oid country". Nendele aga, kellele Eesti on realiteet ja tuleviku lootus, 
nendele on ka Rotalia realiteet, lootus tulevikule ja side minevikuga. Ta on 
sillaorganisats ioon. 

Sel momendil, kui lõplikult selgub, et Eesti taastamine on absoluut
selt võimatu, kui eesti rahvas on hävinud seda momenti loodetavasti kunagi 
ei tule , kaob ka Rotalia elumõte. Silda ei ehitata tühjusesse. Tühjusesse 
suunduvat silda nimetatakse palkoniks, millel seistes võib vaadata minevikku. 

Praegune olukord ei ole Rotalia elus sugugi mitte ainulaadne. Aastal 
1915, kui Rotalia asutati, astus 10 eesti üliÕpilaäb välja üliõpilaste üldor
ganisatsioonist Petrogradis just sel põhjusel, et see organisatsioon võõra 
ümbruse mõjutusel järjest rohkem kaldus kõrvale eestlusest. Särk kippus püksi
värvli vahelt välja. Meie teame, les need kümne olid. 

Ka praegune Rotalia ei tohi muutuda ei ameerika "fraternityks" ega 
rootsi "nationiks", vaid ta peab jääna eesti korporatsiooniks. Nendes raamides 
peab Rotalia oma noorliikmeiie pakkuma ehk enamat kui seni. Selleks peavad aga 
noored ise rohkem kaasa töötama. Ma olen aga absoluutselt selle vastu, et võe
taks ette radikaalseid muudatusi organisatsiooni struktuuris sellepärast, et 
mõni rebasekandidaat ära langeb põhjendusega, et Rotalia on liiga konserva
tiivne. 

Sellega seoses ka natuke arvulist "demagoogiat". Confr. Grabbi mai
nib arvu 75 rebast 8 aasta kohta. See oleks ca 10 rebast aastas. Juba absoluut
se arvuna võttes ci ole see halb. Arvestades aga praegust Välis-Eesti rahva
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arvu 60.000 peale, näeme, ot see arv üleviiduna normaalseisse Eesti oludesse 
tähendaks ca 180-mehclist coetust. See oleks peaaegu kompliment Rotallale* 
Kahjuks tuleb igaaastane coetus jaotada kolme koondise vahel kolmes eri rii
gis, kusjuures coetuste liikmed on laiali paisatud üle kontinentide. Igatahes 
tõuseb noorte osatähtsus looduse seaduste järgi aasta-aastalt. Praegusel mo
mendil on USA-s 45 vilJ ja 47 b.'vilJ confr J ja reb.', seega suhteliselt vähem 
vilistlasi kui Eestis. Pealegi tuleb arvestada seda, et inimene ei muutu va
naks sellega, et ta saab endale vilistlase tiitli. Seepärast praegu hädaabi
nõuna eksisteerivad segakonvendid vilistlastest ja eenfratereist järjest noo
renevad. Vanu jääb järjest vähemaks ja sellepärast tuleb austada neid, kes os
kavad veel rääkida ratsarügemendi orkestrist. Confr. Grabbi ei ole vist ise 
Täne tänava maja näinud. Mina olen. Aga ma ei ole näinud Lille tänava maja 
Tartus ega Berliini ja Petrogradi konvente. Need on mulle ajalugu. Meie jä
rele tulevad loodetavasti uued generatsioonid, kellele meie võime rääkida 
New Yorki ja Göteborgi koondistest, mis nendele koos kõige endisega on aja
lugu. Sellest ajaloost käib aga sinise-must-rohelise niidina läbi Rotalia 
traditsioon. Hoidkem seda niitiJ 

n Vitold Saretok 
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ROTÄLL; JÄRELKASVU PROBLEEME 

On siiras tahe suruda confri Hellar Grabbi kätt ja ütel
da talle aitäh mõtete ning põhjuste analüüside eest, miks-paljud akadeemilis
test noortest ei ühine korporatsioonidega (vt. MEIE SIDE nr.1/2, 1953). Pais
tab, et see noorte probleem ci esine mitte vaid USA-s, vaid igalpool. Võrrel
des confr.' Grabbi analüüsi näeme, et põhjused on neam-vähem ühised nii USA-s 
kui ka Rootsis. Võib oletada, et samad põhjused on ka kehtivad teistes maades 
ja nimelt: vanad akadeemilised intiimorganisatsioonid ei suuda köita noori, 
ei haara neid küllaldaselt, ei paku huvi neile küllaldasel määral. Meie vaba
duses viibivad noored on üles kasvanud ja arenenud "tules ja tormis", kui nii 
võib nimetada läbielatud sõdade ja okupatsioonide ajajärke. On selge, et selle 
tulemusena on nende huvid ja ellusuhtumine teine kui see oli meie noortel veel 
aastat kümme, viisteistkümmend tagasi. Ka nende võitlus igapäevase leiva eest 
ning ümbrus, kus nad õpivad, on lahkuminev sellest, mis oli veel tosin aastaid 
tagasi. Meie peame arvestama asetleidnud muudatusi ja tingimusi, milles meie 
noored on meheks sirgunud. Paljud meist - vanematest - oleme ka ise kaasa aida
nud oma noorte selleks arendamiseks, mida nad praegu on, oleme neid ergutanud 
rahvuslikule võitlusele, oleme tahtnud kergendada nende kohanemist võõrastesse 
oludesse, sealjuures aga nõudnud, et neist saaksid head ja tublid eestlased. 
Paljusid noortest oleme välja saatnud esindama meie rahvast "saadikutena põlv
pükste s" jne. KÕik ülaltoodud asjaolud ei ole jätnud mõju avaldamata meie noor
te kujunemisele selleks, mida nad praegu on, ja nimelt: suures ja kaaluvas ena
muses tublid ning töökad eesti noored, kes on auks meie rahvale. Oleme aga sa
geli küll olnud pettunud selles, et nad ei tunne nii suurt huvi akadeemiliste 
intiimorganisatsioonide vastu, kui meie iso tundsime. Meie - vanemad - ei suu
da aga sageli taibata seda, et nimetatud organisatsioonid on "kitsaks" jäänud 
paljudele noortele. 

Lähtudes eeltoodust on minu arusaamise järgi ainuke võimalus katsuda 
kohandada Eesti vanu akadeemilisi organisatsioone, Rotalia kaasa arvatud, muutu
nud olukorrale, eeldusel, kui tahame näha suuremat juurdekasvu oma kallile Ro-
talialie ning kui tahame, et Rotalia veel kaua püsiks. 
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Käesolevate ridade ülesanne ei seisa mitte selles, et confr.' Grabbi 
poolt tõätetatud noorte järelkasvu probleemi lahendada. Selle probleemi la
hendamiseks ei ole ükski meist üksinda võimeline, vaid meie peame tõsiselt 
suhtuma sellesse probleemi rling ühiselt leidma teid ja võimalusi, kuidas seda 
lahendada^ Mulle tundub, et meie peame loobuma võib olla nii mõnestki siiani 
äthnsaks saanud uususest ja kombest, jja neid asendama nende uute tavade ja 
kotitnetegä, ttlida elu on sundinud meie noori omaks võtma. Kui meie seda teame, 
ÄÜ8 ei näita meie sellega oma nõrkust, vaid just vastupidi Rotalia tugevust. 
fcaJfe Oma kogemustest, et ainult tugev organism suudab kohaneda elutormidele, 
hofk aga murdub. Rotalia on siiani suutnud kohaneda kõikidele elutormidele, 
on nii paljugi visatud üle "parda", mis ei sobinud muutunud olukorrale. Võ
tame kas või meie kodukorra. Sellest on kadunud paljugi, mis oli meile püha
dus näiteks kolmkümmend aastat tagasi, kui ma astusin Rotaliasse. Selle ase
mele on tulnud uued kodukorra §§, mida on dikteerinud tegelik elu ja Rotalia 
elujõud ning arenemine. Sama arenemise ja kohanemise teed peame ka praegu 
käima, kui tahame, et Rotalia püsiks, s.o., et Rotalial oleks küllaldane 
juurdekasv. 

Rotalia järelkasvu probleem tekkis akuutselt päevakorrale Rotalia 
pagulusse asumisega, seega on see probleem juba üheksa aastat vana. Confr.' 
Grabbi on selle probleemi tänuväärselt MEIE SIDE veergudele toonud. See pro
bleem peaks igale rotalusele südamelähedane olema ja igaüks meist peab kaasa 
aitama, et leida teid ja võimalusi järelkasvu probleemi lahendamiseks ning 
luua Rotalias olukord, mis pakub huvi meie õppivale akadeemilisele noorusele. 
Kui Õppiv akadeemiline noorus leiab Rotalias olukorra, mis rahuldab tema hu
ve ja vajadusi, siis -laheneb ka sellega järelkasvu küsimus. Oleks vale seisu
koht, kui meie asuksime seisukohale, et õppiv eesti noorus peab kohanema sa
japrotsendiliselt Rotalia siiani välja kujunenud kommete, tavade ja sellega, 
mida Rotalia talle pakub. Nagu senised kogemused on näidanud, ei vii see tee 
sihile, vaid siin peab otsima teisi teid ja võimalusi. Mulle tundub, et siin 
on vajalikud kompromissid noorte ja vanade vahel, on vajalikud ka kompromis
sid vanade ja uute kommete, tavade ja uususte vahel. "Käsukorras" meie ei 
saa lahendada järelkasvu küsimust. Noor astub meie liikmeks ja saab heaks ro-
taluseks ainult siis, kui ta leiab Rotalias seda, mis teda huvitab ja mis on 
vajalik tema vaimsele elule ja arenemisele. 

Stockholm, 15.aug.1953 

\> " • •• r: \ •• V v JH-
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J. Toomes 

C -71 ..-A.l. -fK / ' —' - . <' ' 
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Korduvalt on noorte poolt, ühe), voi teisel ajal ja viisil, puudu
tatud probleeme, millised uhenduses Rotalia tegevusega paguluses; Viimasena 
on seda käsitlenud MEIE SIDE veergudel confr.' H. Grabbi, ühes pikemas ja põh
jalikumalt analüüsivas artiklis. Kahtlematult näib kaaluvaid põhjuseid olevat, 
probleemi seesugise tõsidusega esiletõstmiseks. On märgitud, et sellele prob
leemile õige lahenduse leidmine on elulise tähtsusega Rotaliale. Õige lahen
duse leidmine aga omakorda on võimalik ainult, siis, kui probleem leiab iga
külgset ja põhjalikumat käsitlemist, meie kõikide poolt, vastavalt igaühe pa
remale arusaamisele. Sellest'tingituna ongi järgnevad read kirja pandud. 

Confri Grabbi võrdlus sillaga on kiili piltlik, kuid isiklikult an
nan sellele sillale hoopis teistsuguse sümboolse kujutuse. Minu silmis on 
selle silla iilesandeks paguluses olla muuhulgas eestkätt vanadele ja noor
tele sidemete säilitamise ja alalhoiu vahendiks eestlusega ja kõige sellega, 
mis meenutab meie kodumaad ja rahvast. Et selle silla vajadus ja tähtaus on 
praegustes oludes tublisti suurem, kui see oli isegi Peterburi ja Berliini 
ajajärkudel, on ümberlükkamata. Neil ajajärkudel ei olnud sidemed oma maa ja 
rahvaga läbi lõigatud. Praegu ei saa aga meist keegi isegi öelda, kas ja ku
nas võimalus tekib vägivaldselt katkestatud sidemete jaluleseadmiseks. Sild 
ise on aga aja ja sündmuste keerises tõsiselt ja palju kannatanud. Samadel 
põhjustel on ka sillakasutajate road hõredaks jäänud ja kõige läbielatu ta
gajärjel nad ise muutunud. Neil asjaoludel võib tõsiselt vajalikuks osutuda 
sillal liikumisreeglite kohandamine toimunud muudatusteleSillal liikumise 
kindlakäeline juhtimine on aga möödapääsematu, et vältida seisakut ja sega
dust liikluses, ära hoida mõttetut hüplemist sellel ning seega ohustada sil
da. Selle vajaduse paremaks tõendiks on confr.' Laantee reaktsioon esile tõs
tetud probleemi puhul ja confri Grabbi reageerimisviis sellele reaktsioonile. 

Selle silla vajaduses ei näi otseseid lahkarvamisi olevat. Isikli
kult pooldaksin küll, et silda iseloomustav pealkiri, org.' sihtide ja üles
annete näol, tuleks mõnes osas silmatorkavamaks ja selgemalt loetavamaks muu
ta, arvesse võttes praeguseid olusid ja silla tähtsust. See peaks võimaldama 
kergemini isikliku värbamise tööd teha, sillal liikujäte ridade täiendamiseks. 
Nii suur optimist ma siiski ei ole, et julgeksin loota isikliku värbamise tee 
ülearuseks muutumist, isegi confri Grabbi poolt esile toodud kolmanda võima
luse täielise aktsepteerimise puhul. 

Confri Grabbi poolt ette toodud haigusesümptomid, confri Millerti 
poolt täiendatuna, kuuluvad rohkem liikumisreeglite mitteõige kasutamise kui 
sihi või suuna valdkonda. Et liikumist korraldavad reeglid oleksid mõnes osas 
ülearuseks muutunud või et nad ei ole aja arenguga enam kooskõlas, vajab põh
jalikumat vaagimist. Mõne reegli ebasobiv või ebaõige kasutamine üksikute 
sillal liikujäte poolt ei tee veel seda reeglit üldiselt ülearuseks. Seadused 
ja määrused koosnevad enesestmõistetatavaist normidest, kuid seepärast ei ole 
neid kuski kõrvale heidetud. Et vanuse põhimõte tuleks välja heita kui mitte 
ajakohane ja militaristlikkust-diktaatorlikkust meenutav, tähendaks ju c,eda, 
kui loogiline olla, et selle peaks välja heitma ka perekondadest. Vaevalt aga 
see, isegi USA demokraatlikkuse juurus, toimunud on, rääkimata vananenud vaa
detega Euroopast. Käsutamisõiguse kasutamine paguluses ei ole võimalik ena
mail juhtudel isegi ametmeeste poolt, vähemalt viisil ja kujul, nagu see ko
dumaal toimus-. Seda näitavad Rootsi kogemused, kuid sellepärast ei ole kau
geltki veel põhjust seda ilma pikemata ülearuseks pidada. Absurdsuste välti
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miseks ja absurdsete käskude jagajate korralekutsumine on rajatud vanuse põ
himõtte rakendamisele. Reegel ei ole selle poolest veel otstarbetuks muutu
nud, kui seda Õigel ajal ja kohal ei kasutata nende poolt, kellele see kohus
tuslik, Suupruukimine vanade poolt, olgu kas või kodusest režiimist põhjusta
tud, peaks olema mitte halvasti mõistetav. Pealegi on see demokraatlikkuse 
tundemärk ja peaks olema eriti hinnatav uues maailmas. Sellega liialdamine, 
olgu see tingitud täismehe tunde ettekujutuse vajadusest koduse režiimi taga
järjel või enese sõnavõtu vaimustusest, on hukkamõistetav. Eriti veel siis, 
kui see kujuneb enamuse kannatuse proovilepanekuks. Kuid ka see on reguleeri
tav liikluskorraidajäte poolt, vaatamata vanuse põhimõttele. Kui mitte teisi
ti, siis liiklusreeglite abil, mis peavad ja võimaldavad korrapärast liiklust 
kindlustada. Et korrapärase liikluse kindlustamisel ei saa ainuüksi loota sü-
dameharidusele ja -kasvatusele, näitavad kujukalt confr.'confr.' endi poolt 
serveeritud asjaolud ja viiJkogu juhatuse esimehe värske manitsev sõnavõtt 
distsipliinist ja kohusetundest» 

Eelpoolöeldust jSreldüb, et sündinus te keet-lfees paljukannatanud sil
lal liiklusreeglite voolujoonestamine ja ajakohastamine esiletõstetud mõttes 
võib toimuda ainult siis, kui ollakse täiesti kindel, et sellega silda kokku
varisemise ohtu ei asetata. Enne aga, kui selle toimingu juurde üldse asuda, 
tuleks minu arvates peatuda sillalliikujäte isikute juures. Tuleb silmas pi
dada, et koigi, ka voolujoonestatud ja ajavaimuga kooskõlla viidud reeglite 
täitjaiks on füüsilised isikud, sillalliikujad, kõigi oma inimlikkude nõrkus
te ja pahedega. Neid on küll kord küpseks tunnistatud sillal liikumiseks, kuid 
tuleb siiski arvesse võtta, et olud ja nõuded sillal liikumiseks on muutunud 
sillaga ja sillal liikumise võimalustes toimunud muudatustega. Samuti ei ole 
mutatsioonid puudutanud ainult noori sillal liikujaid. 

Eelnevast lähtudes pean õigemaks, et peatutaks eestkätt sillailii-
kujate üksikisikute, või Rotalia osas, liikmete juures. 

Rotalias, nagu iga teise org.' juures, on liikmed selle tegevuse 
kandjaks ja sellele sisuandjaks olnud ja on seda ka tulevikus. Nii noored 
kui vanad. Vajaliku, sissehingamiseks sobiva atmosfääri loob nende oskus ja 
tõsine püüe vastastikku üksteise mõistmiseks, käsitamiseks ja vennalike su
hete loomiseks, arvestades aega, ruumi ja ümbruskonda. Nende väsimatu, ma
janduslik ja füüsiline ennastohverdav tahe tegutsemiseks, vastastikuses su
juvas koostöös, koigi võimalikkude võimaluste ärakasutamisega praegustes te-
gutsemistingimustes, peaks olema see vajalik dünaamika ja ajavaimu kajastaja. 

Tuleb aga silmas pidada, et liikmed, olgu need noored või vanad, on 
suuresti muutunud võrreldes nendega, kes olid orgJ tegevusekandjaiks kodumaal. 

Vanad on üle elanud okupatsioonid, nende laostava, moraali vähenda
va ning liikmetevahelisi sidemeid lÕdvendava järelmõjudega. Kodumaalt pedene
mine , kodude ja maise vara mahajätmine, enamuses ka vaimse vara tühiseks muu
tumine, elamisjärje mitmekordne alustamine, need on asjaolud, mis ei ole jäl
gi jätmata neist mööda läinud. Laagrites ühine kooselu, mille tulemusena lä
bielatust ja elamistingimustest tingituna tekkisid arusaamatused nii rotalus
te kui ka nende perekonnaliikmete vahel, ja selle järelkajad ei ole kaugelt
ki veel haihtunud. Ka pagulaselu oma pettumustega ja lootuste aittetäitumi
sega, võõra ümbrusega ja sagedase oma mina mahasurumise paratamatusega, mõju
tavad omakorda enesekriitikat, omavahelist käitumist - osaliselt tingituna 
kõrvalistest kaasmõjudest, põhjustavad patustamisi kodukorra nõuete vastu ja 
neist mitte alati kinnipidamist. Konvendi kasvatus ja ülesseatud põhimõtted 
kipuvad unustusse jääma, vennalikkus ja ühistunne tahavad vägisi mineviku 
mõisteiks kujuneda. 
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Noorte osas on korduvalt põhjustatult rõhutatud, et ka noored ei 
ole samad, nagu meie neid nägime iseseisvas Eestis, ja nad ei ole ka võrrel
davad selle noorusega, kes olid Peterburis ja Berliinis. Praegused noored ko
dumaalt lahkumisega kisti lahti kodumaast ja oma rahvast. Neil puudub võimalus 
isegi oma õpingute vaheaegadel minna kodumaale, oma rahva sekka. Nad on sunni
tud olnud oma keskhariduse lõpule viima võõra rahva seas ja hoopis teistes olu
des, kui seda tegid endised noored. Sellest arusaadavalt on ka nende arusaami
sed, mõisted ning minevikusse suhtumine erinevad ja sellele on omakorda kaasa 
aidanud aja areng ja ümbrus- ning ühiskond, mille keskel elatakse. Nad on sir
gunud meesteks rännakuil ja uute kodude loomisel. See omakorda on sundinud neid 
palju varemalt juba eluprobleemidega ja lõppsihtide ülesseadmisega tegelema. 
Arendanud enesekindlust ja kujunanud suhtumist kõigesse ümbritsevasse. Kasva
tanud kriitikameelt ja oskust vahet teha sõnade ja tegude vahel. Meie rahva, 
rahvuse ja rahvuskultuuri säilitamise seisukohalt on selle mõjutused olnud sa
geli negatiivsed, millest ei saa vaikides mööda minna. 

Eelpoolöeldule tuginedes tuleb vanadel kõige pealt oma sõnad ja teod 
kooskõlla viia. Ausse tõsta vastastikune vennalik suhtumine ja distsiplineerib 
tud endaolek, tasakaalukas ja väärikas esinemine. Näidata üles ühistunnet, sel
le sõna tõsises mõttes, ja respekteerida vastastikku üksteise vaateid ning sei
sukohti. Tekkinud ja lahendamata ning tulevikus tekkida võivad lahkarvamised ja 
arusaamatused lahendada vastavalt ettenähtud korrale ja sellega kindlustada ning 
tugevdada orgJ terviklust ja ühistunnet. Ühel või teisel põhjusel, sageli segas
test aegadest pärinevaid ja arusaamatuste1 põhjenevaid katkenud sidemeid korral
dada. Arvesse võtta tegutsemisel - laialipaisatud olek, üksteise vatelised kau
gused, kooskäimise piiratus ja vägagi tagasihoidlikud tegutsemisvõimalused, 
ühise tegevuse arendamiseks, üksteisega kokkupuutumiseks. Kuna need faktorid 
ei ole muudetavad, siis tingib see iga võimaliku juhuse ärakasutamist noortega 
kokkupuutumiseks, nende kaasatõmbamiseks, olgu siis orgi raair.as või eraelus. 
Et kõige juures on vaieldamatuks nõudeks üles näidata: erilist takti- ja sünd
susetunnet, eluküpsust, kainet tasakaalukust, sageli ka tagasihoidlikku, kuid 
alati soliidset esinemist, on pikematagi selge. Samuti ei vaja lähemat selgi
tamist vajadus noorte isikupäraseks käsitamiseks ning neile igal võimalikal 
viisil ja juhul tegutsemisvõimaluste loomine. Vanadel lasub eesõigus ja kohus
tus nende sammude astumiseks ning oma tegudega äranäitamiseks, miks ja mille 
poolest ei ole org.' sihid ja ülesanded, seega org.1 praegustes oludes, ülearu
seks muutunud. Mis ja mida ta tahab ja suudab pakkuda praegustes oludes ning 
tegutsemistingimustes. Et ta sihiks ei ole, et ta ei taha ega püüa olla võist
lejaks õppekohas tegutsevaile kohalikele üliõpilasorg ,'le, kuna mõlemal on oma 
ülesanded täita noorte juures. 

Noored aga omakorda peavad püüdma arusaamisega suhtuda vanade taot
lustesse, enesele püüdma selgust muretseda org.1 vajalikkuses ja tähtsuses ning 
seda seisukohta levitama ja teadlikult kaitsma igal ajal, olukorras ja kohal. 
Nad peavad ka omakorda püüdma ära kasutada kõiki võimalusi omavaheliseks kok
kupuutumiseks, vanad kaasa arvatud. Nad peavad katsuma eeldusi luua kõigist 
org.1 eluavaldustest ja üritustest aktiivselt osavõtmiseks, aega leidma omapool
seks omavaheliseks sidemete arendamiseks, üksteise tundmaõppimiseks ja seega 
vastastikuse arusaamise süvendamiseks. Nende püüdeks olgu vanade, sageli isi
kupärasusest tingitud, esinemisest ja käitumisest aru saada, kuid täie kindlu
se ja energiaga 'ara kasutada kõik need õigused ja võimalused, mida ette näevad 
demokraatlikud org.' alused ja vorm, kas või vanade korralekutsumiseks. 

Noorte silmis on need ehk õigustatult ainult sentimentaalsed fraa
sid ja omavad ainult teoreetilist väärtust. Nad jäävad ka nendeks, kui nuile 
ei anta tegudega sisu. Sisuandmine ei ole aga teoreetiline, vaid on tegelikku
ses teostatav. On tarvis kõigil ainult head tahet. Võimalik on, et nõrgemad 
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vajavad liiklusreeglite kasutamise kaudu aitamist ja toetamist. Sisuandmisega 
peaks muutuma ülearuseks kolmest võimalusest kõnelemine ja ajavaim paaks osu
tuma orgi iseenesest sissetooduks. Igal tõsisel eesti noorel peaks olema või
malik ise veenduda orgi vajaduses ning tähtsuses ja möödaujumise õigustamiseks 
ettetoodavad põhjused ei peaks osutuma enam paikapidavaiks. 

Eeltoodud kirjutis ei ole mõeldud noorte poolt algatatud probleemi 
kõnealla võtmise eitamisena, kuigi arutamise viisi ja vormi ei saa just õigeks 
pidada. Kirjutisega on tahetud ära hoida asjatut energiakulutamist ja vältida 
arstinoa sattumist tervesse, seega kergesti ebaõigesse kohta. Selleks püüe 
rambivalgusse tuua ja prioriteet anda neile küsimustele, mis on nende ridade 
kirjutajale erilist peavalu valmistanud noortega mÕtetevahetamisel. 

Sellele alles järgnevalt tuleksid, kindlasti kahe jalaga maa peal 
seistes, ühise ja asjaliku diskussiooni korras, vaagida, täpsustada, täiendada 
ja vajaduse korral muuta, lühidalt teha kõike seda org.' paguluses välja kujune
nud ja kasutamisel olevate alustega, mis org.1 tervisele kasulik ja hea. See 
peab aga toimuma praktilistest tegutsemistulemustest saadud kogemuste põhjal, 
reaalsete vajaduste ja võimaluste sihiga silmis. Seega ei propageerita selle 
juures aja- ja arenguvaimu kõrvaleheitmist, kiil li aga tahetakse alla kriipsuta
da, et esijoones tuleb silmi kinnipigistamata rõhk asetada olukorra nõuetele, 
oma kandejõule ja tegutsemisvõimalustele. 

Mihkel Truusööt 
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MLJsT^§Kggy.jyHATysEera^™D 

Vilistlaskogu Juhatus 12.sept. koosolekul otsustas: 

1) Kodukorra rakendamise sätted, mis Vilistlaskogu juhatuse poolt 
said välja töötatud, otsustati laiali saata kõikidele koondistele seisukoha 
võtmiseks. Oleks soovitav seda küsimust kiiresti ära otsustada, kuna aruta
mist ootamas on ka Rootsi koondise presiidiumi poolt välja töötatud ajutise 
põhikirja kavand. Neid mõlemaid peaksid koondised koos arutama# kuna nad kä
sitlevad sama probleemi. 

2) Vilistlaskogu juhatus otsustas teatada kõikidele koondistele, 
et soovitav oleks, et järgmise aasta Vilistlaskogu esimees valitaks kas 
Rootsi või Kanada koondise poolt, et Vilistlaskogu tööst ja vastutusest võ
taksid osa ka teised koondised peale USA oma. Siiani on USA koondis pidanud 
andma Vilistlaskogu juhatuse e. -.mehe - kuid põhimõtteliselt peaks see sun
dima vaheldamisi ka teiste koondiste poolt. Loomulik oleks siis, et teised 
koondised annaksid igaüks ühe juhatuse liikme, kuna see koondis, kust tuleb 
esimees, annab 2 juhatuse liiget. 

3) Teha ettepanek koondistele võtta kaalumisele küsimus, kas ei 
oleks soovitav, et Rotalia koondised igal maal püüaksid end legaliseerida, 
s.t., ametlikus korras organisatsioon registreerida. See annaks juriidilise 
isiku õigused, mis tähtsad oleksid varanduslikes küsimustes, legaliseeriks 
ka värvide kasutamise Õigused jne. 

4) Paluda kõiki koondisi, et nad võimalikult kiiresti teataksid 
oma liikmete aadresside muudatused vii.1 R. Adamsile, kes ülemaailmse kar
toteegi korraldamise töödega lõpule on jõudnud. 

- „ P"1 , 5 8 1  

v 

U S k - st 

Vii.1 Max Uriko on ostnud endale New Yorgis elumaja. 

Presiidium TÕttis vastu korpi rebaseks Arvo Jalajas 'e, kes õpib 
Upsala College•is viiendat semestrit. 

vJ ̂  
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K A N A D A S T J 

5. ja 6.sept. 1953 toimusid Kanadas, Ontarios, Delhi linna lähe
duses asuva vii.1 Gustav Palu otsa telus- Kanada ja ÜSA rotaluste siLvepSevai. 
Rotaluseid oli kohal 47 ja koos nende perekonnaliikmetega ulatas osavõtjate 
arv ligi 120-ni. 

6.sept., algusega kell 11.50, ülalnimetatud asukohas toimus korpi 
Rotalia Kanada ja USA koondiste ühine TÖÖKOOSOLEK alljärgnevas 

Päevakorras: 

1. Koosoleku rakendamine 
2. Korpi Rotalia 40-aasta juubeli küsimused 
3. Vilistlaskogu juhatuse tegevusega seoses olevad 

küsimused 
4. Kodukorra küsimused 
5. Korpi Rotalia edaspidise tegevuse sihtjooni 
6. Kohal algatatud küsimused 
7. Läbirääkimised 

I 
Koosoleku juhatajaks valitakse Kanada koondise esimees vili 0. 

Timmas. Protokollijateks confri U. Jürima Kanada Ja confri H. Roomann USA . 

II 

Timmas: Juubelialbum ilmub õigeaegselt ja meile vastuvõetavals 
tingimusis. Ta kujuneb meie 40-aasta tegevuse bilansiks. -Oleks soovitav 
näha juubelikcmmersil USA ja Kanada esindajate vahetust peokõnelejatena. 

Leesment: Album saadetakse kõigile teadaolevatele rotalustele, 
kusjuures väljaspool koondisi kuuluvad liikmed saaksid selle tasuta. MEIE 
SIDES nr.3 ilmus vill A. Otsa protest albumi toimetamise viisi üle. Sõnavõt
ja kannab asjaolud ette, näidates nende võimalikele halbadele tagajärgedele 
meie ühtluse suhtes, mida selline terav kirjutus võiks tekitada. 

Mandel leiab Otsa süüdistuse olevat aluseta ja sobimatu. Sama kon
stateerib ka Laantee. Perandi leiab mittesoovitavaks teha otsust Otsa kirju
tuse suhtes. Timmas selgitab, et vill P. Mägi on palutud koondiste albumi 
toimkondade poolt koordineerida tegevust ja ühtlasi õigus otsida vastavaid 
autoreid. Sõeluvatele sõnavõttudele teeb vill Karu ettepaneku: "Saata välja
võte tänasest protokollist vili Otsale, seoses tema protestikirjaga MEIE 
SIDES nr.3." Ettepaneku poolt 30, vastu 2, erapooletuid 6. 

Vili Leesment peab soovitavaks avaldada ülemaailmne rotaluste ni
mekiri. Vili Kelder teatab tema nime väljajätmist poliitilistel ja perekond
likel põhjustel. Teised sõnavõtjad pooldavad üldnimekirja avaldamist. 

III 
Vili Paul Mägi teeb ettepaneku Vilistlaskogu juhatuse roteerimiseks 

maalt maale. Tekivad pikad sõnavõtud. Lõpuks vili Perandi teeb alljärgneva et
tepaneku: "Sellelt maalt, kust valitakse vilikogu juhatuse esimees, valitakse 
ka kaks teist juhatuse liiget. Ülejäänud kaks koondist annab igaüks ühe liik
me juhatusse." Vili Leesment esitab ettepaneku juhatuse roteerumiseks maalt 
maale kolme koondise vahel. Hääletavad vilistlased. 
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Vili Perandi ettepanek: poolt 23, vastu 1 
Vili Leesmenti ettepanek: poolt 15, vastu 5 

IV 

Sõeluvate läbirääkimiste lõpptulemusena võetakse vastu ühel häälel 
vili Leesmenti ettepanek: "1 Praegune kodukord kehtib absoluutsuses. 2 
Püüame kodukorda rakendada nii palju kui võimalik kõigis punktides. 3 Nen
des punktides ja küsimustes, kus kodukorda ei saa rakendada, tuleksid eri-
maade vastavate komisjonide poolt välja tõotada ajutise kodukorra rakendami
se sätted, mis koordineeritakse ja kõigi koondiste poolt vastu võetakse." 

ConfrJ Jürima soovitab kõigil vilistlastel osajvõtta koondiste te
gevusest aktiivselt ja tunda end kui tõelised confri-d. Õiendaksid majandus
likud kohustused, võtaksid osa kõigist koosolekutest ja oleksid asjalikumad 
ja lühemad ilukõnedes. Confri Pais leiab, et koondis peab oma tegevust ko
handama nii, et konvent saaks maksimaalselt oma tegevust arendada ja tegut
seda iseseisvalt. Vili Leetaru ja Hansen leiavad, et probleeme tuleb vastas
tikuses arusaamises lahendada ja noortele anda nende kaastee võimalused. 
Vili Perandi leiab, et tänapäeval on noored enam konservatiivsed kui vanad 
oma edumeelsuses. Confr.' Grabbi tõstab esile probleeme osa noorte nimel. Hu
vitavad sõnavõtud lähevad niikaugele, et järgmisteks punktideks ei jätkugi 
enam aega. 

Vilivili Timmas ja Leesment tänavad sõnavõttude eest ja koosoleku 
juhataja lõpetab koosoleku kell 15.00. 

Austraalia koondis valis endale ajutise koondise juhatuse koos
seisus: esimees vili Viktor Jaason, abiesimees-laekur vili Oskar Karlov ja 
kirjatoimetaja vill Ilmar Tamme lo. 

7.nov. kavatsetakse pidada juubelikommers, kuhu loodetakse rohkem 
rotaluseld kokku tulevat, ning siis sünnib ka alalise koondise juhatuse va
limine. Koondisel on kavatsus ka juurdekasvu eest hoolitseda, kuna selleks 
on väljavaated olemas. 

Kuna puuduvad veel mõningate Austraalias elavate rotaluste aad
ressid, siis palutakse neid, kellel on teada aadresse, mis puuduvad eelmi
ses MEIE SIDES, teatada need kohe aadressil: Tlmar Tammelo, 91 Berry St., 
North Sydney, N.S.W. Australia 



S A K S A M A A L T  

Kuuest rotalusest, kes on Saksamaale jäänud, on kolmel kavatsus 
kasutada uut USA emigratsiooni seadust, et ümber asuda USA-sse. Vastavad 
eeltööd selles suhtes on käimas. 

ViiJ prof. Vladimir Paavol, kes on ametis Hannoveri Tehnikaüli
kooli juures, käis ametialalisel reisil hiljuti Türgimaal. 

*9 

'A 

U 1 

R O O T S I  K O O N D I S E  T E G E V U S E S T  

Algus MEIE SIDE nr.3 

1.aug.-1.okt. on peetud 8 korralist ja 1 erakorraline konvendi 
koosolek. EKK-1 9.sept. võeti vastu tegevliikmeks reb.' Jaan Tief ja 1J1J 
Evald Järv, ning lihtliiJkmeks Kalju Lüli. Pärast EKK-d toimus pidulik se
mestri avaõhtu veiniga. Õhtu avas lühikese tervituskõnega senior, andes 
seejärele sõna mag Joont.' semestri avalauluks "Kui on jõudnud sügise". Kõne 
pidas viU K. Lindma. Hoogne õhtu lõppes kaua pärast keskööd. 

40-a. juubel, perekonnaõhtu ja kommers. Referendumi korras hääle
tusel olnud perekonnaõhtu ja kommersi pidamise viisi alternatiividest või
tis see alternatiiv, kuhu saab kangemaid jooke ise kaasa tuua, vahekorraga 
39:12. Lõpliku otsuse tegemisel voeti ka arvesse Göteborgi osakonna soovid. 
Riietuse kohta avaldasid soovi 38 rotalust, kellest 33 soovisid perekonna
õhtu riietusena tumedat ülikonda ja 5 õhturiietust. Seega on perekonnaõhtu 
riietuseks otsustatud tume ülikond. 

Perekonnaõhtu laupäeval 14.nov, algusega kell 18.30 restoran Fjä-
deroi ruumides. Õhtuks on üuritud kogu restoran, kusjuures kokkuleppel res
torani juhatusega ühendatakse väike saal seina kõrvaldamise teel suure saab
liga, mistõttu ruumid muutuvad selleks õhtuks üheks esinduslikumaks Stock
holmis. Repart: Ametiskäijad rotalused kr.22:- ja pool liitrit tujutõstvat 
jooki. Daamid kr.18:-. Üliõpilased Kr.10:-. Noorliikmed tasuta. Üles andnud 
on seni 86 rotalust ja daami. Külalistena võtavad osa VSO esindus ja külali
sed ja kõik Rootsis asuvad lahkunud ja teadmatuses viibivate rotaluste abi
kaasad. Kõne: vii.1 Endel Aruja. 

Kommers pühapäeval 15.nov, restoran Fjäderni suures saalis. Kell 
12.00 peakoosolek. Kell 15.00 kommers. Repart: Ametiskäijad rotalused Kr.15: 
ja pool liitrit kangemat jooki. Immatrikuleeritud üliõpilased ja noorliikmed 
tasuta. Seni on üles andnud 54 rotalust. Külalistena võtavad osa VSO esindus 
ja külalised ja kõikide EKL konventide esindajad. Kõne Isamaale vii.' A. Loss 
mann. 

15.sept." sõitis USA-sse confr.1 Jaan Tief, kuhu vii.' J. Toomes han
kis temale viisa edasiõppimiseks ja vilJ A. Mägi korraldas tasuta sõidu üle 
ookeani. Neile mõlemale ütleb presiidium oma suurima tänu. 

Nädal varem siirdus USA-sse oma perekonna juurde confr.' Aleksander 
Raidal. 
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29.aug. lfulatati Stockholmi Jakobi kirikus õpetaja Täiv;väija 
poolt confr.1 tllo Ralend prl. Malle Oerti'ga. Konvendi nimel andis pruudile 
Ole korporatsiooni värvipaela vii J leo Karupää. 

5.sept. abiellus vii J Tõnis Kint prl. Rassraan 'iga. Pulma
reisile sõitis värske abielupaar Prantsusmaale ja Hispaaniasse. 

MEIE SIDE poolt kaasvendadelo ja nende kaunitele abikaasadele 
palju, palju õnnel 

Juubeleid ja ümarikke sünnipäevi on peetud: 1.juunil vill Fr. 
Valm 50 aastat, 23.augustil vili K. T.inrima 50 aastat. 10.juunil vili Kr. 
Joost 40 aastat, 11.juunil vili A. Keller 55 aastat, 4.juulil vill H. Luik 
45 aastat, 5.sept. confri E. Helmvee 35 aastat, 13.sept. confri A. Eistrat 
45 aastat ja varem kõiki vili A. Toomes 40 aastat. 

MEIE SIDE poolt tagantjärele südamlikumad tervitused ja par±aad 
soovid tulevikuksl 

1955.a. II semestril ja 1954.a. I semestril presideerib EKL Root
sis korpi Rotalia. 

Göteborgi Osakond. Göteborgi Osakonna presiidiumi poolt võeti 9. 
okt. 1955.a. vastu järgmised rebased: 

1) Andrekaon, Avo - lng. (laevaehitus) 
2' Kuldassaar, Väino - lng. (elektr.) 
3) Aro, Enn - lng. (elektr.) 

ja 16.okt. 1953.a. 

4) Reinson, Otto - ing. (ehitustuhnik?. j 

MEIE SIDE toimetus annab siinjuures noorliikmeteis edasi kõige 
siiramad õnnesoovid. 

l.okt. 1952 - l.okt. 1955 on Rootsi koondise referaatkoosolekutel 
ette kantud järgmised referaadid: 

8.okt. 1952: liii K. Lepik, "Telefoni kaablitest™. Referaat tunnistati vas
tuvõetavaks. 

vill T. Kint, "Eesti pagulaste sisepoliitika ja Rotalia" 

vili M. Truusööt, "Läbirääkimiste algatus eelmisel koos
olekul peetud vili T. Kinti referaadi suhtes" 

vill H. Koorits, "Eesti elujõust paguluses" 

vili K. T.inrima, "Eesti põhiseadus ja selle alusel valitsuse 
moodustamise võimalusi" 

vill A. Ventsel, "Kas Rotalia sisemine stipendiumitand VÕi 
mitte" 

vili A. Keller, "Meie olemasolevatest organisatsioonidest" 

vili E. Pajuste, "Stockholmi ja selle ümbruskonna supelvete 
roojastamine" 

vill A. Keller, "Eesbi Kcaitee, Rahvuskomitee11 

EKK. vili Leo Karupää, "Korpi Rotalia struktuurist paguluses" 

15. • • 

22. • • 

22. • " 
" 5.nov. " 

12, • » 

26. » " 
5.dets. " 

10. '• " 

17. " R 
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14.jaan. 1955: viiJ A. Onno, "Mälestusi Rotalia algpäevilt Tartus™ 

18.veebr. " vllJ H. Ambros, "Muljeid Texasest - peeniselt koolide kor
raldus Ja elu ning õppimine neis" 

25. " " vili T. Kint, "Eesti Vabariigi sünd ja mälestusi Vabadus
sõjast" 

18.märts " vii/ M. luht, "Muljeid Kanadast" 

8. apr. " vii J Kr. Joost, "Muljeid Soomest ja VSO pidustustelt" 

15. " " vili K. Kool, "Psüühiliselt mõjustatud inimene - põgenik" 

22. * " vill A. Pais, "Varsianissuooalainen Osakunta ajalugu ja 
sõpruslepingust". Külalisena võttis osa VSO vilistlane 
dr. Kingo 

29. " " vill K. Kool, "Psüühilised mõjud inimesele - hingehaigused, 
ettekujutused, usk, pettus, puhkus, kasvatus jne." 

27.mai * vili H. Tagepera, "Reisimuljeid, Saksamaa ja Hispaania" 

17.juuni " vill H. Tagepera, "Reisimuljeid Prantsusmaalt" 

1.juuli " vill Kr. Joost, "Tähelepanekuid Saksa, Austria ja Svaltsi 
reisilt" 

8. " " vill Kr. Joost, "Hollandi põllumajandusest ja muljeid ja 
tähelepanekuid XIII ülemaailmselt piimanduse kongressilt" 

15. " " vili T. Kint, "Taani nehtud põllumehe silmaga" 

26.aug. " rebi J. Tief,"Kunst - maalikunst". Referär.t kiideti heaks. 

2.sept. " Illi E. Järv, "Ehitusmaterjalide ja ehituste vormi kujun
damine". Referaat kiideti heaks., 

l.okt. " vili K. Kool, "Oxfordi liikumisest" 

UUED TECEVUIBIED 1952/1955 ^ 

Endel Vasur, stud.ing. 
Sündinud 24.juulil 1915.a, Lõpetanud Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja 

Tallinna Tehnikumi. Töötanud Põllutööministeeriimis maamõõtjana. Samal amet-
kohal paguluses Lantmateristyrelsoni koosseisus. 1951.aastal inanatrikuleerus 
Stockholmi Tehnika ülikooli, jätkates ena igapäevase töö kõrval intensiivselt 
oma õpinguid. Eesti Rahvusfondi liige. Tegevliikmeks vastu võetud 16.nov.1952. 
Akadeemiliseks isaks on confri August Karsten. 

Ain Treufeldt, stud.ing. 
Sündinud 6.sept.1920. Lõpetanud Tartu Poeglaste Reaalsärriaasiuiui 

1940, ünmatrikuleerus see järele Tallinna Tehnika Ülüzocli mäe besäuskenaa 
keeftia osakonda. Võitlus bolševismi vastu katkestab 1942 kaasvenna õpingud. 
Võtab osa idarinde võitlusist. 1942-294-1 cn ühtlasi imaatr tituleeritud Tartu 
Ülikooli majandusteaduskonna, üliõpilasena. Alates 1.5.1946 töötab fnsensr-
keemikuna Västerisis ASEA Kesklaboratooriumis. Tõttis csa juba kastis pal-
jude organisatsioonide tööst esine buiia, juhatus liikmena jne. Kuulus rsLar.ogse 
paremiku hulka koolinoorte kergejõustikus. Tegutseb praegu VästerSsi eesti 
8kautlipkonna "Tasuja" Juhina, Vasteräsi Eesti Ühingu, esicee i, Eesti Rahvus-
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forxli Esinduskogu liige ja Vasteräsi osakonna laekur ja usaldusmees. Veko 
Rootsi Regionaalse Keskuse Vasteräsi osakonna esimees. Tegevliikmeks vastu 
võetud 16.nov. 1952. Akadeemiliseks isaks on viiJ Leo Karupää* 

Jaan Tief, stud.arch. 
Qilndinu3~ll.nov.1951. Lõpetanud Södra Latin gümnaasiumi Stcckhol-

mis. Vastu võetud Oregoni Ülikooli USA-s 1952. Asunud stipendiaadina õppima 
Valdosta Riiklikku College'i sügis?! 1955, ettevalmistamiseks arhitektuuri 
õppimiseks. Spordiselts Kalevi liige. Tegevliikmeks vasta võetud 9.sept. 
1955. Akadeemiliseks isaks on vii J J. Toomes. 

Bvand Järv, arch. 
Sündinud 12.dets.1918. Lõpetanud Turvand-Tellmani Inglise Kolledži. 

Arhitektuuri õppis Dresdeni Tehnikaülikoolis 1941-1945. Arhitekt Balti Õli 
Juures Tallinnas 1945-1944. Rootsis arhitektina tegevuses olles on projek
teerinud või kaasa aidanud ligi 200 suurema või vshema ehitise projekteeri
mise juures, millest võiks mainida haigemaju örebros, Sundsvallis, Karis tä
dis, Fillpstädis, Smedjebackenis, güsnaasiuae Salas, Leksandis, Mellerudis, 
Värnamos, algkoole Nynäshamnis, Nylcöpingis, Värnamos, Turabas, Tuilinges, 
Fränstas. Muud ehitused: Hotell Östersund, kv. Backen Stockholmis, SSÜ GÖ-
rangärden Stockholmis ja Stockholms Leus Sparbank. Võistlustöödest cn au
hinnatud: kaubandusillikool Göteborgis Põhjamaade vaheline , Alvcsta rae
koda ja Hotell Örebro. Tegutsenud spordiselts "Kalevis" ujujsnr. Ja treene
rina, olles ühtlasi olnud eesti na ister vesipallis. Tegovliiienoks vastu, 
võetud 9.sept. 1955. Akadeemiliseks isaks on vili Kr. Joost. 

MEIE SIDES nr.5, 1955, on avaldatud vili Aug. Ots'a p>vtest jc. 
toimetuse märkus. Rootsi koondise poolt oleks juurdo lisada sel]JU järvist: 

Peale kokkuleppe saavutamist albumi sisukava suhtes USA., Kanada 
Ja Rootsi koondiste albumikomisjonide vahal saadeti Rootsi Liaondise presii
diumi poolt 20.4.1955 laiali ringkiri, kus oli üles loetud terve altvmi ka
va ühes alljärgnevate ridadega: 

"Käesoleva ringkirjaga saadab komisjon eraldi teete neile c:-
toreile, kellelt komisjon loodab saada vastavat kirjutust, ku:\d se«:-
ga pole veel öeldud, et teisliol rotalustel ei pruugils jJdagi ce'ra 
albumi osas. 

Albumi komis j ci pureb igale rotalusele südamele saata krer.is;o--
ni le kirjutusi Rotalia olust eelpool märgitud albumi kava punktide 
osas, sost mida rohkem tuleb kirjutusi, seda kcvgcn on -/.niida "'aj-ja 
kirjutusi, mis täitlivad muie kõikide ccove... 

Albumi kerninjen loodab, ct iga rotalus teeb ema parima ja ai
tab kaasa albuni sisu mitcekecistamiseks, sost üheu kcos IcodcnR, 
et saane ande. välja albuni, millega !:a ise võima rahul1, ĵ sva.1' 

Selle rinRkirja paale oi ole Rootsi koondice_.-J.bu-i kcniisjm raa • 
nud vili Aug. Otsalt mingisugust kirjutist, kull aga võisini võõrastus;;:a. 
lugeda nüüd MEIE SICES nr. 5 vili Aug. Otsa protesti. 
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Näib, et Rootsi koondise presiidiumi poolt laiali saadetud ringkir
ja on vii.1 A. Otsa poolt võõriti tõlgitsetud, mida tuleb kahetsusega konsta
teerida, kuna selle ringkirja eesmärk oli just kaastööle ergutada võimalikult 
laiu rotaluste hulki. 

Nende ridadega peaks olema selgitatud vili A. Otsa süüdistuse aluse
tus vii.1 P. Mägi kui koordineeriva albumitoimkonna esimehe vastu. 

Ühtlasi peame oma kohustuseks märkida, et samaste protestide aval
damiseks ei tuleks kasutada MEIE SIDE veerge. MEIE SIDE on ikkagi bülletään 
sõprade ringis, kus igaüks vabalt võib oma mõtteid avaldada, mitte aga tunda 
hirmu iga sõna üle kirjutades, et vast see kutsub esile mõne protesti. 

Leo Karupää 
s/a senior 

K. Lindina 
Albumi toimkonna 

esimees 

Rootsi koondise õienduse avaldamisega loeb toiicetus selle 
küsimuse lõpetatuks. 

Toimetus 

R 0 T A L U _S_E_D P_A_G_U_L_y_S_E_S 

Rootsi koondise liikmete nimekiri 

Vii .'vii.' 

1. Aasa, Karl, rer.for. Ö. Spannmälsgatan 2 A/lV, Göteborg C 

2. Adila, Jüri, rer.oec. Dr. Sydcnrsgatan 10, Göteborg C 

3. Ambros, Heino, rer.pol. Kommendörsgatan 10, Stockholm 

4. Arro, Henno, agr. Sänkhagsväge n 5 B, Sollentuna 

5. Daniel, Aleksander, med.vet. Södergatan 15, Eslöv 

6. Jalakas, Paul, jur. Sanatoriegatan 19, Ulricehamn 

7. Jams, Mihkel, agr. Bcx 819, Upplands-Väsby 

8. Joost, Kristjan, mag.agr. Klubbacken 22/III, Hägersten 

9. Juštšuk, Eugen, civ.ing. Sry Manuf skturverket, £ryd 

10. Jüris, Martin, jur. Lidköpingsvägen 9/II, Johanneshov 

11. Kalmet, Alfred, rer.oec. St. Södergatan 59/IV, Lund 

12. Karupää, Leo, agr. Brunnsgatan 18, Stockholm C 

13. Keller, Artur, rer.oec. Tallbackcn 2, Rotebro 

14. Kint, Tõnis, agr. Ymeenvägen 8/V, Johanneshov 

15. Klauren, Vambola, phil. Karlagatan 36, c/o Ekblom, Karistad 
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16. Konradson, Theodor, rer.oec. 

17. Kool, Karl, teol. 

18. Koorits, Harry, civ.ing. 

19. Köstner, Martin, rer.oec. 

20. Leemets, Paul, ing. 

21. Lindma, Karl, rer.oec. 

22. Luht, Mihkel, dipl.ing. 

23. Luik, Herman, agr. 

24. Malm, Friedrich, rer.oec. 

25. Milles, Jüri, jur. 

26. Mägi, Arved, rer.oec. 

27. Mölder, Karl, rer.oec. 

28. Raudmäe, Juha, KS 

29. Onno, Aleksander, agr. 

30. Ots, August, jur. 

31. Pajuste, Eduard, dipl.ing. 

32. Pais, Aleksander, rer.oec. 

33. Pensala, Väino, med.lic. 

34. Petsi, Alfred, rer.oec. 

35. Plikk, Herman, rer.for. 

36. Saretokk, Vitold, dipl.ing. 

37. Sotter, Kalju, rer.for. 

38. Tagepera, Harald, civ.ing. 

39. Tiitus, Bernhard, agr. 

40. Tänasson, Axel, rer.oec. 

41. Toomes, Addu, mcd.vet. 

42. Toomcjs, Juhan, dipl.ing. 

43. Truusööt, Mihkel, rer.oec. 

44. Vatsel, Armand, civ.ing. 

45. Velitar, Jakob, agr. 

46. Ventsel, Alfred, mag.rer.oec. 

47. Viival, Ernst, rer.oec. 

48. Ööpik, Oskar, jur. 

G:la RSdstugugatan 9, Norrköping 

Vinstvägen l/l, Hägersten 

Johnbergsplan 6/III, Stockholm K 

Kopparmyot sgatan 5, Göteborg C 

Koeksgatan 20/111, Stockholm So 

Stramaljvägen 20/l, Branna 

Stureparken 9/III, Stockholm 

Hagmarksvägen 21, Umeä 

Villa Klint, Lerum 

Hjalmar Selandersgatan 2 C, Göteborg 

Kungsholms Strand 173/III, Stockholm K 

Hantlangersgatan 2 B, Göteborg C 

Sparbanksvägen 62, Hägersten 

Skolvägen 20 B/lI, Lidingö 

Götaforsvägen 32/l, Stureby 

Skärmarbrinksväge n 5/II, Enskede 

Dellens vägen 25/l, Johanneshov 

Lauttasaari, Lielehdetutie 2 A 12, 
Soome 

Holgertorp, Dyltabruk 

Box 458, ÖvertomeS 

Vastanvindsgatan 12 B/II, Göteborg 

Bränds trömsgatan 10 B, Gävle 

Valhallavagen 50/lV, Stockholm Va 

Manhemsgatan 1 nb, Hägersten 

Bjurslätt, Solbacken, Göteborg H 

Torget 37 B, Kävlinge 

Bolmensvägen 1 nb, Johanneshov 

Förskottsvägen 15/l, Hägersten 

Stövelvägen 16/II, Hägersten 

Box 28, Fjälkinge 

Köpmansgatan 7/III, Sundbyberg 

Stramaljvägen 17/II, Bromma 

Oslo, Norra 
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ConfTJ Confr.' 

49. Ädala, Hans, ing. 

50. Avara, Enn, rer.for. 

51. Berggren, Gunnar, ing. 

52. Eistrat, Artur, jur. 

53. End, Arvo, rer.oec. 

54. Ennok, Toivo, rer.oec. 

55. Helmvee, Eugen, rer.oec. 

56. Hiis, Gunnar, med. 

57. Järv, Evald, arch. 

58. Kaho, Arnold, agr. 

59. Kain, Vambola, ing. 

60. Kartus, Einar, chem. 

61. Kint, Oole, phil. 

62. Kruus, Kaarel, agr. 

63. Kurol, Martin, rer.oec. 

64. Kuulep, Otto, rer.oec. 

65. Kärsten, August, ing. 

66. Lepik, Martin, rcr.oec. 

67. Mäsak, Hjalmar, rer.oec. 

68. Paas, Rene, med. 

69. Raiend, Ülo, chem. 

70. Rava, Gustav, jur. 

71. Taar, Oskar, jur. 

72. Tief, Jaan, arch. 

73. Toomes, Tarvo, rer.oec. 

74. Treufeldt, Ain, ing. 

75. Truusööt, Ants, ing. 

76. Uibopuu, Hans, ing.chem. 

77. Uluots, Jüri-Erik, arch. 

78. Vasur, Endel, ing. 

L.'l.' ja reb.'rebi 

79. Ahman, Heino, med. 

80. Andrakson, Avo, ing. 

81. Kuldassnr, Väino, ing. 

82. Lüli, Kalju, vet. 

83. Reinson, Otto, ing. 

84. Rammal, K., med. 

85. Äro, Enn, ing. 

Nedre Fogelbergsgatan 9 B, Göteborg C 

Sirapsvägen 20, Enskede 

RSdmansgatan 8, Stockholm 

Sirapsvägen 20/1, Enskede 

Huddingeväge n 353, j£hr s jö 

Tredje Länggatan 36, Göteborg 

Vasalunden 36, Ludvika 

Odengatan 18/II, Uppsala 

Firnbergsvägen 52/11, Stockholm 

Kolsvagatan 2 A, Köping 

Berzeliigatan 12, Göteborg 

Ullingeigatan 5/lX, Bromma 

Svedenbergsgatan 32 B/l, Uppsala 

Egilsgatan 17 A, Uppsala 

Havsbadsvägen 33, Ängelholm 

Baazgatan 36, Mölndal 

Inteckn ingsvägen 14 nb, Hägersten 

Äsvägen 5 nb, Solna 

Baazgatan 36, Mölndal 

Bokbindarvägen 55/V, Hägersten 

Sturegatan 19, Uppsala 

Grönviksvägen 103, Bromma 

Sävenäs, Hus C-9, Göteborg 

TamträttsvHgcn 30, Hägerste n 

Bolmensvägen 1 nb, Johanneshov 

Gesällgatan 9, Västeras 

Baidersgatan 2/lI,uppg.l, Göteborg C 

Kemiska Institutet, Lund 

S:t Eriksgatnn 81/IV, Stockholm 

Hjälmarsvägen 8, Johanneshov 

Lokföraregata n 7 B/lI, Lund 

Mölndal 

Sävvnäs, Hus C=G, Göteborg 

Box 833, Upplands-Vasby 

Nostva vägen 11, Glöstorp, Göteborg A 

Lagerbringsvägen 2 A, Lund 

Lagklarebäcksgard , Mölndal 

Toimetaja confr.' Hellar Grabbi, abitoimetaja: reb.' Rein Grabbi. 
Toimetuse aadress s 413 E 84th Street, New York 28, N.Y., USA 
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40. AASTAT KORPI ROTALIAT 

Viis- ja poolsada eesti meest üle terve wma-Minn tä
histasid novembri alguses aastal 1953 oma armsakssaan ud 
organisatsiooni, eesti Ullopllaskorporatsloon Rotalla, 
neljaktknn endat aastapäeva. Selle Juubeliaastapäeva tä
histamine tolmus väga mitmel viisil. Maailma suurlinna
des - Stoldiolmls, New YorldLs, Torontos , Montrealis, -
tolmus see suure pidulikkuse, rohkearvulise osavõtu ja 
kõigi juurdekuuluvate traditsioonidega. Rotalused eemal 
nendest suurtest keskustest, kas Argentiinas, Austraaa-
llas, Ida-Aafrikas, Kanadas, Norras, Rootsis, Saksamaal, 
Šveitsis voi TJSA'3, tähistasid seda kas vaikselt omaette 
või koos mõne teise samasasuva kaasvennaga. Eestisse al
les s jäänud rotalused meenutasid seda tähtpäeva vaid mõt
tes ja südames, viibides võõra võimu ängistava ja masen
dava surve all. Venemaa ja Siberi linnades ning sunnl-
ja orjatöölaagrltes asuvad rotalused meenutasid seda oma 
viimases meeleheites. 

Kas oleksid need kumme eesti noort üliõpilast 10.no
vembril 1913 aastal Peterburis, korpi Rotalla asutamis
koosolekul suutnud aimata olukorda,kus neljakuma e aasta 
möödudes tähistavad rotalused oma organisatsiooni aas
tapäeva, kas tegudega või emas südames, kõigil viiel 
asustatud kontinendil? Vaevalt, et keegi oleks suutnud 
ette näha seda teekonda, mis Rotaliale sai osaks tema 
asutamisele järgnenud neljal aastakümnel, teekonda, mil
le kestel süttimine, tuimenemine ja sädelev kiirgus on 
vaheldunud, kuid Rotalla mitte kunagi kustunud# 

Algus eemal kodumaast, väikese, kuid eredalt vilkuva 
tähena Eesti taevas. Järgnevad aastad Üha suureneva val
gus jõuga eestluse kantsina tolleaegses Venemaa pealin
nas* Eesti iseseisvumisel rotalused Vabadussõjas ja kon-
vendlkorteri ning tegevuse ületoomine Tallinna. Rotalia 
tähe tuhmumine Ja ähvardav kustumine Vabariigi esimestl 
a&statel, kusjuures paariks aastaks katkeb uute liikme
te juurdevool Ja konvendi tegevust ametlikult; ei ole. 
Siis visade, tuld edasikandvate rotaluste töö tulemuse
na konvenditegevuse taastamine tihe teise suurrigi pea
linnas, Berliinis 1923. J» lõpuks konvendi tege
vusse, astumine Besti emas «nvnr>n t Tartos# Kodi>-
xnaa õhkkonnas,Tartu uljas nooruslikus ttnbruses,lööD Ro
talia t£ht särama plahvatuse taolise kiirusega. Kttmae 
aasta Jooksul liikmete arv enam kui kuuekordistub. Ka
hekümnendal aastapäeval, Tartus 1933, kirjutatakse alla 
sõprusleping Soome Üliõpilasorganisatsiooni Varsinais-
Sucmalaisen Osakunta*ga. Rotalia ainukesena Besti Korpo
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ratsioonide Liidust as utab endale osakonna väljaspool 
Eesti piire - Varssavi, aastal 1934. Tallinna Tehnika
ülikooli juurde luuakse korpi Rotalia konvendi osakond 
aastal 1936. 

Rotalia valgus jõu suurenemine Eesti iseseisvuse ajal 
on otse uskumatu. Kahektimnevtriie aasta jooksul on eesti 
noorimast ja väikseimast üliõpilaskorporatsioonist kas
vanud suurim liikmete arvult ja tugevaim vaimult. Rota
lia ei paista enam tähena , vaid kiirgava ja leegitseva 
hiigelmeteoorlna, saavutades oma valgusjõu tipu aastal 
1939, leul liikmete arv ületab pooletuhande piiri leul 
paljud rotalused on juhtivatel kohtadel kõigis Eesti 
eluavaldusls ja tiks asutajatestllikmetest juhtimas Va
gariigi Valitsust. 

Siis järsku Rotalia meteoori purunemine tervet maa
ilma haaranud katastroofis 1940e Kuld kuigi oli purus
tatud Rotalia füüsilise tervikuna ja hävinud paljud ro
talused, jäi püsima murdmatu rotaallaste vaim, ja mete
oori sisemine tuli põles edasi selle kildudes , kes 
trotsides järgnevatel aastatel valitsevaid jäiseid sea
dusi, hoidsid alal omavahelise sideme. Kolmandat korda 
Rotalia ajaloos süttis täht eemal kodumaast - Helsingis 
1943» kuhu asutati konvendi osakond soome sodurimundrit 
kandvate rotaallaste poolt , et aga peatselt kustuda 
kodumaa pinnal , septembris I9I4J4. Põhja-Tartumaal, Jtiestl 
ja Rotalia ajaloo unus tarnatuimas episoodis. 

Sangl sügisel paiskuvad rotalused laiali maailma 
gravitatsiooniväljas ja järgnevatel aastatel hajumine 
suureneb. Kuid ka kõige külmem maailmaruum ja selle kai*» 
mid ning raudsed seadused ei suuda jahutada meteoori-
klldude hoogu. Koondutakse uuesti ning süttivad uued 
tähed - 1945 Rootsis, 194-6 Saksamaal, 194-9 USA's, 1950 
Kanadas, 1953 Austraalias. Ja 10. novembril 1953 » oma 
neljakttnnendal aastapäeval, särab Rotalia uuesti , see
kord jällegi uues vormis - tähtedesüsteemina. 

Peterburg, Tallinn, Berliin, Tartu, Varssgv, Helsin
gi, Stokholm, Geisllngen, Erlangen, Augsburg, Göteborg, 
New York, Toronto, Montreal, Chicago, Sidney - milline 
aukartustäratav teetähiste nimistul Kõigis neis linna
des on tegutsenud ametlikud korpi Rotalia konvendid,osa
konnad voi koondised. Neid asukohti on olnud rohkem kui 
ühelgi teisel Eesti üliõpilasorganisatsioonil. 

Neli korda on Rotalia konvent alustanud tegevust vä
lismaa pinnal. Rotalia 58-st praesidiumist on 21 tegut
senud väljaspool Eestit. Need faktid näitavad meile kah
te tõde. Esiteks: Rotalia kui organisatsiooni tegevus 
on nomaalselt arenenud ja võimeline arenema ka väl
jaspool Eesti piire. Teiseks: sellelaadset arengut on 
võimaldanud ainult sügavasti sissejuurdunud eesti rah
vuslik valm, nii organisatsioonis kui tervikus, kui ka 
selle üksikliikmeis. 

Need kaks põhimõtet aktiivne tegevus ning eesti 
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rahvuslik valm - olgu meie juhtnöörideks Ira tulevikus, 
kuni taas Rotalia kiirgab kodumaa taevas. 

"Meie Side" toinetus, tühistades idiesoleva kirjutuse
ga korpi Rotalia neljakümnendat aastapäeva , soovib meid 
ühendava sideme, Rotalia ajakirja kaudu, ro talus tele iile 
maailma, vankumatut energiat Rotalia järgnevateks aas
takümneteks. Lugupeetud vilistlased - noblesse oblige, 
armsad tegevliikmed ja rebased - jeunesse obligel Rota
lia saavutused ja ajalugu ning meie Ühine vandetõotus 3ro
hus tavad meid andma oma panuse praegu ja edaspidi. 

16. oktoobril 1953» korp. Rotalia lf.0* juubeliaastal, 
tähistame ka vill Faul Mägi 60. aastast sünnipäeva. Mõ
lemad juubelid ei ole meile lähedase mitte ainult aja
liselt ja stidamepooles t, vaid nad on ka isekeskis lahu
tamatult seotud. 3i saa Rotalia juubelit pidada vill 
Paul Mägi mainimata ja samuti vii!Paul Mägi juubelit ei 
saa tähistada Rotalial mainimata. Nii Rotalia - tihe 
tubli Ja teguvoimsa eesti organisatsiooni, kui ka Paul 
>Kgi - tihe tubli ja teguvoimsa eesti mehe, elukäigud 
on läbipõimitud Üksteisega. 

Koi lj.O-ne aasta eest asutati korpi Rotalia, oli Paul 
fögi, noor 20 aastane üliõpilane, tiks energilisemaid ja 
sihiteadlikumaid asutajaidliikmeid. Temal oli siis juba 
selge, millist rada tuleb minna , leul tahetakse ülikoo
lis õppivat eejrbl noorsugu koondada. Temal oli selge, et 
korporatsiooni vorm on selleks kolge tasuvam abinõu, et 
anda noortele seda, mis nad vajavad praegu ja tulevikus, 
ning et neid liita ühiseks pereks* See nooruslik ind ja 
organiseerimisvõime, mis Paul >Btgi Rotalia asutamisel 
Üles näitas, on temaga jäänud tänapäevani. 

Kolkide tähtsamate sammude juures Rotalia ajaloos 
näeme Paul Mägi*t juhtijana ja organiseerijana. Aastal 
1915 näeme teda Tartus asutamad Besti Korporatsioonide 
Liitu. 1918-22 näeme teda Tallinnas reorganiseerimas Ro-
taliat, täites oldermani, esimese seniori ja konvendi 
voliniku kohuseid. Suur on tema teene konvendi kodukorra 

Toimetus 

VH-! PAUL MÄGI 60. AASTANE 

Ralf Adams 
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restaureerimisel. Tema suunltlev energia oli tõukejõuks 
Rotalia konvendi taaselustumisel Berliinis. Jaanuaris 
192lj. näeme vilt Paul Mägi Tartus, Maarjamõisas aluski vi 
panemas Rotalia konvendi loomiseks Tartu TJlikooll juurde. 
Hiljem näeme teda tegemas eeltöid vennastussuhete loomi-
sesks Varslnals-Suomelalsen Osakonnaga , mis kulminee
rub sõpruslepingu allakirjutamisega. Koi&i nende ja pal
jude muude teenete eest dekoreeritakse vill Paul Mägi tei
se rotalusena korporatsiooni ajaloos Rotalia aupaelaga. 

Ikka ja alati on Paul Mägi sihiks olnud meid kolki 
koondada ja liita tihi seks ja kompaktseks pereks. Prae
gusel ajal, kus me oleme laiali paisatud üle maailma, on 
see siht viiJ Paul Mäglle väga südamelähedane. Tema juh
tiv ja väsimatu energia Saksamaa ja USA koondiste asuta
misel ja edasiviimisel on olnud aukartustäratav ja unus
tamatu# Ning kolgile sellele väsimatule tegevusele paneb 
krooni Rotalia I4.0. aasta juubelialbum, mille koostamisel 
ja väljaandjnlsel on vill Paul Mägi teened hindamatud. 

Saznutl on Paul Mäglle väga südamelähedane olnud meie 
noorte kasvatamine, milleks ta on Isiklikult palju kaa-
saaldanud.Ta on noori juhatanud, neile edasiandnud meie 
traditsioone ja uususeid ja sealjuures olnud alati neile 
abivalmis isaks ning kaasvennaks ja usaldavaks sõbraks. 

Need vill Paul Mägi omadused on teda elus samuti vii
nud silmapaistvale kõrgusele. Olgu see Võrumaa vol Har
jumaa teedeosakonna juhatajana vol hiljemini Maanteede-
valitsuse abidirektorina - Igalpool oli märgata tema 
suuri organiseerimisvõimeid. Tähtis on olnud see töö ko
dumaale, mida Paul Mägi on teinud Eesti maanteedevorgu 
korraldamisel ja ülesehitamisel. Ta oskus omale kaastöö
lisi valida , neid võimetekohaselt rakendada ning neile 
abivalmis ja nõuandev soger olla, on olnud tiks tema tun
nustusväärsemaid omadusi. 

Meie, - rotalused, teame kui suur on olnud see koorem, 
mida Paul Mägi on nii paljudel aladel kandnud# Oma juu-
bell puhul volb ta julguse ja uhkusega tagaslvaadata 
tehtud tööle, volb selle üle täielikku rahuldust tunda 
ning edasi rtihldLda samas vaimus 1 Meie, rotalused, teame 
ka, kui tähtis on olnud see töö Rotallale Ja oskame seda 
hinnata. Ka praegu, lalallpalsatuna terves maailmas,elab 
ja kasvab Rotalia. Et see nii on, selles on suured tee
ned vill Paul fögll. Lubage, et me nüüd kolk Paul Mägi 
60# aastase sünnipäeva puhul teda südamest täname selle 
suure ja vaevarikka töö eest ja olgu nii meile kui ka 
lugupeetud juubilarile rahulduseks , et see töö on kand
nud palju vilja. Soovime vill Paul Ifigile veel palju, 
palju aastaid selle töö jätkamiseks1 
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PARANOIA PAGULUSIANA William Tomlngag 

Hüüd on 3eo siis ka Rotaliasse jõudnud.Ma mõtlen selle 
all mitte nooruse revolutsiooni Sturm und Drang tähe all, 
millisena seda meie ajakirjas on püütud maalida ja mida 
mõned rotalused on kiitnud sädelevaks mõttelennuks. Ei. 
Ha mõtlen selle all paguluse tuntud parandamatut tõbe, 
mis järjest laiemale levib ka eestlaste hulgas. Teatavas
ti on pagulus-eestlaste juures oma , Eesti asja suhtes 
selle tõve tundemärgid järgmised: kibe ajapuudus, terav 
rahapuudus, leigus ja loidus, killunemine kiikedesse, ma-
ter jalismi võit idealismi üle, isu säärte närimiseks,aru 
-tornistamine nutikuse üle. 

Päris noored unustavad eesti keele ja meele, vanemad 
noored, kelledel see veel meeles, tunnevad seda ebamuga
va koomana ja vanad noored meie korporatsioonis (nimeta
me neid vilistlasteks) väsivad järjest enam olla eesku
juks ja ergutuseks nooremale põlvele.Kuhu me ka ei vaata 
- neie kool, kirik, seltskondlikud organisatsioonid,po
liitilised asutused - kiratsevad, leuna neil" ei ole aega, 
raha ega tahet Idisi külge panna nende tulemusrikkaks te
gutsemiseks . "Mis kasu ma sellest saan? "kuuldub igalpool. 
2ik jälle:"Las £üri teeb, mul ei ole võimalik".". 
Külastasin mõnda aega tagasi tihe vili perekonda ja, ku

na ta oli pikki aastaid eemal seisnud Rotaüas.t, kutsusin 
teda' osa võtma meie tegevusest. Vastuseks kuulsin:"Mis 
Rotalia on mulle andnud, et iia sinna pean minema?" liii on 
mul vähemaltüks näide veenmiseks, et confrl Grabbi poolt 
ülestõstetud küsimused ei piirdu sugugi mitte noortega. 
Ila ütlen noortele ja koneall olevale vilistlasele - Ro
talia on teile täpselt samapalju andnud, kui teie Rotali
asse sisse olete pannud. 

See andmise-saamise vahekord katab kogu confrl Grabbi 
poolt algatatud küsimustekompleksi. ITagu teada , ei ole 
konvendi peremeesteks mitte vilistlased. Kui Grabbi arva
tes vilistlaskond seal võimu on haaranud , siis tuleks 
süüd otsida peremeeste enrla juures - kas peremehed on 
andnud seda, mida nemad tallavad saada? Kas distsipliini 
ja traditsioonide suhtes on asi nii, et mida vähem koegi 
sellel alal üldisesse katlasse paneb, seda suurema tüh
juse ees ta seisab. Ja meie traditsioone ei taha tõesti 
mitte ameerika omade vastu vahetada, vaatamata ajavaimu
le. See oleles umbos nii, kui keegi kõnniks Rotaliasse , 
seaks jalad lauale, sülgaks suust närimiskummi ja sõnaks: 
"Well, folks, I'm gonna be entertained." 

Julgen väita, et kui Rotalia tegevus tänapäev kulgeks 
normaaloludes, oleks vaevalt kellelgi tekkinud ettekää
net "Nooruse ja järelkasvuprobleemem käsitada niiviisi , 
kui seda on tehtud. Muide neid probleeme on käsitatud 
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pidevalt, kogu Rotalia eluaja kestel, kuid minu mälu jä
rele mitte kunagi vaatevinklitest, milliseid kiiduaval
duste saatel on esitanud confrl Grabbi. Justament tosi 
on, et olukorrad on muutunud , aga mina püüan väita ka 
tõde, et muutunud olukordades me oleme edasi jäänud eest
lasteks. Bäiteks õilme eestlased Peterburis , kus meid 
ümbritsev ohkkond tol ajal ei olnud sugugi mitte vähem 
ahvatlev sellele alistumiseks, kui siin. On siis juba un
ustatud, et peamine joon, mis Rotaliat teistest organi
satsioonidest on erandina iselocnrustanud, on olnud meie 
omadus jääda sitkeks võõrastes oludes. Ja selle sitkuse 
allikaks ei ole mitte olnud oskus või osavus end järjest 
kamufleerlda ümbruskonna järgi, vald tules ja vees läbi
proovitud Rotalia kodukord ja rotaluste mehemeel.Kui see 
oleks olnud teisiti, siis oleks meie kodukorda ja meie 
hinge sattunud sugemeid küll Venest, küll Saksast , küll 
Poolast. Kõik need on ju demokraatiad, aga mina ja mlnu-
aegne noorus (põlv) oleme ikka mõtelnud, ega Eesti demo
kraatial pole viga. 

Lõpuks paar rida veel confrl Grabbi uusima väite koh
ta, et Rotalia peaks olema prtiaaarselt üliõpilaste orga
nisatsioon, aga mitte mingisugune rahvusliku võitluse 
asutus .Mille tundub, et sõja ja katku ja maavärisemise 
olukorras,millisesse on sattunud Besti, peab igaüks and
ma oma ülima organiseeritud teguvõlmsas võitluses meie 
rahva ja rahvuse eest, ükskõik, millises organisatsioonis 
ta ka ei seisaks. Rotalia kodukord seda ei keela, omaen
da kohusetunne peks aga selleks võitluseks olema erili
seks tõukejõuks. 

Tagasi pilku heites oma 58 eluaastale, tunnen Isikli
kult, et olen mitmeti jäänud võlga Eesti riigile ja ral>-
vale. Mis oleks, kui noored kah hetkeks järgi mõtleks, 
mida nad Eestilt saanud ja mida nad Eestile andnud. 

UUED TEGEVLIIKMED ÜSA'S. 

Juunl-detsembri vahemikus said värvid järgnevad rotalu
sed USA koondisest: 
1. Henno Sörk. Sündinud 7.VIII 1931; Tartus, Rudolf Sorkl 

pojana. Lõpetas Saksamaal Lingenl Eesti Gümnaasiumi eks
ternina a. 1950. Asus õppima pre-meditsiinl 1951 Westeen 
Illinois State College'1. Siirdus Syracuse TJniversitysse 
New Yorgi osariigis a. 1952, kus on praegu jätkamas oma 
õpinguid arstiteaduses. Kuulub Pi Alpha Chi (sõelal) fr-
aternitytsse. Korpi Rotalia rebaseks vastu voetud sept. 
1951. Akadeemiliseks isaks confrl Hellar Grabbi. 

p. Arvo Lõoke. Sündinud 9.V 1927 Tartus, Albert Lõoke'se 
pojana. Õppis Tartu I Poeglaste Güran. ja Tartu Tehniku
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mis. Lõpetas Saksamaal Aschaff eriburgi Sesti Gümn. 194-8. 
Asus õppima masinaehitust Mississippi State College'1 
194-9 ja lõpetas sama kooli 1953» cum laude, omandades 
B.S. l:raadi. Kuulus ja oli valitud järgmistesse frater-
nitytesse: Tau Beta Pi ( Engineering Honorary), Kappa 
Ha Etosilon (Hath. Hon.), Fhi Kappa Phi (scholastic hon.) 
Oli, Mississippi Sesti Uliopilasklubi esimeheks aastatel 
1950-52 ja Eesti üliõpilaskond USA's abiesimeheks 1952-
53. 'American Society of Mechanical Engineers liige.Pra
egu t?.x5.tab design engineerina Westinghouse- Electrical 
Co juures Pittsburghis, leus pealselt jätkab õpnguid ma
st eri kraadi saavutamiseks. Reb. vastu voetud juunis 
1952e Akad. isaks on confrl Ales ei Lehtmäe. 

3. Roman Ubakivi. Sündinud 11.III 1916 Peterburis, Roman 
Ubakivi pojana. Õppis Tartu Poegi. Gtimnaasiumis. Lõpe
tas Tartu õhtugümnaasiumi 1937. Oli tuntud ja aktiivne 
sportlane nii käsipallis kui kergejõustikus. Lõpetas 
E.V. Sõjakooli 1939. Bnmatrikuleerus Tartu Ülikooli Õi
gusteaduskonda 19lj.O. Olles metsavend, langes haavatuna 
venelaste kätte vangi, põgenes ning 19i1i suvel juhtis 
lahingukcrapaniid Tartu vabas tarnis lahingutes. Hiljem oli 
kompaniiülem major Vase pataljonis Tihvini ja Volhovi 
võitlustes. Peale haavatasaamist määrati hooldusohvit
seriks Eestis* Tull Rootsi kaudu viikingipaadiga Amee
rikasse. Õppis 194.7-4.9 Springfield College1 is sotsioloo
giat Ja majandusteadust, omandades B.S. kraadi. Õppis 
edasi täienduskursustel Harvardi ja IIIT ülikoolide juu
res. Kuulub Manhattan! Vabariiklaste Klubisse.Tegev ol
nud Ameerika noorsoo orgudes (Springfield College Boys* 
Club, Herald Tribune F.A.F., Youth House . Praegu töö
tab New Yorgis väärtpaberite investeerimisfirma Bigoney 
& Co juures assistendina. Rot. 1111*vastu voetud aug. 
1952. Akadeemiline isa on confrl A. Perandi. 

4. Kal.lu Vlllota. Sündinud 31-III 1932 Tallinnas, Harald 
Villõta pojana. Siirdus Rootsi kaudu Inglismaale, kus 
lõpetas Newcastle1s Middle 8t. High Schooli. 1950 alus
tas õpinguid City College of New York'i School of Tech*. 
nologyjs, kus ta praegu ppib masinaehitust. Praegune 
Eesti Üliõpilaskond USA*s esimees. Eesti Akadeemiline 
Koondis USA'3 juhatuse liige. Korpi Rotaliasse vastu 
voetud nov. 1952. Akad. isa confr. Ragnar Mägi. 

5. Hein Grabbi. Sündinud 17.IV 1934- Tallinnas rotivill 
Horbert Grabbi pojana. Lõpetas Hackley Schooli Tar»* 
rytown'is N.Y. aastal 1951. Alates sügissemestrist 
1951 õpib Stevensi Tehnoloogia Instituudis, New Jer
sey osariigis. Eesti Üliõpilaskond USA's juhatuse lii
ge. •Korpi Rotalia rebaseks vastu voetud nov. 1952. 
Äkadeemilene isa ori confrl Tõnis Ööpik. 
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ROTALIA 40. a. JUUBELI TÄHISTAMINE NEW YORGIÖ 

"Meie Side" Kanadas ilmunud numbrist võite lugeda, 
kuidas pühitseti Rotalia aastapaeva Rootsis Ja Kanadas. 
Olgu siin äratoodud lühike ülevaade juubeliaastapaeva 
tähistamisest New Yorgis. 

Aastapaeva puhul korraldatud üritused New Yorgis 
olid jaotatud kolmepäevasele ajavahemikule, 6.-8.novem
brile. Esimesena tolmus reedel» 6. nov., jumalateenis
tus Pauluse koguduse kirikus, ühisest jumalateenistusest 
oli tulnud osa võtma ca 75 rotalust ja nende perekonna
liiget ning kutsutud külalist. Jutlustas õpetaja vill 
Elmar Kuusler, kelle tõsised ja ilusad sõnad tungisid 
kõigi kuulajate südametesse ning seal läbipõimudes iga
ühe enda vaiksete mõtetega moodustasid harmoonilise kan
ga, mille kurba ning tõsist põhitooni läbis eredavärvi-
lise niidina meie kiõgi parim sõber - lootus. Jumala
teenistust rikastas esitatud lauludega pr. Helvi Lees-
ment, kelle sisemisest soojusest sädelev hääl kõlas nii 
kaunilt ja värskelt kiriku hallikaspruunis"karmis tõsi
duses.Kirikus lipuvalves seisis konvendi praesldimn. 

Laupäeval, ?• nov. ennelõunal, kogunesid rotalused 
Baltic States Freedom House'1, kus leidsid aset K!K!K!, 
EJKIKI, ja koondise aastapeakoosolek. Kohale oli ilmu
nud ca 30 kaasvenda, milline arv võinuks olla suurem. 
Uue tegevliikmena sai värvid Arvo Lõoke. 

Suurima ettevõttena juubelipidustuste raames toimus 
sama päeva õhtul pidulik koosviibimine-õhtusöök Hotell 
Beacon'1 ruumides. Aukülalistena olid kohal E.V. esin
daja peakonsul J. Käiv abikaasaga, koigi EKL-i korp! 
esindajad ja BuS'i esimees abikaasadega, korpi Filiae 
Patriae esinaine, ENÜS1! esinaine ja EOK USA's esimees. 
Osavõtjate arv koos külalistega oli 96. Selle arvu vä
hesus oli ehk osalt tingitud halbadest ilmastikuoludest. 
Väljaspoo&t New Yorgi lähemat ümbrust oli saabunud ai
nult üks kaas vend - Aleks. Raidal abikaasaga, kuid ka 
New Yorgis ja ümbruses elavatest paljud puudusid. Esin
dajad, eesotsas konsul J. Kaiviga, võtsid sõna tervitus
teks ja õnnesoovideks Rotaliale. Meie poolt tervitas 
saabunud külalisi vilistlaskogu esimees Paul Mägi. 

Koondise daamide nimel anti prouade Mägi ja Leetaru 
poolt konvendile kingitusena üle hõbedane karikas, kuna 
koondise kingi konvendile - hõbeilustustega oldermani 
sarve - andis üle koondise esimees vill Heikki Lees-
ment. Aukttlalistele jagati välja pühendustega Rotalia 
albumid. 

Keskööl toimub traditsiooniline kommersipaeva vastu
võtmine, lipu kannab sisse magjcoll confrl Balmond.Pals 
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ja rotalused, kogunedes sõprusringi lipu ümber , laula
vad värvide laulu. 

Koosviibimine kujunes hoogsaks ja meeleolukaks, kaht
lematult esinduslikuimaks ja parimaks perekonnaõhtuks, 
mis senini New Yorgis on peetud, Pidulikkuse momenti 
kahjuks vähendasid mitte kõige paremad ruumid ja kehva
võitu serveerimine. Tantsuks mängis neljaliikmeline or
kester, mille saatel tantsiti ja tunti ennast lõbusalt 
kella kolmeni hommikul. 

Pühapaeva, 8. nov., keskpaevaks kogunesid rotalused 
Eesti Majja kommersile. Kohal 20 vii!, 13 till, 8 rebi 
ja koigi EKL1! kuuluvate korpi esindajad. Kokku seega 
täpselt ?0 osavotjat. Kommerss algab Gaudeamusega,järg
nevalt peab kõne senior confrl Ragnar Mägi, kes puudu
tab lühidalt Rotalia ajalugu ja tänase päeva tähtsust. 
Eesti hümn. Väga sisuka ning hoogsa kone isamaale peab 
vill Ferd. Sööt, kelle ettekanne on kahtlematult parim 
rahvuslik kone , mida paljude pagulasaastate kestel nii 
mitmetes kohtades on kuuldud. Kõneleja mainib, et vale 
on rääkida eesti pagulaskonna killunemisest gruppidesse 
ja omavahelistest tülidest. Killunemine ja tülid esine
vad ainult nende ca?0 isiku vahel, kes on juhtivalt te
gevad tähtsamates komiteedes,kogudes ja seltsides. Sa
muti juhib ta tähelepanu praegusele poliitilisele olu
korrale, kus lääneriigid on küll keeldunud tegemast iga
suguseid kontsessioone, kuid just see olukorra stabili
seerumine on surmaoht Eestile. Tuleb ette võtta kõik, 
mis meil võimalik, et seda valtida. Lauldakse "Eestimaa 
mu isamaa". Kone vilistlaste auks peab confrl Hugo Soo
mann, mille peale lauldakse "Oo buršl hiilgus endine..". 
Jargnevalt kõneleb lahkunute mälestamiseks confrl Homan 
Ubakivi, kes ütleb, et inimhinge ja selle saavutuste e«L-
asipüsimise naol on maisest elust lahkunud ikkagi veel 
meie keskel. Lauldakse "Onvendadest üks lahk und ..'j. Tõu
seb pusti vill Paul Magi ja palub koosviibijaid täita 
kõik klaasid ja juua põhjani eemalviibijate terviseks. 
Järgnevalt võtab tervituseks sõna EKL1i nimel Revelia 
vill Harald Raudsepp, üteldes oma kõnes, et olulise ja 
määrava tähtsusega on vennalik side ja ühtekuuluvus kõi
gi kümne EKL11 kuuluva korporatsiooni vahel. Praesidiu-
ml poolt loetakse ette arvukad kirjateel saabunud tervi
tused. Järgneb juramentum, kus vande vanema tek s on vill 
Tomingas aj Martin ning confrl Aasmaa. Lõpuks kõneleb 
olderman - vill Viktor Koressaar, mille peale lauldak
se värvide laulu. 

Kommersi lõppedes koguneti Eesti Maja keldrisaali, 
rikkalikult kaetud laua juurde, omavaheliseks koosvii
bimiseks, mis kestis hiliste õhtutundideni. 

Toimetus 



im 
:ommersist osavotjad ITew Yorgis, 

1. rida (vasalcult): Kalju Villota, Jaan Euuskvere, Jüri Adam-
son, Aksel Kiiss, Viktor Koressaar, Rein Grabbi, Kalju Käpa, 
Paul Ruu ge, Anatol Särko. 2.rida: Ilmar Lehtpere, Aksel Hei, 
Heikki Leesnent, Karl Püri, Viktor Puskar, Ragn ar tiigi, Hugo 
Rooman n, Harald Raudsepp, Paul >Kgi, M. Keerd, Joh. Koort. 
3.rida: Ervin Tolm, Villi Kangro, Ilani vald Loite, './iil. Ttxnin-

gas, Kaarel Ilartin, Ilmar Aasmaa, Raimond Pais, Aleks. Rehe
papp. If.,rida: Juhan Pajur, Ralf Adams, Gustav Kuuslrvere, Perd. 
Sööt, Sulev Kelder, Jaan Tüvel, Erich Priks, Osvald Laurits, 
Srlc Heinsaar, Ilo Hõlpus.rida: Felix Linl:, Tõnis Ööpik, Karl 
Laantee, Paul Kõlvik, Arvo Looke, Hellar Grabbi, Sd.Lemming, AJ> 
sel Lehtmäe, Elmar Kiiusler, Edmund Leetaru. Hikolai Viilup. 
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KORPI ROTALIA VABAS MAAILMAS ASUVATE LIIKMETE NIMEKIRI. 

VÄRVIKANDJAD LIIKMED: 

1. AASA, Karl rer. for. ROOTSI, Göteborg 
2. AASMAA, ümar ing. USA, New York 
3. ADAMS, Ralf Ing. USA, New York 
4. ADILA, Haua Ing. ROOTSI, Göteborg 
5. ADELA, JOrl rer.oec. ROOTSI, Göteborg 
6. ADOV, Hans Ing. USA, New York 
7. ADUSSON, Arnold agr. KANADA, Montreal 
8. AHMAN, Arnold ing. KANADA, Hamilton 
9. ALLIK, Vlllibald rer.oec. USA, New York 

10. ALT, Kuno med. KANADA, Toronto 
11. ALVER, Eugen dr. med. USA, UU Army 
12. AMBROS, Heino rer.oec. ROOTSI, Stokholm 
13. ARAK, JQrl rer.oec. AUSTRAALIA 
14. ARRO, Heino agr. ROOTSI, Söllentuna 
15. ARUJA, Endel dr. rer. nat. INGLISMAA, London 
16. AVARA, Enn rer.for. ROOTSI, Enskede 
17. BACH, Mihkel arch. KANADA, Toronto 
18. BERGGREN, Gunnar ing. ROOTSI, Stokholm 
19. DANIEL, Aleksander med. vet. ROOTSI, Eslöv 
20. EISTRAT, Artur Jur. ROOTSI, Enskede 
21. END, Arvo rer.oec. ROOTSI, Alvsjö 
22. ENNOK, Toivo rer.oec. ROOTSI, Göteborg 
23. ERLEMAN, Viktor jur. KANADA, Mattawa 
24. GRABBI, Hellar phll. USA, New York 
25. GRABBI, Rein Ing. USA, New York 
26. HAABNÜT, August agr. KANADA, Toronto 
27. HABICHT, Hans agr. KANADA, Montreal 
28. HANSEN, Jühan Ing. KANADA, London 
29. HANSEN, Jüri agr. KANADA, London 
30. HELMVEE, Eugen rer.oec. ROOTSI, Ludvika 
31. HERZMAN, Paul arch. SAKSAMAA 
»2. HUS, Gunnar med. ROOTSI, Uppsala 
33. HIMUTA, leiTinr med. USA, Chicago 
34. HINNO, JOrl dr. med USA, Thiells 
35. HÄRM, Gustav Jur. USA, Los Angeles 
36. HÕLPUS, Ilo Jur. USA, New York 
37. ISE, Rudolf Ing. USA, Baltimore 
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38. JAASON, Viktor Ing. AUSTRAALIA, Newport 
39. JALAKAS, Paul jur. ROOTSI, Ulrlcehamn 
39. JAMS, Mihkel agr. ROOTSI, Uppi. Väsby 
40. JASKA, Elmar dr.agr. KANADA, Ottawa 
41. JOASAARE, Erik agr. KANADA, Toronto 
43. JOASAARE, Mart agr. KANADA, Toronto 
44. JOMM, Aleksander ing. KANADA, Mont Joll 
45. JOOST, Kristjan mag. agr. ROOTSI, Hägersten 
46. JURS, Artur dr. med. dent. USA, USArmy 
47. JUSTSHUK, Eugen Ing. ROOTSI, Aryd 
48. JÄNES, Lembit agr. KANADA, itockingham 
49. JÄRV, Evald arch. ROOTSI, Kvarnholmen 
50. JÜRIMA, Ülo agr. KANADA, Toronto 
51. JÜRIS, Martin Jur. ROOTSI, Södertalje 
52. KAERAMAA, Artur theol. USA, Des Molnes 
53. KAHO, Arnold agr. ROOTSI, Köplng 
54. KAIN, Vambola Ing. ROOTSI, Göteborg 
55. KALD, Lembit Ing. USA, New York 
56. KALMET, Alfred rer.oec ROOTSI, Malmö 
57. KAPSI, Egon Ing. USA, New York 
58. KARET,1 Enn rer.oec. AUSTRAALIA 
5?. KARLOV, Oskar Ing. AUSTRAALIA, Ryde 
60. KARTUS, Einar chem. ROOTSI, Stokholm 
61. KARU, Heinrich agr. KANADA, London 
62. KARUKS, Ergo Ing. KANADA, Toronto 
63. KARUPÄÄ, Leo agr. ROOTSI, Stokholm 
64. KASK, Karl Jur. USA, New York 
65. KAUP, Johannes rer.nat. USA, Wllmlngton 
66. rer. for. USA, New York 
67. KELLER, Artur rer.oec. ROOTSI, Rotebro 
68. ÖNT, Oole phll. ROOTSI, Uppsala 
69. ÖNT, TOnls agr. ROOTSI, Stokholm 
70. KESS, August phll. SAKSAMAA, Heidelberg 
71. ÖVESTU, Juhan Ing. KANADA, Montreal 
72. KLAUREN, Vambola phll. ROOTSI, Karistad 
73. KLAUS, Rein agr. USA, Schenectady 
74 KLEMMER, Georg Ing. AUSTRAALIA, Gullford 
75. KLETTENBERG, Lembit Jur. AUSTRAALIA, Sidney 
76. KONRADSON, Theodor rer.oec. ROOTSI, Norrköplng 
77. KOOL, Karl theol. ROOTSI, Hägersten 
78. KOGRITS, Harry Ing. ROOTSI, Stokholm 
79. KOPLI, Viljar rer. oec. AUSTRAALIA 
8<L KORNEV, Nikolai Jur. SAKSAMAA, Augsburg 
81. KOSENKRANIUS, Lembit Ing. USA, Waynesburg 
82. KRABI, Feliks rer. mere. KANADA, Toronto 
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83. KRUUS, Kaarel agr. ROOTSI, Uppsala 
84. KUKK, Jaak arch. USA, Berkeley 
85. KUKKUR, Hindrek Ing. KANADA, Toronto 
86. KULGMA, Artur ing. KANADA, Halifax 
87. KURIS, Eino agr. KANADA, Toronto 
88. KUROL, Martin rer.oec. ROOTSI, Ängelholm 
89. KUULEP, Otto rer.oec. ROOTSI, Mölndal 
90. KUUSLER, Elmar theol. USA, New York 
91. KUUSKVERE, Gustav jur. USA, New Brunswick 
92. KUUT MA, Eduard rer. mere. KANADA, Toronto 
93. KÄBIN, Abel agr. KANADA, Oakville 
94. KÄRSTEN, August ing. ROOTSI, Hägersten 
95. KÖSTNER, Martin rer.oec. ROOTSI, Göteborg 
96. KÕLVIK, Paul agr. USA, New York 
97. KÕPP, Aleksander rer.oec. USA, Chicago 
98. KÕPP, Peeter dr.agr. USA, Chicago 
99. KÕRESSAAR, Viktor dr. phll. USA, New York 

100. KÜNNAP, Boris phll. USA, Bruce 
101. LAAN, Bruno ing. USA, Los Angeles 
102. LAANSOO, Feliks iur. KANADA, Montreal 
103. LAANTEE, Karl theol. USA, Philadelphia 
104. LAMAN LÄÄNELAID, Artur rer.mero KANADA, Toronto 
105. LAMPSON, Eduard rer.oec. USA, New York 
106. LAUPA, Harald ing. USA, New York 
107. LAURITS, Osvald pharm. USA, New York 
108. LEEMETS, Paul ing. ROOTSI, Enskede 
109. LEESMENT, Heikki jur. USA, New York 
110. LEETARU, Edmund dr. med. USA, New York 
111. LEETE, Taimo jur. KANADA, Ville LaSalle 
112. LEHTMÄE, Aksel med. USA, Rldgefleld Park 
113. LEMMING, Eduard ing. USA, Teaneck 
114. LEPIK, Osvald agr. KANADA, Toronto 
115. LEPIK, Martin rer.oec. ROOTSI, Solna 
116. LEPP, Auguatin ing. AUSTRAALIA, Perth 
117. LEPSON, Albert jur. KANADA, Hamilton 
118. LUBAND, Johannes ing. USA, New York 
119. IHDEMAN, Georg ing. KANADA, New Toronto 
120. LINDMA, Karl rer.oec. ROOTSI, Bromma 
121. LINDORG, Neeme ing. ARGENTIINA, Buenos Aires 
122. LINK, Feliks med. USA, New York 
123. LOSSMAN, Artur dr. med. INGLISMAA, London 
124. LUHT, Mihkel ing. ROOTSI, Lehäll 
125. LUIK, Herman agr. ROOTSI, Umea 
126. LUTTER, Gusten ing. USA , Denver 
127. LUTTER, Otto agr. USA , Denver 
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128. LÕOKE, Arvo ing. 
129. LÄTE, Eduard Ing. 
130. LÄTE, Juhan jur. 
131. MAIMETS, Lembit ing. 
132. MALDRE, Elmar chem. 
133. MALM, Priit rer.oec. 
IM. MANDEL, Harald agr. 
135. MANDRE, Jüri agr. 
136. MARIPUU, Sergei rer. mere. 
137. MARTIN, Kaarel ing. 
138. MATHIESEN, Edgar agr. 
139. METS, Eduard jur. 
140. MTKKOR, Albert dr. jur. 
141. MILLERT, Olaf phll. 
142. MILLES, Jüri jur. 
143. MÄGI, Arved rer.oec. 
144. MÄGI, Paul Ing. 
145. MÄGI, Ragnar rer.oec. 
146. MÄGI, Ralmond rer.oec. 
147. MÄGB, Olaf theol. 
148. MÄSAK, Hjalmar rer.oec. 
149. MÖLDER, Karl rer.oec. 
150. NÕMM, Oskar Ing. 
151. OJAMAA, Voldemar agr. 
152. OJAMAA, Ülo jur. 
153. ONNO, Aleksander agr. 
154. OTS, August jur. 
155. PAADRE, Koit Ing. 
.156. PAAS, Renee med. 
157. PAAVEL, Vladimir dr. Ing. 
158. PAJUR, Juhan Ing. 
159. PAJUSTE, Eduard ing. 
160. PALOOTS, Gustav agr. 
161. PALS, Aleksander rer. for. 
162. PALS, Ümar Ing. 
163. PALS, Ralmond chem. 
164. PEDAK, Johannes pharm. 
165. PENSALA, Väino med. 
166. PERANDI, Ado rer.oec. 
167. PERANDI, Adolf dr. jur. 
168. PERMAN, Jaan agr. 
169. PETSI, Alfred rer.oeo. 
170. PITEA, Haarand Jur. 
171. PUKK, Herman rer. for. 
172. PRIKS, Erich agr 

USA, Pittsburgh 
ÜSA, Sturgis 
KANADA, Mimico 
KANADA, Willowdale 
KANADA, Toronto 
ROOTSI, Lerun 
KANADA, Toronto 
USA, Baltimore 
USA, Baltimore 
USA, New York 
SAKSAMAA, München 
USA, New York 
SAKSAMAA, Braunschwelg 
USA, Northfleld 
ROOTSI, Göteborg 
ROOTSI, Stokholm 
USA, New York 
USA, New York 
KAKADA, Kirkland Lake 
USA, St. Paul 
ROOTSI, Mölndal 
ROOTSI, Göteborg 
KANADA , Montreal 
USA, Seabrook 
KANADA, Mont Joli 
ROOTSI, Lidingö 
ROOTSI, Stureby 
USA, New York 
ROOTSI, Hägersten 
SAKSAMAA, Neuss 
USA, New York 
ROOTSI, Enskede 
KANADA, Delhi 
ROOTSI, Johanneshov 
KANADA, Lethbridge 
USA, New York 
USA, Baltimore 
SOOME, Lauttasaari 
USA, New York 
USA, New York 
AUSTRAALIA 
ROOTSI, Dyltabruk 
USA, New York 
ROOTSI, Overtornea 
USA, New York 
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173. PRINGI, Kaarel ing. KANADA, Montreal 
174. PUSKAR, Viktor ing. USA, New York 
175. PÕDER, Valter math. AUSTRAALIA, Cowza 
176. PÕDERSOO, Harry agr. EDA-AAFRIKA, Tanganjika 
177. RAIDAL, Aleksander rer.oec. USA, Hartford 
178. RAIDAL, Viktor Jur. USA, New York 
179. RAIEND, Ülo chem. ROOTSI, Uppsala 
180. RAIMET, Enn med. AUSTRAALIA 
181. RAIT ARE, Lembit ing. KANADA, Montreal 
182. RAUD, Jaan agr. KANADA, Lethbridge 
183. RAUDMÄE, Juhan K. S. dipl. ROOTSI, Hägersten 
184. RAVA, Gustav Jur. ROOTSI, Bromma 
185. REBASSOO, Herbert mag. math. USA, Decorah 
186. REHEPAPP, Aleksander ing. USA, New York 
187. RELLJAN, Fromhold rer.oec. AUSTRAALIA, Kalorama 
188. HEINSAAR, Eric ing. USA, New York 
189. RIGA, Heino ing. KANADA, Toronto 
190. RISTMÄE, Oskar rer. for. KANADA, Port Arthur 
191. ROOMANN, Hugo arch. USA, Elizabeth 
192. RÜKKEL, Helmut rer.oec. AUSTRAALIA, Melbourne 
193. SARETOK, Vitold ing. ROOTSI, Göteborg 
194. SEITAM, Arnold dr. med. USA, Chicago 
195. SEPP, Raoul ing. KANADA, Toronto 
196. SIKK, August phll. SAKSAMAA 
197. SIREL, August agr. USA 
198. SISKA, Voldemar Jur. AUSTRAALIA, Hillside 
199., SOOTARU, Armas arch. USA, Oakland 
200. SORK, Henno med. USA, Syracuse 
201. SOTTER, Kaljo rer. for. ROOTSI, Gävle 
202. SUURSÖÕT, Helmut rer.oec. KANADA, Toronto 
203. SÖÖT, Ferdinand agr. USA, Baltimore 
204. TAAGEN, Johannes rer. mere. USA, Rockfield 
205. TAAGEPERA, Harald ing. ROOTSI, Stokholm 
206. TAAR, Oskar Jur. ROOTSI, Göteborg 
207. TAMM, Peeter ing. USA, Bismarck 
208. TAMMARU, Enn rer. oec. USA, Chicago 
209. TAMMELO, Ümar dr. jur. AUSTRAALIA, Sidney 
210. TARENDI, Allan arch. KANADA, Montreal 
211. TEDER, Richard dr. med. USA, Chicago 
212. TERASMÄE, Enn dr. agr. KANADA, Guelph 
213. TERASMÄE, Ümar geol. KANADA, Toronto 
214. TERASMÄE, Jaan geol. KANADA, Hamilton 
215. THOEN, Erik iur. KANADA, Etobicoke 
216. TEEF, Jaan ing. USA 
217. THDEMANN, Gustav Jur. AUSTRAALIA 
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218. TIITUS, Bernhard 
219. TÜVEL, Jaan 
220. TIMMAS, Osvald 
221. TIRU, August 
222. TOIGER, Endel 
223. TOMASSON, Aksel 
224. TOMINGAS, Fred 
225. TOMINGAS, William 
226. TOOMES, Aadu 
227. TOOMES, Juhan 
228. TOOMES, Tarvo 
229. TOMUSK, August 
230. TREUBERG, Gerhard 
231. TREUFELDT, Ain 
232. TRUUSÖÖT, Ants 
233. TRUUSÖÖT, Mihkel 
234. TÕIGAST, Helmut 
235. TÕRMAKÜLA, Ignaa 
236. TÜNDER, Johannes 
237. UBAKIVI, Roman 
238. IHBOPUU, Hans 
239. ULUOTS, Jüri,- Erik 
240. URIKO, Maksim Ulan 
241. URTTAM, Richard 
242. URVANDI, Paul 
243. UUSNA, Sergei 
244. VAHER, Arved 
245. VALLNER, Johannes 
246. VASUR, Endel 
247. VATSEL, Armand 
248. VEEM, Hugo 
249. VELITAR, Jakob 
250. VENTSEL, Alfred 
251. VIELUP, Nikolai 
252. VILLOTA, Kalju 
253. VILVAL, Ernst 
254. VOORE, Nikolai 
255. ÖÖP1K, Oskar 
256. ÖÖPIK, TOnls 

agr. ROOTSI, Hägersten 
jur. USA, New York 
rer.oec. KANADA, Toronto 
jur. USA, Chicago 
agr. KANADA, Murillo 
rer.oec. ROOTSI, Göteborg 
dr. med. KANADA, TorontO 
ing. USA, New York 
med. vet. ROOTSI, Kävlinge 
ing. ROOTSI, Stokholm 
rer.oec. ROOTSI, Stokholm 
dr. med. USA, Chicago 
ing. ARGENTIINA 
ing. ROOTSI, Västeräs 
ing. ROOTSI, Göteborg 
rer.oec. ROOTSI, Hägersten 
jur. KANADA, Toronto 
jur. KANADA, Toronto 
agr. AUSTRAALIA, Wagga 
rer.oec. USA, New York 
ing. ROOTSI, Lund 
arch. ROOTSI, Stokholm 
ing. USA, New York 
jur. USA , New York 
jur. KANADA , Montreal 
ing. AUSTRAALIA, Wundowie 
ing. KAJADA, Toronto 
rer. for. KANADA, Sault St. Marie 
ing. ROOTSI, Stokholm 
ing. ROOTSI, Hägersten 
Jur. ARGENTIINA, Buenos Aires 
agr. ROOTSI, FJällkinge 
mag. rer. oec ROOTSI, Sundbyberg 
agr. USA, New York 
ing. USA, New York 
rer.oec. ROOTSI, Bromma 
ing. USA, Seabrook 
Jur. NORRA, Oslo 
med. USA, New York 
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LIHTLIIKMED JA REBASED: 

1. ADAMSON, Jüri ing. USA, New York 
2. AHMAN, Heino med ROOTSI,. Lund 
3. ANDREKSON, Avo Ing. ROOTSI, Mölndal 
4. BOCK, Viljar ing. USA, New York 
5. JAAGO, Erich ing. ARGENTIINA, Buenos, Aires 
6. JALAJAS, Arvo math. USA, East Orange 
7. KASK, Uno chem. USA, Savannah 
8. KEDER, Virko ing. USA, Lafayette 
9. KIISS, Aksel ing. USA, Summit 

10. -KILGAST, Helmut phil. USA, U. S. Army 
11. KIVISTIK, Olev ing. KANADA, Toronto 
12. KOOBA, Eino med. SVEITS, Zürich 
13. KULD ASS AR, Väino ing. ROOTSI, Göteborg 
14. KUUSKVERE, Jaan ing. USA, New Brunswick 
15. KÄPA, Kalju rer.oec. USA, Pateraon 
16. LUKSEPP, Ülo ing. KANADA, Toronto 
17. LÜLL, Kalju med. vet. ROOTSI, Upplands-Väsby 
18. PF.TERS. Ago med. KANADA, London 
19. REINSON, Otto ing. ROOTSI, Göteborg 
20. flOMMAN, Aimer ing. KANADA, Trail 
21. llUUGE, Paul chem. USA, U.S.Army 
22. RÄMMAL, Karl med. ROOTSI, Lund 
23. SAHDSTRÖM, Helmuth ing. KANADA, Toronto 
24. SÄBKO, Anatol chem. USA, New York 
25. TAMBERG, Karl ' ing. KANADA, Toronto 
26. VE LOEMAA, Aleksander ing. ARGENTIINA, Buenos Aires 
27. ÄRO, Enn ing. ROOTSI, Göteborg 

Kõrval Ihk. 19 asuvad pildid on võetud Rotalia suvepäe
vadel Kanadas. Olemisel pildil näeme kuulsat Palootsa 
talu, mille lipumastis lehvib Besti lipp ka siin , Põh-
ja-Ameerlka mandri südames. Keskmisele pildile on en
nast asetanud grupp suvepäevadest osavõtjaid Ja alumisel 
pildil n&eme neid New Yorgi rebaseid, kes pika reisi Ka
nadasse ette võtsid. Vasakult* Rein Grabbi, Jaan Kuusk-
vere, Henno Sork, Kalju Vlllota, Jüri Adamson. 
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VANA SÕBER KÄIS KÜLAS. 

Varsinais-Suomalainen Osakunta omaaegne kuraator,prof. 
Eino Saari viibis Helsingi Ülikooli esindajana koos Yli-
oppilaskunnan Laulajat meeskooriga novembri lõpul New 
Yorgis. Peale erakordselt hästi õnnestunud esinemist Car-
negie Hallas otsisin ta üles just enne laulumeeste asu
mist bussidesse edasisõiduks Kanadasse. Jällenägemine kä
rarikkal aj külma) öisel maailmalinna tänaval kontsert
hoone taga oli südamlik, kuigi vaga lühiajaline. Ta lu
bas aga, et ta mind üles otsib epne oma tagasisõitu Soo
me. Ja nii ta äkki ilmuski mu pisikesse kodusse ühel 
viimastest vanaaasta päevadest. Oli lõpmata armas ja soe 
tunne veeta õhtut vana sõbraga, kellel nii elavad mäles
tused Tartust, Rotallast. vill Uluotsast jne. Ning ela
vaiks muutusid ka ühiselt veedetud hetked VSO suvepäeva
delt 1938. a. Kustavi saarel seal Botnia tagasõpis, või 
tema kodust Mnkkiniemist ja paljudest ühistest headest 
tuttavatest» Kiiresti möödus Õhtukene ja ta kadus taas 
ohe selle teadmisega, et "Rotalia ela voimakkasti"ka uues 
olukorras, hajutatuna mööda maailma. Mina aga mitte ei 
saatnud ainult tervitusi vanadele sõpradele Helsingi,vaid 
tundus, nagu oleksin tema kaudu saanud saata tervitusi 
ka oma kodumaale* Läks ta ju sinna nii lähedale sellele 
pühale paigale, see vana eestlaste sõber ja vana sõprus-
liitlanel 

Heikki Leesment* 

* * 

Rotalia USA Koondis oma koosolekul Balti Majas, 11, 
dets* valis omale uue juhatuses Koondise esimees - vill 
Juhan Pajur, abiesimees ja laekur - vili Sulev Kelder, 
kirjatoimetaja - vill Eric Heinsaar* 

• » • 

confri Artur Jurs abiellus prl. Irene Nora Hezmlnger' 
iga • laulatuse toimetas prof* Vöõbus Mayvoodis, Illi
nois. Alates augustist 1953 cm confr. Artur Jurs vanem
leitnant ABU ühendriikide sojavaes, mille koosseisus ta 
komandeeriti aastavahetusel Saksamaale* 

* * * 

confri Ilmar Aasmaal ja tema abikaasal Virvel on 
sundinud poeg Andrus. 



Palun järgmises "Meie Sides" aväldada: 

Tänuavaldus. 

Ma tänan südamest kolki kaasvendl , kes mind minu 
stinn lpäeval meeldetuletades mind isiklikult ja sõna-
v õttudes õnnitlesid,igaltpoolt üle maailma mind kiru 
jadega, telegrammidega ja auaadressidega tervitasid ja 
austasid, ning rohkeid, mulle nii väärtuslikke, kinke 
annetasidl Ma pole suuteline kõiki isiklikult tänama, 
millejõttu palun käesoleva üldise tänuavaldusega lep
pidal 

Ka minu abikaasa poolt südamlikud tänusõnad temale 
ülesnäidatud austuse ja meeldetuletuse eesti 

Iseäranis tänulik olen Rotalia TJSA koondisele,selle 
koondise daamidele , koondise juhatusele ja vill kogu 
juh. liikmetele selle suure hoole ja vaeva eest , mida 
nad nägid,et seda ilusat aktus t-koosviibimist minu 
auks korraldada. 

Need kõik olid siirad sõpruseavaldused, mida ma nii 
hindan, ja mis on tõendiks, et Rotallas valitseb aja ja 
olude peale vaatamata soe ja veimalik side ning kestev 
sõprusi 

Olgu kolk veelkord tänatudI 

New York, november 1953 e Paul I*Kgl. 

Rootsi koondise teadeanne. 

lj.0. a. juubelialbumis avaldatud Rootsi Koondise ju
hatuste loetelu pole täielik. Puudub 19l\l±/hS aasta ju
hatus eesotsas senlor vill Heikki Lees mentlga, meist 
mitteolenevail põhjusil. 

Leo Karupää, 

"Meie Side" - korpi Rotalia ajakiri. Väljaandja korpi 
Rotalia konvent New Yorgis, Toimetaja: confri Hellar 

Grabbi , abitoimetaja: confri Rein Grabbi. Toimetuse 
aadress: Ip.3 E 84-th Street , New York 28 , N.Y., USA. 



,,^^KPO^ATStp0MV^T?QTÄLIA AJAKIRI,^; j 



Väljaandja: -
Kanada Koondis 

Nr. 6 Jõulukuul 1953. 

S A A T E K S .  

"Heie Side" käesoleva numbri koostamisel on astutud 
mõnele senikäidanatule rajale. Toimetaja poolt on võetud 
kontakt koigi kaasvendadega, kes üksikuina Ja isoleeritui
na elavad Kanada kaugustes. Toimetaja on seekord erakor
raliselt annud sõna Rotalia daamidele. Nii üks kui ka tei
ne suund pole mitte valitud sellepärast,et suurendada lae
kuvate käsikirjade kogust, vaid et anda ajakirjale suure -
mat pinnalist ulatust Ja ruumilist sügavust. 

Siinjuures avaldan tänu kõigile neile,kes oma kaas
tööga on võimaldanud numbri ilmumise ja selle ilmumise 
kavas ettenähtud ajaks. Siinjuures avaldan tänu kõigile, 
kes lahkelt kaasa aitasid loomisraskustes.*- Ja poleks õige, 
kui ma unustaksin tänamata neid kaasvendi, kes on lubanud 
oma kaastööd edaspidi ilmuvatele numbritele. 

Kahjatseda on, et kaugused maailmas on suured J?, et 
postivedu pole küllalt kiire. Sellepärast ei Jõua käeso
lev number paljudele jöulupostiga kätte Ja tervituste hi
linemine on paratamatu. 

Toimetaja. 



Aino Thoen 

Uueks aastaks 

Sel vastsel aastal tasumise tundi 
võib kuulutada Kohtumõistja kell, 
mil langemas näed vägivaldset sundi 
me kodumaalt, kus viibib mõte hell. 

Kes tingiks siis veel elu-surma hinnas, 
kui seisaks rajal, vinnas püssilukk? 
Verd ennegi on võtnud stännipinnas 
ja valida on olnud võit või hukk. 

Ei küsi keegi siis - kes koju jõuab 
ning kelle osaks igavene öö, 
maa pai Julcannatanu kõigilt nõuab 
me usku, vaprust, vaimustust ja tööd: 

üks käsi adral õnnistuse palves 
ja teine relval vabaduse valves. 



Abel Käbin: 

PÄRA.ST JUU3ELIT. 

Rotalia Juubelipäev Ja sellega ühenduses olnud et
tevalmistused on möödas. Algab viiekümnendale vastu minek. 
Algab ka argipäevane töö Ja tegevus. Ning nüüd tuleb vars
ti töös ja tegevuses anda vastus, mis Ja kuidas edasi? 

Igal rotalusei on ses küsimuses muidugi omad mõtted, 
kavad ja - ka kogemused. Igal maal Ja maailmajaos on ka eri
nevad eeltingimused, olukorrad Ja vahekorrad ümbrusega. Sel
lepärast on üsna loomulik, kui igapäevane töö Ja tegevus Ro
talia organites ühes vöi teises asukohas on erinev. Ei saa 
minagi end lahti kiskuda täielikult siinsest ümbrusest. To
hiks olla mõistetav, kui mõnedki Järgnevalt puudutatud kü
simused on käsitletud siinsest vaatevinklist. 

Eestkätt peatugem küsimusel, missuguses suunas peaks 
olema asetatud rõhk Rotalia tegevuse arendamisel. Kas panna 
peamine rõhk Rotalia siseelu arendamisele vöi suunata oma 
jõudu järjest rohkem üld-rahvuslikku tegevusse? 

Kui rotäiused on kusagil maal maandunud, siis -- nii 
Saksamaal kui ka Kanadas, kus olen kaasa elanud, Ja näib et 
ka mujal - on olnud esimeseks tööks: rivi Joondu! On olnud 
tarvilik näha, mis moodi me õige välja näeme, palju on hõõ
rutud Jalgu, kas on lonkavaid põlvi ning - peaasi - kuidas 
on silmavaade! Jõudnud selgusele iseendis on alganud hiljem 
ka tegutsemine ühes vöi teises suunas. Ning sedamaid on ava
tud ka uksed nendele, kes tahavad liituda meiega. 

Juubeliaasta oli hääks võimaluseks oma organisatsioo
ni olemuse Ja võimete ülevaatuseks. Kuuludes Rotalia rivi 
koosseisu, on minul küll jäänud mulje, et - rivi on korralik. 
Teotahe laitmatu. Tohiks ehk kõlvata isegi löögiüksuseks.Ük
siku rivis köötsakile vajumine ei tohiks segada üldist hin
nangut, sest suures peres võib ikka leiduda üksikuid, kes 
unustavad vanasõna , et "enne mõtle, siis ütle!11 

Kui selles oleme selgusel, et pagulus oma psühholoo
giaga pole meie närvikava rikkunud, distsipliini läbi pu
renud ning organisatsioon on jälle teovõimeline, siis alles 
tohiks sellise küsimusega välja tulla, nagu esitatud üleval. 
Vastasel korral peaksime oma energia täies ulatuses rakenda
ma organisatsiooni slse-distsipliinl Ja elujõu taastamisele, 
peaksime tööd tegema eestkätt iseendi Juures. Sisemiselt nõr
gana ei oleks me võimelised midagi positiivset korda saatma 
väljaspool. Tekitame ainult intriige. 

Näib, et meie järgnevate aastate kavatsustesse tohi
me võtta Rotalia sisemise organisatsiooni tegevuse Ja aren
damise kõrval ka jöu suunamise üld-rahvuslikku tegevusse se
nisest suuremal määral. 

Esimese konkreetse ülesandena näen siin tihedama kon
takti loomise eesti üliõpilaskondadega meie organite asukoha
maades. Seda niinelt laiemas ulatuses, nii et kaasa tuleksid 
mitte ainult EKVL - EKL, vald kõik eesti üliõpilaskonvendid, 
kes tegutsevad paguluses. Mis meie õieti teame oma üliöpi-



laskondade 2=Jnnduslikeat Ja valmil8test probleemidest vöi 
muredest? - Olen kaugel mõttest, et see kontakti otsimine 
peaks toimuma lihtliikmete "keilimise" eesmärgil. Selle ees
märk peab olema sõlmida otsad kokku eesti üliõpilaskonna ja 
eesti st pärineva akadeemilise haridusega eestlaskonna vahel. 
Oletan, et on selge pikemate kommentaarideta, kuivört oluli
ne see on Valis-eestlaskonna tuleviku perspektiivide seisu
kohalt, veel enam aga tuleviku vaba Eesti huvidest lähtudes. 

See asi võtab aega. Tegelikud võtted ja korraldused 
olenevad kohalikest oludest. 

Järgnevalt - näib, et mitme rahvuslike organisatsioo
ni liikmeskonnas leidub • ruumi rotaluste jaoks. Ainult 
üks näide - Toronto Eesti Selts peab ülal eesti täienduskoo
li. ?-ia mäletan veel selgesti, missuguse innuga Ja kohusetun
dega tsaariaegses Eestis eesti seltskond töötas kaasa ema -
keelsete koolide toetamisel ja ülalpidamisel. Rotaluste hu
vi tohiks ehk küll koonduda eesti lastele eestikeelse täien
dava hariduse võimaldamiseks. 

Kolmandaks - kui mitte täna, siis homme võib kerkida 
eestikeelse raamatu olemasolu küsimus. On põhjust karta, et 
eestikeelse raamatu kättesaadavus ja levik praegusel moel 
pole jääv nähe. Ma kardan tagasi-lööke Juba lähematel aasta
tel, kui olge aegsasti selle vältimiseks välja ei astuta. 
Kaob eesti raamat paguluses, kaob eesti raamat üldse, sest 
praegu Eestis ilmuv eestikeelne raamat pole eesti raamat. 
Veel enamgi: kaob eesti raamat paguluses, kaob ka eesti keel 
paguluses. See tähendab ka eesti rahvuse kadu. 

Et süsteemikindla tööga on võimalik raamatu levikut 
kindlustada Ja üllatavaid tagajärgi saavutada, näitavad oma
aegsed raamatu-aasta kogemused kodumaal. Antud juhul on kü
simuses eesti raamatu olemasolu kindlustamine. 

Usutav tohiks olla, et meil Juba nii palju mõjuvõimu 
on, et suudame mõtteid liikuma panna Ja algatusi välja kut
suda eesti raamatu olemasolu kindlustamiseks. 

Elu ise näitab eriolukordades ülesandeid mida meil 
täita tuleks. Aga need kolm küsimust: 1) eestikeelse täien
dava hariduse võimaldamine eesti lastele, 2) eestikeelse 
raamatu elu kindlustamine Ja 3) akadeemilist haridust taot
leva eesti nooruse ja eesti st pärineva akadeemiliste harit
laste vahelise kontakti loomine Ja süvendamine on kolm põ
hilist küsimust eesti üld-rahvuslikus tegevuses,milleks ka 
rotalused oma energiat Ja teotahet rakendama peaksid. See 
on võitlus rahvuse olemasolu eest. 

x x x 

Ei ole ma nende küsimuste esile tõstmisega tahtnud 
ütelda, nagu peaks Rotalia oma poolesaja vastu minnes muu
tuma rahva-hariduse seltsiks. Korporatsiooni siseelu edasi
viimine loomulikult kestab senisest intensiivsemalt, sest 
"meheikka jõudmine" toob ka vastavaid kohustusi. Usun, et 
meie korporatsioon on paguluses juba nilvört sisemiselt sta
biliseerunud, et ta on võimeline ka väljaspool oma pere raa
mi laiemates hulkades mõtteid algatama, teisi kaasa tõmbama 
Ja häädele algatustele ise kaasa töötama oma liikmeskonna 
kaudu. 
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Slse-elus kerkis just 4o.juubeliaastal küsimus Rota
lia kodukorra sätete tõlgendamise vöi nende alusel juhendi
te andmise vajaduses - sest, koondiste elu ja tegevus ei 
mahf.aiv.d enam kodukorra raamidesse. Olles omal ajal lähedal 
SaX'zarjea ja Kanada koondiste ellukutsumisele ja organiseeri
misele, pole ma kunagi tunnud, et kodukord oleks kitsaks jää
nud vöi tegevust takistanud. Aga ei ole mul põhjust ka selle 
vastu vaielda, kui vii! kogu juhatus Ja konvent ametlikult 
delegeerivad koondistele nendes maades kus puuduvad konven
did, konvendi õigused ja kohused, kuni konventide tegevusse 
astumiseni. Sealjuures antud oludes on oluline, et vennas-
kor, vandid, olgu nad koondised konvendi õigustes Ja kohustes 
vöi tegevliikmetest koosnevad konvendid, oleksid võrdõigus
likud vennaekonvendid. Tõeliselt ju Tartu ja Tallinna kon
vendid seda kodumaal ka olid, kuigi Tallinna konvent ametli
kult kandis osakonna nime. See oleks tõeliselt kujunenud 
faktilise olukorra ametlik tunnustamine volituse andmise näol. 
Rotalia organisatsioon säästaks palju aega Ja Jõukulu, mis 
nõuab täiendavate juhendite arutamine mitmetel koosolekutel. 
Kusjuures aga sidepidamine vii! kogu juhatusega üksikutel or
ganitel peab olema intensiivne. 

Kui oma siseelus suudame toime tulla vähema ametlik
kusega, suurema kohusetundega, üksteise mõistmisega ning 
vastastikku lugupidamisega, siis saavutame suurema ja tuge
vama ühistunde. 

X ^-L. S x ^ 



Enn Terasmäe. 

NOORED HINNAKU OLEVIKKU OBJ^TIIVSELT. 

Professor ja luuletaja Gustav Suits, kes Rootsis pü
hitsemas oma. 70. juubelit, kirjutas laulu noortele:"Las 
kasvame, me tõusev sugu, Ja ootame mil tuleb tund. Kord nei
le, kes veel näevad und, me mVristame kõrvu sõjalugu! " See 
laul noortele on ilus ja see sütitas igat noort. Pole mingi 
ime, et noored tulihingelised Ja kärsitud on. Nad on täis 
tegutsemistahet ja Jõulised oma väljendusis. Nii on see ik
ka olnud põlvest põlve Ja nii saab see ka kestma. Nõnda on 
kord elus seatud. Noorte päralt on õigus olla rõõmus, alati 
valmis tegutsemiseks Ja otsimas avaramat võimalust oma või
mete arendamiseks. Noor te päralt on tulevik. Eks kõik see 
ole juba kord kuuldu, sadandeid kordi korratud! Ja nüüd need 
"vanad"! Kasvades peavad noored kuulama nende käske ja väe
tu võtma epetusi: seda sa pead tegema Ja vaata, et sa seda 
vöi teist ei tee; nii pead end seltskonnas ülal pidama ja 
ilusti tere ütlema neile kellele tarvis jne, jne. Igal pool 
on "vanad" oma kösu ja keeluga noorel ees. Iga noor on nen
dega kimbus kui Toots köstriga. Pole siis ime, kui noored 
eriti vaimustusega kõnelesid Ameerikast kui maast, kus ai
nuõigus elamiseks Ja tegutsemiseks pidavat kuuluma noortele. 
Eesti noored avastasidki tegelikult Ameerika, kui saAtuslai-
ne neid sinna paiskas varjule kodumaal valitsevate terroris
tide jõukude eest. Varjule, et kui kord saabub tund! Kui 
nende ridade kirjutaja töötas Rootsis ja pidas kirjavahetust 
Kanadas asuvate sõpradega, siis tehti temal korduvalt süda
me alt külmaks teatega:"See maa on noorte maa, vanadel pole 
õigust siia tulemiseks. Vaata ette, enne kui tuled!" Selle 
kiuste tulin siiski. Kujutage ette, alul tundus, et hoiata
jatel oli õigus. Panin tähele kuis trammis noored rahulikult 
istusid vanade daamide püsti seistes. Hall juuks ei seganud 
neid sugugi mitte.Võis näha kuis tänavail noored enesele rin
naga teed tegid ega annud eesõigust liiklemises ega trammi
dele minemises vanematele, nagu see oli kombeks Euroopas. Ja 
kui n.n. tööametis küsitleja ametnik mu aastaid kuulis, siis 
lisas tema:"Mis teie õige mõtlesite, kui asusite teele siia! 
Meie vajame noori töökäsi!" Läksid nädalad ja kuud ning pilt 
muutus. Vaatamata, et ka eesti noored kõvasti oma häält tõst
sid Ja kinnitasid, et vanad ei ole muud kui ainult üks suur 
pahandus ja igalpool vaid noortele risti ees. Meil on juba 
kaks ja pool valitsust, kuid nende liikmete hulgas mitte üh
tegi noort! Sama mõtet kuulsin viimati meie juubeli kommer
sil kõnes noortele, kus ka "vanadele" kes juba "hinge vaaku
mas" kuid kramplikult võimust kinni hoidvat - kadu kuuluta
ti! Noorte päralt on Ju tulevik. Seepärast - alt ära! Noored 
tuievad! 

Vaatamata sellele kõigele on elus ka siinpool maake
ra siiski kõik väga tavalist moodi nagu see oli Euroopaski. 
Ameerika Ühendriikides Ja Kanadas on nii poliitilisel alal, 



ülikoolides ja äriaiai juhtimas vanad tunõud Ja meile kõigi
le ammu kuuldud nimedega mehed. Kui näiteks Tartu ülikooli 
õppetoolile oli määratud mitmeid noori teadlasi, kel polnud 
veel 30 aastatki turjal ehk ainult mõni aasta iile selle,siis 
selliste juhtudega pole mul olnud siin veel kokkupuutumist. 
Kui vabas Eestis nii parlamendis, valitsuses Ja valitsusasu
tustes oli rida väga noori Jõude, siis siin on hall pea roh
kem eelistatud. Kus on siis noored siin? Neid näeme tegeliku 
töö juures, käsualustena asutusis ja kõikjal, kus palgad ma
dalamad ja kus kergem neile käske anda ning tõenäolikult nen
de vallandamine pole keeruline, sest nendel on hea öelda, et 
küll noorel on ka kergem mõnd teist tööd leida. 

Meie organisatsiooni üheks suureks tugevuseks oli te
ma tubli vanemate meeste kogu vilistlaste näol. Tol ajal kui 
olime veel vabas kestis, õpetati meile, noortele, et vanemaid 
tuleb austada ja nendega ise tihe side luua. Seda tehti Ja 
sellest oli kasu noortel, kes said osa vanemate suurematest 
kogemustest. Ja vanemad olid rõõmsad südamlikkude vahekorda
de üle noortega. Nüüd tundub nagu oleks selles kõiges tekki
nud muudatus. Kõneldakse sageli, et vanad on tuimaks jäänud 
ja ainult tüliks ees. I*inu arvates on siin tegemist suure 
eksiarvamisega. Kui Jätta kõrvale meie pagulaskonna sisepo
liitilised hõõrumised, millega meie organisatsioon ei tegele, 
ei ole minul teada ühtki juhtu, kus mõni vana vilistlane 
oleks nooremale vilistlasele, tegevliikmele vöi rebasele : 
risti ees! Oleme kõik ühes ja samas olukorras - põgenikud ja 
võitlemas elu Igapäevaste raskustega. Ma usun, et selles olu
korras oleks tihedast sidemest ja suuremast sõprusest kasu 
rohkem noortel. Tekkinud raskustes vöiks noortel olla vaid 
kasu vanemate laiemast silmaringist. Noored ei tohiks unus
tada üht lihtsat tõsiasja: Veel pole ükski noor jäänud iga
vesti nooreks ega vanad ilmasambaks! Juba Järgnevad kümme
kond aastat teeb siin imet. Ja ma tahaks uskuda, et need"va
naks saanud noored"siis samuti mõtlevad kui nende ridade kir
jutaja. Midagi muud pole tarvis kui rohkem objektiivsust ja 
asjalikumat mõtlemist. Ja siis tunneme ka meie vanad röömu 
öeldes, et noorte päralt on tulevik! 

Tähiseid: 

"Korp! Rotalia ülesandeks on kindla ja läheda ühendu
se ning tugewa distsipliini abil kasvatada oma liik
meid nii vaimselt Ja kehaliselt, kui ka seltskondli
kult, arendades nendes autunnet, kohusetunnet, aida
tes neid oma edasiharimises, kasvatades neid tublide 
ausate Eesti poegadena, etnaeadd pärast oma stuudiumi 
lõppu, vennalikku ühendusse jäädes, oma kodumaale, 
oma rahvale ja riigile hco.de kodanikkudena kasuli
kud võiksid olla". 



Erika T 1 m m a s. 

KOOSTCÖ MÄRKMEID KECGI POOLAT. 

Perekonnaõhtute ja muude kokkutulekute ettevalmistu
sel Kanada Rotalia peres, on tavaliselt kerkinud üks tähtis 
küsimus, nimelt: kuidas saaks korraldada meeldiva ürituse 
võimalikult väikeste kuludega. Kui härrad ürituse korralda
mise on otsustanud, Jõuab informatsioon pikkamööda ka daami
deni. ttrituse eelarve, kui see satub naispere silma alla, 
sisaldab hulga paratamatuid kuluposte. Ka toidukulu on ette 
nähtud, aga see moodustab murdosa ühest teisest teatavast 
kulupostist. Toidu kohta on aga härradel kindel nõue: see 
olgu rikkalik, rahvuspärane, maitsev, hästiserveeritud, lü
hidalt - laud peab olema esinduslik. Siis selgub ka, et här
rad on juba aegsasti, ilma daame "konsulteerimata" asunud 
seisukohale:nõudeile vastava peolaua saamiseks rakendada oma
abi moodust, mis äraseletatult tähendab - daamid korraldagu. 
Kas see seisukoht on tingitud usaldusest daamide võimeisse, 
vöi on see harjumuslik koorma veeretamine naisperele - pole 
seni selgunud. Daamide protestikatsed omaabi mooduse vastu 
jäävad tagajärjeta, otsustavaks vastupanuks aga on daamid 
veel "nõrgalt organiseeritud", ja liiga Järelandlikud. Töö 
ja mure toitude toomiseks peolauale langeb neile. Kui siis 
tuleb küsimusse eelarves ettenähtud liiga väikene summa toi
du osas, selgub tavaline härrade seisukoht, nimelt: enam ku
lutada pole võimalik, otse vastupidi - kui kulusid kokku 
saab tõmmata, siis peaksid daamid seda tegema just toidu ar
vel, aga nõuded esindusliku laua osas jäävad püsima. Kokku 
hoida stoffi (see päris kulupost) arvel? Oh ei, kus sa sel
lega! 

Daamide korraldatud toitlustamisega on üldiselt Jää
dud rahule Ja kulude kokkuhoidki on õnnestunud toidu arvel. 
Loota on, et härrad edaspidi usaldavad ka "stoffi"korralda
mise naisperele. Siis on tunduv kokkuhoid garanteeritud. 

Eelmainitud omaabi korras toimusid Rotalia Kanada 
koondises 1952.a. kestel kaks perekonnaõhtut ja jõuluõhtu, 
viimane mõeldud lasteperele. 1953 aastal olid daamid tege
vuses Rotalia USA-Kanada ühiste suvepäevade köögi poolel, 
samuti Rotalia 40. aastapäeva pühitsemiseks toimunud pidu
likul Kanada Koondise pere Ja külaliste kokkutulekul Toron
tos. Teadaolevail andmeil on Rotalia daamid Montrealis innu
kalt kaasa töötanud sealse Rotalia pere ürituste korralda
misel. 

Kõige ülaltooduga ei ole tahetud daamide osatähtsust 
mitte liigselt rõhutada. Siinkohal pole vahest üleliigne 
öelda komplimente neile Rotalia härradele, kes heade abilis
tena daamidele köögi poolel tõhusat abi on osutanud. Meelde
jääv on ühe Rotalia vilistlase (USA-st) ennastsalgav nöude-
pesu suvepäevilt - just siis kui algas rongikäik "Ai makaro
ni " muusika ja muuga Palootsa tammikusse lõkketulele. Seesu
gusel puhul mitte "põlema minna" ja köögist põgeneda on tun
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nus t us väär n e abi vai mi dv.*? 
"Endastmõistetavalt on Rotalia daamid alati kaasa 

löönud pidulikel puhkudel heatujuliste laua- ja tantsupart
neritena. Pole ülearune märkida, et seesugune kaastöö viis 
on meeldivaim - daamidele. 

On kauniks kombeks, et pidupäevil tehakse vahest pi
sut juttu daamide kaastööst Rotalia eluavaldusis, kuid daa
mide kaastööst tavalisil argipäevil rotaluste - seega Rota
lia elus - ei ole senini palju räägitud. Kaastöö on kahtle
mata olemas ka argipäevil - kes seda saaks salata. Ja kuna 
argipäevi on palju enam kui pidupäevi, siis vöiks arvata, 
et siin see kaaluv osa kaas- ja koostööd ongi, mis otseselt 
mõjutab rotalusi ja seeläbi Rotalia elu. Crnad märkused, 
valjem noomitus vöi vastuvaidlematu korrale kutsumine kuu
luvad nende kaastöövahendite hulka, mida siis tarvitama peab, 
kui organisatsiooni töö meeste tähelepanu ja energiat väl
jaspool kodu liiga tugevasti seob, nõnda et koduses miljöös 
ähvardab tekkida vaakum. Teise äärmuse (härrad võivad kaldu
da äärmustesse, nagu teada) loiuks jäämise korral - algame 
seltskondliku suhtlemise tähtsuse rõhutamisega, koputame ko
husetundele ja lõpuks nõuame kategoriliselt, et mees olgu 
ikka mehe eest väljas, eriti oma organisatsioonis. Seega 
vöiks teatava õigusega öelda, et daamidel on tasakaalustav 
osa Rotalia argipäeva elus (Rotalia härrade suhtes). "Para
ja veo" vaist on ju naistel tuntud omadus aegade algusest, 
vöi väidavad mehed vastupidist? 
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Ignas T ö r m a k ü 1 a. 

VANAD JA N00R5D NING LIIVAST KglS. 

Inimese elupäevade piiratus põhjustab soovi Ja tungi 
elada mingil kombel edasi peale oma füüsilise surma. Sellest 
tungist sõltub püüe luua midagi põlist Ja püsivat, mis kes
tab kauem kui inimese lühike iga. Nõnda on kerkinud püramii
did ja katedraalid, mis osutavad isikute mälestusele, kelle 
maine olemine lõppes väga kaua aega tagasi. On olemas püra
miide, mis pole ehitatud külmadest kividest, vaid elavatest 
inimestest ning mille iga on auväärne. Oks sellistest on ka
toliku kiriku ligi kakstuhat aastat vana organisatsioon. 

Ehituse põli sus oleneb materjalist ja materjali sidu
misest. Selles seisab põlise ehituse kunst Ja saladus. Kes 
tahab ehitada organisatsiooni, mis kestab läbi aegade, peab 
tundma inimest Ja selle omadusi organisatsiooni ehituskivi 
seisukohalt ja peab peale selle teadma, mis liidab üksikud 
inimesed organisatsiooniks, nõnda et nad püsiksid koos ka 
kriitilistel aegadel. Nõnda nagu püramiidi ehitaja ei saa 
püstitada oma ehitust teemantidest, nii organisatsiooni ehi
taja ei saa rajada oma plaane võimalikele olemasolevatele 
geeniustele, vaid peamiselt keskmisele inimesele. Need, kes 
on üle keskmise, on organisatsioonile väga kasulikud, kuid 
nende arv on piiratud, mispärast organisatsiooni peamiseks 
ehituskiviks on keskmine inimene. Kes seda põhilist tõde ei 
tunne, sellest ei saa mingit ehitusmeistrit organisatsiooni 
alal. 

Organisatsioonile on suureks kasuks, kui tema ehitu
sest võtavad osa geniaalsed ehitusmeistrid. Aga tuleb aegu, 
mil geeniust pole kuskit võtta ning organisatsiooni elu ja 
tulevik oleneb keskmisest inimesest. Rotalia organisatsiooni 
silmapaistvate ehitusmeistrite hulgas oli kõige silmapaist
vam Jüri Uluots. Tema tegelikult oli see, kes teadlikult 
uuris organisatsiooni ehituskunsti kui sellist. Tema süve
nes ajalukku Ja Juurdles selle kunsti saladuste kallal.Vae
valt on praegu kedagi meie hulgas, kes tema kõrguseni küü
nib. Suur ehitusmeister on lahkunud Ja a«g näitab, kuidas 
need talad, mis ta paigale pani, peavad vastu uutes aegades 
Ja oludes. 

Kui keskmine inimene on organisatsiooni ehituskivi, 
siis meistrid, kes ehitavad peavad tundma selle kivi omadu
si , selle nõrku ja tugevaid külgi. On veel midagi, mis on 
väga tähtis. See on kivi tahumine. "Shitus tuleb ilusam Ja 
tugevam, kui kivi ei panda seina nõnda nagu ta looduses lei
takse, vaid selle juures tehakse teatavat tööd eesmärgiga 
muuta kivi sobivaks ehitusmaterjaliks. Korporatsioonis on 
selliseks tahümiseks korporatiivne kasvatus,nagu seda tunne
me, distsipliini treenimine lihtsate äraproovitud võtetega 
ning meetoditega, vanema austamise printsiibi praktiline ra
kendamine jm.iNeid meetodeid on väga palju arvustatud väljas
pool. Seespool sellist arvustust pole kuigi palju elnud, 



11 — 

c-nt Rotalia on vabatahtlik orgp.nlsatsioon Ja need, kellele 
ccie distsipliin Ja traditsioonid ei meeldinud, kas üldse ä. 
astunud sisse, vöi kui astusid, siis läksid hiljem minema. 
Viimasel ajal on "Ile.ie Sides" ilmunud kirjutisi, mis osuta
vad , et praegu on ka seespool neid,kes kahtlevad korporatiiv
se kasvatuse meetodites. Kui pidage, kinni eeltoodud võrdlus
test, siis n3*d arvustajad ning kniitiejftd arvavad öigernaxs 
kivi mitte toibuda, vaid eiiit?.da hoone maakividest.• Nende sö-
ne.de kirjutaja on karje poi sl põlves kiviaeda lad unud rounaki-
videst Ja teab, milliseid raskusi sellega on, ning soovib 
seepärast hoiatada karjapoiste ehitusKUiisti rakend a-aise eest 
Rotalia organi ratsioonis. Kes tunneb sügavamat teaduslikku 
huvi selle kuniirvao vastu, sellel on soovitav lugeda vasta
vaid peatük>o li iv-ist köis tege-alse kohta eesti krati raamatuis. 

St or :vvfl isa ts ioon on ülesehitatud elavatest, kuid su
relikkudest iuimestest, siis on organisatsiooni püsimise eel
tingimuseks noorte Juurdekasv. Nõnda n?.gu katedraali altaii-
poolne ots ehitataks päikese tõusu suunas, nõnda peab orga
nisatsiooni nügu õlena pööratud tuleviku suunas. Kui organi
satsioon katkestab sidemed noorusega, siis pöörab ta selja 
tuleviku poole Ja läheb nagu vana karu koopasse surma ootama. 
Organisatsiooni igavese nooruse eeltingimuseks pole ainult 
noorte juurdetulek, vaid ka Juhtkonna noorenemine. Kõige suu
rem viga, mis võidakse teha, on see, kui vanad vilistlased 
"mängivad konventi11, hoiavad kõik Juhtivad positsioonid enda 
käes, ega treeni noort Juhtkonda. Rotalia tuleviku probleem 
paguluses on peamiselt noore Juhtkonna probleem. Eesti pegu-
le.snoorus on käinud läbi rasketest katsumi stest. Rasked k*-
stsnised muudavad väärtusliku inimm?.terjali veel paremaks. 
Kes on näinud eesti noorust sõjas, Uid ei rohelises põrgus 
Ja mujal, kus on õpetlik inimesi vaadelda, see teab, et «en
de hulgas on mehi kui kuld. St nende noortega rääkida näost; 
näkku Ja südamest südamesse, selleks on vaja selgesti mõista 
nende eluprobleeme Ja hingepiinu. On väljaspool kahtlust,et 
noor juhtkond on võimelisem seda mõistma kui vana. Noored, 
kes tuleve.d, peavad saama oma treeningu. Oleks suur eksitus 
kui püüaksime ükskõik mis hinna eest uusi liikmeid Jy.ure 
võtt?, nende hulgast, kes oma iseloomu, kalduvuste või veen
dumuste tõttu kunagi seda täiesti omaks ei võta .Fldi rceJ e 
õigeks peame. See, et treeningu asemel noorliikmetele ainult 
IVliike "hädaleer11 korraldatakse Ja siis värvimüts piho pan-
nakse, ei tee neid südames veel meie organisatsiooni liiK-
meiks. Kui me distsipliini lödvestame ja traditsioonid unus
tame, siis me ei ehita katedraali, vaid punume liivad*- kõit. 
On Jälle väljaspool kahtlust, et noor Juhtkond suudab sria 
treeningut edukamalt teostada, sest ta tunneb peremLni seda 
kivi, mida ta tahub. Kõigest vaidlustest hoolimata nende ri
dade kirjutaja siiski veel ei usu, et Rötalias on mingi tõ
sine lõhe vanade Ja noorte vahel, vaid arvab, et siin on te
gemist ainult "hädaleeri äpardustega", millest saadak::e üle 
kui vanad saavad aru noore Juhtkonna tähtsusest Ja kui noo
red kuulevad kutset omas südames ehitada edasi hoonet kindla 
meelega. 



VASTUSüD TOIMTTAJALT. 

Elmar J a s k a kirjutab, 
Ottawawast. 

Armas kaasvend, 
Kasutan "Heie Side" toimetaja lahket ettepanekut Ja 

kirjutan Sulle paar rida päris avaliku kirjaga. Püüan Sulle 
anda pisut-pilti sellest elust Ja olust siinses üksildases 
kohas, nagu seda on Kanada pealinn. Loodan et ka Sina kir
jutad midagi oma muredest Ja rõõmudest, oled Sa siis kas 
maailma suurimates linnades, kuningate maal vöi kauges lää
nes. Seega kujuneks "Meie Side" selliseks ajakirjaks, mis 
seoks rotaluseid tihedamini omavahel, ning aitaks kaasa nen
dele sihtidele, milledele see ajakiri rajati. 

Nagu Sa arvatavasti tead, selle mandri suurima maa 
ilusas pealinnas, Ottawas, asub ka osa Rotalia perest.Aastat 
paar tagasi oli siin kahe meheline Rotalia "koondis", prae
gu selle koosseis on langenud ühele. Selleks ainukeseks ek
sinud hingeks on käesolevate ridade kirjutaja. Mispärast Ot
tawa ei ole võlunud Sind ja teisi rotaluseid on küsimus, mi
da tead Sa ise kõige paremini. Minu arvates on peamiseks 
põhjuseks see, et Ottawa on peamiselt riigiasutuste linn ja 
seetõttu töösaamise võimalused nn. uuskanadalastele kitsamad 
kui näit. miljonite linnades Torontos Ja Montrealis. See vai 
de ei pea aga alati paika,sest teatavatel Juhtudel võib 1®. 
siin midagi leida Ja end sisse seada samuti kui mujal suure-
msfkes linnades 

Kuna Rotalia "koondis" omab siin üheliikmelise koos
seisu, siis muidugi selle tegevusest saab rääkida ainult ju
tumärkides. Rotalia esindajana on ta siiski täitnud oma üles 
ande. Nii on ta EKVL-i raamides korraldanud korralisi koos
viibimisi jne. Mis puutub töösse Ja tegevusse Ottawas, siis 
ehk võiksin mainida seda, et töötan Pöllutööministeerium-i. 

majandusosakonnas (^conomics Division). See osakond vastab 
umbes meie endisele põllumajandusosakonnale vabal kodumaal, 
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kuid omas töös sarnaneb ka Konjunktuurins ti tuudile. Minu 
tööks on peamiselt agraarpoliitika Jälgimine välismaal Ja 
sellel alal vastavate uurimistööde tegemine. Nimetatud as
jaolude tõttu on mul võimalus "viibida" pidevalt teisel pool 
"raudset eesriiet" Ja Jälgida sündmusi kodumaal. Nende "rei
side" tulemusena on ilmunud rida artikleid mitmetes ajakir
jades USA-s, Kanadas Ja Saksamaal. 

Olen muuseas külastanud Kanada idaprovintse Atlandi 
ookeani kallastel. Peale selle on mul olnud võimalus teha 
tutvumisreis USA-sse, Michigani osariiki. Vastavalt saadud 
muljetele selgub, et rotäiused USA-s elavad üldiselt Jõuka
malt kui meie siin Kanadas. Kuid arvatavasti jääb neil mida
gi puudu sellest osast, mida nimetatakse töörõõmuks Ja loo
duse iluks. Seda on raske võrrelda dollaritega. 

Vaatamata sellele, et Ottawa on Torotole Ja Montrea-
lile küllalt kättesaadavas läheduses, võrdlemisi vähe rota
luseid on seda külastanud. Ka Sina ei ole seda veel teinud. 
Kuna Ottawat peetakse selle mandri ilusamaks linnaks, siis 
salle külastamine ja eriti tulpide hooajal - mai teisel poo
lel , tuisks võtta küll Sinu "vacation trippi". Seda tehes 
ära unusta Sa Ottawa koondise peakorterisse sisse astumast. 

Lõpetan seekord omad read ning soovin Sulle rõõmsaid 
pühi ja hääd uut aastat! 

Johannes ¥ a 1 1 n e r kirjutab, 
Sault Ste. Mariest. 

Palun vastu võtta minu siiramad soovid - õnne 
ja edu toimetamise ülesande läbi viimisel! Minul on väga 
meeldiv kuulda, et kaugemate "üksik-huntide" hääli ka kuul
da soovitakse! Olen nõus kirjutama, kuid pean seekord palu
ma veidi ajapikendust ja just alljärgnevatel asioludel. Ni
melt olin "fluu" tõttu mõnda aega oma leiva teenimise prot
sessist eemal. Ajal, mil Teie pühitsesite 40. aasta Juube
lit lamasin mina palavikuga voodis. Nüüd on asi jälle enam
vähem korras. 

Sain suure pingutuse järele (4 aastat musta tööd) oma
le enam-vähem vastuvõetava töökoha, assistendina sama kompa-
ni laboratooriumi. Enne pidin aga sooritama vastava katse. 
Uus koht tahab sisseelamist ja ettevalmistusi. Edaspidi püü
an midagi kirjutada "Meie Sidele". Arvan, et ega tulev num
ber viimaseks ei jää 

Parimaid tervitusi! 

Jaan Raud kirjutab, 
Edmontonist. 

Ole meheks mind ülesotsimast, kuid minust pole 
paraviisi kirjameest! Asusin poole aasta eest joonestajana 
tööle ja nüüd on kõvasti rabamist nii tööl kui ka kodus, et 
uuel alal läbi lüüa. Esimesed tagajärjed on Juba näha - kat
seajast sain läbi ja mind arvati koosseisu. Aga see võtab 
hulk aega enne kui hakkan ennast koduselt tundma, sest kui 
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agronoom - loomade kasvataja - peab jccrii stama torusid ja 
temal on tennlllsl ja mehaanilisi arvestusi tarvis teha, see 
pole nii ruttu saavutatav. Nende peale ma kogu oma vaba aja 
kulutan. Loomulikult üksinda olles oleks nii mõndagi öelda, 
kuid las jääb seekord "oraste peale". 

Rotalia aastapäeva pühitsesime abikaasaga nii nagu 
vähegi vöi MAI lk oli. Ainuke pT.ii J. lu^u tolle man oli, et mu 
kangem pool ei leppinud rebase osaga. Ta olevat pulmade ajal 
värvid kätist rainud i 

Vabanda kirja lühidust, kuid ajakirjaniku pojana hak
kasin äkki kartma, et paned mu piibujutu "lehte". Tgas neid 
toimetajaid uskuda ei tea! Tervitusi Sulle ja kõigile Toron
to rotalustele! 

Oskar R 1 s t m ä e kirjutab, 
Port-Arturi st. 

Sain kätte kirja hilinenult, samal päeval, kui 
minu ajakirjanduslik debüüt "Meie Sides" oleks pidanud Juba 
olema toimetaja laual Torontos. Selle tõttu peab küll see 
ettevõte katki jääma. 

Jah nagu näha on Kanada siiski suur ja lai maa, kus 
eriti asustamata võsade, soode, neitsilikkude ürgmetsade ja 
"risu" (uus metsakasvatuslik termin praktilise eesti metsa
mehe suus) aladel on teed nii imelikult pikad ja kõverad, et 
moodne liiklus ei funktsioneeri plaanikindlalt ja tähtaega
dest on raske kinni pidada. 

Luba mul soovida Sulle jõudu "Meie Side" toimetaja, 
ja ka arvatavatele teistele aktivistidele, kes Sind selle 
töö juures abistavad. Teie olete Torontos kavalaid plaane 
teinud ja otsustanud "üksikuid hunte" luubi alla võtta ja 
hulguma panna, teiste sõnadega anda võimalus endaavaldamiseks 
"häältele kaugemalt". Tore mõte, pole midagi selle vastu! Sel
le viimase formuleeringu:" hääled kaugemalt" üle tuli aga na
tuke järgi mõtelda. 

Ma usun, et kaugus on arvestatud vist ikka puht geo
graafilises mõistes ja tulnud mõõtmisele Rot! Kanada koondi
se, Ontario metropolist Torontost, kus meie vaimne, kultuu
riline ja org! elu oma suurimaid amplituude teeb ja võimsalt 
pulbiltseb. Mul oleks üks ettepanek. Oleks tingimata huvitav 
välja mööta ja teada, kes meist - ainult geograafilist kau
gust arvestades - on kõige lähemal Tartule(mitte Tartu vaimu
le, seda on raske mööta!j: Vöi isegi, kes lähemal, kes kau
gemal Rotalia hällile, tolleaegse tsaaririigi pealinnale. Sar
nane uurimus annaks iga kaasvenna kohta erinevaid arve ja 
vöiks avaldamisele tulla järgmises "Meie Sides", andes üle
vaate ja ii tl eks õieti , kes on lähem, kes kaugem, ühte peame 
aga kõik viitma, et õigete mõõtude järele oleme kõik ühevör- ̂  
ra kaugel oma armsast kodumaast Ja ühesugused "kauged hääled. 
Nii ei tohi siinsed erinevused mõjutada meie meelsust ega lõ
hestada ühist peret. Kaugusel pole sel juhul mõistet. 

Olgu seepärast tervitatud "Meie Side" laialdasem te
gevus sektor . Laulda tuleb kooris ühiselt ja kõikide osavõtul, 
et laul kolaks harmooniliselt, et laulul oleks jõudu ja et 
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meie laul ka meile endile meeldiks. Sellepärast tuleks ka 
tulevikus edasi elada senises vaimus ja tihis jõuna, et meie 
suudaks ära sulatada maailma suurte patuste südametunnis
tust. See saaks kindlasti üheks kaasteguriks meie rahva ta
gasimineku kiirendamiseks kodurandadele Ja kui rotalused 
selleks kaasa aitavad igaüks omal kohal, oleks meie pagulas -
missioon ema korporatsiooni ja rahva vastu täidetud. 

Seega peame küll tegema järelduse: Maha passiivsed 
'kauged hääled" ja elagu "kauged hääled", kogu ühtlaselt mõt
lev Rotalia pere. 

Rotalia juubeli päeval sattusin ühe väikelinna ölle-
baari (juhtub minu juures väga harva) koos mõne kaasmaalase 
- raetsamel.efsa. 

Arvasin tundvat paraja aja Ja ütlesin:"Proosit kom-
merss!" "Mis mees see on?" küsis üks kaaslastest. Rohkem 
polnud sellest tuju enam kõneleda aga mõtted ja kujutlused 
aratssid kuidas see asi kõik Torontos kulgeda võis. Sellest 
loen muidugi Järgmises "Meie Side" numbris Ja elan seda siis 
uuesti läbi vaimusilmas. Sel ajal viibin ka teistsuguses mil
jöös, koifus ja oma perekonna keskel. 

Annan heameelega endast elumärki ja kirjutan omast 
elust ja tööst võibolla järgmine kord kui juhus tuleb. 

Tervitusi kõigile kaasvendadele. Rõõmsaid Jõulupühi 
Ja edurikast uut aastat! 

^Trgo K a r u k s. 

KONVENDI MAJA TORONTOSSE! 

Konvendi ruumide küsimus on kibe, eriti kuna pere 
kasvab pidevalt noorliigete liitumise tõttu. Nii algatas 
confr! Maimets kunagisel koosistumisel mõtte - ehita/la To
rontosse konvendile oma maja. Seda küsimust on algatajate 
grupp (confr! confr! Maimets, Sepp ja kirjutaja) mitm^oi 
vaaginud ja jõudnud Järgmisele tulemusele: Tuleb enit~.cia 
tavalises korras bungalow, mis sisaldab korteri, vöi ;c?ks. 
Keldriruumid jääksid konv! kasutada. Sel moel, kasutad, cs 
kõiki siin maal kehtiaid ehituslaenusid, saaksime konven
dile ruumid. , 

Kuid see ei ole veel meie lõppeesmärk. Heie ta.iis 
on kaugemal. Kui ehituskäik on jooksnud sujuvalt ja S3l-
lest on vastavaid kogemusi sa°dud, siis oleks kahju no d. 
kogemusi kasuoa . iuC.ta jätta. Meie ehitaks rohkem bung^-^.e 
ja müüks neid ükshaaval edasi. Tulu, mis müükide puhul on 
kindlustatud (Torontos on põlev korterite puudus), moodus
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taks konvendi korterifondi. Selle kapitaliga ostaks aastate 
pärast tihe vanema ja esinduslikuma maja südalinna, ülikooli 
lähidusse. Vastava ümberehituse teostamisega saaksime omale 
toelise kodu.Oleme arutanud isegi veel üht varianti, nimelt 
et korporatsiooni liikmed moodustaks ehitusfirma, mille tu
ludest toetatakse konvendi maja ehitamist Ja toetatakse va
nu Ja invaliide ning rahvuslikke üritusi üsna suurel määral. 

Kõik oleneb esimese bungalow ehitamisest, kuid kui
das saavutada majanduslikku aluat? 

Selle mütte algatajad, kolm üliõpilast, on pannud 
kokku S 300.- ja loodavad, et kui confr! Ja vii! veidi suu
remate panustega toetavad, siis pole meil sugugi raske kok
ku saada S 5000. - See susina oleks aga Juba küllaldane maja 
ehituse alustamiseks. Meil pole kahtlust, et meie selle et
tevõttega hakkama saame. Meie võimed ei vöi olla väiksemad 
kui Toronto 'Eesti Kais sektsiooni liikmetel, kes suure talu 
ostsid Ja lastekodu üles ehitasid. Torontos on mitmeid eest
lasi, kes omal Jõul omale maja on ehitanud, noile ei vöiks 
meie mitte alla vanduda. Meid manitsetakse mõnelt poolt kf'11 
ettevaatlikusele, kuld millal on enne saavutatud midagi ilma 
Julge alguseta? 

I.aja ehitamisel on kriitiliseks momendiks - solle ka
tuse alla viimine. Sellest ajast hakkab juba odavaprousendi-
list laenu saama. Plaani valmistamine ja ehitanlne teostuks 
võimalikult omal jõul tudengite Ja praktiseerivate inseneri
de koostöös. Osa ehitustööst tuleb välja anda ettevõtjatele, 
kuid suurem.osa peaks saama läbi viidud omal Jõul ja vhiste 
aktsioonidega. Üliõpilased selle asemel, et oma praktika ae
ga välja teenida võõraste Juures, vöiks parem laduda kive 
oma maja müüri. Kas maja pole saavutatav meie ühisel Jõul? 
Armsad kaasvennad, mõelge enne vähemalt paar korda, kui aäu-
te nende ettevaatlikkude ridadesse - kes kardavad Julget al
gust. Võib olla, et sellega matate võimaluse, mis annaks elu
jõudu Rotaliale ja vöiks olla kaasmaalastele ilusaks eesku
juks. 

Toimetuse märge: 

Eeltoodud kiri on põhjenduste Ja peenuste 
osas tugevasti kärbitud. Sellesisuline sõ
navõtt esitati 6.12.53. Kanada Koondise 
korralisel koosolekul. Koosolijate p^clt 
aktsepteeriti noorte kaasvendade alGa^ua 

Ja asja põhjalikuks ja mitmekölgselcü sel
gitamiseks valiti 7 liikmeline toimkond. 
Toimkonna moodustavad - 4 üliõpilast, in
sener, praktiline ehitaja Ja majandustead
lane. 



Elmar M a 1 d r e. 

ÜLEVAADE KANADA KOONDISE TEGEVUSEST 1952/53. A. 

Uue Juhatuse valimised oleks pidanud teostuma sügis
semestri eslcesel koosolekul, kuld seoses Juubeli kommersi
ga otsustati Juubeliks ettevalmistusi teinud Juhatuse voli
tusi pikendada 15. novembrini 1953. Seega nimetatud Juhatu
se Juhtimisel koondis tegutses tavalisest pikemat aega - 21. 
sept. 1952.a. kuni 15- nov. 1953.a. 

21. sept. 1952.a. valiti presiidium Järgmises koos
seisus: O.Timmas x! A. Laaman xx! t?. Jürlmaa xxx! Ja E. 
Maldre olderman. 

Juba alul oli uuel Juhatusel teada, et aasta kujuneb 
väga tegevasrohkeks Ja pingutavaks, seot kavatseti koi-ralda-
da pääle tavaliste kcmmerside Ja koosolekute ühine suvepäev 
USA koondisoga Kanada pinnal. Samal tegevusperlociil tull 
võtta üle EKL-i presideerimine Kantdas, korraldada referaat 
- õlleõhtuid EKL-i raamides, viia läbi Eesti Vabariigi aas
tapäeva tähistamiseks EKL-i perekonnaõhtu Ja lõpuks korral
dada meie osa 4o. aastapäeva Juubeli leormers. 

21. sept. 1952.a. võeti vastu Torontos knks uut. re
bast, eoltsiks ühele rebasele kes Rootsis oli vastu võetud 
Ja Kanadasse elama asunud. 

Esimeseks suuremaks sündmuseks peale korraliste koos
olekute oli 39. aastepäeva pühitsemine tavalise perekonnaõh
tuga 15.nov.1952.a. 346 HLoor St.E. "Vaeunda" ruumides. Kom
mer aist võttis osa 26 rotalust Ja perekonna õhtust osavõt
jaid oli 50. Külalisena viibis meie hulgas Korp! Ugala esin
daja EKL-i senlorina. Nagu meil on saanud konbeks di in Kana
das, et peame kommersi Järgneval päeval aastakoosoleku, oeot 
siis on tavaliselt koos ka kaugemalt sõitnud rotaluci, siis 
toimubki koosolek 26 ro täiuse osavõtul vii! F.Kraoi najas. 
Tähtsamateks otsusteks olid: a) surma läbi la> Kunud kaasven
dade matusekulud kannab koondis, b) kevadkommers asevidub 
USA konvendi Ja koondise ühise suvepäevaga, c)antakse välja 
koos teiste mände koondiste Ja konvendiga Rotalia Juubeli 
album. 

Kodumaa tavadele vastavalt korraldati ühine Jõulupuu 
Rotalia perele ühes lastega Vana-Andrese kiriku seltskondli
kes ruumides. Pere oli arvukas. Lõbu oli palju Ja vr.nr.iici 
muutusid noorteks särava Jõulukuuse all. Jõuluvana js*. kin
gitused viisid tuju kõrgustesse. Rebased arvati mutav.rd. las
te hulka Ja nad said Jõuluvanalt Igaüks lauluraamatu, et ei 
tuleks kunagi Juhust, et rebane ei oska teha cantuat.. 

Reb! R. Sepp kaitses edukalt oma referaati 'Vr.nad ja 
noored" 11. Jaan. 1953. ,ning e!k!k! otsustas teda ülendada te
gevliikmeks. Pidulik tseremonia viidi läbi 15*veebruaril. 

Korp! Ugala poolt korraldatud referaat-õlle õhtul 6. 
veebr.1953- anti EKL-i presideerimine üle Ro tallale. Seega 
tuli meil hakata pingutama, et läbi viia ETL-i raamides E. V. 
35. aastapäeva puhul korraldatav EKL-i perekonnaõhtu. See 
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toimuski 20. veebruaril hoogsalt Ja tujuküllaselt. 
EKL-1 presideerimine paguluses, eriti siin Kanadas 

on olnud alati väga raske, sest Iga presldeerlv korp' on 
tahtnud näidata EKL-1 raames Innukat tegevust, ent ai jn maal 
Juba vastavate ruumide saamine tekitab raskusi. Ka ei ole 
siiani koosolekutest Ja koosviibimistest osavõtt olnud eri
ti rohke. 

12. Juunil refereorls vll! A. Käbin "ZKL-1 referaat-
Ja -õlleõhtul "Balti Liit: pro-contra", mis välja kutsus 
eiava dlskus s1oonl. 

16. oktoobril korraldati meie poolt EKL-1 referaat-
-ölleöhtu, kus Rotalia Kanada koondis andis EKL-i protijdee-
rlmlse üle Korp! Tr.Livienslsele. Refereeris confr! K. Alt 
"Haiguskindlustuse arengast Kanadas." 

Tagasi tulles meie oma koondise tegevuse Juurde, tu
leb välja tõsta 23.mai koosolekut teiste koosolekute huireast, 
sest sellel koosolekul refereerlsld Ja kaitsesid c*3a referaa
te reb! L. Maimets Ja reb! TS. Karuks. Referaatideks olid vas
tavalt: "Eesti Üliõpilaskond Torontos" Ja "Eesti kergejõusti
ku areng". Järgnev e!k!k! otsustas mõlemad rebased vastu z^t-
ta tegevliikmeteks 3. Juulil 1953.a.,mis ka toimus kombeko
haselt. 

31. mail külastasid Kanadat vii! H.Leesment, vii! 
TomIngas Ja confr! F. Link Ja l.aug. vii! P. IZä'x,i. Nii 31. 
ma.1.1 kui ka l.aug. olid korraldatud koosolek1 vi, et arutada 
läbi põnevamad päevaküsimused Ja eriti Just 3:oclukorra küsi
mus. Kodukorra kohta Jõuti arvamusele, et seo f;eao jääma 
muutmatult kehtima, kuld tuleb luua uued ee-3KliJad pr.fc.ulu.ses 
villides mõnede kodukorra paragrafide rakendKC-i saica. SajuLi 
arutati kt'oimust, kuldas edaspidi teostada vii! kogu Juhiuu-
se valimist. Arvati, et vii! kogu Juhatuse kvoorum koos esi
mehega peaks roteeruma koondiste vahel. 

üllatavalt palju osavõtjaid - iile 120-ne-oli 5- Ja 
6. sept. korraldatuil Rotalia suvepäevadel Delhi linna lähe
duses vii! G.Palootsa talus. Eriti rõõmustav oli aslclu, et 
ro täiused USA-st ei olnud pidanud teed pikaks - mehi cli 
kokku tulnud väga mitmetest kohtadest üle maa. Kindla kava 
Järgi toimunud suvepäevad möödusid huvitavalt Ja vaheldus
rikkalt. USA koondis üllatas õhtusel lõkketulel Kanada koon
dist äärmiselt meeldiva Ja väärtusliku kingiga - vii! H.Lues-
ment andis lühikese sõnavõtuga l'le Kanada koondise olderaani-
le tema traditsioonilise ametitunnuse - oldermani parve. Su
vepäeva teisel päeval oli ühine suur töökoosolek, kus põhi
mõtteliselt otsustati kodukorra Ja vll! kogu Juhatuse küsi
mused nii, nagu Juba märgitud, kui vll! P.Mägi Ja vii! H. 
Leesment Jt. Torontos viibisid. 

Kaks päeva kestnud suvepäevad Jäid unustamatult meel
de ja kövendasid Järjekordselt sidemeid rotaluste vahel. Kui 
Jäeti Jumalaga, oli paljudel keelel - peaks ainult leiduma 
võimalusi niisuguste kokkutulekute sagedasemaks korraldami
seks. Siinjuures ei saa Jätta märkimata seda suurt abi su
vepäeva toitlustamise korraldamlses Rotalia daamide poolt. 
Alati on nad pannud käed külge kui meil on olnud abi tarvis. 

1953.a. sügissemestri algul korraldati paar külalls-
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õhtut vilistlaste korterites. Need õhtud ei olnud ametlikud, 
vald rohkem kodusemad Ja mõeldud noortele tudengitele korp! 
põhimõtete Ja ideaalide turustamiseks. Need õhtud täitsid 
oma ülesande Ja koondis kavatseb edaspidigi sellelaadilisi 
õhtuid korraldada. 

Käesoleval sügisel astusid Kanada koondise rebasteks 
5 noort tudengit - neist 4 õpivad Torontos Ja 1 Londonis 
(Ontario) ülikoolides. 

Ametliku statistika Järele on peetud selle aja Jook
sul osakonna ra»mes kommersse 2, perekonnaõhtuid 2, külalis
õhtuid 2, praesidiumi koosolekuid 10, k!k!k! 10, e!k!k! 3, 
referaatöhtuid 2, kodukorra tunde 12. Aasta Jooksul trükiti 
üks "Meie Side" number Ja toimetati Rotalia 4o. aasta Juube
lialbum, koostöös teiste koondistega. 

Majanduslik läbikäik on olnud vaadeldaval tegevusaas
tal palju suurem kui eelmistel. Kui 11.11.52.a. oli eelarve 
tasakaalus 5 132.78.-ga, siis 15.11.53. oli see tasakaalus 
S 309.58.-ga. Laenu Abistamise Fondi eelarve oli 11.11.52. 
tasakaalus S 304.68.- Ja 15.11.53-dal oli see S 624.68.-
L.A.F.-ist anti aasta jooksul õppe- Ja muid laene, abistati 
vilistlasi Ja toetati õppivaid tudengeid. Koondise nimel in
dividuaalsete annetustena osteti Eesti 2Iaja Torontos aktsi
aid, toetati invaliide Ja vanu Saksamaal Ja toetati meie 
riiklike organite kordaseadmist. 

Koondis lõpetas oma 1952/53- aasta tegevusaja suuri
ma ürituse - 4o.a. Juubeli kommersiga. Kommers peeti Toron
tos Playter's Society Hallis, 14. nov. 1953 algusega kell 
12.00 päeval. Osavõtjaid oli 39 ühes kõigi TSKL korporatsioo
nide esindajatega. Samal päeval kell 18.00 Järgnes perekon
na õhtu, sama maja suures saalis, kus oli 80 osavõtjat. Se
ni ori avasõnale Järgnesid meie Montreali osakonna esindaja 
vii! T. Leete Ja BKL-i esindajate tervitused. Pr. leete et
tekanded kaunistasid Ja mitmekesistasid õhtu sisu. Koosistu
mine, vahelduva tantsuga, kestis kuni kella 12.00 öösel,mil 
Ontxrio kuri kord pühapäevarahu suhtes, sundis koosviibimise 
lõpetama. 

Ülevaatlikku pilku heites Juubelipidustustele, peab 
küll märkima, et see oli korraldatud pidulikumalt Ja esindus
likumalt kui senini Kanadas peetud koosviibimised, nagu so
biv tähtsa Ja ümmarguse vanuseni Jõudmisel. "Erakorraliselt 
arvukalt oli kokku sõitnud kaasvendi kõigist ümbruskonna kes
kustest. Ning Juubelialbumi õigeaegne ilmumine oli k? i8hjks 
vaieldamatuks teguriks, mis tõstis välja selle päeva tähtsu
se. Nii märgiti uue aastakümne algus. 

Vivat, Crescat, Floreat Rotalia! 

0 c q oö 
/ N X , N zH / / 

!\ Ä A t l  V/l l  i  I yKU J r Z i  £n 
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Oskar Nõmm. 

MONTREALI KIRI. 

Möödunud aasta tegevus Kanada koondise Montreali osa
konnas oli võrdlemisi töörohke. Peale oma konvendi tegevuse 
oli ka EKL-l Juhtimine meie kanda. EKL-i üritustest oleks 
märkida õlleõhtut, mi 11est osavõtjate arv oli palju suurem 
eelmistest. Chtu kestis kuni hommikuni bursilaulude saatel, 
väga sõbralikus meeleolus. 

Osakonna üritustest oli tähtsamaks Juubelikommers 14. 
nov. Kommers algas vennastuspeoga vii! 0. Nõmme korteris, 
ning Jätkus koll 19.00 Hotell La-Salles perekonnaõhtuna.Koos 
oli kõik kohalik pere Ja vii! Ojamaa Seven Islandilt. Küla
lisena võttis osa EKL senior. Pidu kestis ülevas meeleolus 
varavalgeni. 

15. nov. 1953 peeti aasta peakoosolek senior 0. Nõmme 
korteris, kus valiti uus presidium järgmises koosseisus:vii! 
Urvandi x! , confr! Lap.nsoo xx! ,confr! Habicht xxx!. Lahkuv 
presidium soovis õnne Ja head töötahet uuele presidiumile. 
Koosolekule Järgnes kaatripäev. 

x xx x 

Rotalia 40-daks Juubelikommersiks ei unustanud meid 
jällegi Montreali osakonna daamid - nad kinkisid meLifs lipud. 
Suur tänu nende ilusate lippude eest, mis ehivad nvud vii! 
Mihkel Luhti poolt tehtud vappi, mille all pidasime oma ven-
nastuspidu. xx 

Teiseks Juubeliks Rotalia Juubeli kõrval oli vii! A. 
Jommi 50-aasta juubel. Osakond märkis seda sündmust ilusa 
kingiga. Jubllärile lauldi: Vivat!Crescat!Floreat! 

xx 
Heie osakonna suurim tegelane vii! Taimo Leete on 

asunud essti rahva Juhtimisele Montreali 'Testi Seltsis. Osa
kond soovib talle edu, selle suure töökoorma kandmisel. Ses 
koor331 on nii suur, et ta ei saa sageli osa võtta osakonna 
koosolekutest. Ta teeb kõva käega sõltu rotalustele, kes ei 
käi Eesti seltsis. 

XX 
Kõik teised rotalused Montrealis on kibedasti ametis 

Ja koguvad dollareid sukasäärde. Ilöni raiskab aga oma raha 
Jälle ära Ja ostab maja vöi auto. 

XX 
Möödunud aastal tuli uusi liikmeid Juurde kaks, ni

melt reb! Kivestu Ja reb! Habicht. Mõlemad rebased vStein 
liikmeks vastu kohe peale sündimist. Elagu noored re^aeed! 
Mõlemad on Juba kuue-kuused, prisked Ja paksud. Vii! Ojamaal 
on tulnud Juurde teine printsess, tilo on kole pahane, et d. 
saanud Rotalia rebast! 

x xx x 
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Leo K u. r u p ä ä. 

JUUBELIPIDUSTUSED ROOTSIS. 

Juubelipidustused algasid V°rsinals-suomalainen Osa-
kunta külaliste vastuvõtuga laupäeval 14. nov. kell 8.00 
Stockholmi oaci-vnas. VDO esindajatena tulid kurator dots. Teu-
vo Lärmi abi ka^r- aga, kirJvLoimetaja ksv. P.Mattila, VSO Vi
listlaskogu "?Iaunu ?.,£V'.6tin Killa" esindajatena esimees fil-
mag. Kaari o Laus ci, le.ekur kohtunik Voitto Kunnas abikaasaga 
(mõlemad kirjutasid VSO poolt sõpruslepingule alla Sooir-e esin
dajatena 20 a^.sta^eest Tartus, V.Kunnas kuraatori at. ja abi
kaasa EIvia Ämber'lana), kõigile tuntud höimuveli dr,Jur. 
Eero Manner abikaasaga. Üks lepingule allakirjutajaid fil.mag. 
Outeri Kallioniemi oli Juba päev varem jõudnud kohale vil.A. 
Ventseli külalisena. Turu VSO Vilistlaskogu esindaja Manner-
helmi risti kavaler H.Honkanen abikaasaga Ja vii.V.Pensala 
abikaasaga kasutasid 1ennuü hendust. 

Vil.Lossman Jõudis Rootsi Juba neljapäeval 12 nov.Ja 
veetis esimese päeva Göteburgi rotaluste külalisena Ja jõu
dis Stockholmi reedel peatudes Stockholmis vii! A.Mägi psre-
konnas. 

Samal päeval kell 11.00 korraldati konvendi poolt hom
mikusöök soomlastele, kust võttis osa 16 inimest.Kell 12.00 
Jõuab Stockholmi kohale Göteborgi Osakond, 18 liikmelises 
koosseisus, nende seas 4 noort rebast. 

Kell 15.30 algab palveteenistus vii! Jüri Uluotea hau
al. Osavõtjaid ca 70 Inimest.Ilm haruldaselt ilus.Söbvaliku 
Rootsi männid kahisevad vikses sügises. Päike heidau oma 
viimseid kuidkiiri Rotalia pühale paigale. Haua juures võta
vad aset kadunu perekonnaliikmed,kauged külalised Ja Rotalia 
pere. _ _ . 

Kõlab "Jumal Sul ligemal". Jutlustab vii!K.Kool. Jut
luse tekst Joh.Ilm.r.2,10. Ole ustav surmani,siis tahm na 
sulla anda elukrooni". Jutlus on mõttelt sügav Ja etckandolt 
võimas ning tõstab kuulajate silmade ette mehe kuju,täies 
suuruses. Sarnast pilti suudab anda vaid kaasrotalus, kee tun
dis kadunut lähemalt. Jutlusele Järgneb palve ja önnisteicins. 

Selle Järele kogunevad sõpru sl ep inglased haua üiül-sr. 
Kadunud vanale hölmusöbrale kõneleb kuraator Touvo La:-mi ning 
asetab pärja Varsinais-suomalainen Osakunta nin^l.Koiyoridi, 
Vilistlaskogu Ja kõikide koondiste nimel kõneleb vii!J'«.o Kay 
rupää Ja asetab pärja Rotalia ideedekandja Ja suurima eesvõit
leja kalmule. "Niikaua kui elab Rotalia oled Sina alati me^e 
südametes". 

Kell 18.00 hakkavad külalised Ja Rotalia pere kohvri e-
ma perekonnaõhtule. Pääle soomlaste võtavad osa kõik :£KL kon
ventide esindajad daamidega, korp! Filiae Patriae Ja korp. 
India esindajad Ja kõikide lahkunud ja teadmatuses viibivate 
rotaluste Rootsis elavad abikaasad. 

Kell 18.30 kõlab seniori rapiiri löök Ja "ad loca".Soi
gub, et osavõtjaid on 146 inimest. Selle Järele seniori vii! 
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Leo Karupää avakõne, kus annab lühikeste lausetega edasi 
meie Juubelipidustuste käigu üle maailma Ja korp! Rotalia 
õigustuse selleks pidupäevaks. Ta tervitab üksikult VSO edLn -
dajald Korp! Rotalia 4o-dal aastapäeval Rotalia külalistena. 
Ta tervitab eraldi neld,kes 20-ne aasta eest võtsid osa sõp
ruslepingu pidulikust allakirjutamisest Tartus. Seal pandi 
alus sõprusele, mille sidemed pole nõrgenenud aastate Jook
sul, vald saanud eri!i-s <js.vuse ja tähenduse ühistes võit
lustes Je. ohvrites lahinguväljadel. 

Ta tervlte-b Eirpv.l suurima haritlaste organisatsiooni, 
T3CL esindajat kfilk'ide veunaskorporatsioonide esindajaid 
Rotalia pldupfiovtl. meist vanemaid 4o aastase Ja noo
remaid koce xäi.d»;G aajtate eest sõbralikus koostöös Ja venna
likus vahekorras. Tervitab korp! Plllae Patrlae Ja korp! Ind
ia esindajaid. Tervitab kaugelt siia Jõudnud esimeest vll! 
A.Lossman 1 Ja asutajat liiget vll! Mihkel Luhtl, ning Soo
mest pärale Jõudnud vll! V.Pensalat abikaasaga. Ta tervitab 
Göteborgi Osakonda, kes peaaegu 100£ on siia sõitnud Ja kölkl 
kaugemalt ja lähemalt pidupäevadele tulnud rotalusi Ja nende 
daame. Ta saadab tervitused kõigile Rotalustele Igasse maa
ilma nurka kus nad ka ei asuks. 

Kuld eriliselt pühaliku tervituse hüüab ta orjapõlves 
vaevlevatele kaasvendadele, nende peredele, nende emadele Ja 
Isadele. Ta tervitab kölkl eestlasi raudeesriide taga Ja pa
guluses Ja palub Jumala õnnistust meie kõikide sihi teosta
miseks - et vaba Iseseisva rahvana jätkata ülesehitavat tööd 
vabal isamaal.-

Seniori sõnade "Avan korp! Rotalia Rootsi Koondise pi
dupäevad" Järele avaneb säili suur uks Ja sisse sammub pr. 
3nnok sa-detud Göteborgi osakonna daamide poolt valmistatud 
uhke lipu Ja selle auvalvega. Pidulised tõusevad püsti Ja 
paljastavad pää. Pr.T2nnok pöördub südamllkudes sõnades senio
ri poole Ja palub vastu võtta slnl-must-rohellne lipp korp! 
Rotalia Rootsi Koondisele. Senior omas tänus vastab:" Meilt 
natsionaliseeriti meie kodu Ja rööviti meie lipp Ja emblee
mid, kuld hävitada korp! Rotallat pole suudetud. NVÜd on meil 
Jälle lipp, mis kodumaale minnes saagu meie völtlusllpuks. " 
Annab lipu üle auvalves seisvale mag.pauc.confr! Elstratlle, 
kes vannub lipu hoolsat hoidmist. 

Järgnevalt antakse pr.Karupää poolt üle Rotalia daa
mide nimel kingituseks oldermanni sarv hõbe Ilustustega Ja 
punutud värvides kp.ndepaelaga. Senior dekoreerib oldermanni 
at.confr! Adlla amettunnusega. 

Rootsi koondis palub siinjuures vistuvött". Göteburgl 
osakonna daame eesotsas pr. Etinokl Ja pr. Adllaga Ja kölkl tei
si Rotalia da"jne eesotsas pr.Ventsellga, kui kingituse mõt
te algatajatena Ja suure v«eva nägijatena, südamest tulev 
suurim tänu. 

Selle Järele palub senior vll! A.Lossman 1 tulla lä
hemale. Auvärvlpaela aleti ettelugemisel tõuseb rahvas püsti. 
Lõpetades akti palub senior paljastada pääd, lipp võtab val-
veselsaku. Senior dekoreerib konvendi, vilistlaskogu Ja kõi
kide koondiste volitusel vll! A.Lossman 1 korp! Rotalia kõr
geima tunnusmärgiga - auvärvlpaelaga. 
Silmapilk on pühalik, paljudel on pisarad silmis. Kõlab vär
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vide laul. Sellega on pidulik osa läbi Ja rahva püsti seis
tes lahkub lipp ruumist. 

Võidakse alata toitude Ja kõvema tarvitamisega. Ter
vituseks võtab s«na VSO kuraator dr. Teuvo Lärmi. Ta tervi
tab kõiki rotalusi Ja teeb teatavaks, et osakond on otsusta
nud raiuda confr! Kalju Põdersoo nime marmorisse Osakonna 
ruumides asetsevale kangel ?.s tahvlisse. Kingitusena annab üle 
sõprust sümboliseeriva karika Rotalia ja Varslnais-suomalai
nen Osakunta vappidega. VSO vilistlaskogu "Maunu Tavastin 
Killa" esindajatena l:önelev&d esimees fil.mag. Kaario Lusti 
ja dr.Jur. Eero Manner Ja annavad üle kingitusena luksusköl-
tes "Kalevala". vKL esindajana räägib korpi Tr.Liviensise 
senior E.Irv Ja annab üle höbekarika. VSO Turu vilistlaskogu 
esindajana räägib kohtunik H.Honkanen Ja annab üle auaadres-
si. Korp! Filiae Patriae esindajana tervitab prl.Z.Raskassov 
Ja Korp! India esindajana pr. Kalmet. Lõpuks toob tervitusi 
Soome Osakonnalt vii! V.Pensala toredas huumoririkkas kõnes. 

VSO dekoreerib oma värvipaelaga pr.A. Uluotsa, vii! vll! 
Lossman 1,Arro, Kellari, Pajuste, Ventseli Ja Karupää. 

Tervituste Ja klaaside tõstmise vaheajal esinevad et
tekannetega pr.N.Käärik, prl.Juta Keller, vii! Justsuk Ja 
confr! U. Rai end. Kõlavad tudengilaulud ro täiustelt Ja soom
lastelt. Tuju on ülev. 

Selle osa järele tõustakse pidulauast ja hakatakse 
korraldama kohvilaudu tehes ruumi tantsimiseks. Kahjuks aja 
piiratuse, ruumi kitsuse Ja piduliste suure hulga tõttu peab 
üldpildistamlne ära Jääma. Istumine Jätkub kohvilauas liköö
ri Ja konjakiga. Tantsuks mängib Tubina orkester. Vahelduseks 
kõlavad ühislaulud. Umbes viis minutit enne kella 24.00 on 
presiidium särpldes võtnud aset vapi all. Senior selgitab 
paari lausega silmapilgu tähendust. Kustub elekter, kõlab 
seniori rapilrilöök Ja "Silentium",minut hiljem "Silentium 
absolutum". Uue päeva algades sütib elekter Ja seniori "Dies 
kommerssi incipit".Saali kantakse lipp auvalves.Kõlab värvi
del aul saali keskele kogun end rotalusilt Ja sõpru sl ep ingl a-
silt. Selle järele "Gaudeamus". Väljub lipp Ja pidu Jätkub, 
kuni varaste hommikutundideni. 

Pühapäev 15. nov. algab pääkoosolekuga kell 12.00. 
Koos 56 rotalust. 

Kinnitatakse aruanne ja eelarve Ja asutakse uue pre
siidiumi Ja ametni>:kv.5-s vai irši.-sois. 

Fresidium valitakse Järgmises koosseisus: Senior -
vii! Leo Karupää, subsenior - vii! Henno Arro, subsenior -
Göteborgi Osakonna senior, senini valimata, laekur - confr! 
Martin Lepik, scriba - vii! Paul Leemets, olderman - vii! 
Kristjan Joost. 

liag.cant. vii! 3. Tiitus, mag.ref.vil! K.Lindma, mag. 
pauc. Ja eol. confr! A. Eistrat. trhivariks vii! A.Ventsel. 

Koondise Kohtusse: esimees vii! T.Kint, liikmed vii! 
vii! A. Cnno, A.Mägi, 3.Viival Ja E.Pajuste. 

Revisjoni komisjoni: esimees vii! l.Mägi, liikmed 
vii! E.Vllvnl Ja confr! X. End. 

Vilistlaskogu Juhatuse liikmeks vii! \.Keller. 
Liikmemaks määratakse Stockholmis Ja selle vi^ruse^ 



elavatele rotalustele Kr.30.- Ja väljaspool asuvaile Kr.20.-
Toetusfondl alammääraks Kr. 10.- Immatrikuleeritud uliöpila-
sed on maksudest vabad. 

Sõnavõtte on palju, kuid läheneb kommerssl algus. Kü-
lalised kogunevad kõrvalsaali, koosolek lõpetatakse. 

Juubelikommerss incipit kell 15.35- Koos 74 külalist 
Ja rotalust. "GaudeamusSenior Karupää annab lühikese üle
vaate korp! Fotaliö, aj='i«">cEt Ja praegusest tegevusest.01 ene 
kodunenud Juubelll:oiu.Ter33iks koos sõprusiepinglaste Ja kaas-
vendadega IZL-sfc, ot uusvada vannet sõprusele Ja isamaale. 
Sihiks Ja m"tteki nirult -• aidata kaasa Iseseisvuse taasta
misel Ja asuda 01oeehitajale tööle vabal kodumaal. "Hümn." 

Järgneb soonil asta dekoreerimine Rotalia värvipaelaga. 
Paelad saavad kuraator ?3Uvo Lärmi, Vilistlaskogu esimees 
Kaario Laust.l ja osakonna kirjatoimetaja Pekka ̂ attila. 

Sõna võtab tervituseks sõpruslepingu 20-ne aastapäeva 
puhul kohtunik Voitt-o Kunnaee, kes ütleb, et Rotalia elab 
völmukastl. Järgneb tervituste ettelugemine vii! Ventseli 
poolt. Confr! T. Ennok peab kõne vilistlastele. "Korp! kasva
tus on rajatud vanuse printsiibile. Austus neile,^kes tule
vad Jälle meie hulka, et endid tunda noortena.Buršhi hiilgus 
pole kustunud. Võime jälle koguneda ühiseks pereks, et osu
tada siirast lugupidajal st vilistlastele Ja näidata, et meil 
on noori, kes kannavad edasi vanemate ideid Ja vaateid. "0 
buršhi hiilgus endine". 

Vii! Lossman'i köne isamaale. Puudutab huvitavalt Ru-
talla isamaalise vaimu "irenemiat, alates Peterburgi päeva
dest. Läbib kiirva ajajärgu meie riigi Ja Rotalia ajaloos. 
Osa meist on vägivalla all Ja nende saatuse kohta völb ar
vata kölge halvemat. Meie mõtted on nendega tänasel tunnil. 
Kuid elu läheb edasi, meil on Jälle olemas Järelkasv. On 
kuulda hääli Just noorte poolt muudatuste tegemises korp! 
elus. Ajakohaseid muudatusi völb teha, kuld need peavad ole
ma kooskõlas korporatsiooni põhimõtetega. Meie korpü vaate
viis on demokraatlik, ta ühendab erilise maailmavaatega aka
deemilisi isikuid ja ei suru kellelegi pääle mõnda poliiti
list voolu. Ainuke eeldus on, et need maailmavaated on koos
kõlas meie riigi sihtidega Ja taotlustega. Ta loodab,?t po
liitiliselt killustatud grupid paguluses kord ühinevad Ja 
töötavad Isamaa vabastamiseks Ja et anda vaenlasele lööke. 
Loodab kindlasti, et meie oma 50 aastast Juubelit võime pü
hitseda armsas Ja vabas Alma Materis Tartus. ""Eestimaa mu 
isamaa". 

Sõna võtab soome keeles vii! A.Pals soome külaliste 
tervitamiseks. Huvitavas kõnes saab kõigile selgeks sõprus
lepingu ääretu tähtsus. "Helki laulu"(Varsinals-3uomen laulu) 

Köne eemalviibijatele - vii! J.Toomes. Tuletab siba
valt läbimõeldud kõnes meelde neid rotalusi, kes ei saa vii
bida meie hulgas meie pidupäeval, Eriti neid, kes olid sun
nitud maha Jääma vööra vägivalla alla. Teeme kõik, et kodu
maa vabaneks. ?Ieie võitlus ei tohi raugeda, see peab käima 
mölemll pool Soome lahte vaba "Eesti Ja Soome eest. "Kus ees
ti rinnus tuksub Julge süda" (esimene salm). 

Köne lahkunute mälestamiseks - vll! K.ICool. Meenutab 
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Ilusas Ja pühalikus kõnes neid, kes surma läbi lahkunud.Tu
letades meelde kõiki, alates roti Mihkel Matsist, kes lan
ges I ilmasõjas Ja lõpetades vii! J.Jääratslga, kes suri Pa
riisis. "On vendadest üks lahkunud siit Ilmast11. 

"Silentium ad Juraraentum" Vandevp.nemad astuvad välja, 
rebased ulatavad neile pühad mõõgad. Vande laul Ja vande and
mine. "Jur^mentum exeet". 

Sõna on olderman II. Truusööt'll. Pöördub noorliikmete 
poole sütitava kõnega Ja Ütleb, et konvendi ülesandeks siin 
võõrsil on kasvatada noori isamaa vaimus, et neist saaksid 
Isamaalased, et nourcd iialgi ei rahvustuks Umber, sest noo
red on meie tulevik. "Värvide laul". 

Presiidium tõuseb püsti. "Coramerssium exest" "Gaude
amus". 

Paljud 7KL-1 esindajad tulevad seniori Juurde Ja tä
navad ülevate silmapilkude eest, palutakse edasi anda tänu 
vii! Lossmanile nii rahuliku Ja paljuütleva kõne eest. 

Järgneb pidulik koosviibimine, kus kõlavad üliõpilas
laulud Ja on ilusaid sõnavõtte soomlasilt Ja meie kaasvenda-
delt. Aeg on kaugelt üle südaöö kui saabub pidu lõpp. Tuleb 
tagasi minna argipäeva, kuid palju rikkamana mälestusi st Ja 
kindla veendega - et Rotalia elab Ja elab võimsalt. 

Järgmisel päeval on lahkumise lõunasöök soomlastele 
vll! A.Palsi perekonnas Ja sealt sadamasse. Kõlavad viimased 
tervitused. Küllakutsed Soome. Kõigil on tunne, et koos on 
läbielatud midagi ilusat, midagi kaunist, mis nii kergesti 
ei unune. 

Teisipäeval annab vii! Kell eri perekond õhtusöögi vll! 
A. Lo s sinan'i auks. Vll! Lossman viibib veel nädalapäevad 
Stockholmis, sest on nii palju tuttavaid Ja sõpru, kes soo
vivad vastu võtta kallist külalist. Siis saadavad rotalused 
ta rongile Ja lauluga kaasvendadelt "TSt lahkumine on kord 
Jällenägemine" kaob rong kaugusse, et saada vastuvõetud Gö
teborgis sealsete rotaluste poolt, seal ta asub Järgmisel 
päeval laevale. 

KTlalised on lahkunud - lõpp on pidupäevadel. 

Aastad lähevad, teised tulevad 

Vii! Aleksander Jomm sai 50-ne aasta
seks 30. nov. sel aastal. 

Vii! Osvald Tlmmas ületas 40-da eluaas
ta läve 17. sept. sel aastal. Lugupeetud seniori oli tervi
tamas kogu Toronto rotaluste pere. 

Mõlemale kaasvennale soovib "Meie Side" 
palju õnne Ja edu uue aastakümne algu
sel ! 
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Heino R 1 g a. 

VAADIS "M~5ITS SIP5" VILUKOTTA. 

Kanada koondise koosolekul 16.nov.1953 valiti mind 
käesoleva "?I3" numbri toimetajaks. Tähtajaks: käesoleva aas
ta ulatus. 

Saadud t'leo ande tcttu avanes mul võimalus näha Januse 
teist palet, näha arijr.-poolt. t?3ua ruttu selgus, et see pol
nud sugugi sarnane san.ja-poolel muhedale profiilile, vaid 
oli raskest tööst Ja pingutusest puretud nägu. 

Ha olin tunnud senini ainult seda meeldivat näopoolt. 
Post oli kannud minu lavale valmis ajakirja kui väärtusliku 
kingituse, mis sisaldas uudiseid, äratas sooje mälestusi Ja 
ajakirja ei saanud kunagi kõrvale panna, pääle ühekordset 
läbilugemist. Kuid ma polnud kunagi peatunud, et pikemalt mõ
telda ajakirja küsimuse Juures, polnud kunagi süvenenud "MS" 
probleemidesse, kui need koosolekul ajuti üles kerkisid.Mõ
nigi kord soovisin, et päevakorras kiiremalt edasi mindaks, 
tähtsamate punktide Juurde. 

Möödunud kuu Jooksul on minu arvamused Ja hinnangud 
muutunud palju. Tabavam oleks öelda, mu silmad on avanenud. 
Kuna pole tõenäolik, et olen niisugune suur erand, siis kal
dun arvamusele, et mõned teisedki kannavad s-*u?naseid ükskõik
suse tuhme prille Ja et mitmetel on "I1S" niiöelda ainult ka-
hadimenslooniline kujutlus. Sellepärast arvasin vajaliKuks 
käesoleva artikli avaldamise. Kuld on veel teisi pöhjussid. 
Tööle asumine oli kui hüpe tundmatusse vette - puudus iga
sugune informatsioon.Töö kestel selgus asiolu,et inimeal on 
mitut liiki. Oli neid kes onm abi Ja kaastööd lahkelt luba
vad., kuld seda kunagi ei täida, Ja oli neid kes seda löppu-
de-lõpuks Ja viimasel minutil ikkagi teevad. Kuid oli ka neid 
kes toimetaja närve hindasid Ja aegsasti Ja ilma pikema abis
tasid. 5dasl selgus, et käsiklrgde redigeerimine on väga ras
ke amet, kus rahuldustunnet väiJateenida ei jõua. See oli kui 
vilumatu kapteni laevajuthimine suures udus. Ka kippusid rai
tu artikkelt küündima paari rea või ka mõne sõnaga Järgmise
le lehele, milline ambitsioon tull armutult välja opereerida. 
El võinud Ju ära lõigata üleulatuvat tükki, vald tuli Jälle 
Ja Jälle läbi lugeda käsikiri Ja opereerida sealt, kus polnud 
vitaalseid organeid. Stylusega stencilile Joonistamisel ei 
tulnud midagi välja, ning sukavarras andis köigeparema effek-
tl. Kuid sukavarda peoshoidmine polnud sugugi kerge. Ja see 
eesti naiste tööriist oli täis Jonni Ja oma tahtmist, nagu 
teaks tema palju paremini kus Ja kuidas õiged Jooned peavad 
olema. Ning sageli, sageli pani ta ennast m?.!csma. 13dasi sel
gus, et rotaator, nii lihtne kui see masin ka ei näi, oli na
gu taltsutamata hobune. Viltu silt, viltu sealt, määrib, ki
sub valesti alla, trükk laiguline - Ja ta sõi lehti, puhtaid 
valgeid lehti, nagu tõeline hobune kaeru: robinal! Tagasihoid
likult arvestatud paberi reserv - praagiks. c7 1 neelatud mCtie 
minuti Jooksul, enne veel kui töö Juurde asuda saigi. Tint 
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vöi määre Jooksis ühte masina äärde kokku, tilkus sealt väl
ja Ja paberile, kuld lehtedele - kuhu ta oli ettenähtud sat
tus ta enamvähem Juhuslikult. Harja keerutamine trumlis tegi 
olukorra enamasti halvemaks. Laigud trükis ei paranenud su
gugi, selleasemel määr dušid lehed rohkem Ja salapärasel põh
jusel trl-kkls rotator mõlemale lehe küljele - teisele poole 
Juudlkeelcs. 

Tööle asudes alustasin statistika pidamisega. Osa sel
lest on arvestatud katsetuste teel Ja korrutatud ühikute ar
vuga, selletõttu ligikaudseni.Käesoleva numbri nõrgalt rahul
dav kvaliteet toimetamise Ja kompositsiooni osas, samuti ka 
suur ajakulu sttlle toö Juures- on osalt kogemuste Ja hea in
formatsiooni puudumise tulemus, millele vapralt sekundeeris 
ettemääratud lühike tähtaeg. Kuna aga meie seas pole väga 
palju neid, kellel on suuri vilumusi sellelaadilises töfts, 
siis arvan, et alltoodud statistika võiks olla suureks ka
suks Järgmistele toimet»Jp.tele, vöiks avaldada mõningat mõ
ju lugejaile Ja evida manitsevat toimet kaastöödega viivita
jatele vöi ainult-lubaJälle. 
Aega on kulutatud Järgmiselt: 
1. Kaastööde hankimiseks Ja sellega seoses 8 tn 
2. Redigeerimiseks, käsikiri, masinkiri 45 tn 
3. Kaastööde masinal ümberkirjutamiseks 22 tn 
4. Numbri kompositsiooniks Ja koostamiseks, Joonised .60 tn 
5. 7-iater jallde Ja rotaatorl hankimiseks 6 tn 
6. Teksti stenc11eer1mi sek 4o tn 
7. Jooniste -stenc 11 eerlmi 10 tn 
8. Rotaatoril 31 tn 
9. Numbrite kujundamiseks ja monteerimiseks 

Kulud sellejuures olid Järgmised: 
Kokku: 

.18 tn 

240 tn 

1. Paber 12.000 lehte 
2. Kaaned 600 lehte . . 
3. Korrektsioonivedelik 
4. Stylus 
5. Rotaatorl tint . . . 
6. Stencilld 35 tk. . . 

36.00 
6.00 
1.10 
1.10 
8.00 
8.80 
1.00 

Sellejuures oli 
kirjutusmasin Ja 
rotaator tasuta 
kasutada. 

7. Posti Jm. kulud . . 

Kokku: 62.00 

Silt näeme, et 280 eks. "Heie Side" saamiseks a 33 
lehte + kaas, on kulutatud 240 töötundi. See tahendab 30 
kaheksatunnlllst tööpäeva. Üksiknumbrile kulutatud aeg on 52 
mln. Ja üksiknumbri omahinnaks on (arvestamata toffd) - 22.1 
cn. , milline võrreldes Kanada eelmise numbriga ou täiesui 
ligidane (22.3)• Vaatamata pingsale kokkuhoiule kulus pabe
rit palju.Kaante arv 600, mõeldud esi ja tagakaaneks (20 ihk. 
juures) oli ebaõnnelik Ja ei leidnud 1upuks täit ärakasuta
mist. Styluse ost oli mahavisatud raha. 

x 
Poleks üleliigne vaadelda, mis "MS" õieti on. Ma hak

kasin hindama neid kaasvendl, kes omal ajal sellenimelu.Pü In-
formatsloon-bülletäänile aluse panid. Hindama neid, kes kaas
töö Ja toimetamisega "MS" perioodiliseks täie mõõtmeliseks 
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ajakirjaks olid väiJ aarendanud, mille sarnast ühelgi meie 
k?ARkorporatsioonil ei ole. 

I-is on siis "?IS"? Ta on Ro tal lale - ajaleht, ajakiri, 
riigiteataja, 1iikmetevaheline sideaine üle kauguste ja trü
kitud ajalugu. Üksikule rotp.lusele on ta pakk sõprade kirju 
kõigist maailma nurkadest Ja platvorm vabaks mõttevahetuseks 
globaalses ulatuses. 'Zesti rahva seisukohalt on "MS" üheks 
vabadusvõitluse relvaks. 

Nii on väljaspool igasugust vaidlust, et ajakirja kõr
ge hind, toimetamise töö r-Jickused vöi mõne artikli ehk käsi
kirja kirjutamise vaov - ajakirjale saatuslikuks tohiks saada. 

Töö kestel tegja mõtted ka laiemaid spiraale ja tek
kis nagu iseenesest kavasid korra ja kujundamise kohta, mil
lised ma siinjuures ära märkida tahan. 
T o i m e t u s e  o s a s .  J a o t a d a  n u m b r i t e  v ä l j a a n d m i n e  
paremas ja kindlas proportsioonis koondiste vahel, vasta
valt liikmete arvule(U3\ - 100, Rootsi - 90, Kanada - 70, 
Mujal - 20 = 280) Seega aasta kestel annaks USA 2, Rootsi 
2, Kanada 2 ning järgmisel aastal küsida üks nummer Aust
raal lalt (Kanada arvelt). 

Pidada kinni tähtaegadest ja elimineerida dõppelt 
numbrid. Käesolev nummer on näiteks, et see on täiesti 
teostatav. 

Valida peatoimetaja, kes koordineeriks erimaade toi
metuste töö, annaks juhised sisu Ja korra kohta, vahendaks 
kaastöid Ja informatsiooni erima=,de vahel Ja peaks kontak
ti nende kaasvendadega, kes asuvad maades, kus pole osakon
di. (Kedagi ei tohi unustada!). Peatoimetajaks tuleks küll 
valida üks vanemaid ja aktiivsemaid vilistlasi. Erimaade 
koondised valiksid toimetajad üheks aastaks. Toimetajad 
peavad vahelduma. 

S i s u  o s a s .  I g a  n u m b e r  p e a k s  s i s a l d a m a  j o o k s v a t  i n f o r 
matsiooni kogu maailma ulatuses. Käesolev number on sel
leks halb näide. Kuigi Rootsist ilmus oktoobris ja USA an
nab välja neil päevil, seega informatsiooni teenistus on 
korras, kuid siin on algus separatismiks. 

Aktsepteerida käsikirju teemidel, millel laiem raa
dius, nagu teaduslikke, rahvuslikke, välispoliitilisi, geo
graafilisi Jm. Näiteid on Rootsi numbrites. 

Hoiduda numbritest, millised käsitavad diskussiooni 
ainult ühe probleemi ümber. (Näide USA). Pole vajalik köi
da ranget tõsist tooni terve numbri ulatuses. Mitmekesisus 
on positiivne. 

Anda avaraid võimalusi kriitikaks, toimetamise, ku
jundamise, artiklite sisu Jm. kohta, toenguks on see tegur 
hädavajalik. 

V o r m i  o s a s .  V a l i d a  a j a k i r j a l e  k i n d e l  f o r m a a t  j a  k i n 
del kaanekujund. See oleks tubli kokkuhoid ajas ja kuludes, 

Trüki tehniliseks vormiks tuleks kiili pidada soovita
vamaks foto-offset metoodi, sest piltide sissemonteerimi-
sel on suur väärtus. Kanada vöiks trükkida USA-s. 

K u l u d e  o s a s .  K u l u d  k a e t a g u  k o o n d i s t e  k a s s a s t  e e l 
arvelises korras. Tellimise moodusel on palju halbu kvlgl. 

Kaasvennad maades, kus pole koondist, vöiks üle kanJa 
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summa "213" toetuseks peatoimetaja arvele, kes nende summa
dega toimetaks oma äranägemise Järgi. Toetaks Austraalia 
nummert vöi annetaks heategevaks otstarbeks. 

l&a siin pole palju uut, kuid pole seda vajagi. On 
kasulik, kui puudutatakse vanu asju, millised tähelpanu pii
ridest välja nihkunud. See oleks kui selja sirutamine Ja üm
ber vaatamine, ning seda on küll tarvis. 

x 
Arvestades t£nepäeva Ja pilku heites tulevikule, te

kib mõte, nida ma selles artiklis välja tõsta tahaks Ja loo
dan, et kaasvennad eolle probleenl üle arvamusi avaldavad. 

Informatsiooni osa "MS" numbrites on enamvähem statlll-
ne Ja see piirdub paari-kolme lehega. Samas on aga ajakirjas 
palju artikleid, mis sisaldavad mõtteid Ja ideesid, millised 
ulatuvad VIe korporatsiooni raamide. Neid on kahjulik Jätta 
sinna vaka alla. Sarnaseid artikleid Ja kaastöödes avaldatud 
mõtteid on Ilmunud hMS" nii mitmeidki, ning neid ilmub edas
pidigi. Käesolevat numbris- tahan näitena välja tõsta A.Käbini 
mõtteid. Need tulevad kanda laiemale kõlapinnale 
kui maie liikmete kogu. Selleks pole aga ette näha kuigi 
häid võimalusi. 

Meile oleks väga suur eks kasuks, kui meie akadeemili
sel eestlaskonnal oleks oma kuukiri (HCL). Selle tiraaš vöiks 
arveate-da vähemalt 1500, milline lubaks Juba parema trükiteh-
nilitie r.äo andmist ajakirjale. Iga korporatsiooni Jaoks vöiks 
trukkida vajaliku arvu lisalehti, milline kataks nende sise
mise informatsiooni tarve. Sellest kuukirjast iga teine num
ber (6 nr. aastas) vöiks koostada erilaadiliselt Ja lasta 
avalikule müügile, omakulude hinnaga. Sel moel oleks saavuta
tud õlge platvorm (isegi mitu, nimelt kolm) igale artiklile. 
Sellega oleksime saavutanud ka tõelise relva rahvuslikus väit
luses. Selle ajakirja Juures oleks reguleeritud separatistli-
kud tendentsid, milles korp! korp! sageli süüdistatakse, Ja 
mis teataval määral on põhjendatud. 

Vaadeldes "MS" arengut, hinnates tema sisu Ja kaastöö
lisi Ja teades, et meie org! liikmed minevikus oma rahvale 
palju annud on, tänapäeval seda . teha tahaksid Ja tulevikus 
seda ka teevad; vaadeldes seda algatusvõimet, püsivust Ja töö
hulk?., mis on mahutatud nende väga paljude "MS" kaante vahe
le, millised senini ilmunud - vöiks küsida: Miks ei vöiks 
kujuneda selleks rahvuslikuks vöitlusrelvaks Rotalla Meie 
Side"? 

Heie korp! kaotaks selle intiimsuse Ja soojuse, mida 
"IIS" on levitanud. Kuid kas oleks see kahjatsetav võrreldes 
suure saavutusega. Kas see poleks alles tõelise tõi" P.1<TMH, 
ning senine on olnud nagu kodune mänglev katsetamine Ja i'les-
andoks küpsemine. Sest meie pole mitte ümberasujad. Me.*.s i-c-
le siia tulnud ennast ahjupaistel soojendama, vaid cleae >c-
dumaalt väiJataganenud sõjavägi, kellel veel lahiugud «set, 
seisavad. 
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KANADA KOONDIS TUTVUSTAB UUSI LIIKMEID: 

S e p p ,  R a o u l ,  s t i n d .  1 5 " .  8 . 1 9 2 9 .  T a l l i n n a s .  L õ p e t a n u d  S t o c k h o l 
mi Eesti Gümnaasiumi 1950. Astunud Toronto Ülikoo
li Tehnilise keemia teaduskonda 1952. Rebaseks 
vastu vyetud 21.3.1951 Stockholmis. Tegevliikmeks 
vastu võetud 15.2.1953» Torontos. Akadeemiliseks 
isaks on confr! Kuno Alt. 

M a i m e t s ,  L e m b i t ,  s ü n d .  1 5 - s e p t .  1 9 2 6  H a a p s a l u s .  L õ p e 
tanud Pärnu I Keskkooli Ja hiljem Flensburgi Ees
ti Gümnaasiumi 1946. a. Kuni 1947.a. õppinud Claus-
thali Itäeakadeemias, Clausthal-Zellerfleld. Astu
nud Toronto Ülikooli 1949, ehitustehnika teadus
konda. Rebaseks vastu võetud 21.9.1952. Tegevliik
meks vastu võetud 3.7.1953. Akadeemiliseks isaks 
on vii! Elmar Maidre. 

K a r u k s, Ergo, sünd. 21. sept. 1931 Rakveres. Lõpetanud 
Rootsis Norrkõpingi Tehnikumi 1951.a. Astunud To
ronto ülikooli 1952 ehitustehnika teaduskurda.Re
baseks vastu võetud 21.9.1952. Tegevliikmeks vas
tu võetud 3.7.1953. Akadeemiliseks isaks vii! 0. 
Timmas. 

S a n d s t r õ m ,  H e l m u t h ,  s ü n d .  3 . m ä r t s i l  1 9 3 1  P ä r i s p e a l .  
Lõpetanud Göteburgis, Rootsi Gümnaasiumi 194-6. 
Astunud Toronto Ülikooli elektrotehnika teadus -
konda 1953.Rebaseks vastu võetud 12.11. 53. 

K i v i s t i k ,  O l e v ,  s ü n d .  2 3 .  a u g .  1 9 2 7  P a i d e s .  L õ p e t a 
nud gümnaasiumi Oldenburgis. Astunud Toronto üli
kooli elektrotehnika teaduskonda 1953. Rebaseks 
vastu võetud 5.11.1953. 

L u k s e p p, ÖLo, sünd. 13. aug. 1921 Pukas. Lõpetanud Tar
tu poeglaste gümnaasiumi 1941. Astunud Toronto 
Ülikooli ehitusteaduskonda 1953. Rebaseks vastu 
võetud 12.10.1953. 

T a m b e r g, Karl-Gustav, sünd. 22. sept. 1931 Tallinnas. Lõ
petanud Rootsis Södra-Latln gümnaasiumi 1951- As
tunud Toronto Ülikooli ehitustehnika teaduskonda 
1952. Rebaseks vastu võetud 12.10.1953. 

P e t e r s, Ago, sünd. 13.okt. 1931.a. Pärnus. Lõpetanud 
Göteburgi Praktilise keskkooli 1950. Alustanud 
õppimist Göteburgi Tehnilises gümnaasiumis. Lõpe
tanud Londoni Central Collegiates 1952. Samal 
aastal astunud University of Western Ontario (Lon
don) - arstiteaduskonda. Rebaseks vastu võetud 12. 
nov. 1953. 
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I N F O R M A T S I O O N .  

Kanada koondise Juhatus teatab: 

Korraline aasta peakoosolek peeti 15.11.1953.vill F. 
Krabi majas, kus valiti uus Juhatus Järgmiselt: vll! Elmar 
Maldre - esimees, confr! Raoul Sspp - abiesimees, vill ^no 
Kuris - laekur, confr: Leabit Maimets - sekretär, confr! Ku
no Alt - oldei-iü&n,vii! ^.Kuutma - mag.ref.,vil! A. Lepik -
-mag.cant. ,vli! A. H&abniit -- mag.ccl. ,vii! F. Krabi-arhivaar 

Liikmemaksuks otsustati mällrata aastas S 8.- Ja LAF 
maksuks S 5.-IwratrikuleervLtud üliõpilastel liikmemaksuks 
S 4.- Ja Juhatusel on õigus neid maksust täielikult vabasta
da. Samuti volitati Juhatust kllreiseloomulistel Juhtudel ot 
sus tarna leenu Ja abi stsjrlse kt« simusi. 

Korralisi koosol ekuld otsustati pidada reeglipäraselt 
Iga kuu esimesel pUlir.päeval, kell 11.00,vll! F.Krabi majas. 

Järgmise "MeioSide" numbri toimetajaks Kanadas valiti 
vll! H.Rlga. x 

Järgmisel koosolekul 6.12.1953, refereeris vii! A.Kä
bin - Rotalla kodukorra küsimusest. Otsus kujunes Järgnevalt 

"Korp! Rotalla Kanada koondis leiab, et vii! kogu Ju
hatus kui ka Rootsi koondis on teinud põhjaliku Ja tänuväär
se töö kodukorra rakendamise võimaluste analüüsimisel pagu-
lasolukorras. Kanala koondis konstateerib, et tegelikkuses 
meil polo tekkinud raskusi kodukorrast tulenevalt, mis takls 
taks koondise elu korraldamist Ja edasi viimist. Kui vii! ko 
gu Juhatus, konvent Ja teised koondised siiski Rotalia elu 
edendamise huvides petvad tarvilikuks avardada koondiste te
gevuse piire, Jättes kodukorra kohtima Ja muutmata, siis Ka 
nada koondis leiab, et küsimus vöiks lahenduda sel teel, et 
vll! kogu Juhatus Ja konvent annavad volitused koondistele -
- tegutseda konvendi õigustes Ja kohustustes. Konvendi õigus 
tes Ja kohustustes tegutsevad koondised, vöi edaspidi kenven 
did tegutseksid võrdõiguslike vennaskonventidena, ning mitte 
konvendi osakondadena." 

Samal koosolekul refereeris confr! 12.Karuks - Oma ma
ja küsimusest Torontos.Otsustati valida 7 liikmeline toim
kond, kuhu kuuluvad: mõtte algatajad confr! confr! Maimets, 
Karuks Ja Sepp ning neile lisaks vii! vii! Vaher, Lepik, 
Kuutma Ja rebi Luksepp. 

* x * 
Montreali Osakonna .juhatus teatab: 

Koosolekul 15-nov.1953 valiti Juhatus Järgmises koos
seisus: vll! Faul l£?vandl -esimees, vii! Felix Laan soo - lae 
kur, confr! Hans Habicht - sekretär. 

Liikmemaksuks otsustati määrata S 6.- aastas Ja LAF 
maksuks S 6.- aastas. x 

Montreali osakonna Juhatus avaldab tänu Rotalia Mont
reali daamidele, kes korp! 40. aastapäevaks kinkisid Osakon
nale kaks lippu Ja vll! 0.Nõmmele, kes kinkis rapiiri. 



32 

Korporatsioon ROTALIA Kanada koondise liikmete 
nimekiri 15. dets. 1953. 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

Adusson Arnold 4525 Dupuis Ave 
Ahman Arnold 92 Fennel Ave E 

388 Brunswick Ave. 
152 Bloor St.:/ 

Erieman Viktor Mattawa P.C. 
Haabniit Aug. 424 Davenpcrt Rd. 

6507 Trans-Island Ave 

Alt Kuno 
Bach Mihkel 

Habicht Hans 
8 Hansen Juhan 
9 Hansen Jüri 

10 Jaska ümar 
11 Joasaare Erik 
12 Joasaare Mart 
13 Jomm Al-der 
14 Jänes Lembit 
15 Jvrima Olo 
16 Karu Heinrich 
17 Karuks Ergo 
18 Kivestu Juhan 
19 Krabi Felix 

194 Rathov/en St. 
811 ELias St. 
261 Fifth Ave. 
25 Ravina Gres 
219 *.rithrow Ave. 
3785 Dupuis Ave. 
Rockinghan, H-r?.lifax Co 
62 Parkdale Rd 
50 Duke St 
9 Southvi ew 
582 Lemieux \ve. V. C. St. Luc 
513 Christie St. 

20 Kukkur Hendrlk 2368 Queen 5t. E. Apt.19 
21 Kulgma Artur 2368 Queen St. E. 

81 Glenmount Park Rd. 
43 Duggan Ave 
Wilton Farm 
5820 Souart St. Apt. 15 
22 'Vlllard G-ardens 
310 9th Ave. V. LaSalle 
328 Beresford Ave 
120 Robinson St. 

22 Kuris Eino 
23 Kuutma Eduard 
24 Käbin Abel 
25 Laansoo Felix 
26 Laman Artur 
27 Leete Taimo 
28 Lepik Osvald 
29 Lep son Albert 
30 Lildeman Georg 34 35th St. 
31 Läte Juhan Norris Gresc ent 3-S-3 
32 Maimets Lembit 249 Johnston Ave 
33 Maidre Elmar 28 Fairview 31vd. 

GE 9586 
GL 2535 
RE 3-1678 

34 Mandel Harald 

35 Nõmm Oskar 
Schomberg R.R'. 1, Ont 
464o ClanRanald Ave 

Montreal PQ EX 9234 
Hamilton, Ont. 
Toronto,Ont. MI 3104 
Toronto Ont. MI 2883 

Itattawa.Ont. 
Toronto Ont. MI 3643 
Montreal 1 EX 7847 
London,0nt. 
London, Ont. 
Ottawa, Ont. 
Toronto Ont. 
Toronto Ont. 
Montreal PQ 
: jalifax N.S. 
Toronto Ont. LL 8436 
London, Ont. 
Toronto,Ont. LA 0777 
Montreal, PQ, DE 0685 
Toronto Ont LL 6173 
Toronto,Ont. GR 1358 
Toronto, Ont.OX 0757 
Toronto ,0nt 
Toronto,Ont. MA 0228 
Oakville, Ont. 875 j 
Montreal 26 RE 3-6889 
Toronto,Ont. RO 4996 
Ville LaSalle PQ P06-9156 
Toronto 9 MU 7025 
Hamilton, Ont. 
New-Toronto,Ont.CL1-9222 
Mimico, Ont CL 1-5082 
Villowdale, Ont. 
Toronto,Ont. ILA 7231 

Montreal PQ 'VA 3666 



36 Ojamaa Ülo Quebec N. Shore & Labrador 
Railway Co. 

37 Paioota Gustav R. R. 2. 

38 Pais Ilmar 

39 Pringi Kaarel 3345 Goyer Ave. 

40 Rai tare Lembit 49 c 5 i;apl ovzocl Ave 

33 

Mont J oli PQ 
Delhi, Ont. 
Calgary, Aita 
Montreal ,PQ RE 
Montreal,PQ RE 

In -er-provirci-il Fipe Line Co 
.išorthgate Tdldg. 

1922 Quesr. 3t. E. 

352 Pay St. 

46 Gal t Ave. 

47 Eln Ave. 

4485 Mapiev:ood Ave. 

33 Gair Dr. 

475 'Vateri00 Ave. 

Royal Botanical Garden 

176 Mariee Ave 

41 Raud Jaan 

42 Riga Heino 

43 Ristmäe Oskar 

44 Sepp Raoul 

45 Suursööt Helmut 

46 Tarendi Alon 

47 Thoen Erik 

48 Terasmäe Enn 

49 Terasmäe Jaan 

50 Terasmäe Ilmar 

51 Timmas Osvald 

52 Toiger Endel 

53 Tomingas Fred 87 Close Ave. 

54 Tõigast Helmuth 176 Fairholme Ave 

55 Törmaküla Ignas 21 Treadway Blvd 

56 Urvandi Paul 4865 Cumberland Ave. 

57 Vaher Arved 75 Cayuga Ave. 

58 Vallner Johannes 182 Biggings Ave. 

59 Romman Aimer 211 Kootenay Ave. 

60 Kivistik Olev 89 Prince Arthur Ave 

61 Luksepp ÜCLo 91 Marchmount Rd. 

62 Tämberg Karl 114 Belsize Dr 

63 Sandstrjsm Helmut 1717 Dufferin St. 

64 Peters Ago 

Edmonton, Aita 

Toronto,Ont, OX 

Port Arthur,Ont. 

Toronto,Ont. HA 

Tor"onto,Ont. RA 

Montreal PQ AT 

Etobicoke CL 

Guelph, Ont. 

Hamilton, Ont. 

Brooks, Aita 

Toronto,Ont. RE 

Murillo, Ont. 

Toronto,Ont. LA 

Toronto,Ont. RU 

Toronto,Ont. GR 

Montreal ,PQ EL 

Toronto,Ont. LY 

Sault Ste.Marie, 

3-1458 

3-5537 

7991 

5748 

5563 

2335 

9-1532 

0326 

2887 

1-1429 

2363 

9450 

4104 

Ont. 

Trail B. C. 
Toronto,Ont. Kl 0585 
Toronto,Ont. ME 8198 
Toronto,Ont. HU 8-7019 
Toronto ,0nt. LL 1021 
London, Ont. 

Korporatsioon Rotalia 'VJakirl "Meie Side - Toimetaja confr! 
Hellar Grabbi, 413 E 84-th Street New-York 28 N.Y. USA 
Käesoleva numbri välja andja on Kanada koondis ja toimeta
ja vii! H.Riga, 1922 Queen St. E Toronto,Ont.Canada. Num-
ber ilmub 18. dets. 1953. 
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MÕTTEID ESITATUD KRIITIKA KOHTA 
JtLrl Adila 

Viimastest "Meie Side" numbritest näeme, et confrate-
rid on hakanud avaldama selles artikleid ja mõlgutusi , 
mis Ühenduses Rotalla elunähete kriitikaga , eriti USA 
osas , ja otsima võimalusi uute teede leidmiseks Rotalla 
elu ning tegevuse dünaamilisemaks muutmiseks. Artiklid 
on leidnud kindlasti huvlklillaliat vastuvõtmist meie lii
gete poolt. MBtted, mis esile toodud, pole aga sugugi 
uued. Enamus nooremaid liikmeid on kord läbinud sellise 
kriitilise perioodi ning see on pidevalt kaasa toonud 
uususte rakendamist ning vahel isegi seniste traditsioo
nide muutmist. Aktiivne osa on ju alati lasunud siin 
noortel ja lasub $ea täanpäeavl, ning passiivsem vanadel, 
vaatamata millistel kontinentidel üksikud rotaluste gru
pid praegu elavad. 

Confrlconfrl Grabbi, Millerti, Hinno, Laantee ja teis
te artiklid on Äratanud sähvatusi peaajus ja seetõttu ka
vatsen m5ne mõiste juures pisut peatuda , sest enne kui 
asume endi siseelu uuendama, kas revolutsiooniliselt või 
evolutsiooniliselt , oleksid õigustatud kõik selgitavad 
sõnavõtud. 

Confrl Millert leiab , et Rotalla renessanss peab toi
muma nüüd. Tahaksin öelda,et kui kõneleda Ühe organisat
siooni renessansist , siis eeldab see kõigepealt organi
satsioon^,mille struktuur võimaldab seda.Sellised orga
nisatsioonid oleksid kultuurilisi , poliitilisi , majan
duslikke, kanoonilisi või muid sihte t aotlevad üksikisi
kute grupid. Rctallal pole aga selliseid sihte ja tõe
näoliselt ei saa ta ka neid kunagi omama, sest siis lak
kaks Rotalla olemast kui akadeemiline intiimorganisatsi
oon, Euroopas vaadatakse akadeemilise".tintiimorganisats 1-
ooni struktuurile kui perekondlikule ja ka mina väljun 
järgnevates ridades sellest seisukohast. Rotalla asutati 
kümne liikme poolt, kes nimetasid endid vendadeks (con-
frater, vennastuspidu) ja lõid sellega aluse Rotalla pe
rekonnale, mis praegu eksisteerib. Sellesse perekonda on 
liitunud pidevalt uusi liikmeid. Kas vaadata perekonna 
juurdekasvule adopteerimise (koopteerimine , noorliikme
te värbamine) või loomuliku juurdekasvu (vill pojad) sei
sukohalt, ei tohiks olla praegult oluline. Ühes normaal
ses .perekonnas, samuti nagu üksikisiku juures,ei saa aga 
olla mingit renessanssi, sellepärast puuduvad selleks ka 
võimalused Rotalias. Saab olla elu või surm. Perekonnas 
areneb elu generatsioonide viisi ning muudatused tõeks
pidamistes leiavad aset ainult evolutsiooni teel. Võima
lus on evolutsiooni kiirendada ja kas ei ole meil just 
seda viimast teed kasutada? 

Jätkates korporatsiooni vanuseprintsiibi vaatlust pe
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rekondlikul taustal, siis meie liikmeskonda tuleb pidada 
vahetuks vendade koguks• Juba ürgajast on soomesugu rah
vaste juures olnud kirjutamata seaduseks,et vanemal ven
nal on õigus anda korraldusi omast noorematele,kuigi mõ
nikord noorem on intellektuaalselt rohkem arenenud. Ja 
seda õigust pole kunagi püütud leeme eest maha müüa.Sel
lest jäargneb ühelt poolt vanema venna eesõigus pärandile 
ja teiselt poolt kohustus hoolitseda nooremate eest. Jä
relikult , kui kaotada vanuseprintsiip, siis ei tunnusta 
meie endid enam soomesugu rahvaste hulka kuuluv aks ja 
oleme sellega, nii oma rahvale kui ka Rotaliale kadunud. 
Vanema põlve eesõigus korralduste andmisel, minu arusaa
mise järgi, ei lõhesta sugugi siseelu, samuti nagu mitte 
nooremas vennas tärkav protestivaim korralduste saamisel. 
Sama kehtib muidugi ka vilistlaste kohta,selle erandiga, 
et tihti vilistlastele tuleb vaadata kui isale . Pere
kondlikus käitumises küll vaevalt on isal või vanemal 
vennal militaristlik-diktaatorlikke ambitsioone korral
dusi andes. Muidugi võivad esineda ka erandid. Meie hul
gas vanuse printsiibi kurjasti kasutamisel on vahetult 
süüdi vastavad confrl kes ei seisa nendelt oodatud kõr
gusel (confrl K.Laantee). Selliste väärnähete vastu on 
alati Rotalias võideldud ja seda tuleb teha nüüd ja ka 
tulevikus. 

Nooremad confrl süüdistavad vilt ja vanemaid kaasven
di traditsioonidesse stagneerumises,mis olla tõkestavaks 
teguriks korp! elus ja arengus. Siin võib õigus olla , 
eriti liialduste juures. Mul on aga hää meel, et üldi
selt ei mõelda põhilis-eetilisi norme ( Millert), vaid 
noid traditsioone , mis ühenduses tsivilisatsiooni aren
guga. Arvan aga , kui omal ajal poleks küllalt rangelt 
kinni peetud vanuseprintsilbist ja traditsioonidest,siis 
tänapäeval Rotalia enam ei eksisteeriks,ega oleks noor
tel confrateritel Saksamaal , Rootäis , TJSA's ja Kanadas 
olnud võimalust meie perre astumiseks. 

Tahaksin peatuda pisut põhjuste juures , miks confrl 
Millertil ebaõnnestus kodukorra muudatusettepaneku esi
tamine. Ettepanekuid kodukorra muutmiseks või parandami
seks tbhakse tavaliselt konvendi töökoosolekutel , kus 
need nii sisuliselt kui vormiliselt läbi arutatakse.See-
järele tänapäeval esitatakse vastavad konkreetsed kavad 
kõikidele osakondadele seisukoha võtmiseks ja hääkskiit-
miseks. Peale kõigilt rahuldavate vastuste saamist või
dakse alles mõnel pidulikul koosolekul vastavat kodukor-
ramuutust lõplikult fikseerida. See'on vormiline osa. si
suliselt tahaksin peatuda ka sõna "käsk" juures.Kui asu
tati Peterburis korporatsioon Rotalia,siis ,ei olnud meie 
emakeel mitte nii sõnarikas , et tolleaegsed kodukorra 
koostajad oleksid üldse teadnud sõna "korraldus".Populaar
suse võitis see sõna allesmeie omariikluse ajal. Tehni
liselt oli see võimatu kodukorras ralcendada kõiki keele
uuendus!, eriti kuna ei teatud kauaksuus sõna leiab tarvi
tamist. Keelemeister J.Aavik isegi kaebab,et ainult väi
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ke osa tema poolt loodud uutest sõnadest on leidnud UI di -
se ja pideva kasutamise. Sõna "käsk" on säilinud eesti 
keelde,samuti meie kodukorda, kui arhailine term, võrdne 
ja ühenduses kanoonilise mõiste "kümne käsuga" (zehn Ge-
bote Gottes , tio Guds bud, the ten coromandements). Sama 
mõiste Väljendamiseks igapäevses elus on tarvitusele 
võetud viimasel ajal eesti keeles modernsem sõna "korral
dus" (der Befehl, command, - viimast sõna kasutatakseAmee-
rikas ka ühenduses kanoonilise kümne käsu mõistega) ja 
ma leian, "korraldust" võiksime rakendada uususena meie 
siseelus, sest kanoonilise sõna "käsk" liigne tarvitami
ne võib aja jooksul tunduda kasvatamatusena ja seda võiks 
võrrelda sageda "jumala" ja "kuradi" tarvitamisega iga
päev ases jutuajamises. Seevastu kodukorda võiks jätta pü
sima sõna "käsk" Ühes vastava uususe märkusega. Selline 
teguviis sümboliseeriks meie traditsioonide konservatis
mi ja lugupidamist kodukorra koostajate vastu ning Üht
lasi näitaks , et sobivad uuendused leiavad alati meie 
poolt rakendamist. 

Noored heidavad ette, et koosviibimisel peab tihti 
kuulama, kuidas Rotaalia esisteeris Tartus, See on õige-, 
kui selle teemil hakatakse liialdama, võib see tunduda 
1 hooplemisena või isegi sentimentaalsusena.Mõõdukalt sel
le meeldetuletamine p® ks aga olema väga teretulnud ja 
eestlastele loomupäraselt vastuvõetav, arvestades, et me 
emakeel ja rahvaluule koos "Kalevipojaga" on säilinud 
põlvest põlve ainult jutustuste teeÜUTudengipäem de meel
detuletamist v aatan kui assosatsioone,ega leia alust sel
le võrdlemiseks sentimentaalsete õhkamis t e ga.Ha it eks kui 
tänapäeval kaks confraterit õpiksid kusagil samas college*-
is ja p®. le ülikooli lõpetajaist töötaks üks Fi
lipiini saartel, teine aga Alaskas, ja peale kümne aasta 
möödumist nad kohtuksid Rio de Janeiros, millest kõnelek
sid nad istudes "Casino de Copacabanas" whiskyt juues -
kas mitte nad ei tuletaks meelde lõbusaid tudengipäevi 
New Yorgis ja sõpru Rotaliast? On siis siin tegemist sen
timentaalsusega või assosatsiooni dega? 

Noorem generatsioon leiab, et vanemad ei oma tänapäe
val mingisuguseid positsioone , ning tihti ei oska isegi 
korral Urult uue kodumaa keelt. See on õige, kuid ei tohi 
unustada, et loomulike vananemise tagajärjel üle keskea 
jõudnud inimestel on raske õppida 955raid keeli ja jätka
ta tegevust, mis kunagi oli omane kodumaal. Vanemad või-
v ad kibedusega mõelda, et vaevalt kümne aasta möödumisel 
osal meie akadeemilisel generatsioonil ei ole tahet õp
pida meie emakeelt ja et on akadeemilisi noori, kelle 
teadmised emakeele alal on puudulikud (Laantee). 

"Bdasi tundub, et on selguse ta,millise väärtuse kujun
dab üksikliige meie organisatsioonis.Meil on olemas vill 
Jüri Uluotsa vastav väljendus inimese kohta üldiselt: 
"Eestlase arusaamiselt iga inimene on Jumalast ja loodu
sest määratud tervik , vaimne ja kehaline , jäotamata ja 
lagunemata sündimisest sur mani.Seepärast iga inimese sünd 
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on rõõmus sündmus,tema surra aga raske kaotus ja igal ini
mesel on õigus tervisele ja elule. Kui aga inimene on noo
rusest, v anadusest v5i haigusest nõrk, siis kaasinimeste 
kohuseks on tema eest hoolitseda ja teda ülal pidada*" 
Eelolev määritlus peaks rakenduma v astuvaidlematult ka 
iga meie üksikliikme kohta* Rotalias, kui akadeemilises 
organisatsioonis , peaksid aga lisateguritena siin veel 
hindamise alla tulema, mida keegi on teinud organisatsi
ooni säilitamiseks, eriti asutamiseks ja nende tegurite
ga tuleb arvestada meie siseellu puutuvate otsuste tege
misel. Hagu Ühiskonna liikmeks olemineei nõua üksikisi
kult majanduslikkude hüvede olemasolu, siis ei nõua seda 
ka akadeemilise organisatsiooni intiimperre kuulumine , 
kuid eeldab teatavat kõrgemat haridust , kusjuures tead
miste kogus jääb omale otsustada.Seega,ühe akadeemilise 
intiimorganisatsiooni liikmeks olemine nõuab suurt enese 
kriitikaks Kahju aga, kui see mõnel puudub , samuti aru
saamine elementaarsetest käiturnis- ja kasv atusnõuetest. 
Ei sobi laskuda tasemele , mida laste juures nimetatakse 
"trotsimise"perioodiks, nagu üks meie kaasvend omas kir
jutuses "Meie Side" nr.3/1953» Ihk. 27. 

Confri II.Gr abbi kirjutab, et paljud meie noored üli
õpilased on astunud USA akadeemiliste intiimorganisatsi
oonide liikmeks. See on Mä uudis. Leian isegi, et iga 
noor rotalus kuuluks ka vastav a maa üliõpilasorganisat
siooni (fraternity Ameerikas, n atsioon Rootsis). See on 
üks tee mille kaudu võib saada tihedat kontakti vastava 
maa noor usega,kes tulevikus otsustavad oma riigi saatust 
ja võib olla võivad kaasa aidata me kodumaa restaureeri
misel. 

Kokkuvõttes, mul on hää meel, et noored rotalused on 
võtnud oma südameasjaks leida teid Rotalia säilitamiseks 
ja tugevndamiseks ning ma loodan,et minu ääremärkused ja 
mõlgutused pigem aitavad kaasa kui takistavad laias maa
ilmas elunev ate noorte rotaluste uute i&ede ja sihtide 
Väljatöötamist ning "Meie Side" peaks olema siin tõeli
seks sidem eks confrateritele Ameerikas, Austraalias, 
Saksamaal, Rootsis ja mujal. 

V I L !  M A R T I N I  M Ä L E S T U S E K S  
William Tomingas 

Kallis Kalvin, 
Meid oli kokku neli - nooruspõlve sõbrad: 

Sina, Ott (Tief), Fredy (Olbrei) ja mina. Süüd olen jää
nud üksinda , ei ole mul vanaisa , ei isa , ei poega. Ka 
Rotalia on jäänud leinama , olid Sina ju sõbraks mitte 
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üksinda minule , vaid kogu korporatsioonile. Kui Sa nüüd 
vaimuvallas viibid ja koos teiste vaprate vanematega mei
le vaatad, siis tead, et mälestus Sinust meis elab. Kül
lap oled juba kohanud meie auväärt Jüri' t , meie vaprat 
Otti1, väsimatut Fredy11 ja teisi, keda me mäletame süga
vas lugupidamises kui elutöö võidupärjaga kroonituid. 
Mäletad, Kalvin, kuis koos käisime Gustav Adolf'i koolis. 
Kuis Sinu tulekuga seal koolis algas eesti vaimu ajastu. 
Juba siis imetlesime meie, Sinu koolivennad, Sinu ürgjõu
list elurõõmu , Sinu püsivat heatahtlikkust koigi vastu. 
Olid minust klassi võrra vanem, nii pääsesid minust aas
ta varem Peterburi KLektrotehnika Instituuti. Kui meie 
siis seal jälle kohtasime , olid juba jõudnud ka Venemaa 
pealinnas harrastada eesti meelt niivõrd edukalt, et olid 
eesti korporatsiooni liige , olles Rotalia esimese reba
sena oma jõu ja nõuga ära teeninud värvid. Mõistagi,vii
sid ka minu korporatsiooni ja aitasid mind isalikult 
värvide saamisel. Oo, Kalvin, mäletad, kuis oli see aeg 
kaun is... Kuna Ott oli juba siis Väärikas,jälgis ta oma 
pere nooremate võsude eluvallatusi vaid eemalt , ja meid 
oli seetõttu mõnda aega vaid kokku kolm. Nii läksime me 
kolmekesi ka Vene sõjaväkke - mitte söjakooli,vaid val
latuse t õttu vabatahtlikena. Aga saatus oli siiski väge
vam oma vallatuses ja tegi meist , kolmest rausketäärist, 
raadio-ohvitserid. Nii juhtuski , kui Eesti end kaitsma 
hakkas Suur-Venemaa sõjaretke vastu, siis selgus,et oli
me ainukesed raadiokunsti mehed eesti malevas. Ja kes 
oli kindlam mees oma kohal, kui Sina, Kalvin, ja ka Fre
dy - vaid mina sattusin kõikuvale alale, merele. Kalvin, 
kas mäletad veel, kui uljas oli see aeg... Siis, ära tun
des, et olime v~r sumas täismeesteks , ruttasime oma poo
lelijäänud haridust jätkama ja pudenesime laiali - Sina 
Kalvin Darmstadt*i , Fredy Toulouse'i ja raina Londoni. 
Ott oli siis juba väärikas ja tark küll ja hakkas riigi
tegelaseks. Ja kui siis meie, peale õpingute lõpetamist, 
jälle kohtusime kodumaal - juba naisemeestena - siis 
katsusime kord ometi meie perekonnapea eeskuju jälgida 
ja end väärikalt maksma panna ühiskonnas. See läks Sinul 
oiv aliselt korda panganduse ja tööstuse alal , Fredy'1 
karjääri tegemisel sõjaväes. Veel enam uhkekeks saime 
Sinu peale,..kui lõid endale aukartustäratava nime Tallin
na Tehnika Ülikooli õppejõuna. Kalvin , see oli aeg, leus 
oma töövilja nähes täiel määral võisid omada rahuldustun
net... Aga sõda oli ka meie pere vastu halastamatu -
kaotasime Oti , Eesti kangelase ja märtri , jäime ilma 
Fredy1st, Eesti parimast raadioteadlasest, ise sattusime 
pagulaspõlve Saksamaal. Aga midagi ei suutnud murda Sinu 
mehist meelt, ei rasked kehalised kannatused, ei pagulu
se viletsused. Sinul jätkus süle ja kuhjaga abivalmidust, 
organiseerimisandi ja julgust teiste eest kosta niivõrd 
suurel määral, et kõigile tundus loomulikuna Sind näha 
vastutaval kohal põgenike murede lahendamisel ja nende 
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huvide kaitsmisel. Kalvin, see oli tõesti õilis aeg, mi
da ei unusta tuhanded kaasmaalased... Sinu saabumisel 
Ühendriikidesse näis, et Sinu eluring oli võtnud endise 
raja - Sinu viimane ametkoht Tallinna Ülikoolis oli saa
nud Sinu esimeseks tööalaks New Yorgis. Küllap Sa jälle 
võisid nautida rahuldustunnet oma südames, kallis sõber, 
Kalvin. Ja siis... see tuli nii äkki n agu pikne selgest 
taevast. Mis meil kahel üksteisele oli ütelda, seda te
gime tummalt tugeva käepigistusega paar päeva enne Sinu 
kirstupanekut - nägemiseni, Kalvin, tervita minu poolt 
Ott1i ja Fredy't...Sinu suure sõprade ringi nimel Rota-
lias ja mujal tahaksin ma aga Sinule, suurele töömehele, 
heale eestlasele ja väsimatule võitlejale laulda salmi 
Su lemmiklaulust: 

Kui ma täna peaksin langema 
olen homme surn&d mees. 
Mind mu sõbrad saavad matma 
just koidu eel. 

Kalvin, Sa ei ole meile surnud ja koidu eel kõnnime me 
kõik - koidu eel, mis tähistab vabadust meie kodumaale, 
mille ravilda meie Sind kord loodame matta. 

KONVENDI KOHUS (BUESSTOE KOHUS) 
Paul Mägi 

Korpi Rotalia oma sisemiselt struktuurilt sarnaneb 
täielikult Ühele normaalsele demokraatliku riigi organi
satsioonile. Temal on kolm võimu: legislatiivne - kon
vendi ja vili kogu peakoosoleku näol, täidesaatev- prae-
siidiumi, vili kogu juhatuse, eriametnike, eritoimkonda
de (sissearvatud järelvalv-e asutused,nagu revisjon i ko
misjon ja konv-endi vanem) näol ja kohtuasutused - disc. 
kohtu (d!kl), konvendi kohtu (biki) ja vill kohtu (viki) 
näol. 

Peales olema loogiline , et need kolm võimu oma tege
vuses ,funkts ioonides ja ülesannetes on eraldatud, liii on 
see ka mõeldud , ning kodukord on püüdnud seda ka alla 
kriipsutada. Kui eksekutiivse ja legislatiivse võimu 
(praesi ja konvent)tegutsemine on tihti väga seotud üks
teisega ja igakord on raske piiritleda ristlevaid üles
andeid, siis kohtuvõimude suhtes on kodukorras ette näh
tud täitsa separaatne olukord. See Väljendub ka selles, 
et kohtuasutusi käsitleb kodulecrd eraldi peatükkides K2-
lii[.. See kohtuvõimude di st ant seerimine teistelt korp i vai
mudelt on õige ja loogiline. 

Kahjuks on viimasel ajal (vist ka juba Tartu ajast pä
rit) tekkinud kõnne, et blki funktsioonid ja tegevus se
gatakse ära EiKJKl funktsioonidega .Niinelt on kombeks saa
nud,et bikl asjad arutatakse EIKIICi raamides, s.t.ElKIKJ 
päevakorra eripunktina.Kust see komiie on tekkinud , ma 
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ei teal Peterburi ajal oli EIKIKi ja Mkl alati lahus. 
Reid veis pidada samal päeval* samal ajal ja samas ruu
mis , kuid eraldi kahe täiesti erineva koosoleku näol. 
Selleks on ju terve rida põhjusi , rääkimata nende kahe 
organi täiesti erinevatest ülesannetest. 

1) EIKIKI koosseisu kuuluvad kõik konvendi liikmed 
taisõiguslikkudena ja vilistlased sõnaõigusega;biki koos
seisu kuuluvad ainult konvendi liikmed T vill võivad is
tungil olla ainult pealtkuulajana (p. 249), peale selle 
ei ole biki istungil hääleõigust (ka piiratud sõnaõigus, 
niipalju kui kohtukord seda lubab) kaebealusel kl liik
mel ja loogiliselt ka tunnistajatel (kui nad on kl liik
med) , sest tavalise kohtupraksise järele ei saa tunnista
ja olla kohtumõistjaks selles asjas.Seega juba koossei
sus EIKIKI ja biki erinevad teineteisest. 

2) selle tõttu on. täiesti loogika vastane, kui EIKIKi 
oma koosistuvas koosseisus hakkab arutama biki asju, ku
na blki koosseis on hoopis teistsugune. Enne biki istun
gi algust peavad ruumist lahkuma kaebealused ja tunnis
tajad , samuti ei või jääda kohtulaua taha istuma vilist
lased, kui pealtkuulajad. Kodukorra p. 100 põhjal istu^ 
vad kiki (ja ka bikiJ osavõtjad laua taga teatavas korras. 
Laua taga iste on tema "ametkoht", samuti nagu parlamen
dis igal saadikul on oma istekoht, ning ta ei ole õigus
tatud istuma rodul ehk ajakirjanike pingil. Niisama ei 
tohi parlamendis ehk kohtus pealtkuulaja istuda saadiku 
istmel, ehk kohtunike lauas. Sellest tuleb loogiliselt 
järeldada, et biki istungil pole vilistlasel, kui pealt
kuulajal õigust-istuda laua taga, kus istuvad blki liik
med: tegevliikmed ja bJvili 

3) Kuna vill pole blki istungil sõnaõigust, tekib kü
simus, kas konvendi vanemal ( kes on tavaliselt vilist
lane) on sõnaõigus, või mitte? Kahjuks ei lahenda kodu
kord seda küsimust. Minu isiklik arvamine on,et kui par. 
2b$ ei anna vill sõnaõigust , siis ei ole ka Kl vanem 
erand. Vaatamata sellele, et tema ülesandeks on valvata 
korpi tegevuse seaduslikkuse ja korrakohasuse üle, võib 
ta neid funktsioone täita ka teisiti, s.t. mitte sõnavõ
tu näol biki-s, vaid hiljem, pannes otsustele oma veto, 
nõudes asja-uuesti arutamist jne.Ka volks ta istungi kes
tel kirjalikult juhataja tähelepanu pöörata vajalikkude 
asjaolude peale. Meie oleme vist ühisel arvamisel(vaata 
vili Käbina artikkel 40 a. albumis ), et vilistlased 
peaks ennast võimalikult vähe segama konvendi tegevusse. 
Ja biki praestiishile ei ole see kuigi kasulik, kui koh
tu istungi ajal üks vili nende tegevust juhib ja korri
geerib. Kujutage omale ette olukorda, kui tavalises koh
tus keegi kõrge riigi funktsionäär annab kohtu istungil 
juhtnööre ja korraldusi kohtunikele, ehk räägib sisuli
selt kohtuprotsessi asjus* Mul tundub, et ka blki11 ei 
tohiks seda olla. Tõsi ju on, et meie konvendi juhtkond 
on tihti vilumatu korpi korra, kodukorra ja siseasjades, 
aga siin peaks iseäranis Rotlx enne biki algust kõik kü-
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siinused kl vanemaga läbi arutama, et ei tekiks vigu kor
ras, protseduuris ja sisus. 

Kõikides kohtutes maailmas on rõhku pandud kohtuis
tungi väärikusele, tõsidusele ja tähtsusele, ka välisest 
küljest: kohturuumid, taraarid, kodukord ja distsipliin, 
püstitõusmised jne. jne. Tahetakse toonitada sellega, et 
kohtuistung pole harilik koosolek, vaid hoopis enam, kus 
tihti inimese elu ehk saatus on kaalusel. Ka Rotalia koh
tuasutuste istungid peavad traditsiooni kohaselt olema 
tõsised , väärikad ja äärmiselt distsiplineeritud , sest 
ka blki otsused võivad tihti määritleda ja otsustada ühe 
noore inimese saatust ja edaspidist elukäiku . Kodukord 
näeb meil ette range korra koosolekute korra suhtes . 
Kahjuks täidetakse seda lubamata lohakalt. Olen olnud 
mõnel viimasel blki istungil ja võin konstateerida: 

1) blki liikmed-tulevad ja lähevad kohturuumist oma.-
voliliselt, teatamata ja luba küsimata (p. 105 ja p. 246) 

2) kaebealune ja tunnistaja viibivad kogu aeg istun
gil ja võtavad isesi osa protseduursete küsimuste aruta
misest. 

3) kohtu juhataja annab sõna kaebealusele ja tunnista
jatele faktilisteks märkusteks, korra suhtes ja kõnedeks 
nende äranägemise järele. 

4) ei peeta kinni nõudest, et kõik sõnavõtjad ( peale 
Rotlx) peavad püsti seistes kõnelema (p. 112). 

5) kõnelejad kõnnivad oma kõne ajal ruumis edasi-ta-
gasi. 

6) juhataja ei reageeri istungi ajal tekkinud solva-
mistele ja järeleksimistele , ning need ei protokollita. 

7) kohtu liikmed ajavad omavahel juttu, seega segades 
istungit ja ise mitte jälgides kohtu käiku. 

Need ja mitmed teised pisemad korrast kõrvalekaldu
mised ei tõsta mitte blki prestiishi ning tema väärikust 
ja tulevad viibimata korpi siseelust kaotada. 

Kui ma neid ridu kirjutan , pole mul muud soovi , et 
Rotalias valitseks kindel kord ja distsipliin ja meie 
püüaks meie kodukorrast kinni pidada, et kõik meie korpi 
organid töötaksid korra kohaselt, väärikuse ja tõsiduse
ga. 

* * * 
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ROTALIA NOORUSE JA JÄRELKASVU PROBLEEME II 
Hellar Grabbi 

Varsti on aasta möödunud ajast, kui ilmus "Meie Sides" 
minu poolt kirjutatud artikkel Rotalia nooruse ja järel
kasvu probleemide kohta. Vahepeal ilmunud neljas "MS" 
numbris on mitmed rotalused samadest küsimustest kirjuta
nud. Samuti on vahepeal ilmunud Rotalia juubelialbum. Ka 
selles leiduvates artiklites on neid probleeme käsitavaid 
lõike. Palju kõnelusi on olnud mul sel teemil nii vili, 
till kui ka noorliikmetega USA1s ja Kanadas ja samuti ol
en saanud kirju mitmetelt rotalustelt. Kahjuks ükski te
gevliige Rootsist ei ole oma arvamusi avaldanud. 

Olles nüüd läbiseedinud minuniulatunud mõtted ja reak
tsiooni, leian, et viimane aeg on esitada konkreetseid 
ettepanekuid. Kui midagi arvustatakse ja jõutakse otsuse
le, et praegune olukord on puudulik ja haiglane, siis on 
see arvustus jäänud õhku rippuma, kui ei esitata ettepa
nekul olukorra parandamiseks. Esimest artiklit oli mul 
kavatsus Järgida kohe teisega, kus oleksin esitanud oma
poolseid kavu. Enne aga otsustasin ärakuulata teiste ar
vamused. Ka oli mul kartus, kas esitatavad mõtted laial
dast vastuvõtlikku ning jaatavat kõlapinda leiavad. Nüüd, 
olles oma veendumustes palju kinnitust leidnud, esitan 
oma artikli teise osa, ja seda mitte ainult oma mõtetena, 
vald tuginedes ka paljudele teistele rotalustele,kas nen
de kirjutuste või isiklike kõneluste põhjal. 

Siirdudes ettepanekute ja kavade juurde, kuidas aren
dada Rotalia tegevust nii, et Rotalia taas asuks tegutse
ma Üliõpilaste intiimorganisatsioonina ja et Rotalia sei
saks pidevas ühenduses eesti õppiva noorusega, teeksin 
seda kolmes osas. Esiteks käsitleksin struktuurilisi ja 
organisatoorseid küsimusi ülemaailmses ulatuses. Teiseks, 
peatuksin veidi sisekorraliste küsimuste juures ja lõpuks 
käsitleksin eraldi New Yorgi konventi, kusjuures ettepa
nekud selles viimases osas, muidugi kohapealsest olukor
rast olenevate muudatustega, saaksid kasutamist leida ka 
teiste Rotalia koondiste ja konventide juures. 

Kõige põhilisemaks sammuks on Rotalia konventide ra-
Iftmipe igale 1)0016, kus asub ülikoolis õppivaid tegev-
llikmeid. Senine moodus, kus konvent on delegeerinud omad 
õigused koondistele, on ebasobiv ning täiesti vastuvõt
matu Rotalia edasisele arengule. Tuleb siirduda samade 
tegevusviiside juurde, mis tagasivaates Rotalia ajaloole, 
on osutunud kõige sisukamaks ja dünaamilisemaks, See on 
väikeste, kuid kompaktsete ning tegevusihaliste konventi
de ellukutsumine tegelikest üliõpilasist, nii nagu see 
toimus a. 1913 Peterburis, 1923 Berliinis, 1924 Tartus, 
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1934 Varssavis ja 1948 Erlangenis. Nendel juhtudel olid 
noored kas täiesti oinapead, või said ainult juhtnööre va
nematelt. Kõigis neis kohtades viis noorte isetegevus Ro
talia õitsema ja kasvama. Kuigi kõigil neil juhtudel ka
sutati nn. "hädaleere", ei saa neid noorte juurdetoomis-
meetodeid mingiks äparduseks lugeda, vaid just vastupidi! 
Kas saaks keegi ütelda, et noortest, kes neil juhtudel 
Rotaliasse astusid, või selle ise lõid (!), ei ole saanud 
tublimad rotalusedi Vaatamata sellele, et ei teinud nad 
läbi pikka rebaseaega, vaatamata sellele, et ei olnud nad 
igal koosolekul ümbritsetud suurest vilistlaste ja vane
mate tegevliikmete kogust, kes neid oleks õigete viiside 
ja traditsioonide järele suunanud. Praesidiumid koosnesid 
tollal noortest majadest ja isegi värvikandjatest või 
mustatekliga rebastest-lihtliigetest. 

Juba käesoleval kevadsemestril tuleb asutada Rotalia 
konvendid Torontosse. Göteborgi .ia Stokholm-Uppsalassel 

Torontos ja Göteborgis tegutsevad praegu segakoondi-
sed vill, blvill ja tegevliigetest. Kui tahetakse seal 
vältida neid vigu, mis praegu New Yorgi konvendi on vii
nud pankroti lävele, siis tuleb vill ja stuudiumi mitte-
jätkata kavatsevad bivili loodavate-konventide tegevusest 
ja ametkohtadelt eemale hoida. Nad ei tohiks isegi mitte 
sõnaõigusega kõikidest kl koosolekutest osa võtta, ftui 
soovitakse, või on tarvilik, jagada juhtnööre, tehtagu 
seda enne või pärast koosolekuid. Kuid mitte nii, nagu 
see kurbloolusena on kujunenud New Yorgi konvendis, kus 
mõned juhtivatel positsioonidel olevad vilistlased ei 
suuda ka kõige rohkem konvendi siseellu puutuvates küsi
mustes - nagu näiteks tegevuskava ja valimised - omi 
mõtteid endateada jätta, vaid igaljuhul omi arvamusi et
te toovad ning iga nende arvates esinevat viga ja eksi
must korrigeerivad. Tulemuseks on, et noored ise võtavad 
sõna väga vähe. Ja see vill soovide ja tahtmiste avalda
mine ei mõju konvendi elule edasiviivalt, nagu nad ise 
loodavad, vaid mõjub just takistavalt. 

Nii Torontos kui ka Göteborgis on küllaldaselt innu
kaid tegev- ja noorliikmeid, et tagada täiesti elujõulis
te konventide kohest ellukutsumist. Kõige raskem on olu
kord Stokholmis. Kas ei ole see üks parimaid näiteid se-= 
niste paguluses kasutatud teede ja struktuuri kõrvalejät
miseks, kui Stokholmis, Iran vägagi aktiivne Rotalia koon
dis on 8 aastat tegutsenud, on noorte juurdekasv olnud 
minimaalne ja nagu "MS" nr. 4e või lugeda, ka neist ena
mus juba üle 30 aastased. Üksikul noorel on väga raske 
sisse astuda ja sisse elada ühte vanematest isikutest 
koosnevasse perekondlikku ringi, kus küll temasse suhtu
takse heatahtlikult, kuid kus tegevus on suunatud temast 
palju vanemate inimeste huvide kohaselt. 

Või kas ehk ei ole üheks põhjuseks see - mida raa olen 
tähelepannud Rootsis ilmunud eesti ajakirjanduse veergu
del, ja ka kuulnud mitmetelt Rootsist ÜSA'sse tulnutelt 
-, et sealne eesti noorus on kaasa minemas sealmaal va-
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litsevp. liberaal-sotsialistliku mõttevooluga ja seetõttu 
ei taba ühineda tihtipeale liigsesse konservativismi kal
duvate korporatsioonidega. Igatahes, kui USA idaranniku 
ca bOOO-pealisest eestlaste perest on viirfs.se 3 aasta kes
tel veerandsada üliõpilast Rotaliaga ühinenud, siis Root
sis, neljakordselt suurema eestlaste arvu juures, peaks 
küllaldaselt eesti üliõpilasi leiduma. Loodame, et Stok-
holm-TJppsala piirkonnas leiduvad mõned teguvõimelised ro-
talustest üliõpilased, kes ühes uute noorliikmetega kon
vendi asutada saaksid. Rotalia elu huvides on ka üks viie
liikmeline konvent kasulikum, kui suur vill ja bi.vili ko
gu. Nagu kirjutab vili Tormaküla:"Noor juhtkond suudab 
treeningut paremini teostada, sest ta tunneb seda kivi , 
mida ta tahub". 

Kindlasti paljud viiJ ei taha nõustuda ettepanekuga , 
nagu mulle mitmetel kordadel nende poolt on üteldud, et 
koondiste tegevusT vähemalt nende senistes ülesannetes, 
tuleb kaotada." .la kõik see üle kanda olemasolevale .1a asu
tata va iie konventidele. Sellast mõtteviisi ma "võrdleksin 
kahe , kelledel kahjuks on ainult uks nukk, millega 
mängida. Kuid vanem õde hoiab nukku oma käes. paneb seda 
riide, toidab, kallistab, paneb magama ja laulab unelau
lu. Ja kui noorem õde siis selletõttu pirisema hakkab ja 
taliab ka mängida, on pahandus lahti. Vanem teeb noorema
le selgeks, et ega sina, nooreke, ei oska, kuidas nukuga 
õieti umber käiakse, et mina olen tark ja mul on palju 
kogemusi ja mänguviise. Vahest ehk annabki nuku noorema 
Õe kätte, aga niipea kui see midagi .valesti toimetab või 
Taneme. õe poolt enne nittetarvitatvd mänguviise kasutab, 
on jälle suur õpetamine ja pahandamine lahti ja nukk võe
takse tfcgasJ oma käte vahele. Tulemuseks on, et noorem 
õde lõpuks nukust enam huvitatud ei olegi ja omale teised 
mänguriistad otsib. 

Küllap ka vili ja vanematel bivili on tegevust küllalt. 
Selle asemel, et ise koondise nime all konventi mängida, 
tuleks organiseerida igal maal tugevad vill kogud, kes 
Hoolitseksid konventide majandusliku kandejõu eest, kes 
oleksid nõuandega alati valmis toetama konvente, kes tut
vustaksid - ise mitte aktiivselt tegevusse sekkudes - Ro
talia traditsioone ja kombeid noortele. Tuleb muretseda 
ruiasld. kus noored saaksid koos käia ,1a olla. tuleb toe
tada stipendiumite la õppelaenudega õppivaid noori. Rää
kimata sellest tegevusest, mida vili kogu oma koosviibi
mistel ise arendab. Siis võidakse pidada referaate metsan
dusest ja jahindusest Eestis ning piimandusest Hollandis, 
siis võidakse korraldada referaatõhtuid koes daamidega ja 
kohviõhtuid likööriga. Aga selliste ürituste korraldamine 
on Rotalia tegevust halvav, kui neid tehakse, nagu siiani 
on olnua, koondiste raames, milledest kõik tegev- ja noor
liikmed on sunnitud kohusetunde, käskude, või lihtsalt 
Igasuguse muu tegevuse puudumise tõttu vastumeelselt osa 
võtma. Nii ei ela üks üliõpilaskorporatsioon. Sae on ju 
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isegi kõik vastuolus Rotalia traditsioonidega, milledest 
kinnihoidmist muidu alati nii toonitatakse. 

Korporatsiooni siseelu ja ka välisesindus EKL'is olgu 
juhitud ja kavandatud tegevliikmete poolt. Kõik korrali
sed ja eraldatud koosolekud, koosviibimised ja muud üri
tused, mis ei ole ainult vilistlastele mõeldud, korral
datagu ja juhitagu tegevliikmete poolt. Noored ei salli 
liigset õpetamist ja nende juhatamist. Noored tahavad te
gevuse kaudu ise õppida. See oleks suur võit Rotaliale 
propagandalisest seisukohast, kui eestlaskonna õppiv noo» 
rus teaksT et Rotalia ainukese eesti üliõpilaste intiim-
ore^na on igal maal t^ntsamas imikult noorte .juhti
misel. See fakt ja selle teadmine oleks tohutuks kasuks 
Rotaliale. Peamine põhjus, miks eesti noorus suhtub skep
tiliselt ja eitavalt astumisse eesti üliõpilasorganisat
sioonidesse, on teadmine - kas põhjendatult, või mitte -
et need on minevikus elavad marukonservatiivsed grupid, 
kes enese ego ülalhoidmiseks on uuesti organiseerunud, ar 
endavad tegevust iganenud põhimõtete järele ja tahavad 
omasekka kutsuda noori, et neil oleks rebaseid, keda ka
sutada ja keda endi keskel nähes nad saaksid veelgi ilu
samates õhulossides hõljuda. Samuti, et nad neid sisse-
astuvaid noori kavatsevad poliitiliselt suunitleda ja õpe 
tada, et neil oleks noori, keda kasutada selles vabas maa 
ilmas viibivas eestlaskonnas praegu toimuvas häbiväärses 
sisepoliitilises näitemängus (igas riigis ja pea igas ees 
ti organisatsioonisi), mida eesti noorus jälgib pahase ja 
pilkava naeruga, kuigi kurva pistega südames. 

Eesti juhtkonnal on viimane aeg aru saada ja mitte ai
nult aru saada, vaid ka midagi noorte seisukohast õiget 
ette võtta, et vältida nooruse eemaldumist eesti pagulas
konnast, mis praegu pikkade sammudega on toimumas. Üliõpi 
laste intiimorganisatsioonid peaksid selles arusaamises 
juhtivale kohale asuma Ja eesti õppivale noorusele ka mi-
dagi peale mälestuste ja õilsate kohustuste pakkuma. 

Eestis oli noortel tarvis korporatsiooni, et elus eda
si jõuda (vt. vill Saretoki artikkel "MS" nr.4), nüüd on 
korporatsioonidel tarvis noori, et omi põhimõtteid tege
vuse ,ia rahvusluse alal teostada. Milleks teha suuri sõnu 
rahvuslusest ja Eesti taastamisvõitlusest, kui me kõigi 
selle juures kaotame sideme noorusega. Möödunud aastad on 
meile näidanud, et välise vormi, mälestuste ja korporan-
dinoksude ning -tavadega me praegust eesti õppivat noo
rust laiemalt kaasa ei tõmba. Seda saame teha ainult noor 
tele huvitava ja kasutoova tegevusega. Sellist tegevust 
saavad arendada ainult noored ise, mitte Rotalia koondi
sed. Tegevüliõpilastest koosnevate konventide ja majandus 
likult ning vaimult tugevate vilistlaskogude koordineeri
tud tegevusega peame katsuna taas jõuda olukorrani, kus 
eesti rahvusest üliõpilased leiavad, et neile on kasuks 
ühineda intiimorganisatsioonidega. Olgem idealistid , aga 
ehitagem oma idealism realiteedile. 
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Kui kardetakse, et sarnasel noorte omapead tegutsemi
sel võivad kaduma minna Rotalia põhimõtted ja traditsioo
nid, siis tähendab see kartus iseenda vaesustunnistusele 
allakirjutamist. Nende loodavate ja juba olemasoleva,kuid 
reorganiseerimistvajava, konventide tuumiku moodustaksid 
ju noored j, kes on saanud aastapikkuse rebasekasvatuse ja 
aastaid varvikandja treeningut vanade rotaluste seltskon
nas viibides, millist eelist ei olnud isegi Tartus. Kui 
rotalustel puudub usaldus nende till ja üldse eesti noo
ruse vastu, kes meile sisse astub, siis on ju põhialused 
Rotalia edasikestmiseks kadunud ja tuleb aktiivne tege-, 
vus lõpetada. Ja kuigi noorte poolt jäetakse kõrvale või 
lihtsalt ununevad mõned tavad, uusused ja traditsioonid, 
kas ongi see nii kohutav kaotus nagu mõned käsi taeva poo
le tõstes kurdavad. Ajavaimuga vastuolus olevat ballasti 
noored omaga kaasas kanda ei taha. Kuid korporatsiooni põ
hitõdede kadumise eest ei tarvitse muret tutida , sest na
gu vili Kabin oma haruldaselt sügavasisulises ja meelde
jäävas juhtkirjas Rotalia juubelialbumis kirjutab:" Ausus 
on üldinimlik ja jägamatu. On olemas ainult üks au ja au
sus - inimlik au ja ausus." 

Olen nüüd välja jõudnud organisatoorsete uuenduste juu
rest sisekorraliste uuendusteni. Kõigepealt tahaksin tähe
lepanu juhtida mitte just kõige meeldivamale faktile, et 
korporatsiooniline intiimorganisatsiooni vorm tahes või 
tahtmata kipub vastuollu sattuma läänamaailma tsivilisat
siooni vaimse arenguga. Korporatsioonid pärinevad ju aja
st, kus riigid ja ühiskond olid autoritaarsetel printsii
pidel üles ehitatud. Nad pärinevad aegadest, kus vorm oli 
määrava tähtsusega, kus väline sära', univormid, vanded, 
mottod ja püstolipaukudele ning rapiirilöõkidele vastav 
auttmne olid valitsevad kõrgema seltskonna elus. Kaasaeg
ne haritud ja mõtlev inimene leiab, et pearõhu asetamine 
sellistele asjadele viib ja paljudel juhtudel ongi juba 
viinud, sisemisele tühjusele ja silmakirjalikkusele. Sel
ge on, et kui tuleb renessanss ,1a tegevuse hoogne uuene
mine kantuna noorte poolt, siis on ka paratamatu osaline 
reformatsioon korpi siseelus. Ei tohi sellele inimeste 
ajaloos niisageli esinenud arengunahtuste kombinatsiooni
le silmi kinni pigistada ja kui soovitakse Rotalia edasi
elamist, tuleb sellega tingimata arvestada. Nende nähete 
esilekerkimisel ei tasu neile oma autoriteediga vastu as
tuda ja neid maha suruda, vaid pigem kõiki inimlikku aru
saamist abiks võttes esilikerkivaid uuendusi Rotalia se
niste traditsioonidega kooskõlla viia. 

Need uuendused tulevad iseenesest, seda protsessi loet
lema praegu ei saakski hakata. Rõhutaksin ainult, et är
gem ema tegevuses pangem liigset rõhku vormile. Ei maksa 
sisseastuvatele noortele esmajärjekorras õpetada kõiki va
nu korporanditavasid. Ei ole tähtis noorliikmele õpetada, 
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millal ta laualt klaasi tõsta võib ja millal ta võib seda 
jälle lauale panna. Sisekorras pearõhk tuleb asetada noor 
liikmete ühteliitmisele omavahel .1a korporatsiooniga, et 
nad tunneksid end kodus konvendis ja et nad juba esimeste 
kuude jooksul omandaksid tihedad sõprussidemed ning teo
tahtelise "kaasaloomise isu". 

Sisseastunud noorliikmetele peab võimaldama vabamat 
kaasaloomist konvendi tegevuses. Praeguses olukorras on 
mõttetu aastapikkune või veelgi pikem rebaseks olemise 
aeg, eriti silmaspidades, et nüüdsed sisseastuvad rebased 
on nii vanuselt kui ka hariduskäigult, seltskondlikelt 
kommetelt ja isiklikelt veendumustelt palju rohkem edasi 
jõudnud, kui olid seda rebased Eestis. Ei maksa noori pan 
na frebaseraudadesse". Praegu olemasoleva konvendi elusta 
miseks ja uute loodavate konventide asutamiseks on vaja 
tõukejõudu. Selle saame, kui kiirendatud korras anname 
värvid praegu olemasolevatele rebi ja 11li, nagu seda teh 
ti suure eduga eespoolmainutud juhtudel Rotalia ajloos. 

Praegusel ajal ei ole noorel, kes liitub korporatsioo
niga, teada, miHing on täpselt korp1i sisekord ja milli
sed kohustused teda ootavad. Tooksin paar näidet New Yor
gi konvendi elust, mis näitavad värvikandjate juures õi
ge arusaamise puudumist praegusest olukorrast ja millesu-
guseid edaspidi ei tohiks enam ette tulla. 1) Külalisõh
tul üks külalisi on otsustanud Rotaliasse astuda. Kõrval
ruumis korraldatakse talle vastuvõtu tseremoonia. Üks vii 
ootab, 25 sendine näpu vahel, selle ruumi ukse taga. Nii
pea, kui uuel rebasel müts peas, saab ta sellelt vili kä
su minna poodi suitsu tooma. 2) Segaseltskond Eesti Majas 
On «Ltarläpsi ja mitterotalusi. üks pikema staaziga t$li 
annab samas lauas istuvale värskele rebi raha pihku ja 
käsib tal pudeli viina tuua. Esimesel juhul vastav rebi 
tõrkus ja alles sõprade heatahtliku selgituse järele täi
tis ootamatu käsu. Teine rebi keeldus käshu täitmast,põh
jendades, «t vanusevahekord ei kehti segaseltskonnas ol
les. 

Tuleb rangelt hoiduda vanusevahekordade viimisest val-
.laspoolB konvendi slsetegevust. seda terve korpi liikmes-
konna ulatuses. Ka sisetegevuses on parem seda mitte lii
alt toonitada. Me oleme ju confraterid - kaasvennad. Ja 
vanem vend ei õpeta nooremat parimini mitte käskude ja 
korraldustega, vaid eeskuju ja sõbraliku nõuandega. 

Senisest suuremat rõhku tuleb asetada akadeemilise isa 
Instituudile. Aki isa on on kõige sobivamaks isikuks uue
le liikmele korpi tavasid ja uususi selgitama. Samuti pra 
eguses olukorras, kus paljud uued ja ka juba vanemad k! 
liikmed elunevad keskusest eemal, on tähtis sidepidamine 
nendega. On tähtis, et nad vaatamata eemalviibimisele,tun 
neksic end konvendi liikmetena ja oleksid informeeritud 
tegevusest. Noorliikmete osas see kohustus lasub ju õieti 
oldermanil. Kahjuks aga NY konvendi oldermanid on selle 
nii loomuliku ülesande täiesti hooletusse jätnud. Seda 



16 

tarvilikku sidepidamist tuleb edaspidi läbi viia nii oldi 
kui ka just aki isade kaudu. 

Ei paista loomulikuna tava, et noorliikmed ei tohi ise 
lugeda kodukorda, vaid saavad sellega tuttavaks ainult ko 
dukorratundides jagatava õpetuse kaudu. Juba puht prakti
lisest seisukohast on see tava praeguses olukorras halb. 
Tuiijde peetakse harva ja siiski ei 0I6 kõigil rebi võima
lik neist osa võtta. Tulemuseks on Rotalia elu määravate 
ja tegevuseks vajalike normide puudulik tundmine, mis on 
edasi kandunud ka till hulka. Kodukorda. vähemalt selle 
alati tarvisminevaid sätteid, tuleb -paljundada ,1a väl.ia.lä 
gada kõikidele kl liikmetele, rebi ja lill kaasa arvatud. 

Peagu kõigis vill kirjutusis esineb range tahe kinni 
hoida kodukorrast. Tihti need nõuded esitatakse asjali
kult, sageli aga kahjuks pateetiliste hüüdlausetena. Sel
line ultraortodokslik vaateviis on igalpool, ka Rotalias, 
kahjulik. Dogmaatiline teadmiste omandamine on kui auto
ritaarne riigikord, mis kõik uuendused, olgu need kahju
likud või kasulikud, maha surub. Kindel ja selge on, et 
praeguse kodukorra alusel Rotalia tegevus muutunud olukor 
ras on võimatu. Kõige imelikum on aga see, kuidas meie, 
ise järjest rõhutades kodukorrale pohinemise vajadust, o-
leme Rotalia elu ilma mingite kodukorra täienduste voi 
muudatuste ametliku vastuvõtmiseta kodukorraga mittear-
vestades ja isegi sellega otseses vastuolus edasi ajanud. 
Milleks rõhutada kodukorrast kinnipidamise vajadust, kui 
kõigile on olnud selge, et ca 50 $ paragrahvidest ka hea 
tahtmise luuroc praegu täiesti kasutamatud ja juba läbi
viidud ning kavatsetava tegevusega kooskõlas ei ole. Mai
nigem ainult koondiste praeguseid õigusi, konvendi ja 
löödavate konventide kujunevat vahekorda, värvide kandmi
se määruseid, konvendi koosolekute tihedust jne. Ärgem 
laskugem inimese tasemele, kes silmakirjatsedes kummarcab 
jumalakuju. Kodukord tuleb võimalikult kiiresti tegelik
kusega kooskõlla ̂viia. Pealegi meie kodukord ei ole mingi 
näit. ristiusu kümnele käsule vastav põhitõde. Teda on 
muudetud ja kohandatud a.l939« Ja samuti see kodukorrate
kst, mille alusel tegutseti Berliinis ja Tartus, ei olnud 
mitte originaal Peterburi päevist, vaid nagu vill P. Mägi 
ise ütleb) puudulikult mälu järele üles kirjutatud. 

Eespool on mainutud olemasoleva, s.t. New Yorgi, kon
vendi reorganiseerimis-ja elustarni sva jadust. See vajadus 
on selge kõigile kl liikmetele. Kui paar aastat tagasi 
energilisema juhatuse all korralikku tegevust oli, siis 
juubeliaasta muidu nii suurte plaanide ja ettevõtete var
ju hääbus seegi. Üks konvendi koosviibimine kuus ei ole 
mingi tegevus, pealegi kui sellestki koosviibimisest ha
rilikult vähem kui 50 % New Yorgi piirkonnas viibivatest 
kl liikmetest osa võtab. Ka see fakt, et möödunud aasta 
sügissemestrist saadik on konvendile esitatud ainult üks 
liikmeks astumise sooviavaldus, kõneleb htbiatavat keelt. 
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Põhjuseid, niis sellisele loiule tegevusele on viinud, 
olen analüüsinud eespool ja minu esimeses artiklis. Samu
ti mainisin eespool kardinaalset ettepanekut - koondis 
kaotada ja arendada tegevust konvendi ja vill koguna. 
Oma osavõtu aja ning kohtade selektsiooniga on New Yorgi 
tptäiused ise selgelt näidanud soovi selliselt arendatud 
tegevuseks, mille näiteks toon alljärgnevad faktid. Ta
vaks on, et kutsed nii koondise kui konvendi poolt kor
raldatavatele üritustele saadetakse kõigile Rotalia liik
metele New Yorgi piirkonnas ja möödunud aastatel võis 
konstanteerida, et vii! ja kl liikmeid viibis kokkutule
kutel umbes võrdselt. Kuidas on aga olukord viimasel aj
al? Jaanuaris peetud konvendi poolt korraldatud külalis
õhtul viibis 12 kl liiget ( confrl, rebi) ja 4 vilistlast, 
märtsis noorliikmete poolt korraldatud seltskondlikul õh
tul oli 12 kl liiget külalistega ja ainult 2 vill. See
vastu veebruaris toimunu referaatõhtul , kuhu oli palu
tud ka daamid kaasa tuua ja mis toimus koondise korral
dusel, oli vili poolt koos daamidega 18 isikut ja kl po
olt 8: hiljuti peetud koondise korralisel koosolekul oli 
lk vili ja ainult 7 kl liiget. 

Esitan siin ettepanekud, millede läbiviimine on vaja-
lik..korpi Rotalia edaspidiseks tegevuseks ÜSA1 s. 
1) üldises osas: 
a) korpi Rotalia seaduslik registreerimine, s.t. inkor

poreerimine ,hariduslikke sihte taotleva organisatsi
oonina. Sellest tulenevad soodustused peale psühho
loogilise ja seadusliku kasufaktori on soodustuslae-
nud ning maksud maja muretsemisel ja omamisel ja ka 
liikmete poolt Rotaliasse paigutatud summade mahaarva
mine isiklikust income-taxist. 

b) maja muretsemine New Yorki 
c) koondise kaotamine ja selle asemel konvendi ja vili 

kogu koordineeritud tegevuse arendamine. 

2) Konvendi osas: 
a) pidada vähemalt 3 koosviibimist kuus, nendest ühel 

peab aset leidma K1K1K1 
b) pidada vähemalt 2 kodukorra tundi kuus, milledest 

ühe võib ühendada p.a) juures mainitudkoosviibimise-
ga. Osa võtavad koik rebi, lill ja noored-vanad majad. 

c) tuleb panna rõhku koosviibimiste ajalisele sobivuse
le. Reedene päev ei ole osutunud kõige soodsamaks. 

d) koosviibimiste mitmekesisemaks ja huvitavamaks muut-
mine, Soovitusi: lühiettekanded ja diskussiooniõhtuü 
noori huvitavatel teematel, valjasõidud, seltskondli
kud- ja tantsuõhtud, teiste org'iäe tegev- ja noorliik
mete küllakutsumine. 

a) sportliku, tegevuse arendamine. }allimänguvõimalused, 
võrk- ja korvpallimeeskonnad, kergejõustik, võimalu
se korral paukimine. Ses punkt erilise tähtsusega uu
te noorte juurdetocmiseks. 
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f) laulude õppimine ja nendele suurema rõhu asetamine , 
kasvõi vastavate õhtute ( näit. "krambambuliõhtu"koos 
vastava joogiga) korraldamine. 

g) sidepidamine eemalviibivate k.1 liikmetega ja tegevus
kava koostamine vastavalt nende võimalustele osavõtuks. 

hO kommersside ja peakoosolekute (valimised) korraldami
ne ajal, mil kõige rohkem liikmeid saaks osa võtta. 
See on jõuluvaheajal ja kohe peale kevadsemestri lõppu, 

i) rohkete külalisõhtutte korraldamine, mis ei tarvitse 
alati olla ametlikud üritused, vaid õhtud vii. ja tili 
kodudes. 

j) noorliikmete külaskäigud vill ja confrl juurde, kus
juures nimetatutel oleks tarvilik esitada ajaliselt 
määritletud kutsed. Ütlus:"Astu siis mõnikord minujuu
re ka sisse", ei ole mingi tõsine küllakutse, 

k) õppimist mittejätkata kavatsevate blvili kohene ning 
de facto vili järkjärguline üleviimine vii! kokku. 

1) võimaluse korral konvendi registreerimine mõne ülikoo
li juures. 

m) konvendi osakondade rajamine teistesse keskustesse, 
n) praesidiumite poolt suurema rõhu asetamine kindlate 

tegevuskavade koostamisele ja läbiviimisele, 
o) kodukorra suhtes teotseda mitte vormiliste hüüdlau

sete alusel. Praeguses olukorras tarvisminevad muuda
tused kõhklemata ette võtta. Kuid punktidest, mille
dest kinni pidada saab, seda teha. Kui valisime ke
vadsemestriks seniori, lausus ta, et vaatamata uuen-
duspüüetele kavatseb ta arendada tegevust rangelt ko
olikorra kohaselt. Konvendi tegevus aga näitab , et 
punkti», milledest hea tahtmise .juures kinnipidamine 
võimalik ning konvendi elava tegevuse suhtes vajalik, 
ei rakendata. Näited: Paragrahvid 16, 34 f, 84, 90. 
101 teine lõik, 102, 120, 125 teine lause, 133 f ja d, 
166, 171 a ja d. 191» 24l teine lause, 242 esim.lõik, 
249. 264, 265 ? 266, 328, 335;esim. lause, 337. Kõik 
siin nimetatud punktid peaksid rakendust leidma. 

Palume kõiki rotalusi toimunud aadressimuu-
datused otsekohe ka toimetusele teatada. 
Sellega tcgate ajakirja kiire kättesaamise. 
"Meie Side" tihendab Sind teiste rctalustega 

üle maailma. 
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KORP! ROTALIA USA KOONDISE TEGEVUSEST, 
SEPT. 1953- MÄRTS 1954. Eric Heinsaar 

Aastavahetusel oli USA koondise koosseis järgmine; 
vilistlasi - 48, tegevliikmeid - 39, lihtliikmeid - 14, 
kokku 101 liiget. 
2. okt. toimus koondise koosolek Baltic States Freedom 

House'1 ruumes. Kohal 27 rotalust. Informatsiooni koos
olekust: a) kodukorra kohandamise kavade väljatöötamiseks 
ja nende ühtlustamiseks Rootsi koondise seisukohtadega 
otsustati valida komisjon, kelle tegevuse juhtnööriks ol
gu Kanada suvepäevade töökoosoleku otsused. Komisjoni va
liti viiJ V.Allik, vili V. Kõressaar ja confrl A.Lehtmäe. 
b) koondise esimees informeeris vill kogu juhatuse poolt 
ülestõstetud organisatsiooni legaliseerimise küsimust kas 
koondise inkorporeerimise teel või konvendi registreeri-
misegafraternityna mõne ülikooli juures. Läbirääkimistel 
leiti, et legaliseerimisküsimus ei ole praegu akuutne. 
c) confrl K.Laantee teatab oma lahkumisest kirjatoimeta
ja kohalt alates 19# aug. 1953* Esimees teeb ettepaneku 
valida kirjatoimetajaks vill E.Heinsaar ja abiks confrl 
E.Kapsi. Ettepanek võetakse vastu, d) määrati kindlaks 
juubelipidustuste kava. 

16. okt. toimus BFHÖuses vill kogu esimehe Paul Mägi 
60. a, sünnipäeva tähistamine. Kohale oli ilmunud rohkes
ti rotalusi abikaasadega. Kõnelesid EKL'i esindaja ja Ro
talia poolt vill R.Adams. Järgnes koosviibimine. 

7«nov. peeti koondise koosolek. Kohal 28 rotalust. 
Arutati vill kogu esimehe kandidaatii küsimust. Valimine 
otsustati lükata edasi järgmise koosolekuni. Anti infor
matsiooni samal õhtul toimuva perekonnaõhtu kohta. 

11. dets. koondise koosolek 23 rotaluse osavõtul.Lae
kur vii! S.Kelder kannab ette koondise kassa arunde. Tu
lud ja kulud tasakaalus $ 845.33* Koondise Toetusfondi 
sissetulekud ja väljaminekud tasakaalus $ 1925.00, kus -
juures laene on antud $ 1465.00. Vill Kelder tõstab üles 
passiivsete liikmete nimekirjast kustutamise küsimuse, 
tuletades meelde paari aasta eest seatud juhtlauset:"Kes 
ei ole huvitatud Rotaliast, sellest ei ole huvitatud Ro
talia 1" On teatud liikmed, kes ei ole maksnud?makse ega 
ole näidanud ka muud huvi tegevuse vastu. Seisukohavõtmi
ne nende liikmete suhtes lükati edasi, kuid otsustatakse 
neile saata viimane hoiatuskiri. 
Liikmemaks otsustatakse määrata eelolevaks aastaks $ 

1.00 kuus ja toetusfondi maks Sl.00 kuus. Juhatuse poolt 
esitatakse Koondise esimehe kohale vill Juhan Pajur, kes 
valitakse ühel häälel. Samuti tehakse ettepanek tagasi 
valida senine abiesimees vili Sulev Kelder ja kirjatoi
metaja vill Eric Heinsaar, Kes valitakse ühel häälel. 
Koondise kohtusse valitakse vilivili Martin, Allik, Pitea, 
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Tomingas ja Kõressaar. Revisjoni komisjon, mis on ühine 
nii Koondisele kui konvendile, valitakse vili J.Tiivel, 
vili E.Lemming ja confrl T.Oöpik. 

Vili kogu esimehe kandidaadiks valitakse vili Ä. Kel-
ler ja vili kogu juhatuse liikmeks vili P. Mägi. 

15. jaan. koondise koosolek 21 rotaluse osavõtul. Vii 
H.Leesment kannab ette koondise tegevuse aruande ajavahe 
miku l.okt. 1952 - 11.dets. 1953 kohta. Vili S. Kelder 
esitab Koondise eelarve ajavahemiku l.dets. 1953 - l.nnv 
1954 kohta. Tulud ja kulud on ette nähtud tasakaalus $ 
607.19. Toetusfondi eelarve sama ajvahemiku kohta tasa
kaalus $ 2368.75. Eelarved kinnitatakse. 

26 veebruaril toimus referaatõhtu koos daamidega. Re
fereeris vili P.Mägi teemal "Mõtteid ja oletusi soomesu
gu rahvaste muistse mineviku kohta". Kuulama oli tulnud 
koos daamidega 26 isikut. 

26. märtsil toimus referaatõhtu. Refereeris vili A.Pe 
randi teemal "Rotalia ja Eesti taastamišvõitlus". Kuula
mas 22 rotalust. 

SAMAS AJAVAHEMIKUS TOIMUNUD 
KONVENDI ÜRITUSED Toimetus 

23. okt. refereeris Arvo Lõoke, esitades oma nõetava 
rebasereferaadi. Teemaks - "Soojusepump, uusim vahend 
majade kütmiseks". Referaat tunnustati vastuvõetuks. 

21. nov. esitasid oma referaadid rebased Kalju Villo
si ja Rein Grabbi. K. Villota oli valinud teemaks astro
noomilisi küsimusi puudutava " Oletusi maailma tekkimise 
kohta". Oponeerisid vili Tüvel ja rebi Adams on. Rein 
Grabbi referaadi pealkirjaks oli "V-2, moodsa rakett-tea 
duse esimene suursaavutus". Temale oponeerisid vili Mar
tin ja rebi Jalajas. Mõlemad referaadid võeti vastu. 

12. dets. esimestel tundidel peeti Ei KIKI JA SBlleile 
järgnes õlleõhtu, õigemini küll "Õllehommik". Risti-räs-
ti värvilintidega dekoreeriti uued tegevliikmed Kalju 
Villota ja Rein Grabbi. 

15. jaanuaril toimus KIKiKi Peapäevakorrapunkt - va
limised. Kohal 11 till ( Aasmaa, Grabbi H., Grabbi R., 
Kapsi, Lehtmäe, Link, Mgi. Pais. Puskar, Roomann, Villo 
ta). Volituste kaudu esitatud 3 "UH ( Faadre, Sork, To-
rausk). Algus kell 21.00. Lõpp o2.45. Senise praesidiumi 
poolt seatakse seniori kohale üles confrl Puskar. Hääle
tusel saab ta hääli 5 - pro, 5 - con., 3 erap;Hääle
tuse kcrdamistel on tulemused põhijoontes samad. Uue kan 
didaadina esitab confri R. Grabbi confrl iasmaa. Puskar 
palub oma kandidatuuri tagasivõtmist. R.Mägi ettepanek 
seda mitte lubada läheb hääletusel läbi. Uuel hääletusel 
saab Aasmaa hääli 8, Puskar 5? 1 erap. Kuna ka hääletu
se kordamisel pn tulemus sama ja Aasmaa ei saa nõuetavat 
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2/3 häälteenamust. Confrl Aasmaa keeldub edasi kandidee
rimast. Koosolek katkestatakse. Uuesti alustamisel sea
takse ainukese kandidaadina üles Puskar. Vill Mägi ja 
vill Leesment oma sõnavõttudes soovitavad confrl Puska
rit valida. Hääletusel ta aga läbi ei lähe ja koosolek 
katkestatakse uuesti. 8. hääletusel valitakse esim. se-
nioriks confrl Pais 13 häälega. Värske senior seab Roti 
xx kohale üles confrl R.Grabbi. Vana praesidiumi poolt 
pannakse kandidaadiks Kapsi. Kahekordse hääletuse järe
le osutub valituks R.Grabbi. sen. valitakse ühel hää
lel Villota* Seega korpi Rotalia praesidium ja ametnikud 
kevadsemestriks on järgmised: 

Roti x - confrl R.Pals arhiv. - vii! V.Kõressaar 
rotlxx - confrl R.Grqfbbi refl - confrl H.Roomann 
rotixxx - confrl K.Villota cantl - confrl A.Lehtmäe 
roti oldi - confrl I.Aasmaa coll - confrl E.Kapsi 

29# jaanuaril peetakse külalisõhtu "Rheinlandi" ruu
mides. Kohal kahjuks ainult 16 rotalust ( 4 vill, 7 con
frl , 5 rebi) ja üks külaline. 

-12 veebr, kodukorratund ja diskussioon terve konven
di ulatuses. Kohal 12 isikut. Kohalviibijate poolt palu
takse nii konvendi kui koondise juhatuse üles võtta ma
ja muretsemise ja inkorporeerimise küsimused, mida prae
sidium lubab teha. 
13 . märtsil peetakse rebaste korraldusel seltskond

lik õhtu tantsuga kohvik "Hindenburgi" saalis. Osavõt-
mas 28 rotalust ja külalist. Kahjuks paljud vanemad con
frl puuduvad ja ainult 2 Cl) vili on noorte üritusele 
ilmunud. 

L Ü H I T E A T E D  

5. märtsil tabas Rotalia peret raske kaotus vill Kaa
rel Martin*i surmaga. Kirstupaneku toimetas õp. Hinno. 
Igaveseks lahkunu oli umritsetud kaasvendade auvalvest. 
Korpi Rotalia poolt ütles lahkumissõnad vill Pajur. EKL'i 
poolt mälestas lahkunut Tehnola vil$ M.Loite. Pauluse ko
guduse poolt kõneles vil$ Tomingas. Rohkesti kaasvendi 
perekonnaliikmetega oli ilmunud tseremooniast osa võtma. 
Matmisetalituse 8*111 pidas õp.Hinno. 

confrS Raimond Pais lõpetas möödunud semestril City 
College of New Yorgi Bachelor of Science kraadiga kee
mias. Ta asus uuele töökohale ühe suurima USA keemiakom-
pani,Westvaco Chemical and Food Machinery Oorp., juures 
produkt sioonikeemikuna. 

rebi Viljar Bock on korp8 Rotalia nimekirjast kustuta
tud. 
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Eelseisvaks kevadpühiks ilmub Eesti Kirjanike Koope
ratiivi väljaandel confrl J. Kaup1ilt noorsooraamat, mis 
käsitab eesti ajaloolisi-probleeme kodumaa geograafilisel 
taustal. Raamat "Linnuseehitajad"on määratud vanuseastme
le 10-18, kuid kujundatud nõnda, et lugemiseks vastuvõe
tav ka täiskasvanuile. Kagu autorilt kuuleme. on tal ka
vas kolmeraamatuline kodumaa ajalugu, loodust ja elulaa
di käsitav noorsooteoste sari. 

Rotaluste aadresse Saksamaal: 
KJSS, August Altlursheim, Goethe str. 24, Landkreis Mann

heim. 
KORNEV, Nikolai Langemarck str. 58, Augsburg. 
MATHIESEN, Edgar Seehammerstr. 21 a, München 54. 
PAAVEL, Vladimir Stahl str. 41, Neuss/ Rhein. 
SIKK. August F4. 17 b/ Scharff. Mannheim. 

Juubeli kommers Tornatiyg. 
i.sruvad vasakult paremale: confr! L. Maimets, vii! E. 

Maldre, confr! A. Laman, vili 0. Timmas, confr! Ü.Jüri-
ma* Fr. Liviensise esindaja, Vironia esindaja R . Toi. 
vii! I. Tõrmaküla, Seisavad vas. paremale: I rida- vill 
M. Joasaare, Fr. Tartuensise esindaja Luitsalu, vii! 0. 
Lepik, vill E. Kuutma, confr! Ki Alt , vii! G. Poloots, 
vii! E. Kuris, vii! T. Leete, vii! H.Kukkur, Fr. Estica 
esindaja Arro. II rida- rebi 0. Kivistik, vii! E.Teras-
mäe, vili A. Haabniit, Tehnola esindaja Kriisa , confr! 
R.Sepp, vili A.Vaher, vii! H.Riga, vili A.Lepson, Ugala 
esind. Tuiving, vii! A. Kulgma, Sakala esind. Tampõld , 
Revelia esind. Ott.-III rida- reb! H.Sandstrõm, vii! H. 
Mandre, reb! U. Luksepp, confr! E.Karuks, vii! J.Teras-
mäe, vii! E. Joasaare. 



PROF. PERANDI 50 AASTANE 23 
Edmund Leetaru 

Möödunud aasta viimasel kuupäeval täitus kaasvilistla
sel Adolf Perandil- 50 eluaastat. Ei ole tavaliselt kom
beks eelmise aasta sünnipäeva alles järgmisel aastal meel
de tuletada, kuid sünnipäeva kaval valik ei võimalda kui
dagi õiget ja selget arvepidamist. Kes on meist suuteline 
vana aasta õhtul selgelt kirjutama ja kes julgeks "Meie 
Side" toimetajat niisugusel kallil päeval sarnase asjaga 
tülitada nagu on seda üks 50 aastase sünnipäeva kirjapa
nek. Jääb siis see lugu sellesinasesse esimesesse käeso
leval aastal ilmuvasse numbrisse. 

Leian, et pole oluline kalli kaasvilistlase varajase
mat elulugu väga täpsele ja kronoloogilisele vaatlusele 
võtta, kuna see pole erinev teiste edasipüüdlike eesti 
haritlaste noorusepäevadest ja rühkimise ning tööga läbi
põimitud võitlusest kõrgema teaduseallika poole. Teame, 
et juubilar saavutas kõrgeimad teaduslikud kraadid, mida 
Eesti Vabariigi ülikool Tartus anda sai. Mitte ainult se
da , vaid juubilar omandas ka selle kirjutamata diplomi, 
mida nimetatakse rahvusluseks selle sõna parimas mõttes, 
ja mida Adolf Perandi on hoidnud aukohal. 

Aastatel 1938-40 näeme vili Perandit Tartu Ülikooli 
sekretärina ja õppejõuna Eestimaa õiguse ajaloo alal.Va
hepealne kommunistide hirmuaasta katkestab tema akadeemi
lise tegevuse* Pärast Eesti vabanemist kommunistidest 
jätkab Perandi oma akadeemilist elukäiku administratiiv-
õiguse alal , missugusel oppetoolil on ta professoriks 
kuni Eestist põgenemiseni aastal 1944-» 

Kui Eestis tegutses juubilar peamiselt teadlasena,siis 
pagulasaastad Saksamaal vormivad Adolf Perandist poliiti
liselt küpse võitleja. Temast kujuneb pagulaseestlaste 
üks eestvedajaid, kes kuni emigreerumiseni Ühendriikides
se tegutseb "Saksamaa Eestlaste Keskesindus U.S.A. tsoo
nis" abiesimehena ja "Ülesaksamaaline Eestlaste Esindus" 
liikmena. Perandi tegevusest poliitikuna Ameerikas ei ole 
vaja kirjutada, oleme selles isegi teadlikud. Nimetaksin 
ainult, et juubilar on praegu "Vaba Eesti Komitee" esi
meheks 

Kirjutades ühest meie kaasvennast Rotalia ajakirjas , 
siis on minu kohuseks meeldetuletada , et juubilar lõi 
kaasa Tartus vili kogu juhtimisel, oli Saksamaal Augsbur-
gi Rotalia Koondise n.n. eluaegseks esimeheks ja a» 1952 
korpi Rotalia vilistlaskogu esimeheks. 

ühe lülina Rotalia pikas ketis on Adolf Perandi aida
nud kinnitada seda meie deviisile põhjenevat vaimset ü-
hendust ja omalt poolt sinnagi palju juurde lisemud. 

Jätkugu meie kaas vennal ka edaspidi jõudu ja usku Ro
talia ja eestluse kasuks töötamiseks. 
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U S A  K O O N D I S E  A A D R E S S N I M E K I R I  

V \ 

5. 
V 6 .  
7. 
8. 
9. 
10, 

vü: 

15» 
16. 

^17* 
y 18. 
V19. 
^20. 
yZL. 
y,22. 
V 23-
V 25 , . 
,y25» 
v26. v pr? , c., • 
v 28. 
V 29. 
30. 
31. 

v32* \>33. 

ADAMS, Ralf 75 1/2 Maujer St., Brooklyn, N.Y. 
ADOV, Hans 90-05 63rd Drive, Rego Park, L.I.,N.Y. 
ALLIK, Villibald 576 Simpson Place, New York 55, N.Y. 
ALTOK, Arnold 
A1VBR, Eugen 

3506 Bowelton Ave., Philadelphia, PA. 
Capt. E.Alver MC 01938860 344lst ASU, 
Camp Gordon, US Army Hospital, Georgia. 
773 44th St. Brooklyn 20, N.Y. 

810 3/4 Edgeware Rd. E.Los Angeles 26,Calif. 
2009 Hillenwood Rd*, Baltimore, Md. 
4025 Pittsburgh Ave., Seaford, L.I.,N.Y. 
1668 2nd Ave., N.Y.C., N.Y. 

V 

V34* 
V35. 
36. 
37.. 
38. 

HÕLPUS, Ilo 
HÄRM,Gustav 
ISE, Rudolf 
KASK, Karl 
XELBEB., Sulev 
KLAUS, Rein 816 Eastern Ave., Scheneetady, N.Y. 
KUUSKVERE, Gustav 10 Hawthorne Drive, New Brunswick, N.J. 
KUUSLER, Elmar 90 Cortland St., New York 7, N.Y. 
KÕLVIK, Paul 735 W 172nd St., New. York 32, N.Y. 
KÕPP, Aleksander 21-54 N.Cleveland, Chicago, 111. 
KÕPP, Peeter 21-54 N.Cleveland, Chicago, Iil. 
KÖRESSAAB, Victor 000 tt Urn-v. .to Vf,rii TI.V. 1 v »?r 

LAMPSON, Eduard 
LAURITS, Osvald 
LEESKENT, Heikki 
LEETARU,Edmund 
LEMMING, Eduard 
LIIBAND, Johannes 
LUTTER, Ott 
LÄTE, Eduard 
METS, Eduard 
MÄGI. Paul 
OJAMAA, Voldemar 
PAJUR, Juhan 
PEBAK, Johannes . 
PERANDI, Adolf 
PITEA, Haarand 
PRIKS; Erich 

RAIDAL, Aleksander 
RAIDAL, Viktor 

REINSAAR, Eric 
REBASSOC, Herbert 
SIREL, August 

aSQ E< Nov Yoili 16-,1 N.Y.»- f vA 

242 Dentov Ava. , Lynbrook, L.I. ,N.Y."V>'-''n 

5115 8th Ave., Brooklyn, ŽO, N.Y. 
226 E 78th St., apt.21. New York 21, N.Y. 
27 Sickles St., New York 34, N.Y. 
147 Cane St., Teaneck, N.J. 
9 Viking Rd., Glenwood Landing, L.I.,N.Y. 
1155 Fores.t St., Denver, Colo. 
Rt. 1 Sturgis, Mich. 
245-85 62nd Ave., Douglaston, L.I.,N.Y. 
362 E l83rd St., New York 57, N.Y. 
1206 State. Rd., Seabrook, N.J. 
11-51 5lst St., Brooklyn, N.Y. 
2014 Linden Ave. Baltimore, MD. 
105 Montague St., Brooklyn, N.Y. 
529 E 87th St., New York28, N.Y. 
Estonian Aid Inc., 22 E. 17th St. 
Rm. 4l4, New York 3« N.Y. 

104 Edwards St. , Hartford, Conn. 
152 No^th Welivood Ave., 
Lindenhurst, L.I.,N.Y. 
526 W lllth St., apt.5B, New York 25, NY. 
Luther College, Decorah, Iowa. 
Overpec Ave., Ridgefield Pk., N.J. 
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39. SÖÖT, Ferdinand 105 S.Highland Ave., Baltimore, Md. 
40. TAAGEN, Johannes P.O. Box 83, Rockfield, Wisconsin. 
41. TAMM, Peeter Associated Engineers, Bismarck, N.Dakota 
42. TEDER, Richard 1504 S.Harvey Ave., Berwyn, 111. 

v^ 43. TIIVEL, Jaan 1320 Webster Ave., New York 56, N.Y. 
vv/44. TIRU, A ugust 5408 8.Kenwood Ave. Chicago 15, 111. 

45. TOMINGAS, William 327 Sterling Place, Brooklyn 17, N.Y. 
^ ̂  46. URIKO, Maximilian 64-14 48th Ave., Woodside, L.I.,N.Y. 
x V47. URITAM, Richard 531 E 8lst St., New York, N.Y. 
^ V48. VIILÜP, Nikolai 152 N.Wellwood Ave., Lindenhurst L.I,N.Y. 

Vt-9. VOORE, Nikolai Dorm. 8-12, Seabrook, N.J. 

Confrlconfrl ja blvill blvill 

^1. AASMAA, Ilmar 285 St. Nicholas Ave., New York, N.Y. 
v 2. GRABBI, Hellar 413 E 84th St. New York 28, N.Y. 
i>3. GRABBI, Rein 413 E 84th St.,New York, N.Y. 
4. HIMMA, Einar 4629 N.Winchester Ave., Chicago, Iil. 

V 5. HENNO, Jüri Letchworth Village, Thiells, N.Y. 
6. JÜRS, Artur Ist Lt. Prov. Sq. 377, APO. 633. 
7. KAERAMAA, Artur 1145 W 9th St., Des Moines, Iowa. 
8. KALD, Lembit 7 Willow Place, Mount Vernon, N.Y. 

^9. KAPSI, Egon 706 Riverside Drive, New York 31, N.Y. 
10. KAUP, Johannes 1208 W 8th St. , Wilmington, Delaware. 
11* .XQSF.NKRANIUS, Lembit Waynesburg CollBge, Waynesburg, Pa. 
12, KUKK, «Jaatc <i433 Duranr Ave. Berkej.ey, Calif. 
13. KÖNWLP, Boris 108A 3rd St. NW. F&irbault, Minn. 

LAAN, Bruno 1009i West 25th St#,-Los Angeles.Calif. 
15. LAANTEE, Karl 7301 Germantown Ave.J Philadelphia, Pa. 
/16. LAUPA, Harald 1172 Anderson Ave., New York, N.Y. 

1 Vl7. LEHTMÄE, Aksel 108 Paulison Ave., Ridgefield Park, N.J. 
V18. LINK, Felix 212 E 26th St., New York, N.Y. 
19. LUTTER, Gusten 1155 Forest St, Denver 20, Colorado. 
20. LÕOKE, Arvo 
21 e MANDRE, Jüri 2426 Linden Ave., Baltimore, Md. 
22. MARIPUU, Sergei 3318 Clifmont Ave., Baltimore 13, Md. 
23. MILLERT, Olaf 211 Mani tou, Northfield, Minnesota. 
24. MÄGI, Ragnar 326 E l83rd St., New York 57, N.Y. 
25. MÄ.GIS, Olaf Luther Theological Seminary, Como a. 

^ V26. PAADRE,Koit 
V27. PALS, Raimond 226 E 78th St., New York, N.Y. 

^28. PERANDI, Ado 105 Montague St., Brooklyn, N.Y. 
, y 29. PUSKAR, Viktor 1179 E 17öth St.. New York 60, N.Y. 
' - 30. REHEPAPP, Aleksander 501 E 78th St., Nwe York 21, N.Y. 
V31. ROOMANN, Hugo 1112 Seib Ave. , Elizabeth, N.J. 
32. SEITAM, Arnold 6022 Woodlawn, Chicago, 111. 
33. SOOTARU, Armas 456 40th St., Oakland 9, Calif. 

v 34. SÖRK, Henno Letchworth Village, Thiells, N.Y. 
35. TAMMARU, Enn $*H1 S.Ellis, Chicago, 111. 

i,nr.n«T Kinftfi. kt.. hau i n. minnoeni-s 

U(9U 
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36. TIEF, Jaan Valdosta State College, Box l57jValdosta , 
Georgia. 

37. TOMUSK, August Mt.Sinai Hospital, California Ave. at 
15 Place, Chicago, 111. 

V 38. UBAKIVI, Roman 202 Elizabeth St., New York, N.Y. 
y 39. VILLOTA, Kalju 4403 ?6th St.. Elmhurst L.I., N.Y. 
V 40. ÕÕPH, Tõnis 2456 Woodland Ave., Wantagh,L.I. ,N.Y. 

Rehirebi ja 1111*111! 

V 1. Adamson, Jüri 577 E 135th St., Bronx 54, N.Y. 
2. KEDER, Virko 100 S Chauncey St., West Lafayötte, Ind. 
3. KASK, Uno 
4. KILGAST, Helmut 

V 5. KIISS, Aksel 15 Euclld Ave., Summit, N.J. 
6. KOOBA., Eino Kilchberg St.29, Zürich 38, Switzerland. 

1/ 7. KÄPA, Kalju 4l8 I5th Ave., Paterson, N.J. 
8. JALAJAS, Arvo Norse Hall, Upsala College,East Orange,N.J. 
9. KUUSKVERE, Jaan 10 Hawthorne Drive, New Brunswidk, N.J. 

V 10. RUUGE, Paul 584- East l4lst St. Bronx 54, N.Y. 
11. SÄRKO, Anatol 21&J Story Ave., Bronx 72, N.Y. 
1?. URIKO, Ado 64-14 48th Ave,, Woodside. L.I., N.Y. 

'1+ 

.45 
4? 

Prosit juubeli kommersi 
Seisavad vas. paremale* rebirebi Adaeson, Kuuskvere , 
Villota, Grabbi, Ruuge. Ees rebi Kiiss. 
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Lehekülg järelemõtlemiseks 

ja otsustamiseks. 

Kuna lehekülgede arv peab tehnilistel põhjustel jagu
nema neljaga, siis toimetus kasutab allesjäänud ruumi , 
et esitada mõningaid tsitaate ja väljavõtteid möödunud 
aasta jooksul ilmunud vilistlaste kirjutusist. Kõik need 
käsitavad möödunud aasta jooksul "Meie Side" veergudel 
esikohal olnud küsimust. 

vili Ignas Tõrmakula: ("MS" nr. 6. *53* Ihk. 11) "Orga
ni satsi ööni igavese: nooruse eeltingimuseks pole ainult 
noorte juurdetulek,vaid ka juhtkonna noorenemine. Kõige 
suurem viga, mida võidakse teha, on see , kui vanad vi
listlased "mängivad konventi ".... Rotalia tuleviku prob
leem paguluses on peamiselt noore juhtkonna probleem." 

vili Abel Kabin: ( juubeli album, Ihk. l8) "Olgem otse
kohesed: praegu Rotalias domineerib ja on esikohal vi
listlane. Rotalias peab aga olema esikohal ja domineeri
ma tegevliige, vaimu valvurina tema kõrval, vilistlane." 
(sama, Ihk. 17) "Olukord, aga, kus ülikoolides õppivad 
noored kohaliku koondise koosolekutel otsekui statisti 
ossa satuvad, on ohtlik Rotaliale. 

vili Alfred Ventsel: (juubeli album, Ihk. 82) "Organi
satsioonis peab valitsema liikmeile vastuvõetav-mentali
teet ja neile omane kaasaegne vaim - organisatsioonid 
peavad ajaga kaasa sammuma...•.•nutid moodustavad noored 
vähema osa organisatsiooni koosseisust ja ei saa seetõt
tu arendada kuigi suurt aktiivsust. Tulemuseks on ideede 
stagneerumine. (Ihk. 86) Noori ei saa õhutada ega köita 
vanade mälestistega.... .Uute teede leidmine ja rajamine 
on akuutne ja edasise arengu nimel hädavajalik." 

vili Juhan Toomes: ("MS" nr.4, 1953» Ihk. 8-9)...ainuke 
võimalus katsuda kohandada Eesti vanu akadeemilisi orga
nisatsioone, Rotalia kaasa arvatud muutunud olukorrale, 
eeldusel, kui tahame naha suuremat juurdekasvu oma kal
lile Rotaliale ning kui tahame, et Rotalia veel kaua 
püsiks....mulle tundub, et me peame loobuma võibolla nii 
mõnestki armsaks saanud uususest ja kombest, ja neid asen
dama uute tavade,; ja kommetega, mida elu on sundinud meie 
noori omaks võtma. Kui me seda teeme, siis ei näita me 
sellega nõrkust, vald just vastupidi Rotalia tugevust. •• 
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"Käsukorras" me ei saa lahendada järelkasvu küsimust. 
Noor astub meie liikmeks ja saab heaks rotaluseks alles 
siis, kui ta leiab Rotalias seda, mis teda huvitab ja 
mis on vajalik tema vaimsele elule ja arenemisele." 

* * * * * * 

õiendus. 

"Meie Sides" ilmunud rotaluste üldnimekirjas ei ole 
vill Sulev Kelder1! soovi respekteeritud , ja osaliselt 
tema kohta andmete avaldamisega on talitatud ebakorrekt
selt. Toimetus vabandab vill Kelder'1 ees. kuid ühtlasi 
mainib, et see on toimunud suurelt osalt toimetusest 
mitteolenevail põhjusil* 

* * * * * 

26. märtsil, s.a,, võeti praesidiumi poolt rebaseks 
vastu Ado Uriko. Uus rebane on vili Maximilian Uriko 
poeg. 

* * * * *  

vili Aleksander Raidal1i uus aadress on: 104 Edwards 
Street, Hartford, Conn.. 

* * * * *  

"Meie Side" - korpi Rotalia ajakiri. Väljaandja korpi 
Rotalia konvent Hew Yorgis. Toimetaja: confri Hellar 
Grabbi , abitoimetaja: confri Rein Grabbi, Toimetuse 
aadress: 413 E 84-th Street , New York 28 , N.Y», USA. 
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Nr. 2 GÖTEBORG - NEW YORK 1954-. a. 

V/ 
ÖTEBORGIST 

Göteborg polnud eestlastele tundmata juba omariiklude päivii. Meie 
teadsime, et see linn on üks tähtsamaid laevanduse ja tööstuslinnu Skandinaa
vias. Meie mäletame neid suuri valgeid turistide laevu Drottingholm' i " ja 
"Gripsholm'i" Tallinna reidilt. Meie mäletame, et nende laevade nime all ahtris 
seisis kodusadamana Göteborg. See pidi olema suur sadam, kus need laevad ei tar
vitsenud seista reidil, vaid pääsesid kai ääre. 

Nii mõtlesin vähemalt mina. 
Nüüd on see linn saanud peaaegu teiseks koduks paljudele eestlastele. 

Aastate jooksul on paljud meie kaasmaalased elanud Göteborgis. Siit on läbi 
sõitnud või on siin lühemat -pikemat aega peatunud palju rotalusi, kes on 
otsinud uut kodu kaugetel randadel. See linn tundub nüüd lahkuvate laeva
de linnana. Need suured ilusad valged laevad viivad üha eestlasi uude maailma. 

Sellesse linna on loodud ühe eelpostina meie Osakond. Pikemat või lühemat 
aega siin peatunud ro täiused on alati aktiivselt osa võtnud Osakonna tegevusest. 

Hoolimata sellest,et Göteborg on lahkuvate laevade linn,on tal aga siiski ka 
aeg-ajalt olnud võimalus vastu võtta rotalusi laiast maailmast,kes on tulnud Rootsi 
omi kaasvendi külastama. Siis on Göteborgi Osakond see, kes esimesena tervitab 
saabujat ja saadab tema edasi teistesse keskustesse, kus elab sini - must-
roheliste värvide kandjaid. 

Osakond ei ole meil suur, kuid nii mõnekümne liikme ümber on meid pidevalt. 
Minul on hää meel olla esimeseks rebaseks, keda Göteborgi Osakond vastu võttis. 
Minule on järgnenud veel paljud üliõpilased, kes õpivad Göteborgi Chalmersi Teh
nikaülikoolis. 

Meil, noortel, ei ole veel nii palju jutustada oma üliõpilasaja mälestusist, 
kui neil,kes Tartus või mõnes muus ülikoolis aastate eest oma hariduse on saanud. 
Kuid ka meie hellitame lootust, et kord tuleb aeg: 

"mil kõik pirrud kahel otsal 
lausa löövad lõkkele" 

ja et meie siis võime istuda Tartu või Tallinna CJQJ-1 ning kamina mahedal valgusel, 
klaasi mõnusa joogi juures, jutustada noortele tudengitele, kuidas elati ja kanti 
edasi Eesti ja Rotalia vaimu Rootsi läänerannikul, kõnelda neist vaevadest ja 
rõõmudest, mida elasid üle tudengid väljaspool kodumäed. 

Praegu tahan aga ütelda Göteborgi Osakonna confraterite ja rebaste nimel kõi
gile vilistlastele, confrateritele ja rebastele laias maailmas: nii neile, kes käes
olevat "Meie Sidet" loevad kui ka neile,kelledele see võimatuks osutub, et Rotalia 
vaim elab Göteborgis ja et see viiakse kord siit jälle Eestisse tagasi. 

Hans Adila 
Rotalus. 
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P J \_y OTALIA STRUKTUURIST PAGULUSES 
Tõuke selle artikli kirjutamiseks andis vill Kõressaare samasisuline kirjutis 

Rotalia 4-0-a juubelialbumis. Selles kirjutises leidub paar väikest kuid olulist 
ebatäpsust ning osaliselt nende põhja], on tuletanud"kontinuiteedi teooria". Kõige
pealt iseseisvusaegsete konventide omavahelistest suhetest: need olid määritietud 
kodukorras Tallinna ja Tartu osas.Kõiki kodukorra eeskirju täideti - ühe erandiga. 
See erand käsitas tegevliikmetees vastuvõtmist. Tallinna resp. Tartu konvent andis 
rebastele värve ning teatas sellest teisele konvendile selle asemel,et lasta neid 
küsimusi seal enne arutada. Sama kehtis Varssavi konvendi kohta: seal EKK-1 vastu 
võetud t!l! nimi teatati Tartusse - mitte aktsepteerimiseks,,vaid registreerimiseks. 
Varssavi ametikandjate pädevuspiirkcnd oli suulise kokkuleppe kohaselt Tartu pre
siidiumiga (vast ehk vii! vii! Pedak ja Lee tara mäletavad seda) Poola riik. Tartu 
presiidiumi liikmed Poolas viibides panid omad tiitlid portfelli ning sama tegid-
seda juhtus ju tihti - Varssavi presiidiumi liikmed Eestis olles. 

Rootsis alustasid Rotalia koondised tegevust nii pea kui selleks leidus võimalu 
si.Göteborgi osakond valis endale presiidiumi 1945a.suvel ning võttis vastu U rebast 
sama aasta- novembris.Nendest sündmustest teatati post factum Stockholmi Rotaliale 
nir.g confratericele mujal kirjateel kättesaadavas maailmas.Samas vaimus on jätkunud 
koostöö Stockholmiga ning tekkivate Rotalia koondistega mujal maailmas.Oleme teata
nud ena sam.iv..dest kui sündinud faktidest oSeepära.st oli mulle uudiseks lugeda, et Ro
talia Rootsis olevat Erlangeni konvendile esitanud esildised tegevliikmeks vastuvõt
miseks. Göteborgi Osakond pole seda igatahes kordagi teinud ning minu teada ka mitte 
Stockholmi Koondis.Sama kehtib ka New Yorgi konvendiga läbikäimise kohta. 

Küsimus seisab nüüd selles:kas meie oleme talitanud kogu aeg valesti?Niihästi 
Tallinna.SY Varssavis kui ka paguluses? Minu vastus on: ei! 

Ma põhjenelan ka kohj seda. ona arvamist:Tallinnas,Tartus ja Varssavis olid meil 
reeglipärased konvendid - iga neist oma presiidiumiga. Rebasekandidaadi vastuvõt
mise või mittevastuvõtmise küsimuse otsustab konvendis presiidium (tihti minutite 
jooksul) kandidaadist otseselt saadud muljete järgi. Millistel alustel saab mõni 
teine konvent aktsepteerida sellist presiidiumi valikut? Minu arvates sellised 
alused puuduvad täiesti. 

Rebasele antakse värvid EKK-1 oldermani ettepanekul, kusjuures olderman ning 
kandidaadi akadeemiline isa on EKK ekspertideks tulevase t!l! sobivuse küsimustes. 
Missugused alused 0:1 eemalviibival konvendil sama küsimuse arutamiseks? Minu arvates 
neid ei ole üldse olemas .Neid ei ole Rootsi piirides,neid ei ole ka USA piirides, 
rääkimata kontinentidevahelisest läbikäimisest.Kas ei ole siis õige,et iga koondis 
teatab teistele .koondistele uute rebaste vastuvõtmisest ning nendele värvide andmi
sest, talitades autonoomselt? Meil peab lihtsalt olema usaldust koondiste vahel.Meie 
peame uskuma, et noorliikmete ka.svatus igalpool maailmas on antud vastutus tundelis
te ning kompetentsete confraterite kätte,kes oma ameteid täidavad parima südametun
nistuse järele oiges Rotalia vaimus. 

Meie koondisteie(väija arvatud New Yorgi konvent)on teoorias antud vill kogu 
koondiste kuju ..Kui meie loeme kodukorras selliste koondiste tegevuspiiridest, siis 
näeme,,at Rotalia koondised paguluses on endile usurpeerinud rida õigusi,mida vill 
kogu koondistel ei oie(liikmete vastuvõtmine,presiidiumite liikmete tiitlid, kom-
mersside pidamine j.m.)Kas meie oleme talitanud ka siin valesti?Ka sellele küsimu
sele vastan eitavalt.Praegustes oludes,kus kauged vahemaad takistavad omavahelist 
läbikäimist,peame ajutiselt aktsepteerima koondiste konvendi õigusi,kuigi nende te
gevusest võtavad osa ka vilistlased,Sõjas nimetatkse seda isoleeritud toetuspunk
tide süsteemiks.Sellises toetuspunktis läheb ka kokk kuulipilduja taha,et normaal
ses olukorras minna tagasi supikatla eksklusiivsesse lähedusse.See praktiline ning 
ajutine konstruktsioon 011 minu arvates parem teoreetiliselt ehk õigemast,kuid prak
tikas kas mitte realiseeritavast või meie organisatsiooni tulevikule kahjulikust 
konstruktsioonist,mida esindab viüKõressaar omas artiklis. Minu arvates ei ole 
meil mõtet konstrueerida kontinuiteeti,kui see on meil tekkinud spontaanselt igal 
pool,kuhu on koondunud Rotalusi Viimati avaldus see Austraalias ning meie lootuseks 
on, et sealne tegevus kujuneb sana hoogsaks kui see mujal on olnud. 

Rotalia sihtide ja tuletiku suhtes oleme vist kõik ühel arvamisel.Leidkem nüüd 
kõige õigemad ja otstarbekohasemad teed m.ci^ ridade koondamiseks "oa.puluses 

Vi toid. Saretok 
Rot! Vii! 
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KJ ELLEST, MIS KUNAGI OLI 

Istun õhtul "living room'is" diivanil ja loen "Plattenbalkendecken in Eisen-
beton". Olen süvenenud lugemisse ning ma ei märka,, et vahepeal ka minu naine on 

istunud mu vastu toolile."BOOOY"?venitab kõva häalega mu naabrimaja elanik,noor 
lõuna-aafriklane, kes parajasti kiulist koju on jõudnud. See ei sega palju mu 
mõttekäiku ja ma loen rahulikult edasi. "Rebane tuldi" hüüab selle järele mu nai
ne,kes on omale parajasti sigareti võtnud ja ootab,et süütaksin talle selle.Kat
kestan lugemise,, tõusen istmelt ja süütan naise sigareti.... 

Sel õhtul ei saagi minust enam lugejat,sest meenuvad armsaks saanud tunnid 
Tartu ajast. Täidan klaasi vahutava õllega ning mõtlen "sellele,mis kunc.gi oli." 

Booooy!....Rebane}tuldi.....Rebane Jah, see oli tookord, kui olin ene
sele musta rebasetekli pähe saanud ning ilmusin sellega esmakordselt"avalikkuses
se" ."Rebane,tuld!"hüüdis kohe Kooli Karla,tookordne senior,ise muheleva näoga pi
ka laua otsas istudes."Rebane,õlut!",põrutas selle järele Villem Lodi,mu päras
tine akadeemiline isa.Nii siis tikutoos "laskevalmis" j.a kõrvad "kikis" jälgisin 
laua ümber õllekannu taga istuvaid burše, et täita võimalikult silmapilkselt nende 
soove ja "käske" (olgu siinkohal märgitud praegusel ajal keskmiselt vanemate 
tudengite rahulduseks,et ka mina olin tookord kõvasti "Baby" east väljas,24 aas
tat .-Qjataga, ja seega sama vana või vanemgi kui enamus värvikandjaid ). "Noh, 
istu ka, rebane ja aja vähekene juttu", lausus lõpuks Johannes Petermann(Pedak) , 
kes paistis olevat "paras-j agu võtnud mees" ja oli parimas "norimise"tujus 

Kui hilisõhtul koju jõudsin, olin üsna väsinud esimese õhtu pingutustest ning 
mõtlesin,et ega see rebase elu nii kuldne polegi. Ent see oli vaid esimese õhtu 
järele nii, kui olin vee uues olukorras harjumata ning kus iga burš tahtis 
proovida, mis sorti see uus rebane ka on. 

Hiljem harjusin juba ise tähele panema,kellel puudus suitsul tuli,kellel oli 
õlut vaja jne., ning polnud vaja oodata selleks alati korraldust, sest silmad 
täitsid nüüd paremini seda ülesannet, mida alul oli tarvis vastu võtta kõrvade 
kaudu. 

Edaspidi,omas elus kodumaal,eriti veel võõrsil,olen jõudnud veendumusele, 
et silmad,või teise sõnaga tähebpanu, on inimese käitumisel ja esinemisel suuri
ma tähtsusega. 

Elades praegu siin Aafrikas kirjus rahvaste peres, kus maa põliselaniku, 
neegri,kõrval esinevad aasiaadid ja eurooplased,viimastest inglased,sakslased, 
šveitslased,kreeklased jne., võib juba puht käitumisest enamasti otsustada,mil
lise rahvusega on tegemist.Kõrvale jättes maa pärisrahva ja ka aasiaadid,kellelt 
ei võigi nõuda viisakat esinemist, võib valge rassi seast eraldada kohe sakslast 
kõige parema käitumise poolest. Sakslane ei pane kätt (või käsi) püksitasku,kui 
kõneleb kellegagi,mida teeb enamasti alati inglane.Sakslane ei jää toolile istu
ma,kui näeb, et seltskonnas on vaja pakkuda abi daamile; sakslane ei kratsi 
avalikkuses oma "ihuliikmeid" (ja ihu kipub küll siin troopikas higistades enam 
sügelema kui jahedama kliimaga maa),mida teeb vabalt inglane,keda meil omal ajal 
Eestis peeti"gentleman"-rahvaks.Teised rahvused,nagu kreeklased jne., seisavad 
käitumiselt jälle tükk maad allpool inglasest.Kas pole sakslase esinemist teadud 
määral mõjutanud karm Preisi kasvatus? 

Meil eestlastel,kes me oleme väikeste rakukestena võõraste keskele laiali 
paisatud ning majanduslikult midagiütlevad, võime köita tähelepanu ning võita 
lugupidamist vaid peamiselt oma esinemisega.Ja siinkohal pean kõvasti alla kriip
sutama, et korporatsioon annab noortele tudengitele selle lihvi,mida peab omama 
iga haritud inimene, kui ta tahab olla tõeline haritlane. 

Eriti praeguse aja noored jätavad oma esinemiselt väga palju soovida ja neid 
saaks kasvatada kõige mõjukamalt korporatsiooni distsipliinis ning õhkkonnas .Ja 
olen kindel, et rebase"jooksutamine"on vaid ainult kasuks üldises korporatsiooni 
kasvatuse süsteemis. 

Kui istud seltskonnas nagu"vai.._õhkam" ja ei pane tähele kui on vaja pak
kuda daamile või ka vanemale härrale, kas sigaretile tuld, valada täis ta tühi 
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klaas jne. (igalpool ei ole ju selleks ka boy'sid), siis teed küll paremini, kui 
jätad seltskonda minemata. Sarnase tähelepanematuse ja "karvase"esinemise lihvib 
korporatsiooni rebaseinstituut. 

Seepärast ma ei saa ühineda confrater Millert'i artikliga "Enesekriitikast 
uues valguses",kus ta eitab praegust kehtivat vanuse printsiibil põhinevat "käsu
tamise" korda ja nimetab käitumise ja kasvatuse küsimusi korporatsioonis kõrvalise 
tähtsusega ülesandeks. Samuti ei saa mina õigustada tema väljendust " närtsinud 
prestiižitunnetega vilistlastest". Kas sarnane väljendusviis põhineb "moodsale 
enesekriitikale"? Või oleks siiski õigem artikli kirjutajal suunata enam tähele
panu enese enesekriitikale ning olla omis väljendustes taktilisemi 

Mina isiklikult küll pole enese juures märganud "prestiiži närbumist", vaid 
vastuoksa, leian,et minu prestiiž on selline, et ma ei pruugi häbeneda.On tõsi,et 
praeguseaja noortel tuleb õppida ka sageli kusagil ametis töötades ja et nad selle 
tõttu ehk on enam mehistunud ja oma teenitud raha tõttu kõvema prestiižiga.Kuid ka 
meil vilistlastei tuli enamasti välismaal ümber õppida ja tuleb seda sageli veel 
praegugi. Vahe seisab vaid selles,et noored ei ole seotud perekonnaga,kuna. meil 
tuleb hoolitseda ka perekonna ja kodu eest ja seepärast töötamise kõrval õppida 
kodus,kuna perekonna ülalpidamise kohustas ei võimalda astuda uuesti ülikooli. 
Seega praeguseaja vilistlast võib teatud määral võrrelda tudengiga. Milles seisneb 
siis ühe juures prestiiži tõus ja teise juures prestiiži langus ? 

Lõpuks,kuidas on lugu mitme autori poolt omis kirjutistes ülistatud "Julgusega": 
julgusega välja tulla otseste mõtete ja väi j endustega ? Kas nimetatakse julgu
seks seda teisele kaitsetule rusikaga kulmule koputamist, milleks ma nimetaksin 
väljendust kaasvendade kohta "poliitiline aspirant" jne. Minul küll on ettekuju
tus julgusest hoopis erinev. 

Viisakus, taktitunne ja sõbralik vaim peab püsima, meie keskel, sest need on 
tegurid, mis seovad meid kõiki ühiseks kompaktseks pereks. 

Harry Põdersoo 
Roti Vill (Africanus) 

ÜKS MALFSTUSKILLUKE TARTUST. 

Viimastes "Meie Side" numbrites on avaldatud mõnelt poolt teatavat rahul
olematust muuseas ka "käskude" suhtes ja väljendatud ebamääraseid soove 
muudatusteks sel alal. Ma ei tea, kuivõrd kuskil seda käsutamisõigust 
kasutatakse, usun aga, et sellega küll ei liialdata kuskil. Juubeli-
kommersil Stockholmis ei märganud ma sellest küll midagi. Seepärast kipun 
arvama, et hädaldamine on tingitud pigemini ülihellast enesetundest kui 
tõelisest liigategemisest tagasundimisega või "käskimisega" vanemate poolt. 

Tartus oli "käskimine" üsna tavaline ja täiesti normaalne. Seal pidi 
igaüks alati valmis olema igasugusteks ülesanneteks, mis mõnikord polnud 
sugugi nii lihtsad täita. Aga ega vastu hakata tohtinud, kui "käsk" polnud 
ilmselt võimatu või rumal. Ega tahetudki kõrvale hiilida, sest see oli ka 
omamoodi nutikuse proov ja auasi keerulisi ülesandeid kiiresti ja hästi 
lahendada. Noortele teadmiseks ja vanadele möödunud aegade meenutamiseks 
jutustan siin ühest pisi juhtumi sest sel alal omaaegses Tartus. 

See oli - jah, aastat ma tõesti enam ei mäleta - vist 1925. või 1926. 
Igatahes oli see juunis enne jaanipäeva. Konvendi te tegevused olid lõp
penud, tudengid laiali sõitnud ja Tartu elu suveunne suikunud. Kohtasin 
õhtul Lille tänava CQ-1 üsna juhuslikult Gleba Jakobsoni. Tal oli 
pärast päevatööd Raadi mõisa katseväljadel tulnud oma järjekordsele "lufti-
taniisele" linna peale. Pidasime siis natuke sõjaplaani ja viimaks otsustas 
Gleba, et läheme Segerlini juurde õhtust sööma. Neile, kes asja ei tunne, 
olgu selgitatud, et Segerlin oli tol ajal üks kõige peenem Tartu restoran, 
kus oli vaikne istuda ja sai korralikku toitu. Nõnda otsustasime siis õhtu 
vaikselt veeta ja tüürisime koosi Rüütli tänavasse. Tõesti ei mäleta enam, 
kes seal peale Gleba ja minu olid. On meeles, et oleks keegi kolmas ka olnud. 
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Segerlinis oli tõesti vaikne. Uks laudkondt kes seal enne meid istus, 
lahkus varsti, ja nõnda jäi terve saal meie päralt, üsna igav väljavaade. 
Olime aga vaevalt jõudnud oma nürisemised ses suhtes nuriseda ja kuplis 
veidi auru tõsta,kui ühte lauda ilmus "mongol" või "mongool" - nagu ta 
ise hääldas - kindral Ernst Põdder. Ta nägi tõesti natuke mongoli moodi väl
ja oma metallraamides prillidega ja sorakil vurrudega. Märkasime varsti, et 
tal oli ilmselt igav üksinda lauas olla.Kuidas see juhtus,enam ei mäleta,aga 
natukese aja pärast istus kindralihärra meie lauas.Niisugused asjad juhtuvad 
tavalisesti säärastes olukordades. 

Varsti käis elu täies hoos. Kindralil oli huumorimeelt ja palju elu
kogemusi. Siis tuli anekdoote, elufilosoofiat, mälestusi läbisegi ja üks
teise otsa. Juttu jäi niipalju üle, et kui restoran suleti, siis otsustati 
üksmeelselt jätkata Lille tänavas. Sinna me sõitsimegi läbi maheda suveöö. 

CQ-1 oli aga suve aja tõttu märjukest üsna napist 1.Ilma kastmata jälle 
on keel kide ja jutt ei taha veereda. Nõnda siis anti mulle raha ja käsk 
muretseda otsekohe kast õlut ja juustu. Pidin siis küll olema kõige noorem 
seltskonnas, et see loos minule langes. Olgu siia muidu kõrvalmärkusena 
lisanud, et vahel tuli niisuguseid käske täita ka ilma rahata. Seekord oli 
siis olukord kergem. Igatahes "kiisk" on vanem kui meie ja mul tuli õlu 
muretseda. 

Ots istasin kiiresti, et enne kõike tuleb katsetada Riia mäe kõrtsiga. 
See oli kõige lähem ja pealegi oli Riia mäel voorimeeste peatuspaik ning 
kui mul vedas, võisin sealt voorimehe saada. Need mõtted läbistasid aju, 
kui jalad olid juba teel. Ega võinud käsu and j alt pärima hakata "kust" ja 
"kuidas". 

Kojas hakkas silma kindrali leuldkantidega vormimüts.Kauduminnes proo
visin, kuidas see passib. Sobis, nagu oleks mulle tehtud. Jätsingi selle 
pähe ja oma tekli riputasin varna. 

Väljas oli juba tunda hommikust jahedust.Oli täitsa valge,aga päikest 
nolnud veel näha. Aeg võis olla kuskil 3 ja 4 vahel. Seadsin oma sammud 
mütsi kohaselt sirgeks ja marssisin Lille mäkke Tähe tänava poole.üks sõdur 
tuli lonkides Tähe tänavat mööda linna poolt ja läks põiki üle Lille tänava. 
Üsna ükskõikselt viskas ta pilgu vasakule Lille mäest alla, umbes nõnda, 
nagu automaatselt tehakse põiki üle tänava minnes. Ja lonkis edasi. Mulle 
paistis,et ta samm poldud päris kindel.Enne Tähe tänavasse kadumist oleks 
talle nagu midagi pähe turgatanud.Nõksatades jäi ta seisma,pööras ümber, 
tunnistas üsna teravaisti tükike aega minu suunas ja tõstis käe tervituseks 
mütsi äärde. Siis läksid ta j alad äkki kangesti tiitsaks. Läbi tühjade 
tänavate kostis tükk aega veel ta pooljooksuliste sammude kolk-kolk-kolk, 
mis vajusid Ropka poole. Ma mõtlesin endamisi, et sel polnud vist öö-
luba, vaene mees. 

Riia mäel tukkuski üks voorimees oma hobusega.Kamandasin need ärkvele. 
Mõlemad läksid päris erguks,kui mind nägid. Sõitsime kõrtsi ette.Siin oli 
juba keeruline magajaid maast lahti saada.Andis tükk aega tümmeldada uste 
ja akende taga, enne kui kuskilt hakkas kostma Juku unist tori semi st. Juku 
oli nimelt peremehe tütar ja ta päris nimi oli Johanna.Ta oli suur ja tugev 
tüdruk ning teenis leti tagant kundesid.Kui mõni külaline oli natuke palju 
saanud ja tülikaks muutus, siis toimetas Juku niisuguse üsna kerge vaevaga 
ukse taha. Ta oli respekteeritud tüdruk. Noh, kõigepealt käskis Juku mind 
põrgu sõita.Ma põrutasin vastu, et kõrgema sõjaväe seaduse nimel tuleb uks 
avada.Viimaks läkski uks natukene praokile ja Juku sasis pea ja unine nägu 
tuli õhu kätte. Mind natuke silmitsedes, hakkas ta naerma ja küsis, mida 
kindralihärra soovivat, Ütlesin, et kindral vajab kast õlu ja vastavalt 
juustu.Siis läks kõik kiiresti - Juku lohistas õllekasti kotta,juust mäs-
siti paberisse ja topiti pudelite vahele. Tõstsin kasti voorimehele ja sõit 
laks Lille tänavasse. 

Nii libedasti see asi siiski ei lõppenud. 
Kui ma treppisid mööda õllekastiga kolistades CQ kotta jõudsin,sattusin 

seal just kindrali enda peale. Ta tunnistas mind tükk aega läbi prillide, 
siis käratas: "Mis, Kas sa käisid sedamoodi õlut toomas." 
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Ma seletasin,et käisin küll - salata ju ei saanud -,et müts sobis mulle 
hästi ja et asjatoimetamine läks mütsi tõttu ka palju libedamini. 

"Küll on aga mees! Kas keegi nägi ka?" 
Kandsin ette, et peale voorimehe ja Juku ainult üks sõdur. Viimase 

südametunnistus polnud päris puhas. Ta tervitas küll,aga pühkis siis kiiresti 
minema. 

"Ah nõnda. See on hää. Näed,et sõjaväes on ikka distsipiini!" 
Ma ei saanud aru, kas ta tahtis selle viimase märkusega ka seda ütelda, 

et üliõpilaste hulgas on distsipliin nõrgem. Ometi olin ma täitnud oma üles
ande kiiresti ja hästi. Pidasin siiski targemaks selle koha peelt vait olla. 

Vambola Kl aur nn 
Roti Vii! 

MÄLESTUSKILDE JÜRI ULUOTSAST. 

Allpool toon esile selle suure eestlase ja armastatud rotäiuse elust mõnin
gaid mälestuskilde, mis meelde jäänud isiklikel kokkupuuturnistel. 

Peterburgis tundsin Uluotsa vähe. Ei olnud ju võimalik kaua. aega konvendi 
korterit külastada,sest esimece ilmasõja algusest kuni lõpuni viibisin rindel. 

Lähemalt tutvasin Jüri Uluotsaga,kui tema peale Vabadussõda Tartu ülikooli 
õppejõuni asus Tartu el^niEi. Tol ajal elas tema proviisor J.Lille juures,kus ka 
mina peatusin,kui n:a f"letikc^uste täitmisel pidin Tartu sõitma. Harilikult ma
gasin Uluotsa toas sohvc-l. üvrides Eesti ajalugu Jüri armastas töötada öösiti 
kuni varaste iie-r.rUTO.t';ndidei.1 lina heitsin varem magama ja kui vahest 3-4- vahel 
üles ärkas?n,nägin läbi halli c"itsupilve(Uluots armastas töö juures palju suit
setada) Jüri siluetti liikumas ühe lahtise raamatu juurest teise juure. Lahtised 
raamatud olid laual, toolidel ja põrandal. Hommiku kella 9 ajal oli ta kohvi joo
mas ja tõttas siis ülikooli loenguid pidama. 

Peale "Vabadussõda sõitsime kord Jüriga Tallinnast Tartu. Tema magada ei taht
nud ja tõlkis buršilaule, Uimelt oli käsil "0 alte Burschenherrlichkeit " 
tõlkimine eesti keelde. Arutasime temaga kuidas tõlget rohkem eestipärasemaks 
teha,eriti lavlu viiendat salmi.See toimus Jaan Tõnissoni valitsuse ajai,mil aru
tati Narva Los?j õu kasutamise kü simusi.Samuti oli akuutselt päevakorral suhkru-
vabriku asutcnine Tiri j.. Nii siis tulid ka laulu eestikeelsesse tõlkesse sõnad: 

"üks suhkrut surub naeritest 
ja too teeb jõudu koseveest.." 

Mina jäin varsti mag:-.ma ja kui «Jõgeval üles ärkasin, oli Uluots laulu tõlkega 
valmis, mille ta siis irulle ette luges. 

Uluots töötas kõikidel alade...yeriti aga Eesti ajaloo alal temale omase põh
jalikkusega, tciiendades ajaloo allikaid oma isiklike uurimustega.Suvel reisis ta 
mööda Eestit,uuris vanu linnuseid,vanaaegseid kohanimesid,mis noorema põlve mä
lestustes juba ununenud. 

Kord külastas ta mind Valtu mõisas Rapla lähedal ja küsis,kas keegi on siin 
"Kots11"nimetust kuulnud.Vaiiu nimetus(Waldau) ei olevat väga vana ja tulev ette 
alles IŠ-al sajan dii, km a varem fig- reerib "Kotsu" nimetus.Küsisime vanematelt 
elanikelt järgi,kuid keegi ei teadnud ega polnud kuulnud "Kotsu" nimetust.Viimati 
leidsime ühe 80 aastase endise mõisatöölise,kes teadis,et tema lapsepõlves üht 
suurt mõisamaja, kus sel ajal töölised elasid,"Kotsu mõisaks" on nimetatud. Jüri 
oli rahuldatud,leideJ et "Kotsu"nimetus ei olnud veel täiesti kustunud. 

Mitmed Rotalia vai lalised,noored vilistlased,confraterid ja ka rebased kavat
sevad abiellud?.,kuid neil tuleks selle juures silmas pidada peigmehe ja pruudi aas
tate vahekorda.Jüri rääkis kord naljatades minule,et sobivam vahekord arvestatagu 
järgmise vormeli järele: nirelt peigmehe aastate arv jagada pooleks ja lisada seit
se j uurde. Näit eks kui peiy.:ees on 30 aastat vana, see pooleks jagada ja 7 juurde 
lisada oleks sobiv pruudi vanadus s.o. 22 aastat.võib olla,et see on ka õige,kuid 
ega sellest igakord kinni peeta. 

Artur Lossmann 
Rot! Vii! 
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EN SUU RIST 

Aastaid on nüüd sellest mööda kui normaalne korporatsiooni elu katkestati. 
Nüüd on kergem võtta üksikuid konvendi eluavaldusi objektiivsele vaatlusele. 
Kuid mitte ainult mineviku hindamine, vaid ka tuleviku ennustamine on võimalik, 
ükskord ju lõpeb see suur vaheaeg, kas meie generatsioon seda näeb või mitte, 
kord ju avaneb jälle võimalus korraldada korporatsiooni elu meile armsaks saanud 
traditsioonide järgi! Kuid siiski on kiidel, et mitte kõik ei jää nii nagu see 
kord oli. Kindlasti muutub üks ja kaob teine uusus, kaob palju korporatsiooni 
romantikast, mis juba praegu on sageli kauge ja arusaamatu meie noortele. 

üks säärastest romantilistest traditsioonidest, mis vist on määratud kadu
misele, on mensuur. 

Juba iseseisvuse lõpuaastatel oli märgata püüdlust vabaneda nii palju kui 
võimalik "saksa mõjust" korporatsiooni eluš. Esimesteks 11 ohvriteks" olid saksa 
tudengite laulud ja mensuur. 

Muidugi on küsitav, kuivõrd loogiline see tendents oli,aga väga palju 
ei oleks korporatsiooni traditsioonidest järgi jäänud,kui oleksime tahtnud väl
ja suruda kõiki "saksa mõjutusi". 

Mensuurile tungiti vist kõige rohkem kallale. Ikka enam konvendi liikmeid 
hakkas kasutama võimalust kuulutada end "antimensur antid eks" ja huvi "paukimise" 
tundide vastu langes. 

Mensuuri vastastel olid järgmised põhjendused ette tuua; 
1.Mensuur on hädaohtlik,mitte ainult mensurantide tervisele,,vaid ka nende 

elule. See on toores ja verine kometimäng, mis seisab härjavõitlusega 
ühel tasemel. 

2.Mensuur on ajast ja arust läinud, vana rüütlite omavaheliste tülide 
lahendamise'moodus. Kui saksa rüütlite pärand kuulub see väljarookimisele. 
Pealegi ei lahenda mensuur ühtegi auasja, sest võitjaks jääb ikkagi see, 
kes on osavam, 

3.Paukimise tunnid võtavad noortelt konvendi liikmeilt palju aega, mida 
saaks kasutada otstarbekohasemalt. Paukimise ja mensuuri atribuudid ja 
varustus on kallid. 

Võtame need argumendid vaatlusele.Ma ei leia,et mensuur oleks hädaohtlikum 
nii mõnestki teisest moodsast ja levinenud spordist. Mootorsport, ratsutamine, 
jalgpall j.n.e.ei ole vist küll palju hädaohutümad. Tartu mensuuride ajaloos on 
ju aset leidnud mõned õnnetused(kui ma ei eksi, siis isegi üks surma juht) . Suur 
osa nendest õnnetusjuhtudest olid aga tingitud rohkem asjaosaliste oskamatusest 
kui mensuuri ohtlikkusest. 

Pean siinjuures mainima,et vehklemise või "paukimise" tehnika ja ühes selle
ga ettevalmistus men,suurile,olid meil ja üldse suures osas eesti korporatsioonides 
kaunis, nõrgal järjel.Siin olid eriti saksa korporatsioonid meist tublisti ees. 
Võib öelda,et hea paukant on hädaohutum nii vastasele kui ka sekundantid.ele.Mis 
aga puutub n.n."Schmeissidesse" (rapiiri terast tekitatud lõikehaav)mis üks või 
mõlemad mensurandid võisid csaada, siis olid need harilikult üsna süütud ja neid 
arme kanti suure uhkusega. 

Täiesti ebaloogilisena tundub väide, et mensuur tuleb ära kaotada puht 
saksa pärandina. Vaevalt leidub meist kedagi, kes tahaks kaotada näiteks vande-
anainise tseremooniat,olgugi et meie teame, et ka see on vana rüütlite komme, 
teame ka, mis teklite läbilöömine vanasti tähendas. 

Ei, minu arvates on ausam ja lihtsam valida õrnale teist üliõpilasorgani
satsiooni vormi (neid on ju küllalt olemas) kui katsuda vabastada korporatsioon 
"saksa"koimetest. 

Muidugi on vaieldav, kas mensuuriga on võimalik lahendada auas ju, ta on 
võrdne duelliga ja võitjaks jääb,kas osavam või õnnelikum. Siiski on mensuuril 
teatav kasvatuslik mõju selles mõttes,et nii mõnigi elukutseline tülinorija hoiab 
end rohkem vaos kui ta teab, et norimisele ja häbematusele võib järgneda mensuur, 
mille lõpptulemus on kaunis ebakindel. 

Mis puutub sel] «sse, et Kurpr?tsiooni noorliikmed kaotavad palju aega pau
kimise tundidega, siis on ju õige, et vana tudengi romantika hakkas ikka enam 





kaugenema, "igavesed tudengid" kaduma ja konvent ei saanud enam nii palju noore 
tudengi ajast omale kui enne. Kuid paukimise tund ei olnud halvem kui iga teine 
sport ja kui viimasel ajal moodi läinud võrk-ja korvpe.ll olid harrastuseks väi
kesele väljavalitud grupile, siis paukimise tundidest pidid osa võtma kõik re
based, 3 kuni 4- tundi paukimist nädalas olid enamikule küll rohkem kasuks kui 
kahjuks. 

Veidi raskem oli kulude küsimus. Paukimise abinõud - (rapiirid, takelaaž) 
nõudsid kullaltki suure summa igal semestril ja korralik mensuuri takelaaž mak
sis nii palju, et väiksematel konventidel käis selle ostmine üle jõu. 

Rotalia noortel,kellel mensuurist on,võib olla, kaunis udune ettekujutus 
tahaksin seletada asja lühidalt ära; 

Mensuur on kahevõitlus teravate rapiiridega.Peaosalisteks mensuuril on mõ
lemad vastased - mensurandid,erapooletu,2 sekundanti ja arst või selle asetäitja. 
Peale nende mängivad veel teatavad osa n.n."Schleppfuchs'id" ja tagavara rapii
ride hoidjad. 

Mensuur sama korporatsiooni liikmete vahel oli keelatud,(vähemalt meil R,ota
li as) muidu võisid mensuuri pidada nii värvikandjad kui ka lihtliikmed ja rebased 
(viimased magister pauaandi loal,kes hoolitses ja vastutas nende treeningu eest). 
Mensuur peeti väljakutsutu konvendi korteris ning sekundantide poolt määratud 
aj ai .Meil oli mensurandi pea ja nägu kaitstud, samuti rinna alumine osa,kõht, ja
lad ja kael.Seega oli löökidele jäetud vabaks rinna ja selja ülemine osa,õlad 
ja käevarred kuni küünarnukkideni.Allpool küünarnukke oli rapiiri hoidev käsi 
kaitstud polsterdatud kindaga. 

Pea kaitseks oli raske, suure nokaga nahkkiiver või "kappe".Nahast,metall-
pulkadest bandaaž oli kaela kaitseks ja paks, kõvasti^polsterd.atud "nahapadi" 
korporatsiooni värvidega kattis keha, kuna paksud polsterdatud nahkpüksid täien
dasid takelaaži. Linane, steriliseeritud, särk kattis kaitsmatuid kehaosi. 

Saksamaal oli tarvitusel ka n.n. "kõrgmensuur", kus mensurantidel oli keha, 
kael ja silmad kaitstud ning löödi näkku põskedele. 

Rapiiriterade ülemine kolmandik teritati habemeajamise noa teravuseks ja 
desinfitseeriti. 

Sekundändid olid varustatud nüride rapiiridega ja kaitstud kergema takelaaži-
ga väljaarvatud nägu ja pea. 

Saali põrandale tõmmati kriidiga 3 meetrilise diameetriga sõõr.Mensuuri ajal 
tohtisid mensurandid liikuda sõõri piiride ulatuses. 

Oli erapooletu aset võtnud (harilikult toolil seistes), ilmusid mensurandid 
saadetud sekundantidest,rapiirihoidjatest ja "Schleppfuchs'idest"."Schleppfuchside" 
ülesandeks oli toetada mensurante,eriti kätt, käikude vahetuste juures ja kor
raldada takelaaži kui see vajalik. 

Peale selle kui mensurandid, täies takelaažis, kuid ilma "kappedeta",olid 
kohtadele asunud,pani erapooletu ette partedele leppida ära,tuletades meelde,et 
leppimine ei ole autu. Kui sellele järgnes vaikus, hüüdis erapooletu, "palun 
takeldadal" Nüüd tõmmati mensurantidele kiivrid pähe ja erapooletu andis sõna 
esimeseks käiguks väljakutsuja sekundandile. 

"Esimeseks käiguks rapiirid köital" hüüdis see -
"Köidetud on!" vastas teine sekundant ja selle juures ristlesid nende ra

piirid mensurantide vahel „ -
"Vastane lööb!" kostis nüüd väljakutsutu sekundant,kusjuures mõlemad sekun-

dandid andsid ruumi vabaks mensurantidele.Esimese pealelöögi tegi seega välja
kutsuja. 

Igale tabamusele, ka siis kui tabatud oli ainult takelaaž või rapiiri korv, 
järgnes sekundantide vahele astumine(samuti siis kui rapiirid läksid kõveraks, 
takelaažid korrast ära või kui sekundant leidis midagi reeglite vastast). Oli 
sekundantidel eri arvamusi, otsustas asja erapooletu.Käike oli seitse, vaatamata sel
lele, kas iga käik lõppes "veriselt" või mitte, ja iga käigu järgi vahetasid 
mensurandid kohad. 

Saksa konventides loeti käikudeks ainult n.n. "veriseid käike"ja neid võis 
olla ka rohkem kui seitse(kokkuleppel) . Raske tabamuse puhul vaatas arst haava 
üle ja otsustas, kas mensuur jätkub või tuleb katkestada. Peale mensuuri lõppu 
pidid vastased teine teisele kätt ulatama ja ära leppima.Haavad vaadati arsti 
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poolt üle,desinfitseeriti, õmmeldi või plaasterdati,kusjuures narkoosi ei ol
nud kombeks tarvitada. 

Nii oli mensuuri käik,kuid kibedaid tunde oli tarvis läbi kannatada enne 
kui vehklemise kõrge kunst nii kaitses kui pealetungis oli enam-vähem selge. 

"Paukimise"tunnid,mida peeti harilikult kaks korda nädalas,ei olnud kuigi 
populaarsed rebaste juures ja peale 2-3 tundi tuli sageli üks kui t°ine rebane 
arstitunnistusega, mis näitas> et rebane nõrga tervise pärast ei saa "kehakul
tuuri tundidest osa võtta". 

Algas treening sellega, et magi paucandi näitas noorele rebasele kuidas 
kaitsta ennast tähtsamate löökide vastu. Pähe pandi rebasele raudvitstest ja 
nahast "korv", keha oli kaitstud kaunis õhukese takelaažiga, kinnas ja nüri 
rapiir täiendasid varustust ja siis läks lahti. 

Alguses teatas magi paucandi,milliseid lööke ja millises järjekorras ta 
kavatseb peale lüüa ning siis olenes rebase osavusest ja vastupidavusest,millise 
kraadini ta õlad ja käsi sarnanesid värvi poolest vikerkaarele järgmisel päeval. 
Kaitsele järgnes pealelöögi tehnika ja siis peeti edasijõudnute vahel juba n.n. 
"rapiirskandaale",kus vastased olid takelaažis ja korviga.Mensuuri "eelastmeks" 
oli aga n.n."malitsiÖÖs" (kirjutan ta eesti keeles).Siin olid juba sekundändid 
ja erapooletu platsis. Ülakeha jäi kaitsmata, kuid löödi nüride rapiiridega. 
Päris hädaohutud need "malitsiöösid"ei olnud, kuid see oli hea eeltreening ja 
kasvatas julgust. 

Vaevalt küll tõuseb mensuur kunagi endisele aukohale, ka siis mitte kui 
konvendi elu läheb jälle normaalsetesse roobastesseIKahju oleks sellest küll, 
sest osavate paukantide puhul oli see siiski mehine ja ilus võitlus. 

Aleksander Daniel 
Rot: Vii! 

HINGI! 
"Meie Side's" 1951.a. Nr.B/9 ilmunud 
"mõtiskluste" järg ja lõpusõna. 

Olid kord hääd ajad Kreekamaal. Siis juhtisid inimeste saatust Jumalad, 
asukohaga Olympose mägi. Vahete vahel olid nad hooletud, kemplesid omavahel. 
Maitsesid kreeka viinamägede hääd mahla.Häda sellele,kes selle mõnusa selts
konna olemasolu ähvardas uuenduste ja reformidega.Või kellel olid diktaatori 
ihad.Neid tabas Zeusi vihase piksenoole karistusiöök. Mõnikord oli vanamehel 
parem nõu. Ta määras süüdlasele mõne uue tegevuse kuklalasu asemel. 

Aega oli Jumalatel külluses.Igavuse peletamise ja orgiate mitmekesista
mise eest kandsid hoolt muusad. Et nende tegevusväli oli lai, siis paremate 
tulemuste saamiseks olid erialad jaotatud nende kaunide daamide vahel. 

Jumalad jäj . vanaks, raugastusid ja Olympose ruum jäi tühjaks.Teada, et 
loodus ei salli tühja ruumi.Olymposeie tulid uued jumalad,paksumaoline Kapital 
ja käibel olev Dollar. Dollarit leidub igal pool. Ta on ümmargune,veereb ker
gesti ning annab ratastele hoogu. Eriti meeleldi lippab ta õnneradadel, läbi 
püksitasku august - otsides uut kasutajat. 

Inimeste omamise meel on klassiline.Kui dollareid veereb hulgal kokku,nii 
et neist ei ole lihtne lahti saada, paigutatakse neid pikkade suitsujugadega 
korstnate kõrvale vabrikuisse,kus jooksval lindil märatseb uute dollarite 
produktsioon. 

Muusad aga paigutati kongidesse, nagu kinod ja antiikmuuseumid. Seal nad 
elavad mineviku mälestustest ja läinud Olympose toredusest. 

Vanad kreeka ehitusmeistrid, oskasid kasutada marmoridve ja leedripuid, 
ehitasid templeid sammastega,täis tõsidust ja ilu.Praegu aga,teate ju isa,ra
kendatakse terast S 52 ja portiand tsementi.Templite hallid on ruumikad,seisa
vad õhukestel varrastel ja nende laeks kuppel ön õhuke kui munakoor. 



- 11 -

Rahvahulgad kogunevad neisse kuulama mustades talaarides preestreid,kandde 
maheda heli asemel ürgavad nüüd orel ja saxofon. 

Nukrus tuleb pääle, kui tuletad meelde värviküllaseid toogasid ja värvi
rikkaid lillepärgi. 

Dionysose bakhanaalid metsades asendatakse baaride, baaridaamide ja 
cocktail'idega.Flööti puhuva pan'i asemel tõmbavad närve mehaanilised klaverid* 

Ka muusad on vanaks jäänud,elades üle Olympose suurusi. Neil puudub nüüd 
võime äratada omis jüngrein loomisjoovastust. Harva vilgub mõni Strauss Viini-
metsa meeleoluga või laulab Schubert anuvaid laule. Muusade teenrid teevad 
kaasa äjatempot, on kained ja praktilised, peidavad omi võimeid vaka alla* 
Inimvõimed on piiratud. Kat su midagi kõrva taha panna kui Su car(bil) lendab mürt
sudes 150 kilomeetrit ühe tunniga meeletult sirgel teel. 

Ega siis pane tähele tee ääres säravaid lilli ja lõokese trillerdamist. 
Inimeste hingedes tekib seega puudujääk. Seda tühjust ei suuda täita dol

larid ja kapital. Muusade teenrite looming jääb kasinaks ja inimesed jäävad 
kunstide õnnistustest ilma.Nagu see juhtus hiljuti Rotalias.Kaks aastat tagasi 
virgutasid " Meie Side ,r read mei stersängerite auahnust, luua sõnas ja helis 
ülevaadet Rotalia argi- ja pidupäevadest* Kas teate, mis sellele järgnes ? 

Mitbe üks möhhJ 
Praeguse mehaanika üliarengu ajal tuleb kasutada moodsamaid abinõusid, 

talitada uue aja vaimus. Ma mõtlen, võttes omi oskuseid kokku, valmistada ro
boti. Seesuguse, mis suudab kombineerida sõnad ja helid ja ka anda tegevust 
edasi pildis. 

Niiviisi saaks täieliku. "ersatz'i" meie muusade järglastele.Muret teeb üks 
pisiasi, kust saaks bankida sellele monstrumile - hingeJ 

Mihkel Luht 
RotJ Vii! 

Kodumaata välismaalaste ja põgenike õiguslikust seisundist Saksa Liiduvabariigis. 

Saksa Liiduvabariigis peatuvate kodumaata välismaalaste - põgenike kohta 
kehtivad 2 õiguse normi:"Seadus kodumaata välismaalaste õigusliku seisundi üle 
Liiduvabariigis" - 25st.4-.1951.a. ja "Rahvusvaheline konventsioon põgenike õigus
liku seisundi üle - 28-st 7.1951.a. (Mõlemad normid räägivad peatumisest,viibi
misest, mitte aga elunemisest).Liiduvabariigis omas viimane seaduse jõu 24.12. 5-4. a 

Nii seadus kui ka konventsioon määravad kindlaks välismaalasest põgeniku 
õigused,kusjuures mainitud seaduse alla käivad kodumaata välismaalased oma õigus
tes on üldiselt samavõrdsed sakslastega,kuna aga konventsiooni alla käivad kodu
maata välismaalastele(konventsioonis nimetatakse neid põgenikeks)on garanteeritud 
mitte vähemad õigused kui välismaalastele, kes konventsiooni alla ei kai. 

üksikasjalik õiguste käsitlemine nõuaks palju ruumi, mispärast seda küsimust 
käsitlen kitsalt ning kokkusurutult. 

25.4-51.a. seaduse järgi kodumaata välismaalaseks arvatakse võõra riipi 
kodanik ehk kodakondsuseta isik, kes tõendab, et: 

1) tema seisab UNO (käesoleval ajal) õigusliku kaitse all (see on peatingimus) 
2) ei ole sakslane ja 
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3) 30.6.50.a. tema peatuskoht oli põhiseadusega kehtivas Liiduvabariigi maa
alal või Lääne-Berliinis, või (erand) pärast 1.7.194-8.a.omas peatuskoha eelmaini
tud maaalal või linnas,lahkus aga omast peatuskohast(kas emigreerus või viibis vä-

# lismaal), kuid enne 2 aasta möödumist pöördus samale maaalale või samasse linna. 
Selle kategooria alla käivad endised DP-id. 

Konventsiooni järgi loetakse põgenikeks võõrriigi kodanikke ja kodakondsuseta 
isikuid,kes omast riigist või riigist, leus neil alaline peatus oli, poliitilistel 
põhjustel on lahkunud enne 1.1.1951.a. asetleidnud sündmusi. 

Mõlemad grupid seisavad UNO poolt ametisse nimetatud Põgenike Kõrge Komissari 
kaitse all. UNO sihtide ja põhimõtete Vctstu eksijaid ei arvestata ei kummassegi 
gruppi. 

See põgenike kahte liiki jagamine väljendub muu seas ka selles, et kodumaa
lastele tuleb anda isikuttõendava dokumendina, (maksvusega nii Liiduvabariigis kui 
ka välismaal) rahvusvaheline reisupass, leuna põgenikule võib see antud saada 
(võib ka keelduda väljaandmisest julgeoleku mõttes) ja et viimastel isikuttõen
davaks dokumendiks on võõrastepass. 

Rahvusvahelise reisupassi omanik ei vaja enam mingit erilist väi j asõiduluba. 
Mis puutub kooli alasse, siis kodumaata välismaalastele on ette nähtud oma 

erakoolide asutamise võimalus, kuna aga põgenikel seda õigust ei ole. Pääs kõr
gematesse õppeasutustesse pole takista-tud kodumaata välismaalastele: koguni õigus 
stipendiumitele on andekamatele ette nähtud. Põgenikud peavad aga leppima vabade 
kohtadega peale välismaalasi, öpperaha võib vähendada nagu igale konventsiooni 
alla mittekäivale välismaalasele. 

Mitte Saksamaal sooritatud eksamite kohta võib öelda, et nende tunnustamise 
või mittetunnustamise üle otsustab osariigi valitsus. Põgenike poolt sooritatud 
eksamid tuleb hinnata mitte aga madalamalt kui teistel välismaalastel; sama 
kehtib ka viimaste diplomite ning akadeemiliste tiitlite kohta. Viimaste kohta 
25.4.1951.a. seadus otseselt mida.gi ei ütle. Küll aga mainitakse, et pärast vas
tavate katsete sooritamist või võõramaisete katsete tunnustamist, kodumaata 
välismaalane võib tegutseda vabaelukutsetei ühel alusel sakslastega. Samadel 
aladel põgenik võib aga tegutseda ühistel alustel väiisma^lastega. Muidugi käib 
see kutsete kohta, milliste eeltingimuseks pole Saksa kodakondsuse omamine. Riigi
teenistusse välismaalasi võetakse eri alustel. 

Mitteiseseisvel tööalal kodumaa.ta välismaalased on võrdsed sakslastega,kuna 
aga põgenikud on võrdsed teiste välismaala.stega s.o. vajavad tööluba, mis aga lan
geb ära, kui vastav isik kas on olnud 3 aastat Liiduvabariigis, või kui tema abi
kaasa on Saksa kodanik või, kui tema. la.ps või lapsed on Saksa kodanikud. 

Iseseisvatel tööaladel, nagu põllumajanduses, tööstuses ja kaubanduses, ko
dumaata välismaalased on võrdsed sakslastega, leuna aga põgenikud on võrdsed teis
te välismaalastega. Ainult ränd- ja tänavkaupmehena tegutsemisel on kodumaata 
välismaalasel vajalik eriluba, kusjuures ta peab ka teatud tingimustele vastama. 
Põgenike kohta selles osas pole midagi öeldud, kuid see ei tähenda mitte, et nad 
võiksid tegutseda loata. 

Oma ametiühingute loomine ning liitumine on lubatud ainult kodumaata välis
maalastele. Sotsiaalalal mõlemad grupid on võrdsed sakslastega. 

Molemi grupi õiguslikku kaitset teostab UNO Kõrge Põgenike Komissar. Kuulda
vasti asuvat ta lähemal ajal energiliselt tegutsema mõlemi grupi "korraldamiseks". 

üldiselt võib tekkida arusaamatusi eelloetud mõistete juures, et ühed välis
maalased on võrdsed sakslastega ja teised välismaalased jälle võrdsed mingisu
guste kolmandatega ning sellest võidakse järeldada, et "põgenikud" on võrdsed 
"kodumaata välismaalastega"» Asi seisab aga selles, et "kodumaata välismaalased" 
on eelistatud ja nagu esile tõstetud või eraldatud, kuna aga "põgenikud" käivad, 
ütleme nii, enamsoodustuse konsulaariepingu alla 

Nikolai Kornev 
Rot: Vii: 



KUIDAS ÜKS LONDONLANE KOMMERSIST ILMA JÄI 
ehk 

"fair exchange is no robbery". 

Mõned armastavad plaanide tegemist ja neid peetakse sotsideks, teised ei 
armasta pikka plaanide tegemist, ja nemad loevad end sotside vastasteks ehk kodan
lasteks. (see sissejuhatus on selleks, et jutule anda poliitilist maiku, et siis 
hiljem oleks hõlpsam sisse tuua sõna"demokraatlik".)Rotalia juubelikomneršil oli 
ka see halb külg,et see plaanitseti liiga kaugele ette ja allakirjutanu,va^tu haiju-
must ja vastu oma sisemist äratundmist,ujus ka pärivett, s.o.võttis (pealtvaataja
na) plaanitsemisest osa. Teiste sõnadega,lubasime kindraliga Stockholmi sõita,sel
le asemel,et kohaliku kommersi korraldamise vaeva välja kannatada.Sellega oleks 
asi ka korras olnud,kui üks Stockholmiane poleks mahhineerima hakanud, ehk teiste 
sõnadega süütutele "välismaalastele" kõnelemise ülesandeid kaela soku tanud. Kind
ral sai selge käsu rääkida isamaast,millest ta ka mõndagi teadis.... Aga selle 
loo peategelane pidi pajatama perekonnast,teema millest tal aimugi polnud. 

Juttu jälle poliitikale viies:0n neid,kes ei usu midagi enne kui see Ameeri
kast tuleb.Need võtku alljärgnevat President Ike sõnadena.Euroopa orientatsiooniga 
inimesed aga vaadaku sellele kui vanarahva tarkus sõnale. Nimelt, et "mees võtku 
tõsi selt oma ametit,kuid mitte iseennast". Noh, kõnepidamine on kah amet, kuigi 
juhuslikku laadi, ja seda tõsiselt võtta tahtes tuli mõelda perekonnaõhtu9 s.o. 
elukogemuste omamisele. Muidu räägi veel rumalust,või jää kimpu vaheiehüüetele 
vastamisega.' 

Ja nii hakkaski allakirjutanu tõsiselt ringi vaatama, kuü oma üllatuseks 
leidis ta, et kuninganna Victoria aegne ellusuhtumine oli nakatanud ka eestlased 
siin saarel,ja et siin pole võimalik võtta mingit "kiirkursust"perekonnaelu alal, 
nagu see teatavasti võimalik mõnes teises kuringriigis. Ja pealegi,kõik peab käi
ma traditsioonilist rada lillekimpude, mahakuulutarniste ja pealelugemistega.... 
Pika jutu lühike sisu on piltlikult ehk graafiliselt väljendatud nii,et kommersi 
ettevalmistuste ja elukogemuste kõverad lõikasid aja telge (inglise keeles "zero 
hour") peaaegu samal päeval,mis pole mitte hea asi vanamoodsa psühholoogia seisu
kohalt (kuigi uuem õpetab, et tuleb ennast väljendada enne, kui sul midagi väl-
j endada on). 

Nagu sellest näete oli peategelane dilemma ees, ehk eesti keeles - plindris: 
Kas minna kommersile, või võtta naine. Arvestades eelpooltoodud vanasõna jäädi 
ametit õppima, s.o. naisevõtmise juurde.Ja kuna inglane ütleb,et"aus vahetus ei 
ole röövimine",siis on peategelane olukorraga üsna rahul. Pealegi,tagant järele 
tark olles,nagu on see paljulaidetud kuid ainuõige viis - isegi tsensuurist läbi
käinud kommersi piltide järele otsustades oleks poissmehe süda noil juubelipäeva
del seatud üliinimlike kiusatuste ette, ja see oleks võinud viia lahenduseni,kus 
oleks puudunud vahetuse võimalus,s.o.valik kahe vahel,ja nii poleks olnud mingit 
"fair exchange'i"ja seega oleks aset leidnud lausa röövimine,mis ei oleks mitte 
olnud üks hea asi(kuna me ei räägi siiski poliitikast,kuigi seda alul lubasin) . 

Endel Aru ja 
Roti Vii J 

Toimetuse tagasihoidlik arvamine ülal esitatud probleemi kohta on erinev; 
kõige õigem oleks olnud abielluda ning kommersile sõita. Et sõber Aruja seda 
ei märganud teha, tundub eemalt vaadates saamatusena ning pr. Aru j at tuleb kah
jatseda, et ta on abiellunud selliste kvalifikatsioonidega mehega. 

Vastupidiselt tuleb soovida meie armastatud vill E.Aruj ale õnne, et teda 
on aktsepteeritud, vaatamatakõigele, normaal kursuse kuulajaks perekonnaelu alal 
(loengud + praktikum). Toimetus tõlgendab kindlasti kõigi rotaluste tundeid, 
soovides noorele paarile palju edu nende stuudiumis, majaehituses ka kõikides 
teistes ettevõtetes. 
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Kun korp.' Rotalian ja Varsinaissuomalaisen osakunnsn välinen ystävyysso-
pimus runsaasti 20 vuotta sitten Tartossa allekirjoitettiin, olivat muut suoma-
laiset osakunnat ennättäneet ja melkein kaikki aita ennsn solmia vastaavanlaiset 
ystävyyssiteet. Var sinai ssuomalaiset eivät olleet pitäneet kiirettä, hitaan 
lucnteenlaatunsa mukaisesti he tuumivat pitkään, kuka oiisi toinen sopimuskumpoa-
ni. Ja harkinta sai palkkansa, sillä parempaa ystävää leuin korpi Rotalia ei osa- % 

kuntamme oiisi võinut löytää. 
Sopimuksen allekirj oitusti laisuus merkitri minulle ensimmäistä matkaa Suomen-

lahden yli velj eskansan luo. Ja tämä ensimmäinen tutustuminen jo selvästi osoitti, 
että mikäli osakuntaelämästä oli kysymys, teillä heimovelj illämme oli annettavana 
meille pai j on enemmän kuin mitä me voimme antaa teille. Tuiimme ikäänkuin uuteen 
maailmaan, kohtasimme aivan toisenmuotoisen ylioppilaselämän kuin mihin me olimme 
tottuneet., ja kaikki kokemamme avasi silmämme näkemaän, mitä osakunta parhaimmassa 
muodossaan todella voi merkitä jäsenilleen. 

Monet ovat ne herätteet, j oita me var s in ai s su omal ai s et teiltä saimme ystä-
vyyssopimuksemme ensimmäisinä vuosina. Ja noina vuosina sõlmittiin myös molemmin-
puolisen kanssakäymisen merkeissä monet henkilökohtaiset ystävyyssuhteet; jotka 
ovat kestäneet tähän päivään saakka. 

Tulivat sitten synkät sotavuodet onnettomine seurauksineen. Henkilökohtainen 
yhteydenpito katkesi, mutta ajatuksen siteet eivät murtuneet. Ja varsinkin sellai-
selle, joka on ollut mukana osakuntiemme vili sen yhteistyön alusta alkaen on meil-
tä lämmittävää todeta, että vähiteilen on tullut taas mahdolliseksi henkilökohtais-
ten siteidenkin uudelleen solmiminen. Erittäin toivottavaa olisikin, että myös 
1950-luvun Var'"inaissuomalainen oskunta ja korpi Rotalia löytäisivät toisensa ku-
ten me "vanhat" löysimme 20 vuotta sitten. Teillä on edelleenkin paij on annetta-
vaa meille kaikille, myös sille uudelle ylioppilaspolvelle, joka ei toistaiseksi 
tunne korp.'Rotaliaa muuta kuin ehkä nimel tä. Me oi emme ihaillen todenneet,millä 
uskolisuudella rotalukset eri tahoilla maailnaa ovat pysyneet koossa lippunsa ja 
tunnustensa ympärillä. Siinäkin on teidän osakuntaelämänne osittanut voimansa. 

Paij on on muuttunut 1930-luvun jälkeen. Mutta uskon, että voimme uusissakin 
olosuhteissa kehtttää toimintamuotoja, jotka osoittavat, että pian täysi-ikäi-
seksi tuleva ystävyyssopimuksemme on yhä edelleen elinvoimainen. 

Parhaat tervehdykseni "Meie Side" -lehden valityksellä kaikille korpIRotalia 
jäsenille! 

Outeri Kallioniemi 

J UUBELI PUHUL . 

Möödas on see suur juubel, mis meie pere riin Rootsis pani kohama ja asu
ma sellest osa võtma.' Kuigi Rootsit arvatakse väiksemate riikide hulka rahva
arvu poolest, on ta siiski suure pindalaga - ühest otsast teise on oma 2000 
kilomeetrit. Et vaatamata sellistele kaugustele Stockholmi oli kokku tulnud 
korporatsiooni juubelit pühitsema 90% meie perest,siis näitab see,et meie korpo
ratsioon ikka elab edasi vaatamata igasugustele raskustele ja takistustele. 

Eriti palju elevust andis juure harukordselt suur soomlaste osavõtt juu
belist ja neid koheldi ikka kui kaugelt tulnud armsaid külalisi, kuigi vilist
lane Luik väikselt ja vaikselt protesteeris, et mis kaugelt tulnud nemad siis 
ikka on; nendel Helsingist Stockholmi on ainult 400 km, kuna mina Umeäst siia 
pidin üle 900 km maha sõitma! Nagu näha,hea tahe ja vanad sidemed võidavad iga
sugused kaugused! 

Nagu ikka juubeli puhul, kuulsime ka nüüd palju südamlikke ja tiivustavaid 
kõnesid, õnnesoove ja viiteid tulevikku.Eriti agarad neile* osas olid meie soome 
velled/kellede headele soovidele ja kingitustele ei tahtnud lõppu tulla ja kes 
peale selle jagasid suure rulli oma värvipaela meie teenekatele tegelastele. 
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Seoses käesoleva 4-0-aastase juubeliga,meenub mulle viimane suur juubel vabas 
Eestis 19.38. aastal Tartus,mil Rotalia pühitses oma 25-aastast juubelit ja seetõt
tu toon alljärgnevalt katkeid tervitustest Rotaliale meie vanemate liikmete ja 
soome suguvendade poolt nimetatud juubeli puhul .Nendest ilmnevad selgelt meie kor
poratsiooni sisu ja sihid, millised on kandnud teda läbi aegade ja raskuste. 

Vill kogu esimees Jüri Uluots: 
"üliõpilane,nagu iga teinegi inimene,võib subjektiivselt hinnata ja määrata 

oma suhtumist kaasinimesisse ja ühiskonnasse.Ent on teatavad objektiivsed asjaolud, 
millised määravad üliõpilase seisundi ühiskonnas,ning need asjaolud,nagu iga inime
se ühiskondlikus positsioonis,toovad kaasa vastavad objektiivsed ülesanded ja jä
reldused. 

Kõigepealt tuleb "teoksvõtin,et mitte iga ühiskonna liige ei ole annetelt võime
line omandama ametlikku küpsustunnistust.üliõpilased on seega andekam osa ühisken 
nast. 

Teiseks on iga üliõpilane, selleks,et ette valmistada ülikooli jõudmiseni, 
tavaliselt tähtsal määral kasutanud ühiskondlikku kaasabi, nii vanemate,sugu
laste ja muude eraisikute kui ka riigi või selle avalikõiguslike asutiste poolt. 
Sama toimub ülikoolis õppimise ajal. üliõpilase kaasealised väljaspool aima ma-
terit on aga tavaliselt juba ammu asunud praktiliselt täitma oma võimetele vas
tavaid ülesandeid elus. üliõpilased on seega kõige rohkem ühiskondlikult toetatav 
ja kõigekruem ettevalmistatav osa ühiskonnast. 

Kolmandaks : ülikoolilõpetanu on tavaliselt määratud täi tina sääraseid 
ülesandeid, mis vastavas ühiskonnas on kõige kvalifitseeritümad ja seetõttu samale 
ühiskonnale ainult oma kõige andekama ja ettevalmistatuma osa kaudu teostatavad, 
ühiskond oma olemises on rängalt rabatud,kui ta kvalifitseeritümad ülesanded jääk
sid oma vastava osa andekuse või ettevalmistuse puudulikkuse tõttu täitmata, üli
õpilased on seega ühiskondlikult kutsutud maksimaalsel määral oma intellektuaal
seid ja moraalseid võimeid arendama ning vastaval alal kvalifitseeritud ülesannete 
täitmiseks ette velmistuma Kui see sünnib, siis pole ühiskonna kasvav andekus 
jäänud kasutamata ning ühiskondlikud kulutused katmata. 

"Noorus on ilus aeg, noorus ei tule iial tagasi I" Eelnevast ilmneb,et 
see värss on sügavamõtteline mitte ainult individuaalse elu, vaid ka sotsiaalse 
elu vaatepunktilt." 
Tartu konvendi vanem Peeter Kõpp; 

"Raskete aegade keerises, millal meie rahvas oli alla surutud valit
seva võimu kui ka ühe teise rahva mõjuvõimsal surutisel, tuli leida pääsu enese 
olemasolu säilitamiseks. Sügav rahvustunne üheltpoolt ja võõraste võimude mitme
külgne pääletung teiselt poolt sundis esile kutsuma enesekaitse vahendit ja nii 
toimus korpi Rotalia asutamine Euroopa hommikupoolses suurlinnas - Peterburgis. 

Kuigi alguses jõud oli äärmiselt väikene, kuid noorte rahvuslaste üle
voolav energia oli nii tugev,et seda ei suutnud sumbutada kumbki välissurve.Olime 
teadlikud,et see süüdatud säde ei ole kustunud,vaid on saanud võimsaks puuoksaks 
meie riigi ja rahva elupuus." 
Haridusminister Aleksander Jaakson; 

"On vähe kasu rohketest teadmistest, kui neid elus ei kasutata otstarbeko
haselt. Eesti riigil ja rahval pole tarvis üksi teadmistega varustatud haritlasi, 
vaid ühtlasi ka karastatuid ja iseloomukindlaid mehi , kes on veendumuses, et nad 
omandatud haridust kasutavad oma riigi ja rahva hüvanguks ning kes igal aj.al ja 
igas olukorras valmis oleksid ka neid veendumusi teostama. 

Vastavalt sellele on meie koolides üha enam hakatud rõhutama kasvatus
likku külge, ülikoolides, kuhu astuvad juba täiskasvanud ja küpsed noored inimesed, 
ei ole mõeldav selline kasvatus kui koolides. 

ülikooli lõpetanud intelligentsi töötamise ja teotsemise võimalused on 
aga võrratult suuremad kui teistel ja vastavalt sellele pannakse neile ka suure
maid lootusi nende sisemise isiksuse kujunemise ja iseloomukindluse suhtes. Nime
tatud omaduste arendamine on jäetud üliõpilaste eneste hooleks ja see toimub ker
gemini ja tagajärjekamalt üliõpilas-konventides, kus üksteist selles vastastikku 
abistatakse. 

Soovin, et see enesekasvatuslik töö, mis veerandsajandi jooksul on olnud 
Rotalia kandvaimaks põhimõtteks, jääks ka tulevikus selleks alussambaks, millele 
Rotalia ehitab oma olemasolu."' 
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Tallinna konvendi vanem Karl Peiker: 
"Ausus, kindlus, iseteadvus ja ühistunne deviisiks ning suur isamaa armastus 

südames asutasid, mehed meie hulgast korpIRotalia kahekümneviie aasta eest.Selle de
viisi all on kakskümmendviis aastat võideldud head võitlemist ja saavutatud kõrgesti 
hinnatavaid tulemusi. Sama deviisi all seame oma samme tulevikus,sest see on kindlaks 
pandiks meie armsa Rotalia edule ja selles karastatud mehed kindlamateks kandetala
deks meie rahvale. 

Soovin paremat edu, õnnerikast tulevikku ja veelgi paremaid töötulemusi Korpi 
RotaliaI" 
7arsinalssuottjiIrinen Osakunta inspektor Eino Saari: 

"Neil aastail,mil Helsingi ülikooli Varsinaissuomalainen Osakunta. on olnud sõp
ruslepingus korpi Rotaliaga,olen võinud oma rõõmuks konstateerida,et meie Osakunta 
on saanud neist sõprussidemeist palju väärtuslikke äratusi.See on kõvendanud üldist 
hõimutunnet ja hõirauharrastust.Temast johtuvad külaskäigud ja stipendiaatide pika
ajalised viibimised Tartus ja Helsingis on olnud eriti tõhusaiks tegureiks heade isik-
111:1 rude suhete loomiseks.Meie Qsakunna sisemises elus korpIRotalia külaskäigud ja Osa
konna liikmeiks olnud stipendiaadid on olnud silmanähtavalt elustavaiks jõududeks. 

Tänan korpJ Rotaliat kõige selle positiivse eest,mida oleme temalt sõpruslepin
gu ajal saanud! 

Soovin õnne korpI Rotaliale nende ilusate saa.vu tuste puhul, millelt tema kahe
kümne viie aasta pikkune ajajärk teab jutustada. Soovin kordaminekut tema ettevõtteile 
ja pidevat agarust oma li ilane te Eesti maa ja rahva teenijaiks, ja juhtijaiks ning 
Eesti-Soome hõimusilla ehitajaiks kasvatamisel!" 
Põllutöömlnistrl s.bi Enn Terasmäe: 

"Hariduse korralduse aluseks peab olema siht, et iga vastavalt haritud inimest 
võidaks riigile kasulikule ja vajalikule tööle rakendada, ning et hariduse 
saanud kodanikud ei leu j uneks meie rahvale ülearuseks ballastiks, mille pärast tuleb 
vaid muret kanda™,. Töö, eriti kehaline töö kui kohustus riigi ja isiku enese vastu 
tuleb ausse tõsta just ha.riduse kaudu, ja hariduse korraldamisel kõigiti hoiduda, 
et pakutav haridus ei lämmataks meie rahva, loomulikke töökuse ja teguvõimsuse väär
tuslikke omadusi. 

Muutuma peab vaade, nagu ei suudaks iga töö, milline see ka ei oleks, rahul
dada inimest ja anda temale õnne. õnn ei ole see, kui tormates mööda vildakaid teid 
satutakse eluvintsutustesse. önn ei ole see,kui pettumused murravad inimese meele, 
vaid õnn on igas loovas töös, mida teeme ja oleme suutelised tegema oma võimete 
koha.selt enese,oma perekonna ja oma riigi ja rahva kasuks." 
Sõjaväe Keskhaigla .juhataja Anton St amm: 

"Valitsegu alati sõprus meie vahel, sest sõprus on igasuguse koostöö aluseks, 
ja mida. parem vahekord kaastööliste vahel, seda paremini areneb ka töö ligimese 
kasuks." 
Stipendiaat Väino J.Pensala,: 

"Eesti ja soome rahvast ühendavad veresid-med, iseloomu sarnasus, vastas
tikune keeleline arusaadavus ja elukohtade lähedus moodustavad reaalse ja kind
la aluse, millele saame rajada tugevaima hõimusilla. Terve rahva hulgv.st on just 
üliõpilased need, kes tunnevad elavat huvi ühistöö vastu kahe läheda hõimurahva, 
eesti ja soome vahel. 

Mina ühes kõikide teiste Varsinais-Suomen osakonna liikmetega tunnen head-
meelt sellest, et meil on olnud ja on ka edaspidi õnn koos töötada säärase 
üliõpilaskonvendiga nagu korpiRotalia,kes 25a. jooksul osutunud eluvõimeliseks 
ja vääriliseks organisatsiooniks ja on teinud tõhusat tööd noorte üliõpilaste kas
vatamisel, andes oma isamaale nii füüsiliselt kui ka psüühiliselt terveid ja teo
võimsaid mehi, kellele võib uhke olla terve Eesti. 

Stipendiaadina korp! Rotrlia suure pere juures sain tuttavaks tema tööga, 
eluga ning huvidega, ja ma pean veendega ütlema, et mul oli väga palju õppida meie 
sõprusleping-organisatsioonis. 

Soovin, et see isamaaline meel ja ühistunne, mis seni on kestnud,püsiks 
ikka edasi sama puhtana ja tõsisena, kui varemini. Minu parimad õnnesoovid 
25-aastasele Rotaliale, kes on mulle andnud ilusa võimaluse tundma õppida eestlasi 
tõeliste vendadena." 

Aadu Toomes 
Roti Vii I 
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VARSIN AISSUOMÄLAIN EM OSAKUNTA TEGEVLIIKMED JA VILISTLASED MEIE 40-DA 
AASTAPÄEVA PIDUSTUSTEL STOCKHOLMIS. 

On juba möödunud kuid, mil toimusid meie rõõmu- ja tujuküllased 40-da 
aastapäeva pidustused. Teade sellest, et meil oli külalisi ka Soomest on 
juba ilmunud "Meie Sides". 

Et ka Varsinaissuomalaiset meie juubeli pidustusi tõsiselt südameas-
jana võtsid, selgub näiteks alljärgnevast. Abielupaar Kunnased, mõlemad VSO 
seniorid(vilistlased) ja sõpruslepingule allakirjutajad Tartus 1934- viibisid 
pidustustel ja lõid kaasa kõiges. Pangadirektor Kunnasel oli 3 nädalat enne 
meie pidustusi opereeritud põlve.Arsti ettekirjutusel pidi ta hoiduma kõigest, 
sest jalg paistetas üles pikemaajalisel jalul olemisel.Saades aga kaassenio-
ritelt teada, et meil on 4-0 aastane juubel ja et iga VSO-lane on teretulnud 
meie pidustustele Stockholmi,otsustas ka tema sõita. Abikaasa hoolitsusel ja 
kepi toel tuli ta pidupaigale. Isiklikult temaga ja ta abikaasaga vesteldes 
selgus, et küsimus "minna või mitte minna" oli põhjalikul ka.alumisel, kuna 
ka tervis oli kaalul.Ycitis siiski hõimutunne ja soov kaasa elada vabade ae
gade meeleolusid ja elamusi. Mälestused endistest aegadest olid püsinud nii 
sügavalt, et ei saanud jääda tulemata. 

Isikl:kud jirtvajarj.sed teiste soome külalistega jätsid samuti mulje,et meie 
elamist ja oi eri st väljaspool raudeesriiet jälgitakse ja et ollakse teadlik 
kõigist meie püüdlustesu maa *72.1:argise suhtes ning et küllaltki tuntakse meie 
kodumaal orjaikkes rabeleva rahva rasket olukorda. 

On muidugi silgu,ct soomlaste noorem põlv ei ole küllaldaselt teadlik 
eestlastest üldse ja et ka nooremad VSO:lased ei tea Rotaliast nii palju kui 
vanemad, sest juba 15 aastat on tõsine hõimu töö kui ka ametlik informatsioon 
olnud kas päriselt katkestatud või väga puudulikult korraldatud. Ka Rotalia 
ametlik kontakt YJü:ga cn intensiivistunud vaid viimastel pagulasaastail. 

Kuidas üks või te:'r.e lepinflsne ja hõimuveli oma tundeid ja meeleolusid 
pe^le j idast"1 si avaldas, paistab nende poolt peale koju jõudmist meile saadetud 
kirjadest, mi3sügasei alljärgnevalt tõlkes edasi annan: 

Osakuiaia kuraator dotsent Teave Laraii kirjutab Rotalia Rootsi Koondise 
seniorile: 

Hea vend J 
Praegu tagasi jõudmma Soome Lapimaalt, kuhu reisisin veel samal päeval, 

kui Stockholmist ära tulin, tahaksin kõige südamlikumalt tänada Sind, samuti 
ka kogu kornorat sioon Rotaliat kõige selle ülevoolava sõbralikkuse eest, mis 
sai meile oa oks ühenduses Potalia 40-da aastapäeva pidustustega. Ma vaevalt 
olen kunagi varci os? võtnud niisuvisest pidustusest, kus oleks valitsenud 
nii soe v;.nälus ja ühtekuuluvuse väin,kui see mis valitses seal Teie pidustus
tel. Nii ninu abikaasa kui ka mina kanname kogu oma eluaja kaunist mälestust 
neist hetkeist meie hõimuvendade juures. 

Eriliselt kiiki meid soomlasi rõõmustas see, et Korporatsioon Rotalia 
on pära,st neid raskeid aastaid jälle eeslrujulikul viisil suutnud koguda omad 
liikmed,suutnud sisendada neisse usku õnnelikumast tulevikust ja äratanud 
nendes igatsust vabadusele «Usun, et nendel 40:da aastapäeva pidustustel saa
dud uus sini-Tu3t-roheline Rotalia lipp on endeks paremale tulevikule. 

Omalt poolt saan uhkusega kandma teie värve.Olen esimene 40:date aastate 
soone üliõpilane, kes neid värve on saanud. See rohkem kui kõik muu kohustab 
mind nende värvide väärikaks kandjaks*Saan tegema kõik, et oleksin selle saa
dud kohustuste tunnustatud täitja. 

Veel kord tinades nii euda k^i oma abikaasa nimel meile ülesnäidatud sõb
ralikkuse eest-, tervitr./i koiga soojemalt teid kõiki„ 

Elagu Kcrporr.tsiocn nuOtol ial 
Teuvo Lärmi 

P.S. 
Osakonna ühel teeõhtul n.-dr nädalat tagasi Eero Manner jutustas osa-

kondlastele Korp* hot;lia ja 7c0:a sõpnsliidu sündimishetkest ja Pekka 
Mattila jutustas Imo. pooV- saadud muljeist Rotalia 40: da aastapäeva pi-

dustustel. Sama. 

T vRTU ÜLIKOOLI 
KAAMATUKOGU 
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Mauno Tavastin Kilta VSO: a seniorite ühingu esimees Hl*mag,Kaario Lausti kirjutab: 

Korp.' Rotalia Esimees 
Vend Leo Karupää! 

Olen viivitanud ametliku tänu esitamisega Korp! Ro tali ale osalt kiirete 
ülesannete tõttu,osalt sellepärast et saaksin koguda neid suurepäraseid muljeid, 
mida meie seniorite esindus sai oma reisil ja osavõtul Teie korporatsiooni 40-da 
aastapäeva pidustustest. 

Kõik,kes meie Teil külas viibisime, kuulume nende hõimuideedest innustunud 
20 ja 30 aastate üliõpilaste hulka,kellele meie hõimuvendade sõjaaegsed ja sel
lele järgnevad sündmused on tekitanud palju kurbust ja muret.Samal ajal,kui meie 
ise pärast raskeid katsumusi oleme saanud elada kõigele vaatamata vabal maal, 
oleme kaasa tundnud Teie eesti õdedele ja vendadele ja oleme ikka lootnud,et 
Teie raske saatus lõpuks ometigi paraneks.Olete kindlasti omas pagulaspõlves 
pidanud tundma suuri raskusi.Ebakindlana näib olema võimalus pääseda kodumaale, 
Eestisse, tagasi selle põlve eluajal.On jus sealt pärit need ilusad mälestused 
neilt ajult,mil sõlmiti sõprussidemeid Eesti ja Soome üliõpilasnoorsoo vahel. 
Siis elasime vennasrahvaste kuldsel aj ai .Meil oli nii palju ühist.Oli ju vaba
duse hommik koitnud Eestile ja Soomele peaaegu samaaegselt.Ela.ti ühiste üliõpi
laspäevade ilusanatel aegadel.Siis olime tõeliselt kaugele jõudnud hõimusuhete 
raj ai .Kurvastuseks sõjad tegid lõpu kõigele sellele. Aga nüüd,mil nii suur hulk 
meie vennasrahva liikmeid elab meie naabermaal Rootsis, on meil taas võimalus 
jätku vaks omavaheliseks kontaktiks, et äratada uuesti ellu see elav ühistöö, 
mis valitses 30: datel aastatel. Ei ole midagi nii väärtuslikku noortele üliõpi
lastele, kui 11 eod head sõprussidemed,mis on saadud õppimise ajal. Sellepärast on 
tõselt soovitav,et Rotalia ncored ja meie osakonna noored leiavad üksteist ja 
et ka meie vanemad hoi-me ja.t]aivalt kontakti omavahel ja veelgi enam tugevndame 
oma sõprussidemeid. 

Palun lubage kogu kaasasolnud seniorite rühma nimel esitada Korpi Rotaliale 
kõige südamlikuni tänu meile soomlastele ülesnäidatud suurepärase külalislahkuse 
ja sõbralikkuse eest. 

Kõige paremad tervitused kõigile osavõtjaile 
hõimu tervi tustega 

Kaarlo Lausti. 

Ka kõik teised pidustustest osavõtjad on südamlike sõnadega meelde tule
tanud hõimusuhteid ja rõhutanud sõbralikku koostööd, ühtlasi imetlatakse meie 
ülimalt õnnestunud pidustusi ja tervitakse kõiki rotalusi. 

üks meie hea sõber VSO: st,Turu ülikooli dotsent dr.med.Heino Linko,kellel 
oma ameti tõttu polnud võimalik meie pidustustest osa võtta,kuid keg on varemalt 
ja ka hiljem meie keskel Stockholmis viibinud,ja kellele Rotalia Rootsi koondise 
senior saatis meie juubeli albumi, kirjutab: 

Korp! Rotalia Rootsi Koondise Esimees Leo Karupää. 
Südamlik tänu kauni kingi eest! Raamat on suurepärane tõend sellest elu

jõust,mida teil eesti rahva üdimikul on üle kogu maailma. Meie, teie hõimu vennad 
jälgime teie käekäiku kõige suurema soojuse ja armastusega. 

Soovin Teile ja Teie kaudu ka kõigile Rotäiustele kõige paremat õnne aastal 
195-4. 

Austavalt 
Teie 
Heino Linlco 

Käesoleva kirjutise ülesandeks on edasi anda kõigile Rotalustele üle kogu 
maailma meie sõprade tervitused ja mõttemõlgutused meie 4-Oda aastapäeva puhul ja 
kuigi väga tagasihoidlikul määral,ka elustada sõpruse ja hõimusuhteid VSO ja 
Rotalia üksikute lüliicte vahel. Kindlasti on VSO liikmeidki laias maailmas. Võta 
kontakti nendega ja suhtle nendega kui vendadega! 

Eduard Pajus te 
Rot! Vii! 
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V — Ö T E B O R G I  OS A K O N N A  K R O O N I K A T  

( 

Nagu paljud teisedki organisatsioonid, nii on ka Rotalia Kaotanud osa oma 
mir^lkust seetõttu, et on puudunud isikud, kes organisatsiooni tegevust ja tööd 
kronoloogiliselt oleks kirja pannud. Nii sisaldavad hiljem mälu järgi koostatud 
konvendi ülevaated ebatäpsusi või ei ole mõne konvendi osakonna kohta üldse and
meid olemas. Nende hulka kuulub ka Göteborgi Osakond. 

Et jätta jälgi ühe kogu rotaluste elust ja tegevusest paguluses, tahan an
da ülevaate Göteborgi Osakonnast 1945 - 1953a. 

1945 a. kevadel, ril suurem osa pagulaslaagreid Rootsis likvideeriti ja 
laagrielanikud töökohtadele paigutati, saabusid ka esimesed rotalused aprillikuul 
Skandinaavia pealinna Göteborgi. Juunikuu keskel oli nende arv tõusnud juba ühek
sale. Ro täiuste- arvu alaline suurenemine uustulnukate näol tõi endaga kaasa 
tihedamat kooskäimist ja kontakti loomist üksteisega. Sellest tingituna otsustati 
luua Göteborgis Rotalia Koondis. Asutamise koosolek leidis aset 27.juunil 1945• 
vii! H.Suursöödi korteris, Piantagegatan nr.l. Asutamise koosolekust võtsid osa: 
J.Adila, Ed.Kuutma, M.K'3stner, T.Leete, Fr. Malm, V.Saretok, T.Ennok, H.Suursoöt, 
P.Urvandi, "1 Jlä-ssk, A, Vaher c s. J .Milles* Otsustati asutada Rotalia Göteborgi 
Koondis ja vrlida presiidium kodukorra nõuete kohaselt, kusjuures presiidiumi 
liikmed, ja ametikandjad kannavad kõiki nimetusi mis on tarvitusel tegevkonvendis. 
Presiidiumi liikmeks võivad olla nii vill! kui ka t!! 1! I Kõigil on võrdne 
sõna- ja hääleõigus kccr^lebitnl. Selle otsuse järgi on käidud kuni tänapäe
vani. Presiidium, valiti koosseisus; Rot! X - H.Suursoöt, Roti XX - M.Köstner, 
Ro tv XXIv - Fr.Maln ja 1 hr':* Oid: Ed. Kuutma. 

Presiidiumi esir.es eks suuremaks tööks oli suvepäevade korraldamine.Sobiv 
koht leiti olevat villa Solbacken, Lerumis, kus elasid Adila, Ennok ja Malm. 
Osavõtjaid oli koos perekonnaliikmetega 24. Meeleolu oli hea ja pidu jätkus 
veel järgmise."' päeval. 

Aastapäeva puhul korraldati Lerumis 17.nov. 1945.a, esimene kommerš.Vär
vi eseme te puudumisel jäi juramentum ära, kuid kommerš peeti korra kohaselt. 
Võeti vasiu 3 reb!! ja üks 1!1!, Aasta lõpuks oli rotalusi Göteborgis 21* 

Välispoliitilised sündmused ja sisepoliitilised tülid, mis tol ajal pagu
laskonnas lokkas!v., et jätnud avaldamata mõju ka Göteborgi Osakonna sisemisele 
elule. Osakond Ic:,jutas endasb :,löögirühma", "iida tarbekorral ühelt koosolekult 
teisele paisati. Erinevate seisukohtade tõttu, mis liikmete hulgas esile kerki
sid, kadus Oeokennas ühtlusturne ja sageli olid Osakonna sisemised saladused 
võõrastele kõneaineks. Selline olukord oli ebaterve. Grupi rotäiuste poolt, esi
tati seetõttu presiidiumile nõue, et Osakonna sisemisest elust tuleks sisepolii
tika eemale jätta. 

22.mail 19A6.a. astub vana presiidium tagasi. Uus presiidium omas dekla
ratsioonis teatab, et ta edaspidi nõuab kodukorra täpset täitmist ja eemaldab 
Göteborgi Koondise kui terviku poliitilisest tegevusest. Selline tegevus jääks 
üksikliikmete privaatasjaks ja kindlustatud vabaduseks. Selleks mitte avaldada 
survet üksikliikme:le Rotalia organite, näiteks EKK} KKK ja presiidiumi kaudu. 
Ka ei ole sobiv üksikliikmeid mõjutada konvendivanuse üleolekuga. Seejuures 
presiidium siiski soovitab soojalt arendada rahvuslikku organiseerimist, toe
tada üldrahvuslikke üritusi, töötada sellises suunas, et Koondis seniselt tun
neks huvi ja ergutaks omi liikmeid üldrahvuslikest üritustest osavõtmiseks või 
isegi nende juhtimiseks. Nende ürituste õnnestumise või ebaõnnestumise korral 
kondku hüvesid ja vastutust üritusse liitunud üksikliikmed. Käesolev deklarat
sioon ei rahul d TUI d kõiki Koondise liikmeid ja presiidiumil tuli teha pingutu
si, et 0sai:onna elu vaos hoida. 

ü?lslnimetat:j.d juhus näitab seda, et korporatsioon on intiimorganisatsioon 
ja et selle raamidesse ci malm nüüd ega tulevikus sisepoliitika tegemine. Võt
tis aastaid, enne kui olukord stabiliseerus ja siseelu hakkas normaalseid radu 
kulgema<> 

üheksa aasta jooksul on Osakonna tegevus olnud väga mitmepalgeline. Selle 
aja jooksul on valitud kümme presiidiumi. On peetud 8 kommersi, neist üks jura-
mentumita, 5 perekonnaõhtut, 1 suvepäev ja 1 laste jõulupuu. Kokku on nendest 
osa võtnud 365 ro talust ja nen^ perekonnaliiget. Ametikandjaid on valitud tar
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viduse järgi. On peetud hulk presiidiumi, EKK ja KKK koosolekuid. Nendel koos
olekutel on arutatud peamiselt konvendi küsimusi, kui on ka ette kantud refe
raate ja väijaspoolt Rootsit saabunud confrlI kirju. Peamisteks kooskäimise 
kohtadeks on olnud kohiikud. 

Rotalia Rootsi Koondise Göteborgi Osakonna Presiidiumid 1945-1954: 
Aasta 

1945 Ilseni. 
1946 I " 
1946/1947 
1947/1943 
1943/1949 
1949/1930 
1950/1951 
1951/1952 
1952/1953 
1952/1954 

RotlX RotIXX RotiXXX Roti Oldi 

Suursööt,H. Köstner,M. Malm,Fr. Kuutma,Ed. 
Euursööt,H. Köstner,M. Malm,Fr. Kuutma,Ed. 
Saretok,V. Läte, J. Karupää,V. Urvandi,P. 
Klettenberg. U rvandi ,P. Uibopuu,H. Adila,J. 
Karu,H. Milles, J. Adila,H. Saretok,V. 
K aru,H. Klettenberg Adilt,H. 
Adila,J. Mölder,K. Late, J. Saretok,V. 
Aasa?K. Kain,V. Truusööt,A. Saretok V. 
Enn oi:, T. Kain,V. Truusööt,A. Adila,H. 
Ennok,T. Truusööt,A. Adila,H. Saretok,V. 

Rotalia Rootsi Koondise Göteborgi Osakonnast, nagu meie teda nüüd nimetame, 
on selle aja iooksul läbi käinud 39 liiget. Oöc-konna koosseisust on 1 c.hkunud 
21 liiget: neist Kanadasse 10, Inglismaale 3> mujale Rootsi 3,Austraaliasse 1, 
Aaf rike soe 1 ja lahLnnvA Rotaliast omal palvel 3* 

1954*a. er-;iner:el on osakonna koosseis 8 viiIvii I, 6 tJ11 till ja 4 
rebi rebi 

G0toborgi 0salcorna arvuline koosseis .ja selle liikumine (andmed aasta lõpuks) 

1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 

rebi rebi /. 5 — — — 2 3 1 5 
tji » t',Z I 7 9 15 16 11 10 8 7 7 
vill viil 10 13 13 i3 11 11 10 8 8. 

Kokku 21 ^ t 28 29 22 23 21 16 20 

Seltskondliku tegevuse alal on Göteborgi Osakonnal olnud hää vahekord teiste 
TKL-i konventidega. Kuna rotalused moodustavad enamuse EKL-i perest siin, siis on 
kõik üritused olenenud sellest, milliöel määral rotalused nendest osa on võtnud. 
Nii võtsid 1946.a. 3.aug. peetud meie kommersist osa EKL-i korp. esindcjad.1947a., 
mil EKL-i pere Göteborgis kõige suurem oli, otsustati moodustada EKL-i esindajate 
kogu. Selle kogu ülesandeks jäi sidepidamine EKL-i korpi ja nende üksikliikmete 
vahel ja EKL-i ürituste läbiviimine. Vaatamata korpi liikmete arvule presideerib 
Göteborgis iga konvent üks aasta esindajate kogus. Esimene suur emahulgaline kok
kutulek toimus 27.1o.47.a. Kontoristföreningeni ruumes. Sellele on järgnenud ter
ve rida referaat- ja koosolekuõhtuid. 30.apr. 1950.a. peeti esimene EKL-i maiõh
tu Carolus-Rex' si ruumes 63 osavõtjaga. Sellest ajast on mai vastuvõtt EKL-is ku
junenud traditsiooniliseks. 

Göteborgi Osakond on vanemaid Rotalia paguluses loodud osakondi. Ta on tegut
senud vahetpidamatult alates 1945.a. Osakonnas on kogu aeg rakendamisel olnud Ro
talia kodukorra tegevkonvendi osa. Vanuseastmed on jäänud endiseks, kuid vill ja 
till on võrdsed õigused ja kohustused. See moodus on näidenud, et Rotalia kodu
korra tegevkonvendi osa rakendamine mõlemi "seisuse" kohta on täiesti sobiv ja 
isegi paljudel juhiti1 de?, tarvilik. Osakonna siseelu juhtimist on hõlbustanud ka 
veel see, et Göteborgi on kogunenud terve rida vanu burše, kes on täiesti kodus 
kodukorra, traditsioonide ja uususte osas. Meil ei ole noorte ega vanade problee
me. Siin on vanad ja noored liitunud ühiseks pereks, seepärast et vanad on loovu
tanud osa oma õigustest ja alluvad tegevkonvendi määrustele. 

Kui võtta arvesse Rotalia kaugemat tulevikku, kas ei oleks otstarbekohane 
viia kogu Rotalia paguluses tegevkonventi? Kaoks ära senine ühtlusetus meie üle-
maailmlises struktuuris, koondiste ja osakondade tegevus läheneks rohkem tõepära
susele. 

Handelsbiträdeföreningeni ruumes, Göteborgi, neljandal korral, väikeses 
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ärklitoas on leidnud Göteborgi Osakond omale sobivad kooskäimise ruumid.Siin istu
me meie segamatult ja peame koosolekuid täpselt nii nagu vanasti Tartus. Kasvatame 
noori Rotalia põhimõtete vaimus ja loodame,et"paremail ajul õitseb me kodumaa". 

Toivo Ennok 
Roti X (Göteborgis) 

Q 
OTALUSED MAJANDUSTEGELüSTENA. 

Rotäiused edendasid silmapaistvat osa eesti ühiskonnas mitte üksi teaduse,teh
nika, põllumajanduse, administratiiv- ja teistel aialdel,vaid ka majandustegelastena. 

Käepäralt oleva Rotalia 1938a. (2.5. juubeliaasta) nimestiku järele oli ligi 500st 
liikmest umbes 80 majandusteadlast või sellele alale ettevalmistümas.Rida varemalt 
ülikooli lõpetanud majandusteadlasi olid aja jooksul jõudnud juhtivatele kohtadele 
ja nooremad olid neile järele jõudmas. Ka üliõpilastele võimaldati praktiseerimist 
eestkätt neis ettevõtetes,kus vanemad vilistlased olid juhtivail kohtadel, et anda 
neile praktilisi kogemusi tööprotsessis, seega võimaldades neil saadud kogemuste 
ja isikliku tubliduse abil kergemini elus edasi jõuda. 

Jüri Uluotsaga noorte probleemi küsimust ühe kommersi ajal Tartus arutades,ar
vas ta, et siin tuleb siiski põhimõtteks võtta, et "tühi kott ei seisa püsti", ja 
noorem peab kõigepealt ise ka edasipüüdlik ja tubli olema. 

Ajad mööduvad ja asjaolud ununevad. Kat sume nende ridadega meelde tuletada,mida 
tegid ja kus tegutsesid ro täiused Eesti Vabariigi viimastel aastatel enne Eesti oku
peerimist venelaste poolt. 

Majanduse alal tegutses samuti rida tehnilise ala inimesi,põllumajandustegelasi 
ja teisi. Andmed ei ole täielikud ja võib olla leidub neis ebatäpsusi,kuid raske on 
neid pääle ligi 15.a. nöödunist täpselt rekonstrueerida. 

Suurem osa allpool loetletud ro täiuste kohta meie ei tea, kas nad veel elus on 
või kus nad viibivad,kuid osa neist asub siiski vabas maailmas mitmel kontinendil. 
M a.i an du smin i s t r ik s oli Oskar Suur sööt korduvalt ning majandusministri abiks pikemat 
aega A.Keller.Peale nende töötasid majandusministeeriumis juhtivail kohtadel ja amet
nikkudena: R.I se, A.Kits,ü .Konni, J .Koorits, H.Mäsak, A.0ts,A.Saarva ja Fr.Viisima. 
Panganduses: 

Eesti Pank - A.Kalmet ja M.Köstner (nõuk.l.) 
Pikalaenu Pank - A.Keller (nõuk.l.) 
Eesti Maapank - T. Ennok, J .J oo st, E.Lampson ,A.Meresmaa, E.Pisuke, A.Puusepp, 

F. Reil j an, J. Sõ erde, O.Tief(alal. jur.kons.) ,J .Zimmermann j.t. 
Eesti Hüpoteegipank - Fr. Malm (pearaamatup.) 
A.-S.Eesti Laenu Pank - K.Martin (juh.l.) 
Eesti Maakrediitselts; - E.Kuutma (pearaamtup.) 
Eesti Rahvapank - A.Ventsel. 
Narva Majaom.Pank - A.Pahla( juh.l.) 
Pärnumaa Põllum. ühispank - M. Rebane (pearaamatup.), J.Tallo (juh.l.). 
Põllumeeste Keskpank - E.Hindrikus, E.Kohk, F.Kongo, A.Käbin (juh.l.),M.Köstner 

(panga juh.) ,A.Lossmann(nõuk.l.), L.Otti, A.Randal,0.Suursööt 
(juh.esimees) ,V.Toonekurg, H.Veem ja teised. 

Tallinna Maj aom. Pank - A.Hiie ja F.Laansoo. 
Viljandi ühispank - J.Adila(pearaamatupid.)J.Taagen(panga juh)M.Truusööt(nõuk.l.) 
Virumaa ühispank - L.Haus(pangajuh.) 

Kindlustus: 
K/S Eeks-Maja - T.Ennok ja 0.Suursööt (asjaaj .dir.) 
K/S Eesti - P.Kõpp (juh.l.) 
Kin dl. A.-S. Eesti Union - K.Martin (juh.l.) ja hiljem M.Köstner( juh. esimees) 
Kindl.A.-S.Eesti Lloyd - A.Lossmann (nõuk.l.) 
K/S Oma - A.Käbin (nõuk.l.) ja M.Truusööt (nõuk.l.) 

ühistegelised asutused: 
Eesti Kalurite Keskus - A.End, A.Mägi (pearaamatupid.), O.Timmas j.t. 
Eesti Karusnaha Eksport ühing - M. Köstner (juh.esimees ja ärijuht.) 



Eesti Lihaeksport - H.Hanson (Tartu Tapam.juh.), H.Hergauk, H.Karu (konserv, vabr. 
juh.),J.Konsin, A. Käbin(esimees), J.Luisk ja teisi. 

E.T.K.- G.Liidemann (ase juh.) ,M.Sõrra( nõuk.l.) ,M.Truusööt( nõuk.l.) ,P.Viilangu j . t. 
Kaub.Kesküh.Estonia - A.Eslas(nÕuk.l.) ,A.Käbin(nÕuk.l.) ,T.Kint( juh.l.)M.Kõstner 

(juh.l.) ,A.P etsi (pearaamatupid.) ,M.Truusööt(juh.l., eiinees ja ärijuht) 
Tall.E.Majand.üh. - V.Aasav?A.Eslas(dir.), T.Kint( juh.esim.) ,R.Möölmann, H.Ploompuu, 

E.Viivai (dir.abi) ja teisi. 
Tall.Sõjaväe Majandus Uh. - A.Lossamm (juh.esimees) . 
Tartu E.Majand.Uh. - L.Kuusik, J.Lenk, V.Lodi, U.Ojamaa, A.Pehk (pearaamatupid.) , 

M.Sõrra(juh.esim.) ja teisi. 
Vii j .E.P ollum.SIKaub.Osak. - P «Kreek,J .Pärn,P.Sester,M.Truusööt(ärijuht) j.t. 
Võieksport - V.Jaason, G.Laane ja K.Peiker(juh.l.) 
Muud kaub. .ja tööst, ettevõtted: 

O/ü Alko - O.Laurits(tehn.juh.) 
A.S.Beton - J.Liibant (ärijuht) 
O/ö Doomus - K.Martin (juh.esimees) 
O/ü Gipsoliit - H.Mäsak (ärijuht) 
Gold Fields õlivabr. - J.Suits ja E.Vähk. 
E.Kiviõli k/S - K.Raud ja S.Uusna. 
E.Metsa ja Tsell.A/ö - ScKelder,A,Keller(nõuk.l*) , A.Otemaa( osak. juh.) , 

A.Pals, E,Ro siin annus, E.Toonekurg. 
E.Metsatööstus I./S - U.Mesi. 
E.Põlevkivi T"!3SG„ - Fl0Eriks, R.Rava, M. Uriko(nõuk.l.) 
E.Turbatööstus - MJr.ös:ner(nõuk.l.), N .Voore(Tootsi briketibabr. juh.) 
Ehituskivi - H,Mä^:>(dir,.), J.Kivestu ja N .Pääsuke. 
Sped. Estonia Haii;: a - V. ̂liik(ärijuht) ,J.Koorits( juh.l.), A.0ts( juh.l.). 
Kitsarööp.raudteede A/S ~ It.Uritam( juh.esim.) 
Kook ja Ko.Tartu r:r totosse liinid - J.Matt(ärijuht) 
Kunda Tsnm.va.Lr. - J.Prink-Sprenk(pearaamatupid.) 
A.Langebrai::i Portsel*tööstus - J.Kivestu (tehnl. juh.) 
Lossmann & Co - 0.Lossmann (ärijuht) 
A/S Mobile Ltd. - K.Kastner (juh*esimees) , 
K/'u7 Oma Maa - Männasoo, J.Taagen( juh.l.), M.Truusööt( juh.esimees.) 
Raadio Ringi:'iäling - M ,Hurt, A.Keller (nõuk.l.) ,R. Kraemann, F.Olbrei (direktor), 

E.Puusepp. 
Rapla piirit.ruhat/o. vabr. - 0. Puu sepp (juh.) 
RET raadio teh. - F.Olbrei (juh.l.) 
Riigi Viljasalv - M.Pisa, A,Kangro, J.Koorits(dir.) j.t. 
Riigi Viinatehas - R,Johanson. 
Riiki.Telliskivi teh. - O.Hõnm(Kopli t. ell i slc. vabr. abi j uh.) ,0. T aar (O/ü diato-

miidi juures) , M.Uriko( juh.esimees) . 
A/S Rotermnnni teh, - A.Lossmann(juh.l.) 
K/ü Sakala - J.Kask, J.Taagen( juh.l.) ,A.Tomasson( juh.) ,M.Truusöot( juh.l.) j .t. 
The Shell Co.Ltd. - J,Toomes (tehnil.dir.) 
Silikaatkiviteh.Kvarts O/li? - M.Uriko( juh.esimees.) 
Tartu Pärrriiva.brik ö/ü - A,Lossmann (juh.l.) 
Tartu Põllum.Seltsi Näitus - H.Suursoöt (asjaajaja dir.) 
Tilga & Ko»- K.Martin (ärijuht) 
Nahatööstus Union A/S - V.Leiner. 
O/ü Uus Eesti - A.Käbin(;'uh.l.) , G.Palu, K.Peiker, 0.Suursööt (juh.esimees) , 

M.Truusööt(asjaajaja dir.) 
A/S Volta - A.Holert. 

Peale selle töötasid neie inimesed kaasa tubakavabrikutes. 
Oma era-äriettevõtteid juhatasid V.Erleman, F.Krabi, K.Paas ja teised. 
Majanduse alal töötasid veel palju teisi ro talu si, kellede nimesid ja töökohti 

on nüüd üika aja mo c dujr.i s ei raske meel de tuletada.Ka siin nimetatud rotalused töö
tasid kaasa veel paljudes teistes ettevõtetes, juhatuse, noukogu jn revisjonikomis
joni liikmetena^ või olid kaasosanikud. 

Martin Köstner 
Roti Vill 
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ORPI ROTALIA VILJANDI KOONDIS 

1935- aastast alates hakkas Rotalia pere Viljandis märgatavalt kasvama. 
Suured teened selles järjekindlas liikmete arvu tõusus Viljandis olid kaht
lematult kaasvilI Mihkel Truusööt'il, kellel kui ühel Viljandimaa kõige sil-
mapaisvamal majandustegelasel olid suured võimalused ka meie inimeste tööle 
rakendamiseks Viljandis. Seepärast jääb selle tubli töömehe, hää rotaluse 
ja osava organiseerija nimi vahenditult ühendusse Korpi Rotalia Vilistlaskogu 
Viljandi Koondise tekkimise ja ellu kutsumisega. Koondise asutamiskoosolek toi
mus 1936. aastal Kirjastusühisus Sakala ruumes, Lossi tänav 26, kus ka kõik hi
lisemad juhatuse kui ka üldkoosolekud peeti. Asutamiskoosolekust võtsid osa tol 
ajal Viljandis asuvad vill vill Hans Ester, Juhan Taagen, Aksel Tomasson,Mihkel 
Truusööt, Kiirelt tihenesid meie read, sest varsti kuulusid meie koondise 
perre peale eelmainitute veel vill vill Jüri Adila, Jüri Jakk, J oh. Kaarma, 
Albert Mikkor, Juhan Raud, Nikolai Schmidt, Johannes Sumberg, Jaan Tarem,Edgar 
Mägi, Albert Kukkur ning confrl confrJ Ilo Hõlpus, Juhan Ka.sk, Kodc.nipork,Joh. 
Pärn, Hugo Rootalu, August Taimet, Leonid Tammaru, Elmar Vaaro, Martin Kurol 
ja rebi rebi Lembit Klettenberg, Heino Naber, Ruudi Mannasoo, Valter Oja,Paul 
Scster, Helmut Tõigast, Raimond Mägi, Sillapere. 

Pilvitu ja murevaba oli tol ajal meie kodumaa taevas. Ro täiuste tublid 
panused meie rahva majan ehise- ja kultuurielu kiires arengus olid silma
paistvad. Meie aastaid kestnud pingutused hakkasid vilja kandma. Võimsa
malt ja vägevamalt kui kunagi varem ,lehvis Tartus meie endi armsal CIQI-l 
sini-mus t- r oh cl in e, Ei ole siis ime, et sellel lootusrikkal ajajärgul asu
tatud koondis sai elujõuline. Omavaheline kontakt oli tihe ja tegevus hoog
ne. Peamiselt kendis see tegevus seltskondlikku laadi, kuid et Rotalia 
pere noorte liikmete arv Viljandis pidevalt kasvas, kes oma õpinguid olu
de sunnil jätkasid väljaspool Tartut, siis oli koondise tegevusel ka kas
vatuslik ülesanne. Koosviibimised olid sagedased, nii meestel omavahel 
kui ka koos daamidega. Tavaliseks koosviibimiste kohaks oli "Tiivel",kus 
meie kasutada olid täiesti omaette avarad ruumid ning ka Lossi ja Tartu 
tänava.te nurgal asuv "Saksa Kasiino", kus toimus üks suurem uue aasta vas
tuvõtt Viljandi Rotalia perele ning kus oli osavõtjaid ka Viljandimaalt ning 
Tartust ja Tallinnast. 

Nagu omal ajal Tartus, nii kujunes ka Viljandis ilusaks * kombeks sün
nil aste lauluga "äratamine "• koos sellele järgneva "tribitski" viskamise 
ja hoogsa cantuse tegemisega. Rõõmus pidu kestis sageli kuni vara val
geni. Kujunes muuseas traditsiooniks kinkida igale "juubilarile" kris
tall shoppen vastava graveeritud pealkirjaga. Asjal oli see mõte, et nii 
aegapidi kõigil koondise liikmetel koosviibimistel oleksid ühesugused õlle-
shoppenid omast käest võtta. 

Suurematest üritustest meeldejäänumaks on Tartu Vilistlaskogu Koon
dise külaskäik 1937. aasta suvel Viljandi, kusjuures korraldati ka ühine 
väljasõit Viljandi ligiduses asuvale kaunile Siniallikule. 

Sellele külaskäigule järgnes Tartu Vilistlaskogu kutsel meie koondise 
vastukülaskäik Tartu. Samane tihe läbikäimine süvendas ja ühendas veel 
enam Rotalia pere omavahelisi sõprussidemeid. 

194.0.aasta alul ulatus Viljandi Koondise liikmete arv veerandsajani. 
Koondis oli noor ja aktiivne. Kavatsusi oli palju ja töörõõm nende plaanide 
teostamiseks ei puudunud. Ent nagu kõigele muule, mis meile armas ja kallis, 
nii ka Rotalia tegevusele tegi ajutise juriidilise lõpu kommunistlik terror. 
Meie tegevus halvati, luid meie vaim jäi elama. Need on tugeva puu jõulised 
kasvud, mis üle iga maa ja mandri laialipillatult omale üksikute koondiste 
näol eluvõimalusi otsivad* 

Loodame, et kord saabub aeg, mil need üksikud laialipillatud killukesed 
koonduvad jälle meie vabal kodumaal üheks suureks Rotaliaks ning et ka Vil
jandi Koondis saab jatkata oma poolelijäänud tegevust. 

Aksel Tomasson 
Roti Vill 
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LÜHIAJALUGU MIHKEL LUHT'IST 

Vanasti oli hää olla proviisori poeg: sai apteegis sündida. Praegused pro
viisorite pojad sünnivad haiglas. Mihkel sündis vanal ajal, täpselt 5.1. 1894-
Habarovskis. Ja apteegis. Spir. vini, Ol.ricin. ja teiste vähem tähtsate rohtu
de pudelite säras. Kui noor Mihkel sai 7-aastaseks, saadeti ta pudelite häda
ohtlikust lähedusest ära Tartusse teaduse allikale, kus seda viimast joodeti 
segatult aq.non destill.-ga. Allikas ise asus Tartu realkoolis. 1910.a. oli küp-
susetunnistus käes. Isa oli sellest nii imponeeritud, et usaldas Mihklile esi
mese iseseisva tööna hoovi planeerimise Habarovski linnas Hiina maal. Sellega 
oli noore abituriendi tulevane elutee määratud: temast pidi saama insener. 1911 
oldi Tartus ja pandi ülikooli^õnged välja: Teedeinseneride Instituuti,Elektro
tehnika Instituuti, Tehnoloogia Instituuti ja Kroonlinna mereväe laevainseneride 
kooli. Võistluseksamite järgi kaks esmaltnimetatud instituuti tõmbasid omad 
uksed pärani ja rektorid ütlesid: "požaalusta, gaspodin Ljuht". Kummardus sinna 
juure. Mihkel valis Teedeinseneride Instituudi (Putej Soobštšenija).Sellel oli 
ilusam munder. Nii võis tudeerimine peale hakata. Ega sellest palju rääkida ei 
ole. Differentsiaalidega hakkas peale ja läks üle geodeesia ning ehitusstaatika 
diplomitöö poole; Seda tööd sai tehtud, kui seltskondlik tegevus mahti andis. 
Sõpru oli Piiteris palju, üks sõber andis kont aleti teisega ja varsti oli-neid 
nagu seeni pärast vihma. Nii tekkis kontakt Paul Mägiga. Mihkel sattus E•üli
õpil. Abiandmise Seltsi. Noorliikmed hakkasid selles organisatsioonis iseseis
valt tegutsema. Laulsid neidsinatseid põrgulisi buršilaule, muretsesid endile 
leibbursid jne. Vanemad said peagi aru, et see asi tüürib korporatsiooni poole. 
See ei meeldinud. Vastolud läksid suuremaks ning 1913*a. tuli krahh. Tulemus -
korporatsiooni asutamise ideele anti käik. Mihkel ikka kaasa rassimas,mälestuseks 
sellest täht Rotalia vapis. 

Vahepeal käis Amuuri raudtee ehitusel oma uut mundrit näitamas praktiseerimise 
ettekäändel. Kohapeal oli tüüfus lahti. Kuna see Mihklile uudiseks oli, otsustas 
sellestki osa võtta. Sai terveks vaatamata 2-kuisele haiglaravile. Maailmasõda 
algas, nagu see üldiselt teada, 1914•&. Ka Mihklile. Värvide kandmine keelati 
ära. Viinamüüki piirati. Suurtükiliha tarvidus tõusis. Lipnike-koolid võistlesid 
noorte tudengite pärast. Mihkel poolvalmis insenerina pääses esialgu võimalusest 
võidelda tsaari ja "roodina" eest. 

Varsti kukutati tsaar ja "roodinast" sai "revoluutsia". Sakslased okupeeri
sid Eesti ning side koduga katkes. Tudeerimine tuli pooleli jätta ja söögiraha 
teenida Tveri kubermangus eesti käsitööliste artellis. 1919.a. abiellus Narvast 
pärit Marta Siig'iga. Kas nüüd just sellepärast, aga aasta 1919 näeb Mihklit 
jälle Piiteris tudeerimas. Lõpuprojekt valmib 1920. ning ta registreeritakse 
teedeinsener nr. 4984-ks. Sama aasta jõuluõhtul saabub optandina Narva karan
tiini koos ins. Rudolf Ise, Ph.Kaljoti ja M.Pukitsiga. 

Eestisse jõudnult hakkab tööle Raudteevalitsuse liikiemisosakonnas. See 
osakond liikus Mihkli jaoks liiga palju ja ta läks üle teedeosakonda. Ehitas 
maju, muuseas Ellamaa jõujaama hoone. 1924.a. läks Mihkel mulke vaatama.Ehitas 
neile paar maja,m,s« Vabat.Tuletõrje ühingu maja Viljandis, kuid varsti sai te
mal villand mulkide upsakusest ja 1927.a. sai temast Järva maainsener ning hil
jem teedeinsener. Et Järvamaa teed olid sellised nagu nad olid, oli Mihkli tee
ne või süü. Paar pisikest maja ehitas ta muidugi kah Paides ja oli ka muidugi 
suur seltskonnategelane. Tartus oli ta reeglipäraselt kommerssidel ja tuntud nii 
maa peal kui ka purgatooriumis 

trahh-trahh-bumm' ina. 
1940.a. hakkas Läänemaal teid ehitama. Enne Eestist lahkumist 1944.a. oli 

Valga maainseneriks. Saksamaa põgenikelaagrite kaudu jõudis Mihkel 1948.a. Stock
holmi ning tegeles arhiivitöölisena. Sellest ametist sai isu täis 1951.a. Ta 
otsustas sõita Kanadasse ja tegigi seda . Ajas sihti läbi Kanada maa ja kuna see 
maa väga suur on, siis oleks seda tööd jätkunud kauaks. Oleks küll, kui mitte 
suhkruhaigus poleks kallale tulnud. Kanadas on halb haige olla. Kulukas kah. 
Sellepärast tuli Mihkel Rootsi tagasi ja tegeleb siin arhiivitööga, Rotaliaga ja 
oma sünnipäeva pidamisega. 
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Nii on üks kümnest tähest meie korporatsiooni vapis oma elupäivi mööda saat
nud. Rotalia vastu on juubilar üle 40.a. tundnud elavat huvi. Mihkel on tuntud nii 
noortele kui ka vanadele originaalse ja värvirikka mehena. Tema ei ole vaba meile 
kõigile ühisest veast - tahtmisest silma paista. Vahe seisab vaid selles, et nih
kel seda teeb teisiti kui muud harilikud surelikud. 

"Meie Side" toimetus hindab Mihklis truud ja hinnatud kaastöölist ning ühineb 
teiste õnnesoovijate kooriga: 

"Plurimus annus....." 

Toimetus. 

STOCKHOLM (T.T. - Reuter - AP) 
"Meie Side" toimetusele teatatakse Stockholmist, et vilistlase Mihkel Luht'i sünni
päev peeti 5.jaanuaril 1954Stockholmis suure trall, trah pummiga.Osavõtjaid oli 
24- inimest. Korp J Rotalia poolt anti üle sini-must-roheline laualipp, Rootsi koondiselt 
kingituskaart, Kanada koondiselt auaadress, õhtu jooksul loeti ette hulk tervitusi 
kõikidest maailmajagudest, muuhulgas USA koondiselt, konvendilt ja VillKogu juhatu
selt. 

KÕIGILE ROTALUSTELE 
PLANETAARSES KÄEULATUSES. 

Olge südamlikult tänatud mulle saadetud õnnesoovide ja nägusate kinkide eest, 
millega mulle meelde tuletasite mu, seekord ümararvulist 2x2x3x5 aastapäeva. Ma 
pean enda kaitseks tooma näite: vedur seeriast M.L4No*4985, käigus graafiku järgi 
ja sageli ilma graafikuta. Tehtud kilomeetrite arv vastab oletatavasti neljakord
sele ekvaatori pikkusele.Võime kohaselt veereb ta vahelduva kiirusega.Kiirus ja 
aeg annavad tee pikkuse, nagu seda ka liikümiäe integraaliga kindlaks võib teha. 
Integraali intervallid olid seni aastate pikkused,intervalli alg- ja lõpp-viivud 
vastavad läbisõidetud vahejaamadele.Edaspidi on lihtsam arvutada intervalle päeva
de kaupa, kuni> t annab T max. 

Praegusel hetkel seisab ees pika tee lõpposa; vedur ja rong on sõiduvalmis, 
veereda tuleb nii peateel, kõrval te ei ja lõputeel. Teed ise valida ei saa: selle 
suuna määravad jaamaülemad ja roopas ead j ad, selle pikkuse eelseisvad tõusud mäkke, 
kui ähkides suudad niikaugele jõuda oma söe, vee ja elektrivoolu tagavaradega.Kui 
liigud allamäge, siis mõni kartlik sõitja paneb pidurid tööle, saal leus midagi pole 
oodata. Niisuguste väljavaadetega võib minna sõit lahti tumedasse tule vikini, kuni 
sa oled ajast ja arust läinud muinsusesemeks ja sind saadetakse vedurite vanadeko
dusse roostetama. Siis tulevad uudishimulikud poisikesed, hakkavad pöörama su regu
laatoreid ja kulisse ja tõmbavad aurusurve vilepidemest. Sina aga suggereerid neile 
muinasjuttu sellest kunagi tuntud raudtäkust seeriast M.L.. 

Ärgem rutakem ettäJPraegu vilkus roheline silm, pilgutas ja soovis head teed! 
Ärasõit! 

Stockholmis, lo. jaanuaril 1954. 
1 2 "3 •*- >  ̂

trahh, trahh, Bumm. 

7. veebruaril pühitses oma 50-e aastast sünnipäeva vii! Paul Leemets. Rotalia 
Rootsi Koondise poolt anti üle traditsiooniline kink - korporatsiooni laualipp ja 
sünnipäevast osavõtnute poolt tsirklikarp "Richter". 

"Meie Side" toimetus ühineb teiste rotalustega ja soovib juubilarile palju 
õnne 



- 26 -

JUUBELIALBUM 

on nüüd juba kõikidel käes ja läbi ka loetud. Selle toimetamisega on olnud 
kindlasti palju tööd ja vaeva, seda enam, et artiklite autorid on laiali mööda 
maailma, kus nendega on tulnud sidet pidada kirja teel, peavaevanägija asus 
USA-s ja trükkimine toimus Kanadas. Aega selle koostamiseks ja väljaandmiseks 
oli ainult aasta ümber. Lühikesest ajast ja keerulistest toimetamisoludest 
hoolimata on album kõigiti õnnestunud. See annab ümariku ja ülevaatliku pildi 
Rotalia 40-aastasest elust ja tegevusest. Artiklitest väärib erilist tähele
panu vii: Käbina oma "Teenige vaimu". Suur tänu, Abel, mehiste sõnade eesti 

Palju hoolsat tööd on tehtud statistika alal. See suur töö ei avaldu 
lehekülgede arvus, vaid on kontsentreeritud tabelitesse. Seda tööd hinnates 
peame meeles pidama, et materjali polnud kusagilt valmilt võtta, vaid andmed 
on tulnud hankida liikmeilt. Kindlasti olid saabunud andmed mitmes tükis üks
teisele vastukäivad, sest mitte kelk ei mäleta minevikku ühteviisi hästi.Neist 
andmetest on siis tulnud rekonstrueerida minevik. On üsna loomulik, et seal 
esineb ebatäsusi. 

Nüüd, kus album on kõigil liikmeil käes, oleks soovitav, et kõik jõudu 
mööda kaasa aitaksid esinevaid vigu parandada. Niiviisi saaksime pikapeale 
üsna täpse pildi minevikust. 

Omalt poolt tahaksin elata presiidiumi tabeliga.U sun, et seal on viga kus
kil 1935./36.a. presiidiumi koosseisus. Olin oma teada esimees 1935 IIs. Iga
tahes siis, kui Rotalia käes oli jällekordne EKL-i pr9sideerimine. Oldermaniks 
oli vist Toonekurg või Viival. Ma pole küll päris kindel. Tolleaegsed rebased 
või nooremad confrJ võiksid oma värskema mäluga siin aidata. Sääraseid ebatäp
susi võib ju veel olla. 

Kui nüüd kriitikat teha, siis võiks vahest ütelda, et pildid pole just 
kõige selgemad ja mõnes kohas on asjatult palju valget ruumi. Aga need on 
trüki tehnilist laadi vead ega puuduta toimetajaid. Muidu on paber hea, trükk 
selge ja raamatu välimus lihtne ning soliidne. 

Kõigile neile, kes albumi koostamisega ja trükki toimetamisega on näinud 
suurt vaeva, olgu öeldud palju tänu.' 

V. Klauren 
RotlVill 

Mõningaid parandusi .juubelialbumi statistilises osas. 

Surma läbi lahkunud kaasvendade loetelus esinevad järgmised eba. täpsused: 
Vii 10 .Hindrelcus sai õnnetut surma 1941 (mitte 1937). 
Vil.O.Daniel suri 1945 (mitte 1946.) 
ConfrIA. Raiküla suma-aastaks ei saa kuidagi olla 1937, kuna ta oli 

oldermaniks 1938/1939 (vaata presiidiumite tabel). 
Vii J Al.Kask ei surnud mitte Eer.:tis, ega ka mitte Tsehhoslovakkias, 

nagu seda võiks järeldada artiklist 59*leheküljei, 
vaid jäi kadunuks viimastes võitlustes Berliini all. 
Kuna olin temaga koos pikemat aega samas väeosas,sain 
jälgida tema saatust ja surma aastaks saab olla lan
gemise puhul 1945? mitte 1944-

Confr.P.Toos sai surma õhurünnakul Dresdenis ja see asub Saksamaal, 
mitte Tsehhoslovakkias (artikkel lehele. 59). 

Presiidiumite tabelis esineb senior X-na 1934 II sem. vill E. Viival, kuna 
ta aga sel ajal oli värvikandja, rebane resp. noormaja,ei saanud ta kodukorra alu
sel olla senior X. 

Mina olin oldermaniks 1936 II sem. ja 1937 I sem. 

Aadu Toomes 
RotiVill 
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Mõned kuud peale 40-a aastapäeva pühitsemist jõudis minuni ka juubelialbum. 
Poksuva Südamega avasin siis kauaoodatud albumi ja asusin seda uurima. 

Selge on? et tööd on tehtud, on püütud ja katsutud koostada, igasuguseid and
meid ja kirjutusi õige paljudel aladel ühenduses Rotalia eluga kuni tänapäevani. 
Andmeid lugedes aga selgub,et meil puudub igasugune kroonika Rotalia kohta ja pub
litseeritud andmed on hääs usus avaldatud nii nagu need koostajail mälus olid. 

Kuid tegijal juhtub mõndagi. 
Ei ole mõtet kritiseerida ebatäpsusi ja eksitusi albumi andmelises osas,seda 

f enam tuleb aga hinnata seda,et on loodud alused,mille järele on meil võimalik alus
tada kontrollitud kroonika koostamist. Siin peaks olema igaühe koos- ja kaastöö 
teretulnud. 

Püüan cit-in esiteks edasi anda minu poolt vahepeal kogutud andmete põhjal 
presiidiumite ko^-isud 1931 - 1936: 
Aas Cc» j 3. 

semester RotlX RotlXX RotIXXX RotlOldl 
1931 I sem. V„Pärtelpoeg 1) K.Hallile l) V.Mesi 1) A.Tomasson 1) 
1931 II " V.Pärtelpoeg l) 
19?2 I " V.Pärtelpoeg 1) 
1932 II " V.Klauren 1 & 2) E.Toiger 1 & 2) J.Sumberg 1 & 2) K.Hallik 1 & 2) 
1933 I " G.Sirel 3) E.Toiger M.Tedre K.Hallik 
1933 II M K.Hallik Z.) E.Toiger 4) A.Pals 4) J.Pedak 4) 
1934 I " A.Tomasson 5 & 6) E,Toiger 5) A.Pols 5) J.Pedak 
1934 II " A.Tozssnen 6 & 7) J.Pärn 7) J.Adila 7) E.Leetaru 7) 
1935 I " V.Toonekurg E.Viival 8) A.Raiküla E.Leetaru 
1935 II " V,Klsurcn J .Martin S) T.Agur 8) E.Viival 8) 
1936 I E.Vilvrl 

1) V:,3tavad fotod eenfrJT.Ennokil, Göteborgis. 
f 2) Presiidium, milline võttis allakirjutanu rebaseks. 

3) Al] r.jutrmu omab värvipaela, milline antud s/s seniori poolt, 
t 4) vrssiidlun, milline sõlmis sõpruslepingu soomlastega. 

5) ViiJK«Aasa,Göteborgis,omab vastavate allkirjadega värvipaelad. 
6) VilA* Tomasson,Göteborgis,omab konvendi poolt kingitud sigaretietui. 
7) Presiidium, milles oli allkirjutsnu liige. 
8) V il J E. V il vai' i andmetel. 

Vii.' E.Vilvali arvates 1936.a. alates peaks presiidiumite tabel olema õige. Mina 
pean aga lisama,et juba minu poolt koostatud tabeliosas esinevad lüngc.d. Eksitusi 
võib esineda ka hilisemas tabeli osas (vaata eelolevat vii J A.Toonese artiklit.) 

Tabeli lõplikuks viinietlemiseks oleks kõikide sõnavõtud "Meie Side" veergudel 
enam kui teretulnud. 

On esitatud ka presiidiumite koosseise praeguste Osakondade ja Koondiste kohta. 
Vaatamata,et nende kohta on olemas autentseid materjale, on ette tulnud vigu.Näi
teks on mind 19 V*5/50 aastal nimetatud Göteborgi Osakonna senioriks, kuid seda oli 
confr,' H.Karir 

Presiidiumite tabelit pole aga üldse koostatud Tallinna ja Varssavi konventide 
kohta, samuti on mööda mindud Viljandi ja Rakvere koondiste tegevusest. 

ülikooli õppejõudude hulgast on jäetud nimetamata vii.' Fr.Malm. 
Arvukalt on ka. eksitusi kadunute nimekirjas. Ma püüan edasi anda mõningaid 

parandusi, mida vahe pesi on osutunud võimalikuks koguda: 

Aasav, Voldemar 1) 
Agur, Theodor 2) 1941 mõrvatud kommunistide poolt 
Dani cl,Oskar 3) 1945 
Hergrul: ,Har-?ld A) 

.) Scja lõpul elas Tsehhis vastavalt vii J H.Luik'i andmetele. 
2) Confr.Th.Agur biulus EK!A gruppi ning mõrvati kommunistide poolt. 

Peale sakelaste poolt maa vabastamist võtsid tema matustest Juurus 
osa vii J E.Leetaru (asetas pärja konvendi nimel) Ed.Mets,E.Peegel ja Ekbaum. 

3) ViiJ A.Toomese andmetel. 
4) Metsavend alates 22.sept,1944, vastavalt confr.O.Kuulepi andmetel. 
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Hindrekus, Osvald 1941 1) õnnetu juhtuni läbi 
Kask, Al. 10) 1945 

2) 
Saksamaal 

Kripson, Leonhard 19a 2) mõrvatud kommunistide poolt. 
Laane, Gustav 1941 õnnetu, juhtumi läbi 3) 
Oja, Valter 4) 1939 Viljandis. 
Reichmann, J aak 5) 
S chmidt,Nikolai 1941 Tartus. 
St amm, Anton 6) 1944 Posenis. 
Sööt,Edgar 1932 Tallinnas 7) 
Toos, Peeter 10) 1945 Dresdenis 
Varvas, Paul 1937 S) Soomes, 
Raiküla, Anton 10) 1939 9) 

1)Suri 1941.detsembris. Sõites mootorrattaga pork. s kokku Saksa sõjaväe 
autoga. Oli metsavend. Võttis osa 1938.a. kommersist, vaata Rotalia 4-0.a. 
juubelialbum Ihk.52. 

2)Mõrvatud Tartu vanglas kommunistide poolt. 
3) Mõrvati õnnetii juhtumisena metsavendade poolt. Vii J G.Laane oli allakirju

tanu akadeemiline isa. 
4)Allakirjutanu võttis koos vii.'A.Tomassoniga matusest osa. 
5)J.Reichmann jättis allakirjutanuga jumalaga Eestist põgenemisel 1944.a. 
sept.Lähemaid andmeid peaks saeme vii .'J .Reichmanni tütrelt pr.Pärl'ilt. 

6)Georg Adelheim: "Nachtrag zur Baltischen Totenschau 1939-1947,Göttingen 
1952, Ihk. 152: - . Stamm,Anton,Dr.med. ,0berarzt am Militärhosp. in Joachims-
tal bei Reval, Generaloberfeldarzt, geb.Dorpat 27.III 1884, gest.Posen 
2.XII 1944". 

7)Allakirjutanu viis rebasena värviatribuutide paki Tartu jaama edasi saat
miseks Tallinna viiJE.Sööt'i surma puhul. 

8)Confr. T.Ennok võttis matusest osa. 
9) V aa ta Rotalia 40. a. juubelialbumi Ihk.69 - A.Raiküla esineb oldermcnina 
lo.dets.1938.a. 

10)ViiJ A.Toomese andmetel. 

Meil puuduvad täpsed andmed 1940/41. a. arreteeritud,küüditatud ning mobiliseeri
tud ro talus te kohta. Allakirjutanu on nõus vastava nimekirja koostamist enesele võtma. 
Palun kõiki kaasvendi omad vastavad mälus olevad andmed minule saata. Aeg ajalt infor
meerin Koondisi ja Osakondi kogutud materjalide üle paranduste ja täienduste saami
seks. "Meie Sides" esialgu ei kavatse neid andmeid avaldada,küll aga tulevikus mõnes 
juubelialbumis kui aeg selleks küps. 

Jüri Adila 
RotJVilJ 

Uus vilistlane. 
12.nov.1953. anti Stockholmis värvid koopteerimise korras vilistlaskokku vastu 

võetud vii J OSKAR TAMMI SOO -le. 
VilJO .Tammi soo on sündinud 22. dets. 1902 .Harku vallas. Lõpe tanud J .Veflholmi era-

hunnnitaargümnaasiumi Tallinnas 1923.a. ning Tallinna Tehnikumi dipl.ing.-ina 1933-a. 
Osavõtnud Vabadussõjast Tallinna kooliõpilaste pataljoni koosseisus.Eestis töötanud 
Põllutööministeeriumis ja Asundusametis juhtivatel kohtadel. Praegune asukoht Stock
holmis, kus töötab Lantbruksnämndi juures kuluurtehnika alal. 

Toimetus palub "Meie Sides" nr.5 (1953) avaldatud nimekirja vastavalt täiendada. 
VilJO.Tammisoo aadress on - Hasselquistvägen 27 I, Johanneshov. 

GÖTEBORGI EKL: JA EKVL! 
esindajate eraviisilisel nõupidamisel EKL.' senior korp! Frat.Estica vilistlane Gustav 
Kornel tõstis üles küsimuse, kas EKL! ei peaks astuma ühendusse üksikute läti resp. 
leedu rahvusest korporantidega, kes elavad Göteborgis. Samas palus omale teatada iga 
konvendi seisukoht, kas läti resp. leedu korporante kutsuda EKL! perekonna- ja õlle
õhtutest osa võtma või mitte. 

Küsimus ei ole kaugeltki mitte lahendatav ainult Göteborgi osaga, vaid seda 
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tuleks võtta arutuse alla kõigis keskustes,kus elab praegu korporante Baltikumist. 
Samuti oleks soovitav teada saada üksikute EKLJ, eriti meie lükuetc asukohad, 

kclledeLdcle võimalik vahemaade pikkuse tõttu ühendusse astuda ei EKL!-iga ega meie 
koondistega, et otsida neile võimaluste piirides ühendusteid teiste Balti rahvus
test korporantidega läbikäimiseks,eeldusel et neid on organiseeritult ümbruskonnas. 

Eriline ülesanne oleks aga kontakt luua leedu korporatsioon Fraternitas Bal
ti ensise liikmetega nii Euroopas kui Ameerikas. 

Jüri Adila 
RotJ Vii! 

VILISTLANE NIKOLAI KQBTCT KIRJUTAB SAKSAMAALT; 

"Kui lugeda "Meie Sidet", siis leiad sealt ikka konvent, koondis, osakond, 
EIKiL: ja. FIKJVJLJ Kuid siin Augsburgis pole midagi sarnast.Oma inimestega olen 
ühenduses kirja teel, sest meie oleme Saksamaal hanereas põhjast lõunasse ja võib 
olla see tähendabki meie äralendu,Augsburgis on meid 3 EKL 1 meest,aga võib olla ka 
neli. 

Võib lugeda,et peate kommerše,kuid kas meie, üksikute laialipillatute peale 
ka mõtlete?Siin ühtegi EKLJ kommersi peetud pole,kuid ümberasujad Lätist on siiski 
pidanud juba kaks ja ühest nondest olen minagi osa võtnud,teisest pidin loobuma 
haiguse tõttu.Nimelt Riia korp J Curonia-Baltonia kutsub meid ikka oma oi emis tele. 
Seal on ka mõned eestlased,muuseas ka meie kadunud vii JA. Stamm' e vend.Nendega ajame 
juttu eesti keeles.Umbes poolteist aastat tagasi asutati Müncheni ülikooli juure 
Eestist ja Lätist ümberasujate poolt korpJFraternitas Dorpatensis.Olen ka nendega 
kokku puutunud. Mis kaasa tehtud kommersi puutub,siis seal polnud sellist ranget 
korda naju seda neil oli ja arvatavasti ka on .Muide nendega, läbisaamine on väga 
hää ja sõbralik ning nad on kaunis vastutulelikud." 

Armas ka.asvi"' ' Nikolai Kornev, 
see oli 20 aasta/t tagasi kui ühel hilisel veebruarikuu õhtutunnil külastasid 

Sind kolm tolleaegset confraterit E.Leetaru, A.Tõnissaar ja allakirjutanu ning 
küsisid Sinult nõu kohtuasjade ajamiseks: 

"Olime kavatsenud confrJE.Toigerit külastada,kes juhuslikult resideeris sel kor 
rai kusagil Peetri kiriku ümbrus es, Jalutasime kolmekesi üle Ema j õe.Mina toetusin 
kepile, mida tarvitasin toeks oma haigele j alale.Leidsime kätte õige maja. Astusime 
eesuksest sisse ja avastasime tikutule valgusel,et confrJE.Toiger pidi elama teisel 
korral „ J õu onud ukse taha koputasime "tagasihoidlikult" uksele. Kui sellele mingit 
vastust ei järgnenud,adusime jällegi trepist laskumisele, kusjuures mõned korrad 
libises kepp minu käes ja riivas "Arnelt" trepikäsipuu pulki. Allaminek oli võrdle
misi mugav, sest all oli keegi vahepeal avanud korteriukse,millest viskus suur val-
guselaik trepile ja ettekotta. Aga mida allapoole jõudsime, seda tumedamaks muutus 
valgus,sest seda varjas suur mehekogu.All võttis meid ärritatud mehehääl vastu, 
nimetades meid häbematuteks koolipoisteks, kes kolavad treppidel. Confr.E.Leetaru 
soovitas temal rahulikult tuppa tagasi minna ning end mitte võõraste inimeste asja
de vahele segada. Nüüd hakkas mees meid sõimama (ma jätan siin lähemalt spetsifitsee 
rimata,et lapsed rumalaid c?nu ei õpiks), lõi rusikaga rinnale ja ütles, et tema 
on majaperemees. Selle peale oli meil kolmel kohe palju parem meel ja soovisime me
hele õnne,et on nii jõukaks saanud ning endale maja muretsenud.Keskustelu jätkus, 
püüdsime kõigiti peremeest "rahustada",kuid mõju oli vastupidine.Pea olime siiski 
sunnitud maja maha jätma,sest peremees oli saanud puuhalu kätte ja ähvardas meid 
maha lüüa. 

Tundsime kolnekeri pisut piiniil:kust,võõras inimene sõimab kere kõige lopsaka
mate väljendu et 0.3a t&'.c,b.iid maie ei tea teps,kes mees ise on.Leidsime kõik,et huvi 
tav oleks kindlais tehn j ui 33 mehe nimi ja ainuke abinõu selleks oli politsei abi. 
Tartu oli aga tol ajal idülliline ülikoolilinn,kus õhtutundidel enam palju korraval 
vureid tänavatel ci liikunud.Lähem politseijaoskond oli arestimajas Emajõe kaldal, 
tüüri sine sinna ja saimegi ühe kordniku endile kaasa, kes lubas meid aidata tundmata 
mehe nime kindlakstegemisel, Väsitavast kaigust üles mäkke pääsmiseks sõitsime seekord 
taksiga maja ette,kus confrJE.Toiger elas.Vastavalt viisakatele Tartu tudengi komme 
tele esitasime endi nimekaardid komrikd kaudu majaperemehele ning palusime kindlaks 

ir t 

b h 
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"teha härra nimi,kes pisut tagasi meiega. väga huvitavat juttu ajanud. Velatamata är
ritusele tuli mehel esitada oma isilcutunnistus kordnikule,kes sellest välja kir
jutas tema nime ja aadressi. Mees -sutus üheks Tartu mütsi tegi jaks." 

See oli jutt,mida Sinule sel külmal õhtul jutustasime ja nõu küsisime,kuidas 
tuleks meest karistada ning millised on kohtusse kaebamise võimalused.Sina küll 
raputasid pisut pead ja advokaadina meie asja meelsasti ajama ei tahtnud hakata, 
sest meie võit ja õigus paistis Sinul võrdlemisi lootusetuna,kuid Sael keelanud 
nõu,kuidas avaldust kohtusse anda.Võib olla oli Sinu kartusel ka alust,sest jaos
konna kohtunik,kes meie süüdistust müisitegija vastu ara tas, oli kodus söögilauas 
tütre kuuldes oma arvamisi täiesti meie kahji.ks vclj endanud. 

Kuid. see,kelle poolt on "toda ;<a õigus" - ree võidab. Küll ai dase tunnistuse 
meie ja mütsitegi.ja käitumisest oli nõus andma kordnik,kes ütles ''Oli ikka tüli 
ja kakelust mehe nime kindlaks tegemisega ning milliste hullude sõnadega sea vii
sakaid tudengeid üle külvas.7" Mütsi tegi j ai ei j ainud muud üle kui esineda leppimise 
ettepanekuga. 

Härrad tudengid on alati nõus leppima,kuid s^e peab toimuma korra kohaselt. 
Volitasime siis confrater Fdmund Leetaru,kes tel ajal oli olderman,kohtu ees tea
tama, et meie kolmekesi oleme nõus leppima ja süüdistuse tagasi võtma,kui mütsite
gi ja maksab pimedate kodule ekr*. 50. —, et, teine kord näeks paremini,keda sõimab. 

Kohtusaal cli ara asja aru tarni no. ajal tulvil täis Tartu tudengeid ja võib 
olla kuulasid Sinagi, armas kaasvilistlane, meie asjakäiku pealt. Igatahes kaebas 
hiljem "Ateena1, peremees, et sel ennelõunal olnud väga vähe inimesi kohvikus. 

-Jüri Ad.il a 
Roti Vii,' 

Vilistlase Hikolai Koraevi ülesandel palume kõigil teatada temale, kes midagi 
teab kadunud viiJ Jaan Teemanti tütardest. 

Armas confrater, 
kes Sa laenasid minult kommersil Geislingenis negatiivi nonvendi vapist, 

palun see minule tagasi saata. Nikolai Xornev, langemarekstrasse 58, Augsburg, 
Bundosrepublik Eaufcschland. 

Palun kõiki kaas^ilistlasi ja confratreid, kes omal ajal Saksamaal Rotalia 
koosviibimistel pildistasid ka minule fotodest, kus mina peal, äratõmbed saat 
Nikolai Kome", Langema.rckstra.sse 5?, Augscurg, Bundesrepublik Deutschland. 

Lõuna-Rootsis vastuvõetud uued lihtliikmed; 

Kal.iula Rammal  -  s ü n d c 1 4 . 5 . 1 / 2 1 . a . T a r t u s , Õ p p i n u d  T a r t u s  l i n n a  a l g k o o l i s ,  
jätkanud õppimist Trefmeri gümnaasiumis, mille lõpetas 1941.a. 

Astus Tartu ülikooli arstiteaduskonda 1942.a. Õpingud lca.tkesid II maailma
sõja tõttu, millest osa võttis 1943 - 1944-

1944 aasta sügisel põgenes Rootsi ja töötas mitmesugustel 
aladel leuni l%u. ,rail avanes võimalus jatkata õpinguid Lundi ülikooli 
arstiteaduskonnas = õppetöö vchea.egai.nel töötanud arst.i asetäitjana.. Abi
elus 19^.3,a, ;'a s^Ile tul^mi-ona kasvatab kodus vabalcjei "väikest rebast", 
Akadec"! Mine i " eenfI ivI • Kuvol * 

Heino Ahm a n  -  r ; r . d ,  T a r t u -  2 2 . 1 . 1 9 2 2 ,  A l g k o o l i  h a r i d u s e  o n c n d u x u d  O t e p ä ä l .  
Lõpetanud Treffreri £Ür;jia^3iumi 1941. Jätkas õpinguid Tartu ülikooli 
arstiteaduskonnas i?42, millised kn+kenid 1943-a. Soome põgenemisega. 
Soomes võttis osa sojast Seome armee koosseisus. 

1944 a.siirdus Soomest Rootsi. 1943 aasta] ̂ "imaldus tal 
j a tk ata õopiniijt, Lundi ülikooli arstiteaduskonna* Abielus alates 1948.a. 
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On vendadest meil lahkund üks siit ilmast 
Ja suilcund külma surmasse. 
Siis leina pisar kuumalt veereb silmist 
Veel venna vaikse hauasse. 

Saabus kurb teade, et armas kaasvilistlane ja vilistlane 
K A R L  M A R T I N  

on lahkunud jäädavalt meie hulgast 5 .märtsil 1954 New York'is.' 

UUSI AADRESSE: 

Rootsis: .. 
Mihkel Luht, c/o Andersson, Högalidsgatan 32 A ,: Stockholm.1 

Karl Mölder, Hantlangaregatan 2B.> Göteborg. 
Aksel Tomasson, Riksdalersgatan 5C.,Göteborg." 

Saksamaal: 
Nikolai Kornev^Langemarckstr. 58, Au gsburg,Bunde srepublik Deutschland,'' 
Vladimir Paavel, Stahlstr. 41? N euss/Rh., Bundesrepublik Deutschland.' 

Inglismaal: 
Karl Paas, 75,Bury Street, Radcliffe, nr. Manchester.'' 

LÜHIUUDISEID. 

Reedel,12.veebruaril 1954 siirdus vii.' Heino Ambros USA-sse, et magištreeruda ja 
promoveeruda sealsete ülikoolide juures.' 

21.jaanuaril korpZRotalia,EKL-Rootsis presideerimise puhul,korraldas esimese EKL-i. 
veiniõhtu. Osavõtjaid oli 52 korporanti. Meeleolu oli sarnane,et igalt poolt on 
tulnud sooviavaldusi selliste õhtute sagedamaks korraldamiseks',vähemalt kaks se
mestri kohta. 

13.veebruaril peeti EKL-Rootsis perekonnaõhtu Stockholmis,restoraan "Gillefi" 
ruumes. Osavõtjaid oli 87 .'Kõnelesid minister Laretei ja vii J vii l L.Karupää ja K.Kool. 
Soololauludega esines Aame Viisimaa,klaveril saatis pr.H.Aren.Esinduslikud ruumid 
ja tujuküllane publik tagasid peo,mis jääb kauaks osavõtjate mälestusse. 

Vill1 Vi toid Saretok loeb Göteborgis Chalmersi Tehnikaülikooli ehitusosakonna üli
õpilastele ehitusmaterjalide õpetust. 

Göteborgi Eesti üliõpilaskonna esimeheks on confrIHans Miia. ja laekuriks confri 
Ants Truusööt. 

Göteborgi eesti üliõpilased korraldasid 6.märtsil traditsioonilise talvepeo* 
Rotalia liikmed võtsid peost arvukalt osa niihästi korraldajatena kui ka küla
listena. ConfrIHans Adila,Göteborgi Eesti üliõpilaskonna esimehena oli vastutav 
peo hää kordamineku eest; Meie rebastel tuli täita "kandvajõu" osa, millega 
nad hiilgavalt hakkama said. 

Vill N.Lindorg saabus Argentiinast tagasi Rootsi. Esialgu peatub Karlseadis. 

Korporatsioon Rotalia Ajakiri "Meie Side". Toimetaja confrater Hellar Grabbi, 
413 E 84-th Street, New York 28, Nev York, USA* Käesoleva numbri välja andja 
on Rootsi Koondise Göteborgi Osakond ja toimetaja vill Jüri Adila, Dr. Sydovs 
Gata 10, Göteborg C., Sverige; Number ilmub 22;.märtsil 1954» 
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Möödunud aastal» Rotalla 40 ao juubeli eel, ondie Rotalla Rootsi Koondio 
Stockholmis Täija "Meie Side" nr, 4* 

S A »s ja yügavalto 3 o o t e i8f U 
Sil© käisid ootuaad ja lootused kõrgelt 

t Kanadas, Aua t r & a 1 iasf kui 
ka mujal vab ao maalisas9 kus asub rotaluai9 v&lndätuti pinevuse ja põnevusega 
ette selleks „ et väärikalt tähistada meie intiimorganisatsiooni 40 e.» juubelit. 
Ootused ja lootueed. ka täitusid meid kõiki sügavalt rahuldaval kujul ja ulatu»-
8«#öp vaatamata olukordadest tingitud r&ekuatele ja ajanappusele eelle euuyp&e" 
v-8; ettevalmistamisele 

Kuna on lepitud kokku, et "Meie Side" kuueet mambriet3 mis igal aaetel 
välja antakse„ langeb Rotalia Rootsi Koondise väljaandmisele kakti numbrite j& 
kura Rootei Xoordise Göteborgi osakond sel aastal juba andis välja "Keie Side" 
ra„ 2P aiie täidab Rootsi Koondid oma käesoleva aaeta kohustuse meie ühise aja» 
'kjrja väljaandmises sellaga0 et Koondis Stockholmis omiab välja järjekordse 

Side" numbri Rotalia 41 =-aaotapä©vaks«, Eahj&teem* et meie ei jõus seda. 113?» 
kõigile kaaevendadele kätte toimetada aastapäevaks; kuid neile rotalustele Root
sist s kes saavad tulla 6a novembril a6ao Stoekheimi « 41* aastapäeva tählstami® 
aeflt osa vöttiia8 saame siin kätte anda m&ie ajakirja käesoleva numbri» 

Toimetus võib suure rahuldus tundega kinnitada, et abivalmidus kaastöö and-
mieske oli rõõmustavalt vastav ja väärikas meie vendluse ja tihi®tunde deviisidele. 
Seeparast avaldab toimetus tõsist tänu ja tunnustust kõigile kaaavendadoie9 kes 
fca&ya aitasid käesoleva numbri aisustaaieeka ja voraiaii®©k@0 Eriti tänaiss kaugs« 
mait tulnud kaastöö eest9 eeet see on tõend ike, et meie ühtekuuluvus j» ühlietuime 
võidab kõik kaugused ja raskusede 

riMeie Side*\ kui Korpi Rotalia ühine ajakiri koigi vabas maailmal? newat® 
rotaluete huvide ja püüdluste teenlmiaake# on tõesti e uur saavutiŝ  aillö üle vö'i» 
me olla uhked, Me trotsime MMei« Side" abil kõiki kaugusi ja toome üksteisele lä
hedale rotaluaed kõigist ilmakaar ta isi*. Sel teel ya&nia ikka rohkeis ja rohkem tea
da* kuidao elavad meie kaaavenn&d laias maailmas, kulda© areneb nende isiklik elu, 
mil moel ja määral nad saavad kaasa aidata rahvuslikuks võitluseks meie rahva je 
kodumaa vabaduse ning riikliku Iseseisvuse b&aretärnideks ja millised võimalused 
neile avanevad meie intiimorganisatsiooni ideede* sihtide ja trditsioonide edasi
kandmiseks ja tegevuse viljelemiseks selles vaimus; Ja iga uue numbriga toovad 
roteJused oma vaima varasalvedelt välja aina, uuel » otsiskleva ja loova v&iou 
väärtusi, 

Xäesõitva numbri toimetu»» saate® otidamlikke ja confraterlikke tervitusi 
kogu rotaluete perele vabas maa i lma ja mõeldes vastati vaimus maia kaÄSveudadele 
kannataval kodumaal ja teadmattuftee, soovib ühtlasi Õnne ja edu Rotalia tegevuse 
ja ajakirja "Meie Sldii" vagtuviitiiiaekg uutele võitudele,, 

m O I M E T U  \ S <  

M. ••. : TARTU Ü1TKÖÖLI 
Wm* RAAMATUKOGU 

Mä 



; __ Nii küsitakse .rändajalt. Ja Korp! Rotalia oli rändaja juba omas varaja

ses nooruses , oli seda hiljem ja on aeda ka praegu. Ja rändajad olid ka nod 

kümme eesti,üliõpilast Venemaa pealinnas Peterburis, kee seal 100.novembril V, 

1913«ao asutasid tolle rändajate rändaja# Tuli reisida läbi pikki teid, ku~ . \ 

ni oli koos jätkuvana tunduv kütime e Pidi tulema noormees Jüri Uluots Lääne

maalt Kirbla vallast Pendi jaani talust» Pidi tulema samalt Läänemaalt ka tei

ne eesti noormees - Otto Tief; Enne neid olid paljudel kordadel kanged eesti 

mehed käinud Piiteris õigust otsimas, Õigust eesti inimesele võõraste vägi« \ 

valla ja ülekohtu vastu. Noor Jüri Uluots ja Otto Tief võtsid seda õiguse ot

simist sügavamalt ja tuleviku jaoks kaugemale ettevaatavalt» Nad otsustasid 
/ 

eeiteks põhjalikult uurida, millised olid Vene riigi eeadueed ja mida nende 

alusel võis nõuda eesti inimese jaoks. Neist said õigusteaduse üliõpilased» 

Nemad koos kolmanda õigusteaduse üliõpilase Robert Trelkelderiga olid ka need e 

Kee töid Vene haridusministeeriumist välja Rotalia põhiõiguse » põhikirju. 
Neile tulid rännates abiks Paul Mägi Pärnumaalt ja kaugelt külmalt -naa) t„ 

kuhu saadeti õigusteta jäetud eesti inimesi, Mihkel Luht - Siberist Habar^vexi 

linnaste Viimäne ei olnud mitte sinna "välja saadetud", vald seal oli ta sünni

koht ja tema hiljemat tulekut Eestlase võib võtta kui "väljasaatmist" Siberist» 

Nemad kahekesi Õppisid Piiteris tehnilist värki, lähemalt märkides teeasjancK*t 

Vastnimetatud vilele seltsis veel teine viis, kaks matemaatikut, iiKs roa-

j andus teadlane, üks arstiteadlane ja üks metsateadlane» Nii et pea kõik tea

dusalad olid asutajate "kümnlkus" esindatudw ' 

Hilisem aeg näitas, et nende poolt rajatud organisats iooni järele oli va

jadus ütlemata suur. Nad nagu aimaeid ette, et Vene riik läheb vastu korrala

gedusele ja kaosele. Tull mõtelda, -»le tehe/ et eeatl inimesi ei saada':* '•*11? • 

-fcuda '^aasa lähenevasse kaosesse % i« ; ^4^ pai Jude a 

xoostööl ning kindla korje j* ̂  rb?3oi.i *auõ.r wae bt-V 
• i 

ganisatsioonina kujuta*!** *rt#- t ee Uiseke organiseitbiconi-ts 

Jca kujunes Korp) Rotalia ̂ >T>e *i-ai' ,'vui*s. 

Võitlust alati väikesearvulise meeakonnagtt, Jtuld nende kokkuhoidmines tika-
\ 

teise vennalik toetamine, usk eeetl rahva IMVJsiufAe Jttuese paremale tulevllrule 
• > 7 ' 1 

vas tunti, nakuks ja rankueatxi tahe ning <1 latolpl ineeritud valmisolek oma rar»?* 
I V ~ 1 

teenleleeke - kSlk eee oli selleks tu*eratoe elmiwinirV<e, Hillele rejuti F/.rjs> 

Hotell* - aeeete, MaUete, 4* «kiatamto*» MtM wWI koe». 
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Hapllt neli aastat aai Rotalia tegutseda Venemaa pealinnas ja aelleat 
vald üks aseta vahullkumatee oludes. Sile oli aeg täis ja noorukil tuli lah
kuda* lahkuda vajuva,' t laevalt, milleks oli kaosesse ja korralagedusse uppuv 
Venemaa» Rotalia oli oiaendanud oma liikmetesse kõigepealt distsipliini ja 
korra pidamist.e Ta püüdis seda õhutada ka Peterburi eesti koloniis üldiselt, 
Enne lahkumisi; sai Rotalia Peterburis kaasa teha eestlaste imposantse demona-
tratsiooni-rcngikäigu, millega näidati pealinna vene rahvale, et meie kuulume 
korra ja die hsipliini maailma. Ja sellega kujunes käiduks esimene osa Rotalia 
rändamisteesb ning päästetud uude epooki mis päästa andis. Inimeludest ei saa
dud päästa Crmfr! Mihkel Matsi oma, sest ta langes Galiitsia rindel 12/6 1915® 
Teised esimeese maailmasõtta kistud rotalused, kes loetletud Rotalia sc, 
albumis, kui ka need pärastised rotalused, kes jagasid tolle ajajärgu sõjamees» 
te saatust, sv,utsid säilitada oma elu ja hiljem astuda võitlusse eesti rahvale 
vabaduse ja riikliku Iseseisvuse kättevõitmiseks. 

Käesolevat kirjutise raamidesse ei mahu heroilise vabadussõja vaatlemine 
ja vaagimine; samuti mitte rotaluste panuse hindamine selles eestlaste hilgel-
võitluses. Viimases osas on pealegi Rotalia 40.a® album seda juba teinudp kui
gi ruumi piiratusest tingituna vaid lühidases kokkuvõttes ja üldhinnangus> Ent 
ka eea üldhinnang näitab selgelt, et rotaluste panus eesti vabadussõjas oli 
kõigiti väärikas, 

, Kuna "Meie Side" käesoleva numbri annab välja Rotalia Rootsi Koondisp siis 
tahan ma siinkohal nimetada kahe rotaluse nime, kes ka tegid vabadussõjas sil
mapaistva panuse, kuid rotalusteks said hiljem. Need on praegu Stockholmis asu» 
vad Vii! Vii! Tõnis K i n t ja Juhan Raudmäe, Tõnis Kindile kui vene 
ohvitserile anti 1917«a, novembris 10 päeva aega minekuks Timanovka nimelisest 
linnakesest Odessasse - uude väeossa. Ta kasutas seda aega nii targasti,, et 
jõudis Odessa asemel Eestlase ja aja kättejõudes võttis osa eesti rahva vaba
dusvõitlusest, alul 2, jalaväerügemendi koosseisus ja vabadussõjastf 12» det
sembrist 1918 alates soomusrong nr, 2-1 - noorema ohvitserina* I» kuulipildu
jate komando ülemana ja oma söjateenistuse löpusopis tolle soomusrongi ülema 
k,t,~na» Rotaliasee tuli Tõnis Kint nende põllumajandusteaduskonna üliõpilaste 
hulgas? kes panid aluse Rotalia Tartu epcogile 1924.a* alul. 

Kolonel Juhan Raudmäe astus Korpi Rotallasse paguluses. Ta tuli 
vene sõjaväest ohvitserina eesti rahvuslikku sõjaväkke 1918,a, alul. Võttis 
eesti vabadussõjast osa Soomusrongide Diviisi koosseisus. On vabadusristi ka
valer ja lõpetanud eesti kõrgema sõjakooli. Peale vabadus©õda oli ta Järva 
maleva ja pikemat aega Sakala maleva pealikuks. Teises n&allmasöjas võttis 
ta osa dramaatilistest võitlustest vene punavägede sissetungi vast Eesti ida
p i i r i l  r ü g e m e n d i  ü l e m a n a .  

Vii! A, Käbin ütleb Rotalia 40-a. albumis muu hulgast tervikuna 
on Rotalia eesti rahva, rahvuse ja kodumaa teenimise organisatsioon"o Seda ta 
on olnud sünnist peale. Sel juht- ja põhimõttel läksid rotalused pea terves 
koosseisus vabadussõtta, andusid Eesti riigi administratiivsele, kultuurilise» 
le ning majanduslisale ülesehitamisele ja muul viisil rahva teenimisele. See 
pühendumine oli nii täielik, et liikmetest ei jätkunud kellelgi aega kujunda
da Rotalia tegevusjätku peale Peterburi epooki Eesti oma ülikooli juur ee au
väärses Tartu linnas. Kuid see ei tähendanud mingil määral Rotalia kaot
siminekut. Seeme, mis Peterburis külvati, ei olnud koduselt suur, kuid idane
miseks, kasvamiseks ja kauniks viljaks kujunemiseks kõrgeväärtuslik ja kohan
datav pea igasugusele pinnale ja ilmastikule, 

\ 



Suurte maavärisemiste ja veeuputuste olustikus, ja köneeolerald aegu 

võib täieetl võrrelda niisuguse olustikuga, on elu hoidmiseks ja edasikand

miseks ütlemata suur tähtsus ka pisitillukesel kindlal jalgealusel või saa

rekesel. Sellise saarekesena Rotalia jaoks võtsid 

oma alla Berliinis 1923alul seitse Berliini Tehnikaülikooli üliõpilasti 

R e  A  d  a m  s ,  A e  A h m a n ,  v e n n a k s e d  B e o k m a n i d ,  J .  L i i b a n t ,  

Toomes ja Je Jäärata, kellele peatselt lisandusid sama üli

kooli üliõpilased 0# 0 r g, A. S ö b e r ja A« T a d n. Nii kujunes ka 

Berliini epoogi kandjate kogu 10-liikmeliseks, Olgu märkida, et selle arvu 

kokkusaamine Berliinis tol ajal õppivast umbes 70 <?«sti üliõpilasest oli 

kaugelt raskem, kui Rotalia asutajail 1913.a» Peterburis, kus siis õppis um

bes 300 eesti Üliõpilast# Hagu Peterburis, nii jäi ka Berliini väike kogu 

kindlalt ühte, kuni nad võisid Rotalia laeva juhtida tema kodusadamasse -

Eestisse Emajõe linna ja seal selle üle anda Rotalia Kolmanda epoogi kandjal-

le. Käesoleva kirjutise raamidesse ei mahu Berliini epoogi lähem vaatlemine. 

Pealegi on seda juba tehtud nii Rotalia 35«*« tegevuse tähistamise väikeses 

albumis, mis välja anti Rotalia Rootsi Koondise poolt 1948*a. novembris ja 

möödunud aastal väljaantud Rotalia 40.a» tegevuse tähistamise albumis, kõi

ge täielikumalt aga Berliini konvendi omaaegse kirjatoimetaja VII! Toomese 

poolt 1952»a. Stockholmis väljaantud "Meie Sides" nr, 5/6. 

Siinkohal olgu aga veel kord ealle tõstetud aeda sügavalt vennalikku ja 

Rotalia kõrgemate eesmärkide kohast abi je nõu, mida Berliini noorele konven

dile pakkus ja pühendas elnuke Roialla konvendi täieliku kDclif.it sealseid 

i-otalus?. * tolleaegne Conff! Kaarel Martin, kes ka õppis Saksamaal teh

nikaülikoolis, Tema panus oli ka hiljem kodumaal Rotalia tegevuse edasivii

miseks Ja süvendeuniseks silmapaistev ning see kandus üle ka Rotalia tegevus

aja Järku paguluses, alul Saksamaal Ja hiljem U S A-s. Meie kõigi sügavaks kur

vastuseks lahkus Vii! Kaarel Martin meie hulgast surma läbi 5/3 k, a. 
Kolmas on otsustav Ja kolmas on see päris õige, ütleb rahvatarkuse Ja 

Tartu epook oli kolmas. Selle epoogi alustajaiks said need 15 Tartu ülikooli 
põllumajandusteaduskonna üliõpilast, kes Berliini Konvendi poolt jaatavalt 
otsustatud sooviavalduste põhjal vastu võeti Korp! Rotalia lihtliikmeiks 24, 
veebruaril 19 2 4* aastal Tartus, Sissejuhatuse tegljalna 
olid kaaflfts Rotalia "vanast kaardiväest" Tartu ülikoolis õppivast neljast üli
õpilasest kaks kohalolevat, nimelt Fred Tomingas Ja Arved R 1 k m a n. 
Nende "vanade burshide" abi ja nõu osutus ka kõigiti oluliseks, nagu kindla 
korra ja distsipliini sirgjoonelisel läbiviimisel hiljem selgus. Kõik, mis 
väljaspool kodumaad oli rajatud ning ehitatud, pidi nüüd tulema viimistlemisele. 



Kod 15 olid* * V„ Baohman (hiljem Ojamaa), Ke Einer* &* Belae, Q0JAkobaon^ 

A, Käbin, P. Xint, T* Kint, Oja, Ae Onno, Je Rebane, E. Roger* Roosa 

•(hiljem Terasmäe) Re Ruus, Je Velitar ja J, Villup. Eelpool kuulsime,. kuidas 

Rotalia kahk esimese epoogi juures erilist osa etendas arv 10» See maagiline y 

arv pani end maksma ka Tartu konvendi esimese ooetuse suhtes sel teel, et 

vastnimetatud 15 llhtliikmest 5 ®1 pidanud Peterburi konvendi kooliga Olderm? 

Fred Tomingase poolt kindlakäeliselt läbiviidud korporatsiooni korrale vastu 
ui 

ja lahkusid, ülejäänud lo jäid aga ühte kindlasti -}a neist on vähemalt 7 va

bas maailmas. Suured kuid lõdvad ühendused lagunejad", väikesed ent tihedalt 

seotud ja homogeensed ©lavad aga üle kõik raskused ja kasvavad suureks0 
I 

On ülearune hakata käesolevas kirjutises vas-tlema ja hindama, mida Rotalia 

andis Eestile üldiselt ja meile rotalustele eriti oma jõulisel kodumaa tegevuse 

perioodil, Nii nagu Eesti Vabariik saavutas oma lühikese Iseseisvuse kestel 

imesteldavalt suuri edutulemusi, nõnda ka Rotalia arenes kiirelt ning jõuli

selt, kujunedes 1939* aastaks suurimaks üliõpilaskorporatsiooniks Eestis» 

Kuld mitte liikmete arvu suurus polnud see,fmida Rotalia seadis esikphale, 

vaid et tema kui üliõpilaste intiimorganisatsiooni liikmeskond oleks hingesta

tud sõprade ja vendade tihedalt tihendatud ning tugevalt kokkuholdev^ kogu. Rota

lia on alati seadnud peaülesandeks oma liikmete kasvatusliku külje» Ausus töös 

ja tegevuses, kindlus ja korrektsus esinemises, korra ja distsipliini tõsine 

. austamine ja pidamine ning oma rahva ja riigi teenimine kõrgemal kõigest muust « 

see oli ja on Rotalia kasvatuse peaeesmärk ja ideaal, Tartu epoogll Rotalia 

jõudis ikka lähemale ja lähemale nendele ideaalidele oma liikmete kasvatamises 

ja nende tegevuse vormimises, mis asutajail mõlkus meeles, kui nad*lõid Rotalia* 

,v... Kui&keset seda võimast edukäiku tuli meie põline idavaenlane ja lammutas 

«V •- > meie organisatsiooni, hävitas või viis Siberi sunnitöölaagritesse suure hulga 

meie kaas vendadest, lükkas õigusteta terroriolukorda meie kodumaale jäänud kaas-

•'.V' vennad ja sundis meid valima kodumaalt põgenemise raske ja südamele valusa tee. 

Korp! Rotalia on karmi saatuse läbi paisatud võõrsile meie isade maaltP ta 

on lammutatud, kuid ta elab edasi - elab edasi Rootsis, U S A-e, Kanadas,*Aust

raalias ja üksikute rotaluste näol veel paljudes kohtades üle maailma, Täitkem 

igaüks oma kohut, et võiksime kõik need Rotalia üksused kord viia elujõuliste-

na Tertu ja Tallinnasse » ühise ja võimsa Rotalia taastamiseks» 10 a. paguluses 
peaks .küll meile teadvusse toonud olema, mida ja kuidas teha. Nii piis =- aususe* 
kindluse, iseteadvuse ja ühistunde vaimus » sõpruse ja vendluse süvendamisele 
ning oma rahva ja kodumaa kõrgemate paleuste teenimisele! - , i 

' . , Ae Heller, Rot! Vilt 

' ' J " ; ' : ' ' " ' . " • ' . . X X 
• ' ' , :'v - x' . x' - • I -- - ' '• - . '. - • ' Jäefc • =  •  x ,  _  .  .  -  -  . . . . . .  
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R o t a l i a  s e i s u k o h t .  

Paistab, et meie sissepoliitikas, s„o. parteipoliitilises tegutsemises, 

on üliõpilasorganisatsioonidele omistatud üsna suurt tähtsust» See on vist 

tingitud sellest, et meie omaaegsetest poliitilistest parteidest on järele 

jäänud vaid killud, mis eri maades omakorda on veelgi lõhenenud. See lõhe

nemine on olnud tingi±ud_jnitmesugustest asjaoludest, aga paiju_on_selleks 

kaasa aidanud ka omaaegsete tegelaste tuieviku-ambitsioonid. Peaaegu-kõik 

meil kodumaal kunagi olemas olnud parteid ja parteikesed on jälle ülesära

ta tud, kuigi nii mõnigi n°ist oli juha kodumaal kadule määratud. Lisaks 

neile on tekkinud veel uusi nimelisi grupikesi, mis kohandavad ennast eri-

maade pererahva parteidele. Usun, et meil paguluses on vist kõik maailmas 

olemasolevad—parteid esindatud. 

Kõikide nende parteide vastu ei saaks ju kellelgi midagi olla seni

kaua, kui nad oma esindajate kaudu osa võtavad igasugustest mõeldavatest-

konverentsidest ja kongressidest ja meie ühise-.asja kasuks töötavad, me:e 

nõudmisi esitavad kodumaa vabastamiseks ning meie asja vastu arusaamist ja 

heatahtlikkust nõutavad. Selge on aga ka see,_e± köik_need parteid ja gru

pid ei saa kunagi muutuda elujõulisteks, et meie sisseelus määravat osa 

etendada. Meie kogu on siiski niivõrd väike, °t ta ei suuda kõiki neid kan

da. Ja seesmine vajadus nende järele, puudub. 

Kui nende parteide tegelased sellest aru saaksid ja sellega lepiksid, 

siis oleks ju asi enam-vähem korras. Häda seisab aga selles, et kõik taha

vad suurt osa etendada ja loodavad seda teha ka_ tulevikus. Seepärast aval

davad nad üsna energilist tegevust poolehoidjate värbamisel., et oleks või

malik näidata, et neid tuleb meie asjade otsustamisel tõsiselt arvestada, 

nad koaleeruvad üksteisega, esitavad nõudmisi ja vastunnudmisi. Niisuguse 

värbamise puhul on üsna loomulik, et pilgud on jäänud peatuma ka üliõpilas
il 

organisatsioonidele. Neid siis tahetakse oma taha tõmmata. Uliöpilasorga-_ 

nisatsioonid olid vist ainukesed, organisatsioonid, kes ennast võõrsil kohe 

koondama hakkasid, kelle liikmete vahel on tihe ja tugev side. Seega siis 

teatav organiseeritud jõud. Pealegi kuulub suur hulk parteide juhte ja te

gelasi ise ka ühte või teise üliõpilasorganisatsiooni. Nõnda on siis üsna... 

loomulik,, et ka üliõpilasorganisatsioone hakati tõmbama ema kokkulepetesse 

ja kauplemistesseo Seejuures unustati aga hoopis ära, et üliöpilasorgani-

satsioonid_pole_poliitilised ühingud, neid ei saa parteidena kasutada ega 
n 

parteivötteid nende suhtes rakendada, üliõpilasorganisatsioonide liikmeid 

ja vilistlasi„ei saa-sundida.kuuluma ühte või teise grupeeringusse, mõt

lema või hääletama teataval ette otsustatud viisilPoliitilise partei 

distsipliin nõuab, et teatavas küsimuses tuleb ühtselt hääletada ette 
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kindlaksmääratud ja kohustuseks tehtud viisil*. 

Niisugust toimet poliitilistes küsimustes nõuda üliõpilasorganisat

sioonide liikmeilt on sama hea kui mõeldamatu» Viimaste liikmete suhtes 

vöib_sellistel juhtudel kõnesse tulla vaid üks ja ainukene seisukoht --iga 

liige otsustab-ja hääletab individuaalselt oma südametuim-stuse ja parema 

arusaamise järele. Sundus või ettekirjutus ses suhtes ei ole neile talutav 

mingil kujul. Seepärast on juba ette määratud äparduma igasugune poliitiline 

kokkulepe üksikute isikute vahel, milles on arvestatud üliõpilasorganisat

siooni kui terviku seisukohta ja toetust. - -

Poliitilisi sobitusi saab-üliöpilasorganisatsiooni liige teha ainult 

individuaalselt oma nimel või selle partei- nimel, mida esindatakse, kunagi 

aga_mitte oma üliõpilasorganisatsiooni-nimel. ICui sellest lihtsast tõest ei 

taheta aru saada, siis on paratamatu pettumus, kibestus ja etteheited hiljem, 

kui selgub, et on kalkuleeritud valesti, . . ' , 

Kes meist pois kuulnud, et selle või tolle ettevõtte vöi grupi taga 

seisab see vöi teine üliõpilasorganisatsioon. See pole aga kunagi õige vöi 

see on ainult poolik tõde. Osa teatava organisatsiooni liikmeid_vöib küll 

sinna kuuluda^-aga osa võib pooldada ja toetada_hoopis vastasleeri. 

Nõnda see tavaliselt ongi. Igal juhul-pole üliõpilasorganisatsioonil 

kui_tprvikul niisuguse asjaga midagi ühist ega mingit tegu.. Seda asjaolu _ 

tul^b alati silmas pidada, nt mitte olla. oma otsustes ülekohtune ega ühekülgne,, 

Missugune on siis R_o t a 1 i a seisukoht?_Mis asj.as - teatavasse 

parteisse vöi poliitilisse gruppi kuulumise-vöi nende toetakse suhtes? 

Seda ei tea keegi. Õigemini - selles asjas ei ole R q t_a Iial mingit 

seisukohta. Saab olla seisukoht vaid igal liikmel omaette ja igaüks talitab 

oma parima ja vaba äratundmise järele ning omal vastutusel. Keegi pole voli

tatud ega öigustatud-könelema ega otsustama neis asjus Rotalia nimel. Kodu

rahu seisukohast-ja eksimuste ning väärsammude ärahoidmiseks oleks ainuõige, 

kui ükski liige ei püüaks veenda ennast ega teisi, et tema seisukohad on ka 

Rotalia seisukohad. Seda need ju pole. Vähemalt minu seisukoht neis asjus on 

olnud alati niisugune. 

V .  K l a u r e n  
Ro b! vii! 
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Möt ted_meie_ko;rpqrat si^onis t_ja_meist_2ndist_. 

Mõtted praegu.se meie korp!i eksisteerimise võimaluste, väljavaa

dete ja rakendusmeetodite kohta on kindlasti erinevad meie hulgas ja see on 

ka loomulik meie praeguse ebanormaalse seisundi tõttu - väijatõmmatud oma 

kodumaastomaseiks saanud vaadetest ja eluviisidest ja sissepoogitud uutesse 

ühiskondadesse, millised mitmesuguses ulatuses on meile võõrad^, kuid ajaga 

sissevajutavad mpile oma jäljendid ja seetõttu hakkavad ka meie arusaamad 

muutuma ja kohanema uutele oludple ning eluvõitluses muutuvad ja kahvatuvad 

paljudki mõisted, mis meil .kodumaal "kaljukindlad" olid» 

Seetõttu on.ka selge, et meie korp!il on tulevikus küllaltki palju 

võitlusi ja raskusi teel ees, priti kuna ta on ideeline organisatsioon ja 

ideelisel pinnal võitlemine ei ole materjaalselt tasuv ja seetõttu tagaplaa

nile nihkuv, kuna pagulaseludes plades kahjuks palju rohkem on domineerivad 

materjaalsed_tpgurid? kui see on normaalses olukorras. 

- Uueks ...täht saks teguriks prapguspl ajal näib kujunevat aja-faktr>r -

"ei mul jätku aega_sellega tegelpda" - muutub päris_tavaliseks väljenduseks 

valimistp ja teiste korp!i funktsioonide läbiviimisel- ja eriti Stockholmi 

Koondises paistab köikkidel t^gpvliikmetpl nii vähe aega olevat, et olla 

võimatu moodustada presiidiumi tpg«vliikmetest. On ju arusaadav, et-õppival 

noorusel läheb hulk aega akadeemilise töö jaoks ja osa tpgpvliikmptest on 

veel teenistuses„ Kuid kui tahetakse olla vääriline-ja aktiivne liige ühes 

ideelises organisatsioonis, siis peab selle jaoks aega leiduma, vastasel 

korral.muututakse ainult organisatsiooni passiivseks osaks, kes ootab, et 

küll teised teevad - ja niimoodi jääb "tpgijate" hulk ikka vähpmaks ja vä

hemaks ja mõne aja_pärast neid °nam polegi. Ka ei saa passiivne liige olla 

enam aktiivseks ideekandjaks ja lpvitajaks,-kuna tal enam pole aega. selle 

idee jaoks. Sellest tulenevad uued järeldused, nagu juurdekasvu vähenemine, 

konvendi juhtimise üleminek vilistlaste kätte - s.t. juhtkonna vananemine 

konvendi osas, nooremate.liikmtp isetpgevuse loidumine, stagnpprumine va

nadesse mälestustesse jne. Noorpmatp hulgas tekivad vöib-olla isegi-Jnötted, 

kas korp !i vorm ja sisu on enam..ajakohased ja vajalikud ja kas on veel suurt 

sihti ja sisu, et selle_eest vaeva näha? Ka pi ole korporatiivne mõttekäik 

ja aktiivsus pärilikkuse teel edasiantavad ja sellele ei saa ehitada korp!i 

edasi püsimist. 

Ja mis siis nõuab korp! oma liikmetelt? Ei midagi kohutavat ega 

rasket t ausust, vpndlust, isamaa-aimastust ja korrektset käitumist. Need 

on nõuded, mis inimene oma pius alati ja väga vajab ja nende omandamine ei 

saa kpllegile-suuri-raskusi valmistada, kuna iga inimese juures on eeldused 

nendeks nõueteks olpmas ja korp! tahab neid ainult süvendada ja püsivatpks 



muuta. Kuna need.nõuded on niivõrt suure tähtsusega iga. ksrp! liikme 

edaspidises pius, siis tulpb n°ndp õest ohverdada oma aega korplile. 

Frapgu kuuldub sagpli väljpndusi,_et noored üliõpilased (ja ka 

noorpmad liikmed) ei laia midagi huvitavat pga siduvat k#rp!i elus ja et 

noortel on olemas teised organisatsioonid, mis neid rohkem "tõmbavad", 

nagu skautlus, spordiorganisatsioonid jne» Miks on siis korp! kaotanud ema 

külgetömbejöu noorte suhtes? Loomulikult on siin üheks suuremakapiduriks 

konvendi tegevuses tema kokkusurutud iseloom - oma ruumide ja ressurside 

puudumine» Kuid üheks põhjuseks on kindlasti ka nn. koondis-konvent, mis 

ei paku kuigi suuri võimalusi noortele isetegpvuseks, kuna siin peamiselt 

vilistlased "teevad"_tegevkonventi, kuna teistes noorte organisatsioonides 

noored ise peavad käed külge-lõõma ja organisatsiooni edasi viima,.-, ja see 

on sep külgetõmbejõud, mis seob.noori, kuna nad on tulvil täis isetegevust. 

Kui samadel tudengitel jätkub aega intensiivselt tegutseda teistes organi

satsioonides aga mitte korp!is, siis see näitab selgelt, et korp!_on oma 

tähtsuse nende silmis kaotanud, kuna nad ei leia säält kõlapinda ega tegevus

välja oma tahetele ja tunnetele. 

Aga mis siis ette võtta ja kas saab parandada praegust olukorda? 

Minu arvates oleks siin võimalikuks paremaks sammuks tegev-konvendi taasta

mine, -nii nagu ta kodukorras fikseeritud on. - s.o. tegevkonvendi kui pri-

maarse korp!i organi juhtimise panemine tegevliikmetele. Vilistlaskogu jäägu, 

ikka vilistlaskoguks ja olgu nõuandvaks-(mitte määravaks) ja toetajaks #r= 

ganiks korpü struktuuris* Vilistlastele jäävad küllaltki tähtsad ülesanded 

tegsvliikmptp tutvustamisel spltskondliku eluga ja püüda anda selles nen

del e~vilumust käitumises ja_diskussioonis6 Just seltskondliku "lihvi" suh

tes, ei saa tegpvkonvent praegu kanda npid kulutusi,.mis korpü tegevuses 

nõuetavad oleks ja seepärast tulpks siin vilistlastel oma_aitav-käsi ula

tada. Kui suurt osa seltskondlik vilumus mängib ühe akadeemilise inimese 

edaspidises elukäigus, on selge meile kõigile ja selle andmine noortele 

liikmetele oli vanasti Eestis ja on alati ka edaspidi väga oluline. Eestis 

oli vilistlastel ilus komme kutsuda noorliikmeid ja ka tegevliikmeid_püha-

päeviti oma perekonda ja-vahete-vahel ka rpstoraanidesse ja teatrisse. 

Selle kombe uuesti tõsiselt kättevõtmine oleks väga tervitatav ja aitaks 

palju kaasa kontakti tihpnemises konvendi liikmete ja_.vilistlaste vahel ja 

abistaks väga palju oldermani tpma ülesannete täitmisel.-Ja majanduslikult 

ei tohiks see mitte enam raske olla_enamusele vilistlastest, kuna üldiselt 

on juba_jõutud küllaltki hääde sissetulekuteni. Iganädalased kokkutulekud 

koondises on loomulikult vajalikud ja hääd, kuid need ei suuda asendada 

isiklikke külastusvisiite, kuna esimesed omavad rohkem programmilist ja 

ametlikku iseloomu. 
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Ja põhjuseks , minu arvates, miks just eriti tähtis korp !i-tuleviku 

huvides on luua togevkonvpnt, mida juhivad ainult tpgvliikmpd, on see 

pt 4-5 aasta pärast hakkavad löpptama gümnaasiumi noored, kes meie 

kodumaast enam midagi isiklikult ei mäleta ehk pole kodumaad näinudki 

ja ne-d mälestused kodumaast ja kontaktid, mis sageli nüüd noori korpü 

on toonud, puuduvad taiplikult ja kui siis selles lähedas tulevikus puu

dub mpil näitaks siin Rootsis vastav tegovkonvent, kes npid noori paremi

ni mõista ja siduda oskaks, siis puuduvad meil küll väijavaated,järel

kasvu luuao Iga vilistlane jääb aastatega rohkem ja rohkem konservatiiv-

semaks ja hoiab kinni s^llost, mis oli kuldne tema nooruse-tudengi ajal -

ja kuigi ta katsub end sobitada muutuvasse ühidkonda, siis vähemalt sise^ 

miselt jääb ta ikka ema vana juurde kindlaks. 

Ma ei taha eeltooduga sugugi ütelda, pt peamp hakkama oma korp!i 

ümbprkujundama mingiks moodsaks slaagpriks, kuid mpip pi saa ka takistada 

pvolutsiooni ja vaadete muutumist, mis toimub igas ühiskonnas meie ümber, 

ja et unistada ühest saarpkpspst.. suurps okeaanis, kus kõik jääks muutuma

tuks nii, nagu spp vanasti oli, pi ole realistlik. 

Mis puutub meie prapguspsse kodukorda, siis minu arvates ei ole 

vajadust seda muuta nii suurnlt,'pt korpü struktuur selle tõttu muutuks 

hoopis teiseks - nagu näiteks fikseerida kodukorras nn. konvpnt-koondis, 

kus tpgpvkonvendi moodustaks vilistlaste ja tegevliikmete segu ja selle 

jaoks väljatöötada uus "seadustpkogu". Sep praegune moodus on ikkagi aju

tine ja provisoorne lahendus ja spllelt tuleks alati katsuda tagasi minna 

kodukorra alusele. Ainult aktiivne tegvkonvent aktiivsetest tegevliikme

teest on võimeline garanteerima kerpü edasipüsimise ja edasi arenemise. 
ff 

Seepärast-on vägagi rõõmustav ja julgustav, et Ühendriikides ja Kanaadas 

jõutakse edasi tegovkonvendi kujundamisel ja ma usun, et meie siin ka 

Rootsis splleni jõuame» Väiksemaid muutusi kodukorra rakendamisel ja 

mõnpdp kommets libpralispprimist kirjutavad juba ajanõuded ja muutunud 

olukorrad ette, kuid oma pöhiprintsiipidps jäägu vana kodukord ikka sel

leks, mis ta siiani on olnud ja meid koondanud ja koos hoidnud. _ 

Lõpuks tahaksin ma südameln panna igalp noorliikmele kes korpü 

astub ja igale tegevliikmple, pt korp! saab püsida ainult siis piujõuli

sena ja arpneda edasi, kui igaüks selle oma südampasjaks võtab, selle epst 

vaeva näeb ja oma kallist aega temale ohverdab, vaatamata sellele, et ktrp! 

oma liikmetele mitte alati ainult meeldivaid ülpsandeid ei pane ja vöib-ella 

mõnedki probleemid tunduvad vananenutena ja ülearustena - kuid ajaratas ise 

lihvib pikkamööda ära mittesobiva ja vaatamata kõigile raskustele jääme ala

ti üheks vnndlikult liitunud pereks ja säilitame ja viime edasi oma korpü 

kui ühe tugeva organisatsiooni ispseisvast Eesti Vabariigist! 

A. T r e m e s 
Rot! Vii! 
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Hääletusmpiiptluso rpfoimoerimispst koondise piires. 

- Rotalia Pootsi Koondisp prpsiidium saatis spI sügisp1 laiali 

kutsad T-^-le Stockholmis» EKK päevakorras oli_muuspas Korp! Rotalia Vii! 

kogu juhatusse nendp liikmetp valiminp, millised koondist©vahelise kokku-

leppp kohasplt kuulusid valimisple Rootsis .asuvatp Vii!-te hulgast ja ni

melt - esimees ja kaks juhatuse liiget. Presiidium omaltpoolt esitas igale 

valitavale kohale ühe kandidaadi. 

Selleks, et ka väljaspool Stockholmi asuvad rotalused saaksid osa 

võtta mõnede päevakorras olevate üldise tähtsuspga küsimustp arutamispst, 

palus prpsiidium_Götp"borgi ja Lundi osakondi arutada läbi küsimused ning 

teostada valimised pime EKK-d ning teatada tulemused Stockholmi, kus siis 

osakondade häälptustuiemused ning seisukohad saaksid rakendatud "peakoosoleku" 
II 

käiku. Üksikud liikmed väljaspool osakondi võisid anda omad arvamised teada 

presiidiumile, samuti omad häälpd. 

Koosoleku kutse sõnastusest pi selgunud, mis vöiks juhtuda siis,. 

kui valimiste osas keegi mpist ei oleks aktsepteerinud kandidaate. Kas pre

siidium nägi ptte spllist võimalust? Muidugi oli võimalus seada üles uusi . 

kandidaate EKK-st osavõtjatel. Sel juhul aga puudus võimalus nendele uutele 

kandidaatidele hääletada nendel, kes ei saanud osa võtta keosolekust 

Stockholmis sco0 pnamuspl koondise liikmetest. Sama kehtis teiste küsimuste 

kohta. "Provints" võis küll avaldada oma arvamisi, aga ta ei saanud aval

dada mõju selleks, pt tpma presiidiumi arusaamast erinevad vaated pääsek

sid maksvuspIpo-

Mrtie» tpamp kõik väga hästi, et igal vilistlasel on õigus seada 

üles kandidaatp vilistlaskogu juhatusp liikmete valimisel. Ma olen kindel, 

et ka prpsiidium sääl kaugpl Stockholmis on spIIps vägagi tpadlik, kuid ma 

pean temalp ettp hpitma, et ta pi möpinud läbi koosolpku kutse teksti-ning 

jättis sõnaselgelt ütlemata, kuidas ta kavatseb talitada, kui ppaks kerkib 

ma üles teisi kandidaate presiidiumi poolt psitatute kõrval, vöi uusi ette

panekuid päevakorda võetud küsimustes. 

Kui jätta koivale antud konkreetsel juhul psinenud vääratuspd ning 

otsida uudsust rakendatud menetluses, siis peamp teadma, et vilistlaskogu 

juhatuse valimistel on sarnanpvat moodust kasutatud juba-varem. Vahe-cn 

seisnud vaid spIIps, et küsimustega on pööratud koondiste kuid-mitte ük

sikute vilistlaste vöi osakondade poolp. Minule isiklikult on see esimene 

võimalus, mil ma praktiliselt sain võtta osa sellistest valimistpst. Teo

reetiline võimalus on mul ju olnud alati. Selleks pidanuks ma vaid para

jal ajal sõitma Stockholmi ning osa võtma vastavast koosolekust. 
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Meie võime nüüd küsida, kas seda täiesti uut vöi peaaegu uut 

moodust võib hinnata Rotalia tegevuse seisukohalt positiivseks vöi nega

tiivseks» Kui asja vaadelda Göteborgi horisondilt, siis oli see. kahtlemata 

samm edasi. Juba 1947»a« lappisid Stockholmi ja Göteborgi tolleaegsed se-

niorid kokku selles, et igakord enne n.n, aasta-peakoosolekut, mis leiab 

ase± Stockholmis seosos aastapäeva kommersiga, saadetakse Göteborgi esakon-

nale koosoleku päevakord koos Stockholmi presiidiumi seisukohtadega päeva

korras olevate küsimuste kohta. Göteborgi osakond pidi arutama neid. küsimu

si ning -asitama omad arvamised Stockholmi sõitnud esindaja kaudu. Selline 

oli kokkulepe, mida aastate jooksul korduvalt, on kinnitatud, kuid mida 
M 

kunagi täidetud ei ole. Ülaltoodud juhus oli esimene, mil -väljaspool 

Stockholmi, asuvad rotalused said osa võtta neid k.öiki huvitavate küsimuste 

otsustamisest ning valimistest osaliseltki. Võimalust sõita-Stockholmi ning 

isiklikult osa võtta kõigist tähtsaist koosolekuist - ja, seda ei ele ju 

kellelgi. _ _ _ ... 

Rootsi Koondise presiidiumi praegune lahendust ei ele terviklik ja 

seepärast ei ole see rahuldav. Kui oletada, et uute kandidaatide esitamise 

õigus ja võimalus jäi "avastamata", tänu koosoleku kutse või teadaande eba

selgusele, siis. ei võinud loota kuskilt poolt uute kandidaatide esitamist. 

Jäänuks siis üles kolmele kohale ainult kolm kandidaati vöi teiste sõnadega 

- igale kohale üks kandidaat. Tegelikult.see nõnda kujuneski, kuigi ei_saa 

ütelda^ kas ka_vajaliku selguse puhul oleks seatud üles uusi kandidaate, 

vöi oleks ühinetud presiidiumi poolt esitatud kandidaatidega. Kuidas sel

lega ka oli või.ei olnud, saab juhul, kui igale kohale esineb..vaid üks 

kandidaat, hääletada vaid poolt vöi vastu. Vastuhäälte olles enamuses jääks 

vastav funktsionäär valimata. 

Teiste küsimuste arutamisel saaks väljaspool Stockholmi asuv rota-

lus küll avaldada erinevaid arvamusi, aga ta ei saaks mitte osa võtta enda 

poolt esitatud ev. parandusettepaneku hääletamisest. See..ülesanne jääks 

Stockholmis..kokkuastuva väiksearvulise kogu lahendada. Need puudused see

kordses menetluses._on võrdlemisi olulised. Seepärast tahaksin mina täien

dada Stockholmi presiidiumi poolt_kasutamisele võetud moodust alljärgnevalt. 

Asjaarutamine resp. hääletamine toimub kahes etapis. Esimeses eta

pis presiidium saadab-oma enda vöi tema..kaudu esitatud ettepaneku vöi Kan

didaadi (d) koos oma seisukohaga kirjateelJköigile koondise liikmeile, vöi 

vastaval erikorral kõigile koondise koosseisu kuuluvaile Vii! Need esita

vad kindlaksmääratud aja jooksul omad eriarvamused, ettepanekud resp. kan

didaadid presiidiumile, kes koostab lühikese objektiivse-kokkuvötte kõigist 

seisukohtadest resp» kandidaatide nimekirja, saates selle-laiali liikmeile. 

Teises etapis toimub küsimuste otsustamine kirjaliku hääletamise teel, 
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samuti valimised. Valimiste osas on nõnda ..võimalik korraldada vaid sel

liseid, kus otsustamine_sünni"b 1 iht-häälte"namusAga. -

- Võib juhtuda^ pt asja_selgitamisel mõnel juhul on vajalik isegi 

kolmas etapp - esimese ja t^ise ptapi vahel. Osakondades - Stockholmis, 

Göteborgis ja Lundis..- peaks küsimusi võimaluse korral arutama koosole

kuil ning hääletamise tulemused tervikuna summeerima -_ nii poolt - kui

vas tuhääled o Sel teel oleks võimalik integreerida terve Rootsi koondise 

tahet j mis organisatsiooni ühtlusele kahtlemata oleks kasuks ning vähen

daks "lokaalpa.triootlikke" pingeid. 

-Siin esitatud protseduur on keeruline ja aeganõudev* Seepärast 

tuleks seda rakpndada vaid põhimõtteliselt oluliste küsimuste otsustamisel. 

Muidugi tohiks ülalkirjeldatud menetlus olla sama kasulik_USA, 

Kanada ja Austraalia koondistes,_kui siin Rootsis„ Kuigi näiteks, New Yorgis 

on olemas togevkonvent* asuvad selle liikmed laialipillatuina üle USA mandri. 

Konvent teeb oma otsused enamal jaol juhtudel väiksearvulises koosseisus. 

See on ju kooskõlas kodukorraga, mille kohaselt kvoorumi moodustavad.2/3 

koosolekulinnas viibivaist konvendi liikmeist, kuid sisuliselt, ja seda 

just pagulusoludpst tingituna, ei saa seda pidada õiglaseks ning rahuldavaks. 

Millist tuge vöiks..leida ettepandud menetlusele kodukorrast?-

Kodukord-.näeb ette häälte delegeerimist üksikute küsimuste-otsustamiseks 

kirja teel= Kui kirja teel ära_an±ud häältele-anda volituse kuju ning 

adresseerida volitused koondise spniori nimele, tohiks asja vormiline külg 

olla korras. Meenutagem veol, et kodukorra kohaselt_Tartu ja Tallinna kon

vendid teatud küsimustes olid olenevad vastastikkusest heast arusaamisest. 

Ma usun seepärast, et...ülal esitatud talitusviis ei ole vastolus kodukor

raga, iseäranis aga selle vaimuga. Tahan seepärast loota, et Stockholmi 

presiidiumi erakordne samm täiendatud kujul leiab tulevikus_kasutamist 

kõigi Rotalia koondiste piires - meie organisatsiooni kui terviku kasuks 

ja hüvanguks. 

Vitold Sareto<k 
Rot! Vii! 
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=M_£=J-5-=ü-?-^=£i 

Tänu "Meie Side" Ameerika noortele toimetajatele ja kaastöölistele 

oleme võinud-pidevalt-jälgida huvi ja diskussiooni_küsimuste üle, kuidas muu

ta Rotaliat elu- ja teovõimsamaks. Meie, vilistlased ja vanemad confraterid, 

võib olla ei oska praegu hinnatagi, kui_suure teene Rotalia elushoidmiseks on_ 

õieti teinud confr!!* H. Grabi, A= Millert, R. Grabi_ja teised. Tihti kui meie 

nende artikleid-ja arvamisi ehk hindamrgi, siis suure kriitikaga ning ei ole 

võimata, et vahel vist on avaldatud ispgi_arvamist*_kas sellised noorte sõna

võtud on õigustatud trükitult ilmuma "Meie Side" veergudel? Minu seisukohad on 

siin aga nende vilistlastega vastukäivad ja minu poolehoid kaldub ülekaalukalt 

noortele. Mina hindan suurima lugupidamisega noorte sõnavõtte ja julgen öelda, 

kui. poleks noid noorte sõnavõtte olnud, siis vist oleksime juba seisnud küsi

muse ees, kas mitte lõpetada "Meie Side" korrapärane ilmumine. 

Minu käesolevad read ei ole aga mõeldud esmajoones noorte confrateri-

te kiitmiseks, vaid peamiselt vanade tegevuse või õigemini tpgpvusetuse vaat

lemiseks. Noored on töstnud.üles küsimuse, kuidas oleks võimalik Rotalia elu, 

nii sisemiselt kui ka väliselt., aktiviseerida, meie..vanad aga otsime võimalu

si selle passiivsemaks muutmiseks ja toome lahendusena esile uue kodukorra 

tegemise. Kas. on siis meie siht, et senised ja uued teoreetiliselt hääd näi

vad normid veel enam kinnitada koodeksisse, kusjuures hiljem nende normide 

täitmisest hakatakse teataval määral jällegi kõrvale hoiduma vöi kui nende 

täpne-täitmine ja ka tundmine tülikas on - siis jäädakse organisatsiooni te

gevusest lihtsalt eemale. Kas lahendame m^ie praegu midagi uue kodukorra 

koostamisega, kus üksikud rotaluste grupid on laiali paisatud üle kogu maa

ilma ja kus lokaalsed elamistingimused on tihti diametraalselt erinevad? 

Meil on koostatud kodukord omariikluse parimail päivil ja miks mitte, seda 

rakendada selles osas ja nois piires, mis vastavalt oludele, olgu need siis 

geograafilised vöi ajalised, oleksid sobivad m^ie perele. Oleme ju alati 

püüdnud täita kodukorra norme oma parima äratundmise järele ja kui noid nor

me pole olnud võimalik—täita, eks me siis ol^me püüdnud leida lahendust oma 

parema südametunnistuse järgi (vaata vii! V. Saretoki artikels Rotalia struk

tuurist paguluses,- M.S.Nr. 2/1954 Ihk. 2).-Seda printsiipi oleme püüdnud 

möödunud 10-ne aasta jooksul rakendada ja see on annud päris rahuldavaid tu

lemusi meie senises tegevuses. -

Moodne õigusteadus oma õpetusega seaduste, normide ja korralduste 

üle ei pea enam sobivaks iga pisiasja ja võimalust paragrahvi alla viia ja 

eelistab praegu raamseaduseid ning raamnorme, kus seaduse vöi nomi raken

da jale-on jäetud suured võimalused tõlgendamiseks. Kas sama suuna ei peaks 

ka meie võtma ja laiendama võimalusi endi seniste kodukorra normide 
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tölgendamispks«, Juhul kui praeguses kodukorras praks puuduma vajalik norm 

vastavale olukorrale, siis asjaosaline kohalik koondis, omas piires, oleks 

õigustatud ilma erilise kodukorra paragrahvita, rakendama sobivaid uususi0 

Uue kodukorra koostamine tohiks ikkagi jutu alla tulla kord Eestis, 

Kuigi ma ei pea põhjendatuks kodukorra muutmist, siis see ei tä= 

henda, et meie ei vajaks uuendusi, aktiivsemat tegevust ning uute suunade 

leidmist, millised ühelt_poolt võiksid noori rohkem kaasa tõmmata ja tei- -

selt poolt võiksid noortps äratada pnam huvi meie senise tegevuse jätkamiseks. 

Esmajoones tulpks•vanadp1 senisest veel enam pingutada ja otsida 

ning ka leida uusi võimalusi noortple pdasiõppimiseks. Ei saa salata, siin 

on teatav tänuväärnp-tõõ tehtud, kuid ma usun ka palju saaks ja oleks veel 

teha. Tänapäeva noored hankidps omalp akadeemilist haridust, võtavad kaalut

luse alla kõige pealt nppd alad, milliste kaudu on võimalik kiiresti saada 

rahuldavat majanduslikku sissetulekut. Spe on ka arusaadav, sest mõõdunud-

kumme aastat on näidanud, et noil kes õppimisega koos omasid ka praktilise 

kutse, kiiremalt majanduslikult söl.tumatuiks muutusid kui teised, kelle 

huviala_oli olnud humanitaarteaduste vallas. Just siin oleks aga vanadel 

ülesanne selgitada asjasthuvitatud noortele, et eesti akadeemikute hulgas 

läheb vaja ka mehi humanitaarteaduste aladelt, eriti spetsialiste eesti-

keele, -kirjanduse ja -ajaloo alalt. Võib olla on eestlaste hulgas noori 

ja võib olla on ispgi meie endi_ridades ncori confratereid, kes huviga jät

kaksid oma stuudiume noil radadel, kuid majanduslikud kaalutlused sunnivad 

valima_praktilisomad alad» Tuleks astuda ühpndusse-vastavate välismaa üli

koolidega, samuti otsida kontakti organisatsioonidega, sobivate majandus--

like võimaluste leidmiseks meie üliõpilastele. Eesti ainete õppimiseks oleks 

praegu ainsa võimalusena Soome ülikoolid. Kas kaasvilistlased ja confraterid, 

kes omavad Soomes palju sõpru, ei leiaks võimalust kontakti astumiseks meie 

hõimudega nondes küsimustes? Eesti iseseisvuse ajal...leiti küllaldaselt või

malusi vastastikusteks stipendiumideks, nüüd tänapäeval langeb arusaadavalt 

meiepoolne kompensatsioon ära, kuid ka_vanas±i polnud alati sellised sti

pendiumid -antud ega möeldutki komppnseerimiseks, eriti kui asi puutus liiv

lasi, ingerlasi vöi t^isi raskustesse sattunud soome sugu rahvaid. 

Edasi tundub, et meie vanad vä£a tihti pi võta omi kohustusi noorte 

vastu küllaldase tõsidusega, Juhtub ispgi spda, pt meie ei otsi teid noor

tele lähenemiseks ja nende sõpruse vöitmispks. 

Pettumusega lugesin "Meie Side" nr. l/l954 Ihk 21 : 

"13 märtsil peetakse rebaste korraldusel spltskondlik õhtu tansuga kohvik 

"Hindenburgi" saalis, Osavötmas 28 rotalust ja külalist. Kahjuks-.paljud va

nemad confraterid puuduvad, ainult 2 (!) vii! on noorte üritusele ilmunud," 

Me võime ju muidugi öelda, et kui Tartus 60 confrateri kohvi õhtust osa võttis 



5-vilistlast, siis oli vilistlaste osavõtt suur. Aga armsad kaasvilistla-

sed, ärge unustage seda^ et siis Rotalia säilitamiseks muretsesime noorte

le mugava maja sisustusega, seda meie aga nüüd teha ei suuda,.küll aga tun

neme huvi Rotalia säilitamiseks, seepärast selle maja ja sellega ühenduses 

olnud mugavuste kompenseerimiseks tuleb meil tänapäeval palju agaramalt.osa 

võtta noorte tegevusest, et äratada noortes soovi ja tahet Rotalia elu eda-_ 

siviimiseks. Tuleb leida huvi tänapäeva noorte ürituste vastu, see_on ainuke 

kitt ja ka_elueleksiir Rotaliale. Niipea kui puht isiklikest huvidest aetuna 

vöi_pöhjuseta loobutakse kaasa elamast Rotalia üritustele, toimetatakse ku

ritegu oma organisatsiooni kui ka tulevase Eesti akadeemilise pere vastu. 

Vanade aktiivne kaasalöömine noorte üritustele ei anna paigutada 

kodukorra paragrahvide alla, kardan-et veel vähem aitab siin eraldi koon

diste , konvendite loomine samasse keskusse, vaid jäetagu siin igale kesku

sele õigus omal valida„ja määrata, millist vormi ta momendil omaks võtab ja 

milline võimaldab kõige paremini tihedat koostööd nii vanade kui noorte va= 

hei. Kui New Y»ork?is on sobiv luua eraldi konvent, vilistlaskogu ja..kõigile 

lisaks veel ühine koondis, siis see oleks Göteborgis täiesti aksepteerdmatu. 

Siin momendil on sobiv.koondis, mille juhatuse moodustavad ühiselt confra

terid kui ka vilistlased. Ajajroksul võib siin muidugi üles tõusta ka mingi 

muu oludele-sobivam vorm. 

Oleks ju muidki selliseid küsimusi, kuid. ma usun, kaasvilistlased 

ja confraterid tegelevad kõikjal juba nende probleemidega ja püüavad noid 

lahendada oma parema äranägemise järgi ning jutu alla vci:cs tulevikus tulla 

ainult sellised probleemid, mis haaraksid Rotaliat tervikuna? ega kaldu lo

kaalsetesse pisiasjadesse. 

Lõpuks tahaksin puudutada veel üht puht vormilist küsimust, mis 

paljudele noortele-tänapäeva rätsepakunsti arenguga.on. kaasa toonud pro

bleeme. See on meie värvipaela kandmine. Tava näeb ette, et seda tuleks 

kandam hariliku ülikonna juures vestil, fraki ja smokingu juures aga sär

gil vesti all.-Komme on vana ja seda austati Tartus (kindlasti ka Peter-

burgis).. Vahepeal on..aga ilmnenud, et mitrea vilistlased ja confraterid 

mugavuse pärast ei pea sellest kombest enam lugu ja demonstratiivselt lu

bavad omal asetada lindi särgile (vaata fotosid? M.S. nr. l/2 - 1953 Ihk. 

12/13, M.S. nr. 5 = 1953 Ihk. 28, M.G, nr. 5 - 1953 Ihk. 10/ll)* Kaasvi

listlased, kas meie nii suudame tõsta noortes lugupidamist ise endi, oma _ 

organisatsiooni ja meie organisatsioonis kehtivate—kommete vastu, kui meie 

ise talitame diametraalselt vastupidiselt kommetele, mida ise nõuame noor

telt? Noored on võrdlemisi diskreetselt sellest seni mööda läinudkraid ma 

ei kahtle, et noorte hulgas on küsimust arutatud, lilleks peab lindi 
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asetatama, just-.vestile, kas tänapäeva ülikondadel tihti puudub vest? 

Kas siin ei oleks aeg just nendel, kes korporatsiooni senist tava rik

kunud, üles tõsta EKL-is küsimuse; muuta senist kommet ja lubada linti 

kanda ametlikult ka särgil (Vahemärkusena tähendan, et ka Saksamaal_on. 

peale sõda üle mindud lindi kandmisele särgil). Ma usun noored oruselle 

küsimuse rahuldava lahendamise juures isegi väga tänulikud ja lahendus, 

kas EKL-i vöi isegi ainult Rotalia piires, seob noori meiega rohkem kui 

ise ette oskame arvata, 

Jüri Adila 
Rot! Vii! 

Rotalia 40»&» juubelialbum arvustustuies. 

Nüüd õn möödunud pea aasta, kui ilmus meie korp! 40,a. juubelialbum 
1953 a« Selletõttu ei oleks vahest üleliigne, kui teeksime väikese kokku
võte, kuidas see trükiteos meie lugejaskonna, s.t. oma korp! liikmete poolt 
västuvöeti ja seda hinnati, Väljäšpoole Rotalia t läksid mõned vähesed ek-
semplaärid, avalikusele polnüd-šee raamat üldse määratud, 01eks~asjata kor-
räta"selle raamatu koostamise eellugu, toimetamise ja trükkimise käiku ja 
sellega seoses olnud ajanappust ning igasugu raskusi ja viperusi. Suur osa 
arvustajaid on sellega arvestanud, kuigi mitte Kõik, 

Iseloomustav on ka SPP, et enne kui üldse raamatut kooštama~hakati, 
oli juba olemas arvustusi "Ei ole siis midagi imestada, kui sellises kitsas 
vaimus toimetatud album ei leia ruumi minu raamaturiiulil!" - (Rootsist). 

Aga nüüd väljavõtteid minule saadetud kirjadest ja osalt ka Meie 
Sides ilmunud kriitikatg -

"Ma hindan seda suurt tööd ja vaeva, mis selle peale on pühendatud, 
väga kõrgelt. Mul on südamest kahju, et see vaid paremat vilja ei kannud. 
On pisarateni kahju, et see™album ei kajasta suurt panust, mida Rotalia on 
andnud meie rahvale ja maale0 Kerge oleks olnud sarnast albumi väljäända, 
sest Rotalia panused õn sarnased ja suuremad, kui paljudel teistel eesti 
akad.organisatsioonidel..7." (Rootsi). ~ 

"ftldmurje~on kahtlemata positiivne,"Kõigepealt see, et album üldse 
välja anti. Teiseks sisaldas album terve rea väga hästi kirjutatud artik
leid, Kolmandaks õn album trükitehniliselt hästi-õnnestunud. Ja et tagaši-
tulla negatiivsete nähete juure, siis leian ma, et need artiklites esine
nud üksikud veäd on paljusid meist stimuleerinud huvi-tundma Rotalia ajaloo 
vastu,"Seda töendab-muuseas Göteborgis väljaantud Meie~Side. Seega usun ma, 
et meie nende vigadega võidame rohkem, kui meie kaotame. 50 a. juubelial
bumile on meil seega pandud soliidne alus,,,,™ (Rootsi). 

"Lühikesest ajast ja keerulistest toimetusoludest hoolimata on album 
kõigiti õnnestunud. See annab ümariku ja ülevaatliku pildi Rotalia 40 a. 
tegevusest Kuid nüüd kriitikat teha, siis vöiks vähest ütelda, et~pil-
did pole just kõige selgemad ja on asjatult palju™valget ruumi. Aga need on 
trükitehnilised vead. Muidu on paber hea, trükk selge ja raamatu välimus 
lihtne ja-soIiidne-,,«, (Rootsist). 

"Selge on, et tööd on tehtud, on püütud-ja katsutud koostada igasu
guseid" andmeid ja""kirjutisi paljudel aladel ühenduses Rotalia eluga kuni 
tänapäevani. Andmeid lugedes aga selgub, et meil puudub igasugune kroonika 
Rotalia kohta-ja publitseeritud andmed on hääs usus"avaldatud, nii nagu 
nad koostajate-mälus olid tuleb aga hinnata seda, et on loodud alu
sed, mille järele on meil võimalik alustada kontrollitud kroonika koosta
mist " (Rootsist). 



"Album~~anhab täieliku ülevaate Rotalia senisest tegevusest ja liik
meskonnast „ Selles pole mingisugust liigliha. Peame"köigist hoolimata mee
les pidama, et 40 aastat~pole~ka mitte sarnane juubel, mis sunniks meid 
põhjalikku ajaloolist ülevaadet koostama e <,<,<> 0 " (Rootsist). 

Albumi kohta on kuulda hääd ja halba 71."".." (Reotsist). 
"ühegi asja kohta ei saa kunagi ütelda, et s e e"ei"saa enam parem 

olla. Aga antud oludes ja"väga napis ajaruumis, mis selle töö juures oli, 
on käesolev raamat väga hea. Kui veel paremat tahta,™siis peaks olema aega 
mitte napilt 8 kuud, vaid kolm aastat. Mina poleks nendes tingimustes ku
nagi julgenud toimetamist oma ppale võtta. Et raamat" siiski on valmis saa
nud, siis on minu lugupidamine ja arvamine meie sisedistsipliinist suuresti 
tõusnud .....""(Kanadast) ~ ~ 

"üsun, et vaatamata kõigil"^ puudustele, album suuremas esas on õnne
stanud. Järgminp võib saada kahtlemata parem, kui aegsasti asjad otsustada 
...e." (Kanadast) 

~~ "Arvan, et"album on~önnpstunud ja tulpb tunnustust anda vaevanägi-
jatelp priti sellepärast, °t albumi väljaandmine sündis väljaspool kodu
maad kogutud mälestuste põhjal " (Kanadast) 

"Albumist on üldmulje täitsa rahuldav7 Selle ajaga ja selle~mahu 
juures ülevaatlikumat pilti anda olnuks raske. Kuigi üldiselt andmed on 
paiguti pinnapealsed ja lünklised - põhjus? mälu, lühikene aeg jne ....." 
(Kanadast) " ™ 

"..... on minu, kui ka teiste arvamine, kes seda lugenud, et see 
oh väärtteos, mida võib rahulikult võrrelda meie kirjanduse teoste tippu
dega 7.... oo" Meie .album on kirjutatud selliselt, et lihtsalt ei saanud 
seda enne käest""panna, kui see lõpuni läbiloetud oli (Kanadast) 

"Mulle"~meeldis hästi A. Käbini "Teenigem vaimu", eriti tema mõtted 
ja võrdlused elujõust. Aga seal on ka teistes"artiklites mõningaid häid 
ja ilusaid mõtteid. .... „. Kahjuks on aga mõned silmale valusalt torkavad 
eksitused läbiläinud ja trükitud-......" (üSA-st) -

Niipalju arvustavaid mõtteid peaasjalikult erakirjades. 

USA koondise kaasvendadelt on olnud peaasjalikult suusõnalist krii
tikat, millest üldiselt järeldada saab, et kuigi esineb rida puudusi ja 
vigu! on raamat siiski jäädvustanud nii mõndagi, mis muidu oleks unustusse 
langenud. Ja sep õn ka teatav saavutus. 

Kui aastate järel ükskord tulpb Rotalia täieliku ajaloo kirjutamine, 
milleks juba'eeltööd käimas, siis on käesoleva albumi toimetamise ja koosta
mise kogemused ja arvustus väärtusliseks abiks selle suurteose" trükkimisel. 

Ispäranis teretulnud selles töös oleks nende kaasvendade abi, kes 
käesolevas albumis suuri puudusi on konstateerinud. "Kus näed viga laita, 
tule ja aita!"-. 

Paul Mägi 
Vii! Rot! 
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Pean asjakohaseks jä vajalikuks teha seda Rootsi horisondilt vaada
tuna. ̂ siteks seepärast,-et ka mina olin üks "süüdlasi" meie juubelialbumi 
saamisloos ja taiseks seeparast, et ülemaltoodud kirjutises esitatakse kõige 
rõhkpm arvustusi Rootsist, kuid minu poolt kogutud andmete ja muljete"jä
rele nepd ei anna küllalt öipti edasi seda suhtumist-ja hinnangut meie juu
belialbumi kohta, mis Rootsis asuvatp rotaluste suurel enamusel on splle 
albumi suhtes. ~ ~ 

Et juubelialbumi arvustajatpst suurem osa on Rootsist! selles-ei näe 
ma midagi läidetavat viimaste arve17 pigem ümberpöördult, sest juubelial
bum oli meie organisatsiooni viimaspaja silmapaistvamaid üritusi ja niisu
gusel korral on enam kui loomulik, pt reageeritakse-elavalt, 

Nüüd, kõigepealt üks oluline küsimus ja sellple vastamine? kas juube
lialbumi Rootsis asuvad arvustajad, nii need, kps esitasid arvustusi meie 
organisatsiooni asutajaliikmele, kauaaegsele Rot! Vii! kogu juhatuse esi
mehele ja Rotalia tulehoidjale Vii! P„ M ä g i 1 e, kui ka 
need, kes seda on tpinud muul viisil, on pidanud silmas ja arvestanud 
"ajanappust ning igasugu raskusi ja viperusi", mis olid ühenduses kõnes
oleva albumi kolstamise ja-trükkimisega? Niipalju kui mina olen vaheta
nud mõtteid mpie-albumi üle~siinsete rotalustega, on peaaegu-eranditult 
köik-f.nnud-tösiše tunnustuse albumi koostajaile ja trükkimise korralda-
jailp selle otsp hiiglasliku töö pest, mis nad tegid peaapgu uskumatult 
lühikpsp aja jooksul ja seda olukorras, kus materjal albumi lehekülgede 
täitmiseks tuli kokku koguda kõigist maailma kaartest, albumi enese lõp
lik koostamine läbi viia New Yorgis ja trükkimine teostada Torontos. 
Oleks ppaapgu võimatu keelduda sellest tunnustusest. 

Muidu saab aga ühe tposp hinnangut vöi arvustust pidada objektiiv
seks vaid siis7 kui on lähemalt vaadeldud ja hinnatud nii teose häid 
külgi kui ka splle puudusi. Rotalia 40 a. juubelialbum pakub' rohkesti 
seda, mis meid kõiki"rõõmustab ja rahuldab, kuid selles esineb ka rida 
puudusi, millest meie pi saa ega võigi vaikides mõõda minna. 

Siin Rootsis olin mina üks esimesi, kes võttis sõna meie juubeli
albumi puuduste kohta ja seda tegid ka paljud teised, ühed tagasihoid
likumalt", teised käredamalt, nönda~kuidas see vastab asjaosalise tempe-
rämpndile0 Köigeppalt albumi üldine välimus jä trükitehniline külg? 
Splles suhtps olen-kuulnüd siinseid rotalusi enamikus lausuvat umbes 
j ä r g m i s t ;  V ä i j a a n n p  k ö i t e s ,  f o r m a a t  j a  k u l d t ä h t e d e g a  R O T A L I A  X L  
albumi päral - kõik see on rahuldav ja kui vahest soliidne kolaks üle-
hinnatuna, siis hinnangu soliidsele lähedal võib küll-anda. Rotalia-

värvilint kaanel-pi ole jüst õnnestunud, kõigepealt selle poolest, et 
lindi värvid lähevad kergesti välja ja tekitavad sel juhul määrdunud 
mulje. Rotalia vapp kaane keskel andnuks palju soliidsema mulje, kuid 
kas see olnuks tehniliselt läbiviidav, on iseküsimus. Trükitehnilise 
küljp suhtps on vaja lisada, pt kogu albumi kohta esineb otse lubama
tult palju valgeid tühimikke. See mitte üksi kisub siselehekülgede nä-
gusust suurelt alla, vaid see röövis ära ka suure hulga trükiruumi, 
mille piiratus antud mahu juures andis pnd nii kui nii karjuvalt tunda. 
See omakord sundis toimetust äärmiselt kokkusuruma sissetulnud ja albu
mis avaldatud kirjutisi ja nii mõnegi kirjutise osas on tehtud kärpi-
mised nii suured, et ne^d täielikult kahjustavad vastavaid kirjutisi 
nende käsikirjaga"võrreldes. Sama etteheite ppab tpgema ruumi raiska
mise suhtes fotode paigutamisel; albumis avaldatud 16 fotost on 6 ära 
toodud nõnda? et-fotoküljo pöördpl pi seisa midagi, kuna 10 foto teisel 
küljel on trükitekst ära toodud ja see ei näi olevat valmistanud min
geid trükitehnilisi raskusi. Võib nõustuda sellega, et mpie Tähe tänava 
maja foto teisele küljele ei paigutatud trükiteksti, kuid ülejäänud 5 
lphpküljp kasutamata jätmist pi suuda siinspd rotalused kuidagi mõista. 
Albumi paber täiesti hea, trükitähed stiililt ja selguselt rahuldavad, 
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fotod küllalt selged ja ilmekad. 
Eksimusi ja vigu Rotalia organite koosseisude ja muidu ajaloo

liste sündmuste valdkonnas ei saa meie võtta just väga terava kriiti
ka alla, sest õigete ja täpsete andmete andmiseks tegi iga asjaosa
line oma parima, kuid Rotalia kroonika, statistika ja kartoteek ei ole 
seevõrra täielikud, et oleks saanud vältida kõiki albumis esinevaid vigu. 

Kirjutiste kohta-albumis on üks ülemal esinevaist arvustajäist 
lausunud, et sellest leiame "terve rea väga hästi kirjutatud artikleid". 
Selle hinnanguga võib ühineda, kuigi osa maist vahest on tagasihoidli
kum ja peaks küllaldaseks lausuda "väga hästi kirjutatud" asemel "hästi 
kirjutatud". Ja see oleks ju hinnang, mis konstateerib kõigiti rahul
davate tulemuste saavutamist. Me kõik loodame, et väga hästi kirjutatud 
artiklite juure jõuame välja Rotalia 50 a, juubelialbumis, eriti nüüd, 
kus oleme saanud väga hinnatava eelproovi. 

Artiklite sisu osas ei saa ma aga vaikides mööda minna ühest ri
dade arvult üsna pisikesest, kuid sisult vägagi olulisest osast jä selle 
sattümise loost juubelialbumi veergudele." Ma mõtlen selle pisikese ja 
suure all minu allkirja kandvas kirjutises järgmist kahte lauset;" 
"Mis puutub"rotaluste osavõttu poliitilisest ja erakondlikust tegevu
sest, siis ei saa Ütelda, et suur hulk rotalusi siin eriti oleks välja 
paistnud. Oli terve rida edukaid ja agaraid poliitilisi võitlejaid, kuid 
väga suurt tähtsust poliitilised probleemid Rotalia vilistlaskonnas ei 
mänginud". Minu kirjutises ei seisnud ainustki sõna, mis oleksid vähe
selgi määral seisnud"~lähedäl nimetatud kahe lause sisule ja sõnastusele, 
rääkimata~"mingist identsusest. Ma ol°n ise olnud ajalehe vastutavaks- ja 
tegevtoimetajaks, ja~mä sain siis ka ise tunda, kuidas toimetaja vahel 
võib sattuda raskuste ette, sest kärpimised ja muudatused võivad osutuda 
möödapääsematult~vajalikuks. Ometi oli üldiseks mängureegliks, et kärpi
mine ja muudatused ei vöi anda sissesaadetud kirjutisele~sootuks teist 
ilmet. Veelgi enam maksab see täiesti uute osade lisamise kohta autori ~" 
käsikirja, Ülemalnimetatud kahe lause lisamisega minu allkirja kandvasse 
kirjutisse on see kahjatsetav nähe siiski toimunud. Ja asi on seda kur
vem, et nod kaks lauset ei vasta mingil määral tõeoludele. 

Jätkub vaid kolme nime nimetamisest, et võida veendunult kinnitada, 
et Rotalia"perre~kuulus rida eesti rahva ja riigi tegelasi, kes ka 
poliitilises ja erakondlikus tegevuses paistsid silma" mitte ainult eriti, 
vaid otse"~erakordselt. Need kolm on, nimetatuna vanuse järjekorras, -
Jaan Tee nfä n t, Jüri Uluots ja Otto T i e f. 

Vana Teemant, "äkiline" nagu teda hüüdnimega kutsuti, oli meie 
poliitiliste tegelaste hulgas üks markantsemaid kujusid. Tä~jättis po
liitilise tegelasena suuri ja sügavaid positiivseid jälgi eesti rahva 
ellu ja Eesti riigi olemusse. On kõrgelt hinnatav tema panus parlamendi 
tegelasena, seadusandlikust tööst kõrge kvalifikatsiooniga ja ulatus
likult osavõtjana ning mitmel korral Vabariigi Valitsuse juhina - ~ 
Riigivanemana. Ta oli ka meie kandvama ja stabiilsema poliitilise~pärtei 
- Põllumeeste Kogude - üks temperamentseid juhte. Tä jäi oma kutse-eeti-
kale truuks kuni kangekaelsuseni ja ei kartnud selles mõttes isegi muu
tuda ebapopulaarseks, kui tuli valida kutse-eetika au sees hoimise ja 
"rahvale meeldimise" vahel. Meie rotalused oskame kõrgelt ja sügavalt 
hinnata niisuguseid selgrooga mehi. 

Jüri U 1 u o tl oli Ee st i~riigi""seadusandluse "töös üks suure
maid kujusid, vöi*"öigemini - kõige suurem. Ta oli meie põhjapanevate 
seaduste peaautoreid. Meie riigi põhiseaduse alal üksi on ta teinud ühe 
inimese imposantse elutöö«~Ta oli~ka meie kandvama ja""kindlama poliiti
lise erakonna - Põllumeeste Kogude - ideoloog ja hingestaja. Ta oli ka 
viimane seaduspärane Eesti Vabariigi peaminister","kes seisis vastutavas 
asendis nii parlamendi kui Vabariigi Presidendi ees. Ja võttis selle 
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raske ülesande ®nda õlgadele iseseisva "Sesti kõige traagilisemas aja
järgus = Hiljem, kui presidend K .~~Päts_kuüditati Venemaale, langes tema 
k ä n d a  k a  V a b a r i i g i  p r e s i d e n d i  ü l e s a n n e t e  t ä i t m i n e T  J ü r i  U l u n  t s  
teenis oma rahvast ja riiki kuni viimse hingetõmbeni ja kui ta tundis 
oma maise teekonna lähenemist lõpule, valis ta enesele järeltulija ja 
siin jõuame tolle kolmanda juure ülemalnimetätuist. 

Otto T i"e f oli tagasihoidlik inimene-ja rahulik ning usin töö
mees. Ta oli hea jurist nii advokaadina kui seadusandliku töö tegijana. 
Ka tema on andnud austava panuse meie tähtsamate seaduste koostamise 
tööso Ta oli ka maareformi õnnistuse läbi tekkinud nöorpõllumeeste 
- Asunikkude ja Riigirentnikkude -, vöi hilisema nimetusega - tihendatud 
Põllumeeste erakonna üks juhte ja kandvaid tegelasi.' Ja ta asus jätkama 
kadunud prof. Jüri Uluotsa tööd. Meie rotalused peame teda"ka praegu 
ainuõigeks Eesti Vabariigi peaministri asetäitjaks ja selle ameti kaudu 
ka ""testi Vabariigi presidendi ülesannete täitjaks, kuigi meie ei tea, 
kas ta neid ülesandeid pisemalgi määral täita saab ja sel puhul - kus 
jä kuidas? See~oh meie seisukoht ja arvamine, kuid selle väljaütlemi
sega ei taha~meie mingil määral lasta sisepoliitilisel vöi parteipolii-
tisel olemusel kajastuda meie intiimorganisatsioonis kui niisuguses. 
(Vaata V. Klaureni~kirjutis lehk. 6). Ja kui Otto~T i e f~i missiooni 
võtta selle tänapäeva traagilises ajajärgus ning eestlaste pagulüspölve 
taustalty siis ei"* valmista meile just rõõmu, kui ühe "vöi teise eesti po
liitilise voolu tegelased paguluses püüavad manipuleerida tema kui po
liitilise võitleja nimega,"" teda kas olevaks vöi "olema tuks "tunnistades", 
nõnda kuidas see vastavaile lavastajaile just meeldib» 

Meie pöördume palves Kõigekõrgema poole, et ta hoiaks ja kaitseks 
Otto~Tiefi ja laseks~"temal, kui aeg selleks täis saab, asuda vabas kestis 
jälle oma poliitilise töö jätkamisele» -

Ma julgen uskuda, et nimetatud kolme rotäiuse tõö ja saavutuste 
kohta poliitiliste~vöitlejatena"ja oma rahva teenijatena annavad sisult 
sama hinnangu mitte üksi rõhuv"enamus-meie korporatsiooni liikmeist vöi 
koguna nad kõik, vaid ka suur enamus eesti rahvast, kui neilt seda kord 
vabal kodumaal jälle küsida saab. _ 

Kuid oli veel rida~teisi rotalusi, keda samas sihis ja vaimus võime 
rivistada nimetatud kolme järele7 Meid on albumis minu allkirja kandvas 
kirjutises nimetatud, kuigi peale kärpimise selles osas on järele jäänud 
vaid nimedT Leidnuks albumi ulatuslikud valged tühimikud ja~viie foto 
pöördeküljod korralikku ärakasutamist, oleks albumi nüüdki esineva mahu 
juures saanud nii minu kirjutist kui ka paijüde-teiste"oma ära tuua 
hoopis täielikumalt ja siis ol°ks kindlasti etteheidete-tegijäte arv 
hoopis kokku kuivanud_ning kiitvalt hindajate arv domineerinud. — 

Ma ei taha"nende pikale veninud ridadega kedagi""süüdistada, veel 
vähem kellegile ette heita pahatahtlikkust, kõige vähem aga tagasi kis
kuda midagi sellest tõsisest tunnustusest, mida meie kõik võlgneme suu
rima töö tegijale" ja vaevanägijale Vii! P. M7"ä~g i 1 e. Olud ja rasku-
sed"olid ses suhtes lihtsalt tugevamad kui meie jä siis võib juhtuda" 
öhnetusi~ka paremini plaanitsetud töös. Loodame", et 9 a« pärast oleme 
meie tugevamad olukordadest ja raskustest, milleks seekordne jõuproov 
pani juba hinnatava_aluse. - - -

Lõpuks pean veel~midagi märkima, mille puhul ma~palun "Meie Side" 
lugejaid mulle kirja teel teatada, kas minu"talitus selles osas kui ka 
kogu käesoleva kirjutise osas oli meie ühise pere huvi teeniv, vöi oli 
see üks eksisamm. 
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Nimelt - ma oleks ehk käesolevatest ridadest loobunud, kui mitte 
Vii! Pe™Mägi poolt "temale saadetud erakirjade väljavõttena äratoodud ar
vustuste hulgas poleks esikohal"seisnud üks arvustus Rootsist, mida mina 
ja tpised käesoleva numbri"toimetüse liikmed ei pidanud võimalikuks-ega 
õigustatuks "Meie Side" veergudele lasta. Ja seda nimelt põhjusel, et 
Rotalia põhimõtted', deviisid ja kodukord kohustavad igat rotalust hoiduma 
niisugustest tegudest jä toimingutest,"mis heidaksid varju Rotalia heale 
nimele vöi kahjustaks tema tegevust= Veelgi enam - iga rctalus on ka ko
hustatud tegema kõik võimaliku, et ära hoida selliste"lubamata tegude vöi 
toimingute kordasaatmist kaasrotaluste poolt. Väljajäetud arvustus kuulub 
selliste hulka"ja kuigi see sai"alguse õigustatud pahameelest ülevalnime
tatud kahe õnnetu lauše vastu, ei vöi ometi arvustus kujuneda selliseks, 
mis oleks veelgi halvem, kui arvustatav osa ise» 

Meie oleksime väljajäetud arvustuse avaldamist kaalunud, kui~see 
oleks esitatud arvustaja täie nime all, kuid mitte kunagi anonüümselt. 
Mina isiklikult' eelistan arvustuse esitamist arvustajate täie nime all, 
sest anonüümsuse puhul (Rootsist, Kanadast, USA -st) võib "kahtlustada" 
arvustajaks olemises ükskõik millist rotalust vastavalt maalt. 

A. Keller 
Rot! Vii! 

V A P I  K O N T U U R J O O N I S o  

Käesoleva hr. esiküljel on Vii! Luht*ilt ja järgnev kirjeldus tahaks olla 
abiks neile, kes soovivad~omale ise vappi valmistada". 

Vapi proportsioonide leidmiseks ja alumise ääre kujundamiseks soovi
tan järgnevaid mööte ja tuletusviisis Laius B C = 2 BO = 2 b; kõrgus OE = 
2,5 b; AB = BC = 2 b„ Kolmnurga A E D kõrgus = 0,5 "b. Ruudu ABC kesk
punkti" Oi ümber tõmbame ringi raadiusega 0,5 b. Ringi vertikaaldiameetri 
jaotame kolmeks ja~läbistame alumise kolmandikuit jaotuspunkti horisontaal
joonega H H^, lõikepunktidega ringil Ci ja C 0̂ Ühendame punktid Ci - A ja 
C^ - D« A"Cj ja D C^ lõikuvad punktis C2 = Läbi C2 tõmbame perpendikulaa
rid alustele A~E ja D E. Punktist C^ kaare H G (r=ciH) ja punktist C2 kaa
re G-st kuni perpendikulaarini raadiusega =~C2 G. Et lihtsustada kontuuri 
viimast osa, ühendame kaarte otsad "sirgjooneliselt alumise tipuga E. H H]_ 
ja 0 E on ka vapi põldude vahejoonteks„ 
C]H = CiGj Oi C]_ = Oi5 bj 00]_ = b; 0}E = l-[5 b. 

Mc L. 

- - - 0 0 0  -  -  -
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V a r s i n a i s s u o m a l a i n e n  O s a k u n t a  s ü n n i s t .  

Valgustades Varsinaissuomalainen Osakunta (V" S 0) sündi^ "osutub mööda
pääsematuks peatuda esiteks ajaloolise arengu juures , mis on eellooks Turu 
akadeemia sünnile. ~ - - - - _ 

Andmed soomlaste kuulumisest kõrgematesse Õppeasutistesse ulatuvad ta
gasi kesk-aegao NTi õppis Kesk-aja kuulsas Pariisi ülikoolis 15-14 sajandil 
40-e soomlase ümber, kes olid pärit peaasjalikult katoliku kiriku liikmeskon
nast. Hiljem omavad kuulsust Praha (1348) ja Leipzigi (1409) ülikoolid. Esi
mesena mainitusse kuulus teiste hulgas ka Soome piiskop Maunu T a v a~s t, 
saavutades seal magistrikraadi ja tema nime kannab tänapäeval V S 0 senior-
liikmete, s.o. ülikooli lõpetanud V S 0 liikmete kcfgu - Maunu Tavastin Kilta. 

Järgneval usupuhastuse ajastul leidub soomlasi õppimas peamiselt 
Wittenbergi ülikoolis ja 16-sajandi esimesel aastakümnel arvuliselt suuremas 
Leideni ülikoolis Hollandis. Kuid pöördepunktina Tartu ülikooli asutamisega 
kuningas Gustav Adolfi poolt 1632 a« koondub läheda kauguse tõttu suurem osa 
soomlasi Tartu~öppima ja nende, arvu hinnatakse seal aastal 1632-1640, s.o. 
enne Turu akadeemia~ašutamist, - 45-le. Mainimist väärib ka Upsala ülikooli 
osatähtsus soomlastele. Ašutatult 1477? õppis seal'Gustav Adolfi ajal roh
kesti soomlasio Kuid ka sealt siirdusid paljud 1640 a. Turku - vastasutatud 
Turu akadeemiasse. 

30 a, sõja tulemusena oli Rootsi tõusnud suurriigiks. See asetas suu
remaid nõudmisi kõikidele plualadele ja"sellega ühenduses kä suuremale nõud
misele kõrgema "haridusega isikute järele, Sellega on ka seletatav ülikooli 
asutamine Soome hing samuti Tartu ülikooli tekkimine Suur-Rootsi riigis. 
Kantsler Axel Qxenstierna 1636 a. kava kohaselt pidi toimuma kõrgema kooli 
asutamine Turkü, millega oleks ühendatud ka Tartu ülikool - viimase ülevii
mise teel kardetavalt piirialalt rahulikumasse"ümbrusse. 

1637 a° sai Soome kindralkuberneriks Peter Brahe, kes oli"laia silma
ringiga mees. Tema algatusel sai teoks kuninganna Kristine poole pöördumine 
Turu akadeemia asutamiseks. Ja 26. märtsil 1640 otsustaski Rootsi riiginõu
kogu akadeemia asutamise jaatavalt põhjendusega, et soomlased on harimata 
rahvas ja usulised hing rahvuslikud teadused on neile väga vajalikud. Nii 
tekkis esimene Soome ülikool, mida nimetati ka Auraäkadeemiaks (Aura jõgi 
läbistab Turu linna) või Kristine~akadeemiäks (Acädemica Christnaea) ja 
selle esimeseks kant sle riks" sai Peter Brahe. Akadeemia omas"4 teaduskonda 
ja 1640-41 õppeaastal oli seal 249 üliõpilast, nendest~põoled~roõtsIased. 

Kuid rahulikud ajad õppetööks ei kestnud kaua. Venelaste pealetungi 
tõttu tuli üliõpilastel"järgneda sõjaväkke kutsele ja 1713 a. lõppes üli
kooli tpgevus. Ülikool evakueerus Rootsi. Ka osa üliõpilasi põgenes koos 
õppejõududega "Rootsi ja said loa õpinguid jätkata Upsala ülikoolis. Nime
liselt eksisteeris aga ülikool kogu aja edasi Stockholmis. Rootsis oleku 
aeg kestis kuni 1722 a.-ni, mil Uusikaupunki rahu järele 26/11 1722 aka
deemia võis asuda tagasi Turku, et seal oma tegevust "jätkata."22/3 I808~ 
vallutasid venelased"Turu, kuid akadeemia sai7 kokkulepe alusel Vene ülem
juhataja krahv Buxhoevdeniga, loa jätkata õppetegevust -"korra"ja rahu säi
litamise huvides. Akadeemia pidi truudust vanduma Vene keisrile ja omas 
selle~eest mitmesuguseid privileegiaid. 1/4 1809"külastas keiser Aleksander 
akadeemiat, mil puhul prof. Wallenius andis talle edasi ladinakeelses kõnes 
akadeemia tänu. 

8/4 1812 määras keiser Helsingi Turu asemel Soome pealinnaks. Aka
deemia jätkas"siiski tegevust Turus - kuni_saatusliku suurtulekahjuni 4/11 
18277"Kaks päeva kestnud kahjutuli hävitas suure osa Turu linnast ja ka 
akadeemia varandustest. 2l/l0 1827 viidi keisri käsul akadeemia üle Helsingi. 

Vanas Turu ülikoolis jagunes üliõpilaskond maa-alališelt 4. rahva-" 
konnaks (kansakuntanatio): l) Aboenses - Turu linn, 2) Boreaferrni-boreales 
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maakonna osa põhjapool Aura jõge, 3) Austrofenni - austreales - lõunapool 
jõge ja 4) Alandenses - saarestik koos Ahvenamaaga, viim. liitusid hiljem 
borealastega „ 1813 liitused aboenses ja boreales ning ülikooli siirdumisel 
Helsingisse oli jagunemine seega vaid 2-rahvakonda varema nelja asemel. 
I846 a. liitusid need rahvakonnad Yarsinais (Päris) soome põhjapoolse rah-
vakonnaga Lääne-Soome rahväkonnaks (Länsisuomalainen kansakunta), Kuid sel
legi jaetuse iga oli lühike» 

Kui 1868 a, Soome üliõpilasorganisatsioonid jälle tegevust alustasid 
osakunta nimetuse all, oli teiste 6 osakonna hülgas ka eelpoolnimetatud 
Lääne-Soome osakond, mis hõlmas Varsinais-Soõme, Ahvenamaa ja osa Turu ja 
Pori lääni kuuluvast Satakunta maakonnast. Need 1868 a. tekkinud osakonnad 
püsisid oma kujult kuni 1903-1908 aastani, mil suurem osa osakondi jagati 
veel 2-3 osakonnaks. Jagamist põhjustasid osalt keelelised erinevused, osalt 
omavahelised tülid, kuid ka kaalutlus, et osakonna liigne suurus raskendab 
vennalikku läbikäimist üksikliikmete vahel, ]\tü tuli jagamisele ka Lääne-
Soome osakond. 

Soomekeelsed jä" -meelsed üliõpilased tundsid öma võimeid küllalt kas
vanud olevat rootsikeelsete ja -meelsete üliõpilaste kõrval ja hakkasid 
viimastega vöislpma ja võitlema juhtkonna seisundi pärast. Rootsimeelsed 
mõistsid, et olukord muutub neile ebasoodsaks ja püüdsid seda parandada nõu
dega osakonna jaotamine läbi viia. Soomemeelsed ei pidanud aga jaotamist 
soovitavaks ja 1895 a, otsustatigi tegevust jätkata endisel kujul. Kuid osa
konnas oli rahulik õhkkond asetünud järjest rahutuma ja isegi vaenulise ilme 
võtnud suhtlemisega» Keelerühmade~""vahelised höörumised~aina suurenesid. Tõste
ti uuesti üles osakonna jaotamise küsimus. Soomemeelsed üliõpilased nlid aga 
endiselt™jaotamise vastu, põhjendades omä seisukohta" väitega, et"kuna siiski 
kahekeeleline ühiskond on olemas, peab leitama ka tee, kuidas see võib te
gutseda koos ühisp~torviküna0 Lõpuks loodi siiski küsimuse uurimiseks ja 
kaalumiseks eriline komitee, k°s tunnistas jagamise vajalikuks ja isegi para
tamatuks, Arutlused kestsid siiski veel mitu aastat, kuni ülikooli asekants
ler 14/3 19r)3-̂ :-:rrr"l.s~osakonna jagatavaks Turu ja S^dakunta osakondadeks -
esimene kahekepleline ja~viimane ainult soomekeelne, ~ -

~ Kuid kahe-keelelises Turu osakonnas jäid püsima keplplised tülid ning 
splle ümber käis võitlus edasi, kuni 1/7 1906 Turu osakond jaotati Varsinais
suomalainen Osakunta*ks ja Abonation'ks, Viimane pidi koondama rootsi rahvu
sest üliõpilasi samaselt kui see oli rakendamist leidnud Rootsis,™kuna esi
mene sai puhtakujuliseks soome üliõpilaste osakonnaks soomekeele ja -mee
lega, Sellega olid varsinais-suomelaiset - pärissoomlased - jõudnud välja oma 
rahvusliku üliõpilasorganisatsiooni lõpliku väljakujundamise juure. Ja siis 
lõppesid ka varem valitsenud hõõrumised ja tülid. 

Osakonna tegevus algas tegelikult 18, septembril 1906, mil liikmete 
arv oli 134® Kuid aastapäeva peetakse 26, märtsil — Turu akadeemia asutamise 
päeva mälestamiseks, mil - - "Auran rantamilla tähti, syttyi pääle Suomen 
maan"« 

A. P a 1 s 
Rot! Vii! 
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Armas "Meie Side" järjekordse numbri toimetaja Vii! A. K e 1 1 e r! 

Teatasid mulle, et järjekord m^ip ühise ajakirja väljaandmiseks on jõud
nud jälle "Stockholmi kättn ja palud tulist-kiirelt kaastööd. Asi ei oleks 
olnud mitte väga "hull", kui Sa olnks piirdunud vaid kaastöö sooviga ja li
sandiga, et kirjuta millpstki, mis rotalusi vöiks huvitada. Nüüd Sa aga aval
dasid soovi, pt ma kirjutaks "midagi huvitavat, akuutšpt ning ühtlasi"nii
sugust , mida saab ühpndusse seada Rotalia ja rotalustega"7-l:hit"vähe sellest, 
Sä lisad minult taotletud kaastöö suhtes veel nõude, et >see õleks "niisugu
ne, mida "Meie Side" veergudel varem käsitatud pole". Kas see ei ole korraga 
liig palju nõutud? Ja ma seisin dilemma ees, kas kirjutada vöi mitte. Alul 
arvasin, et ei~maksa hakata "jändama", sest küsisin enesplt, et kas niisu
gust asja üldse on olemas,"mida Sa soovid? Siis aga mõtlesin Sinu "provotsee
rimisele", et kaastööd"tuleb kõigist maailma kaartest ja et Rotalia Inglis
maa Koondis, mis koosneb"tprvelt kahest rotäiusest, kellest teine pealegi 
omab mitme kuu vanuse "rebasepojakese"! ei vöi ometi "Meie Sides" esinda
mata jMaia."Arutasin siis nõndaviisi, e,i kirjutan, jä kui see "kukub välja" 
kõigi aegade KÖige pare>mana7 siis on see ju midagi sellist, mida "Meie Side" 
veergudel varem ilmunud pole» Aga on muidugi küsitav, kas kukub nõnda välja? 
Arütlpme siis vastupidises suunasi kui kirjutis saab "sant", ka siis on see 
tõenäoliselt midagi spllist, mis varem meie ajakirjas pole"T'trükivalgust" 
näinud. Ja kohe tundus, et "kivi" oli langenud südamelt, meel läks rõõmsaks 
ja minevikust tuli tudpngi muretu ja lustlik meeleolu appi, nagu seda kir
jutise pealkiri selgelt kinnitab. Nii siis "a s j a" juure. 

x x 
x 

Inglismaa süsteemitu "haridussüstpemi", (mida ei lihtsusta Shoti, Walesi 
ja Pöhja-Iirimaa sissevõtmine), lubab jagada siinseid ülikoole kahte gruppi -
vanpmad ("Oxford, Cambridge, võibolla ka Jurham ja St. Andrews") - lühidalt 
"oxbridge"*ja nooremad ehk Redbrick ülikoolid»"öheski nendes ei ole üliõpi
laste intiimorganisatsiooni Tartü~mustri järele. Kui"nooremad ülikoolid kas
vatustöö vöi isegi ka distsiplinoprimise enam-vähem elukooli hoolde jätavad,võtavad 
vanemad ülikoolid, priti Cambridgp ja Oxford, asja vanaaegse köstri tõsidusega. 

T?siteks7 ppäl» sisseastumisp pksami edukat sooritamist on veel vaja kahte 
soovitajat, kõs peavad täitma pisut kaugemaleulatuvat ülesannet kui kohtuliku 
karistamattuse tunnistus. Taiseks - vanpmate ülikoolide üliõpilased kuuluvad 
kolledzitesse, mis nõuab kolleddzi ruumps elamist vähpmalt ühp aasta kestel. 
Kuid ka heakskiidetud erakorterites elamise puhul peavad üliõpilased sööma' 
teatud arvu kordi nädalas kolledzis, kädjna hommikupalvustel ja iga nädal nen
de perenaine saadab kolledzisse aruande, milles märgib, et millal poiss tuli" 
koju - kui see sündis~peale kella lOj ilma loata peale keskööd kojutulek lõpeb 
vähemalt kutsega prorektori juure, kuid ka sagedane väijasolpk ppale kplla 10 
võib enesega kaasa tuua vabaduse teatud kärpimise, kui õppetöö järelvalvajad 
seda vajalikuks peavad. 

Üliõpilastele elamiseks heakskiidetud erakorterite aknad peavad olema 
ehitatud sellistena, et sealtkaudu ei saa sisse ja välja "pugeda". See kõik 
ei tähenda aga veel seda, et tudengid ei oleks leidlikud ja teovalmid oma ~ 
vempud" ja naljade läbiviimiseks. Kuna Inglismaal õn heaks kombeks lasta mitte
sobivad määrused lihtsalt vajuda unustuse hõlma, selle asemelT et viita aega 
vaidlustega ja arutlustega nende käigust kõrvaldamise" otstarbel, siis on näi
teks Cambridge määruste kogu paisunud tervelt 700 lehekülje suuruseks ja sealt 
võib valida kasutamiseks kõike, mis vastaval juhul paistab olevat sobiv. 
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" Seltskondliku kasvatuse ala inglise üliõpilaste jaoks 8n jäetud pea
miselt ppmkonna hooleks» Töö, ajaviite harrastused, kaasaarvatud spert ja 
külastused-vastuvöttud, peavad heaks tegema puuduva„ 

Õppetöö järelvalve tähendab"kohustusiikke loenguid (üle ühe veerandi 
loengutelt puudumine diskvalitseerib "süüdlase" ja suleb eksamile pääsu ning 
puudümispd ühe vöi kahe kaupa nädalas toob enpspga kaasa mineku "tutor,i" 
juure o Nppd on sisuliselt järelai tarnis tunnid ja vääriksid järeltegemist. 
•ciksamile annab üles tutor, mis on väga oluline, kuna läbikukkumine tähendab 
varast kojusõitu» ~ _ 

"Spordilp, eriti mppskonnaspordile, pannakse suured lootused ja ootused 
aümphelikkuse ja sobiva läbisaamise kasvatamiseks. Vastava spordiklubi liik
memaks on kohustuslik kõigil® üliõpilastele. Tpaduslike, ideoloogiliste ja 
muude huvigruppide arv~on tohutu. Mönpd npist on~sadade~ liikmetega,"teised 
vägagi väikest" klubidn ilmelispd, kus kohtutakse liikmete korterites» Ometi 
"eksib" mõni maailmakuulus tnadlänp mpplpldi ära niisugusesse pisiklübisse et 
pidada loengut iosinaln tudpngile, kps istuvad põrandal kohvitass käes. 

"K>lla viie teed" (algavad varem, kui_mpil kombpks) ja peale öhtüsöö-
gised "kohvile" kokkutuipkud pakuvad nii kpfget kui ka tõsist ajaviidet ja 
kuuluvad nii kolledzi kui erakorteri eluskepmi." Kuid*inglise tudeng oskab ka 
pudeli õlle juures teha sama palju lärmi, kui meil tprve coptüs käatripäpval. 
Tantsuolenguid on niisuguseid, kuhu rahuliku südamega minnakse pressimata 
pükstes, kuid on ka niisuguseid, kus frakk on kohustuslik. Mis mind kõige" 
enam üllatas, on see kergus, millega saadakse üle ka kõige tõsisemaist tse-
remõoniaist ja kui vähe on üldse neid formaalsusi nii omavahplises läbikäi
mises kui ka suhtlemises "kõrgemate võimudega"» Viimaste juure tuleb minna 
"kitlis ja kübaras"7 s.oT ülikooli vormis» See oli esimine müüt, mis minus 
oli tpkkinud inglise tudpngite olemuse ühp väljendi kohta ja see' hajus kohe7 
niipea kui õlin näinud npnde "tseremoonitarnise" tõelist palet. Teine oli see, 
et Cambridges ja Oxfördis ainult üks viiendik tudengeist käib~seal papa~-mamma 
rahakoti najale Stipendiume saab priliste eksamite sooritamisel? mille ette
valmistus algab koolis0 

Vanematps~ülikoõlides nii mõnedki vabaduse kitsendused puuduvad ja ka 
tutorite süsteem on piiratum ning "vabameelsem". Londoni ülikool võimaldab 
isegi pksternina lõpetamist ja seal on "õpilasi" kõigist ilmakaartest, kes 
tulevad Londoni vaid lõpueksamiteks. Osalt korterikitsikuse, osalt ka kasva-
tuse"huvides, püütakse~ehitada ühiselamuid, kuid nende osatähtsus on liig 
väike üldpildi muutmiseks. 

Inglise tudengi elü on viimastel aastakümnetel mõnevõrra muutunud. On 
kasvanud nii üliõpilaste arv kui ka töötõsidus. Memuaarteostes räägitakse nii 
mõnestki koerustükist samasuguse romantilise looritusega, nagu Tartu "iga
vesed" rääkisid oma noõrtple ("degenereerunud"!} järeltulijatele« 

Praegu koondub üleaisa löömine vaid paa riie-kolmele tähtpäevale aastas 
- ppamisplt"saoses rahakorjamisega hpatpgevaks otstarbeks (mõnes Shoti üli
koolis ka Rektori valimisel) ja siis juhtub nii mõndagi naljakat, kuid ka 
tõsist. Inglise tudengi noorus - algab 17 - 18 aastates ja kestab kolm vöi 
npli aastat - on vpel üheks prinpvuspks, kui vördlemp Tartu ja Tallinna 
üliöpilaspnrpga. 

E. A r u j a 
Rot! Vii! 
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Palun kõiki kaasvilistlasi ja corifratereid, kellp poole ma juba va
hetult pööranud oieh, kuid kes mõningatel ašjaoludpl seni põle vastanud /"sa
muti kõiki teisi,"kel on mingisuguseid andmeid allpoolloetletud küsimuste 
kohta, nepd minule saata aadressil! Jüri Adila, Göteborg Go,Dr.Sydovs Gata 10. 

1 o Andmpid Tartu konvendi presiidiumite isikliku koosseisu kohta: 1927* 
II semestril, 1930.a. I spmestril, 1931.a. I sem. kuni 1932 a, I se
mestrini (inclo) 

2» Kes oli Tartu konvendi laekur 1937°a« II sem» ja 1938.a. I sem. 
3» Koosseisulisi andmeid Tallinna"koondiše presiidiumite kohta, 
4• Andmeid~vilistlaskogu juhatuste koosseisude kohta» 
5. Coetuste~nimelised koosseisud; 1931.a,, 1932.a, ja 1933»a. 
6» Kas on teada, milline saatus on tabanud: 

a) vii! Albert"Pehki-

b) confr! Lille (lõpetas tõenäoliselt Tartu Poeglaste 
Realgümnaasiumi) 

c) confr! Kodanipork'i» 
Jüri Adila 
Rot! Vii! 

ROTALUSTE OSAVÕTT EESTI SKAUTLIKEST LIIKUMISEST ROOTSIS. 

Uheapgselt Rotalia äastapäpva tähistamisega Stockholmis toimusid-kolmel 
päpval (5.-7.II) pidustuspd ka Eesti skautide ja gaidide 10oa„ tpgevuse tä
histamiseks RootsisT Lõppaktus ja pidu 7°11° oli liigutavalt~vöimas. Stockholmi 
kaubanduskoolide uues suurhoones - Stockholmi suurimaid saale, mis ulatub läbi 
kolme majakorrä ja omab 2 rõdu ümber"saali - oli vaimustatud publikust tulvil. 

Eestlaste, eriti aga rootslaste sõnavõttudes anti Eesti skautide ja gai
dide" tegevusele Rootsis sügav tunnustus ja suur kiitus. Eesti pagulaskond ja 
nende organisatsioonid"Rootsis võlgnevad Eesti skautidplp tänu ja kiitust nii 
suurel määral, pt nad ei"suuda seda teha küllalt vastavana selle kauni liiku
mise tööle» Ja seda mitte üksi skautide ja gaidide" omategpvuse poolest, vaid 
nad on ka aidanud sisustada ja kaunistada ppaapgu prandituit kõiki eestlaste 
suurimaid üritusi Rootsis. 

Andmpd""näitavad,-pt 10-ks aastapäevaks oli Rootsis Eesti skaute 731 ja 
gaidp 418. Tpgpvuse arpndamispks 10 a0 j"ooksul"on Eesti skaudid Rootsis või
nud kasutäda~Rkr0 216500. Kpskmiselt ühe liikme kohta aastas võidi kulutada 
40 Rkr. Sellast läks laagritpks (eriti kallis on"osavött välismaa suurlagri-
tpst) 24~s40, varustüspks 5*60 jä jooksvaks kuludeks 10 Rkr. See 40 kr."saadi" 
järgmistpst allikatest: annetused 8:80, skautide omad üritused, nagu peod Jne. 
10 kr. jä skautidp oma rahaline panus 21:20. Nii siis peamise osa ainelistest 
vahpnditpst on skaudid ise kokku pannud ja oma ürituste kaudu kogunud. Eesti 
pagulaskonnalt Rootsis võinuks skautide ja gaidide tegevuse jaoks kull tulla 
toetust mitmekordsplt suurpmas ulatuspš kui see oh sündinudT 

Löppaktusel andsid Eesti skaudide ja gaidide"juhid üle tänukirjad ja 
märgid npile Eesti organisatsioonidele ja üksikuile"isikuile, kes olid pisut 
enam abistanud špda kaunist ja sisukat~Iiikumist. Teiste hulgas sai ka korp! 
Rotalia skautide tänukirja ja märgi. Teenetpga skautide sõbrana sai tänukirja 
ja märgi Rot! Vii! Arvpd Mägi. 

Rotalustpst on E, skautlikust liiklusest innukalt ja ulatuslikult osa 
võtnud: confr! Tarvo Toomps - skautmaster, confr! Oole Kint -"noorem skäut-
mastpr, cõnfr! Ain Trpufeldt - noorpm skautnaster7 1!1T Jah Teär - noorem 
skautmastpr, confr! Otto Rpinson - skautjuht, reie! Sven Tedro - skautjuht, 
confr!-Avo Andrpkson - vanpmskaut, confr! Enn Äro - vanemskaut. 

önnitlpmp siinkohal"skautp ja gaidp, priti aga rotalustest skaute, nende or-
ganitsatsiooni aupäpva puhul ja soovime npilp onne ja edu tulpvases töös -
E e s t i  r a h v a  j a  i s a m a a  k a s u k s  l i p u k i r j a  a l l :  a l a t i  v a l m i s !  
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ROTALIA KOONDISA KUJUNEMINE AUSTRAALIAS 

Mõte kutsuda ellu Rntalia koondis Austraalias leidis varast 

väljendust confr! Enn Raimeti ja vii! Ilmar Tammelo vahelistes vest

lustes laeval 1!Svalbard", mis t^i nad Austraaliasse 1948.a. mais ja 

juunis« Mingite tegelikkude sammude astumiseni aga nad ei jõudnud., 

sest töökohustus viis mõlemad kaugustesse laiali_ja ettenägemata elu-

raskustesse ning puudusid andmed teiste rotaluste asukoha suhtes siin 

mandril _ _ 

Koondise ellukutsumine hakkas teostuma alles 1953-algul 

vii! Paul Mägi õhutusel Ameerikast, kes saatis temale teadaolevate 

Austraalias viibivate-rotaluste nimestiku Ilmar Tammelele, kes oli 

elama asunud Sydneysse. Järgnes viimase poolt üleskutse siinses eesti 

ajalehes "Meie Kodus" Austraalias elavatele rotalustele, et nad tea
ti 

taksid temale oma_aadressid. Üleskutsele vastas ainult paar rotalust. 

Hiljem õnnestus teha kindlaks enamiku rotaluste elukohad individuaal

sete pingutuste läbi. 

- 1953-a. aprillis kohtusid Sydneys vilistlased Ilmar Tammelo 

ja_Valter_Pöder, k<=s oli matemaatikaõpetajaks Sydneyst mõnisada kilo

meetrit fipmal sisemaal olpva Cowra linna gümnaasiumis.-Omavahelies_ 

mõttevahetusps-nad pidasid tarvilikuks Rotalia Koondise vöi Keskuse 

organiseprimise Austraalias. Sellele järgnps Sydney rotaluste kokku

tulek, millest võtsid osa vilistlased V. Jaason, 0. Karlov ja _ 

I. Tammelo. Nad otsustasid ellu kutsuda Rotalia Sydney Koondise ja 

Rotalia Keskuse Austraalias. Viimane oli_möeldud ühpnduse pidamiseks 

mööda mandrit laiali pillatud kaasvendadega» 

1» ja 8. nowembris pühitsesid ülalnimetatud Sydney rotalused 

ja V, Põder Cowra st Rotalia 40.» aastapäeva, millel toimus ka tradi

tsiooniline vennastus. Aastapäeva pühitsemiseks tulid samal ajal kokku 

vilistlased Gustav Tiidemann ja V. Siska ning confr! E. Räimet 

Adelaide'st. _ -

Sydney-rotaluste hulk kasvas confr!~L. KLettenbergi leidmise 

ja confr! G. Klemmeri tagasijöudmise läbi Ameerikast. Edasi kasvas _ 
if 

liikmeskond Cyri11 Ükskülli vastuvõtmisega lihtliikmeks ja R. Kalpuse-

koopteerimisega vilistlaseks.-Hiljuti liitus meiega L. Orav lihtliikmena. 
M 

Rotalia Ulemaailmlise Vilistlaskogu ettepanekul otsustati 

liita Rotalia Sydney Koondis ja Ajutine~Rotalia_Keskus Austraalias, 

kusjuures Sydney rotalused võtsid endale viimase ülesanded. 



Sidepidamine väljaspool Sydneyt asuvate,rotaalustega on osutunud jatku-

valt raskeks, kuna. ainult üksikud reageerivad ringkirjadele ja isik

likkudele kirjadele. Rasked plutingimuspd ja raskp võitlus olemasolu 

eest on ilmselt psile kutsunud paljudpl tujutuse ja on peamiseks põh

juseks tollple asjaolule» 

- Sydney rotalused käivad koos perioodiliselt iga kuu kordamööda 

nende koondise liikmetp kodudps, kus on võimalik mahutada meie juha pea

aegu kümnpni ulatuvat porpt. On olnud koosviibimisi ka konvendi daami

dega. Eelistatuks kokkutulpkukohaks on_meil Viktor.Jaasoni maja Newportis 

mis_asub idüllilises kohas vaatega lahele ja.-lühikese jalutuse kaugusel 

ookeani liivarannast Sydneyst umbps 35 kilompptrit epmal. 

EKL?i tegevusest on võtnud siinne Rotalia Koondis truult osa. 

Kahjuks 13KL Austraalias pole saanud jalgu alla isiklikkude vastuolude ja 

muude läbinägematude asjaolude tõttu. Mi on Vironia jäänud EKI/ist 

eemale püsivalt. - _ ... 

Noorliikmete juurdevool on siinsetel korporatsioonidel kõikidel 
it 

äänniselt pidurdatud, üheks põhjuseks #n siinne koolilp_sarnanev_ülikooli 

õppesüsteem,-mis jätab vähe aega ja energiat üliõpilaste üritusteks kor

poratsioonidele omasel viisil. Teine põhjus on, et tegevliikmete vähe-

suse-töttu pole võimalik pakkuda noortele midagi, mis meenutaks oma

aegset korporatsiooni elu ja mis noori vöiks huvitada, kaasa tõmmata 

ja tiivustada. Kolmas põhjus näib olpvat Sydney maaalaline tohutus, mis 

takistab laialipillatult elavatel üliõpilastel kogunemist ja koondumist 

intiimorganisatsiooniks. .. _ _ 

Oma eluga võivad siin rahul olla meie insenerid, kes on leidnud 

omale töö oma alal vöi oma alale ligidasel alal. Vii! V. PXder, kes *n 

Sydney High School'is matemaatika öpptaja, on samuti töötamas emal alal. 

Sama kehtib ka vii! I. Tammelo kohta, kes on praegu teadusliku töö alal 
11 

assistendiks Sydney Ülikooli õigusteaduskonnas. Vii! R. Kalpus_on.,koha-

liku Berlitz Keeltekooli juhatajaks ja omanikuks. Confr! G. KLemmer on 

spetsialist hobuste võiduajamistel kasutatavate totalisaatorite alal. 

Käib npid üles spadmas isegi Amperikas. Paljud meie kaasvendadest aga 

on-ikkagi yppI ebasoodsates oludps, töötadps lihttöölistena vöi büroo-
ametnikkudena, - -

Rotalia Austraalia Koondise senioriks on spl_aastal V. Jaason, 

laekuriks 0, Karlov, kirjatoimetajaks V. Põder ja oldemaniks I. Tammelo. 

!• Tarandi o 
Rot! Vii! 



I l  F O R M A T S I O O N I  O S A ,  „  

VILISTLASKOGU JDHATPSE TEATKDC , r ' ' 

l'e Möödunud aastal lepp leid Rotalia Koon-! ieeti omavahel kqkkü, et Vill Kogu 
juhfctuja roteerub Koondiste veheliaelt9 kuni edaspidiseni Rootsi-, U S A- ja 
Kanada. koondiste vahel. Iga Koondis presldeiirib kaka aastat9 kusjuures prsajL» 
deeriv Koondi» annab juhatuse esimehe ning '.taks juhatuse 1 ilget t, aia moodus
tab otsusvõimelise kvoorumi, kuna'iilejäänud kaka koondist annavad kumbki ühe~ 
juhatueliikme. 1954 &» viimaseks veerandike ja 1955« aastaks on antud pre^i» 
desrimine Rootsis asuvate vilistlaste hulgaiit volitud kolmiku kätte* Nentiaka 
on* Vill Ao Kuller - esimees, Vilt E„ Viival - laekur, Vii! E. Pajuate - kir
jatoimetaja-,, ü S A Koondise poolt kuulub juhatueaa1Vii! H. Leeement ja Ka« 
nada Koondise poolt Vill A. Käbin. 

Du« juhatua, asukohaga Stockholm, asus oma iileeannete täitmisele tegeli
kult 10, oktoobril ja vormiliselt 1« novembril 1!)54. Viimati nimetatud päe
val võeti teatav&ke, et eelmine juhatus lõpetas oma tegevuse protokoll nr.10 , 
kohaselt 50, juulil e.a* (Korra järele^ei aa& va/ta juhatus oma tegevust enne 
lõpetada, kui ta on aaieti üle andnud uuele juhatusele • Toimetua) ja uue ju- -
hatus algas oma protokolli raamatut protokoll nr, 11-ga 1« nov. 1954» 

2. - Lisaprotokoll Korporatsioon Rotalia kodukorru 

_x Selle on välja töötanud Rotalia USA Koondis ja saatnud laiali teis» 
tele koondistele. Vill Kogu ju .atueele on saadetud lisaprotokolli kavandist ^ 
üks eksemplar teadmisekse Juhatus otsustas kavandit mitte anda avaldamiseks 
"Meie Side" Nir 4 Esiteks seepärast mitte, et on võimalik, et Lisaprotokol- ^ 

< li kavand võetakse juba New Yorgis ilrauvaase "Meiv Side" N;rJ, teiseks see
pärast, et juhatus peab kohaseks, et kolk koondisud vaatavad enne tkava läbi' 
ning esitavad oma arvamused ning nende poolt vajalikuks peetavad parändua-s "-
vöi täiendusettepanekud. Kui kõigilt koondistelt ja konventidelt on saadud ael= 
aukohad, teeb Vii! Kogu juliatus neist kokkuvõtted ja esitab siis Lisaprotokolli 
kavandi ühes täiendus- ja parandusettepanekutega Koondistele ja konventidele 
lõplikuks hääletamiseks, Vill Kogu juhatus^ ise on juba Lisaprotokolli kavandi 
läbi vaadanud^ leides selles fikaeerltud sätted kodukorra k oh and amisek pagulu» 
ses olevat ̂üena põhjalikult läbimõeldud. Paar olulist parandust paistavad siis- , 
kl vajalikud olevat, kuid Vili Kogu juhatus ei taha oma seisukohtadega Koondis
test ette rutata. ./ ^ ^ ̂  , 

Rotalia. Roo teil Koondise tö/?evuaeat "fltelengide" Hir 2 .1a fftr 4 vaheperioodis,, 

' -v.l»il^9iis ed 0Aft rääkida Rotalia 40 ä„ juubelipidustaotest Roo taie ? k tiigi 
eee olnuks toimetusele tänuväärseks aineks. Kanada Koondis lölkäe kõik pärlid 
enesele,, milleks Äootoi Koondise senior võimsalt kaasa aitas, Göteborgi osak. 

^1-de" V r 2/54 nidus Pomiseks Etjokholmist "örinsks" kulVgl palju materjali 
ei antud ja neij. ei läinud seda vajagi, sest oma kirjameeste armee ja noore 
Lundi abi t"itie Vajaduse kuhjaga. Kuluaarides kuuldub sosistavat tollest N$r2., 
et olla kõigi aegade^kõige parem "Side". 

Enne Göteborgi 2. väljatulnud New Torgi 1, jäeti siinpoolse kaastöö osas 
"neitsilikult puhtaks" ja sealsetel noortel oli aiis avaram opereerida. 

Aasta algul arvestati Rootsi Koondise tegevuspiirkonda kuuluvaina 85 rotalust, 
neist Stockholm?õppeala sektoris, 20 Göteborgi osakonnas, 10 noores Lundi • 
/Rfikonnne ja lo mujal ü^aihuina laiali. Vii! H, Luik ristis viimased "üksikhun~ 
j;ldeks ja rind «volks asutada oma iseseisva koondise. Aasta jooksul on Rootsi Koon~ 

,,i 19 ious Göteborgi -ja / und 1 osakondadega suurenenud 6 liikme võrrat kuld andes 
vanx W' k-Jül »'••* kaks meest U S Ä-lh, jõudes oma liikmete arvu vila 

v , »> i u ,<»; ttvot* t << gt~ $.*<»)> Rotalia 'korpnrat»loonide hulgas suuru-' 
tse-' t '-jPHi k ̂  >\\:.. afit «t, . ut iko räägib, et 1hiJ, >ktorls yn peetud 
, v jõi .-..iui {,hi vt-, t 4. Koosolekut* ja üritati V, tv uiu koskmirw osavõtjate 
txrv ei osutu mitte tõrveks"p vald on ll?4-> Noid poolikuid kutsutakse "külalisteks 



Külaakäloftt K6n>f Vironiaase tegi 28/4 54- tervelt 55 rotal^at, 29» 

Toimetus ejr tahtnud uskuda, et neid tõesti nii palju oll9 kuid kontrollinina 
andis sama arvu. Vironia mehed tegid oma vastukülaakäigu Rotaliale 13/10, suu-
tea välja panna 31 meest, nii et 2 "Jäi võlgu"* Mõlemad õhtud õnnestusid hästi» 
eriti südamlik ja hoogus oli viimane, 

ROOTSI KOONDISE bDVBPAEV peeti 15/8 Confr! Aa Endi "suvi-kivilas" =» Salt-
"sjõbadeni "seljataga". Suvepäev võis toimuda seal selle õnneliku asjaolu 

tõttu, et meil Õnnestus "avastada" Confr! Endi asukohta tema pikemaajalise ' 
"kaotsisoleku" järele» Kerge see ei olnud, sest ringkirja järele pidu suviklvi-
la asuma hobuseteel (hästvägen), ent kust võtad, sa tänapäeval hobuse sõiduks 
tema teele. Õnneks sai sinna läheneda ka mere küljest paadiga ja mõni "halp" 
sõitis autoga, nagu käesolevate ridade kir japanijagi, Kui kohale jõuti, siis 
selgus, et polnud, ühtegi hobus etee, vaid hoopis eestlase tee (Estvägen) ja tun* 
ne ning tuju muutus, kohe "koduseks". 

Suvepäev kujunes igati vahvaks, nagu rikka inimese juures peetuna endast
mõistetav , Igal omast käest kaasas võileibu silru ja viirullsi, Endilt hapukap
said, viinivorste ja vaadiõlut piiritult. Ja ega vihmaetki puudu olnud, sadas ' 
priskelt kogu suvepäevalläbi„ Välja olid kuulutatud ka Rotalia olümpiamängud, 
kuid kae need tulid toime, seda nende ridada paberile panijal ei läinud korda 
avastada, sest läbi vihma nägevus oli nukker ja null, 

BKL-us Stookholmls presldeerls 19^^/54 Ijlotallaa arendades üsna elavat tegevust0 

Rotalia Rootsi Koondise Göteborgi osakond, \ 

Selle koosseis oli juba startimisel 1945a« 21 rotalust, 1948a, kõrgseisus 29 
liikmega, millest siis pidi tegema "vere ülekannet" Kanadasse ja ü S A-sse, Ent 
lahkujate asemfele värvatakse uued mehed, Perekonnaõhtu eelsel EKK-1 22/5 54 
võidi anda värvid kõigile möödunud aastal vastuvõetud neljale rebasele ja nod 4 
on8 Arvo Andrekson, Enn Kro, Väino Kuldasasr ja Otto Reinson, Kuid "rebasekas-
vandus" ei jäänud tühjaks, vaid sirrna võeti vastu 3 Chalmerai tehnikaülikooli ' 
üliõpilast* 

Hillar Rein Nuudi (masinaehitus), vastu võetud k,a„ kevadel 
Sven T e d r o (arhldektuur), " " " sügisel 
Sven V 1 k m a n (masinaehitus) " " " " 

Kommersi ja perekonnaõhtu peab Göteborgi osakond 20, novembril, 

z "Meie Side" väljaandmise suhtes-kirjutab osakonna vastselt valitud aenior^ 
"Otsustati astuda a'amme selleks, et Göteborgile antaks austav ülesanne anda väl
ja "Meie Side" N«r 2/1955"• Käesoleva numbri toimetus tunneb tõsist rõõmu, et 
tuleva aasta jaoks juba nii aegsasti" on kindlustatud tihe numbri väljaandmine* Ja 
see austav ülesanne läheb tõesti headesse kätesse, nagu tõendab k.a. Ntr 2, Si 
tea, kae ed maagilisus peitub tolles 2»s, Stockholmi kandist vaid õnn kaasa -ja 
teistele koondistele ning osakondadele (Montreal?) manitsus = võtke eeskujul 

Rotalia Rootsi Koondise Lundi osakond vaatamata oma noorusele (moodustati @0/3) 
kaevab ja areneb paljutõotavalt, tänu Tartu konvendi kooliga tulistele ro-

täiustelei Vii! A„ Toomes - seniör, Vii! A« Kalmet - laekur, Confr! K, Rämmel-
eoriba, Vii! Ae Daniel - oldm! Aastapäeva kommersi ja koosviibimise peavad 27/11 
Eslövie Vii! Danieli juures. Väljavaated juurekasvuks rahuldavad, 

Rotalia ÜSA Koondis .1a New Yorgi Konvent, 

Toimetus on õnnetu, et sealt on tulnud informatsiooni väga napilt, "Sünni
valudes" vlsklev "Meie Side" N*r 3 näib neelavat palju, ent "täis" saada ei ta
ha ja mei midagi pudeneda ei lase. Ka ei tea meie, mida to 3 saab sisaldama* 
Kokkulangeval palume seeparast vabandada meist olenemata asjaoludega, Nii pal
ju kui toimetus suudab välja peilida, tõuseb OSA Koondise ja New Yorgi Kon
vendi liikmete arv praegu kokku 105-110 peale. Seega ikka Rotalia regionaalse-
tost tikanateet kõige auurem ja Rootsi Koond la kooti osakondadega ei ole suutnud 



tagasi võita "sinist linti", kuid ei ole jätnud lootusi selles sihis, 
.2.2- oktoobril valiti USA Koondisele ̂ uua juhatus, kuigi ainult 6 kuu peale? 

järgmises koosseisust Vii? R« Adame ~ ealiaeees Confr! R, Pais Esimehe aset, 
ja laekur^ Confr? R, Ubakivi - kirjatoimetaja. Aastapäeva koioxaera peetakse 
5few Yorgis samuti 6/ll kui Stockholmis, kuid aiguB6pa~kuuö~" tundi "hiljem kui 
viimane, seega - siia kui meie Stockholmie oleme kõrgetes regioonides oica pe~. 
rekormaöhtuga., 

ROTALIA IMADA KOONDIS JA TORONTO KONVENT, 

Jah, töai mis tõsi *• teil on nüüd aeal ka tegevkonvent* Et teha niisuguseid 
Suuri aajUp peaks jõudu nagu olem» üsna palju. Meile seda jõudu aga ilmutatud 
pole, Toimetus oleks tänulik, kui kaaövennad Kanadas võtaks vaevaks v&lgue^ada, 
kuidas eealtpoolne jahedus on kooskõlas selle helduae ja ohvrimeelsusega,, mida, 
on ilmutanud Rotalia Rootsi üksused Kanada Koondisele esimeeste, abiesimeeste 
ja teiste funktsionääride "kinkimieeP ning teie poolt möödunud aasta jõuluks 
väljaantud "Meie Side" tõhustamisele Toimetus on sirvinud läbi Rootsi Koondise 
^kirjavahetuse mitmet setmet konti,-, kuid midagi ei leidu* mida vöiks informatsi
oonina oojaina Kenada Koondise ja Toronto Konvendi osas kirje- panna, Ometi vii
taks rotalusi Rootsis ja kindlaati ka mujal maailmas, kuldaa areneb teie -jl.j::s 
Konvendi tegevus, sest ka meil siin on olnud samae aihis vaim valmis juba kkua9. 
kuid, kuid °llha on nõder". Kui neid teie aadressil lausutud ipönu ei saa pida» 
da informatsioozzlks, siis toimetus "peseb omad käed" sellest puhtaks,, 

ROTALIA AUSTRAALIA KOONDIS. 

Jahs kuid&s selle Koondisega lood on, seda valgustab eelpool Vili Tammelo 
meisterlikult ja täielikult. Algu» tehti tagasihoidlikult - Sidney Koondise ni= 
me f11 ja alles e/2 54 aal Koondis praeguse nime. Juurdekasvu saamine paista 

võimalik olevat vaid püsiva ja visa tööga sõprusringi laiendamiseks. 
dise praegune esimees Vii! V* Jaason kirjutab selles mõttes järgmist* 

"Pikkamööda loodame ka noori liikmeid kaasa tõmmata,, Üldiselt õpib vähe 
eesti noormehi ülikoolis võrreldes siinsete eestlaste üldarvuga. Haritud lni~ 
meste madalad palgad võrreldes lihttöölistega on põhjuseks, et haridusest ei 
peeta palju lugu. Isegi Austraalia paremad jõud, minnes end täiendama Inglis-
maale vöi Ameerikasse, "narva pöörduvad' tagasi» * 

Raskustel© vaatamata Koondise pere suureneb, KäesoleVal aastal võeti vastu* 
>i -
Ü k s k ü l l ,  K i r i l  »  s ü n d ,  1 9 2 3  a »  ^ o s e - U u e m ö i a ä a »  Õ p i b  S i d n e y  t e h n i k a ü l i & o o -  ~  

- Iie ehitustehnikat. 

O r a v ,  L o u l s ,  k e s  k u u l u s  r e b ! - n a  R o t a l i a s s e  1 9 3 2 / 3 3 ?  õ p i b  S i d n e y  t e h n i k ü i a i 8 0  

KUJAL MAAILI^IAS ASUVATE ROTALUSTE KOHTA / 

Toimetusele saabunud andoiete ,põhjal on võimalik märkida järgnevata . 

Sakeamaale on niiüd järele jäänud 5 rotaluste 

VII? ? & a v e 19 end. Tallinna tehnikaülikooli prof*, teeb seal'ulatuslikku 
kutsetööd» Ta lubas ka saata kaastööd käesolevasse numbris 
ee9 kuid vist mõni ootamatu takistus tuli yahele. Toimetus 
kasutab seepärast "kurjasti" tema erakirja, tuues ära järgin 

"Elatan end praegu ekspertiisidest vesivarustuse alal9 teen neid keerukate 
küsimuste üle kaunis laialdaselt üle Saksamaa» Mul on kaks klndlapalgalist kaas-' 
töölist, üks eesti polos, end, Balti ülikooli üliõpilane ja üks tubli sakaa prei 
li, kes hoolitseb minu saksakeele stiili eest ja teostab matemaatilisi arvestu
si ning raamatupidamisto 1951-st aastast käib mu käsi üsna häetls kolisin ümber 
Neussl Rheini kaldal ning teenin siin oma igapäevast leiba ja kõike, mis selle 
juurde ja peale kuulub , Elan praegu uues ma j aa, mis ühe põgenikkude kasuks koes» 
tatud programmi järgi peab saama kord minu omandiks»51 

Vill Ü K o r n e v peab Rootsi rotaluetega elavat kontakti kui grupi vanem* 
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Vii! A* Lo 9 sm an, Rotalia auv&rvipaela kandja ja'esimene vilistlane^ 
;r' </^ ; -- palub oma toimetajale saadetud kirjas^anda edasi sü-

-V.V * damlikud ja Cori£raterlikud tervitused kõigile rota-
; ; "=. r lust ale 'laias maailmas ja Stockholmi ning Göteborgi' -v^ 

'V ... -ia|g ; k - rotaluatele >ksasvenälik tänu neile südamliku vastuvö- v ̂  
',,^S ' " ;, . , tu eesti' ala jfcemale osutatud külaskäigul Bootai " A"^v 

z _ v - W\ L * ' tC Rotalia 40 ,a, jubeliplduetustele,, Hell on tõsine haa- • 
"> v" ' // meel kuulda, et meie eolmene vilistlane viis siit kaa- ^ 

•• 'r-'--- • ' sa head muljed. *! • ' '1 i . 'i' ? 
,<w- .' x* •  •''•'•* 

Vii I E, A r,u j a - » Inglismaa. Koondise teine kandetala, perekondi laelt nüüd , 
 ̂ : - 4'r < õnnelik abielumees ja kavast'} üle poole aap-fö, vsnuge v 
^ *" "rebacap^oja"- ioa? ei saa kajuks teoga fcviteerida k*. tä^ 

J- £ ;; ' v,' l "' navuee aaatspäeva. kutse4s Stockholmi«, ^Pattude pehmenda* 
r - = ;  •  -  ~ m i s e k a M  s a a d a b  a g a  k ä e s o l e v a s  a e  n u m b r i s s e  k i r j u t i s e  i n g ~  

> v., /. ' lise üliõpilaste "intiimasjadest", kuigi net-d ei' txmdxz 
- v • / ' eriti intiimeetana, 

^ - i f r 1 k a a Vii! Harry Põder 0 b O' on muutnud oma kutsetööd, jättes ; 7 
$•' juaaležga koha arhidtekti firmas ja võtt ee "omal käel84 

^ \ vV v " 1 mõõta ja lood ida 1600 hekt* m&ad« õnneks ei ole muuda» 
V ' 7 " ;  t u a  v ä h e n d a n u d  t e m a  e l a v a t  h r n r . t  R o t a l i a , a s j a d e  v a o t u v ' ' " "  

JA. SÜHDMJSI ROTALUSTE KOHTA 
£>•; 

o s- • ;-v /'•» ̂  

\f 

>. Vill Mihkel Luht, Rot alla asuta j ai 1 ige ja käesoleva mrnbrl kaanel Rotalia. 
•. ' • ; (^ • vapi koxttUur joonte joonistaja, sai .5/1 '54 60«aaatašeke ja;> 

•  .  , r  • • . k u i g i "  " M e i e  S i t i a "  N i v  2  » 54 .on ael^e büindause häati äara' 
' # • > * * märkinud. teeme seda äiinkohal Teel kord nonde kontuur-
".'•v % 5-1 ' joonte tähtsuse esiletõstmiseks,' Aastapäevale ?tulijaile -

• '' « ' ' teadmiseks * Mihkel joob nüüd ainult' ,,apotek&rnet,,
e 

-k 

Vill Eduard P a j ü a t e . on Mihkliga^v5^r*#ld»s allee Nnooraae6r% tähisfcadea s) 
- V'^-.1v:= oma 55™^ 13/l 54*Nj^üsimua temale enesele» kuldas se 15»/ 

• 7.' f - kuupäeval "välja kukkujc13'? " v " », 1 

, 11 » 
Vlll^ Alfred P e t e on Panustel kannal ja vaid kolm, kuu vahemaaga saavutas j 

— ~ '-»••. • > maikuul e ? ae Holger tordis ja Dyltabr^jikis oma 55 <> - v 

• »  •  •  -  .  .  ,  ;  ' •  •  '  . j • 
Vii! Paul l ,« e m e t s ,v on eelmäe st kahaat viis pu3„ka ̂ al^m1T

s ,kur jut^des 7/2 . 
v 

1 • x a;a.»"o»a eiura|matuaaa 50» Seega tel aega elus küllal^, 1 . 
..miapöraat t®gi "väikese tri^i" ikaasefl ent ei 

! ; ; -•v;./ < - .-võtnud aealsat ^ojLeaxlatr" tõsiselt j^ kuli tagasi üootsi» 
* • Kuigi hilja ̂jimitia&aV aga siiski - väileomöicin fi.tez! 

Vii! Aleksander D a n i e 1, ito Hootai Äbjb prominesitseidvkjxjuaid, tahtia" ka 
v ,  . ,  v  _ .  ,  '  ' !  s a a d a  t ä i s m e h e  i k k a  j a  s a i g i  j  •  j o o n i b  t M e s ,  . r a a a l i d e . a  j a  ' «  

"veheldes** väl ja 5'0V juure 2?/6 54» • «i mingeid "msdal* ̂ 'vr 
. x;'• viaökaM selles #>VeWluee9,,

t .. 1 " • X'/':V j 

Confr ! Marfcin L e p i k, Stockholmi Koondisa praegune .1 ae^ur, loppis vfiikaaa 
^ t' j •• • ^ " arvuga,' kirjutades elukontoeae' 45» Ron#t'iie fcäeps jaoks - ' 

•V ; • * aelitttab ta .aga euur^m^id axveV „ v
r ' . 

t '"'V  ̂ J t ' \ * .̂*.'••5 
Vii! Heiki L e e s m e n'd i 40 on juba tteftatud, kuid, ei album tema olemid , 

j:\ s ;.r - '^i; • s ee ee ime seks Hoota 1 Koondise seniorike "9ravvaJLkie1f 
# alla ~V 

" lohutus eks" "teistkordne sündimine" 0 Para©, miks läksid , . 

'* i? 

tir Ž' '* '-*x' Rooieist ära, 
.. * x.- 1 

I? 

Confrf_ Evald J ä> v väärib külijaga 35 1,>a» detsembrist! nagu ̂ ®3olü7a / 
.v viie- esimese 1 ehe ̂ panoraarnd tehia»lopmi»ehmft kinnitavad, V lV 

Confr! j»E. Ulu o t s a 1 ktiÜ käeeõleva iil^mbri kunstilijsei ^aanejoonia^ ku* . 
jtmdajal ei • ole-'tehtpä^T käes,- kuid' kaan ometi' hes^ • r*-:v 

- - • '• •; u: .../ : >•// '' '••. 'I • ;•« • 1 

X <, - ..'•f . " • •- •' ". , [; •*. <• 
¥ ~  o"J . • * , • • • '  : <. '.;x • 

- W. . '--.'v u 
- > • • - • &  • -  ;  -  -&*** - • • .  •  -  J  
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Täiendava* Informatsiooni. Rosfcai Koondiselt aj» kohta 6/ll=lo/ll 1954< 

Kuna "Maia SideH käesoleva numbri "'esimeses trükis" , mis oli 70 eksemplari 
ja välja jagati Rotalia Stockholmi aastapäeva. tähistamisest osavõtjaile ning 
saadeti Göteborgi osakonnale, Informatsiooni osa jäi toimetusest olenemata põh
justel kiduraks, siia "teine täiendatud trükkV vöi väljaanne U S Af Kanada, 
Austraalia ja muu laia maailma rotaluste jaokse eaab juure alljärgneva infor
matsiooni lissa^ Selle Hea andmisega, hoiab toimetus kes. ära "Õnnetuse", et 
Kanadas väij,aantava "Meie Side" järgmise numbri jaoks ei jääks Stockholmi kan
dist järele "rohkem" informatsiooni, kui meie ealine sealt» Vörrel&enx hiljem! • 

R o t a l i a  4 1 - s e  a a s t a p ä e v  a  t ä h i s t a m i s e k s  S t o c k h o l m i s  v 

pidaa Rootsi Koondis kõik kolm üritust - aastapeakoosoleku, kommersi ja pere
konnaõhtu ühel päeval, nimelt 6. novembril s.a. Nimetatud päev valiti seepä
rast, et see meile Rootsi rot&lustele väga hästi "istus";, aeet see oli eiin 
esimest korda poetud püha - kõigi pühakute püha (Alla Eelgona Bag). Kas aee 
just meie jaoks sisse seati, vöi kas meid nondekg pühakuteks peetakse, ei ole -
tähtis, küid nii saime laupäevase päeva pidutsemiseks ja piihapäöval võisime pu= 
hata suurast "tööst ja vaevast". Kõik kolm üritust õnnestusid igati hästi. 

A A S T A P E A X O O S O L E K , '  $ a i e  a l g a s  k e l l  1 2  j a  m i l l e s t  v õ t t i s  o s a  

35 Rootsi Koondise liiget, nende hulgas kaks Göteborgi osakonna esindajat, toi
mus üksmeele ja möödunud .a&ata tegevuse asjaliku analüaeerimis® ning tulevase 
tegevuse sihtjoonte kindlaksmääramise^ tähe all» Arutluste ja kaalumise tuleku- * 
sena asuti üksmeelselt seisukohale9 et Koondise tulevane tegevus vajab tugeva 
kontoentreerlse alusele seadmist, Tegelik töõ on näidanud, et kiil peetakse» te-
^evuskoosolek igal nädalal9 siis osavätt sellistest koosclekutoüt on olnud ja 
saaks ka edaspidi olema väiksearvuline» Oaa koondise liikiaeid lihtsalt ei saa 
tulle koosolekule igal nädal ai» Ka ei suudeta nii sagedasi koosolekuid küllalt 
hästi ja huvipakkuvalt sisustada. See omakorda kahandab liikmete huvi selliste 
koosolekute vastu. Kõigest sellest tehti loogiline järeldus, et edaspidise te-
gevuse ratsionaliseerimine on tarvilik selliselt, et kõik tähtsamad küsimused,, 
mis vajavad ^austamist KKK vöi EKK korras, koondatakse üks kord kuus peötavale 
n*lU ametlikule koosolekule, millest osavõtt tehakse kohuslikuks eranditult 
kõigile Koondise Stockholmi tegevuspiirkonna liikmeile. Hende kuu»koo3olekute 
pidamiseks muretsetakse otstarbele vaatavad ja väärikad ruumid, võimalikult 
edmestri peale ette, nii et kõigil liikmeil oleks kaugele ette teada, millal -
ja kus toimub kuu»koosoleke Nendele lisaks korraldatakse tagasihoidlikumaid 
n0üe klubi- vöi omavahelise vestluse- ja referaatöhtuid sedamööda, kuivõrd nen= 
de vastu tuntakse huvi» Seejuures peetakse silmas, et kaaluv osa Koondise ai= 
nelleteet vahenditest läheks kuu-koosolekute sisustamiseks» 

R O O  T S I  K O O N D I S E  P R E S I I D I U M  1954/55«tegevusaastaks 

valiti pilkude suunates vastnimetatud tegevusjuhtmõtetele„ Tööprogrammi esitas 
"laia koalitsiooni nimel" Koondise tulevane eenlor enne valimisi» Täiesti demo
kraati ik-par lame nt li k kord - enn® tegevusprogramm ja siia usalduse avaldamine 
valimise läbi nii programmile kui "kabinetile" enesele» 

1  P R E S I I D I U M I  K O O S S E I S ,  iftia käesolevate ridade kirjutaja 

reene järele kujunes üheks tüsedamakst mida Roqtsi koondis käesoleval ajal üld-
e© suudab välja patma, on järgmine 1 

- Setd.o;* -- Vii! A Yente^l,; «'^qenior » Confr $ Truus vi t •3-.:byeniöT /'-St 

V . 

jSiLiŽ 



- v Osakonna asnioz - Vilt 7o • Safetok^ 8V*boen5or Lundi Osakonna eenior = 31 ~h. 
Vii! A„ Toomes, laekur - ViVI E, Pajuate, abilaekur - Vill E% Viival, kirja» 
toimetaja - Confrt E* ;Türv, kirjatoimetaja abi ~ ConfrI I, Lüli, olderman -
A, Eiscrat. x -

Seega Koondiee Stockholmi tegevuspiirkonna presiidiumis kolm vilistlast 
ja neli oonfratrit. 

Magister cantandi - Vii! B; Tiitus, ma^iflter referendi - Vii! K. Lindina, 
magister colorum - Confr! A, Eiotrat, magister välissidemete korraldamiseks - V 
Vili A, Pelas majanduavanem - ConfrS., A« Kärsten,' tfag.refer. abi -Vii! J, Toomes. • 

Revisjoni komisjon « esimeea Vii A. Mägi, liikmed, - Confr! A, End ja Vii! 
M# Jüris, 1 

, Koondise kohust Vili Vii! T« Kint^ E, Viival, Ae Onno„ A« Mägi ja K.Joost, 

1954/55^a* nelarve kinnitati presiidiumi poolt esitatud kujul, millega ühendu
ses liikmemaks tõsteti 58" krooni võrra,' seega Stockholmi tegevuspiirkonna 
liikmeile kr, 35 ja väljaspool olijaile kr, 25 ausmaa, 

Aaatapeakooeolek lõpeb lahkuva -eeniori Vii! L0 Karupää tänuavaldusega 
kõigile Vii! ja Confr: kaastöö ja abi eeet, mida nad on temale osutanud möödu
nud kahe aaata jooksul. Ta tervitab ka uut seniori ja kogu presiidiumi ning 
aoovib neile parimat edu Rotalia tegevuse vae tuv ümiseks järjeat suurematele 
saavutustele. Vii! J, Toomeee algatusel avaldatakse lahkuvale seniorile ja ko
gu presiidiumile tõsist tänu aasta jooksul tehtud töö ja panuse eest. 

Uus aenior avaldab keoeole&uat osavõtvaile rotalustele tänu avaldatud 
usalduse eeat9 tänab ka omaltpoolt tänu lahkavale aeniorile, kuid kadestab te
da nüüd pääsemise puhul vaiksesse kuid auväärsesse exeenioride kogusse, kuna 
ta ise peab aellebt mugavast olemisest nüüd välja tulema - hoopis Rahutumale 
ja vahest iaegi tormisele areenile, ^ 

Aaatapeskoosolekole järgneval EKX-1 antakse värvid 1!1! Kalju Lüllile. 
Uus tegevliige on õpj ir*ud loomaarsti kutseala, kuid olude sunnil on tema õpin
gud katkenud, kuld seda jätkata, niipea kui olud seda võimaldavad, ^ 

A A S T A P Ä E V A  K O M M E R S I S T  võttis osk 36 rotalust ja kaka 

Soome ktilaliet» Viimaatekp olid Varsinaissuomalainen Osakunta kuraator fJeuvo 
Tuominen ja Mscunu Tavaatin Kilta (osakonna vilistlaskogu) esindajana pr» 
Leena J ä n t l, Kommere läk® nii kõnede kui oant\ists poolest erakordselt 
hoogsalt ja jõuliselt. See algas eenior L0 Karupää haarava tervitusega kõigi-
le rotalustel© ja Soome külalistele. Tervitused Varsinaissuomalalinen Oaakunta gs 
poolt andla edasi kuraator Tuominen ja Maunu Tavastin Kilta poolt pr, Leena 1 

Jäeti, kelle tervitused tulid südamest ja laksid südamesse» 

köne VILISTLASTELE pidae Confr! J» Eo Uluots ja tegi seda kuulajaid har~ 
dusmaee panevalt kaunilt, KÕNE ISAMAALE pidas Vii! V, KlauTen ja ees kõne oli * 
sügavamõttelise tagapõhjaga, : 

x 

Ülevad® momandika kujunes kolme rotaluse dekoreerimine Varsinaieauomalai» 
nen Gtakunta värvipaelega kuraator Tuomineni poolt. Sõprusiepinglase kollase-
punase-roheliee paela Baid. Vii! Juhan Tooiaes ja Confr! Confr! A, Eiatrat ja 
'Anta TruusÖot. Külal! j* te poolt tehtud austusosaliste valik osutub väga õnnes» 
timuka, eeet kõigil a^aoeaAistel on suured teened Rotalia tegevuse arendami
sel ja •daaj.kan^ml**' 7 i't Jhan ; v ̂  -< talia Berliini epoogi loo
jaid ja kandjaid y . -1 ; :/V-r -'*45/46 ja 1946/47, mil pea-, 
le Vii! H, -je^ey^nUi . *n;'ii/tkn tali leida ja kujundada alu
sed Rotalia tegevuse »&*& J.*jlai a*>iile pagulusoludes* Confr! Eist-
rat on olnud Kootol Koondiaot loriks kola aaatat järjest, korduvalt mag, 
öantandiks, mag, oolorumi axatti n,ü* "igavene kandja" ja kõigia aiinee Rotalia 
üritustes tuju ja tunde tulieemaici <ellemanajäid ning ülevalhoidjaid» Confr! 
Ante Truuaõõt noorema /;en<traLyloon: vanema enlodajana on andnud silmapaistva 
panuse Rootsi Koondit?^ te! orgi ov•&. snnae* Tercal on suured teened aellee, et 
noorte juurekasv Göteborgi ooakonna^ on olnud rõõmustavalt elav. 

Mõlemaid Soome külalisi dekoreeriti Rotalia värvipaelaga - elavate kidu- , 
avalduste saatel. Soome-külaliste tervitustele ja tänusõnadele Rotalia värvi-
paelega an'3' eest vastas südamliku ja huvitava Poomekeelc© ki?nega Vii! 



Küna eemal viibi j sile pühendati Vii! E* Viival ja lahkunu iie Vii! 
H. Koorita. -Mõlemat kõnet kandle sõpruse Ja vendluse sügav vaim, titis otsis 
eemalviibijaid ja lahkunuid kannatavalt kodumaalt, vanglatest, Siberi aun-
nitöövlaagrltegt ja mujalt teadinattuseat vöi meile teadaolevatest kohtadest» 

Järgnes j uramanturn, mis seekord toimus jõuliselt kiires tempos, 
Kommerae lõppes lahkuva presiidiumi Oldermani Vii! Kr. Joosti elava ja huu^ 
morist sädeleva kõnega» Ja saege. olime andnud järjekordse vande isamaa tee
nimiseks ja Rotalia sõpruse ning vendluse süvendamiseks ja edasikandmiseks® 

P E R E K O - l f B A õ H T U ,  m i s  s e e k o r d  9 I I  i n t e r n n e  j &  m i l l e s t  v õ t t i s  

osa rotalusi ja nende külalisi ning Rotalia daeme kokku 40 inimest ja kaks 
Soome külaliete algas kell 7 Õhtul ("väikese" hilinemisega) ja kestis kuni 
kella -g-S-ni hommikul. Kuigi osavõtjate arv seekord polnud nii suur, kui pal
judel varematel kordadel, oli see perekonnaõhtu elavuselt meeleolult ükS' 
Stockholmi Rotalia Õnnestunumaid™ Ruumid olid väga sobivad nii keha kinni™ 
tatolseke, kohvi ja tee joomiseks koos mitmekesise "-juurekuuluvsga" $ omavahe^ 
Ilseks vestluseks ja.harukordselt vilkeks tantsimiseks, Soome proua märkis» 
et ta ei mäleta, kas ta omas elus kunagi varem on tantsinud nii palju, kui 
sellel Rotalia perekonnaõhtul 

T E R V I T U S I  Rotalia aastapäeva tähistamise puhuks Stockholmis 

olid saatnud kõik Rotalia üksused lähedalt ja kaugelt.. Tervitasid ka E K L, 
Korp! V 1 r o n i a, Korpi E © t i o,.a, Korpi U g a 1 a,v Korp! V ä i n I a9 

Naidttllõpil. Korpi India, Eesti üliõpilaste Selts j.t, Rotalusteet ter
vitasid isiklikult Vii! H, Ambros U 3 A-et, Vii! N. Kornev Saksamaalt* Vill 
H. Põdersoo Aafrikast ja Vilt H. Luik Rootsist - kaugelt U$ae& linnast* kus 
ta elab koos abikoasia ja nüüd ka väikese "reb&sepojukesega"v Kindlasti on 
peale siinnlmetatude veel palju teisi tervitajaid, kuid toimetus palub va
bandada, et ta neid ei saa ära märkida, sest nende tervitused pole jõudnud 
toimetusele kätte ajaks, mil käesoleva numbri "teine täiendatud trükk" läheb 
.rotatori alla, ' • , 

11 
S O O M E  K Ü L A L I S E D ,  k e e  p e a t u s i d  S t o c k h o l m i s  n e l i  p ä e v a *  v õ i d 

eid veeta sega ka mitme rot&luse koduses-perekondlikus miljõõa (Vii! Vilt 
Palsi, Mägi, Kelleri j.t, kodudes), ning osa võtta Rootsi eesti skautide ja 
gaidide 10, a> tegevuse tähistamise lõppaktusest ja peost pühapäeval j/ll 54« 

"M-s i e Side" käesoleva numbri osas palub toimetus kogu Rotalia 

peret vastu võtta parimad tervitused ja soovid nii isiklikuks eluks, kui 
Rotalia hüvanguks töötamiseks. Toimetus tahtis käesolevale numbrile anda üld® 
rotaliallku ilme, kuid toimetusest olenemate põhjustel see nõnda just ei õnnes 
tunud* Meie kutsume aga kolki Rotalia üksusi ja kõiki rotalusi üles tihedalt 
koonduma meie ühise ajakirja ümber, sest meie ühistunde deviis kohustab meid 
selleks. Toimetuseni on ulatunud hääled New Yorgist, et Rotalia USA Koon
disele ja Hew Yorgi konvendile kipub kujunema raskeks võtta "Meie Side" väl
jaandmises oma peale ka edaspidi nii suurt osa, kui varematel aastatel ja 
praegu. Sel puhul kinnitame siinkohal, et Rotalia Rootsis seisab kindlasti 
hea kahe numbri väljaandmise eest aastas, üks Stockholmi ja teine Göteborgi 
poolt Lundi kaasabil. Me tõstame üles küsimuse, kas ka Rotalia Kanadas saaks 
välja anda kaks numbrit, nii et Rot ai lale U S A-a jääks ka kaks numbrit väl
ja anda, ' 

R O O T S I  K O O N D I S E  L I I K M E T E  N I M E K I R J A S T  

VII! N. Lindorgi nimio Tema elas ja töötae Rootsis, tegi siis samuti 
nagu VII! Leemeta "tripl" Argentiinassep ent tuli tagasi rootsi ja tema prae
gune aadrees oas Box 3® Aleter, Sverlge# 

tfimekir ja aadresside puhul palutakse eilmas pidada,' et HBgereten, Johan-
neshov ja Enskede kuuluvad Suur-Stookholol koosseisu, kuld omaette postkonto
riga» Välismailt tulevaile kirjadele völb "kindluse »9tt*e" aadreeel kirjuta
da ~ Hägersten, Stockholm, Johanneshov, Stockholm ja i>nek*de, OtoeV-r 9* 

\ \ v 
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PAUL MKGIs 

MÄLESTUSI EESTI KORPORATSIOONIDE L3IDU ASUTAMISPKEVILT. 

Juba varakult ajaloos ori y*.xe sihi ja «struktuurilised 
poliitilised, majanduslikud ja seltskondlikud organisatsioo» 
nld pyydnud luua tihedaid sidemeid omavahel, et yhiselt kerge» 
raini saavutada oma sihte, pehmendada omavahelist võistlust ja 
yhiselt end kaitsta rivallseerlvate või vaenuliste j Sudude 
vastuo Sama teed on käinud ka yliõp ilas-organi satsioonid kõik
jal yle maailmao Kui Baltimaadel tokkisid yliõpilaste korpo
ratsioonid, kes tegelikult olid struktuurilt, sihtidelt ja si-
se-elu poolest yhesugused, siis pyyti siin juba varakult luua 
ka vastavad korporatsioonide yhieliidud ja keskused« See syn-
dls ylikooli-linnades Tartus ja 1:.Ilase Tolleaegne Vene riigid 
võim legaliseeris sarnaseid lilto, ja veel enam * andis neile 
suuremaid võimupiire ja õiguseid, kui seda omasid yksikud lii
du liikmed» Tartu ja Riia korpi liidud ehk nn» Chargierten 
Conventfid leidsid täit poolel/oidu riigi poolt» ja nad varus® 
tati erakordsete eesõigustega, Nad teatavas mõttes monopoli-
seerisid y1iõpIla sõrganlsatsioonide elu, olid yliÕpilaskonna 
ametlik esindus ja mängisid tähtsat osa akadeemilises elus* 
Chargierten Convent ( CiCi) koosnes kõikide liidus-olevate 
korpo-de (kolmest) praesidluni liikmest ( saksa keeles Char-
glerte), kes moodustasid foorumi,kelle otsused olid obligatoor
sed kolkidele liidu korpS-dele ja yksikliigetele* Vähemtähtsa
te ja enamasti administratiivsete kyslmuste lahendamine kuu
lus nn0 senloride konvendile ( SIQI ), kuhu kuulusid kolk lii
du korp!«de esimehed® CIC5-X oli lubada või keelata uute kor
poratsioonide tekkimist ja nende avalikku esinemist0 Selle ta
ga järjel näiteks Tartus saigi takistatud esimese eesti korpo
ratsiooni Vircmla asutamine „ samuti rea teiste korp! -de tekki
mine . Ka Riias talitas CtC! samuti, näiteks ei aktsepteeritud 
juutide korp!-de esinemist0 

Tartus kestis sarnane C iO! ylivõlm kuni 1905 a„ revo
lutsioonini, mil vabamate voolude tagajärjel riigivõim võttis 
CJC/-lt ametliku tunnustuse, ja ta jäi pyslma eraviisiliselt 
saksa korp!'-de liidunac Riias, kus CiCi oli kinnitatud keisri 
eriotsusega, jäi C'Cl kuni 1917 endistesse võimupiiridesseu 

Peale seda, kui olid tekkinud eesti rahvuslikud korpo
ratsioonid (VIronia 1900 a0 Riias, Pr eEstloa 1907ao ja Sakala 
5909ae Tartus) astusid noed pea omavahel karte11-vahekorda, 



CANNES seega aluse tõhusamaks tihedamaks koostööks ja vastas
tikuseks tunnustamiseks„ Kuid liidu loomiseks oli kolmest kor
poratsioonist vähe o Alles kui 1915a „ tekkis Tartus Ugala ja 
Peterburis Rotaliakerkis mõte Sesti Korporatsioonide Liidu 
loomisekse Kuigi ruumiliselt selleks oli raskusi,-asusid ju 
need 5 korpl kolmes linnas yksteisest eemal, mis takistas ti
hedat kooskäimist, leiti siiski, et yheslhiliste ja yhesuguse 
struktuuriga organisatsioonidena oli vajalik tihedam liitumi» 
ne# kuna kartellide systeem ei suutnud pakkuda seda,mis liit0 

Teiseks oli kogu aeg kestnud ja suurenenud avalikus arvamises 
ajalehtedes ja teiste yliopilasorganisatsioonide poolt kalla
letungid eesti korp 1-le, milliseid yhiselt edukamalt võis pa«» 
reerida» Kolmandaks olid tekkinud soovimata vahejuhtumid ja 
tylid yksikute korpi«de vahel, kui ka teiste yliõpllas-organi
satsioonidega • Neljandaks - oli vaja luua yhlne kord omavahe -
liste auasjade ajamiseks ning ellu kutsuda teatav kohtuins
tants juhustekskui tekkisid korrarikkumised, kus osalised 
kuulusid mitmesse korpi^10 Lõpuks oli ka ylimaks sihiks yhlne 
rahvuslik töö ning sõbralike sidemete loomine kolkide eesti 
korporantide vahel» 

Rotalia seisukohalt oli liidu loomine tähtis ja tarvi-* 
lik^kuna noorima eesti korporatsioonina tollal oli meil vaja 
sidet taistu aatekaaslastega„ Meie seisukord oli ju eriti ras
ke # kuna seisime yksiku korporatsioonina meile võõras ja vae-* 
nulikus vene yhlskonnas# ja samuti mitte«heatahtlikus pealin« 
na eesti seltskonnas ning nelja suurema eesti,yliÕpiXas»selt~ 
si kõrvale Seetõttu olid me pilgud alati pööratud kodumaa poo
le ,et sealt leida ja saada moraalset tuge<> 

1915 ao algul tegi korpi Vironia kolgile eesti korp©-le 
ettepaneku Eesti Korporatsioonide Liidu asutamist kaaluda ja 
teostamisele võttao See oli õige algatus Õigelt poolt9 kuna 
Vironia oli vanim ja autoriteetsem eesti korpi; ta oli väljas
pool Tartutkus Ugala lahkulöömisega Fr C&sticast vastolud 
nende kahe vahel polnud veel vaibunud ja seetõttu Tartu-pool-
ne algatus leidnuks ehk Tartus eneses vastuseisu* Vironia et
tepanekule reageerisid kõ'lk teised korp£~id otsekohe jaatavalt 
ja reservatsioonidetao Seega oli olukord kyps liidu loomiseks. 

EKL ASUTAMISE KOOSOLEK kutsuti kokku 25. märtsiks 1915 
ao Tartuo Ta peeti korpl Sakala ajutises Ci^i-s Kastani tän9 

lõpus (saksa korp* Neobaltla majas), kuna Sakala oma G1CV. oli 
rekvireeritud sõjaväe laatsareti alla. Osavõtjad olid ilmunud 
täisarvuliselt -» igast korpt-ist 5 esindajat (osavõtjate nimed 
olen märkinud Rotalia 40 a. albumis).Koosolekuid juhatas kogu 
aeg Vironia - peamiselt tema s »a • esimees H.Kompus* Koosolekud 
kestsid 5 päeva, 25,26 ja 28 märtsil. 29*dal oli osavõtjate 
paevaplldistamine0 

Liidulepingu kava oli koostatud Vironia poolt, kus j uu 
res oli selle aluseks voetud C ic I põhikorde oee kava oli läbi
rääkimiste ja valeluste aluseks» Nagu mainisin,oli Tartus ko
gu aeg teatav pingeline vahekord Fr oEstica ja Ugala vahel, ja 
oli karta, et see end ka koosolekutel avaldab„ Ja tõesti 9 nii 
mõneski kydimuses läksid nende kahe rivaali arvamised lahku, 
je tekkisid ägedad valelused, kuigi alati korrektsuse piires» 
Tanu väga tasakaaluka ja rahuliku koosoleku juhatajale#ei tek
kinud mingeid vahejuhtumeido Yldse oii tunda,et Vironia sym-
pati seeris enam oma vanale kar tel Ukaas la sele Pr <>Est.lcale , 



ning Sakala ilmselt hoidis Ugala poole» Seega oli Kotalial, 
kui täiesti erapooletul, delikaatne ylesanne mõnes kysimuaes 
olla kaalukeeleks o Kuid kõik läks hästi» Kõigis asjus lepiti 
kokku, ja Liidu pohikorra allakirjutamine tolmus 28 märtsil^ 
1915 aastal • Ametlikult tuli vene võimude suhtes, pealegi sõ
ja ajal,kus vaga kahtlasel pilgul vaadati korporatsioonidele, 
kui saksa pärandile, tuli teha kompromiss# nimetades EKL -
Kesti Korporatsioonide Lepinguks (mitte Liiduks). Sõna "liit4' 
oleks äratanud võimude juures kahtlust. Seega oli loodud eesti 
korporatsioonide«vaheline kindel side, jäid ara yksikud kar-
tell«lepingud, ja eesti korporandid võisid tunda end yhise pe
rena e 

Kestev sõja aeg ei lasknud EKL-1 kuigi edukalt tegutse
da: oli kehtiv värvide-kandmlse keeld (Kotalial kui Peterburi 
korp t -i 1 seda keeldu polnud), konvendi korterid Tartus olid 
provisoorsed ja kogu elu käis sõja tahe all. SllsXL pidas KKL 
oma koosolekuid - vähemalt korra igal semestril« riotalia esin
dajana võtsin neist koosolekutest osa Tartus: 31 augo- 1 sept» 
1915 a o Ugalas, 3 ja 4 sept. 1916 a» Sakalas, 26 veebr.1917a. 
Sakalas ja 20 auf>. 1918 a. Fr oEsticas. Siis tuli varsti vaba
dussõda , ̂esti riigi tegelik loomine ja Tartu eesti Alma Mate
ri asutamine. Eesti Korporatsioonide Liit hakkas uue j Õuga te
gevusse ja on edukalt töötanud praeguseni. 

Ma ei tea, milline saatus on tabanud neid 15 meest,kes 
seisid EKL hälli juures„ Nelja meest tean kindlasti surnuna, 
mitmed on kyyditatud Venemaale, mõni ykslk veel kodumaal ja 
ylejaanud on paguluses0 Rotalustest on Nikolaus Hurt aravll-
dud, ning Mihkel Luht ja mina oleme paguluses alles0 

Ernst Viival: 

ROTALIA VILISTLASKOGU "LIKVIDEERIMISE" PÄEVILT. 

Juba Abel Käbin on võrdlemisi põhjalikult valgustanud 
vilistlaskogu likvideerimist bolsevike poolt 1940 a„ oma ar
tiklis "Heie Sides" nr .1/2 IV 1953. 

Kuna selleaegne juhatus pani likvideerimise läblvilml<= 
ce minu peale , siis tahaksin esile tuua mõned momendid seoses 
arhiivi yleandmisega» 

Mul ei ole enam hästi meeles, kust võis politsei teada 
saada, et minu käest on võimalik Rotalia vilistlaskogu arhii-
kätte saada. Arvatavasti yks meist juhatuse liikmeist teatas 
vastava järelpärimise peale„ Igal juhul oli lugu nii, et yhel 
augusti/septembri kuu õhtul koju tulles ootas politseinik ju
ba kodus, et kätte saada vilistlaskogu arhiivi0 Ei jäänud 
muud yle, kui hakkasin tasa-pisi igasugu protokolli-ja kassa* 
raamatuid, kvlitungiraamatute kontse jne. lauale^tassima ja 
yhtlasi kirjutades rollumeeste Keskpanga peale tšeki kassa 
saldo katteks. politseinik soovis kyll saldot saada sularahas, 
kuid kahjuks polnud <?eda soovi võimalik rahuldada ja ta lep
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pis lõpuks ka tšekiga„ Samal ajal kurtis ta, et olevat väga 
kahju, et tema peab seda tehingut läbiviima, kuna olevat vii
mast päeva politsei«teenistuses. Ja nii see toepoolest ka oli: 
- järgmisel päeval oli juba miilits hakkamas» Yleantud mator-
jaalide kohta koostas politsei ykslkasjalise akti, Hiljem koh
tusin Käbinat tema "villas" Nõmmel ja näitasin seda yleandmi-
se akti, milline jäi ka tema lauale0 See oli ka viimane kord, 
kus kõmmude ajal yksteisega kohtasimeo 

Mohi nädal hiljem oli yks miilitsamees käinud minu kor
teris ja teatanud abikaasale, et ma otsekohe tuleksin 5. poi. 
jaoskonda, kui koju tulen ® ykskdik mis kella ajal<> Tulin sel 
Õhtul kella 10 paigu koju, kuid arvasin siiski hilisele ajale 
vaatamata miilitsajaoskonda minna. iSi teadnud ju, milles asi 
seisab • Jõudes jaoskonda oli ooteruum inimesi täis - kyll me« 
hi ja naisi# Mina tormasin edasi kui "Õige mees" ja koputasin 
ylemuse uksele. Vastu tuli yks puhastverd npetsorskankellele 
teatasin enda ilmumisest• Alul nagu polnud tal aimugi, milles 
asi seisab; kuld käis kord teises toas, ja tagasitulles hakkas 
pärima, et kus on Rotalia vilistlaskogu materjaalid. Teatasin, 
et kõik on juba ammugi politseile yleantud ja isegi vastav 
akt selle kohta koostatud. Palus siis akti näidata. Vastasin 
selle peale, et see akt on esimehe Käbina käes,ja mina ei tea 
kahjuks ta praegust aadressi, Kohe peale seda läks ta jälle 
teise tuppa, kust umbes veerand tunni parast välja ilmus ja 
teatas, et Käbin elavat kuskil Tapa lähedal maal„ Kas see oli 
õige, seda ma ei teadnudo Nyyd tuli kblge raskem osa; vaja 
koostada ylekuulamise protokoll. Mees katsetas paar korda, 
kuld lõpuks kysis,et vast mina teeksin selle ise valmis« Vaid
lesin sellele vastu, kuna politseil on oma ettekirjutatud vor
mid ja kyalmused, ja mina seda ei oskao irlka seletamise peale 
tegin väikese teate paberilipakale, et mater Jaalid yleantud 
ja vastav akt Käbina käes» Lepiti selle seletusega, ja nii 
jõudsin Õnnelikult kesköö paigu koju. 

# # * 
See eeltoodu on yks välke täiendus Käbina kirjeldusele 

kuldarvan,et oleks vast otstarbekohane kasutada ka edaspidi 
"Meie Sidet" mälestuste jäädvustamiseks, kuna nii yks kui tei
ne asi hakkab juba mälust ära haihtume* 

Mihkel Luht: 

M I L L E S  S  Y  Y  D  1 .  

Oli Rotalia kolmas semester» Mind tsiteeriti CKtS-le. 
Tulin kohale määratud ajaks, Kluloo-kirjeldusest oli naha,et 
yks tähtis kaaslane peaks tähistama oma hällipäeva. Minu osaks 
määrati ytelda sissejuhatavad sõnad« Tuli täita yldist soovi. 
Ha palusin koguneda suurde "saali"ja istuda toolidele nii suu
res ringis kui vähegi võimalik. Keskele asetasime yhe tooli. 
Tuli pisut oodata,enne kui päevakangelane saabus. Ka tema kut
suti "saali* ja juhatati tyhjale toolile keskel. Ma algasin: 
"Sõber, me oleme siin kokku tulnud,et kuulata Su seletust0 Sul 
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tuleb end kaitsta Sinu vastu tõstetud raske syydistuae vastu, 
(tegelane toolil punastab ja muutub rahutuks) Sa ei pea kinni 
oma tõotusest - olla igavesti noor, ja teed seda korduvalt«, 
Sa kofud endale aastakesio Nagu ka täna» Vivat, hällilapsi 
ilurimus annus! 

Nyyd alles taipas ta millisest kuriteost oli juttu6 

õnnesoovid võttis vastu* Kannud löödi kokku. Ja laul läks lah
ti - .•,Kui kaebades kohiseb Emajõe sang"»#. 

Ning « seda pattu kordab ta järjekindlalt - senini«Ko
gub turjale aastaid ja muutub vaariks, nagu on määratud igale 
inimesele 0 

vt»-1!.J r j *  

FELIX LAANSOO: 

ASOTAGEM RAAMATUKOGU ROTALIALE 

El vaja vist pikemat selgitust et,ja raiks, raamatukogu 
Ro ta Ilale on hädavajalike Mäletan,et Tartus oli konvendi raa«* 
matukogu olukord puudusi, mis - vähemalt minule ~ valusalt sil
ma torkase See puudus tuleb heaks teha» On yllra aeg sellega 
alustada nyyd„ Esmajoones sisaldagu Rotalia pagulus -raamatuko
gu võimalikult kolk eestikeelne kirjasõna, mis paguluses 
ilmunud ja kattesaadav» Siinjuures ärgem unustagem kolki ees
ti pagulasajalehtede-ajakirjade aastakäike (seal on talletatul 
paguluse ajalugu) <, Eestis ilmunud teoseid hangime niipalju kui 
saadaval onc Teises järjekorras tuleks soetada võõrkeelset vää
ri sklrjandust, nii Ilu- kui teaduslikku- erialalist» 

Nagu Ikka j, kerkib ky siinus,mis see kolk maksma läheb ja 
* kust katta kulud? 

Vä'ga umbkaudse kokkuvõtte järele võiksime arvestada ym-
marguselt 270 <*> 300 paguluses ilmunud, meile sobiva,teosega 
( 0rto,EKK, Kultuur„ Tõrvik,E»RoPondi jmt» kirjastused). Umb
kaudu t 600o00-ga paneksime tyseda aluse Rotalia raamatukogule. 

Selle summa saaksime kokku yhekordselt aktsiooni korras 
reparteerldes $ 2»00 ulatuses iga vabas maailmas viibivat kaas-
vendao Edaspidi volks sisseseada erilise raamatu*maksu cä 50o 
suuruses aastas, mis kataks peale Igaaastase raamatute«soeta
mise ka raamatukogu korraldamise«korrastamise kulud ( säilita 
mlseks vajallne mööbel, EX-librlsed, volbolla köitekuluö jne)0 

Raamatukogu asukohaks oleks yks konventidest, kas New» 
York voi Toronto (viimase kasuks räägib C.Q» olemasolu), voi 
mõni muu, praegu veel asutama ta konvent» 

Teeksime sellega määratu teene Rotallale *• praegu pagu
luses ~ ja eriti aga^kunagi kodus» 

See, mida praegu kestis trykitakse, vaevalt väärib kir
janduse nime, Enne-sõda ilmunud raamatuist pole kindlasti säi» 
lunud nimetamisväärseto Seega oleks see siia Eestis ainuke 
kirjavara, mille meie pagulusest kaasa vilmee 
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Juhan Kivestu: 

MÄLESTUSKILDE VILi OTTO jriKffOgT_q 

Esimest korda olin "Jaanikal* 1954 aastal^acOo oma 20 
aastat tagasi» Talu asus Riisipere vallas^ Ingu raudtee-pea= 
tuse juures9 ja oli just hiljuti ostetude Ainsaks naabriks 
oli *Porlaugu" talu* leuna Riisipere alevik asus 7 klm kaugu® 
selc Kuskil läheduses pidi asuma "Ingu7* kyla* mille järele 
raudtee-pea tuski oli ristitud <, Mulle jäi kyla nägemata,kuna 
ymber Jaanika olid pSXXud$ karjamaa» soo^ võsa ja metso Ingu 
peatuse koormatusest langes 80 % Jaanike, talu arvele0 Saadeti 
sealtkaudu talu piim igal hommikul Tallinna ja voeti vastu 
karja jousööt ja kunstväetis0 "Õiguse pärast peaks Ingu "jaa»-
ma" nimetama Tiefi voi Jaanika üimega" ytles peremees - Otto 
Tief «. naijatadeso 

Jaanika kogusuurus oli 290 hektaari; sellest põllumaad 
ainult 29, ylejäänud oli soo9 karjamaa, võsa ja mets0 Suure® 
mad puud olid metsast maha vaetud„ Väljanägemise järele endl=$ 
ne Jaanika omanik oli talust kyll võtnuds kuid tagasi«andralse 
suhtes ettevaatlik olnud0 Hooned olid vanad ja neid ©11 v&he» 
Nende korrastamise kohta oli uuel peremehel oma kindel kava 
ja järjekord.> Millegagi ei rutatud ylepeakaela5 ei aetud taga 
luksust# vaid otstarbekust vastavalt talu kandejõule o 

"Talu tuleb nii rajada9 et ta mõne aasta pärast ©made» 
g& välja tulebs ja mul ei tarvitse oma taskust juure maksta," 
armastas peremees toonitada„ 

Ma ei olnud sel ajal veel Rotallaso Kylastasin Jaani
kat iõllutookoja Raamatupidamise Talituse ylesandel„ Tavali
selt käisin taludes 3 kuni 4 korda aastas* kuid Jaanikal käi
sin vähemalt kaks korda enams kuna talu omanik kunagi ei unus
tanud mainimastet tulgu raa varsti jälle& kui mul on selleks 
aega ja huvio Ei pruugi too1 pärast tullaa vaid ainult nädala = 
lõpukso Võime metsi mööda ringi luusida9 päeva värskes ohus 
veetas ja siis õhtul hea söögi-1 suga Tallinna tagasi pöörduda 

Jalutuskäikude suhtes ei suutnud raa temaga võistelda0 

Algas see kella 9 paiku - yle kraavide» piki põllupeenraid# 
yle soo ja kultuur -heinamaa ̂ läbi tihniku# põiki yle Munalask» 
me poole mineva maantee, kuni jõeni» Sealt mööda poX3,upeenart 
heinakyyni juure,, ja siis oli paras aeg tulla lõunasöögile 0 
iraari tunniline söögi vaheaeg « ja õhtupoolikul algas taas 
uus ring i-or laugu talu juurest teises suunas kuni jõeni * ja 
siis tuttavat koduteed mooda Shtusoöglle 0 Kas olid sellised 
pikad matkad vanast harjumusest# kui ta oli maamõõtja5 voi 
oli see heaperemehelik hool ja armastus ©raa talu vastu» kes 
tahtis tunda ja teada iga puud ja põõsast* kivi ja kandu5 ae
da ja aiatagust, • na ei tea „ Seda raa tean# et tema tundis 
selle järele tarvidust ja leidis sellest rahuldusto "Kui inl«= 
mene on noor» siis ta kipub linna0 Saab ta aga keskikkas hak« 
kab ta maale tagasi igatsema0 See maksab kyll ainult nende 
kohtap kes on maal syndinudo Linnas yleskasvanu sellist tõmbe-
jõudu ei tunneo" Olin tookord sellises eas * et maa mind väga 
ei tõmmanud; kuid nyyd «20 aastat hiljem pean tunnis tarna s et 
see teooria oli ©ige* « vähemalt minu suhtes* 

Seekord oli n0n* "vapsid©" ajajärk, ja meie põdesime 
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vmr sket able ivctiee;?t valitsuses0 T^iat. ma knhji--rs -"n/im ei jr** 
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rt'- jga • •«£/?. lc 
1x1 yyw ohw' vö4 ..* ••- v jaXl^ k%te al.le tulla 

r i l  u  '  t o  e  . e j m  e . h u  y  :  d  p r o u a  ,  "  t e m a  t a b a b  a i n u l t  s i i n  t a  -
:»ua o a " 

".See co. ek» • m «1 -l9 "uur .!.i *e *.;<»o:rmv\3 $ ja mix'1 et jääks 
siis a' g,a -me > tks** * 1e, ta vaates oma tytre Lil pooleB 

1:' - ^TT!'" k*va '• t irur^ ::8 .laste':oo3la* kuna poeg Jp.an see-
kr>'"d / + >ii?»ka a6 ̂tae^ade 51 kinni ei pidanud * vaid 
r -.hv.ilk'.-! t, .,n.n tilHikeae - voodis magaso "Vabadussõjas ja sel -
:>e ;are le W-< ̂ a,> juba mõned paremad aastad 0 Olen ö>raal*a jal 

tood Inrd j, ',-mJd nyyd tahaksin rohksm tähelepanu pbera« 
ta a>ma perekonnale alada :^ahul tkv.,:,t 0 ja võimalikult r*ohkeni 
sl tnJaanikajl» T4elX on selieWe r.r.yremaid mehi 

OHrr^ söömise >,õpetanud 0 Na^u ke-mbeka ( järgnes heale 
l ̂ vi.m s«öp;^ Xe hea sigar u mi Iie st ka kyla 3. ist kunagi ilma ei 
jn e.t,udv. 

Olin saanud va ?tv.ge ama kyaimusele ja rohkem meie sel---
i*% teemal kunagi ei rääkinud 3 Olin veendunud t et- vastus ©11 
•^it,seköhene ja siiras$ - mitte viisakas fraas^ 

Umbes 10 aastat hiljem oli Otto Tief meie peaministerc 

Hui ei olnud juhust teda siis koha ta a Heie vabadussoTja kange
lane j«3 truu sõdurina sinna0 kust teised põgenesido Meil 
siiski ei o3.-nud teisi ja nooremaid mehi .sellele kohalec 

Mihkel Luht: 

V E E  h  N  0  0  K  r  &  J  T  ̂ _ A  N  H  1 )  Ü  3  T ,  

Arrnas Hr 0 bjditor (Chez Lix) £ 
K&aiul on Interplanetaarne solidaarsus» Endise montre 

alusena tunnen kaaya Montreali Osakonnale langenud onne ja au 
(toimetada "M/öide") vee peal hoidmise vajadusele0 Kardan ai# 
nult,. et antud teem hakkab juba meie kaas vendi ära tyy tarna o 
Lt hajutada väWarvamlsl# lubatagu meele tuletada^ et ei ek
sisteeri noorte probleemi ilma vanadeta 0 

Kord olime a l l e s  päris noored^ Siis arvasime» et võime 
igalpool anda vaba voli oma harrastustele» Tegelikult olime 
armestava ja hoolitseva ema hoolduse all» Isadele Jai autori® 
teeto nga mitte igal isal ei olnud aega oma võludele0 Kui noo 
red astuvad lastekopli piirist yle "vanade^ koplisse# siis on 
nende enda maksmapaneku«tung suurem# kui vaba vällo Ka ei saa 
nad jagu igasugu "tabudest",, Tagajärg on tihti « ilmaparanda« 
ml«e impulsid, vaatamata igatsusele mängida suurt inimest» 
,etv<rt9 ylidpllaseks j. pyyavad nad väi ja valada oma kihke noorur 
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sale sobival viisil, ja nautida vabadust pistes oma "tarka" 
nina igasse ettevõttesse0 Kui maelitav ei olnud ortiala jal näi
teks sotsialismi scföt„ Kesti yliõpilaued hoidsid punasest ton
dist eemale. Hoidsid kokku ja otsisid teed korporatsioonides^ 
sep kus nad kannatasid hirmsat drilli0 Harilik tagajärg oli# 
et reb' rebi kuni noorte majadeni avaldasid valjut protesti 
neile ebasobiva kohtlemise vastuo Mii on see siin maailmas 
seatud juba maailme, loomisest pihta - kuni tänapäevani - et 
iga noorte generatsioon teeb läbi "lastehaigused", s©t0 teeb 
mässuo Kui mässulistele anda (mitte kalkaga lagipäheD vaid-) 
motlemlseaega drilli 9 Slglast Õpetust , ja ® võimalust oma 
osa mängida yldises tegevuses, siis muutuvad nad hiljem hari« 
likeks (kahjuksJ} vilistlasteks kodukorras ettenähtud korras0 

Vilistlaspolves syveneb lugupidamine kodukorrast, mõtted lii» 
guvad kodukorra piires, ja ollaks kimbatuses* kui satutakse 
olukorda, millist kodukord ette ei näe 0 Tõsi: kodukord on ku«= 
junenud välja "normaal-ajastul"9 ja selle tarvis« Korrapärase 
kaigu asemele on tekkinud nyyd segav nähe « pagulas-ajastu0 

Loome koondisi ja osakondi« Kes varem ei olnud vilistlane, see 
jõuab nyyd sellesse staadiumi:"vlli hl c!" Harjumuste kohaselt 
peab leiduma ka noori adepte« Sest teate ju, et korporatsioon 
on mõeldud noorte kogumiseks, et neile rahvuslikud kunstid ja 
kunstivotted edasi anda o Noore maluukese saavad papid«vilist
lased katte ja - ei midagi muud, kui neid munsterdama kodukor~ 
ra alusele Leidub neid noori enam kui kaks, siis panevad nad 
oma pead kokku ja arutavad, miks seda kc?lke sallima peab; pa
neme "vanadele" vastu» Mis noortele tume mineviku ja kodumaa 
suhtes, see palju ei loe0 Aga mis loeb, see on uus ymbrus, ja 
see, et nende meelest ei jaga vanad kiilaspead olukorda# kui 
nad peavad mõlema käega kodukorrast kinnio Noored mässavad,.. 
Löövad oma trumbid lagedalee Teevad revolutsiooni» Rongikäi» 
gus mässulauludega piiratakse "vanad" sisse % deklareeritakse 
nSudmist seada sisse progressiivne elamismoodus = umbes järg~ 
miselt2 

lo Nii saite talitada ainult mahajäänud Kestiso Siin 
on edumeelne ja vaba maa, ilma eelarvamisteta, Meie rioiuame va» 
badust! 

2e Mis teie, taadid, segate end meie* pojude, asjadesse. 
Kas meie ei suuda siis oma asju ise kcrraldadaV Milleks on see 
iganenud kodukord? 

30Mlda teie,"vanad", end arvate olevat? Vaatame järgi# 
kellel on pangas enam dollareid? 

4 o Heidame kolikambri need iganenud keskaegsed kombed« 
Kas see on moni komme, kokkuholda tuletikke, ja peale sundida; 
rebane! tuldi Miks ei saa meie kasutada seda igavest Mr0Välku. 
Veel teine inimväärikuse alandamine; leul keegi vanataat palub 
tuua vett,(sa oled ja võimaluse piires nii viisakass kui j5uac) 
ei voi sa kunagi kindel olla„ et see moot ei satu su kõrri0 

50 Kl mingeid ylelligseid kohustusi0 Kodukord tuleb ym~ 
ber teha» Seda teete TEIE,(vanad), arvestades MEIE (noorte) 
soovidega, ja kooskolas siinse maa tavadega„ Dixi! 

Siin tuleb apelleerida mõistusele» Ma ytleksin; tele 
prooviaeg koos musta tekliga volb vajuda unustuse hõlmac Siis 
on teil kindlasti õigus teha kodukorra põhjal (jälleJ) moist« 
likke ettepanekuid* ja sellised võivad leida alati mõistlike 
inimeste toetusis* Kui ei olda rahul oma korporatsioonigateh» 
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tagu siis ky las käik pärismaalaste "fraternlty1 sse*. Jutustage 
mulle,mida seal tehakse» Arutame läbi, milliseid paremusi pa«* 
kuvad need, - ja millega täiendada oma kodukorrr. setteid» 

. **** yks hobu j obd lõhkuma hakkab,tuleb ära oodata, kuni 
ta rahuneb •Võibolla eelistatakse kangekaelselt vihata praegust 
kodukorda Ja tahetakse koonduda omaette organi satsiooni,mille 
nimeks •korralagedus" ( must lipp kooljaluuga ) e Ma tuleksin 
vaatama; ja ma näeksin meeleldi selle asutise kodukordao Minu 
arvates tuleks ikkagi ka fixeerida, milline nägu peab olema 
korralagedusele Keelud aga on ebamäärased oma "ei olett,nei to
hi , wei ole lubatud17 « vabaduste piiramistes» Ka see oleks 
kodukord, kui nenditakse, et maksvat kodukorda ei ole. 

Kuhu teie, ja kuhu meie jõuame, kui meil ei ole kodu» 
korda? 

# 
it 

Armas Mr® Editor (Chez Llx)0 

Eelmises kirjas katsusin valgust heita meie noorte pyyd-
luste iseloomule» Siis ma ytlesin, et noorte probleem käib kš« 
sikäes vanade omaga6 

Iga kalendripäevaga ja iga aastaga kasvab noorte turja»» 
le tulev ajakooremo Yhel heal päeval nad tunnevad roomu oma 
tarkusest. See tuleb etto umbes 40«50 eluaasta vahel, mil nad 
on oma võimete tipul. Sellele järgneb pidev ja aeglane liginen 
mine kustumisele, - kunagi 100 aasta paiku0 Kelm ramm raugeb <, * 
Elus tehtud patustused terve eluviisi vastu,ja läbielamised 
kujunevad mitmesugusteks haiges turnis te ks ja häiretekso Kehalis
te kui ka vaimsete pingutuste võima väheneb* Aju ja veresooned 
muutuvad lõtvadeks* Vaimne värskus kaob» Nii on see määratud 
looduse seaduste kohaselto 

Nooruses julge ja ettevõtlik inimene muutub vanaduses 
konservatiivseks; ja kannatab, kui tavad muutuvad* Sageli mee» 
nutatakse episoode nooremailt päevilt. Käesolevat aega arvus
tatakse; sageli ei suudeta aru saada, miks peab nyyd olema tei
siti, kui siis « kunagi vareme Seepärast eliitunud byrokraadid 
enda ymber neile alluvals asutusis surmavalt igava atmosfääri, 
takistades teiste algatusi, hoiduvad uuendustest0 

Viimasel ajal tekkinud tehaste ja äriilma teaduslik juh
timine on noorte inimeste töövilio Vanad toovad sellesse ai~ 
nult rutiini• 

Huvitav on jälgida leidurite elulugusid ( V*Matsohoss, 
Dle Gesohlohte der Technlk)© Selgub, et suurem osa leiutisi on 
tehtud nooremas elujärgus> siis kui vaim oli värskem, paendu-
vam, ja januneti tegevuse järgic Ka on tuntud,et poliitiliselt 
on noored käremeelsed ja tormakad» Vanad poliitikud kalduvad 
konservatismi ja armastavad venitada otsustamisega• 

Kergem on noori juhtida uutele teedele, kui kangutada 
vanu nende tõekspidamiste juurest<, Vanade kohanemlsmeel nyri» 
neb koos edeneva vanadusega» 

i-ole Imestada, et reaalsema mõtteviisiga laänemandril 
eelistatakse palgata tööle jõulisemaid ning arenemlsvoimelisi 
noori, kui kogemustega, kuid konservatiivseiv vanuD 
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Hellar Grabbis 

ETTEPANEK "MEIE SIDE* EDASPIDISE ILMUMISE KOHTA. 

Igas Rotalia koondises on kahtlematult yheks suure -

KlSLUÜCKa u LUUUj j ix ä v jLe l.w «V v V»* ^ ~ J -— — 
tud number väljaandmata jäänud*. Kyll on aga tihtipeale kanna
tanud "Meie Side" välimus ja sisuline rikkus selle all# et 
kalud on siiski katsutud hoida võrdlemisi madalad• Mitmetel 
juhtudel on loobutud paremast trykitehnikast, hoitud kokku 
kaane-materjaliga, loobutud piltidest jne, Kokkuvõttes =* ra
hapuudus ei ole kunsgi oluliselt takistanud "aeie 
Side" väljaandmist; kyll aga oleks veidi suurem rahaline pa« 
nus, näiteks ̂  10.00,voi Rkr. 50„00 numbri kohta, nii väli
must kui ka sisulist kylge ja otstarbekohasust tunduvalt tost*-
nud« 

Ka kaastöid on alati leidunud kyllaldaselt. Vähemalt 
minu teada kaautöö-puuduse tõttu pole ykski number ilmumata 
jäänud; kyll on aga ilmumine hilinenud või kavatsetust "kah® 
nemn tulnud „ Kuidugl ei ole kõik kaastöö" kokku tulnud loomu
likul teel, s*t© kirjutajate enda algatusena, vaid oluline 
osa neist on toimetajatel tulnud isiklikult yksikliikmetelt 
paluda. Kuid ueda viimatinimetatud moodust energiliselt kasu
tades on igasse numbrisse siiski kyllaldaselt kirjutisi kok
ku tulndo 

Suurimad probleemid ja takistused "MeleSide"väljaand« 
misel on esinonud toimetustöö osas• Raske on leida inimesi, 
kes sellel alftl teatavat "loomulikku andekust" omavad ja ras
kem veel - ne:ide seast leida neid, kes selle aeganõudva ja 
tihtipeale pegtumusitekitava töökoorma oma vedada võtaksid c 
Ja kui ka see isik (võti. isikud) on leitud, siis tihtipeale, 
täiesti arusaadavail põhjuseil, tekib tal ajalisi raskusi 0 
Nende toimekuse«komplekteerimisest tingitud häirete tulemuse
na on "Meie Side" ilmumine mitmel korral katkenud ja sageli, 
nagu näiteks viimase New Yorgi numbri puhul, väljakuulutatud 
ajast mitme kuu võrra hilinenudc 

banuti on väga halvavalt mõjunud - nii ajalises numb
rite hilinemises, kui ka sisulise terviklikkuse puudumises -
peagu absoluutne koordlneerimatus "Meie Side" toimetamises 
yksikute Rotalia koondiste ja toimetajate vahel, See on vii
nud järgmiste väärnäheteni: 1) numbrite korrapäratu ilmumine, 
kusjuur3s mõnede vahet on yle poole aasta, kuna mõnikord on 
ilmunud kuni kolm numbrit yhe kuu jooksul, või jälle, kus nr „ 
3 on 1 jmunud enne kui nr.2 jne 0 2) imeliku "kolgapoliitlka" 
harras*amine mõnede numbrite väljaandmisel, kus toimetajad 
kõik informatsiooni tahavad tingimata oma kätte saada (ja hoi
da), .st siis vastav väljaanne aga parem tuleks ja nemad Ise 
"loorbereid !ö'ikaks" (näiteks, kui ma viimase New Yorgi numbri 
toimetajalt kyslsin, miks minule selles numbris mitmel korral 
"pih >-i pandud" on, oli vastus; seepärast, et ma saatsin osa 
andir.oid tegevuse kohta Montreali.».) . 3) "Meie Side" peagu 
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täielik kujunemine ykslkuts koondiste erivaljaanneteks ja 
•ait te terve t, Kotnliat haaravaks väljaandeks «, 

Teistest esinevatest vigadest tuleks mainida suurt va
het yksikute numbrite vahel trykitehnikas ja kausta suuruses# 
mis on kindlasti ebameeldiv kõigile. Oleks tore "Hele Side" 
numbreid köidetuna v<5i vahemait kodusel teel kokkupanduna a~ 
lal hoida, kuld nyyd on võimata vžxikesi USA numbreid yhte 
liita suurte Rootsi ja Kanada numbritefa« Rääkimata sellest, 
et need viimased kipuvad juba esimesel lehitsemisel koost pu
denema, mis sageli on aga toimunud juba ennn kättejõudmist « 
postil olleso 

Selge on# et vaatamata eelpool-mainitud puudustele, 
"Aeie Side" oma viieaastase ilmumise jooksul on olnud oluli
se tähtsusega meie korporatsiooni elus. Viimasel ajal on ta 
aga oma tähtsusest osa kaotamas seetõttu, et mitmetes kohta
des on hakatud väijaandma perioodiliselt ringkirju (hootsi 
Koondis, New Yorgi konvent, rlontreali osakond, 1'oronto kon
vendi tegevus-aruanne), mida saadetakse kõigile vastava yhi® 
ku liikmeile ja samuti informatsiooniks teiste koondiste,kon 
ventide ja osakondade juhatustele« Nende ringkirjade yks il» 
mumise-põhjuseist on - korrapäratu j© koordineerimata ilmumi
sega 'Meie Side" ei suutnud rahuldada informatsioonlvajadust 
vastava koondise voi konvendi enda piirides, ega ka pakkuda 
jooksvat ylevaadet tegevusest teistele koondistele võtt kon
ventidele ja nende liikmetelee 

Seega yhes oma pohiylesandeist » jooksev informatsi
oon tegevuse kohta - on "Meie Side" suurelt osalt nurjunud; 
oma teistes peaylesandeis «= ideede - ja mõtetevahetus ning 
korporatsiooni vaimu edasikandmine - väikestest korrapäratus-
test hoolimata siiski hästi tolme tulnud. 

Tuleb loota* et edaspidi need puudused ehk paranevad 
ja Meie Side" oma ylesandeid paremini täidab • Kuld ainuyksi 
lootustele me "Meie Sidet* rajada ei saa, sest kogemuste ko
haselt eelpoolmainitud häired esinevad ka tulevikus, Ja kui 
nende vastu midagi põhilist ette ei võeta, siis veelgi suure
mal määral® Alljärgnevalt esitaksin mooduses kuidas 'Meie Si
de1 t^ceffektiivsemaks muuta; 

1) Arvestades senist tendentsi, kus numbrid pea alati 
hilinevad,ja kus alati pole saadudki ettenähtud kuut nr. aas
tas väijaanda, ~ ning kus koondiste ja konventide sisemist 
ja ka nendevahelist informatsiooni on katmas suures osas pe
rioodilised ringkirjad, tuleks "vleie Side" valjaandmisele 
neli korda aastas = See ei tähendaks põrmugi 'Meie Side" aas
tase trykimahu vähenemist, vaid igal veerandaastal yhe sisu
ka ja mahuka numbri ilmumine pigem tõstaks 'MS* tähtsust.See 
oleks siis tõeline Rotalia ajakiri ja mitte enam "bylletäan? 
Kolmekuuline vahe ykslknumbrite vahel tagaks viimistletumat 
ettevalmistust nii sisuliselt kui tehniliselt. 

2) Kõik neli numbrit ilmuvad yhes kohas, yhe toimeta
ja toimetatuna, yhesuguses trykitehnikas ja yhtlases kaustas 
i-arim kaustalt ja trykitehniliselt on kahtlemata see viis, 
kuldas *MSn viimasel ajal on USA's ilmunud„(Irykltehnllises 
osas on muide viimane number veelgi täienenud - masinkirja 
asemel päris trykk, millist effekti kyll äärmiselt lohakas 
trykkimlne ja paigutus kahjuks täielikult mõjule ei lase). 
Kui meil on olemas soodne võimalus seda päris-trykis välja 
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anda, milleks siis veel jatkata rotaatoril paljundamist, kus 
yksikud lehekyljed on tihtipeale halvast1-loetavad, kus kaust 
on liiga suur ja valmistab raskusi postitamisel, ning kus kok
kupanemise -viis on ka kõige hoolikamal juhul selline, et tagu
mised lehed varsti ära pudenevad? Sel juhul saaks ka kolk 
numbrid olla piltidega varustatud. Praegu sellises tehnikas 
nii väheste kuludega saab trykkida minu teada ainult ftew Yor
gis. Seega, vähemalt esialgu, peaksid numbrid siin ilmuma. 

3) Toimetamine areneks järgmiselt: 'Vieie Side*'ilmumise 
eest hoolitseks ja vastutaks kyfruieliikmeline toimetuse -kollee
gium, mis koosneks: 3 liiget Rootsist (Stockholm, Göteborg, 
Lund); 3 liiget Kanadas (Koondis, Toronto konvent, i-iontreal) 
1 liige Austraalias ja 3 USAfs ( Koondis, Konvent ja 1 tegev
toimetaja). Informatsiooni oma respektlivsetest kohtadest saa
davad toimetuskolleegiumi liikmed tegevtoimetajale kindkaks-
määratud tähtaegadeks, samuti ka vajaduse korral hangivad 
kaastöid. Kõik kaastöö1 ja informatsioon saabub tegevtoimetaja
le# kes koostab numbri, teeb redaktsiooni#ja on yhtlasi koor
dineerivaks tsentrumiks kolleegiumi liikmete vahel. Teised 
kolleegiumi liikmed ei ole kohustatud kaasa aitama tegelikus 
toimetustöös, kyll aga samas elunevad kolleegiumi liikmed,ju
hul kui tegevtoimetajaks on mõni noorem konvendi liige# hoo 
litseksid selle eest# et sisu vastaks Hotalla sisekorrale. 
Kkspedltsiooni eest hoolitseb tegevtoimetaja, vajaduse korral 
rebaseid appi nõudes. See moodus paneb suure töökoorma tegev
toimetaja Õlgadele, ja paljudele on vist kerkinud kyslmus, et 
kust niisugust meest leida? Siin esitaksin yhe teise ettepane
ku# mis kyll käesoleva kirjutise alla ei kuuluks, kuid mida 
põhiliselt sellega väga hästi yhendada saab» 

Mitmel puhul on olnud juttu# et hotalla yks ylesanne-
test oleks tegevyliõpllaste majanduslik toetamine. Väikeste 
laenudena abistamisfondidest on seda mõningal juhul tehtudki, 
kuid enamus laenudest on kyll läinud mltteyllõpilastele. Ma 
arvan# et Rotalia peaks ja saaks endale lubada senisest suure 
mat tegevyliõpllaste toetamist ja mõni stipendium ei tohiks 
olla liiga palju. Hiljuti möödus kymme aastat meie asutaja
liikme ja kahtlematult esilekyyndivairaa vi"istlase Jyri Ulu
otsa surmast. Miks mitte asutada temanimeline stipendium? 
Või kui arvatakse et mõni teiselaadiline või -nimeline või 
nimetu stipendium parem on# siis seda? Ja miks mitte see# või 
yks neist stipendiumelst siduda kohustusega Rotalia suhtes, 
näiteks - ajakirja tegevtoimetajaks olemine? 

Sellega tabasime kolme olulist asja » Hotalla kui or» 
ganisatsioon ametlikult annaks stipendiume# yks või rohkem 
yliÕpilasi saaks õpperaha, ja "Hele Side" seaks tegevtoimetaja. 

KÕik see vajab muidugi yldlst läbiarutamist# kuld ma 
loodan# et see minu konkreetne ja laiamõõtmeline ettepanek 
võetakse kaalumisele ja ehk edaspidistel läbirääkimistel alu
seks saab. juhiksin veel tähelepanu sellele, et mida kiiremi
ni me otsustame# seda kasulikum on see riotalla tegevusele. 
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Kaarel Pringi 

in memorlam 

'liul Sina oled ori,alla Sina ei saa olla sõ« 
ber,ja kui oina oled tyrann,sils Sinul ei saa olla 
sõpru" « nõnda ytles Sarathustra * 

Kaarel Pringi oli mitte ainult raele kaasvi» 
llstlane,vaid tema oli meie sõberc Tema ei olnud ori. 
Tema ei olnud yks nendest,kes soovides teiste inimes
tega hästi läbi saada,iga nende sSna ja mõttega yhel 
nõul oli, -või veel vähem - neid omaks võttis. Tema 
ei olnud ka tyrarm*kes teistele oma tõekspidamisi pea
le sundis e Tema oli meie sõber» 

Kuna Kaarel oma iseloomult oli valkna ja vähe
se Jutuga,siia Jäi tsma laiematele ringkondadele võõ
raks * Tern&st teati ainult,et tn on tõsine toõ- ja tea 
duse-inimene,ja äärmiselt tagasihoidlik. Kuid seda-
enam oli tema tuntud ja hinnatud oma lähemate sõprade 
ringis, - kuigi see ring ei olnud suur». Seal Kaarel 
raakls ja seal tarna vaidles»ja seal tulid ilmseks te
ma vaiame *mina" ning tema sygavad tõekspidamised» 

Ouä hingepõhjani eestlane,ta võis Isegi äge
daks muutuda,kui keegi seda teemi temale vastuvõtmata 
tui kujul puudutas. 

Karmuseni Õiglane - see oli tema teine suur 
voorus - või nõrkus - ,mls teda sõprade ringis sa» 
geli viis kõnelemiseni või vaidlemiseni0 Kuid need 
valelused lõppesid alati Kaarlile - ja ainult temale 
- omase naeratusega e Tema ei olftud tyrann ega ori * 

Nyyd teda enam ei ole» Praegu ma ei kujuta en 
dale ettegi,kuldas meie järgmine kokkutulek välja 
na eh, sest yheltkl nendest tema ei puudunud - välja
arvatud aeg,kui tema tervislik olukord seda temale oi 
lubanud• Ta oli alati meiega0 Tema kohusetunne oli sa
ma suur,kui tema Õigluse - tunne» Hoie väikesse ringi 
on tekkinud tyhi Koht* Ja see jääb* dest Kaarlit ei 
asenda keegi* 

Põhjamaa piiril on mägi#mls on 100 miili pikk, 
100 miili lai ja 100 miili kõrge0 Iga tuhande aasta 
tagant lendab yks lind selle mäe harjale ja teritab 
soal oma nokka« Kui see mägi on läbl-kulutatud, siis 
on möödunud '.gaviku esimene p*äev * 

Hoie kaasvilistlane ja sõber Kaarel kringi on 
läinud igavikku* Meie mäletame teda nii kaua kuni 
ise asume samale teele0 

Aleksander Jomm» 
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Valter Jrodor. 

MÄRKMEID MAAKERA TEISELT jvrLJSLT . 

Mold on kokku kakskymmend rotalust alln "maailma tei
ses otsas , üheksa meist asub Sydneys# teised on yhe, kahe, 
kolme-kaupa laiali paisatud yle terve mandri, informatsioon 
nenue teiste kohta on kasin ja vald vahete-vahel saabub nen
delt elumärki avaldus. Omrriet i, nagu mingi nähtamatu niit, 
seob yhtekuuluvuse tunne kolki yksikuld rotaluseid lahutamata 
tervikuks, yheks pereks ka siin maal samuti nagu mujal maail~ 
ma s • 

Adelaldes, lõuna Austraalias, elavad vill vii S Gustav 
Tiidemann ja Voldemar Siska ning oonfr 1 tinn Raimet <> See on 
Sydney kõrval kõige suurem ja aktiivsem Hotalla koondis Aust
raalias . Käiakse korrapäraselt koos ja ei jäeta pidamata kom-
merssegi • 

Vlctorla osariigis asuvad confratres Fromhold Koiljan, 
Helmut Rykkel, Ann Karell ja Jyri Arak„ Kuigi see on kokku 
neli, pole selles maanurgas veel Hotalla koondise loomiseni 
jõutud» Ei saa kedagi selle eest. hukka mõistasest kohalikud 
ja isiklikud raskused on tihtipeale liigagi suured <, Ku5dRota~ 
lia vaim elab edasi„ Kirjutab confrl Reiljan; MKui noorem 
Relljeni võsu, 1'oiv, jatkab järgneval aastal peale junior 
tehn» kooli lõpetamist õppimist kõrgema1» peaks yks nooruke 
peatselt vanal Reiljanil "treenida** olema ja kasvatada vääri
liseks rotaluseks"• 

^erthls, Lfidne Australias, on viiLvilt Sergei Uusna ja 
Augus tinLepp. Mõlemad on insenerid ja töötavad omal alal • Vii l 
Lepp on juba pikemat aega olnud sõjaväe lennuvälja ehitustöö
de juures ^Testing"inseneri kohal• On ka majaomanik * 

Yksilduses, mitusada miili Sydneyst ja teistest suure
matest keskustest eemal, elab Wafif.a^'ag.ga linnas vana bur s, 
confr! Johannes Tynder» Tema ei pidanud paljuks m.a0 novemb
ris mitmeks päevaks maha jätta kodu ja soita kolk need miilid 
selleks, et olla kohal aastapäeva-kommersiks Sydneys, üraelua 
on ta kokk* 

"Kadumid hingeks*' on confr I Viljar Kopli, kelle kohta 
muud ei teei, kui et asub kuskil Austraalias. 

Surma läbi lahkunud on confr l Heino Kynnapuu (1949) 
Hotalla Sydney koondis on oma ligi kahe»aastase tegevu

se vältel välja kujunenud tugevaks ja yksmeelseks yhlkuks» 
Järjekindlalt, kolme voi nelja nädala tagant, on kokkutulek 
yhe voi teise juures0 Iga kord peame maha ametliku koosoleku^ 
millele Järgneb "rõõmus istumine soprerlngis" <> Osavõtt on tava
liselt "raia on seda tähelepanuväärsem, et Sydney tohutute 
dimensioonide tõttu peagu igayhel tuleb ette võtta 2-3 tun
niline reis selleks„ et jduda koosviibimisele. Rekordiline 
kaugus tuleb yletada confrl Klettenbergil kylastades vilt Jaa 
son7i - 48 miili ehk 77 klm„ Vaatamata selleles confr) Kletten-
berg on enamasti alati kohal« 

Aastapäeva pyhltsemiseks kogunesime m«a* novembris v131 
Jaasoni* juurdeo "ei korral said värvid meie ainsad mustamyl *-
mehed, K.Ykskyll ja L.Orav, Järgmisel päeval pidasime Sydney 

ilesti Selts* saalxs kommersi yhiselt korp; Sakalaga« £.t jus-

Äi,: 
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enne seda oli tolmunud korpi Tehnola pidulik vastuvõtmine EKL, 
ja kohal olid EKL konventide esindajad * siis kandis see EKL 
k ommer s i i Ime t« 

Joulu ajal toimus (jälle vill Jaasoni juures j perekond-
lik "suvepäevi mil vÖis unustada igapäevased mured, nautides 
subtroopilise päikese palavust ja Vaikse Ookeani voogude jahe
dust <, 

Jaanuari lõpus oli meestel omaette "suvepäev" erinevas 
ymbruses - Sydneyst monikyrnmend miili eemal olevas ranges ma« 
gestikus 9 kus Katoomba suvituskohas vii! Ka lp us ei on T'villan <> 

Lähema tuleviku kavas on märtsis lahkumisöhtu vii! Kai-
puse abikaasale, kes asub pikemaajalisele t ohja -Ameerika ja 
Euroopa-ringreisile; aprillis « osavõtt EKL 40.a« juubelipi» 
dustusist, mil toimub pidulik jumalateenistus kirikus ja ak
tus - perekonnaõhtu Eesti Seltsi majas0 

ROTALIA AUSTRAALIA KOONDISE LIIKMETE NIMEKIRI 

Vll.Vll. 
Jaas on, Viktor, inge « 
Kalpus, Richard , ing 0 
Karlov, Oskar 5 ing «. 
Lepp, Augustin, ing« 
ioder , Valter £ math0 

Siska$ Voldemar , iurc 

Tammelo , IImar , dr oiur » 
Tiidemann„ Gustav„ iur 0 
Uusna# Sergei, ing 3 

2 The Avenue, Newport» NSW. 
33 Parsley Rd •, Vancluse , NSW„ 
7 Melville St 0, Ryde 9 NSWr« 
107 The S tr and, Bedford Park, WA. 
29 Alma Rd«», radstow, NSW. 
51 rark Toe » Kliiside, SA• 
91 Berry St 0» North Sydney0 NSW» 
41 Thomas St c, Forbes » SA » 
Lt o 94 Rawlins Sto, Glendalough, 
Leederville , V/A» 

25 Falrbairn Rd o» Toorak, Vic<> 
33 Briggs St0, South Caulfield, 

V i c o  

151 Quarry Rd •, Ryde, NStV.o 
4) Klettenberg p Lembit $iur » Heathcote i; .0 <>, Heathcote * NSW 0 
5) Kopli , Viljar , rer » oec » 
6) Orav# Louis, math» 4 Smith St», rarramatta, NSW, 
7) Räimet ̂ Enn* med „ 30 Grozier Ave»t Daw i ark, oA, 
8) Reiljan# FromhoXd, 

rero oec » Kalorama $ Vico 
9) Rykkel, Helmut,rer »oec c 35 Victoria Rd 0» Halvains Vic0 

10) Tynder t Johannes s agr o 28 Hely Ave 0, Wagga~Wagga $ N3W0 

11) Ykskyll, Kirill, ing0 68 Albert St,, Revesby* NSW, 

Confro confro 

1) Arak, Jyr1, rer » oec 0 
2) Karell, Enn, rer» oec0 

3) Klemmer * Georg, ing 0 
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Erich Jaago; 

MULJEID JA TXliKLEPANEKÜID ARGENTIINAST. 

Kes tänapäeval Lõuna-Ameerikasse asudes romantikast ja 
eksootilisest elust unistab, pettub varstio Lõuna«Ameerika on 
suurepärane, aga halastamatu, kus vastolud meie eluviisidele 
suuremad, kui vaat kuskil mujal „ Siin on kõrgesti«haritud in« 
telligents kõrvuti kirjaoskajata ebausklikega, kes "medlco" 
asemel lähevad abi otsima "curandero" ( sõnadega arstija «-"po 
sljan) juurdeo Miljonärid elavad kujutlematus luksuses, oma
des maa-alasid, mis ulatuvad sadatuhat hektari ja enam» Samas 
elab linnaserval töörahvas « lalnepleklat kokkulÖÖdud hurtsl» 
kuis, suure lastekarjaga. 

Lõunaameerika on suurte võimaluste maa ,-tulevikus* 
Argentiinas on see ylemlnelc agraar-riigist ja Hispaania kolo« 
nlsatsioonlmaa st Põhja -Ameerikat imiteerivaks uueaja suur ka*» 
pifcalistllkuks tööstusriigiks juba esimesed raskused yletanud 
ning mitmed pettumused Ja kogemused on andmas suunda kogu a-
rengule. Esimeses 5-aasta plaanis olid suured riiklikud surnu
mad kasutada uutel tööstustel ja poolriiklikel ettevõtetel, 
kes asusid pystltama suurejoonelisi modernseid töostusl yle 
maa• Viisaastaku lõpul aga kogeti, et on tehtud eksitus» Ag« 
raar«-riiki ei saa muuta kõrge kvaliteediga tööstusriigiks yle-
öö,tööliste kvalifitseeritud kaadi* 1 puudumisel; samuti jäid 
kasutuses olevad kapitalid napiks# kuna peamine sissetuleku
allikas ~ põllundus ja karjandus oli jäetud hooletusse ja 11<* 
ma riikliku toetuseta• Teine viisaastak, mis algas 1954 a*, 
paneb pearõhku agraarala väljaarendamisele ja mehhaniseerimi
sele 0 President Peron11 deklaratsioon: "Maa sellele, kes seda 
harib*,on teostamisel* Maa, traktorite, seemne, kariloomade, 
jne» soetamiseks, saagi koristamiseks jnu antakse odavaprot-
sendilisi riiklikke laene 80 kuni 100 Siin oleks meie agro
noomidel mõndagi teha, kuid kahjuks pole põllumajandusliku ha
ridusega eestlasi Ar£*ntilnas rohkem, kui Ao Pullisaar, kes 
on suure mõisa vaUf«3eja, ja agr„ Viirsoo «• professoriks Tu* 
cximani yllkooliso 

Paraleelselt põllumajanduse arendamisega jatkatakse 
Industliallaeerlmist; peamiselt väliskapitali toetusel• Hil
juti asutati Argentiina lennukitööstuse juure aoto«tehas, mil 
le produktsioon Must icalista* juba rahva teenistuses. Nyyd 
on valmimisel veel 2 autotehast: "Mercedes Benz" ja "Kalser•» 
Willys1*. Samuti kerkib Argentiina traktori "^ampa" kõrvale 
veel yks sakslaste ja yks itaallaste traktori-tehas <> duure joo
nelist terase ja metallitööstust, mis plaanikohaselt hakkab 
töötama 30<,000 töölisega, finantseerivad nyyd ameeriklased. 
See vägev tööstus asub minu praeguses kodulinnas » San NicolÄ-
sla. -

Minu tähelepanekute järele on Argentiina kriisiaegu 
yletarnas. Ehitustegevus ja kaubandus on muutumas taas akti iv « 
seks. Valitseb aga sularaha puudus, kuid operatsioone tehakse. 
Sularaha puuduse põhjuseks võib olla ka asjaolu* et suurkapi
tal ei oma kyllaIdast usaldust valitsuse vastu, kes on olnud 
kogu aeg rohkem tööliste sotsiaalolude parandamise toetaja, 
ning seega mõnelgi puhul suurkapitalile kahjusid tekitanud0 
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Argentiina omab eeskujulikemaid 30tslaalkind3.u3tuse ja pensio
ni ̂seaduseid maailmas, tunduval määral aga kao Ita li «-omanike 
kululo 

Kuni praeguse ajani on asjaajamise hõlbustamiseks alt
käemakse Peab olema norio^una" ( Kiil ), et asju ametasutus*» 
tes läbi viia» Ja selleks "cuüaks" on poliitikud, kes end ka 
ari ja tööstusalale on laiutanud; suurem osa ministeeriumite 
ning kohtu juhtivaid tegelasi on mitmels ettevõtteis omanikud 
voi osanikudo 

Ylaltoodud m&rkmed võiksid Argentiinasse tulla soovi
jaile huvi pakkudao Sest vaatamata rahva erinevale mentalitee
dile ja ka asjaolule, et kaasmaalaste arv siin väike# on see 
siiski maa, kus - omades samasuguseid õigusi kui argentiin^ 
lasedki võib elada ja võib teenidao 

Rotaalustest on kaks inseneri Rootsi tagasi pöördunud, 
kuid arvatavasti raske sydamegao Kes kord vee asemel veini on 
harjunud jooma, ei saa seda unustada» 

Vambol® Klauren; 

ÄtoEMtoOTSI ROOTSIST. 

Arme.3 toimetajal 

Kui pärast päevatööd Su kirja kodust leidsin* ei osa
nud kuidagi aimata, et tahad kaastööd "Meie Sidele"» Otse yl« 
latav » ja muidugi väga meelitav oli lugeda, et mu kaastöö on 
tarvilike Mulle paistab, et olete seal kokkuhoidlikud markide 
suhtes; muidu ei oska kuidagi seletada, et see kiri nii kaua 
teel olio Muide, « saan nyyd ka aru, miks teil seal nii palju
del kerkivad majad, ja on kärud « puha markide kokkuhoid5 

Peaksin nyyd siis ka siit midagi kirjutama« Karistad 
on ysna kaugel Stockholmist, kus suuri asju tehakse ja maaiie 
ma saatust määratakse, nõnda et neist asjust on mul ysna äh® 
mana kujutluso Vahepeal moodustasin siin tykk aega ysna yksl 
meie koondise0 Varem elas siin ka Herman Luik ja Neeme Lind» 
orgo Viimane sõitis kunagi aastate eest Argentiinasse ja Luik 
kolis varsti parast seda ära põhja» Ta arvas, et sealt yle* 
vait parem ylevaade igasugu võimalustest# ja hellitas ka vaga 
lootust panna lumehanged vilja kandmae Kui ta selle kunsti jä
lile saab, siis tuleb kindlasti tele juurade, sest seal olevat 
laialt lumealasld ja ® mis peaasi^* teie dollari väärtus on 
praegu isegi Yhendrilkide omast korgem0 Ja see tõmbabe Aasta 
algul jõudis Lindorg Argentilnast jälle siia tagasi„ rraegu 
on siis koondis kaheliikmelina0 Töötame seekord ka samas &su« 
tusas« Lindorg käib väljas teid mõõtmas Ja ma korraldan all 
keldris akte» Vahel otsib ta mind keldris yles ja siis räägib 
me Argentiinasto 

Nyyd on siin siis oldud juba kymme aastate Solle aja 
jooksul on mõnigi Illusioon purunenud» mõndagi on ymberhlnna-
tude NII mõnegi kohaliku kombega õlad juba harjunud, kuigi 
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mitte omaks võtnud. Kuidagi ei saa harjuda siinse tiitlite 
rohkusega ja kolmandas lalkus kõnetamisega» Mis sa mõtled^ 
kui pead oma keelt seadma kyslma# näiteks - "Kas landsflskals 
assistent Svensson on seda filmi näinud?" selle asemel, et -
" kas olete seda filmi näinud?" See on veel suhteliselt syytu 
tiitel. Ja mida siis teha, kui oled unustanud tiitli ja nimel 
Tiitel peab siin olema igayhelc See on nagu venelastel 
isanimi» Olgu see siis kas voi "endine kytja", "majaomanik", 
"perenaine^ või "peretytar"»"Härra" tähendab ainult» et keegi 
on isast tõugu ja ysna kahtlane subjekt, kellest parem eemale 
hoiduda. Ma oma lihtsameelsuses teietasin yhte härrat yhel 
olemiselo Ta pidas vimma pikka aega, kuni me viimaks kord "si
na" peale yle läksime ja "tiitlid maha panime", nagu seda toi
mingut siin nimetatakse,, Kord arutlesid targad pead raadios 
seda "teie"-asja» Oli suhteliselt ykskõikseid ja oli ysna vas
taseid» Päris poolt polnud yksklo Yks professor ytles, et ta 
ei luba kunagi niisugust solvamist, et teda teletatakse; pa-
rem Öeldagu siis juba kohe nsina"0 Teietamise vabadust volks 
lubada ainult välismaalastega suhtlemises, sest need ei tunne 
kombe id o Tele seal Ameerikas olete kõik puha välismaalased ja 
aina "teietate"<> Ja pärismaalastel pole seal yldse sõna kaasa 
rääkida» Nad ei tohi isegi skalpeerida enam, mis oli kyll ys« 
na syytu komme» 

Häda on ka sellega, et siin on palju tarku inimesi» 
Näiteks katsus tykk aega tagasi yks arst vägisi selgeks teha, 
et saun olevat väga kahjulik» See meenutas mulle kangesti yht 
juhtumit, kus meil kylas kunagi oli yks lehm end nõnda risti
kut tais söönud, et läks lõhki» Mehed kasvatasid ikka ristik-
heina edasle Ei nemad saanud aru, et ristik oleks loomadele 
olnud kahjulike Aga noh, nad olid ka lihtsad kylainlmesed il« 
ma suure koolihariduseta» Vist selle arsti tõttu ongi siin 
saunu väheD 

Igal maal on oma kombed ja igal linnul oma laul» Ja 
need mu read on ainult asjaolude kirjeldamine, mitte kriitika. 
Seda viimast me just väga ei armasta» Millega ma ka veel pole 
jõudnud harjuda» on jalgrattad» Need on niisama tyytud, kui 
sääsed metsaso Need sõidavad ja seisavad igalpool » tänavail, 
kõnniteil, parglradadel, trepikodades jne» Mõnelpool on kyll 
sildid väljas, et jalgratastel sõitmine keelatud, aga ma pole 
veel aru saanud, milleks need slldlds ehteks on nad inetud,ja 
keeluks ei paista nad ka mitte olevate 

Praegu on pererahval just kibe valimiseelne aege Võid 
endale lujutleda, mis särtsu saab selles olla, kui pead tarvi
tama kombekohaseid tiitleid ja keerulisi konetamisvorxne0 On 
hoopis Iseasi j, kui meie oma "omas asjus" registrid lahti löo« 
me0 Siis on kohe kärsahais taga ja kohtutel aastaid tagantja» 
reie arutada» Ommeti pole ju meil mingeid puid ega maid jaga~ 
daQ Võibolla just sellepärast, sest siis on kujutlusvõimel va
ba voll ja fantaasias võtavad kõik asjad tohutud mõõtmedoSiis 
võib tekkida kujutlus* et ollaksegi kutsutud ja seatud maali-
ma päästma, ollakse nii kange ja vägev, et maksab ka sõna 
pruukida» Öeldakse ju ka ot "tyhi toob tyli majja" 0 

Olen äkki peaasjast hoopis kõrvale kaldunudo Ma kardan 
et kaastöö jääb Sul minu kaest seekord kyll saamata 0 Kui äa 
just seda kirja ei taha kaastöö eest võtta» Ma. usun ka, at 
kaastööst polegi Sul nii suur puudus» Viimane Kanada number 
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oli nii huvitav ja hästi toimetatud* et teil seal võõras* ahi 
vaevalt vaja läheb0 Päris mõhus oli lugeda, kuidas ja kus va
nad sobrad elavad* mida teevad ja mõtlevado Isegi õrnem sugu 
oli abiks kaasa tõmmatud, mis oli eriti teretulnud o Kui raa 
oma kirja alul leidsin» et Sa oled kokkuhoidlik9 siis Heino 
Riga kohta peab ^tlema0 et ta on ysna pillajae Ta leiab» et 
"Meie Side" on nõnda tore, et see tuleks käest ära anda«, Nii
sugusest mõttekäigust ei saa mina aru© Ma mcffolen, et see, mis# 

on kolgi oma, polo kellegi oma. Ja kui me teeksime "Meie Side* 
yldiseks ajakirjaks^ siis peaksime endale jälle uue loomao Ja 
kellel on seda vaeva vaja© Pealegi on Ju meie pagul»skilluke« 
seik ajalehti ja ajakirju kylluseso Kuigi ma pole just päris 
kitsi» siiski hoian "Meie Sidet" kahe käega kinnie 

Olge kõik seekord hästi tervitatudQ 

Karistad, oktoober 19540 

K  A  A S  V E H D A O H T  K  U  ü  L E H E  :  

U oS oA • g*st 
§5o jaanuaril sai meie vill JOHANNES L X 1 B A N T 

60 aastaseks» 
Vill Liibant oXi yks Berliini konvendi asutajaist 1923 

aastal, olles seal ka kogu aeg Roto XX. Tuleb eriti mainida 
seda, et tema (olles Tallinnas ehitusfirma omanik) eestvõttel 
Ja korraldusel tehti Tartu konvendi majas 1937/38 põhjalik ym-
ber ehitamine ja moderniseerimine. Vilt Li ibant elab praegu 
New Yorgis, tegutsedes ehitus «insenerina» Elukoht - Long Is
landil, kus tal oma maja0 Synnlpäevalast käisid õnnitlemas 
mitmed rotaalused, ning USA koondise esimehe vill R» Adamsi 
poolt anti talle yle traditsiooni«kohaselt Rotalia laualipp» 

"Meie Side" poolt sydamllkud Õnnitlused - tagantjärele 
• meie teenekale vllistlasele<> 

* *• * 

Vill ILO H 0 L P U 3'EL oli rõõmus syndmus : 
jaanuaris syndls teine tytrekene0 Meie sydamllkud õnnesoovide 
Vii J Hõlpuse alaline elukoht on New York, kui meremehena peab 
ta enamuse aastast olema reisidel; viimasel ajal USa sisevetel. 

* * # 

KANADAST 
Vii! Elmar J A 3 K a oli,saadetuna Kanada valitsuse 

poolt, 1954 a. tutvunemas USA põllumajandusega ja täiendamas 
ennast oma erialal Chicago ylikooliso Vllo Jaska teatavasti 
töötab nõunikuna Põllutöõ-mlnisteeriumis Ottawas0 

a 4k # 

ARGENTIINAST 
— conÄ J ERICH j A A G 0 elab mitte kaugel Buenos Al-
resest, San NiooXasi linnas#kus on yhe ehitusmaterjalide vab
rikus peainseneriksp samaaegselt tegutsedes ka iseseisva ette
võtjana ehitusalale 
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ROu'1'̂ .i.ST 

STOCKHOLM. 
Confrl Jyrl Erik Uluots # kes õpib arhitektuuri^ voltis 

esikoha Växjo raamatukogu-hoone projektide võistlusel» jättes 
"kutselised" arhitektid seljataha ( nagu mainib "Dagens Nyhe-
ter" 14/ 12 «1954)c^Meie Side" õnnitlused suure edu puhul• 

* # # 

Vii! August OTS, kes 7» novembrist ma. viibis jala«= 
luu murdega ̂Stockholmi Sabbatsbergi haiglas > on nyyd haiglast 
vSljunude Võtab veel aega p kuni jalg toetada lubab« Loodame, 
et sule käsitamisele see siiski takistuseks poleo "Meie Side" 
soovib väsimata võitlejale peatset täielikku paranemist» 

# # # 

Vii! Martin J Y R I S'e perekond on suurenenud tytre-
kese võrra <, Meie parimad onne soov id isale 6 emale ja pisi» Mai
ele , 

* * * 

GÖTEBORG» 
Confrl Vambola KAIN purjetas 190 veebruaril abi

elu-sadama sae o Esimeseks tyyrlmeheks (?) - j3rl„ Sirko 
"Meie Side" sydamllkud onnesoovid laevnikele * 

* # * 

Vii! Karl AASA on siirdunud metsamehe alalt teh
nilisele tegevusväljale9 - hakates Saretoki assistendiks Chal-
mersis, millises ylikoolls vilt Saretok on frppcjouk&!« Jõudu 
tööle J 

* 

MONTREAL. 
12<? veebruaril oli Montreali Osakond taies koosseisus 

kutsutud Vii! Oskar N Tf M M1 e uut maja ja selles asuvat C .Q, 
ruumi "ylevaatama"» Maja ylemised korrad vaadati kyll hoolega 
ära, kuid alla, CcQo asukohta jõudsid vShesedo Põhjus - aja 
nappuse hommik jSudis liiga vara kütte <, Osakonna poolt vildi 
soola-leivaks veinlpruukimise abinõud, millised "asjakohase" 
kõnega vii! Leete'It prae3idlumi poolt peremehele yle anti0 

Kogu syndmus jäädvustatl filmilindile p fotoplaadile ja 
helilindile Osakonna vastavate ametikandjate poolt„ 

# * # 

Vii/ Paul U R V A N D I täMifttts 12* veebruaril 5a 
aasta synnipaeva» "Meie Side" yhineb Õnnesoovidega juubilari
le! 

* * * 

j 
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Raoul Sepp: 

T O R O N T O  K Q N V K N T  

Tagasivaadatea kmiveindi asutamisel^ peab nentima, et. 
seo sai tooks pigem julgest pealehakkamise at # kui tasakaalu» 
kali läbimõeldud ettevalmistusist0 Sest viimasel juhul oleks 
konvendi a sutamina viibinud vähemalt aasta» Koba pealsetel olu» 
de mittetundjaile olgu öeldud selgituseks 9 et paberil näis asu
ta tava konvendi nimekiri ysna "kõhnana" tegevktanvendl yles&nne«* 
te jaokctc Juba arvuliseltkl: yheksast Torontos asuvast confr J 
oli ettenaha kolme kõige kogenuma eemale-jäämist tegelikust 

mitme s^aguse il põhju»» il c Yle jäänud kuuest oi id kolm al
les värsked värvikandjad» Saega kogemustelt oli koeeselg veel» 
gi nõrgem* kui arvuliseli9 K» asjaolu# et kaka ©emfsK kuulusid 
Toronto Y1 iõpila0'konna juhatusse esimehe ja abiesimõhena *ei 
aaanud antxsd olukorras lag@da plussiks9 sest see tähendas nii
gi piiratud konvendile pyhendafcava aja veelgi pilkamist» Nii 
e t  j ä r g i  j ä i  v e e l  h e a  t a h e »  j  u  X  g  < 9  p e a l e h a k k  
ja kohapealsete vilistlaste soe suhtumine ettevõt
tesse 0 Need olidki alustpanevad tegurid tegevkonvendi vormi 
yleminekuks<> 

Kuld konvent a s u t a t 1, j a hädaldamiseks 
ei olnud aega» sest too hulk ähvardas lämmatada ~ som otsese» 
mattes5 Järelkasvu eest tuli hoolitseda» CUV oli hädatarvilik 
ja aastapäeva -kommersiks tuli ettevalmistuda „ Kuna kommersini 
oli aega vaid yks kuu, riis tuli alustada koigi nende tegevus
tega samaaegselt * Nädala lõppude 1A, mil ei oldud korda seadmas ki 
ruumi » peeti kylaliaõhtuid» Kaks esimest oli^ mitteametlikud 
ja toimusid villi kodudes ~ sõbralikus õhkkonnas ja ylevas mee
leolus o Kolmas peeti juba äaja korda sea tud C^l-l koigi komme
te ja korra kohaselt => Kylalisõhtute tulemusena oli kommersiks 
meil juba neli uut noorliiget, milline arv mõni nadai hiljem 
oli tõusnud juba kaheksani * Siinjuures ei saa jatta mainimata 
fcegevkonvendi ja tohutut osatähtsust noorliikmete astumi
sel Rotaliasse c 

Konvendi esimeseks ametlikuks "tuleprooviks" oli kommer
si korraldamine ja juhatamine* millega tuldi rahuldavalt tolme. 
Kommersist võttis osa KKL esindaja ja Montreali Osakonna esin
daja « Kommersile järgnenud perekonnaõhtu möödus rõõmsa3 meele
olus - oantusl tehes ja tantsides kuni keskööni„ Järjekordse 
tunnistuse Rotalia* valitsevast yhistundest andsid Rotalia daa» 
mld» andes oma panuse nii peolaua korraldamisel kui ka yleva 
peotuju loomisele 

Konvendi ametlik tegevus cn koosnenud korrapäraselt 
kord kuus peetud KKK -sfc, samuti kodukorra, oantuse ja refe
raat-tundidest o Konvendi korraldusel toimus vana-aasta ärasaat
mine C-1 # kus paarkymmend noort tantsisid ja laulsid vara
jaste hommikutundideni« Jaanuaris korraldati Rotalia daamidele 
"kella viie tee"s mille eesmärgiks konvendi ruumide tufcvustami 
ne. Semestri vahetusel valiti vana praesldium ja ametimehed ta
gasi. tingituna peamiselt praktilisist kaalutlusist* Kuna kon
vendi tõhusama tegevuse te.kistuseks on senini olnud peamiselt 
aja «nappus» on loota» et suvevaheaeg ei kujune vaheajaks kon
vendi tegevuses 9 vald vastupidi,, 
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A imar Romman: 

U «  B  o  C .  

Yheks Kanada, ja võibolla kogu Põhja-ameerika ilusamaks 
ylikooliks peetakse University of British Kolumbia s  voi nagu 
nMetsikus läänes* kutsutakse , U #b eG , ( juu-bii=>ssii) o Ylikool 
võtab enda alla oma paljude ehitustega umbes 550 aere ft (0,8 
ruut-miili) ja asub Vancouveri linna kyljeall, Point Grey 
poolsaare tipus0  Olles võrdlemisi kõrgel yle merepinna,avaneb 
ilus vaade yle lahe vastaskalda Rocky Mountaln'i lumistele 
tippudele» 

Õppides 2 viimast aastat inseneriteadust sama ylikooli 
mehaanika osakonnas# tutvunesin mõnevõrra ka UoBoCo ajaloo, 
Õppetöö ja Inimestegas 

U.B.,Co on võrdlemisi noor ylikool9  - asutatud aastal 
1890» Tegelik õppetöö algas aga hoopis hiljem, kunagi 1894 a. 
paiku, ja sedagi poolikult. Oma praegusesse asukohta,Vancou« 
veri aydalinnast s  kolis ylikool alles 1925 ao Ehitused ja 3a « 
boratoorlumid on seetõttu päris moodsad ja aJakohasedo 

Yliõpilaste arv 1953/54 oli 5500 ringis# ning nende 
hulga3 võis leida rahvusi igast maailma nurgasto Eestlasi õp
pis sellal 15 inimese ringise Täpsemat arvu ei teadnud keegi, 
kuna mõned "oid ®t irnerld" kadusid kanada laste hulka ära ja rää~= 
kisid eesti keeltki äärmiselt nigelalt * 

Arsti-teaduskond on U oB 0C o kõige noorem fakulteetu  Esi
mesed arstid tulid välja alles 1954 aastal« Õppida saab yldIl
selt järgmiste# teaduskondades: 

1o Paoulty of Arts and Science 
Osakonnad: IT"Arts and Sciencec  

2 )  School of Commeroe 
3) School of Home Economlcs 
4) School of Physical Education 
5) School of Education 
6) School of Soe lal Work 

2o Faculty of Applied Science 
Osakonnad; 1) Engineering" 

2) School of Architecture 
3) School of Nursing 

3o Faculty of Agrlfculture 

4 o Faculty of Law 

5o Faculty of Pharmacy 

6 o Faculty of Medlcine 

7» Faculty of Foresty 

8o Faculty of Graduate Studles 

Normaalne õppeaeg on enamikus teaduskondades 4 aastat, 
kuld on pikem arstidel, arhidektlde! ja mõnedel veel, nagu 
võib näha ylikooXl^Calendarist*» Calendar antakse välja igal 
aastal ja sisaldab kõiki informatsiooni9  mis tudengit voifcs 
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huvitada; nagu loengute ja praktikumide tundide arvu nädalas, 
õppeainete raamkavad, maksud, referens-kirjanduse, stipendiu
mid, professorite nimed, nende akadeemilised kraadid jne0 

Eksamid peagu kolgis teaduskondades on kirjalikud. 
Erandid on arstiteadus, õigusteadus j0nute Eksamiperioode on 
Igal õppeaastal kaks - yks enne jõule,ja teine aprillis. 
Kui viimase Õppeaasta eksamid kõik õiendatud, kaasaarvatud 
võimalikud eelmise aasta järeleksamid, järgneb tavaliselt mai 
keskpaiku ylikooll lõpetamise tseremoonia <, See pidulik synd*» 
mus, kus nii professorid kui lõpetajad on akadeemilises riie
tuses (pikad mustad kuued ja nelinurk-põhjaga mytsid lõpeta
jatel), on ilus, varvikyllane ja meeldejääv0 Professorite ta
laarid on peagu kõik erinevad, ning lõpetajatel ripuvad, vas« 
tavalt teaduskondadele, erivärvilised kapuutsid talaari peal 
selja taga« Iseloomustav kogu tseremooniale on kiirus, kuid 
siiski mitte kiirustamine, ja plaanikindlus - kuidas paari 
tunni jooksul antakse umbes 400 lõpetajale, igale ta vastav 
akadeemiline kraad ning diplom, ja peetakse lyhikesed, sisu
kad kõnedo 

Ylikooll«lõpetanu kraad on "Bachelor", millele lisatak
se vastava teaduskonna (või osakonna) nimetus» Inseneriteaduse 
konna lõpetaja on siis - Bachelor of Applied Science, (mõnes 
teises ylikoolis - Bachelor of Engineering), filosoofia tea
duskonna lõpetaja - Bachelor of Ärts jne„ Järgmine kraad edasi 
Õppides on "Kaater", ja sellele järgneb "Doctor*« Arstiteadus
konna tudengid aga lõpetavad "Doctor of Medicine* kraadiga * 

Huvitav seik on# et suurem osa yliõpilasi U«BoC*-s 
õpib omateenitud rahaga. Vähemalt oli see nii 1952- 54 paiku, 
kui suvetööd Briti-Columbias oli kerge leidac Heestudengld ta» 
väliselt töötavad suvel linnast väljas enam-vahem isoleeritud 
kohtades konstruktsiooni «töödel jne«,kus palgad head j a kulu
tamise võimalused väiksemad. Osa töötab suvel ka meremeestena, 
metsatöölistena, kaevuritena jne0 Väga harva töötatakse suvel 
sel alal, mida talvel suure vaevaga õpitakse, väljaarvatud 
vast vanema kursuse "insenerid*0 Naistudengid töötavad tavali
selt haiglates, suvekuurortides, ning säästavad enamikus nii» 
palju, kui talvel kulutatakse® Andekamaid yliõpilaslaidatak
se mitmesuguste erafirmade stipendiumitega» Ka on võimalik saa
da protsendita Õppelaenu koos väikese stipendiumiga, kui kesk
mine hinne on kyllalt hea<> 

Ylikooll maa-alal on kolm tudengite raajutamis«ala, mic& 
kutsutakse Camp^dekso Omapäraseim neist on nn. "trailer «camp" 
kus tudengid koos perekondadega elavad trailereis (auto pära»' 
vagun). Need liikuvad majad on yhendatud puhta vee ja ärajook-
su torustikuga n3ng elektriga» Peale ylikooll lõpetamist lah« 
kub tudeng koos oma naise-laste ja majaga <, 

Camp'is on elamiskulud tavaliselt odavamad kui linnas» 
011 juhuseid,et monl mees kulutas septembrist kuni apr illile^ 
puni ainult i»800.»; see summa siis katab Õppemaksu,raamatud, 
paberid, ning toidu ja korterio Väljaspool ylikooll elades — 
2 semestris minimaalselt fylOOO.- kuni $1200® 

Loengutest osavõtmine on sunduslik, puududa võ'ib aga 
siiski 1/8 loengute sto Kuigi vanema kursuse tudengite puudumi
si keegi ei kontrolli, oli puudumisi vaevalt -märgatavalt „ Eri-
tl tähelepandav oli järjekindel kohalviibimine "engineer ingus" 
Laboratooriumitest osavott on 100 %-liselt nouetav ninghaigx*» 
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se tõttu tegemata jäänud osa tuleb võimaluse piires tagantjä
rele ära teha. 

Yldiselt professorid eranditult kõikide tudengite vas» 
tu Väga sõbralikud ja abivalmido Loengu ajal kysimlst pahaks 
ei pandud,ja professor ei kahelnud ka seda vahel Öelda, kui 
ta mõnda asja ei teadnud« Kuid teadis sel juhul soovitada vaa
tavat kirjandust. Tundus nii# et õppejõud U»B*C,-s pyydsid ona 
teadmisi edasi anda tudengitele nii palju kui võlmažik, ning 
nii lihtsas ja selges keeles, kui võimalik. Kirjeldavate ja 
praktilist laadi õppeainete puhul kasutati ysna palju ka filmi. 

Samuti näidati filme lõuna-vahea ja 1 mitmesuguste y li -
Õpilas-organisatsioonide poolt• Neid võis igayks,kel aeg lu~ 
bas, minna vaatama.^Tavaliselt filmid olid populaar«teadusli
kud,ja tehnilised^ Õlitorude, jõujaamade,sildade jne.ehitus = 
tööd selgitavad,voi geograafilised, sportlikud jne. 

Vaba aega,kui seda yle jääb, võib yllõpilane U»BoC.-s 
väga mitmeti kasutada« Syglsel peale Õppetöö algust, tavalik 
selt esimestel nädalatel, meelitavad mitmesugused seltsidena 
dale liikmeid kärarikaste demonstratsioonidega ja välj apanekü
te ning plakatitega ylikooll pea «-hoonete vahelisel murul. Siin 
kutsutakse liikmeks näiteks vabaõhu ja spordi klubisse,muusika 
seltsi, squaretantsu ringi, keelt§,raadioamatööride j.m.klu
bidesse . Igayks neist korraldab yhel või teisel nädalalõpul 
kas ylikoolis või linnas mõne seltskondliku õhtu,balli ,tantsu
õhtu v .m.s« 

Ballide ja pidude jaoks on U«B«C. -s täiesti Iseseisev 
hoone,kus on ka Alma Mater Society kontori ruumid. Alma Mater 
Seltsi kuulub automaatselt iga yliõpilane sõna ja hääleõiguse-» 
ga. See on keskne yliõpilasorganisatsioon,kes kaitseb tudengi
te huve,kontrollib nende isetegevust ning on vastutav y 31 Õpi -
laste distsipliini eest0 

Enamvähem vastavad meie korporatsioonidele on " frater -
nlty1d* ja "sorority*d• Yldiselt kutsutud kreeka-tähes eitsld , 
tulenedes nimedest nagu - Alpha Delta Phi ffratsrnlty või Delta 
tiii Epsilon sororityo Need seltsid, rohkem kui teised, korral
davad noorte tudengite kimbutamist sygis-semestri alul, pea
vad omavahelisi stipendiumite võistlusi, spordivõistlusi j,selts 
kondiikke koosviibimisi ja heategevaid balle« Liikmeks saami« 
ne eeldab teatava arvu organiseerunud liikmete soovitusi ning 
need seltsid ei pyya omale liikmeid yllkooli murult, nagu va»* 
rera oli juttu» On yldiselt kujunenud jõukamate yliõpilaste or
ganisatsioonideks o 

Ebameeldiv U«BeC<,-s oli yliõpilaste viis riietuda« Eu
rooplasele tundub sinistes toöpykstes, lahtise särgil® eluse 
ja alati habemetyykals meestudeng rohkem pangaröövil,kui yli~ 
opilasena, - rohkem kritiseerivalt vaadatuna„ Ja nii kondfts 
seal ringi 75 % meestest» Naistudengid yldiselt riietusid kor
ralikult ,ja silmal polnud hoopiski mitte valus neid vaadata 6 

U.boC. motto on "Tuum est", vabalt tõlgitsedes «"see 
oleneb sinust" Tõsi on, et kui tahad edasi saada,siis tööd tu
leb U »B.0. -s teha kõvasti. Milliste tulemustega lõpe tanud,sel
le vastu ei nai tööandja kyll mitte erilist huvi tundvat; 
sind loetakse lihtsalt lõpetajana yllkoolist, millel "good 
standing"« 
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RPTÄLM pEGUTSEB 
Hm YORGI KONVENDI TflGEVUSSST 

New Yorgi konvendi nimekirjas on praegu 47 tegevliiget 
ja 16 loll ning rebast» tegevust võib möödunud sygisel Ja 
nyyd, talvel, nimetada kahtlematult intensiivseimaks, kui ta 
seda senini USA»s on olnud0 Koosviibimisi on peetud järjekind
lalt kaks korda kuus* On hakatud välja andma pidevalt iga kuu 
konvendi ringkirja, mis tagab informatsiooni konvendi jooks* 
vast tegevusest ka New Yorgi piirkonnast eemalviibiva iie liik
meile 0 Kuna suur osa rebi ja liii asuvad ka ajutiselt New Yor
gi piirkonnast eemal, siis nendele saadetakse paljundatud oid! 
tundi kirja teel» 

Huvipakkuvaimateks yritusteks on olnud referaatõhtud 
ja diskussiooniõhtuo Nii refereeris 80 okte lill Fellx Tamm 
teemal "Liberalismi tSua Ja langus"» Oponeerisid lil! Salmre 
ja confrI Roomano Huvitav ettekanne andis ylevaate liberalistid 
kui majandusteooria arengust, puudutades veidi ka liberalismi 
kui poliitilist voolu ja yksiku indiviidi tähtsust selles 0 Re
ferendi hinnang liberalismi saavutustele oli positiivne ja ta 
avaldas kahetsust, et liberalism, vähemalt selle: algelises, 
konservatiivsemas mõistes, on oma mõju tegurina yhiskond 1 ikul 
ja poliitilisel areenil kaotanude Sellele teesile vaidles osa
liselt vastu oponent Rooman, mainides, et liberalism on veel 
ky Ilalt kl elu j Sulina ja Euroopas on mitmete gruppide juures 
see veel tähtsaks ja värskemate ideedega yhendadea konstruk
tiivseks ideolooglakso 

17o detsembril asetleIdiniä d 1 akussiooniõhtu teemaks 
oli "MoCarthy - kas demagoog vol toeline, kommunismivastane 
võitleja" • ieaoponentidena võtsid kõigepealt sõna confr l Tamm 
kes käsitas KcCarthy91 kui demagoogi ja confr l Ubakivi, kes 
esitas McCarthy1t kui veendunud kommunismivastast võitlejat0 

Oponentide poolt vaga huvitavalt ja ilmekalt esiletoodud eri» 
nevad vaatekohad kutsusid koosolijais esile pika ja hoogsa 
vaieluse, kus leidus pooldavat molemile käsitusviisile,, tiinet « 
lik diskussioon, millest ka kylalised huviga osa võtsid, lop« 
pes keskööl, kuld koos Istuti veel paar tundi ©antuste ja lõ
busa keskustelu saatel„ 

11o veebruaril refereeris llü William 3aImre teemal 
"Teaduslik meetodOma väga huvitavas, suure teadusliku ja 
filosoofilise eruditsiooniga koostatud ettekandes andis refe» 
rent lyhikese pilgu teadusliku meetodi täienemisest läbi aas» 
tasadade» Järgnevalt puudutas ta teadusliku meetodi pohlalu~ 
seid ja vaatles katseid teaduslikku meetodi kasutada filosoo® 
fla valdkonnas • 

4, märtsil refereeris rebS Atso Savisaar teemal "Jul
geoleku ja truuduse probleemid ÜSa tsiv11lametkonnas"„ Ette
kanne oli koostatud peamiselt nn„ liberaalse mõtteviisi aei^ 
aukohalt ja väga huvitavate näidetega juhtis tähelepanu McCar-
thy ja teiste ^nolaprotsessikohtunlke"meetod1 puudustele ja 
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õhulikkusele, yhtlasl aga ka väljendades vajadust senisest ef-
fektiivsemate, kuld ka Intellektuaalsemate vahendite tarvitu» 
selavõtuks kommunistide vastu» Oponent confr! Ubakivi andis 
kõvasti pihta liberaalsele vaateviisile.Järgnesid elavad vaid
lused# mis oma põhijoontes referenti kaitsesido 

ROTALIA 41« AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE langes 5\, ja 6« nov. 
Reedel, 5o nov. algusega kell 20o00 toimusid Balti Vabadusma» 
jaa EHK ja KKK, milledest osavõtt oli 14 ttll, 1 rebi ja 10 
vii! Uueks tegevliikmeks võeti vastu Illi Feiix Tamme Kuna se
nine konvendi senior 9 Viktor Puskar 9 oli kutsutud sõjaväe tee-
nistusse 9 siia uueks senioriks valiti confrl Kalju Villeta 0 
Samas toimus keskööl traditaioonldekohane tseremoniaalne kom-
merslpäeva vastuvõtmine,, 

laupäeva la 60 nov* Õhtupoolel oli kogunenud Eesti Majja 
38 rotalust» et osa võtta Korpi Rota Ha 41 <> aastapäeva puhul 
peetavast järjekordsest ayg1akommeraiste Kohal viibisid ka EKL 
ti3indajad* Kõnelesid Rot!X# confri Kalju Villota, vili Rudolf 
Ise (kõne isamaale), confrI Tõnis õpik (kõhe lahkunud ja lan
genud kaasvendade mälestuseks) ja olderman Ilmar Aasmaa» EKL 
poolt tervitas korpi Vllnla viio Ervin ToXm0 

Sajraas järgnes pera konnaõhtu 9 kuhu rikkalikult kaetud 
kylma laua äärde oli kogunenud oa 80 rota lust ja kylalisto 
Koha lo saabunud kylalisi ja kaaavendi tervitas RotaIla USA Koon
dise esimees vill Ralf Adams hoogsa ja humoorika lauakõnega» 
Magi mensaekelleks valiti confrI Kalju Käpa» hoolitses, et 
kõigil koo soil j&il oleks palju syya 8 juua ja lobuaat tuju» 
Kogu Õhtu kandvamaks operaatoriks oli vill Voc^re9 kea kandis 
ringi om uhket filmikaamerat* ja meisterlikust viisist* kui
das ta aeda IsSsltass ning tema ääretult tähtsast ilmest võia 
järeldada» et on tegemist teise Ella KaJ5an'iga» Sama täiuslik 
tehnika ja režii Ilmnes ka suvepäevi ning New Yorgi meeskoori 
käsitlevatest filmidest* mida ta koosolijate suureks meele» 
heaks demonstreeris0 Cantused ja tants lõbusal koosviibimisel 
kestsid hilisenio 

26o detso leidis aset kombineeritud joulukoosvliblmine 
ja kylallaohtu Soem& Majasp millest vettis osa 51 inimeste Ky
lalisi oli kohal suurel arvul •» 10, neist 8 "metsikut" eesti 
tudengit ja 2 hlgh»sohooli lõppklassi polasio Tegevliikmeist 
kohal 16P vii J - 4 o Koosviibimine ̂ tanu suure le till ja kyla~ 
liftte osavõtule» oli väga hoogne0 Suure kingituste-kotiga saa
bus kohale ka jõuluvana, kelleks aga yhe rebase andmete jare» 
le8 kes jõuluvanasse anam ei usu, olevat olnud vill Sulev Kel
der o Tentsuks mängis yllatuslikult konvendi oma "band"* milles 
oma talendid olid kombineerinud Arvo Looke ja rebi Arno Kallas 
te 0 

210 jaanuaril valis konvent uue presiidiumi,koosaeisus: 
Rot i X - oonfri Hellar Grabbl 
Roti XX - oonfri Kalju Villota 
Rot i XXX ~ oonfrl Pelix Tamm 
Roti oldo " confri Aksel Lehtmäe 

Konvendi ametmeesteks; magi coli - confri Kapsis magi canti -
confr! Link,, magi puu? i - confr i R.ftrabbio Oldi kohustetait~ 
jaks Chicagos on cjonfri R*Mägii Asutatud konvendi korteri mu
retsemise - ja inkorporeerimlse toimkonda kuuluvad konvi poolt 
oonfratres Ubakivi ja Aasmaao 



Detsembris voeti vastu kolm uut liht liiget: 
VALFRIED BLUMFELD , syrnU 1928, lõpetanud Geislingeni Eesti 
ö^rnnaasiumT" 195Ö„ ffpib telat semestrit Indiana Technlcal Col~ 
legds• 
VELLO EBROK, synd0 X927» lõpetanud Gelsllngenl Kesti Gymnaasi 
uini 1947« Aastatel 1948 «=• 1950 õppis Karlsruhe yllkoolls Sak
samaal» Praegu jatkab õpinguid Upsala CollegeTs fyyslka alalo 
HANS OLEV RAUDSŽP , synde 1930 Tallinnas, Õpib viiendat semest
rit Indiana Teohnioal College1s• 

* * # # * 

ROTALIA KANADA KOONDIS T 0 R 0 N T O S ,  T E A T A B :  

Rota Ila Vii J Kogu Juhatuse ja Rota Ila Konvendi New Yor
gis nõusolekul asutati 3* oktc 1954 Torontos Rotalia Konvent 
Kanade 3o Rotalia edaslarenemiae võimalus on suurel mä£ral s51-
fcuv tegevkonvendi olemasolust„ Kuna Toronto on soodne koht 
selleks* vEFime heameelega markida seda ajaloolist moment 1 Ro
talia eluso On ega ka paratamatult selge, et konvent ei saa 
eksisteerida, kui temal puudub vastav ruum ja kooskäimise koht. 
Selle võimaluse peame meie, koondisa liikmed» konvendile mu
retsema# See on ka tehtudc Kuid see toob endaga kaasa kulusid 
ja jätkugu meil koigiI selget pilku Ja heldet sydant neid ma
janduslikke koormusi kandao Praegune konvendi aadress on 47 
EXm Ave»/T&ronto* Ont0, vi54 H„3uur sööt-*! maja keldrikorral* 
kus vastav ruum yhlsel jõul Ja omaalgatuslikus korras on kor
da seatudo 

14 * nov» 1954 peeti C*Q,S ruumes Koondise Korraline Aas
takoosolek, millest Montreali esindajana ©sa vettis confri Ki
ve stu. 

Koondise praesldium valiti järgmises koosseisus: 
Senior - vili Osvald Tiramas. 
Laskur - vili Erik Joasaare, 
Kirjatoimetaja - vill Juhan Läte „ 

Vill Kogu Juhatuse liikmeks Kanadast - vilt Abel Kabin, Rota
lia kodu toimkonna esimeheks - vi lj Felix Krabi» arhivaariks 
~ vii* Helmut Suursoota 

Koondise ja Konvendi vahekordade kyaimusea otsustati: 
a) Varvlesemed ja vallasvara yle anda konvendile > b) KcTlk 
konvendi liikmeilt laekunud 1954,a<, liikmemaksud yle anda kon
vendi Jtaekurile«, 

Koondise ja konvendi vahekorda reguleerivad sätted on 
vaijatöStamisel» Yldisalt volks öelda, et koondise ylesandeks 
ons l) Taita temale kodukorras ettenShtud ylesandeid* 2) täi
ta ylesandeid, mia tulenevad koondise, kui VIU Kogu organi 
iseloomust, ja 3) toetada Rotalia konventi Kanadas moraalselt 
ja majanduslikuXt* 

Liikmemaksuks maturakt V 5«00, LAF annetuse alammääraks 
« ̂  3« 00• 

Konvendi korteri maksuks määrati: $ 12o00 aastas igalt 
l^roÄtis a3uvalt koondis? üiikwell, $ 10.,00 ~ väljaspool asu
va iXt liikmeilt u 
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T O R O N T O  K  O l i  V E N P X TEGEVUSEST 

3# oktoobril 1954» asutamiskoosolekul valiti konvendi 
praesldium järgmises koosseisus; 

Roti X confr| RoSepp 
Roti XX - oonfr 1 E„ Karuks 
Roti XXX - oonfr J HoSandstrbtn 
Rot J Oid! - vili tio Maldre 

221 okto KKK valla järgmised ametmehed: magi cantl -
confr \ YQLuksep„ raag J coli « confr 1 0 «Kivistik, magi ref I -
oonfrj L.Maimets0 Revisjoni komisjoni valiti oonfratres A.IAa-
man* Y»Jyriraa ja K»Alt» 

llr,noVo peetud sygi skommerss ja perekonnaõhtu CoXum» 
bus Ha Xl1 iso Kommersil kõnelesid Roti X - R^Sepp (- senior 1 
kõne), vill lo TÕhMAKYLA (kõne Isamaale)9 oonfrI 0nKivistik 
(kohe vilistlastele) * confr I L^Maimeta (kõne lahkunutele) & 
vill KoMatldre (oldsrmani kõhe)» 

26o novo KKK valis majavanemaks oonfri 0»Kivlstik8Uo 
Majanduseestseisjaks valiti Illi F„Koop* arhivaariks - rebi 
R »MfŠgl<, Konvendi liikmemaksuks määrati õppivatele liikmetele 
$ 4.00 aastas; mittaõppivatele » sama„ mis vilistlased maksa
vad Koondisele <, 

17o dets KKK fikseeris koosolekute ajad: KKK Iga kuu 
esimese roede õhtul kell 20#00# ClQi võtmed maksavad: vill 
# 5» 00, BÄ vill - $ 2o00, oonfrl $ le00, noorliikmetele 50c 

7# jaanuari KKXll nSlestatl vili Jyri Uluotsa tema 10au 
surma-paeva puhul# J&rgnes referaat Illi F0£vert8ilt teemal 
"Jooni Kanada metsandusest»" Oponeerisid confratres HoSand-
ström ja OaKivisrtiko Referaat võeti vastuo 

Suurem ayndmus konvendi elus oli C^l saamine vllJ H# 
Suursciot' i majja. 

Yldse on konvent korraldanud 6 kylalisohtut, 2 kodukor
ra «tundi * lõbusa vana -eas ta ohtu ja kella 5 tee Rotalia daami
dele# ^ 

Konvendi pere oa kasvanud 1954 sygissemestril 8 võrra: 

Illi FfciLIX £V£RT , syndo lo juunil, 19£3 Saaremal» jp&lde val
las# isõpe tanud Kuressaare Gymnaasiumi 1941 o Õpib Toronto yli~ 
koolis metsandust teist aastat0 

rebi RSIN M&QI, syndo 10o apr» 1934 VSrus» Lõpetanud gymnaa» 
siumlHBamlltonis, Onte 1952 o 5pib Toronto ylikoolis ehitusteh
nikat esimest aastat, 
rebi ftKNOLD KIVI > synd» 5« juulil 1925 Põdra .la vallas» Lõpe
tanud gymnaaalxuiii 1947 Oldenburgis, Saksamaal* Õpib Toronto 
ylikoolia Masinaehitus-teaduskonnas esimest aastate 
lill FžlLXX KOOÜ„ syndo 10# Jaan# 1928̂ Ta 1.1 innaao Lõpetanud 
Stoekholmi Tehniline Instituudi 1950«, Oplb Toronto ylikoolis 
Biektro-tehnikat, kolmandat aastate 
rebi ERNST ötfNFÜtisyndo 27»jaan» >932 Saaremaalo Lõpetanud 
gymnaa s lumi Torontos0 5pib Toronto ylikoolis Masinaehitust# 
esimest aastat# ^ 
rebi JAAN SOOSAAR # synd# 10# veebr# 1933 Pärnus# Lõpetanud 
gymnaasiumi Torontos^ Õpib Totonto ylikoolis Masinaehitust, 
esimest aastat» 



rebj GUNNAR VEBXAXD , synd 0 2'ö«veebruar 1X 1933 Ta XX Irma 3 o L©« 
petanud gymnaasiumi Torontos» Õpib Toronto ylikoolis matemaa
tikat esimest aastato 
r$b2 ENN KIILASPEA , synd» 23ojuunil 2.932 Kuressaares* Lõpe
tanud gymnaasiural Torontos. Õpib Toronto ylikoolis ehitusteh
nikat esimest aastato 

# # # 
Rotalia Toronto Konvendi koosseis 7oveebro 1965 olis 

11 tegevlliget9 9 rebi ja lill* 2 vilt (konv. vanem ja oid0) 

# # # # # 

MONTREALI OSAKONNA. TEGEVUS ~YLE VAADE : 

1953/ 54 peetud 11 koosolekut, 2 koramerssi kooa perekonnaõh
tutega 9 4 õlleõhtut ,p neist 1 kyla li istega e Referaate peetud 2o 
Osa voetud EKL per akonmohtust* Noorliikmeid vastuvõetud !• 

13 veebr o KKK' 1 vill 0 ,NtTram refereeris "Canadian Gara -
mical Sciety Konverentsist Niagaral* 

lo märtsll prtaf 0 A» Perandi kylaskälgu puhul New Yor>* 
gist peeti koosolek» kus kylaline esitas pikema ylevaate Eesti 
slse- ja välispoliitilisest olukorrast» 

3o apro peetud koosolekul oli k5ne all Rotalia maja ky~ 
simua Torontos<, Vill 0oNoram teeb teatavaks, et tema. ehitatava 
maja keldri korral on ettenähtud sobivad ruumid RotaIlala* 

64 D apro voetakse vastu 151! Jyri MyyrsoOc 
8o mail toimub kevadkommerss ja perekonnaõhtu <> Kylali* 

aena Torontost on Koondise senior vill E„ M&Xdre abikaasaga» 
21 o juunil on kurb päev Rotallale9 eriti Montreali Osa

konna les saabub vill Kaarel Pringi surmateade» Samal Shtui pee
takse 3KK ja tema malestarniseShtu0 

22 o juunil toimub vill KoPrlngi kirstupanek ja leina -
j uim* la teenistus fi* Ev6 Luth« Usu Jaani kirikus 0 kus rotaluaed 
auvalves0 

23 e juunil on vill K* Pringi mulda sängitamine« 
17c Juulil on Koondise senior vill E0 Maldre Montreali 

Osakonna EKKfl, kus arutati Toronto Konvendi asutamist» K^ik 
pr Oo 

2o oktoobril peeti lill Roramanl poolt referaat " Uni-
versity of Briti sh Colurubia" , mis tunnistati vastuvõetavaks 
Samas järgnenud KKK otsustas lill Rimmani vastu võtta tegev
liikmeks o 

1954/ 55 tegevusest: 
2o okt J valitakse uus praesldium: 

Rot! X - oonfr J L» Raitare 
Rot! XX - oonfrl P. Laansoo 
Rot! XXX - oonfjfe 5 A • Romman 
Rot! Oldi « confrl J0 Kiveabu 

Magi eantž-vll! Pa Urvandi# magi ref1-viX! 0» NõiihRo 
20o novc to5nmb sygiskommerss ja perekonnaõhtu# järgmi

sel pae vai kaatr ipäev o 
llo det,sv esitab l i i i  J. Mjryr-soo referaadi n Televisie 

oonlsb" mis tunnistatakse vastuvõetavaks6 Samas järgnenud 



EKK otsusega võetakse illi Myyrsoo vastu tegevliikme kg o 
15o jaario 1955 KKK otsutab jaatavalt korp], Leola EKL'u 

liikmeks võtmise kyaimuseo 
4o märtsil arutatakse mitmesuguseid EKL juubelipidus-

tustega seosesoolavaid kysimualo Kevadkommarss otsustatakse 
pidada vill T. Leete majas mai kuu kestele 

* X Hr te 

R O O T S I S T  K U U L E K E ;  

Stockholmlato 
Et tihendada omavahelisi sidemeid ja õppida yks-teist 

lähemalt tundma, on käiku lastud "AKTSIOON 3 % 5"; Iga "Va
na" rotalus kutsub ajavahemikus lc dets» 1.954 kuni L juunini 
1955 end» juure koju Vähemalt kolm paguluses* liitunud ro talust-. 
Saroxiti iga "uus" rotalus peaks- kylastama kolme "wana"» 

2o dets0 Koondise koosolek otsustas värvilindi kandmise 
ka lima vestita yllkonm juure® Edasi - reisimuljeid vill 
ViivaX11 lt ja Ants Truus$$t9 ilfe a 

9c jaan» 1955 oli kavas traditsiooniline vii! Jyri Ulu~ 
ofc&s kalmule koguneminekus n&lest&mise^tfShad ytless viXIKa*?! 
Koole Pealelõunal peeti iral® stusjwia la teenistus Jakobi kirikus, 
kus teenis piiskop Jobast Kopp# ning laulis NMKT meeskoor Kdo 
Tub ina j uha, iu ae 1 <, 

19* jaan» peeti jSajakordne nn» kuu"koosolek kohvik 
"Stor-stuga" keldrikorral * kus arutusel oli XSh@m tegevuskava 0 

19o veebro tavakohane koosolek sarofts» 
KylalisBhtuid on peetud' !4»dets® ja 27 Q jaanr 
Lill Richard Tedro voeti vastu tegevliikmeks EKK otsu-

aega 19 0 jaanuar 110 

Göteborgi at c- ^ ^ 
20o nove peetud perekonnaõhtust oli osavõtjaid 330 Osa

konnale kingiti Rotalia dfcamlde poolt uus protokolliraaxnat* 

Limdlste 
"Sundi Osakonna praesldium valiti; Rot K - A? Ka Imet; 

Rot XX. * Ko Rammal, Rot XXX - J* Tear, Rot» Oldc - 4, Toomeso 
Aas ta pae va'-kommerss ja perekonnaõhtu peeti 27 o nov» Es-

loVls, kus vii. Daniel all dekoreerinud peoruumi 3tertu Tahe 
tmnava saaliks. Hoogne pidu kestis paavafeousunio 

# «• <?f 

EKL 40 a© juubelipidustuste raames peetakse Stockholmis EKL 
perekonnaõhtu Gllletls 26® märtsile 

# -W" "ti 

FKJj liikmed Lõuna lootsis peavad perekonnaõhtu ja kommersi 19, 
märtsil Lundlse Kuna preaideerival korpi Revelial on Lundla 
ainult yks liige„ siis on palutud pidustuste korraldajaks Ro® 
talla* Seega langeb pe-ökorraldamlse mure meie sealse^osakonna* 
1 e sen5, Kelmet*Iga eesotsase Osavõtjaid loodetakse kolgist EKL 
konventidest kokku 85 - 50 ymber © 

# # # # »> 
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Õ I E N D U S  

"Meie Side" Toimetusele, Montrealis. 
Palun selgituseks avaldada alljärgnev kirjutis. 

Eelmises "Meie Sideks" (nr<,3, New York, 1955) esineb 
mitmeid ebakorrektsusi, mida sooviksin parandada# kuna need 
kas otseselt voi kaudselt riivavad minu isikut. Olin vaga yl-
latunud selliste minule antud"myksude"rohkest esinemisest ja 
mu kahtlus, et see mitte ainult juhuslik kokkusattumine polnud 
leidis kinnitust mu kõnelustes vastava numbri toimetajaga; yh~ 
te neist põhjustest mainisin käesolevas numbris leiduvas artik
lis "Meie Side" probleemide kohta. 

1) Toimetaja ema sissejuhatuses vii! Keller ®i artiklile 
ytleb:"Teadmata põhjustel jättis "MJtfä" tolleaegne toimetaja ar
tikli avaldamata" ja ytleb edasi, et see "vai ja Jätmine oli 61-» 
gustaraata", sellega vihjates, et tolleaegne toimetaja selle ar
tikli teatavatel motiividel avaldamata jättiso Kuna see tolle» 
aegne toimetaja olen mina,siis teeksin needsinased põhjused 
siin teatavakso 

Selle vill Kellaryi väga huvitava ja toreda artikli aja
lugu on minuteada järgmine: See oli ettenähtud Stockholmis li
nunud nro 4-le, okt6 1953« Samal kuul sain kirja vii! Karupäa 
käest Rootsist, kes mulle muuhulgas teatas* et saadab lähemal 
ajal teele mitmed käsikirjad, mida Rootsis mitmesugustel põh
justel ei avaldatud (vt« vilt Karupaä saatesõna vastavale numb
rile) o Ootasin neid asjatult, ja pidin väljaandma nr„ 5'3detse 

1953)ilma nendeta« Jaanuari keskel sain kaks käsikirja (vill 
Keller ja vill Luht) vili Mägi kaest, kes ytles* et need on pa
lutud temal toimetusele anda. Kuid viimase minu poolt toimeta
tud numbri (märtsis 1954, nr0l) ettevalmistamise ajal olin muu 
tegevusega niivõrd seotud, et ei leidnud aega vastavate artik
lite trykikolvullseka seadmiseks, mis nõudnuks vähemalt kahe
kordset hoolikat ymberkirjutamist trykimasinal# ja mis nende 
suurt pikkust arvestades olnuks väga aeganõudev töõc Piirdusin 
selle numbri valjaandmisel ainult kas aktuaalselt edasllykkama-
tu, voi juba trykiks valmisoleva materjaliga„ 

Mõlemad artiklid andsin hiljem yle uuele toimetajale* 
vilt Kõlvikule» ja mul on heameel, et vill Keller1i artikkel 
lopuka ilmuso 

2) Kirjelduses "New Yorgi konvendi suvisest tegevusest* 
on toimetaja miskipärast välja jätnud järgmise lSlgu kevadkom-
mersile eelnenud klkoosoleku kohta: "KKK-1 loeti ette ja esita
ti hääletusele panemiseks confriSork1i poolt ettepanek, rais 
kandis 13 till allkirja * Selles soovitati tegevust arendada 
confr l H.Grabbi artiklis "M/S" nr c 1, 1954, esiletoodud punkti
de kohaselte Ettepanek kutsus esile elavad vaidlused nii pro! 
kui contra# mis aga oldi sunnitud katkestama ajanappuse t^ttu? 

3) Teates "Informatsiooni" Ihkc36 toimetaja mainib, et 
konvent ei tulnud toime "M/S" toimetamisega, ja yhtlasi soovi -
tab võtta järelekaalumisele ringkirja mitte-väljaandmise kysi-
muso Olles viimane "M/S" toimetaja kj poolt ja praegune kl esi
mees, on mul teatada järgmisi: 

"M/s" toimetamine anti ki otsuse kohaselt yle koondise** 
le jaanuaris 1954, kusjuures toimetus nõustus veel yhe numbri 
välja-andmisega, mis ka märtsis Ilmus * Kndise toimetuse tagasi 
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astumine oJi põhjendatud liialt suure töökoormusega mis kahe-
liikmelisel toimetusel oli lasunud, kui ka sellega 9 et New-Yor
gis elunevate mitmete v.11 j, poolt esines palju kriitikat ja nu-
rinat "M/S" suuva rohu asetamise parast Rotalia järelkasvu 
probleemidele• 

Mis puutub pidevalt väljaantavasse kl ringkirja » siis 
yks selle väljaandmise peapõhjuseid oli tõesti see, et USA koon
dis ei suutnud terve ylejäänud 1954 s< jooksul vSlja anda ain
satki "M/S" mumbri16 Ringkiri on leidnud heakskiitvat vastuvõt
tu kl liikmete seas * nagu rohked kirjad seda tõendavad» Pideva 
informatsiooni Järele on vajadus suur * miksptirast ringkiri ka 
edaspidi ilmub. Konvent on aga alati nõus jSIXa r>ma peale Vot-
ma "M/S" toimetamist;. eeldusel * et selle väljaandmisel vajali
kud reformid teostataksee 

4) Mis puutub confr£ Kaup*i artiklisse "Katastroofilisi 
märke elutul® taustal" siis on mul põhjust loota sellele järg
nenud sõbraliku kirjavahetuse põhjals et oonfr! Kaup selles mi* 
nu kohta esinevate jämeda te ja haavavate märkuste parast, käes -
oleva3 *M/3"s vabandab<> Se#*piraat ma ei hakka kirjutama pikemat 
Yautuartiklits mis viiks ainult asjata po-leemikaniP mis ei ole 
konstruktiivne , Vabas maailmas on igayhei Õigus arvustada teise 
vaateid o Kuld tnSrkused nagu (tsiteerin oonfr ! Kaup'i artiklist) 
"Confr» Grabbi sooviks en Rotalia varemeteks lohkuda P et siis 
v a r e m e t e s t  v e e l  m u n o  s u g u s e  i d  k a s u d i d  l i i g a t a  0 "  j a  " t a  3 t a l 
lab jaigade a? la ciita enese organi satsiooni deviisi * lipu- ja 
värvide laulu" ning yte&uaed nagu ma ei tundvat lauakombeid9 

et mu raamaturiiulil ei ole sygavamat literatuuri, et ma tund
vat mingit seletamatut vaenu Rotalia elujõu vastu* on ikka n&« 
tuk<°»ne liig « eriti vael» kui arvestada, et, korporatsiooni liik
med on seotud vandatöötusega ~ ja kahtlemata puhtisiklikud in
sinuatsioonid + ja mitte minu mõtete vastu.ka ivad * 

Samuti on kahju» et confr i Kaup tarvitab oma artiklis 
sarnast tuntud demkgöcgij-lat v<ftet» nagu seda on m^tteseosest 
väljaspool tsiteerimine» K^ige olulisemat kohta pean vajali 
kuks siin parandada s kuna vasta sel korra j, võib lugejate huilgas 
tekkida eksiarvamist <> NMiieka tsiteerib confr l Kaup mind järg = 
mi selt;; "Kesti yliopilasorganlsatsioonid on minevikus elavad 
marukonservatiivsad grupid.,«t^ Minu artiklis algab see lause 
järgmiselt: "Peamine põhjus* miks eesti noorus suhtub akeptili~ 
selt ja eitavalt a 9 turnis se aeati yXiepila 3 «organi satsi oonides.se, 
on teadmine - kas põhjendatult või mitte ©t need on minevik 
kus 0lavad mar ukonser vatiivsed grupid * 6 0" Saega ta <sn toonud 
minu poolt tähelepandud eesti noorsoo seas esinevaid arvamusi 
raittu enda mõtetena ja p^aLögi mind sihilikult valesti tsiteeri » 
nutlo See on umbes tarnal tasemel kui yh« confr! poolt kevadse
mestrid 1954 praesidiumile saadetud kiri# milles ta väidab»ja-
katsub toestada tsiteerlmist«ga„ et minu poelt esilo toodud 
vaated on kommunistlik propaganda, Siiski toll^asgne praesidium 
sello väite absurdsust labl nähes, ei pidanud vajalikuks kirja 
kootsolekule ette lugeda c Seda ylle tavam on aga * kuldas "M/Side" 
eelise numbri toimetaja confr l fcsup'1 artikli goXUsel kujul 
12mv<da lasi, 

Hell&r- .Ira tobi 



TORONTO 
Kuno A L T: Ex-olderman ja kõrgemaid kujusid tulevav 

ses arstide reas. Kui aega jääb, teeb cantust "kord ennustas 
arst mulle kadu». 

Eino KDRIS: Kynnab Ja seemandab seltskondlikku põldu; 
mitte ainult Udoras» Valitseb ka rahakraane EoYhiapangas. 5pe~ 
tab Eesti rahvast kasvatama ime sibulaid Ja paugib sk&utmasterl-
na poistele eesti vaimu» Eraelus majaomanike 

^ Artur LAAMAN; Ex^laekur» Hobbyks Orto kontori juhtimi
ne * toökg ~ kaasmaalaste autodega varustaminee 

Oss T1MMA3: Koondise senior ja Konvendi vanem0 Suurim 
teoreetik vaimuteravuse analyytlkas. Tõsine kodukaunistaJao 
Suurimaks sooviks - õpetada pärismaalasi scõma suitsuangerjaid* 

Oas LEPIK: Põline cantandi ja arvukate majade ehitaja j 
millisest energiast peab jatkuma ka Kanada koondisele raaja ehi
tamiseks o Koos Tiramaaega tegi pika tripi Soola Marie linna 
(Sault Ste Marie), et toronto-meest tervitused yle anda kohali
ku kiriku-nõukogu esimehele ja ex-jahimehe Ike Johe, VALLNER'iie 
Mugava sõidu kindlustab uus "Meteor" f-ma Laamanilte 

Helmut 3UUR3ÖÖT: ja poliitika, kes neid suudaks lahutal 
Kanada eestlaste parlamendi liige. Kui aega yle jääb# myyb te
haseid s ärisid ja krunte„ Soodsad tingimusedI 

Ylo LUKSE?: ametlik tudengo Kaitses edukalt ©ma refe« 
raati liikuva lindi rakendamise võimalusest Puka mäele pääse
miseks o 

Juhan lÄTEs Otepää -ja kalamees, ajutiselt Kanadas,kus 
tegutseb vannutatud ma ta111töölisena 0 Yks viimaseid "reaktsl® 
ooniruuraiga" bungalow soetajatest© 

Pellx KRABI: kurdab, et Eesti rahvas sbbb ara kõik ta 
töövaeva» Ei aita muud * tuleb Esto Baker y'd laiendada 0 Tuleva-* 
seks arisildiks on "Krabi ja Pojad". Ametilt Koondise arhivaar 
ja ex«landlord„ ning maja muretsemise toimkonna esimees,, 

Eduard KUUTMAs niipea kui asus EoYhiapanga juhtimisele, 
sai jalamehdst Bulokil ratsutaja. Elab põhimõttel: «= kus on 
laul ja mäng, seal istu maha0oo 

Elmar MALPRK: Konvendi oldermano Ainsa vi11-na omab 
hääleõigust konvendiso Suurimaks mureks, kuldas laiendada re« 
baste-farmio Ka muidu suur looduse-ja loomaarmastaja» Juba prae
gu kasvatab koera» kes peab tulevases järvekaldal asuvas põlis
talus korda pidama0 

August HAA BNIITs Vaikselt ja targu sooritatakse suuri 
tegusid. Ryhib kõrguste pooleF ehitades ja viimistledes kolman
dat korda oma majas elaralskolbulieekso 

lpnas TORMA KYLAs ytleb eesti rahvale - koguge raha ja 
saage rikkakso Ta ytleb gsilju muud Õpetlikku ja^ilusat* sest 
tema on sagedaimlni angaleeritud aktuse-ja peokõneleja Kanadas. 

Abel KKBIN: Kui on õiget vaimu ja elutuld tarvis» siis 
seda sytitab maile Abelo Paljude muude ylesannete kõrval suur 
saunasknija0 Armastab värskust ja värsket* mida pakub temale 
suur puuvilja -aedo Tarvitseb vaid katt sirutada „ 
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Gustav PALOOTS: Päike paistab kolge soojemalt tema wPalootsa* 
talus„ Deihla, Lõuna«Ontaarloa«, Magusaimad melonid kogu Kana
das kasvavad tema hoolsa valve all* 

Erik THOKN: ebakorrapärasemate eluviisidega mees; päe
val tõotab ja öösel käib ametis<» Tagajärg: oma maja* oma auto 
ja rikkaliku saagiga aed * Ja hea kehakaal* Hea ispiraator ka 0 

Lembit MAIMETS; ex*»kir jatoimgta ja c Muu t£'c? kSfrval har-= 
rastab ka ylikcolijs käimist., 

HIndrek KUKKUR: - kui ehitaks veel yhe Eesti korter ima ja. 
Heino RIGA:Suur- sule- ja kalamees o Suveti pidevalt, 

avastusretke 11, et leida need urud ja vähid <> Vastavalt urule 
tuleb arvestada kahva suurus, selle kandejõud ja kymmell sorte 

Helmut ToIGAST; Varjab endas kunstnikku0 Kui suu avab, 
laulab kui IBekec Ainuke võimalus selle linnu häält kuulda9 ku
na siin maal neid rohkem ei pesitse<, 

Ergo KARUKS: edukas tudeng ja kohaliku yllepllaskonna 
ex-presidento Enne kaalub* siis alles ytleb„ 

Arved VAHER; Ainuke teada-olev võlavaba majaomanik Ka
nadas* TohjuaT ehitas ise. Vabal ajal sõidab Pa®kardigac 

Harald MANDEL: edukas mitte ainult ohus vald ka maalc, 
Toetas hiljuti jalad maale ja sirutas need oma laua alla„ Uus 
majaomanik jälle juuras,, 

Raoul SEPP; Maru mee® ja tudeng peale selle» Keemia9see 
on koäme 6 Kui ytleb, siis saada Konvendi senior peale muu» 

Helnt KARU: suur ja agar tegelane nii kodus kui selts
konna 5o Omab suuremaid krunte meie meestest ja ilusa aia sellel. 
TÖÖ kiidab tegijat•> Kui tarvis# õnnistab uusi maju ja ristib 
lapsio London oleks vaene linn ilma Helmslteu Tripp "Palootsa <= 
le* uue Plymouth Iga ©n valke asi 0 

Viktor ERLKMAN: - ametlik aadress Mattawa* kuid tegelik 
kult seal ei ela „sest Kanada on svar ja lai ning ehitamist lei
dub ka mujal# nagu LabradorisTorontos&^Montrealis jm0 

Jyrl HANSEN: kõrge lm ja kaaluvaim kuju Londoni "Osakon
nas" o Peamine hobby uute myyk ja vanade vahetamine Rldoult Re
al -Es ta te laial tööpõllulc 

Juhan HANSEN: Jyrl vend *, Soomepoiste Klubi liige ja va
na voltiejaj kui ette juhtub* võitleb ka tööpuudusega» Kavas 
Londoni vahetamine USA vastuc 

Aga PETERS; Pärnu poiss ja ametlik Londoni "Osake" rebi 
vastu vöStud Londonisc Tulevane arste 

Jaan TERASMAE: kõrgel kohal, Meteerolc observat0 vaatle
ja o Siirdus mShe aja eest kuule (honeymoon5lle nimelt)» 

Ilmar TERASMAE: Ennu poeg ja Jaani vend,» kuid kus elab 
pole teada e Nõppivat dollareid maantee tolmusest liivast (uu
rib maantee materjali keemilist koosseisu)0 

Enn TERASMAE; peale edukate poegade omab veel kindlat 
kohta Guejphl ylikooll uurijate peres0 Loodame» et tulemuseks 
on soodne mullastik väikevereva kartuli aretamiseks * 

Mihkel B&CH: kolk käed-jalad teod tais nii et pole mit
te aega tulla C/^«»lec Kasvatab ja õpetab noori tudengeid Kana» 
da hyvanguks ja ehitab jumalakoda Eesti rahva teenimisekso 

Fred TOMINGAS: ei julge midagi beIda * võib ailse saada. 
Endel TOlGERj. pika ja visa vb'3 tluse järele toetab jala 

oma maalapile ja paneb uued pullid möirgama 0 Vintske ja ainus 
soo-aretaja karjamajanduses Kanada eestlaste peres» 

Georg LIIDEHANs ue}dakse, et Massey Harryd ei klaar 1 
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Ilma temata oma põllutho masinaid kalku; sama lugu., mis oli 
vanasti JtfPK-ga . 

Jaan RAX3D « ka Raua Jaan, vahetas adra sulepea vastu, 
ja ytleb kasu saanud olevat. Agronoomiat sai tehniline sehken~ 
daja. Jaan on aga naljhambaga varustatud9 mine usu tema juttu 
nii kauge maa taha. 

Oskar R1STMXK: Kahurväelane ja metsamees; lõikab omale 
ja teistele ja kolk on saanud» 

Ilmar PALS: yka peen maamõõtja e kes mõõdab ka need m£~ 
gisemad maad Alberta laiades laantes. 

MONTREAL 
?ans HAB1CHT: synnilt mulk, ja sellena ka meie ainuke 

suurmaa-omaniko Montreali osak* suvepäevade pidamiseks on ruu
mi, mida mõõta võib ruutmiilides - kuskil Laurenti mSgedes* 
Motto: kÕigo ökonoomsem on omada duplex ja Morris» 

Lox JOMM: mees metsaste Kaib vahel harva Montrealis, ja 
veel harvem 0 oQ.-le Suurim kino-harrastaja siinses peres» Kra« 
elus ehitab raudteid Kanada otsatutes laanteso 

Juhan KIVKSTU: kolk kaed tööd tSls - bungalow9 troonipä
rija ja TCA lennuliin nõuavad lgayks oma«, Parimlni informeerima
tud mees - kõigist ja kõigest* 

Lix IAANSOO; Osakonna päevapiltnike Suurima edu saavu
tanud laekurina, kui Labradorl "jaoskonna" kolk vanad ja uued 
võlad sisse kasseeris* 

Talmo LKKTE: ylendatud hiljuti "kuldsuuks": Montreali 
Osake C .Ci. ylevaatamlse* puhul kiitis majaperemeest nii, et 
kõigil oli palju rcÖmu, Ka peremehel - viste 

jyrl MYYRSOO: ametilt raadio ja televisiooni spe*s0 Eri
ala - filmi ja helikroonikado Skaut-juht ja Saaremaa mees 0 

Oskar NuMM: vana bura ja läbirotaa lua* And la C .Qo siin 
sele osakonnale oma uues majaso Annaks Taevataat nyyd rebaseid! 

Ylo OJAMAA; kahekordne viil (B^vili ja muidu vii 1) ja 
kolmekordne rebane (kuld), nagu ta ise ennast tituleeribc Ala
line asukoht Labradorlss kus suurem liikumisvabadus o 

Lembit RAITARK; värskeim majaperemees meie perea a Nii 
värske^ efc keegi veel ai tea asukohtagl. Vahetas cantandi ame
ti seniori omaga 0 

Almas* Romman; Usin suusataja Igal vabal pyhapaeval Lau
rent luse mägedesa Omab Studebakeri ja "Bachelor9!* kraadi (ka 
perekonna-seisult - veol)e Osakonna scrlba„ 

All TARKNDI: C eQ. ehitamises kaassyydlane arhitektuuri 
alal. Hobby - pildi tegemine, kas kaamera vSfi pintsliga; spor
dialadest eelistab - autotamist, suusatamist ja vahetevahel ka 

"raskuste tõstmist"fckui satub vastuvõetavasse seltskonda„ 
Faul ÖRVAND1: « tegeleb betooniga» Eraelus magi csantan-

di. On kahte sorti oantuseid; ametlikud, cantandina tehtud, ja 
eraviisilised, mitte --ca nta nd 1 na tehtud <, Aga muidu kõva laulu
mees , 

AUSTRAALIA ~ SYDNEY 
VlKtor ;J£a5UN: töötab elektri -insener ina • Volb olla uh

ke oma soliidsele kivimajale kaunis Newporti eeslinnas» Kuid 
veel uhkem oma kahele tytrele, kelledest vanem just lõpetas 
ylikocll keeleteaduse alal ja noorem on gymnaasiumi lõpuklas
sis o Koondise senior« 



Ilmar TAMMJbXO: dr * ILU* : L *.L * , L .L *D» , ei ole kyll ma
jaomanik, kuld omab auto* Sydney ylikooli rahvusvahelise olgu-» 
se professori assistendiks, mllliaoa oaas m*a , kaasautorina 15» 
petas tygeda juriidilise teose> Eraviisiliselt tegutseb psybho-
analyyal ja majanduse aladel ja on yldse haruldaselt mitmekylg-
ne 0 kirjutab pikki artikleid kehalikule eesti lehele kui ka vä
lismaistele teaduslikele ajakirjadele; peab referaate kirjan 
duslikel teemadel Kesti Seltsis, on hinnatud peokõneleja ja 
agar seltskonnategelane* On Sydney Koondise clderroan» kuld J8T1 
selles ametla "ttföta taliseks* pfiraat aaatapöeva-koitmerasi * 

Oskar KAKLOV: teenib yhe tehnilise firma- juures $ s«ega 
v raaX er ta la > « Majaomanik* 

Richard KALDUS: berlltz keeItekooli omanik ja direktor» 
Majaomanik eainduslikua Vancluae1! ee sl Inna»= Peale muu smab 
Hlllman Minxl ja kalts kaunist tytart. 

Valter bSfoaR : aai kah hiljuti ov&aXe katuse peakohale *£fpe-
tab gymnaajlumla matemaatikat. Kange m&Xemehena kuulub Auatraa** 
Ila meeskonda ylemaaXXmael klritnaXe olymplaadi 1 e 

Sasa j&EMM&t: spetsialist totalisaatorite alal# mistõt
tu tihti klTib »tna fTrma y"«aandeX Ameerika /ahefco 

Lembit KLETTKNBKKG; ikka suurimaid asjatundjaid hobuste 
ala) # Kui kysTinust*a v(Tiduäjamlsedy 

Loula ORAV: oli Rota ila a juba XartupSevll< Tegevliikmeks 
vfreti vaaTu Sydneys» Tugev maletaja.» Tx>li ül^Seltai Maleklubia 
m«latrika * 

KORPORATSIOON ROTALXA HJ*KIRI "tf E 1 fc 3 I D t£"» 
>uae a ole va numbri valjaandja Kanada Koondise Montreali 0 m «* 
kond0 Toimetaja oonfr» b\Lmt\sooP 5820 Souart 3tc„ Apto 16# 
Montreal^ 29# Abi toimeta ja oon.fr* A jROmroan* paljundatud 
Hans Habiohti kaaltryklkojaaB 11 » 13 martaini 19öA»ao 
Trykitud 325 eksemplari» 





Nr. 3. New York, 1955. 

TOIMETUSELT 

Käesoleva "Meie Side" nr. 3 toimetamine sattus juhusliku toi
metaja kätte, peale seda kui USA koondise poolt valitud 3 liikme
line toimetus Eesti Rahvuskomitee USAs valimisvõitluse ajal ei 
olnud ajapuuduse tõttu võimeline "Meie Sidet" toimetama ja kui 
ta mõnesugustel põhjustel 1954 aasta septembri lõpupäevil lagu
nes. 

Katsed käesolevat "Meie Sidet" kujundada mõnevõrra "oma 
näo järele" ebaõnnestusid, kuna ei läinud korda saada kaastööd 
soovitud ainetele. Ainult kaasvil! A. Käbina artikel on toimeta
ja skeemile vastav, teised kirjutised olid kas ennem olemas või 
nad tulid avaldamisele kui ajaliselt akuutsed asjad. Viimastest 
aga ei jõudnud minu lauale sügiskommerssi ja jõuluõhtu kirjel
dused, kuigi nende järgi soovi avaldasin. Nende asemele paigu
tasin confr! Joh. Kaupi artikli, millise teistel tingimustel oleks 
jätnud järgmise USAs ilmuva numbri jaoks, millise toimetab 
confr! J.Kaup ise. 

Ajaliselt langeb käesoleva numbri ilmumine kõige lähemale 
jõuludele ja uuele aastale. Häid jõule ei sobi enam soovida, kuid 
kaasvil! E. Kuusleri jõulukirjutus siiski näitab, et toimetaja 

heatahtlikult suhtus kõigi rotäluste jõuludesse. Uue aas
taga pole asjad nii hullud, neid võib natukene hiljemgi sama 
südamlikult soovida, sellepärast palun kõiki rotalusi vastu võt
ta "Meie Sideme" ja minu poolt - HEAD JA ÕNNERIKAST UUT 
AASTAT KÕIGILE, KÕIGILE! 

Paul Kõlvik - seekordne 
"Meie Side" toimetaja. 



JÕULUKIRI 

Jõulupühad, üheteistkümnendad paguluses, 
seisavad jälle ukse ees. Nad on, nagu küm
me eelmist, jõulud paguluses - jõulud võõr
sil. Väliselt ei ole vist küll põhjust kaebami
seks, nurisemiseks jõululaua kehvuse üle. 
Samuti on suuremal osal siin pool raudset ees
riiet viibijatel võimalus olemas jõulusõnumi 
- jõuluevangeeliumi kuulmiseks oma ema
keeles. 

Aga siiski puudub midagi olulist ja tähtsat, 
nimelt see alus, muld ja pind, millel viibi
des võiksime pühitseda tõelisi rõõmsaid eesti 
jõule. Kus jõuluõhtul paguluses jõulutulede 

säras ei tunta igatsust lumiste kodunurmede, -väljade ja -laante 
järele, seal on kümme paguluseaastat midagi juba murdnud, pu
rustanud ja hävitanud. Kus jõuluõhtul võõral mullal ja võõra tae
va all selle olulise elemendi puudumist ei tunta ega tunnetata, 
seal on juba katki lõigatud see tuiksoon, mis meid ühendab meie 
isamaaga ja vereülekanne toimub kusagilt mujalt. On hea kui igat
sus isamaa järele, see pagulase valus jõulukogemus või jõulu-
tunnetus meie südames ja hinges jõuluküünalde säras saab ela
vaks, siis ei ole side, mis meid ühendab meie isade maaga veel 
mitte katkenud, siis ei ole meie häll asjata kiikunud maal ja mul
lal, mis joonud eesti higi, pisaraid ja verd, siis ei ole meie as
jata söönud eesti leiba ja hinganud eesti õhku. 

Palugem, armsad kaas vennad, jõuluküünalde säras Aegade-
Isalt kaunist kinki eesti rahvale - vaba ja ja iseseisva Eesti näol. 
Kui argipäeva askeldustes sageli nagu tuhmuma on löönud sõnad: 
"Eestimaa, mu isamaa", siis säragu nad jõulutulede helgis meie 
südames ja hinges uue iluga. Jõulutulede valguses mõeldes oma 
isade maale ja armastele kaasvendadele seal pool raudset eesriiet 
lugegem eestlaste kaunimat palvet:" Su üle Jumal valvaku, mu 
armas isamaa". 

Kuigi kustuvad jõuluküünlad ja lähevad mööda jõulupühad, jää
gu südamesse ja hinge jõuluvalgus, siis võime astuda uude aas
tasse apostel Pauluse usu ja veendumusega:"Öö on möödumas, 
aga päev on lähedal"( Rm. 13, 12.) - öö on möödumas meie rah
vale ja uus päev lähedal meie isamaale. 

Ne Yorgis, jõulukuul 1954.a. Elmar Kuusler 
« vill Rot! 
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ROTALIA VENNASKONVENDI RAKENDAMISE KÜSIMUS 
KANADAS 

Rotalia Koondis Kanadas küsis vii! kogu juhatuselt ja Rota-
lia Konvendilt nõusolekut ja otsust vennaskonvendi rakendami
seks Kanadas, asukohaga Torontos. 

Sel puhul on põhjust käsitleda neid asjaolusid ja kaalutlusi, 
mis seoses Kanada Koondise selle seisukohaga. 

Koondis on senini läbi elanud kaks astet: 
1) alustanud tegevust, koondis korraldas end sisemiselt ja 

kohendas sidemeid oma liikmete vahel. See oli sisemise stabi
liseerumise ajajärk. Uusi liikmeid vastu ei võetud. 

2) Olles stabiliseerunud ning lahendanud ka mõningad küsi
mused edasise tegutsemise ideoloogilistes tõekspidamistes ha
kati vastu võtma uusi liikmeid. Koondisel tuli täita sisuliselt ka 
konvendi ülesandeid kuigi mitte vormiliselt. ( Koosolekud ja va
limised pole toimunud konvendi korra kohaselt. Tegevliikmete 
vastuvõtmised on koondise ettepanekul otsustanud Rotalia kon
vent). 

Nüüd tahab Rotalia Koondis Kanadas astuda kolmandale ast
mele ( juba tehtud - toim.): Koondise kõrval rakendada vennas
konvendi kõigisse konvendi funktsioonidesse nii sisuliselt kui 
vormiliselt ( nagu olid kavatsetud omal ajal Berliini ja Tartu 
vennaskonvendid ja nagu hiljem sisemiselt tegutsesid konven
did Tartus ja Talinnas). Koondis vabaneks konvendi funktsioo
nidest ja jätkaks tegevust rohkem vilistlastele omastes ülesan
netes. 

Selle seisukoha omaks võimine võtmine on nõudnud põhjali
kult pro ja contra argumentide läbikatsumist, eelkõige aga vas
tuse leidmist küsimustele - 1) kas on tänapäeval antud oludes 
ja atmosfääris üldse a) õigustatud ja b) põhjendatud eesti üliõpi-
laskonvendi rakendamine korporatsiooni näol, ning jaataval kor
ral - 2) kas on väljavaateid selle eduka tegutsemise jätkamiseks. 

1) - a. Õigustuse küsimusele on meil vastus olemas - ühelt 
poolt üliõpilastelt endilt. Nad on Rotaliasse astumise sooviga 
avaldanud tahet kuuluda eesti korporatsiooni. - Meil pole mo
raalset õigust sulgeda Rotalia uksi korralike ausate eesti üli
õpilaste ees. - Saanud juba tegevliikmeteks on nad avaldanud 
valmidust ja tahet konvendi rakendamise puhul täita konvendi 
liikme kohustusi nendega kaasaskäivate ülesannetega. 

Teiselt poolt on vastus koondise tegevuse praksisest, kus 
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1!11, tl 1! ja vill vill moodustavad ühise koosseisu koosoleku
tel ja asjaajamises. Korporatsiooni tegevus ja tulemused sisu
liselt konvendi ülesannete osas tahab jääda sel moel puuduliku
ks. Vilistlased võivad küll olla kaotanud oma kunagised ülesan
ded ja seisukohad eesti ühiskondlikus elus ja tegevuses, aga oma 
elukogemusi, maailmavaateid ja elüküpsust pole nad kaotanud. 

See kõik tuleb domineerima ja lõikab ära tee- ja tõeotsimise eel
dused tegevliikmetel. Ka iseseisvama tegevuse võimalusi orga
nisatsioonis. See kõik on akadeemilise noorte-organisatsiooni 
põhilisteks vajadusteks. 

Sellest järgnebki konvendi rakendamise õigustus. 
b) Põhjenduste küsimus on komplitseeritum. 
Rotalial on, kommenteerides kodukorra #l-st, eelkõige 

ülesanded 1) teenida Eesti rahvast ja maad, ning 2) valmistada 
ette elu jaoks mehi. 

Nelikümmend aastat on see nõnda olnud õige ja vääramatu. 
Kas see jääb ka nõnda edasisteks inimpõlvedeks ? 

1) Jätkem kaugele fraasi- ja aktuse rahvuslus ning küsigem 
päris tõemeeli: Kas pole mõeldav, et tänapäeva rahvusmõrva 
ajastul piisab paarist nädalast, et eesti rahvast teha olematuks ? 
- Vastusest sellele, mis on A ja O, pole otsida kusagilt mujalt 
kui Eesti ajaloost. Ning see ajalugu õpetab, et nagu tänapäeval 
kaugeltki esmakordselt ei toimu rahvusmõrvad, nõnda ka eesti 
rahvas ei seisa esmakordselt mõrva-ohus. Meie rahvast on va
remgi mõrvatud, aga mitte mõrvatuks saadud. ( Peeter Suurgi 
ei teinud mingit viga, vaid ta ei tulnud oma mõrvatööga toime: 
eesti rahva elujõud oli suurem mõrvari jõust). Nõnda see lä
heb ka nüüd: jäägu meie rahvast ka nii vähe-palju, kui jääb, 
aga ta tõuseb jälle. Tänapäevale järgneb homme. Nagu eila, 
nagu täna, nõnda ka homme on tarvis mehi, kes on ettevalmis
tatud ja kellel on kutsumus veres teenida eesti rahvast ja maad. 

Organiseerides Rotalia konventi siin maal - ei me aja vaimu
sid taga ega püüa puhuda hingeõhku mineviku varjudesse, vaid 
koondada, kujundada ja ettevalmistada meeskonda, kes avasil
mi seisab keset elu reaalsust, kes on valmis teenima, kui va
ja, lööma kui on löögiüksust tarvis ja ehitama kui küsitakse 
ehitusmehi. Eesti vajab tulevikus distsiplineeritud, kainelt mõt
levaid, karastatud mehi rohkem kui kunagi varem. Nad võivad 
olla kasulikud igas maailmakaares. 

Rotalial on siin täita oma ülesanded. 
2) Elu jaoks võib ettevalmistada mehi mitmel viisil. Kas on 

see viis, mis määratud Rotalia kodukorraga ja vaimuga, see 
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õige ? Eriti antud oludes ? 

Raputagem endast kõik korporandi tõekspidamised ja eelarva
mised ning otsigem objektiivselt siis vastust. - See on võimalik, 
umbes nõnda, nagu kirjanik elab sisse oma loodavasse maailma, 
olles vaba teda tegelikult ümbritsevast. 

a) Iga inimese püüdluseks on kujundada enda ümber ühemõte-
list keskkonda ja kuuluda sellesse. See on see organiseerumise 
tung inimeses. Tugevad iseloomud loovad ja kujundavad organi
satsioone. Jga organisatsiooni tegevusest sünnib otsekui üks la
destu ideid ja vaimsust. Jga üksik liige selles organisatsioonis 
paneb sellesse ladestusse midagi juurde. Need ladestud pole aga 
surnult seisvad salved, vaid kogu aeg nad kiirgavad neid ideid ja 
vaimsust, -mis sinna on talletunud. Mida vanem see ladestu, se
da jõulisem selle kiirgamine ja mõjuvõim. Näiteks, Kristliku 
Kiriku ideede ja vaimsuse varamu on nii suur ja jõuline, et po
le jõudu, mis selle mõjuvõimu vääraks. 

Kui nüüd meenutada Rotaliat, siis ka siin on tekkinud 40. aas
ta jooksul oma vaimsuse ia ideede ladestu. See on küll nii suur 
ja tugev, et ei võimud,"vaimud" ega antud olud pole suutnud selle 
mõjuvõimu väärata ega organisatsiooni surmata. Seegi ladestu 
kiirgab. Selle vanus pole küll suur, aga selles organisatsioonis 
on elatud intensiivselt, täie panusega. Selle tõttu on selle mõju
võim suurem. On isegi nii suur, et rotalusedki pole võimelised 
oma organisatsiooni seisatama või likvideerima. Rotaluste ena
mus võiks, näiteks, teha otsuse - organisatsioon likvideerida. 
Aga see ei aitaks. Üksikud rotaluste grupid säilitaksid ikkagi 
oma organisatsiooni sidemed, vaimu j ao rgani sats ioon elaks 
ikka edasi. Seepärast ei jäägi muud üle, kui suunata organisatsi
ooni elu ja tegevus roobastesse, nagu see sellele organisatsioonile 
kõige loomukohasem. 

b) Akadeemilisi üliõpilasorganisatsioone on eri maade, rahvus
te ja olukordade järgi väga mitmesuguseid ja eripalgelisi. Ei jät
ku siin ruumi neid kõiki lähemalt vaadelda. Peaks kirjutama paar 
köidet. - Milline oleks õige organiseerumise vorm eesti üliõpi
lastele antud oludes ning kas on eesti mõiste kohane üliõpilas-
korpo rats ioon see õige ? 

Oleme tee otsingul, kuidas valmistada elu jaoks ette mehi, see 
on: teotahteliste ja teovõimsate, distsipliinikindlate, kohusetun-
deliste ausate ühiskonnaelu tegelaste ettevalmistamine, kes või
vad täita ka juhtivat positsiooni. Üliõpilasorganisatsioon peab 
olema selleks ettevalmistavaks kooliks. Üliõpilasorganisatsioon 
peab selles osas täiendama ülikooli. 
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Selle sihi saavutamiseks on kõige otsem tee - kujundada sel

leks soovi avaldanutest oma ühiskond, oma riik. Riik oma põhi
seadusega, kodanikega, kes moodustavad parlamendi, valitsuse
ga ja kohtukorraldusega. Las see riik funktsioneerida. Kodanikelt 
on nõutav eestkätt ausus ja distsipliini pidamine, seadustega mää
ratud kohustuste ja käskude täitmine. 

See meetod ühiskonna liikmete ettevalmistamiseks tohiks so
bida põhiliselt igal ajal, igas maas ja igas olukorras. 

Kui selles ühiskonnas tekivad meeste vahel sõprussidemed, 
siis see on suur kingitus organisatsioonilt kaasa eluteele. Noo
ruses loodudtsõprussidemed on puhtad ja püsivad! 

Eestipärane üliõpilaskorporatsiooni konvent on sellele skee
mile vastav. Kui neil mail, kus meie praegu asume, see orga
nisatsiooni tüüp on tundmatu, siis see ärgu heidutagu selle ra
kendamisest, kui oleme veendunud selle otstarbekohasuses. Võib 
olla koguni rikastame seega selle maa elu ja vaimu. Meie tänas
test eesti üliõpilastest võib võrsuda ka juhtivaid ühiskonna tege
lasi meie praeguse asukoha maal. On hää, kui ülikooli töö on 
täiendatud ses suunas. 

c) Kas on eesti mõistelise korporatsiooni üliõpilaskonvent 
üldse sobitatav ja rakendatav siinse ülikooli süsteemis ? 

Üliõpilase aeg on siin ülikooli käsutuses - väga ulatuslikult. 
Sellega tuleb arvestada, et ülikool ei jäta üliõpilasele nii palju 
vabadusi aja poolest oma-algatuslikuks tegevuseks, olgu akadee
milises töös või väljaspool seda, kui Euroopa ülikoolid. See pii
rab võimalusi organisatsiooni tegevusest osavõtmiseks. 

Kuid siinne stuudiumi aeg ülikooli lõpetamiseks ei ole lühem 
vastavatel aladel, kui oli Euroopa ülikoolideski. Ning ka siinsetel-
üliõpilastel on oma era-elu väljaspool akadeemilist tööd. Usi-
namgi üliõpilane vajab tööst vabu tunde - mille viitmiseks sõp
rade ring oma organisatsioonis on hea paik. 

Aga ka konvendi tegevust on võimalik nõnda korraldada, et 
vähema ajakuluga võib saavutada soovitud tulemusi. See nõuab 
organisatoorseid oskusi. Sellega võivad kõige paremini toime 
tulla till ise, kes tunnevad nii ülikooli kui korporatsiooni nõu
deid aja suhtes. 

Kuna siinne ülikool jätab suhteliselt vähe vabadusi akadeemi
lises töös oma-algatusteks, siis aga seda enam on tarvis kon
venti, just ülikooli täiendamiseks. Eesti üliõpilased ei pea tule
m a  m i t t e  a i n u l t  e r i t e a d l a s e d ,  v a i d  a l g a t u s v õ i m e l i s e d  j u h 
t i v a d  e r i t e a d l a s e d .  

Sellest järgneb, et küsimus ei seisa mitte selles, kas konvent 
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sobib siinse ülikooli süsteemi, vaid - kuidas konvent sobitada 
ülikooli süsteemi. See peab toime tulema ja see on konvendi 
juhtimise küsimus. 

Oleme jõudnud küsimuse 2) juure: olles rakendanud konvendi 
tänapäeval, kas on väljavaateid selle eduka tegutsemise jätku
miseks ? 

See on pideva juurekasvu küsimus. Kui ei ole igal aastal tar
vilikku arvu konvendi liikmeks astuda soovijaid, tekkivad tege
vuses lüngad. Praegused t! 1! lähevad aasta-paari pärast vii! 
kogusse. 

Torontos on praegu umb. kuuest tuhandest eestlasest 1% üli
õpilased. Praegu on Toronto eesti üliõpilastest üle 10% astunud 
Rotaliasse. 

Kui eestlastest praegused siinsete keskkoolide õpilased hak
kavad jõudma ülikooli, eesti üliõpilaste arv suureneb. Kui Ro
taliasse astujate arv peaks kahanemagi, siis ometi jäävad väl
javaated niisuguseks juurekasvuks, mis pidevalt konvendi tege
vust peaks võimaldama. Suurearvulist konvendi koosseisu ei 
tule siin eeldada. Aga Rotalia on ka varem väga edukalt tegu
tsenud väikese-arvuliste konvendi koosseisudega: Peterburis, 
Berliinis ja esimestel aastatel Tartus. Vähema arvuline kon
vendi koosseis on kompaktsem, see võib olla distsipliini-kind-
lam ja teovõimsam. Seda õpetab Rotalia ajalugu. Pealegi: ven-
naskonvent Kanadas ei ole mitte üksi. Tema vend on USA-s. 
Peakski üks vendadest ajuti sattuma kitsikusse, võib teine võt
ta tema asjad ajutiselt oma hoolde. 

* 

On palju teid, mis viivad Rooma. Kanada koondis on vali
nud tee, nagu tähendatud käesoleva alul. Ning on seejuures ar
vamisel, et see tee, kuigi ehk pole kõige hõlpsam jalutustee, on 
siiski kindlaim käimiseks. 

Meie Room, kuhu tahame jõuda, on - Eesti. Meil pole aimu, 
kui palju on Eestis veel rotalusi. Ühes pole aga vist küll kah
tlust, et rotaluste juurekasvu seal pole. Kas sel päeval, mil 
Eesti on jälle vaba, seal enam leidub ühtegi rotalust, meie ei 
tea. Peopäevade fraasid kodumaa peatsest vabanemisest tuleb 
kord seada päris kaine reaalsuse kriitika ette. Ei me tea kee
gi kes meist vanematest kaas vendade st näeb selle päeva hommi
kut, mil teame, et kodumaa on taas vaba. Aga Rotalia kui orga
nisatsioon elab ikka edasi. Ning tema ülesandeks on ideede ja 
vaimsuse varamu, mis on kaasvendade poolt juba kokku pandud 
ning järjest täiendatud, toimetada tagasi kodumaale. 

Et jätkuks seal selle varamu kiirgamine. 
A .  K ä b i n  
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VILI PROF. JÜRI ULUOTSA MÄLESTUSEKS 

9. jaanuaril 1945.a. sulges peale piinarikast haigust oma sil
mad jäädavalt meie asutaja liige ja esimene aupaela kandja Jüri 
Uluots. 13. jaanuaril 1890 nägi ta esmakordselt maailmavalgust 
Läänemaal, Kirbla vallas ja 13. jaanuaril 1945 sängitasime sel
le sitke eesti mehe keha viimsele puhkepaigale Stockholmi Södra 
Kyrkogardeni lumiste mändide alla. Millistel radadel on kulgenud 
tema rännutee vahepealse 55. eluaasta kestel? 

Tema enesearenduslik tegevus algas Vanamõisa vallakoolis, 
jätkus Karuse kihelkonnakoolis, edasi Pärnu linnakoolis ja güm
naasiumis. Eriti viimane ajastu oli noorele õpihimulisele poisi
le raske, kuna mitte eriti jõukas kodutalus oli veel 5 õde-venda, 
kelledele tuli ka õppevõimalusi hankida. Seetõttu pidi noor Jüri 
ise oma ülespidamise eest hoolitsema tundide andmisega. Samal 
viisil töötas ta ennast läbi ülikoolistuudiumi Peterburis 1910-1915. 
a., mil ta lõpetas'õigusteaduskonna esimese järgu diplomiga. Jat-
kates teaduslikku tööd stipendiaadina kuni 1918. aastani, siirdus 
ta Haapsalu rahukohtuniku ametkohale. Tartu Ülikooli teenistus
se asus ta 1920.a. rooma õiguse dotsendina, olles nimetatud 
1924. a. Eestimaa õiguse ajaloo professori k.t. -ks ja alates 4927-
1927.a. oktoobrist korraliseks professoriks. Oma peaaine kõr
val luges ta ühtlasi õiguse üldõpetust ja põllumajandusteaduskon
nas agraarajalugu ning agraarõigust. Peale selle tegutses ta lek
torina veel Kõrgemas Sõjakoolis. Aastatel 1921 - 1924 oli Jüri 
Uluots õigusteaduskonna sekretäriks, 1924 - 1931 dekaaniks ja 
1931 - 1934 üliõpilasasjade prorektoriks. Püüdmata loendada 
siin neid arvukaid teaduslikke, kultuurilisi ja seltskondlikke or
ganisatsioone, milledes Jüri Uluots oli aktiivselt ja juhtivalt te
gev, nimetagem vaid kõrgeimat tunnustust, mida Eesti Vabariik 
oma teadusmeestele sai üldse anda: ta nimetati Teaduste Aka
deemia loomisel üheks selle kaheteistkümnest liikmest. Ka vä
lismailt leidis tema teaduslik tegevus tunnustust audoktori tiit
li annetamisega Szegedi ülikooli poolt. Tema trükis avaldatud 
töödest on olulisemad: "Eesti õigusajaloo senisest uurimisest 
ja tuleviku ülesannetest" 1930, "Eesti muistsest riiklikust ja 
ühiskondlikust korrast" 1932, "Tsiviilkohtupidamise seadustiku 
eelnõu" 1933, "Grundzüge der Agrargeshichte Estlands" 1935, 
"Eestlaste lepingud võõrastega" 1935, "Eesti Vabariigi konsti-
tutsioonilised aktid" 1937, "Estland 1918 - 1938, ett 20-arsjubi-
leum" 1939, "L1 Etat Estonien du point de vue historique" 1940 
ja palju teisi. 
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Jüri Uluots polnud mitte kitsa huvialaline teadusemees, vaid 

ta on pühendanud suure osa oma energijast poliitilisele tegevu
sele, Eesti iseseisvuse aja algusest kuni selle traagilise lõpuni. 
Nii võttis ta Maarahva Liidu esindajana osa Asutava Kogu tege
vusest 1919 - 1920, olles tegev E. V. valitsemise ajutise korra 
ja I Eesti Vabariigi Põhiseaduse väljatöötamisega. Hiljem oli ta 
Põllumeeste Kogude esindajana n Riigikogu liige, koostades muu
seas 1922.a. asundusseaduse eelnõu. Tema koostatud on ka põl
lumeeste kogude poliitiline programm, mis selle erakonna IV 
kongressi poolt vastu võeti 1926. a. Sama erakonna häälekandja 
"Kaja" vastutava toimetajana tegutses ta 1919 - 1920. 1929 -
1932 oli J. Uluots IV Riigikogu liige põllumeeste kogude rühmas 
ja 1936.a. sai ta Rahvuskogu I koja liikmeks. 1937.a. oli ta sel
le koja esimeheks ja ühtlasi uue põhiseaduse aruandjaks, kuna 
tema nimi on tihedalt seotud selle põhiseaduse saamislooga al
gusest peale. Veebruaris 1938 valiti Uluots Riigivolikogu liik
meks rahvarinde kandidaadina ja oli Riigivolikogu esimeheks 
aprillist 1938 kuni oktoobrini 1939, mil ta peaministri kohale 
kutsuti. Temale oli saatusest antud olla riigitüüril meie ajaloo 
raskeimate katsumiste aegadel. Meenuutagem vaid balti-saks
laste ümberasumist, Nõukogude Venele baaside loovutamist ja 
lõpuks Eesti okupeerimist punaväe poolt 1940.a. suvel. 

Eesti rahvas tunneb Jüri Uluotsa kui pretsiisset, suurte tead
miste ja range loogikaga juristi, kelle suuremaid teeneid meie 
teaduspõllul on Eestimaa õiguse ajaloo, kui iseseisva uurimisala 
väljaarendamine. Poliitikuna tunnustatakse teda kui vankumatut 
rahvuslast, kelle soliidne hoiak ja demokraatline mõtlemisviis 
leidsid korduvat kinnitust tema hiilgava dialektikaga ettekantud 
kõnedes, a&a veel enam meie uues Põhiseaduses, mille "isaks" 
teda õigusega võib nimetada. Need omadused, teened ja tõeks
pidamised on Jüri Uluotsa õilsa kuju teinud suureks ja armas
tatuks eesti rahva seas. Meile, rotalustele, on tema nimi eriti 
lähedane ja omane, kuna ta oli üks meie seast. Ta oli üks meie 
asutajaid liikmeid, üks esimesi sini-must-rohelise kandjaid, 
kelle huvi korporatsiooni vastu ei lakanud ka siis mitte, kui te
da kutsusid rasked ja vastutusrikkad ülesanded eemale Tartu 
Alma Materist. Ta ei olnud aga seejuures kunagi sallimatu teis
te organisatsioonide vastu, vaid pooldas kõigiti eesti akadeemili
se nooruse omavahelist tihedat läbikäimist. Selle läbikäimise 
soodustamiseks, kui ka üldse Rotalia siseelu arendamiseks, sea
dis Jüri Uluots enesele ülesandeks meie korporatsioonile oma 
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kodu muretsemiseks. Võib eksimatult väita, et tema isiklik ees
kuju, suur kiindumus asjasse ja tugev organiseerimistöö või
maldasid selle sihi täitumist nii, nagu ta meie mälestustesse 
on uhkustundega püsima jäänud. Jüri Uluots ei olnud meile Tartus 
mitte ainult nimekaks professoriks, andekaks riigimeheks ja 
respekteeritud Vilistlaskogu esimeheks. Tema soe naeratus ja 
südamlik käitumine tegid ta meile kõigile väga lähedaseks, sest 
me tundsime, et ta meid, noori üliõpilasi siiralt hindas ja meilt 
ka palju ootas. See kajastub tema kirjutises " Üliõpilane ja ühis
kond" ( "Üliõpilasleht"'nr. 9/10, 10. nov. 1938), kus ta muuseas 
ütleb: "Kõigepealt tuleb tõeks võtta, et mitte iga ühiskon
naliige ei ole annetelt võimeline omandama ametlikku küpsus-
tunnistust. Üliõpilased on seega andekam osa ühiskonnast. Tei
seks on iga üliõpilane, selleks et ette valmistuda ülikooli jõud
miseni, tavaliselt tähtsal määral kasutanud ühiskondlikku kaas
abi, nii vanemate, sugulaste ja muude eraisikute kui ka riigi 
või selle avalikõiguslike asutuste poolt. Samuti toimub ülikoo
lis õppimise ajal. Üliõpilase kaasealised väljaspool aima mate-

Peaminister Jüri Uluots 
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rit on aga tavaliselt juba ammu asunud praktiliselt täitma oma 
võimetele vastavaid ülesandeid elus. Üliõpilased on seega kõige 
rohkem ühiskondlikult toetatavad ja kõige kauemini ettevälmista-
tav osa ühiskonnast. Kolmandaks: ülikooli lõpetanu on tavaliselt 
määratud täitma sääraseid ülesandeid, mis vastavas ühiskomias 
on kõige kvalifitseeritumad ja seetõttu samale ühiskonnale ainult 
oma kõige andekama ja ettevalmistatuma osa kaudu teostatavad. 
Ühiskond oma olemises oleks rängalt rabatud, kui ta kvalifitsee
ritumad ülesanded jääksid tema vastava osa andetuse või puudu
liku ettevalmistuse tõttu täitmata. Üliõpilased on seega ühiskond
likult kutsutud maksimaalsel määral oma intellektuaalseid ja 
moraalseid võimeid arendama ning vastaval alal kvalifitseeritud 
ülesannete täitmiseks ette valmistuma. Kui see sünnib, siis 
pole ühiskonna kasvav andekus jäänud kasutamata ning ühiskond
likud kulutused katmata...." 

Vastastikune usalduslik ja võiks öelda "isa-pojalik" vahekord 
kandus konvendi korterist tema vaiksesse majja Õpetaja tänaval 
12, mis eriti okupatsiooni aastatel muutus meile nagu mingiks 
pühaks paigaks, kust mindi tröösti otsima oma raskustele. Nen
del rõhutud aegadel oli Jüri Uluots nagu tunglaks pimeduses, kel
le ümber koguneti, et saada uut valgust öösse ja verre mattunud 
tuleviku perspektiividele, ning sooja külmuvale ja ahastavale hin
gele. Ta ei petnud ennast ega oma lähemaid fantaasia kujutelma
dega ega illusoorsete lootustega. Tema seisukohad olid reaalsed, 
tuletatuna tugevast loogikast, paljust lugemisest avardunud sil
maringist ja põhjalikust ajaloo tundmisest. Neis kajastus siiski 
elujaatav, sügavusklik ja vankumatule toekaljule baseeruv maa
ilmavaade, mis sisendas meisse kindlusetunnet ja julgust silma 
vaatamiseks rasketele saatuserajudele. Äärmiselt kurb oli see
pärast näha seni alati nii elurõõmsat Jüri Uluotsa piinlemas 
Stockholmi Serafimeri haiglas kurnava haiguse käes. Jällenäge
mise rõõmuhelk tuhmus peatselt tema selgetes hallides silma
des ja tema rahulikud kindlad näojooned tõmblesid uue peale-
tuleva valuhoo käes. Meie kokkupuuted harvenesid pidevalt, ku
na surmatõbi oli asunud otsustavale rünnakule. Viimast korda 
nägin teda elavana Lidingö ravilas aastavahetuse eel. Ei olnud 
enam kahtlust, et saatusest on sellele eesti pojale määratud veel 
vaid üsna üürikene aeg siin maa peal rändamiseks. Ning 13. jaa
nuaril 1945.a., tema 55-dal sünnipäeval, seisime auvalves Jakobi 
kiriku kõrgete võlvide all oma armastatud ja isaliku vilistlase 
kirstu ümber. Nagu sümboliseerides igavest elu ja uue ülestõus
mise võitu kaduviku üle, oli see masendav sündmus ühtlasi korp! 
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Rotalia esimeseks avalikuks elumärgiks paguluses ja uue tege
vuse stardiks väljaspool mahatallatud kodumaa piire. 

Jüri Uluotsa nimi ei kustu kunagi Rotalia ajaloost. Tema 
tõekspidamised elavad edasi niikaua, kuni püsib vabadust ja 
õiglust otsiv eesti rahvas. Tema uurimused ja õpetus Eestimaa 
õiguse ajaloost kestavad väärtusliku monumendina tulevastele 
sugupõlvedele. Seepärast ei leina mitte meie, rotalused, üksin
da tema kaotust, vaid üheskoos eesti rahvaga, kelle üks silma
paistvamaid poegi ta oli! 

-Heikki Leesment 

KORP! ROTALIA USA KOONDISE PEAKOOSOLEK 

toimus Baltic States Freedom House'i ruumes 22. oktoobril 
1954.a. algusega kell 20. 50. 

Peale kirjatoimetaja poolt esitatud eelmiste koosolekute pro
tokollide kinnitamist koondise esimees vii! Juhan Pajur referee
ris Rootsi Koondise kirja, mille kohaselt Vii! Kogu juhatuse 
koosseisu olid valitud vii!vii! Keller, Viival ja Pa)uste. 

Koondise kassa aruande ja Abistamisfondi aruande esitas vii! 
S. Kelder s/a laekurina. Aruanded kinnitati ühel häälel tasakaa
lustatuna - koondise aruanne $ 399.19 ja Abistamisfondi aruanne 
$ 1,175.08. 

Koosolek otsustas k/a liikmemaksuks määrata $ 1. 50 kuus 
neile liikmeile kes asuvad 30 miililises raadiuses ümber New 
Yorgi. Kaugemal asuvatele rotalustele otsustati liikmemaksuks 
määrata $1. 00 kuus. Abistamisfondi kuumaksuks määrati kõigile 
ühtlane 50 sendiline kuumaks. 

USA Koondise juhatuse tegevuse kestvuse ajaks edaspidiseks 
määrati 6 kuud. Vii! J. Pajur esitas seejärele uue juhatuse kan-
ditaatideks : esimeheks vii! R. Adams , laekuriks confr! R. Pais 
ja kirjatoimetajaks confr! R. Ubakivi, kes kõik valiti vastuhääl
teta. 

Vilistlaskogu juhatuse moodustamiseks ainult vilistlaste osa
võtmisel toimunud hääletamise tagajärjena selgus USA koondise 
osas, et Vii! Kogu esimehe kohale valiti vii! Keller ja Vii! 
Kogu juhatuse liikmeks USAst vii! Heikki Leesment. 

Koondise ja Konvendi ühise revisjoni komisjoni liikmeiks va
liti: esimehena vii! M. Uriko ning liikmeteks vii! S, Kelder ja 
confr! Ööpik ühe aasta peale. 

Koondise Kohtu esimeheks valiti ühel häälel vii! Paul Mägi. 
R. U. 
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KORPORATSIOON ROTALIA VILISTLASKOGU JUHATUSE 
TEGEVUS 29. JAANUARIST 1953 KUNI30. JUULINI 1954. 

Vill kogu juhatusse valiti: esimeheks vill P. Mägi, liikmeteks 
vill R. Adams, vill J. Pajur - USA koondisest ja vill A. Keller, 
vill K. Joost Rootsi koondisest. Juhatuse kvoorumi asukohaks 
oli New York. Juhatus asus ametisse 29.1. 53, mil päeval ta as
jaajamise endiselt juhatuselt üle võttis. Juhatus jaotas ametid 
järgmiselt: abiesimees - R. Adams, kirjatoimetaja - J. Pajur, 
teised - kõik ametita liikmed. Kuna J. Pajuril ei olnud ajapuudusel 
võimalik 1954. aastal oma ülesandeid täita, siis toimis seilajal 
kirjatoimetajana R. Adams. Kuna uue juhatuse moodustamine oli 
seotud raskustega, siis tuli selleaegsel juhatusel teha "ületunde", 
jätkates tegevust kuni 1. augustini 1954a. , kuigi ka selleks ajaks 
veel uus juhatus oli moodustamata. 

Oma tegevusaja kestel pidas juhatus 10 koosolekut, kogukest-
vusega 34 tundi; mille jooksul oli arutamisel 70 päevakorra punk
ti. Kõik otsused tehti kohe teatavaks Rootsis asuvatele juhatuse 
liikmetele, nende seisukohtade teadasaamiseks. Enamasti kõik 
otsused tehti ühel häälel, peale mõne erandi, mil Rootsis asu
vad liikmed olid eriseisukohtadel. Kuigi selline kirjalik kontakt 
on aegaviitev, on see siiski teostatav. Nii pole ilma Rootsis asu
vate juh. liikmete teadmata ja kaasaotsustamata ühtegi juhatuse 
otsust läbi viidud. 

Juhatus seadis omale ülesandeks: 
1. püüda arendada korpi Rotalia organisatsiooni ja laiendada te

ma tegevust üle maailma; 
2. hoida ja arendada kontakti kõikide korp! organitega ( konvent, 

koondised, grupid) ja üksikliikmetega; 
3. kõik teha, mis võimalik, et praeguste korp! liikmete ja orga

nite laialipillatuse juures üle maailma säilitada korp 1 sise
mist ühtlust ja ühistunnet; 

4. valvata selle järele, et kõik korp! organite sammud ja otsu
sed oleks kooskõlas meie kodukorra, traditsioonide ja uusus
tega, kinnipidades põhimõttest, et tuleb käia kodukorra järe
le, kus see vähegi võimalik on; 

5. koordineerida kõikide korp! organite tegevust, soodustada 
ühisettevõtteid ja kaasa aidata ühisüritustele; 

6. kaasaaidata "Meie Side" korrapäraseks ja korralikuks ilmu
miseks. 
Nende ülesannete taotlemisel tuli juhatusel võidelda õige suur
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te oskustega. Pearaskuseks oli see, et nii üksikute rotaluste, 
kui ka korp! organite juures on maad võtnud üldine loidus, hu
vipuudus ja tihti täielik ignoreerimine Rotalia suhtes. Teiseks 
on tekkinud raskusi sellega, et korp! organid on liiga vähe hu
vi näidanud juhatuse tegevuse vastu, jättes reageerimata juh. 
otsustele, asjata viivitades vastustega, omaltpoolt jättes teata
mata oma otsusi ja andmeid, mis on juhatusele hädavajalikud. 
Kolmandaks on olnud raskusi mõnede korp! organite tendentsi
dega, olla võimalikult iseseisvad oma tegevuses, mis aga tihti 
vastolus Rotalia ühtluse põhimõttega. Neljandaks on olnud mär
gata, et vii! kogu juhatus ei oma vajalikku autoriteeti, mis ühel 
valitud keskorganil peaks olema. 

I. Rotalia organisatsiooni väljaarendamisel tuleb märkida 
järgmist: 

a) peale pikema kirjavahetuse ja ergutuse õnnestus luua 1953 
a. Austraalia Rotalia koondis, tänu Üksikute sealsete rotaluste 
püüetele. Kuigi koondis on väike, tõotab tema tegevus tulevikus • 
olla siiski edukas; 

b) kuna Saksamaale olid järele jäänud ainult mõned rotalused, 
siis otsustas juh. Saksamaa koondise likvideerida. Kohapeale jääb 
grupp, mis praeguse grupijuhi vii! N. Kornevi eestvõttel on tihe
das kontaktis teiste korp! organitega; 

c) ettevalmistamisel on Kanadas, Torontos, Rotalia konvendi 
asutamine. Vii! kogu juhatus ja konvent New Yorgis toetavad täiel 
määral seda ettevõtet; 

d) katsed USAs mõned koondise osakonnad luua ei annud tagajär
gi-

II. Kontakti pidamine sai enam-vähem edukalt läbiviidud. Peale 
ametlikude kirjade on esimees ja mitmed juh. liikmed pidevalt era-
kirjavahetuses olnud, ning see on kindlasti kaasa aidanud meie üld
isele asjale. Kontakt Rootsi, Kanada, Saksamaa, Austraalia ja 
Inglismaaga on olnud enam-vähem järjekindel ja viljakas. Kah
juks aga on katkenud kontakt Argentiinaga, kuna sealtpoolt ei ole 
saadud viimasel ajal enam teateid. 

m. Juhatus otsustas luua üldist Rotalia kartoteeki peaasjali
kult aadresside suhtes, et oleks keskuse juures alaline a jour 
informatsioon kõikide rotaluste asukoha kohta üle maailma. See 
üritus on kahjuks osutunud asjatuks, kuna kõik korp! organid, 
aga ka üksik-rotalused on seda kartoteeki peagu täiesti ignoree
rinud, vähemalt pole pea keegi heaks arvanud kartoteegi jaoks 
aadresse saata. Aadressid said kogutud peaasjalikult Meie Sidest 
- seega võrdlemisi vananenud väärtusega. Nähtavasti Rotalia pe
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re ei leia kartoteeki vajalikuks. 
Rotalia ühtluse säilitamine tundub olevat üheks raskemaks prob
leemiks. Kauged maad, kohalik mentaliteet, puudulik kontakt (ai
nult kirjateel) soodustavad teatavate nähete ilmsiks tulekut, kus 
kohalikud huvid domineerivad koondistes. Nii mõnigi kohaliku -
dest oludest ja mentaliteedist tingitud otsus tundub teistele rot
aluste le mujal võõrastavana ja on ähvardanud tuua lahkhelisid. 
Juhatus on püüdnud siin medieerivalt tegutseda, kuid kahjuks 
pole see palju tagajärgi andnud. 

IV. Kuna õige palju on olnud sekeldusi ja arusaamatusi kodu
korrast kinnipidamisega, siis Oldi üldiselt arvamisel, et teata
vad kodukorra sätted tuleks paguluses olude kohaselt kohandada. 
Tegelikud sammud selles suunas tehti ettepanekute näol Rootsi 
koondise poolt. Ka vii! kogu juhatus omalt poolt töötas välja vas
tavad ettepanekud. Need kaks kava said kõikidele koondistele 
laiali saadetud, et need nad läbitöötaks ja siis ühiselt koordinee
ritud ettepanekud koostaks. Kahjuks pole koondised kusagil sel
le tööga veel toime tulnud, Seni aga on koondised püüdnud oma 
siseelu kohandada oma eneste poolt maksma pandud ajutiste kor
raldustega. See muidugi ei arenda Rotalia ühtlust, kuid olude 
sunnil tuli seda aktsepteerida. Seni, kui pole legaliseeritud ko
gu korp! ulatuses teatavad sätted, mis erinevad maksvast kodu
korrast, asus juhatus seisukohale, et kus vähegi võimalik, tu
leks igalpool kodukorrast kinni pidada. Arendades seda põhimõ
tet, tuli juhatusel siiski terve rida raskusi koondistega, kes asu
sid palju liberaalsemale seisukohale. Kirjavahetus, seletused 
ja õiendused sel alal on olnud kõige aegaviitvamad ja raskemad 
toimingud juhatuse töös. 

V. Juhatus on omalt poolt teinud terve rea ettepanekuid koon
distele, et ühtlustada oma tegevust ja üritusi ja algatada ühis
ettevõtteid. Üheks suuremaks ürituseks oli 1953.a. 40.a. albu
mi väljaandmine, millest kõik koondised tänuväärselt osavõtsid. 
Jthatuse osa selles lasus peaasjalikult esimehel, mis võrdlemi
si palju aega ja energiat nõudis. 
Ka terve rida koondiste poolt tehtud ettepanekuid kaaluti läbi ja 
enamasti edutati soodustavalt. 

VI. Kuna "Meie Side" on muutunud ülemaailmseks Rotalia aja
kirjaks, leidis juhatus, et ka tema on kohustatud selle eduks, kor
ralikuks ilmumiseks ja levitamiseks kaasa aitama. On tehtud ter
ve rida ettepanekuid koondistele, et koordineerida, korrapärastada 
ja kiirendada ajakirja ilmumist. Kahjuks on need ettepanekud siis
ki liiga vähe tähelepanu leidnud. 
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Üldkokkuvõttes peab konstateerima, et kuigi mõnel alal ju

hatuse tegevus on olnud edukas, selgus siiski, et tagajärjed o-
leks pidanud paremad olema. Kuigi peaks endastmõistetav ole
ma, et Rotalia vajab üht keskust, kust kogu meie laia organisat
siooni juhitakse ja koordineeritakse - tundub siiski, et mõnel 
pool ei leita juhatuse olemasolu eriti vajalikuks. Kuigi seda ku
sagil sõnadega pole väljendatud, kuid korp! organite tegevus ja 
nende sammud näitavad selgelt, et sarnane tendents on olemas. 
Võib olla on see mööduv nähe, võib olla juba järgnevad juhatu
sed suudavad oma tegevusega näidata, et Rotalia vajab autori
teetset keskust - praegune juhatus peab kahjuks konstateerima, 
et vaatamata oma hoolsale ja ennastsalgavale tööle ei ole vaja
likke tagajärgi mitte saavutatud. 

Mis puutub korp! Rotalia arvulisse koosseisu, siis 1.1. 1953 
- 1.1.1954 on Rotaliasse juurde tulnud 29 liiget ning lahkunud 8 
( neist 3 surnud ). 1. aug. 1954.a. oli vabas maailmas olevate 
Rotalia liikmete arv 289. See arv jagunes järgmiselt; USA koon
dises - 101; Rootsi koondises 89 ( sellest arvust 1 Soomes ja 1 
Norras); Kanada koondises 66; Austraalia koondises 20; Saksa
maa grupis 5; Argentiina grupis 4; Inglismaal 2; Shveitsis 1; 
Ida-Aafrikas 1. 

Paul Mägi 
s/a vii! kogu juhatuse esimees. 

k 
Coetus 1954. I. sem. Foto kevadkomershi puhul 1954. 
Tagareas vasakult: confr!confr! Kalju Käpa, Aksel Kiis, 

Jüri Adamson, Jaan Kuuskvere. Istuvad, vasakult: reb! 
Udo Vahter, Rotlold! Ilmar Aasmaa, r,eb!,.Virko Keder. 
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VARSINAISSUOMANLAINEN OSAKUNTA 48. AASTAPÄEVAL. 

Minule oli Soome sõit sõpruslepinglaste aastapäevale kahe
kordse tähendusega - et esindada Rotaliat ja esmakordselt vii
bida hõimlaste kodupinnal. 

Vaevalt olin Helsingis jõudnud bussi uksele, kui juba nägin 
kaht sõpra tervituseks kätt tõstvat. Need olid Lärmi ja Mattila, 
keda olin tundma õppinud meie juubelipidustuste!. Sellega olin 
annud ennast varsinaissoomlaste hoole alla neljaks päevaks. 

Esimeseks sammuks oli muidugi lõuna kõrges Torni resto-
raanis, sealt sain ka esimese ülevaate Helsingi linnast. Linna
ga tutvusin lähemalt Mattila ja tema pruudi lahkel juhtimisel. 

Haaravam sündmus oli käik Hietaniemeni kangelaskalmis
tud, kus puhkab marshal 
Mannerheim koos üle 10000 
sõjasangariga. Mannerheimi 
haual ei ole risti ega nime, 
kuid igapäev saabuvad pärjad 
ja lilled on teejuhiks ta hauale 
ja annab tunnistust sellest, kui 
sügavale Soome rahva hinge on 
juurdunud nende kadunud sõja-
ja riigimees. Teises kangelas-
kalmistus - Malmi - on leid
nud enesele viimse puhkepaiga 
üle 80 eestlasest sõjasangari. 
Malmi kalmistule on maetud ka 
rotalus K. Põdersoo, kelle hau
ale asetasime lilli. Pildil on 

confr! Kalju Põdersoo haud varustatud nägusa hauakiviga. 
Päevane aktus ja õhtune pidu kujunesid tõelisteks sõpruse-

avalduseks Eestile ja Rotaliale. Nende pidustuste kestel selgus 
mulle lõpulikult, et meie vahekord varsinaissoomlastega ei ole 
ainult sõpruse avaldus kahe üliõpilasorganisatsiooni vahel, vaid 
et meie vahel valitseb pääle selle veel sügav vennalikkus ja üks
teise muredest arusaamine. 

Selle kohta ütles meile kõigile hästituntud varsinaissoomlane: 
"Oleme meie aastapäevapidustustel annud Eestile ja Rotaliale au-
aukoha, sellega näidates seda, mida me tõeliselt mõtleme. Väl
jendustes peame me olude sunnil olema tagasihoidlikud. " Umbes 
samal seisukohal oli nende noorema põlve esindaia aktusel. 
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Aktuse avas kurator Lärmi, kes tervitas sõprusorganisat

sioonide esindajaid nende emakeeles. Aktuse kõne pidas kind
ral Airo. Hea kõne Isamaale pidas Mattila ja seda ka meie sei
sukohalt. Järgnesid tervitused. Prof. Saari rääkis oma reisi
muljetest USAs, kus oli ootamatult kohanud vii! Leesmenti. 

Ühes tervituste üleandmisega andsin üle ka mälestuseseme
na "Eesti Vabadussõda" ilusas köites. 
' Aktusel avati ametlikult confr! K. Põdersoo mälestustahvel. 

Ta nimi on kirjutatud kuldtähtedega marmorile, samuti nagu 
Varsinaissuomanlainen Osakunta sõjasangaritegi nimed. 

Õhtune pidu algas teatrietendusega vanas üliõpilasmajas. 
Selle lõppedes koliti üle osakonna ruumidesse, kus algas tants, 
söömine ja joomine. Sain omale daami ošakpima poolt, kes mind 
ka hotellist peömäjasše viis, öeldi et Soomes olevat selline 
komme/ Peol kohtasin kõikide Rotalia vanade sõpradega: profess 
orite Haavio, Hakulinen, Saari ja Saarimaa, kelledele jutustasin 
Rotalia elust ja tegevusest Rootsis. Muidugi olid kohal Eero Man
ner, O. Kallibniemi ja K. Lausti. Viimane hakkab uut üliõpilas-
raamatukogu ehitama ja selle toetamiseks võib osta temalt väi
keseid telliskive 1000 ja 5000 mk. tk. Ühe tuhande margalise • 
kivi kinkis pr. Manner Rotaliale. ' v 

Meeleolu pidul oli ülev. Tehti kantust ja lauldi ka eesti laule. 
Minagi sain oma cantuse äta teha E, Manneri palaval soovil. 
Rotalia kink, sini-must-rohelinevärvirapiir, andis mulle sel
leks kindlasti jõudu. •< -

Järgmised päevad möödusid sama kõva tempoga. Tegin rea 
külastusi. Meeldiva üllatuse valmistasid mulle viimasel õhtul 
osakonna noored kuratori aj. k. t. Laitineni kodus, Tulesaarel, 
kus mul oli võimalus viibida lõbusate noorte hulgas kogu õhtu ja 
pühitseda piduperemehe kuratori k. t. saamist suurejooneliselt. 
Heameel on mainida, et varsinaissoomlaste noorempõlv on sama 
sõbralik ja jagavad samu vaateid kui nende vanemad osakonlased. 
Tahan loota, et Rotalia noortel avaneb edaspidi suurem võimalus 
külastada varsinaisnoori ja sel teel edasi kanda meie sõprust 
tulevikus. 

H. Arro. 
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VANAD JA NOORED NING NENDE AJAVAIM ROTALIAS 

Selle artikli kirjutas vii! A. Keller umbes poolteist aas
tat tagasi - s.o. varsti peale confr! H. Grabbi esimese 
Rotaliat arvustava artikli ilmumist. Teadmata põhjustel 
jättis "Meie Side" tolleaegne toimetaja artikli avaldama
ta. Kuna artikel on siiski hea ning selletõttu selle omaaeg
ne väljajätmine õigustamata, siis praegune toimetaja aval

d a b  s e l l e  n ü ü d ,  m u u t m a t u l  k u j u l .  T o i m e t a j a .  

__ Armsad Rotalia kaasnoored USAs! Just kaasnoored, sest 
tollest ajast peale, mil ma kodumaal,olin ühes "kampas" noor
tega ja pealegi, "suure ninana", on mulle noored ja nende üri
tused ikka olnud südamelähedased. Ja ma ise, olen.muutunud 
igavesti ning patenteeritud nooreks. Seepärast räägime teist 
ja minust kui ühendatud vandeseltslastest. Teie olete "Meie 
Side" kahes eelmises numbris "maha saanud" suurte ja tore
date asjadega ja ma tahaksin ka tekkinud ja aina kasvada tõo
tavas "madinas" kaasa lüüa. Ma saan sellest aru kui ühe kor
raliku korteriomaniku käitumisest oma korteri suhtes: aeg
ajalt tuulutada ja vähe pikemate pauside järele teha ka "mehist" 
tõmbetuult. Me oleme "neile" nüüd "puhtalt" välja öelnud, et 
justament samasugust "tuulutamist ja tõmbetuult" läheb tungi
valt ja tuliselt vaja ka Rotalia "olemises" ja "elamises".^Ei, ... 
nüüd oleksin pea kogu asja pööranud segamini. Meie aktsiooni 
on vaja ainult olemises ja ei mitte elamises. Olemine on "kõik-
mis kunagi oli, praegugi on ja veel teadmata aja olla "ähvardab 
e l a m i n e  -  k õ i k  m i s  p e a k s  t u l e m a ,  s a a m a  ( t o  G o e t h e  w e  r  d e n ) ,  
kuid millest kuidagi kindlasti ei teata, millal see tuleb või sün
n i b .  M e i e  s i h t  j a  ü l e s a n n e  o n  s i i n  l i h t n e  j a  s i r g e :  m u u t a  o l e 
m i n e  e l a m i s e k s  .  

Meie võime ka nii defineerida, et patsient Rotalia on raskes
ti "haige"! Mul on suur heameel, et Sina, armas confr! Hellar 
Grabbi, oled võtnud rasked valvekorra arsti ülesanded oma pea
le, tõmmates "haige" läbivaatamiseks ja diagnoosi panemiseks 
luubi alla ning lubad rõõmustavalt mitte keelduda ka patsiendi 
opereerimisest, mis kindlasti osutub vajalikuks. Hea ka, et me 
sõbrad ja kaasvandeseltslased O. Millert vanema assistendina ja 
J. Hinno noorema assistendina Sind aitavad. Ja kui "äraandjad" 
või "kontraspirandid" H. Roomann ja K. Laantee püüavad meid 
oma "iseseisva" mõtlemisega või "oportunistidega" segada või 
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eksiteele viia, siis meid see ei kohuta ega pidurda. Millega on 
siis õieti tegemist? Kellega ja mis on "katki"? Mõistagi, et vi-
listlastega ! Teadsime juba kaua, et nendega on asi "sant", 
kuid lootsime ja ootasime, et ehk paranevad või parandavad. 
Aga asjata vaev ja vaimu närimine! Nüüd muud kui turule kõi
gi nende "tõbede" ja "vigadega", sest meie ei või enam võtta 
endile vaikimise pattu, sest ega nad ei piirdu üksi iseendiga, 
vaid "nakatavad" ka teisi, eriti kuldrebaseid ja abielus olevaid 
t!11-d. 

Kõigepealt oleme "avastanud" nende juures Rotalia vanema
le generatsioonile "tüübilise haiguse" - kiindumine minevikku 
ja stagneerumine Peterburi, Berliini, Tartu, Varssavi ja Tal
linna ajastusse I "Epideemia" kergemad sümptoomid on näiteks 
Tähe tänava maja, ratsarügemendi orkester, paukimine, malt-
reerimine ja hulk muid samast valdkonnast, raskemateks süm
ptoomideks aga "vanusepõhimõtte alusel rebaste ning noorema
te liikmete kulul kukkerpallitamine"! "Kontraspirant" H. Roo-
mann püüab meile suhu panna diagnoosi sõnu, nagu oleks " pat
sient" isegi . käimas mandumise teed, paremal juhul muu
tudes muuseumliku väärtusega mõisteks", kuid seda meie veel 
ei ole öelnud. Igal juhul on asi "äärmiselt tõsine", võimalik et 
"lootusetuse lõhnaga"! Lahendus oleks hoopis kergem, kui nad 
oma "haigusi" ise ka tunnustaksid, sest mis seal ikka häbeneda, 
kui ollakse "ajast ja arust" läinud". Vist "kange" kaelaga või 
lihtsalt edevad! Ja siis on neil kahjatsemisväärseks ning kurvaks 
kombeks ronida sillale ! Ei ole küll päris selge, kas kalda-
äärsele- või üle jõe käivale, kuid sild jääb ikka sillaks! Sealt 
nad siis oma eimidagitaipamises ainult vahivad, silmad Vastu
voolu, kuidas noored ja teised terved ( kui viimaseid peaks ka 
leiduma) pärivoolu-,Jajavooluses" neist mööda ujuvad või kogu
ni "aja vahuses voolus" saavad "mööda kantud". Aga ega meie 
noored tarvitse nii väga nende "käitumise" üle imestada. Väetid 
ja arad lihtsalt! Oma minevikku kiindumise varal teavad, et aja-
vooluses peitub rohkesti salatokkeid ja kärestikke ja siis ei taha 
sinna viskuda, kuigi "kogu maailm" seda teeb ja meie julgelt ning 
uljalt nendega kaasa. Meie noored ei murraks põrmugi pead 
"sillameeste" veidra käitumise üle, kui nad jääks vaid oma sil
lale kükitama, kuid seda nad koerapojad just ei tee! Neil jätkub 
külluses häbematust domineerida konvendis ja igalpool mujal, 
meil siin Rootsis ja "kaaskannatajate" juures Kanadas veelgi 
ülbemalt kui teie juures seal ONU SAM'i maal. Ei ole neil küll 
hääleõigust ega kedagist, kuid ikkagi domineerivad! Võimalik,' 
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et oskavad iseseisvalt mõtelda, võtavad selle katte all rohkesti 
sõna ja dominants ongi nende käes! Kuid veelgi enam - süütavad 
laengud oma "vanusepõhimõtte" kahureis, ja siis on "militarist-
lik-diktaatorlik käsutäitmisnõue" meil seljas kuni üle suu, kõr
vade ja silmade! Ei saa niutsatatagi, rääkimata siis protestee
rimisest. 

Alul paistab lausa arusaamatuna, kuidas nad seda kõike teevad, 
kas kobivad tolleks ajaks oma sillalt alla, või on neile selged ka 
kaugjuhtimise ning laveerimise knifid. Aga kui siis tähele paneme, 
et t!ll, need "juudased" meie endi leerist muud ei teegi, kui ori
enteeruvad sillämeeste järele, siis ei ole domineerimine küll min
gi Jkunts või vägitegu. Ega meie sellistest till-st kuigi palju ei 
pea, sest enamik on neist ju "abielus ja töö- ning leivamuredes 
kinni", kuid et nad "mehkeldavad" sillämeeste kampas, see ei 
või meile meeldida. Kokkuvõttes peaks isegi pime haistma ja 
kurt kompama, et atmosfäär on muutudud hingematvuseni pak
suks! 

Meie igatseme ja unistame, et aja vahused voolud meid edasi 
kannaksid, nemad aga pakuvad meile midagi "kunagist" kodu
maast, mis parimal juhul omab vaid "sentimentaalset väärtust" 
ja nõuavad meilt isegi rahvuslikku võitlust, mitte mõhkugi aru 
saades, kui kergelt see võiks meid muuta "isamaaliidu taoliseks!1 

Aga seda rõõmu meie neile küll ei valmista, või kui just rõõm 
peab olema, siis vaid meile iseendile. Selleks aga olgu: juhti
mine meie käes, suuna ja eriti ajavooluse määramine meie käes, 
dominants meie käes ja... mis see nüü veel oli.. . ah ja - tule
vik ka meie päralt, sest oleme ju noored! Ja kui tulevik on meie, 
las nad siis kükitavad ja hanguvad oma mineviku sillal. Kuid 
- pidage, pidage 1 Kuhu jääb siis olevik? Ah et ei olegi sellist 
asja olemas. Aga kas võime selles päris kindlad olla? Mul on 
nagu hirm, et vahest just selles tükis veab meil viltu, või ehk 
sillamehed on meist just selle konksu läbi senini alt vedanud ja 
ähvardavad vahest edasigi teha. Sest mõelge järele: minevik on 
nende, oleviku oleme lasknud ka pikema vaidluseta minna nende 
valdusesse kui sedavõrd mikroskoopilise ajaraasukese, et kui 
vaid korraks pilgutad, nii ongi olevik "tagasisaamise võimalu
seta möödunud", muutunud oma juba "teostunud võimalustega" 
minevikuks 1 Vähe sellest, iga päev ja iga tund muutub meie en
d i  k ä t e  v a h e l  s e e  a i n u k e ,  m i s  m e i l e  n o o r t e l e  j ä ä n u d  -  t u l e v i k  
- nagu jooksval lindil ka minevikuks. Nii siis aina täienduseks ja 
rikastuseks sillarahvale! Kui nõnda järele mõelda, siis hakkab 
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meil pisut kõhe tunne: kõike mida arvame omavat, saame vaid 
hetkeks puudutada ja juba ongi tagasisaamatult läinud I Ja kuna 
meil meie endi elukäsituse järele ei ole minevikku ega olevikku, 
siis kipub meie hinge mingi müstiline kiusav küsitleja, et kas 
teie ise ka teate, missugune oli või on see teie tulevik? Kui vas
tame üleolevalt - ajavoolus, siis kiusab edasi küsida - millest 
see koosneb ? Kui läheme siis ja katsume mõnd osa pihku võtta, 
e i  j ä ä  m i d a g i  s õ r m e d e  v a h e l e  -  l ä i n u d .  .  . .  t a g a s i s a a m a t u l t  I . . . .  
Põrutame siis, et mis te jamate nende haletsemisväärselt pisi
keste asjakestega! Meil on meie universum ! Mis? Kus? 
Painab edasi küsida! Hm, ta ju oli ja peaks ikka praegu alles 
o l e m a ,  s e s t  a m m u s  s e e  o l i ,  k u i  s e l g e s t i  t a j u s i m e ,  e t  o n . . . .  
Võimalik, et oli ka pisut varem ja kusagil eemal, kuid ikkagi 
oli... Võis ju käia ühest maailma äärest teise ja vähemalt 
" o t s i d a " .  O l e k s i m e  k i n d l a s t i  k a  " ü l e s l e i d n u d " ,  s e s t  e g a  u n i -
ver-sum pole mõni nööpnõel. Aga siis ühel õnnetul päeval 
katkes tee ja võimalus otsimise jätkamiseks!.. . Rebiti katki 
ja rebitakse edasi! Ühelpool keegi Malenkov ja Magu (või Mao) 
oma "igavese rahu" armeedega, teiselpool teie IKE kõigi "sõ
jaõhutajate ja muude rööv jõukude" eesotsas!... Mitte ei paista, 
kuhu poole "nihkub"! 

Mõned viletsamad "poliitvennad" kuulukse "katsetavat" mingi 
"Ühendatud Euroopa" ja "Maailmariigiga". Ei ole olnud kuulda, 
et esimesed oleks suutnud midagi "konkreetset" saavutada või 
luua, kuid viimaste kontos on juba "seeme" olemas: Pariisis 
"oleleb" üks päris elav maailmakodanik, nime tal ei ole, sest 
maailmakodanike keskel ei hakata jändama nimedega, vaid ai
n u l t  n u m m e r d a t a k s e . . .  p a n g e  n ü ü d  h ä s t i  t ä h e l e . . .  v a n u s e  
fikseerimiseks. Prantsuse võimude peale ta aina vilista
vat ( ongi praegu "seda väärt"), kuid sealne politsei tegevat vi
listamise järjest raskemaks, peaaegu võimatuks! Nõudvat, et 
"maailmakodanik" koligu "oma" territooriumile, ent see olevat 
milgil senini "selgumata põhjustel" lausa võimatu! Muidu ehk 
oleksime võinud leida temas "esimese mohikaanlase" teel uni
versumile? Niipea kui saad "jupikese" sõrmede vahele, nii ki
suvad kohe käest! 

Kallid kaasnoored ja "kaaskannatajad"! Nii läheb meie tule
viku radade ajamine väga keerukaks ja raskeks! Juurdlemisel 
ja otsimisel olen ma isegi hakkama saanud millegagi, millest 
äärmiselt piinlik rääkida! Kuna see loomulikult jääb vaid meie 
endi "vahele", siis söandan pakitsust südamelt avada. Miski või 
keegi surub peale küsima: Kumb võiks jõuda enne sihile, meie 
oma universumile või sillamehed oma mineviku kiindumuse mai-
le? 
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Katseks esitasin selle küsimuse ühele "elufilosoofile". Mõnin
ga mõtlemise järele lausus ta: "On raske määrata, kas teie ku
nagi universumi saavutate. "Senised ajamärgid" ei paku selleks 
mingit väljavaadet. Väga raske on ka määrata, millal sillame
hed pääsevad oma "stagneerumise sillalt tagasi kiindumuse läh
tekohta - kõige juure mis kunagi oli"! Võimalusi selleks ei ole 
eriti palju ja need ei ole kiired tulema, kuid neid on ja kui aeg 
saab täis, teostub vastav noist võimalusist. Üks on aga kalju
kindel: teie tee universumi juure saab minna ainult Üle sillä
meeste ajaloos illa. " See elufilosoofia lõi mu uimaseks, peaaegu 
tummaks, viis ängistusse! See ängistus püsib, on aina paisunud 
ja ei süda ega hing, ei meel ega mõistus suuda mulle vähimatki 
vihjet teha, millal või kas üldse vabanen sellest ängistusest! Ja 
kallid sõbrad, andke andeks, kuid siis vajusin veel sügavamale 
"häbisoosse"! Hakkasin keerutama ja sonima, et kas to meie 
poolt süüpinki tõmmatud "kõik mis kunagi oli" omab ainult "sen
timentaalset väärtust" ? Kas seal viimaks ei ole ka "muud" taga? 
Mis siis, kui elufilosoofi tarkus realiseerub? Kui sillamehed 
pääsevad tagasi kiindumusradadele ja meie ei kunagi universu
mile ! Mida teeme siis ? Jääme edasi ajavoolusesse ? Kuid kust 
meie teame, missugune on siis ajavoolus, kas sama ahvatlev 
kui sillämeeste tagasisaadud olnu ? ma kardan, et meie leeris 

rõib siis lahti puhkeda "ülejooksikute" või "ärakargajate" taud! 
j siis - oleme vist mängu tagasisaamatult kaotanud! Sest kui 

sillamehed juba nüüdki nii jubedalt domineerivad, mis siis rää
kida veel uuest olukorrast, kus mängu tuleb jälle nonde sammal
danute "pungil rahakott"! Üliinimlike pingutuste varal suudaksi
me ehk pikapeale harjuda ja leppida, et meie domineerima ei 
pääse, kuid et sillamehed edasi ja senisest veelgi hullemini do
mineerima saaksid ja jääksid! ei! eluilmaski mitte! Mandunud 
ja sammaldanud ning domineerida!. . . Ei! ja veelkord ei! Ning 
seepärast lipukirjaks olgu meil: Eesti üliõpilasnoor paguluses! 
Sa pead olema ja kindlasti ka oled - elujulge, õppimist rühmav, 
ideede rikas, ohvrivalmis ja vabadust ning oma sünnimaad tuli
selt armastav, et välja tuua üle aegade kestvaid väärtusi mine
vikust, täie panusega osa võtta nende loomisest olevikus ja end 
ettevalmistada järjest suurema panuse andmiseks tulevikus. 

Rivistanud selliselt oma võitlusjõud ja heisanud noorte võit
lus lipu, tahaksin näha, kes sillameestest saaks meie vastu ? 
Muidugi ei ole parata, et kui paneme peale "nii kanged noodid", 
siis peame ka "natuke" tööd tegema. Ka oma intiimorganisatsi
oonis, sest sellest on ju praegu jutt. Tuleb paratamatult ja va
bast tahtest osa võtta võimalikult kõigist Rotalia üritustest, mit-
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te andes noile sammaldunuile võimalust või juhust meie peale 
välja kallata vastikut " militaristlik-diktaatorlikku käskimist". 
Iga meie mehe rohkem väljatulek vähendab sillämeeste domi-
nantsi. Tuleb ka, näägutajate kiuste, "iseseisvalt mõtlema" 
hakata, kui meist keegi seda ei peaks oskama, mida meie mui
dugi ei usu. Ja ärme laseme "vanadel kaladel" sõnavõtmist en
di monopoliks teha, vaid seame ka omad keelepaelad vormi. Ja 
niiviisi vormi, et mida rohkem meie sõna võtame, seda rohkem 
on meie "ütlemistes" ka sisu, vastupidiselt "mandunutele" - mi
da rohkem lobisevad, seda enam tühjusest kõmisevad. Teie vih
jasite seal nii tabavalt ja ilusasti "tühjadele- ja pooltühjadele kot
tidele". Ma sain muidugi kohe aru, et vihjate sillämeeste suunas. 
Kui meie aga nüüd avame uue epoogi Rotalia elus või nagu teie 
jälle imekaunilt defineerite - Rotalia renessansi. Siis ei 
jää ükski sillämeeste tühi- ja "isegi" mitte pooltühi kott püsti, 
nagu seal teie juures ütlete ettetulnud olevat. 

Nii! Nüüd oleme vist kõigis küsimustes ja kogu võitluskavas 
kokku leppinud. Meie üleolek muutub nüüdsest peale nii võimsaks 
et sillämeeste haigused, patud ja veidrused meid enam palju ei 
häiri. Tõsisteks juhtudeks hoiame silmad lahti, kuid muidu hak
k a m e  s u h t u m a  n e n d e  " n õ k s u k e s t e s s e "  m u i g e g a .  U m b e s  n i i ,  e t . . .  
Kui tegid koos teistega 1917.a. Peterburis distsiplineeritud- ja 
võimsa demonstratsioonrongikäigu keset tiblade tolleaegset kor
ralagedust, siis jumal nendega! Kui lasksid ratsarügemendi or
kestri "sisse marssida", siis andestame neile sellegi "ülbuse". 
Kaalutlustel, et nod ratsapoisid olid ju enamikus noored ja 
toredad poisid, nagu meiegi. Ja puhtast vasest pasunad ning 
mäng võimas ja eesti- ning pori-laste-marsijooneline. Püksid 
olid küll punased, seega mitte rahvusliku enamusvärviga koos
kõlas, kuid egas püksid ei domineerinud, vaid ikkagi noored me
hed, ilusad pillid ja vahvad hobused, olgugi, et viimased ei sise
nenud just konventi. Ja kui keegi peaks kahtlustama ratsapoisse 
militarismis, siis võime neid rahustada asjaliku või faktilise 
märkusega, et kui jagada nende võimalik militarism ära meeste, 
pillide ja hobuste vahel, siis ei teki seda rohkem, kui laste kur-
nimängus. Meie ju militarismi küll ei salli silmaotsaski endi ju-
res, aga kui see on olemas teistel, siis vist peame sallima vei
di ka endi juures, muidu sunnivad võõrad meid armastama nen
de militarismi, kuid sunnitud armastus on südamele kole! 

Kuidas peaks jääma siis paukimise ja malteerimi-
sega ? Siin kipun jääma analüüsimisega jänni, sest noid "meel
divaid toiminguid" ei ole ma kunagi omal nahal tunda saanud. 
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Ometigi sain päris juhuslikult tolle värgi olemuse jälile. Ni
melt järgmiselt: Siin Rootsimaal pühitses pealinn Stockholm 
oma 700 aastast juubelit. Tähelepanuväärseim selles sündmu
ses oli see, et pidustuste võimsa lõppakordi andsid meie kaas
maalased - noorte tütarlaste domineerimisel. Kõige tolle kau
ni sekka anti üks "seans", mida ma kahtlustan olevat mingis 
suguluses paukimise ja võib olla ka malteerimisega, sest mehed 
tulid staadiumile mõõkadega ja traatvõrgulises peakattes. Mõõ
gad olid kangesti meie rapiiride taolised ja muidu "varustus" ka 
meie Tartu konvendi vastavate atribuutide sarnane. Nad vehkle
sid, osa üsna "palavalt", enamik aga vist ainult moepärast. 
Lõpuks üks paar tegi "soolot", nii et sädemed lendasid. See 
vist oligi siis paukimine. On üsna võimalik, et toimus ka maltee-
rimist, kuid mina midagi sellist avastada ei suutnud. Kuid ku
na seegi "seans" toimus samal juubelil - alles möödunud kuul 
ja kuna Stockholm on kõigi vanade osade peale vaatamata üks 
moodne ja maailma kaunimaid linnu, siis ma ei usu, et nad võt
sid juubelipidustuste hulka midagi "nurjatut". Jälle mõtlesin, et 
kas paukimine ongi siis nii väga hirmus ja häbistav mineviku 
jäänus? Ja et Verd ei näinud ja kedagi ära ka ei tapetud, siis 
ei võinud ka militarism olla eriti vänge. Kahjatsema peab siis
ki, et meie inimestele autegeva suurlavastusse sekkus ometi ka 
pesueht "diktatuuri" sugemeid, mida teie seal endi juures täie 
õigusega hukka mõistate. Ja diktaatori osas esines üks eesti mees 
- Ernst Idla, kui seda nime kuulnud olete. Tema käes oli absoluut
ne võim ja käsutamine ja mitte üksi oma võimlejate üle, vaid kõik 
muud võimud ja suurused olid allutatud temale, Rootsi kuningas 
kaasa arvatud, rääkimata Ingrid Bergmanni "kuningast" Rcsseli-
nist. Ma küll päris oma silmaga ei näinud, kas meie omad "võt
sid välja" nod "kümme pulka" ka Gustav Adolfilt, kuid ei tarvit
se arvata, et nad jätsid võtmata sealt, kust nii palju võtta on. 
Olgu peale - siit kipub nagu esile, et diktatuur ja diktaator on va
hel ka "sallitav". Tumedad rootslased küsisid nägu krimpsutades, 
et miks see kõige tähtsam osa tolles 700-s anti eestlastele. Roh
kem teadlikud aga sosistasid tasa: tänutäheks, et eestlased kau
gelt enam kui 700 aastat tagasi hävitasid ära endise viletsa pea
linna Sigtuna ja selle "tehingule" võlgneb Stockholm oma sünni. 
Nii et ka väga ja väga vanadelt võib head tulla, mis ulatub täna
päeva moodsasse ajavooluse maailma. 

Oleme nüüd klaar inud peaaegu kõik silla rahva nurjatused. 
Kollitama jääb ometi to "vanusepõhimõte". Kas see on kõigi 
kurjade juur", seda ei saa praegu ütelda. See on üks väga kee
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rukas värk. Peame võtma põhjalikule uurimisele ja analüüsimi
sele. Nõndakauaks annan siin sellefc sihis "iseseisvaks mõtlemi
seks" pisut omapoolset materjali. Vanust on väga mitmet sorti: 
harilik aja vanus, perekonna vanus, oskuste teadmiste ja koge
muste vanus, ametkoha või kutse vanus ja palju muid vanuseid 
ning lõpuks ka to tfllialune konvendi vanus. Ma soovitan kaaluda, 
et kui konvendi vanusele kaasneb mitmeid muid vanuseid, siis 
vaadata vanuse peale kui vähem halvaiseloomulisele. Kui aga 
on tegemist lausa "palja" konvendi vanusega, siis nuhkida põh
jalikult, kas ei ole juures ka 'tühja- või pooltühja haisu". Avas
tame viimase, noh sõbrad, siis muud kui "valame", nii et pöiad 
ja kodarad lendavad 1 

Selles teadmises ja tundmises läheme vastu Rotalia 40.a. juu
belile. 

Elagu juubellperekonnaõhtu! Prosit juubelikommers! 
Confr. tervitustega A. Keller 

Rot! Seni-noor! 

Coetus II sem. 1954.a. Tagumine rida vasakult: 
lil! ja reb! Ado Uriko, Arno Kallaste Atso Savisaar 
Istuvad vasakult: confr! Felix Tamm, rot!oid! 

I. Aasmaa ja 1! 1! William Samre. 
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KATASTROOFILISI MÄRKE ELUTULE TAUSTAL 

Rõõmustaval kombel on viimase aasta jooksul "Meie Side" 
veergudel paljude vii!vii! ja confr!confr! poolt üsna elavalt 
diskuteeritud nooruse probleeme seoses Rotalia järelkasvu kü
simusega. Läbi paiguti üsna vastuokslike teeside ja antiteeside 
ohtlike kärestike on nendes diskus joonides enamuses siiski rõõ
mustavalt sirgejoonelistele sünteesidele jõutud, kuni nüü küsimu
se omaaegne algataja confr! Hellar Grabbi "Meie Sides" nr. 1 -
1954 peagu poolt ajakirja täitvas arutluses jahmatama panevate 
veendumuste ja seisukohtade avaldamiseni jõudis. Confr! Grabbi 

viimasest sõnavõtust on selge see elutule ohtlik puudumine, mis 
näib teda ja tema mõttekaaslasi täitvat, mingi seletamatu vaen 
raskeid katsumusi üleelanud organisatsiooni elujõu vastu ja kum
maline omadus ainult iseenda ohtlikult puuduliku mõtteviisiga 
piirdudes vahepeal avaldatud seisukohti ignoreerida. 

Confr! Grabbi sooviks on Rotalia varemeteks lõhkuda, et siis 
varemetest veel mõnesuguseid kasusid lõigata. Vii! ja B!vil! 
tahab ta sõnaõiguse ära võtta, koondised likvideerida ja ridade 
vahel väljendatult seda ameerikalikult ideaalset olukorda luua, 
mida üks inglise kuningakoja kõrgem esindaja kord Ameerikast 
sügavama muljena kaasa viis: Vanemad on siin silmapaistvalt 
distsiplineeritud ja täidavad sõnalausumata oma laste käske! 

Valusalt ironiseerides kirjutab Grabbi:... tuleks organiseerida 
igal maal tugevad vii! kogud.... Siis võidakse korraldada refe-
raatõhtuid metsandusest ja jahindusest Eestis 
ning piimandusest Hollandis, siis võidakse korraldada referaat 
õhtuid koos daamidega ja kohviõhtuid likööriga. Aga selliste üri
tuste korraldamine on Rotalia tegevust halvav, kui.. . . kõik te
gev- ja noorliikmed on sunnitud. .. vastumeelselt osa võtma. " 
See olevat Rotalia traditsioonidega vastolus(?)! 

Kogu Grabbi artikli ülejäänud osa on küpsusmärkideta halvus
tamine, lõhkumine ja iseendale vastukäivustes kobamine. Tõen
dagu seda mõned tsitaadid kõnealusest artiklist: 

"Noored ei salli liigset õpetamist. " "Eesti üliõpilasorganisat
sioonid on minevikus elavad marukonservatiivsed grupid, kes 
enese ego ülalhoidmiseks on uuesti organiseerunud, arendavad 
tegevust iganenud põhimõtete järele ja tahavad omasekka kutsu
da noori, et neil oleks rebaseid, keda käsutada ja keda endi kes
kel nähes nad saaksid veelgi ilusamates õhulossides hõljuda. 
Samuti, et nad neid sisseastuvaid noori kavatsevad poliitiliselt 
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suunitleda ja õpetada, et neil oleks noori, keda kasutada selles 
vabas maailmas viibivas eestlaskonnas praegu toimuvas häbi
väärses sisepoliitilises näitemängus, mida eesti noorus jälgib 
pahase ja pilkava naeruga... Eesti juhtkonnal on viimane aeg... 
midagi ette võtta, et vältida nooruse eemaldumist eesti pagulas
konnast, mis praegu pikkade sammudega on toimumas. " " Mil
leks teha suuri sõnu rahvuslusest ja Eesti taastamisvõitlusest, 
kui me kõige selle juures kaotame sideme noortega. " 

Grabbi väidab, et seda sidet saavat säilitada "noortele huvi
tava ja kasutoova tegevusega". Koputades siis uuesti vii!vii! 
rahakoti lukule, jõuab Grabbi seisukohale, et me olukorrani pea 
me jõudma, "kus eesti rahvusest üliõpilased leiavad, et neile 
on kasuks ühineda intiimorganisatsiooniga"! Järgneb rida vastu
oksusi: "Konvendi tuumiku moodustaksid noored, kes on saanud 
aastate pikkuse rebasekasvatuse ja värvikandja treeningu... " 
"Kuigi noorte poolt jäetakse kõrvale või lihtsalt ununevad mõned 
tavad. . .. Ajavaimuga vastuolus ballasti noored endaga kaasas 
kanda ei taha. " ".. .. korporatsioonide intiimorganisatsiooni 
vorm. . . kipub vastuollu sattuma läänemaailma tsivilisatsiooni 
vaimse arenguga. " "Ei ole tähtis noorliikmele õpetada, millal 
ta laualt klaasi tõsta võib ja millal ta võib selle jälle lauale pan
na. " Samas nõuab Grabbi "sisseastuvale noorliikmele vabamat 
kaasalöömist konvendi tegevuses" ja avastab, et "nüüdsed sisse 
astuvad rebased on. .. hariduskäigult, seltskondlikelt kommetelt 
ja isiklikelt veendumustelt palju rohkem edasi jõudnud, kui olid 
seda rebased Eestis." 

Üsna üllatavalt poetab Grabbi samas lause, et "noorel, kes 
korporatsiooniga liitub, ei ole teada, "milline on täpselt korpo
ratsiooni sisekord ja millised kohustused teda ootavad. " Lõigud 
"dogmatilisest teadmiste omandamisest" ja "autoritaarsest rii
gikorrast" jäävad Grabbi käsitluses kahjuks liiga segaseks. Te
ma praktilised ettepanekud artikli lõpus ei ole muud kui praesi-
diumile seni tegemata jäänud ülesannete meenutamine kehtiva 
kodukorra raamides. On huvitav, et Grabbi selles osas nähta
vasti puht subjektiivsel tõukel "ajavaimu" unustades jälle pau-
kimist hakkab nõudma! Ka selgub siit see "noortele huvitav ja 
kasutoov tegevus", millele Grabbi tulevikus tahab reformeeri
tud konvendi tegevuse rajada: lühiettekanded ja diskussiooniõh-
tud noori huvitavatel teemadel, väljasõidud, seltskondlikud- ja 
tantsuõhtud. Ka õhtuid nende vii!vii! kodudes, kellelt muidu sõ
naõigus ära on võetud, peab Grabbi mõningatel põhjustel "kasu
likuks. 
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Tuleb küsida, miks on kulutatud ,fMeie Side" niigi nappi ruu

mi säärase rädi jaoks, kui artikli kirjutaja kas sihilikult või tead
matusest kõikidele Rotalia olemasolu alustele vilistab ? Kui ta sei
sab kaugel intiimorganisatsioonide tundmisest isegi tema praegu
sel asukohamaal, ei näi tundvat mingit huvi eesti üliõpilasorgani
satsioonide ajaloo tundmaõppimiseks ( selleks annab küllalt võima
lusi J.KÕpp'u " Eesti Üliõpilaste Seltsi Ajalugu I", "Vironia 1900-
1950", korp! Sakala album "Üks kõigi, kõik ühe eest" ja mitmed 
teised väljaanded, kaasa arvatud Korp! Rotalia senine tegevus), 
tallab jalgade alla oma enese organisatsiooni deviisi, lipu- ja 
värvide-laulu ning Euroopa gümnaasiumi ja ülikooli taseme ? Kas 
tõesti confr! Grabbi usub kedagi veenda suutvat, et siinse kesk
kooli taset isegi paari gümnaasiumiaastaga Euroopas võrrelda 
saab? Kust võtavad siis siinsed rebased äkki selle kohutava kas
vatusliku ja haridusliku üleoleku, kui sellel maal puudub valda
vas osas kodune kasvatus üldse ja kool kasvatusküsimustega ei 
tegele ? Grabbi 1 olnuks vajalik enne oma artikli kirjutamisele asu
mist vähemalt mõnda ameerika ajakirjadest sirvida, kus sääras
te probleemide arutlemine olukorra kohutavusest tingitult juba 
üsna tavaliseks on muutunud. Enne kui ta kirjutas lõigu "lääne
maailma tsivilisatsiooni vaimsest arengust" ja korporatsiooni 
vastolust sellega, võinuks Grabbi veidi vabamüürluse organi
satsioonilisi ja käsutäitmis-kasvatuslikke aluseid sellel maal 
uurida. Ka võinuks ta endale selgeks teha, mis on organisatsi
oon "Knights of Pythias", mille alus rajati 15. veebr. 1864.a. 
Washingtonis ja mis siin nüüd igas linnas tegutseb, omades ma
ju ja varandusi. Ja lõpuks ei tulnuks see artikli kirjutaja tead
mistele kahjuks, kui ta mõnelt siinses sõjaväes teeninud tutta
valt uurinuks, kuidas õpitakse käsutäitmist siinses sõjaväes ja 
kuidas on laskurpesade kaevamisega, sinna ajalehe sisseheit-
misega, pesa kinniajamisega ja käsukohase uuesti avamisega 
juhul, kui asjaosaline ei tea selle põhja maetud ajalehe esimest 
pealkirja või muud taolist! Kas tikutoosi ostmist vii! korraldu
sel saab sellega võrrelda ? 

Confr! Grabbi ei taha õppida konvendis õlle- ja viinaklaasi 
kasutamist, eelistades moodse seltskondliku kombena pudelist 
joomist. Ka Tartus leidus omal ajal Rotalia rebane, kes aru ei 
saanud, miks tehakse nii olulist vahet tulitiku põlematõmbami-
sel sisse- ja väljapoole. Aga kui sama rebane vii! J. Uluotsa 
uuele ülikonnale augu sisse oli põletanud, avanesid tal silmad. 
Ka confr! Grabbi silmad avanevad, kui ta eurooplaste seltskon
nas üldistes või lauakommetes kord piinlikku olukorda on sat
tunud! 



_aÜ 
Kuid confr! grabbi ei taha nähtavasti Euroopast midagi teada, 

sest teadmiste omandamist referaatide kaudu sealsest korralda
tud metsandusest ja piimandusest peab ta "Rotalia traditsiooni
dega vastohilisteks", seega korporatsioonile kahjulikuks. Ka 
Eestist ei näi confr! Grabbi kuigi palju teada tahtvat, sest asja
olu tõttu, et Rotalias tema kodukorra ja olemasolu põhialuste 
tõttu rahvuslus valitseb, on Rotalia talle "minevikus elav maru-
konservatiivne grupp". Kõneldes "häbiväärsest sisepoliitilisest 
näitemängust" unustab Grabbi lisamata, mis on tema kui noor 
haritud eestlane selleks teinud või mida ta teha tahab, et olu
korda selles suunas parandada. Pudelist joomise taotlemisega, 
käte küünarnukkideni püksitaskus hoidmisega ("läänemaailma 
tsivilisatsiooni areng!mille vastu konvendis rängalt eksitak
se ja noori terroriseeritakse, kuna seal mõni vii! või vanem conf! 
selle eest või klaasi vett sisse anda, lastes "kõrgema seltskond
liku kombestikuga ja haridusliku tasemega "härra" rebasel kogu
ni ise vee kohale muretseda!) ja korporatsiooni reformitaotlusis 
rõhu tantsupidudele asetamisega selles suunas vaevalt palju saa
vutatud on. 

Eesti üliõpilaskond on olnud kogu tema ajaloo kestel oma rah
va tuleviku eest võitlev jõukoondis. Eesti üliõpilased andsid rah
vale rahvusvärvid ja riigilipu. Eesti üliõpilased olid tegevad, et 
tekkis Eesti Aleksandri kool, Kirjameeste selts ja rida teisi et
tevõtteid. Eesti üliõpilased äratasid rahva ja ruttasid sõnalausu
mata vabadusvõitlusesse. Juba alates nende esimesest organisee
rumise algest aastal 1870 ei nõutud mitte esmajoones lõbu ega 
tantsu, vaid koonduti "Kalevipoja" ja kirjandusõhtute ümber, rõ
hutati trükikõlvuliste uurimiste teostamist ja nende esitamist. 
Seda traditsiooni on kandnud kogu aja hiljem tekkinud organisatsi
oonid, kaasa arvatud korp! Rotalia. 

Grabbile peaks teada olema meie rahva praegune olukord kodu
maal ja nende ülesannete suurus, mis tuleb asetada noortele ha
ritlastele tulevikus. Ta peaks olema võimeline ka ligilähedalt 
rahvusluse ning omariikluse mõistet käsitlema ning hindama, 
peaks suutma luua endale kujutlust läänemaailma vabade rahvas
te ühisest tulevikuvõitlusest ja teadma neid pingutusi, mis meie 
organisatsioonid järjest kontsentreeritumal kujul omakultuuri 
alal teostavad. Kui osagi nendest oletustest tõele vastab, siis 
tuleb oletada, et ta ka korporatsioonide osa selles töös hinnata 
suudab ja küsida, missuguse ajendi tõukel confr! H. Grabbi 
"Meie Side" s/a toimetajana leidis võimaliku säärase artikli 



JLL 
kirjutamiseks ja avaldamiseks - eriti avaldamiseks. Kas 
tema korporandi ja toimeta ja-vastutus põrmugi ei protesteerinud.? 

Lõhkuda on kerge. Ja kerge on laskuda lohakusele ning odava 
ajaviite taotlemisele. Aga taotleda seda põliste elujõuliste väär
tuste maani lõhkumisega lõhnab halvasti. Ka Erlangenist tulid 
noored värvikandjad, kelle tee polnud ulatunud Tartu Ülikooli
ni, istusid praesiidiumi laua taha ja juhtisid. Kordagi polnud 
seal juttu korporatsiooni tundmatuseni lammutamisest. Nende 
noorte mõttemaalim oli sügavam ja literatuur, mis nende raa
maturiiuleid täitis arvestavam. Nad liitusid korp! Rotaliaga sel
leks, et selle ridades ajaloolist võitlust oma rahva eest jätkata 
ja endid kasvatada lasta, mitte selleks, et üht korporatsiooni 
lõbuseltsinguks alla kiskuda. Tulek ja minek on kõigile vaba -
ja vaba on paikade valimine, mis leitakse oma isikliku vaimse 
kujunemisega võrdne olevat. Kuid vaba ega õigustatud ei ole väär
tuste toores mõnitamine ega organisatsiooni lammutamine. Rot
alia tugevus ja kasvamine põhjenes ka Tartus sisemisel jõul ja 
distsipliinil. Seda joont tahab Rotalia jätkata. Kui seal midagi 
muuta ja parandada on, siis leidub selleks tee J. Adila artiklis, 
mis pidi H. Grabbile juba enne tuttav olema, kui ta oma artikli 
kirjutas. Kas on H. Grabbi sellel teel uuendusettepanekuid asja
likult kavandanud ja esitanud? Massmiitingute kulunud fraaside
ga ei ehitata üles ühtki organisatsiooni ega teostata selle sise
korras tasakaalukalt põhjendatud reforme. 

Joh. Kaup. 

Korvpallimängu pealtvaatajaid suvipäevadel Lakewoodis 
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NEW YORGI KONVENDI SUVISEST TEGEVUSEST 

See võib tunduda üllatavana, kuid praegustes oludes just su
vekuudel on võimalik arendada edukat konvendi tegevust. Selle 
põhjuseid on kaks - paljud kaugel üle USA ülikoolides õppijad 
tulevad suveks tagasi New Yorki ning übrusesse ja kõigil on ül
diselt rohkem vaba aega. Ka sellel suvel võisime mitmeid kaas-
vendi oma koosviibimistel näha, kes muul tegevusperioodil seda 
teha ei saa. Neist eriti confraterid Kosenkranius ja Sork ning 
reb! Keder andsid tugeva panuse konvendi tegevusse. 

Suvine tegevusperiood algas juuni esimesel nädalal peetud ke-
vadkommersiga. Kommerss peeti internne, kuid uudsusena oli 
kutsutud järgnevast koosviibimisest osa võtma külalisi "metsi
kute" tudengite hulgast. Sellist külalisõhtu korraldamise meeto
dit võiks korrata ka edaspidi. Samal õhtul võeti vastu 111! Felix 
Tamm ja reb! Udo Vaher. Osavõtjaid kommersist oli rohkelt -
32. Enne seda peetud E!K!K!-1 anti värvid neljale noorliikmele 
- Kalju Käpa, Aksel Kiiss, Jüri Adamson ja Jaan Kuuskvere. 

Juuni lõpus toimus konvendi peakoosolek, millel valiti uus 
praesidium. Liikmemaks määrati käesolevaks semestriks $1. 
tegevliikmelt ja $ 0. 50 rebaselt. Üle hulga aja otsustati kon
vendile jälle valida paukandi ja lubati sportliku tegevuse aren
damiseks vajalikke summasid kulutada. Käesoleva semestri prae
sidium ja konvendi ametnikud on seega järgmised: 
Rot!X - confr! Viktor Puskar, rot!XX - confr! Hellar Grabbi, 
rot!XXX - confr! Aksel Kiiss, rot!oid! confr! Ümar Aasmaa, 
maglref! - confr! K.Käpa, mag!eol! - confr! E. Kapsi, mag! 
pauc! - confr! R. Grabbi, maglcant! - confr! A. Lehtmäe. 

24. juulil peeti konvendi õlleõhtu. Arutati tegevuskava, inkor
poreerimist, maja ostmist ja suvepäevade korraldamist. Kohal 
ca 20 k! liiget ja vii! 

Suve suurima üritusena peeti konvendi korraldusel Rotalia su
vepäevad Lakewoodis, New Jersey osariigis, 14. ja 15. augustil. 
Suvepäevad algasid laupäeval kell 11. 00 konvendi esimehe Viktor 
Puskari avasõnaga. Sellele järgnes huvitavaid ja uudseid küsimu
si puudutav referaat confr! Kalju Käpa'lt, mis käsitas sotsiaaldes-
mokraatia kui poliitilise ja töölisliikumise praegust kriisi. Järg
nes ühine lõunasöök. Kõik see toimus väljas, taeva palge all, ku
hu olid üles seatud lauad-toolid. Ilus ilm oli kokku toonud 55 rota-
lust ja perekonnaliiget. Kaugemalt oli saabunud confr! Gusten 
Lutter Delaware osariigist, tuues esimest korda Rotalia pere
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kondlikku ringi oma "uhiuue" kauni ameeriklannast abikaasa, kel
lele seniori poolt annetati värvipael. 

Pealelõuna kuumas päikeses toimus omavaheline korvpallimäng, 
kus meeskonnad koostasid meie parimad korvimehed J. Kuuskvere 
ja R. Grabbi. Nobedaima mehena platsil paistis silma vii! Laurits, 
kellel pallimäng anne on olmselt perekonnas - ta kaks poega juh
tisid võistlust kohtunikena ja küllap nad mõnede aastate pärast 
Rotalia meeskonnas mängivad. Varumeestest paistsid eriti sil
ma vilistlased Pajur ja Kõlvik, keda aga kahjuks suures mängu-
ärevuses unustati sisse vahetada. Hiljem toimus võrkpalli võist
lus kohaliku Lakewoodi Eesti Seltsi meeskonnaga, keda võideti 
2:0. Rotalia mängis koosseisus: Vii! Laurits, confratres Laupa, 
Pais, Sork, H. ja R. Grabbi ja reb! Keder. 

Laupäeva õhtul toimus väljas ilusas suveöös koosviibimine 
tantsuga, mille kestel eriti tegevuses oli vii! Voore, tulistades 
kõiki oma uhkest filmikaamerast. Pühapäeval käidi ujumas lä
hedal asuvas ookeanis ja järvedes, mängiti veel palli ja söödi 
suurepärane lõuna. Õhtupoolikul hakkasid autod kodude poole 
vurama. 

Labor Day ajal Lakewoodis peetud käsipalli karikavõistlustest 
võttis osa ka meie meeskond. Võrkpallis mindi välja kaunis hea
de lootustega ja korvis otsustati kah kaasa mängida. Tulemused 

Korvpallimängijaid Lakewoodi suvepäevadel 

Kaanepildil suvipäevast osavõtjaid lõunasöögil. 
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kujunesid aga vastupidisteks. Võrkpallis esimeses mängus sa
tuti kokku eelmise aasta võitja Long Islandi meeskonnaga, kel
lele kaotati 15:8 ja 15:11. Miinus ringis kaotati tasavägises nän-
gus College Point'i meeskonnale 2:1 ( 5:15, 15:6, 10:15). Rota
lia esines samas koosseisus kui suvepäevadel Lakewoodis. Korv
pallis, kus võistles 6 meeskonda jäi aga ainult üks punkt puudu 
karikast. Meeskond esines koosseisus: Palts, Lehtmäe, Laupa, 
H. Grabbi, R. Grabbi, Sork, Ots ja Kuuskvere. Mängud peeti 
välkturniirina, lühendatud aegadega. Esimeses mängus löödi 
Wilmingtoni meeskonda 14:7 ( Kuuskvere 6, Pais, Sork, Leht
mäe, R. Grabbi, igaüks 2 p.). Teises ringis üllatuslikult või
deti tugevat Lakewoodi meeskonda 20:16 ( R. Grabbi 8, Fuusk-
vere 7, Laupa 3, Pais 2 punkti). Finaalmäng Long Islandi vas
tu kujunes pingeliseks ja tasavägiseks, kuid lõpuks tuli vastu 
võtta ühepunktiline kaotus 17:16 ( Kuuskvere 5, R. Grabbi 4, 
Ots 4, H. Grabbi 3 punkti). 

10. sept. leidsid aset E!K!K! ja blkl, milledele järgnes õl
leõhtu sügissemestri peatse alguse ja kahe uue liikmekandidaa
di - Villem Salmre ja Uve Kapsi, vastuvõtmise pühitsemiseks. 
Kohal viibis 1 vii!. 14 confr! ja 4 rebast. 

18. septembril korraldas konvent väljasõidu Pine Terrace 
hotelli, kus samal ajal toimusid käsipalli meistrivõistlused, 
neist oli Rotalia meeskond kahjuks sunnitud eemalejääma, paa
ri mängija mitte kohaleilmumise tõttu. Õhtul korraldatud küla
lisõhtu läks aga hästi korda ja külalaisi, kui daamid ka kaasa 
arvata, oli rohkem kui rotalusi. Kohal 1 vii! ja 8 confr!, koos 
külalistegaRotalia lauas istus 21 inimest. Võeti viina ja tantsiti 
hilisööni - vähemalt neil aladel olla meistritiitel ära toodud, na
gu mõni kaasvend arvas. Samal õhtul võeti vastu rebaseks Arno 
Kallaste. 

Edaspidi on konvendil kavas tihendatud ja mitmekesise tege
vuse arendamine. Kokku on lepitud mitmete käsipalli võistluste 
pidamiseks ja oma meeskonnale on tellitud dressid. Kavas on 
väljasõit ja külalisõhtu Baltimores, coetuse külaskäigud vii! ko
dudesse jne. Chicagos on taas elustamisel konvendi osakond, 
milline töö on pandud confr! Ragnar Mägi õlgadele, kes oktoob
ris sinna elama asus. Suur rõhk on pandud konvendi liikmeskon
na suurendamisele ja suvekuudel on vastu võetud järgmised üli
õpilased: 

1! 1! Felix Tamm, lõpetanud Frankfurdi ülikooli majandustea
duskonna dipl! Kaufman'i kraadiga a. 1949 ja University of Neb-
raskas omandanud Master'i kraadi majandusteaduses 1954. 
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1111 Villem Sa Imre, stud. chem. Bachelor of Science, City 

College of New York. Praegu õpib edasi New York University's 
24 a. vana. 

rebi Udo Vaher, stud. ing., Mississippi State College. 22 & 
aastat vana. 

rebi Uve Kapsi, stud. oec., Nebraska State University. 22 
aastane. 

rebi Arno Kallaste, stud. ing., Mississippi State College. 
22 aastane. 

rebi Atso Savisaar, stud. ing., Stevens Institute of Techno
logy. 21 aastane. 

rebi Arvo Soobert, õpib masinaehitust University of Delawa-
re's. 

H. G. 

ROTALIA TEGEVUSEST SÜGISEL JA TALVEL 

Eeltoodus andis confr 1 H. Grabbi ülevaate meie tegevusest 
suveperioodil. Sügishooaja jooksul on peetud rida referaatõhtuid 
ja ametlikke koosolekuid. 5. nov. peeti kommerssieelsed koos
olekud E1KIK1 ja KIK1K1 Balti Majas. Arutati spordiga seotud 
küsimusi ja tehti vajalikud ettevalmistused järgmisel päeval toi
munud kommerssi ja perekonnaõhtu osas. Senise seniori Viktor 
Puskari asemele, kes kutsuti sõjaväkke, valiti uueks senioriks 
confr 1 Kalju Villota. Tegevliikmeks võeti vastu lill Felix Tamm. 
Keskööl avati traditsiooni kohaselt kommerssipäev. 

6. nov. peeti 41. aasatapäeva kommerss Eesti Majas 38 rota-
luse ja 8 EKLu külalise osavõtul. Sellele järgnes tujuküllane 
perekonnaõhtu. Suurele perele tükkis Eesti Maja saal jääma kit
saks ja tantsühimulistele jäi tantsimiseks võimalusi vähe. 

Järgmise suurema üritusena toimus konvendi jõuluõhtu Soome 
majas, 26. detsembril. Ohtu õnnestus üle ootuste hästi,noorem 
generatsioon oli väga suurearvuliselt esitatud. Õhtule oli kutsu
tud ka organiseerimatuid kaasvõitlejaid, kellest kolm võeti vas
tu rebaseiks. 

Kõige värskema üritusena viidi läbi vill Jüri Uluotsa küm
nenda surma aastapäeva puhul avalik aktus Eesti Majas, 9. jaan. 
1955. a. Aktus korraldati koondise ja konvendi ühisüritusena. 
Eesti maja saal oli maitsekalt dekoreeritud selle kurva sündmu
se pidulikuks meeldetuletamiseks. Aktusekõnelejatena esinesid: 
min. Klesment, vill Ado Perandi ja vill H. Leesment. Eesti 
maja saal kogunes rahvast täis, kõned olid head ja aktust tuleb 
lugeda kõigiti õnnestunuks. Kunstnikest esinesid pr. Leesment, 
John Reintam ja Giril Tatar. 
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INFORMATSIOONI. 
Korp! Rotalia New Yorgi konvent on otsustanud välja saata 

kuus kord ringkirja - konvendi liikmetele, rebastele ja vilist-
lastele. Sellise ringkirja järgi võib olla tarvidus, kuna korpi 
liikmed on laiali üle maa. Kuid seda põhjendada sellega, et 
"Meie Side" pole ilmunud juba üle 8 kuu, peale seda kui kon
vent selle üle andis USA koondisele, pole õige, "Meie Side" 
toimetamine, niipalju kui see puudutab USA-d.peaks olema 
normaalseks konvendi ülesandeks. Kui konvent sellega toime 
ei tulnud, siis pole konvendil sellega midagi uhkustada. Elu 
on nüüd ise näidanud, et just konvendil on kõige rohkem seda 
ajakirja tarvis. Ringkirjade näol, kui arvestada nende senise 
mahuga antakse v alja iga nelja kuu joosksul välja informatsi
ooni vähemalt ühe "Meie Sideme" ulatuses. Postikulud teevad 
selle väljasaatmise küllalt kulukaks. Kas see küsimus siiski 
ei tuleks võtta veelkordselt kaalumisele ? 

R o o t s i s t .  
Rootsist on meile saadetud avaldamiseks järgnev ülesvõte. 

Rootsis, Göteborgi Osakonnas väryid jää
nud confr! confr! Avo Andrelcson, Enn Äro, 

Väino Kuldsaar ja Otto Reinson. 
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M u u d a t u s i  n i m e k i r j a s  .  

Konvendi nimekirjast kustutati reb! Ivo Mölter ja põhjuseta 
lahkunuks loeti reb! Anatole Sarko. 

Vii!kogu juhatus otsustas: 1) Vastu võtta Rotalia vilistlaseks 
Richard Kalpus, eluk. Sydneis, Austraalias, arvates 1. aug. 54. 

2) Vii! Peeter Tamm, USA koondisesv, otsustati kustutada 
korp! Rotalia nimekirjast. 

3) Vii! Albert Mikkor otsustati korp! Rotaliast välja heita. 
Vii! Paul Herzman, kelle asukoht kaua aega teadmata, asub 
Kanadas, kuhu ta asus Saksamaalt 1951.a. Täpsem aadress siis
ki veel puudub. 
U S A  K o o n d i s e  t e g e v u s e s t .  

K o o n d i s e  k o o s o l e k u l  2 7 . a u g .  v õ e t i  v a s t u  k o d u k o r r a  k o h a n -
dämise sätted paguluses ja ettepanekud saadeti kõigile koondiste
le seisukohtade võtmiseks. 

Koondise korrladusel toimunud referaatõhtutel refereerisid 
vii! W. Tomingas "Mälestusi Estonia teatrist" ja vii! P. Mägi 
"Oletusi Soomesugu rahvaste mineviku kohta" 

22. sept.s.a. tähistas vii! H. Leesment oma 40 aastast sün
nipäeva. Jubilari käisid sel päeval kodus õnnitlemas end. vii! 
kogu esimees vii! Paul Mägi ja koondise juhatus, N. Y. Mees
koori juhatus ning hulk jubilari lähemaid sõpru. Koondis tähis
tas sündmust referaat õhtul 24. sept. , kus jubilari tervitasid 
vii! Paul Mägi, koondise esimees ning konvendi senior. Proua 
Leesmentile anti üle konvendi seniori poolt roose. 
U S A K o n  v e n d i  t e g e v u s e s t  

T a l v e h o o a j a k s  o n  k o n v e n t  ü ü r i n u d  v õ i m l a ,  m i s  
l ä k s  m a k s m a  $  1 5 0 . o o .  S e e  v õ i m a l d a b  m e i l e  s e l 
le kasutamist kord näda 1 as . Külalistena kasutavad sa
ma võimlat New Yorgi vanemskaudid - neid treneerib confr! 
Pais. Ettevalmistamisel on paukimise tunnid, takistuseks on 
seni olnud varustuse hankimise raskused. 
P e r e k o n n a s e i s u  t e a t e i d :  K ä e s o l e v a  (  1 9 5 4 )  a a s t a  j u u n i s  
sündis confr! H. Roman'i abikaasal tütar, 8 okt. confr! Ado 
Perandi abikaasal poeg ja confr! B. Künnap'1 abikaasal tead
matul kuupäeval poeg. 

Juuli kuus abiellus confr! Gusten Lutter Denveris. Noorpaar 
asus elama Wilmingtoni. 

USA Koondis soovib kõigile õnne nende perekondlikude sünd
muste puhul. 
T o i m e t u s e  p o o l t .  R o o t s i s t  s a a d e t u d  p i l d i d  j õ u d s i d  t o i m e 
tusse murtutena. Edaspidi palume kõik teha mis võimalik, et 
pildid jääksid vigadeta, milliseid pole enam võimalik parandada. 
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EESTI IÜ1IÕPIL-ASE 
RAHVUSLIK MINEVIKUPÄRAND JA ÜLESANDED TÄNAPÄEVAS 

Johannes Kaup 

KUI NELI EESTISOOST ÜLIÕPILAST 85 aastat tagasi - aastal 1870 - nõn
danimetatud "Kalevipoja" õhtuteks pidevaid kooskäimisi otsustasid alustada 
s- ŝ ̂ skasid na,<̂  Eevalt arvata, et sellega eesti Üliõpilaste organiseer u— 
mispiddlustele ja nendele tohututele ülesannetele tõusva rahva igakülgses 
tulevases elukorralduses alus oli pandud, millest peatselt eesti akadeemi
lise noorsoo rahvusliku võitluse traditsioonikindel missioon välja kasvas • 
Eesti Üliõpilaste organiseerumispüüdluste saatusraske ajaloo lähem uuri
mine kinnitab, et "Kalevipoja" õhtute loomine ei olnud algusest peale mit
te organiseerumise Välise vormi taotlus, vaid liitumine nende teadvuses 
selgeks saanud tohutute rahvuslike ülesannete täitmiseks eelduste loomi
seks. Et see nõnda oli, seda kinnitab kõigepealt tõsiasi, et peale mõnede 
teiste osavõtjate ka mõtte algataja ise - Andreas Kurrilcoff - värvikandja
na korpi "Fraternitas Rigensise" liikmeskonda kuulus ja et võimalike isi
kute Ule läbi rääkides, keda õhtutele kutsuda, algusest peale üksmeelse 
kindlusega nende juurde peatuma jäädi, "kes avalikult oma rahva poole 
hoidsid, ilma kartuseta ja kavaluseta rahva õnne püüdsivad". Ei ole vahest 
ulearune meenutada, et eesti üliõpilaste selline koondumine Lydia Koidula 
sooja poolehoiu võitis ja et ta "ettevõtmisele suurt ja tähtsat tulevikku. 
Kuulutas"« 

Tagasihoidliku ürituse esimesed tulemused realiseerusid juba esimese
le poolaastale järgnenud suvevaheajal toimunud ühisel väljasõidul Kelmesse 
ja j.arvasuusse, et "ühes isamaa armastajate meestega isamaa asju läbi rää-
,i a ja nenae ule nou pidada". Tulemuseks oli Eesti Kirjameeste Seltsi asu 
amise^ otsus^ja Eesti Aleksandri kooli peakomitee loomine. "Vaikearvulise-

le ees oi üliõpilaste ühendusele jääb see au, et ta on tegevalt seisnud 
algatUste hälli ju™es>" kostateerib selle ajaloo wi-

Ifende ridade ülesandeks ei ole jälgida ei eesti üliõpilaste orcani-
tid^lweSte ShkiU ®Sa an?YUsida lähemalt ka saavutuste üksikasju. Juh-
tähab aXfaLüt fjalootõikadele selles valdkonnas, 

. aut03f azLnP1̂  allakrupsutada tõsiasja, et eesti üliõoilane oma or-
ganiseerumise algstaadiumist peale ei ole nendest organis^^LümusL 

nurUva?TSLS,rffetUd/UU?fdeSt 3a ̂ Püüdlustest^ 3Ä 
"i 3 7*1 sellest alates pidevalt oma rahva võitlustes ja hilisemas riigi 
ülesehitamises Väsimatult juhtival kohal seisnud. Esimese orgSiseerSdl-

n̂rSndn
ê

ita\Ud iga Jä,rgmise rakU- Ühegi eesti üliõpi!^™-
va1adusr^li Kui ^ ̂̂SlikU ja rahvuskultuurilise võitlus-

P3hialikku ja aüietamendavat eesti 

sfi^sfie^ SHtk̂ S f ̂VPoegUk võitlustugevas on nfndes kadaka-
ilmuvuse leidnud. Nendest on lcujunenud noorusele uudismaa, m-m» piiri-
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des ta vanemate aastakäikude nõuandel ja j ühistel käed esmakordselt tuli-
mullale külge on pannud ja uusi ammükaari tõmmanud» 

Need on tõed, mida oma rahva ajaloo kujunemise aus uurija tunnistama
ta jätta ei saa, kui ta küsimuse sisima olemuseni tahab tungida» Ja selles 
on seisnud eesti üliõpilasorganisatsioonide elujõu suurus - oma rahva eest 
võitleja lahutamatus pärisosas» 

2» 
Tänapäeva oludes, eesti akadeemilise nooruse paisatuna elama ja õppi

ma võõrastesse maadesse, võõraste kaaslaste hulka ja kultuuripiirkondades
se, mille huvid meie kultuurihuvidega igakord ei ühtu5 ilmneb omapärane 
nähe - paljud noored on leidnud tee lolli rahvusliku nooruse võitlusorgani
satsioonidesse, näivad aga kirka ja labida haaramisel vaheti kõhklevat» 
Nende horisont on selles mõttes kas udus või võõrastest teemärkidest kir
jatud» Sest nende rohtaed on teine, neid ümbritseb teissugune^meie kodumaa 
noortest kuusikutest erinevalt kohisev ka sume ts. See uinutab - ja õpetab 
matkima. Ning vanema aastakäigu käsivars kas ei ole enam igakord rajarüga-
miseks küllalt tugev või asub aastakäikude vahel kasumetsa silmis valehäbi 
kae - vanemate keel ei laula võõrast laulu puhtates helides, mis nad siis 
muudki teavadI 

Sellest kõigest saame meie aru, see pole kummatigi uudis,vaid kasumet
sa ennegi ähvardanud peibutus. Vahe seisab selles3 et toona kodumaa kasi 
ka Peterburisse, Berliini või Warssawisse järele ulatas, sõidukit rädist 
jälle teele upitama, täna aga täägid selle käe maha on raiunud. Nõnda on 
küsimus arusaadav ja inimlik. 

Kuid tõik püsib - toonane üliõpilasorganisatsioon elab, toetub tugeva
te talupoja jalgadega oma kodupinna paesele alusele ja vaatab üle kauguste 
koduse taeva poole. 

Generatsioonide elutöö ja kauneim pärand seisab ta õlul.Seal on esime
ne üliõpilaste generatsioon, kellel 100 aasta ringis on olnud nii auks kui 
ülesandeks oma rahvale tema rahvuslik iseteadvus ja hingejõud vabadusele 
pürgimiseks katte ulatada# See generatsioon nägi maailmavalgust läinud sa
jandi 3«veerandi algul, harvades erandites ka sajandi esimese poole lõpus# 

Teine generatsioon, mis sellele järgnes, võitles läbi Vabadussõja ja 
andis andis eestlasele oma vaba, sõltumatu riigi, aidates seda riiki ühes 
vananeva esimese ja tõusva kolmanda generatsiooniga luua ja ehitada. 

Kolmas generatsioon töötas meie administratsioonis ja avalikelus ning 
andis sellele ilme ja sisu, kuni pidi uuesti igavese idaohu vastu relva 
haarama ja rahva lühikese õnne eest verega tasuma. 

Oma missiooni lõputeel kohtas see generatsioon paljusid järgnevast 
põlvkonnast (kui lubatakse selguse mõttes siin põlvkondade tavalisest mää-
ramisteest pisut eri radu minna), kelle ühele osale juba ammu enne täis
eas turnis t samuti esiisade üllas maakaitse ülesanne langes. See generatsi
oon oma mitmekesistes aastakäikudes asub praegu paguluses ja on sunnitud 
kas oma ülesande ja tee leidma - või rahvuslikult oma eelgenerats ioonide st 
eralduma» Sest elu ilma rahvusliku iseteadvuse ja rahvuslike ülesanneteta 
on hukkumine vegeteerimise teel. Rahvusliku iseteadvuse ja sihitaotluseta 
kultuurühiskonda ei teata seni kuski eksisteerivat, kuigi need imeallikad 
vaheti varjatuiks jäävad. 

3» 
Selles olukorras kerkis noore kasumetsa teele vana üllas kodumaine 

üliõpilasorganisatsioon, elusta tuna paguluses nende poolt, keda selle or
ganisatsiooni vana võitlusvaim kohustas. 

Küsimus seisab nüüd selles, kuivõrd noorim generatsioon neid põhjusi 
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mõista suudab ja respekteerida, tahab, mis tema eelkäijaid organisatsiooni 
tegevust elustama sundisid» Ja mitte viimases järjekorras selles* kuivõi*d 
väärika koha momendi generatsioon endale eesti üliõpilase põlvkondade ahe
las kindlustada tahab0 Sest sellest, sõltub suural maaral tema ülesande, ja 
tee leidmine, aga ka selle arvutu vaimse jõu elustamine ja rakendamine, 
müle näiteks vabas maailmas viibiv umbes 2 •000-liikmeline E K L -liikmete 
pere kindlates tegevussuundades aktiivistunult endast võiks moodustada» 

Eesti üliõpilasorganisatsioon on olnud ja jääb rahvuslikuks kehaks# 
Seda muuta ega sellest midagi maha tingida ei saa, ka ükskõik kui moodsate 
löögivoolude nimel® Tema eksistentsi õigustab ülesannete täitmise .aktiiv
sus» Ka see on selge» Mislaadseid. ülesandeid sel organisatsioonil tema ko-
gaulatuses oma aj ai,00 jooksul täita on tulnud, ja mis tema liikmeskonnale 
positsiooni on kindlustanud, seda on vihjamisi eespool juba Taadeldud»Jääb 
üle seda organisatsioorrl 'tema ajaloolis~traditsiooni2is'tes Ülesannetes so
bitada momendi olusuhetesse ja talle reaalsuses jälle tösüocgmiline eluõi
gus anda» 

Millised on aga sel alal väljavaated ja sedazn.6Ž?ds, eesti organiseerunud, 
üliõpilase ülesanded oma organisatsiooni rahvuslike miry&vikapärandi vilje
lemisele, et kasvavad haritlaskonnast mitte intermtslorjaalne tuuleahe, 
vaid# rahvuslik rannazoänrik võrsuks? 

Üks on selee - eelkõige tööl am rahva hulgas e.i ole ka antud olusuhe
tes piire tccmiatudo See on üks eeltingimusi© Ükski küünal ei valgusta vaka 
all, ka siis mitte, kui ta ennast- valjuhäälselt Miünlaks kuulutab» See on 
tõde, mida juba eesti organiseerus ja hiljem, organiseerunud üliõp© primaa
dina tunnetas, kui ta armastajate meestega isamaa asju läbi rääki
ma" sõitis, oma rahva ainelist vanavara korjas, rahvaluulet kogus, eesti 
nime küsinrust selgitan või raamat,u-aasta, lõikus?- ja Võidiiptiha v6i teistes 
kõnelendudes esines» 

Qr; muidugi tõsi, et nendest ülesannetest paljad enam võimalikud, mõel
davad ega ka akuutsed ei ole» Kuid samuti naga srautub aeg^armtuvad ülesan
ded ajas, ilma et nende eesitiärk muutuks või vajadus kahaneks» Uute, otse 
tungivate ülesannetena on liitunud vajadus üldajaloo ja. oma rahvusi» ning 
kodumaistesse teadustesse süvenemiseks, sest', kool seda enam ei võimalda, 
uur imismaterj all kogumiseks obs maa ja rahva minftvikra, selle ajalooseoste, 
minevikmarade ning arenda 'kohta, selle materjali, uurivaks läbitöötami
seks, esitamiseks ja sellele materjalile Ibrrumis võimaluste loomis eks, aktu
aalseks omakultuuri propagandaks eestlaste hulgas ja omakultuuri tegeli -
kuks kohtadele viimiseks?» Nagu. saatuse pilkeks on olukord rahvusluse, üld-
ja kultuurajaloo küsimuses noorima põlvkonna tööväljal mitmeti analoogili
ne olukorraga esimese generatsiooni tegutsemise aj ai® KDa.vy Grockett" äh
vardab mitte ainult inimkonna halli asupaika ära muuta, vaid ka ajaloo ja 
kui,tuuri ajaloolised väärtused nõgestesse lämmatadaS 

Tõhus enese täiendus üldkultuuri pildis ja rahvuslikes teadmistes kui 
ka oma rahva ooteaja teejuhendug on organiseerunud Üliõpilasele iiwg suu
remate pingutusteta võimlik, kui organisatsioonid üksikult ja oma liidu 
kaudti senisest tihedamat' vaimse jõu koondamist ja smöaamist teostavad, csna 
intemsete väljaannete sisu muudavad ja aktuaal~t^aduslikele raamatukogu-
dele aluse panevad» Need. sammud on eelduseks põhjapanevasia uurSznis1tradit
siooni taasrakendamisele tena liikmeskonnas, mis neid kohutavaid puudujääke 
meie rahvuslike vaimsete vajaduste alal täita aitaksid, mis kas vahepääl-
seü aasta.il on tekkinud, ja. suureks kasTanud, või milles meie üldises elu-
arengus teadlikuks olene martanud® See oleks kindlaim t-ee, millisel sammu
des eesti organiseerunud Uli^pilasse oma rahvuslikku mnevjJcip'ärandit eda
si kannaks ja ema Ülesanded Igapäevas täidaks» 
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Eesti rahvuslik ja organiseerunud üliõpilane peab olema esimene, kes 
kindlalt teab; mitte meie arvulises lähenemises paguluses ei seisa prob
leem , vaid meie rahvusliku olemasolu unustamises ja eneset/äär tuse mineta
mises # Selle unustamise vastu aktiivselt võidelda olgu, üks tema põhiules-
annetest, kusjuures Edo Tubina toe tunnetus kull tee j ühiseks võtmist vää-
ribs "Hoori (ja samuti vanu - J©K©) saab eestimeelselt mõtlema panna maa
paos vaid eesti kultuuri jõuga, s.o® kirjanduse, kujutava kunsti, muusika 
jne kaudu, mis on loodad meie oma inimeste poolt ja mis on,kõrvutades asu
kohamaa kultuuriga, sellise tasemega, et ta veenab ja tõstab usku enesesse 
ja oma rahvasse® lima usuta oma kultuuri jõusse kaob ja hävib igasugune 
rahvas, olgu siis võõrsil või omal maale" 

Hanno Kompus, kultuurimõistet selgitades, juhib tähelepanu sellele, 
et kultuur ei ole see, kui teatakse, et nii ja nii mitu kirjanikku on kir
jutanud raamatuid, need ja need kunstnikud maalinud ning heliloojad kompo
neerinud. Kultuur or. osasaamine loomingust, sellega kaasa elades, sellesse 
sisse elades, seda läbi elades vaimselt ja hingeliselt, osavõtt loomingu
listest prohleemidest ja kaasa sammiiaine selle saavutusega, ühe sõnaga — 
elav, teotsev, tõelisest vajadusest võrsunud mivi© Kui säärane huvi saadab 
loomingut, alles siis võime kõnelda kultuurielust© 

Kultuur on ühiskonna avaldusvorm, mis hõlmab lahutamatult mitmekesi
seid alasid® Välispropaganda ilma kultuuripropagandata on mõeldamatu. Kul
tuuripropaganda tähistab rahvuslikku võitlust pikaajalises mõõtkavas ja on 
paratamatu täiendus meie aktuaalsele välispoliitilisele selgitustööle® Kui 
meie püsida tahame, siis on vähe sellest, et me mõnel tähtpäeval isamaa 
hümni laulame® Peame põhjalikult analüüsima oma rahvuspoliitilisi sihte ja 
eestluse olemasolu küsimust, määrama juhtnöörid ja võtma endale kohustusi® 
Kui meie endid eestlaseks tunnistame, siis peab kõik see, mis on eestluse
le püha, seda ka meile olema, s«o« võitlus oma maa ja vabaduse eest, kul
tuuriline enese säilitamine ja kultuuriline eneseteostamine© 

Eesti üliõpilane, kui ta generatsioonide reas endale kindlat positsi
ooni, tahab luua ja rahvuslikku minevikupärandit tänapäeva ülesannetes eda
si kanda, leiab sellel töövaljakiiL endale tohutuid ülesandeid nii indivi
duaalselt kui ka organisatsiooni raames® Ja täidab ainult selle tööga oma 
tõelist missiooni rahvuslasena ja haritlasena© 

m 

BKSKORSIOCE EES^X ÜHÕPIMSKOMM AJALUKKU 

P a u l  M ä g i  

fABA EESTI SÕNAS h$s 19$k ümus järgmin.e lühi.teade, mida siinkohal ter 
"vikuisa tsiteerin: nmS Põhjala ?0-a© Eesti üliõpilaste Seltsi!Põhjala" tä
histas möödunud kuul oaa 70©aastapäeva, lugedes tegevuse alguseks 13© nov© 
1881;.a®, mil Peterburis kokku astus 12 eesti üliõpilast, et liituda sõp
rusringiks* Seda ringi .kutsuti esialgul "sõprade salgaks1*» millest 1913.a© 
loodi EÜS *;Põhjala£,

e Peterburist kodumaale siirdunud liikmed moodustasid 
osakonnad Tallinnas, Taz-tus ja Narvas© "Põhjalalütoneskonda kuulusid 
eesti tuntumatest tegelastest pärastine riigivana, Jaan. Teemant, kohtumi
nister jTaak Eeichman, haridusminister Nikolai Kaim, inSolMdeLender ja t© 
Aastapäeva puhul ilmub fSPõhjalaž! liikmete poolt toimetatuna 20?-lehekulie-
line koguteos 'Minevikust tulevikku81© 
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On muidugi selle seltsi oma asi, kuidas ja kunas ta ^ enda aastapäeva 
peab5 aga kuna Rotalia on ju võrsunud Põhjalast^ mille nimeks oli tol ajal 
veel Peterburi Eesti Üliõpilaste Abiandmise Selts (PEÜAS),si.is tolliks Põh— 
jala saatus ka rotalusi -veidi huvitada» 

Ha ei ole oma mälestuste kohaselt mitte kompetentne otsus tama^ Millal 
loodi esimene eesti üliõpilaste koondis Peterburis^ aga kindel on seedet 
kui säärane koondis lööüa* loodi, siis pandi sellega alus Peterburi 
Üliõpilaste Seltsile (PEÜS), See selts oli alates sellest ajast köm.1909* 
a-ni ainuke e#ü»s» Peterburis, kuhu oli koondunud vahest liga. poolteistsa
da eesti üliõpilast ja vilistlast# Nagu see tol ajal kombeks ja moeks oli* 
kandis see selts päris tugevat pahempoolset värvingut* Rahvuslik tendents 
oli muidugi ka olemas, kuid see jäi enamasti punase koore alla varju* Sel
lest seltsist on ju Välja tulnud meie tähtsamad eesti komrnunistlikud tege
lased nagu Anvelt, Fdögelman# Vallner j»t», kuid samast on pärit ^ ka meie 
pahempoolsed liiderid nagu Rei, Palvadre j»t* Kodumaal eesti üliõpilaste 
organisatsioonid, olleskaugel pahempoolsusest, olid üldiselt rahvuslikult 
liberaalse mentaliteediga» See rahvuslik tendents hakkas ka Peterburi ees
ti üliõpilaskonda tungima, kus leiti, et PEÜS oma meelsuselt järjest rah
vuslikumalt mõtlevale ja majanduslikult tõusvale P»E» seltskonna mentali
teedile enam ei vasta» 1909»aastal tekkis PEÜS kõrval seetõttu uus paral-
leel-organisatsioon - Peterburi Eesti Üliõpilaste Abiandmise Selts# Ma ei 
mäleta enam täpselt neid motiive, mis sundisid seda PEÜAS-i looma,vist aga 
taheti juurde tõmmata üliõpilaskonna toetamiseks jõukamaid eesti seltskon
na lahte, kellele liiga pahempoolne PEÜS ei meeldinud# Selle uue seltsi 
asutamine oli ka omaette kurioosum: nii PEÜS kui ka PEÜAS omasid esialgu 
ühist liikmeskonda, kuigi PEÜAS-i tuli üksikuid liikmeid juurde ka -väljas-
poolt, kes PEÜS-i ei kuulunud»Hõlemad seltsid olid seaduspäraselt regist
reeritud iseseisvate seltsidena» 

Kuid säärane ühiste liikmetega tegutsemine ei kestnud kaua, sest juba 
1910»a», kui nende ridade kirjutaja noore üliõpilasena PEÜAS-sse astus,oli 
diferentseerumine täies käigus, s.t. suur hulk liikmeid oli juba läinud 
ja otsustanud, kas nad jäävad ühe või teise sel täi koosseisu» Kõnealusel 
aastal leidus veel vahest paarkümmend ühisliiget» Järgmisel aastal "Ahenes 
see arv järsult, nii et 1912/13 veel ainult mõned üksikud -vili korraga mõ
lemasse seltsi kuulusid# 

Nii tuleb siis PEÜAS-i algus- ja asutamisaastaks 1909 lugeda* 
PEÜS tegutses veidi -vähendatud koosseisus ja endises vaimus edasi kuni 

1917«aastani, millal ta revolutsiooni keerises samuti likvideerus, nägu 
teised e.ü.org-id. PEÜS iseseisvas Eestis enam ellu ei ärganud, vähemalt 
sama nime all» Vist läksid tema liikmed laiali Tartu teistesse pahempool
setesse e»ü»seltsidesse» Seega kujutab PEÜS endast siiski kindlat organi
satsiooni, mis l881;.a. asutati ja kuni 1917»a-ni tegutses» 1913»a#, pärast 
seda, kui allakirjutaja ja tema mõttekaaslased (tulevased rotalused) PEÜAS 
-välja astusid, muutis Peterburi Eesti Üliõpilaste Abiandmise Selts oma ni
me Ü»S#"Põhjalaks"» Jääb arusaamatuks, mis alusel Ü#S#Põhjala oma asuta
mist 188U«aastasse loeb» Et mõned tema liikmetest olid enne PEÜS-is olnud 
ja hiljem PEÜAS-iga liitusid, see ei õigusta veel -väita, et kogu selts on 
tegutsenud alates l881*»aastast alates» Olnud 1910-13 aastate vahel mitmel 
puhul PEÜAS-i juhatuse liige, mäletab nende ridade kirjutaja hästi, et tol 
ajal seltsi asutamisaastaks 1909 loeti» Esimene suurem aastapäeva pühitse
mine toimus I9II*a* sügisel, esimest korda alkoholiga (sici )»SelleSt Sünd
musest püsivad praeguseni mitmed kummalised mälestused# 

Tekib küsimus, mis motiividel Põhjala teiselt seltsilt tema asutamise 
aja usurpeerib? Kui toimida sama loogika alusel, siis peaks ka Rotalia oma 
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asutamise aasta 1909-sse lugema, võib-olla aga koguni l88U-dasse* Muidugi 
oleks see pentsik. 

Teine huvitav asjaolu selles artiklis on see, et seal nimekate liikme
te arvel endale reklaami tehakse# 

Rotalia vilistlased J.Teemant ja J.Reichman võisid oma üliõpilaspõlves 
PEÜS-i liikmed olla* eriti esimene, kuna ta sel ajal pahempoolse maailma
vaatega oli. Kuna nende ridade kirjutajal laekurina kõik liikmed nimepidi 
teada olid, siis teab ta täitsa kindlasti* et ei Teemant ega ka Reichman 
ajavahemikus 1910-13 Peterburi Eesti Üliõpilaste Abiandmise Seltsi liik
meskonda ei kuulunud. Allakirjutajal ei ole andmeid, et need mõlemad vill 
ajavahemikus 191U kuni Rotaliasse astumiseni Ü.S.Põhjalasse vilistlastena 
sisse oleksid astunud* Nii jääb arusaamatuks, mis alusel Põhjala neid mõ
lemaid oma liikmeks luges ja vist praegugi loeb. Kas see, et Teemant ja 
Reichman kord PEÜS-i liikmed olid, õigustab Põhjalat neid automaatselt ka 
oma nimestikku võtma? Oleksid need mehed vähem "nimekad" olnud, vaevalt 
oleks siis Põhjala nende vastu huvi tundnudI Analoogiliselt peaksid aga 
siis ka Anvelt ja Pöögelman samuti Põhjala liikmed olema. Ja imelik, et 
Põhjala ka J .Uluotsale ja O.Tiefile ei pretendeeri, sest ka nemad mõlemad 
olid ju päris kindlasti 1910-1913 PEÜAS-i liikmed* 

Kui ma need read kirja panen, siis ainult selleks, et veidi minevikku 
ja mineviku olukordi restaureerida ning Rotalia perele tõsiasjadest püti 
anda. Meie pole kohtumõistjad Põhjala üle, meie pärast lugegu see selts 
oma asutamise aega kasvõi esimesest inimesest peale, kuid meie perel on 
õigus minevikust teadlik olla, mis Rotalia enese tekkimisega seotud* 

Võimutseb viletsus, mure ja surm, 
sirgub kõverus õiguse pääl* 
Ägab orjuses isade mmti, 

\ 

kostab võikalt röövlite hääl* 
Häda rahvale, kes kogus väike 
ja südamest armastab isamaad. 
Ta üle loojumas rõõmude päike, 
umbe rohtuvad kodude raad* 

Kas Tõde, Õigus ja Kõrgus, 
veel kaitseb eestlaste sugu? 
Kas pääseb ta punasest põrgust 
ja õitseb kord vabadus-lugu? 

Pea püsti J Ole sa kindel, 
sa Kalevist naine ja meesl 
Kord ühineme kodumaa rindel 
ja võitleme vabaduse eest* 



KORPORATSIOONIDEST TARTU ÜLIKOOLILINNAS 

Johannes Pedak 

Juba pikemat aega viibime oma sünnimaast eemal®Pikk aja
vahemik lahutab meid ajast, millal me üliõpilased Alma Mater 
Tartuensises, ajaloolises vanas ülikoolilinnas Tartus,Ema j õe 
ääres, Eestis, olime ja kõike seda kaasa elasime,mis nüüd on 
ajalooks muutumas® Aeg ja üleelatud kirevate sündmuste roh
kus on palju sellest tuhmiks muutnud, mis meie üliõpilaspõl
ves elav ja värviküllane oli® Iga' manalasse variseva vilist
lasega kaob jäädavalt hulk ajaloolisi materjale ja iga kau
geneva aastaga unustame ka ise ikka enam ja enam neist väär
tustest® 

Et vältida sääraste -väärtuste kadumist, olen siinkohal 
ja järgnevalt ka hiljem ,rMeie Sides" avaldamisele tulevad 
read kirja pannud® Olen katsunud päästa unustuse hõlma vaju
misest seda, mis veel kas mälus või üksikutes, harva kätte 
juhtuvates kasinates ridades säilinud® 

^^^^jy^ORPORATSIOON ehk kehakond selle otsemas tõlkes on ladina laensõ
na® Rahvusvahelises mõistes tähendab sõna "korporatsioon" püsivate ees
märkide taotlemiseks ühinenud isikute koondist ehk organisatsiooni® Selle 
mõiste alusel on üliõpilased liitunud juba kauges minevikus vanas Itaali
as väikearvulisteks, kindla distsipliiniga organisatsioonideks® Sellesama 
printsiibi rakendamist leiame hiljem ka Prantsusmaal j.m« Nendes maades 
aga jäi üliõpilasorganisatsiooni vorm meile tuntud korporatiivse vormi 
näol välja kujunemata® Idee kandus edasi ja leidis laiaulatuslikumat ra
kendust Saksamaal, kus I8®saj® lõpul ja 19®saj• algul arenes välja üli
õpilaselu korraldava ja kasvatava organisatsiooni tüübina korporatsioon 
kindla distsipliini alusel kõrgeid eesmärke taotlevaks intiimorganisatsi
ooniks® Korporatsiooni sisemist elu reguleerib vanuseprintsiip ja noore 
üliõpilase, liikmekandidaadi resp® noorliikme kasvatamine ausaks, julgeks 
ja kavalaks ning osavaks. Nagu rebane. Sellest on tingitud ka nime
tus "rebane "(vrd®saksa lc.Fuchs). Rebasedressuur ehk kasvatus on vali,vii
dud läbi raudse järjekindlusega,ja kui "rebane" temale antud ülesannetega 
toime tuli, mis sageli olid rasked ja nõudsid osavust, leidlikkust m'ng 
julgust, mõõga käsitlemises edasi jõudis ja mõne vastaskorporatsiooni me
hega duelli maha oli löönud, loeti teda kõlbulikuks liikmeks ja võeti 
vastu korporatsiooni täisõiguslikuks liikmeks® Selle tunnuseks anti talle 
õigus korporatsiooni värve kanda® 

Tartu üliõpilaskonnas leidis korporatiivne organiseerumisvorm omale 
koheselt soodsa pinna ja juba 19»saj. algul oli märgata korporatiivse põ
himõtte alusel liitunud üliõpilasrühmitusi® Kuigi Tartu üliõpilaskond oli 
organiseerunud Allgemeine Burschenschafti, milline organisatsioon loodi 
kõikidele üliõpilastele aastal 1803, grupeerusid üliõpilased rohkem kit
samatesse rühmitustesse® Aastal 1808 asutati Tartu üliõpilaskonnas esime
se korporatsioonina "Curonia", värvid - roheline, helesinine ja valge .Ni
metuse järele olid asutajaiks Kuramaalt pärinevad üliõpilased® See asja
olu ei kujunenud aga liikmete vastuvõtul mõõduandvaks ja Guroniasse võeti 
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vastu neid üliõpilasi* kes selleks sobisid» Pikema aja jooksul oLl CJuronoa 
juhtivamaks korporatsiooniks Tartu ülikoolis ja üliõpilaskonnaseTema liik
med esinesid -väärikalt* julgelt ja kindlalt* Olid head duellandid, julged 
joogikohtade külastajad ja jõid Õlleshqppenid alati tühjaks* hüüdes seal
juures "curisehl", s.o. Ouronia moodi* See komme ja hüüe on meie ajam pü
sinud ja leiab kasutamist eesti, läti ja teiste Tartu ülikoolis õppinud 
üliõpilaste poolt ning on nende kaudu ka rahva hulka kandunud,ilma et sel
le sõna tekkimislugu ja tähendust alati teatakse* 

Tartu Saksa ülikooli perioodil* aastatel 1802-188?* tekkis äge võit
lus organiseerimisvormide ümber* Allgemeine Burschenschaft lagunes 1808.a* 
Curonia domineeris. Heli aastat hiljem organiseerus üliõpilaskond teadus
kondade kaupa n.n. Fakultäts Genossenschafti, mida tuleb vaadelda kui All
gemeine Burschenschafti järglast üldilliõpilasorganisatsiooni • Aastail 1817 « 
ja 1819-1822 tegutses AUgemaine Burschenschaft mitteametlikult jälle*Üld-
üliõpilaskondliku organiseerumise surusid maha korporatiivsel alusel tek
kinud üliõpilasorganisatsioonid» Aastal 1821 astub värvides välja teise 
Tartu üliõpilaskorporatsioonina "Estonia"* värvid - oliivroheline* violet, 
valge* Välismärkideks värvimüts valge rosetiga põhjal ja värvilint kandmi
seks üle parema Õla vasakule, nagu mõõgarihm* 

Estonia rajati Eestimaalt* s*o* Põhja-Eestist pärinevate üliõpilaste 
poolt* Aasta hiljem, 1822.aastal* asutatakse kolmanda korporatsioonina Li-
vonia, värvid - punane, oliivroheline* valge (vapil ja lindil)«Värvimütsil 
oli järjekord teine - oliivroheline põhi* punane ja valge, põhjal - valge 
rosett* "Livonia" oli Liivimaalt* s*o* Lõuna-Eestist ja Põhja-Lätist päri
nevate üliõpilaste organisatsioon* 

Üliõpilaskorporatsioonide vahel valitses suur võistlus. Iga kokkupuu
tumine avalikus kohas, peamiselt aga väljasõidukohtades ja joogilcohtades 
lõppes mõne tüliga* millele kahevõitlus kas püstolitega ja mõõkadega järg
nes* Käidi teineteisel külas* Nende külaskäikude tulemuseks olid duellid* 
Curonia mehed olid jõukad* Kuramaalt Tartusse õppima tulnud mõisnikkude 
pojad ja käitusid siis ka jõuka mehe moodi - enesekindlalt,iseteadvalt- ja 
provotseerivalt* Livonia mehed olid pärit samuti jõukatest ja hea põllu-
pinnaga Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti mõisadest ega tahtnud seepärast Curonia 
meestest ka maha jääda. Livonia mehed tõstsid õlleshoppeni kõrgele ja hüüd 
sid kõva häälega "liwisch" ning jõid shoppeni tühjaks* Kuna Curonia mees
tele see ei meeldinud, siis tekkis muidugi tüli* 

Estonia mehed pärinesid Põhja-Eesti kehva põllupinnaga mõisadest ning 
neil ei olnud nõndapalju raha oma esinduslikeks ülesanneteks kui Curonia 
ja Livonia meestel# Seepärast olid nad tagasihoidlikumad* 

Kui kuhugi joogikohta või naaberkonvendile külla mindi, siis olid kaa
sas suurema jõuga mehed ja osavamad duellandid, aga ka suuremad joomame-
hed, kes kaua vastu pidasid ja suutelised olid teisi laua alla jooma#Väik
semad mehed nende varjus võisid siis oma teravmeelsust näidata ja kui asi 
tõsiseks läks* oli alati tegemist osava duellandiga ning konvent oli hästi 
esindatud# Curonias, Livonias ja Estonias oli lubatud ka omavahelisi au-
haavamisi duelli abil lahendada* Korporatsioonid pidasid igal aastal kahel 
korral, vahel ka sagedamini, oma üldist kokkutulekut ehk kommerssi, mil
listel uuendati sõprussidemeid ja põhimõtetele antud vannet* 

Aastal 1832 kutsuti ellu Tartu üliõpilaskorporatsioonide keskne orga
nisatsioon Chargierterconvendi nime all* See korraldas üliõpilaselu* Aas tal 
lõlpi pandi kehtima n.n* Allgemeiner Comment. Kuna duelleerimine üliõpilas
konnas liiale läks ja duelle iga väiksema vahejuhtumi või purjus peaga lau 
sutud sõna pärast maha löödi* siis tekkis nii üliõpilaskonnas eneses kui 
ka ülikooli valitsuses duelli vastane kriitika. Selle tagajärjel korralda-
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dati keskne organisatsioon, n.n®Allgemeiner Camment ümber ja asendati Rep— 
räsentantenconvendi nimetust kandva keskorganisatsiooniga aastal XöiiT• S®e 

jättis duelli pidamise iga organisatsiooni sisetunde asjaks. ̂ Aastal 1850* 
kujundati Chargierterconvent juba keskse üliõpilasorganisatsioonina laie~ 
male alusele ja oli kogu üliõpilaskonna esinduseks* Aastal 1855 kinnitati 
ülikooli poolt korporatsioonide seadustik, mis võimaldas neil tarna värve 
pidulikel juhtudel avalikult kanda. Sundusliku vormirõivastise asendi lu
bati l860®aastal antud seadusega kanda väljaspool ülikooli erarõivastust 
ja 1862.a. antud seadusega lubati korporatsioonidel avalikult oma Värve 
kanda. Nii olid loodud õiguslikud alused korporatsioonidele üliõpilaskonna 
juhtimisel. 1861}..aastal asutati üliõpilaskohus. Nõnda oli Tartu ülikooli 
üliõpilaselu korraldus ja juhtimine täielikult korporatsioonide esindajate 
kätes* 

Aastal 1823 asutati korporatsioon Fraternitas Eigensis* See korporat
sioon asus Tartus, Lille tänavas nr*3* Hiljem, alates 192U*aasta sügisest, 
tegutses kuni 1932.aastani end. Fraternitas Rigensise ruumides Rotalia* 

Aastal 1879 asutati Neobaltia, Värvid - helesinine, oraanz,valge® Neo-
baltial oli Tartus, Kastani ja Savi (hiljem Näituse) tän*nurgal ilus maja* 

Aastal 1880 või 1881 asutati Fraternitas Academica, värvid - violett, 
helesinine, valge. Tartu üliõpilaskonnas leidis juba tol ajal pinda ka or
ganiseerumine korporatsioonidesse teaduskondade alusel. Nõnda asutasid rõ
hute adust õppivad üliõpilased oma korporatsiooni nimetusega "Fraternitas 
Pharmaceutica", värvid - must, punane, helesinine® Värvidekli põhi mustast 
sametist ja sellel helesinine rosett. Fraternitas Pharmaceutica konvent 
asus Tartus LiHe tänavas. Hiljem, Eesti Vabariigi päevil, muutis Frater
nitas Pharmaceutica oma põhikirja ja võttis vastu kõikide teaduskondade 
üliõpilasi. Ühtlasi võttis ta endale uueks nimeks "Baltonia". 

Siin käsitletud asutamise järjekorras järgnesid Frat®Normannia,värvid-
punane, hõbe, sinine, ja loomaarstiteadust õppivate üliõpilaste poolt loo
dud Fraternitas Dorpatensis, viimase värvid - roheline, valge, kuld* Tol 
ajal tegutses loomaarstiteaduse alal kõrgema õppeasutusena Loomaarstitea
duse Instituut. See oli iseseisev õppeasutus väljaspool ülikooli. Frater
nitas Dorpatensis ei vajanud ChJCI luba oma tegevuse alustamiseks ja sei
sis seepärast ka väljaspool Ch IC 1 -d kui mitte ülikooli juures tegutsev or
ganisatsioon. Ka Frat.Pharmaceutica ja Frat.Normannia seisid väljaspool 
ChlCId. Frat! Pharmaceutica liitus ChlCI-ga hiljem® 

Üheksateistkumnenda sajandi teisel poolel suurenes Tartu ülikoolis õp
pivate mitte saksa rahvusest üliõpilaste arv* Nii õppis seal poolakaid,ve
nelasi, lätlasi ja teisi* Vastavalt sellele tekkis ka nimetatud rahvuste 
korporatsioone. Poolakad asutasid "Polonia", nende mehed olid hea esinemi
sega ja head duellandid, eriti püstol-duelli alal. Lasid vastast põlve ja 
tabasid enamuses hästi. Duelli mälestuseks jäi vastane eluks ajaks lonka
ma. Lätlastel õnnestus asutada 1882.aastal oma rahvusliku korporatsioonina 
korporatsioon "Lettoniat", värvid - tumesinine, valge, kuld. Samuti loodi 
"Arminia" ja mõned teised. 

Esimese eesti korporatsioonina asutasid eesti üliõpilased 1881® aas
tal nVironia", värvid - taevasinine, must, valgeo Eestlaste korporatsioo
nile ei saadud kijmitamiseks luba, kuna ChJCI selle vastu seisis. A® 1890 
korrati katset ja voeti korporatsioonile uus nimi - "Fraternitas Vilien-
sis", Värvid - taevasinine, must, valge. Ka seda korporatsiooni ei kinni
tatud, kuna taotluses nähti võimule hädaohtlikke rahvuslikke taotlusi ja 
ülikooli saksasoost ringkonnad algatusele samuti vastu töötasid.Nõnda jäi
gi eesti korporatsioon seaduslikult asutamata, kuigi ta tegelikult hästi 
organiseerituna ja samadel alustel kui teised Tartu korporatsioonid eksis-
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"keeris• Korporatsioonile uue nime valikul3 kus 22.©veebr .1890 Osk® Kallase 
ettepanekul lõpuks "Fraternitas Viliensise" juurde kindlaks jaaäi5 oa.id. 
kaalumisel nimed "Turania*3, !'Aestia" ja "Rotalia15® GhiGI-s hääletasid 6 
sinna kuuluvast korporatsioonist Ourania ja Frat«Rigensis eestlaste ^kor
poratsioonile vastu.® Sama aasta ILnov® keeldus kuraator korporats» kinni
tamast® Tegutsema jäi 1883«a® ülikooli rektori EoVeWahli poolt nime all 
"Verein studierender Esten" kinnitatud Eesti Üliõpilaste Sel,ts samade vär 
vitunnustena, millisena ta praeguseni tegutseb® Oma värve kannab EUS oma 
ruumides* Eesti Vabariigi päevil kandis ta neid väljas erijuhtudel, nagu 
l®mai rongkäigus ja mõnel teisel tähtpäeval® 

Algav 20.sajand toob mõningaid muudatusi Tartu Ülikooli, ja üliõpi
laste ellu® Üldine venestamispoliitika pani püri Tartu üliõpilaskonnas 
valitsenud saksa üliõpilasorganisatsioonide mõjule» l89k<*aastal tehti ül
dise vormirõivastise kandmine üliõpilastele sunduslikuks ja keelati kor
poratsiooni värvide kandmine <> Kuni 1902«aastani ei rabatud uusi korporat
sioone asutadae Arvates 1903©aastast lubati asutada ainult teadusliku ja 
kirjandusliku eesmärgiga organisatsioone õppejõudude -juhtimisel® Alles 
1905>®a® peale lubati asutada uusi. korporatsioon*. ja üliõpilasseltse ®Gh $G1 
mõju piirati ja temalt võeti ta senised eesõigused. 

Esimese eesti korporatsioonina asutati Tartus 190?»a® 9 «.mall korpo
ratsioon "Fraternitas Estica*5® Värvid - tumesinine D roheline5 valge®Juht
lause: "Teos õiglane ja vahvas, ustav sulle., Eesti rahvas®m Frat® Estica 
asutajateks on EÜS-ist lahkunud see osa üliõpilasi ja vilistlasides EÜSi 

,, , kaudu omaaegset eesti rahvusliku korporatsiooni ideed tahtsid teostada® 
Frat®Estica asutajate hulgas olid omaaegse Vironia ja Frat® Vilien-

sise asutajad ja sisekorra kujundajad dr.H»Rosenthaliga eesotsas® 1909®a® 
lU»nov® asutatakse teise eesti korporatsioonina Tartusse "Sakala'2. Selle 
korporatsiooni juhtlauseks on "Üks kõigi eest, kõik ühe eest", värvid -
helesinine, tume violett,, valge® Ka Sakala asutajaiks olid EÜS-is ^olnud 
korporatiivse idee kandjad,, kes lootsid pärast Estica lahkumist EÜS -st 
siiski korporatsiooni kujundada, nagu seda EÜS-i asutajad olid soovinud® 
Sakala oli esimeseks eesti korporatsiooniks, kes endale maja ehitas ja ju 
ba tsaari ajal oma majja sisse kolis® Kolmanda eesti rahvusliku korporat
sioonina asutati Tartusse 1913*a® 9•novembril "UgaJLa"» IJgaia asutajateks 
olid Fraternitas Esticast lahku löönud üliõpilased® Väivideks võeti must, 
helesinine;, valge® 

Algav Esimene maailmasõda tõi eestlaste ellu suuri muudatusi®Üliõpi
laselus võeti ette hulk kitsendusi julgeoleku ja sõjaolukorra tõttu® Aas
tal 1915 pandi kehtima värvide kandmise keeld® Hulk suuremaid ehitusi 
võeti sõjaväe käsutusse^ nende hulgas korporatsioon ,!Eston:La?f maja Tartus 
Tahe tänavas, Sakala maja Veski tänavas jot® 

Kahekümnenda sajandi, algusel suureneb Tartu ülikoolis eesti üliõpi
laste arv tunduvalt® Eelmise sajandi teisel poolel süvenenud eesti rahva 
ärkamisaja mõju cn laienenud kogu üliõpilaskonda ja seal tugevasti süve
nenud® 1905®a® sündmuste tagajärjel süveneb eestlaste hulgas rahvuslik 
iseteadvus veelgi ja selle tagajärjel suureneb ka üliõpilaskonnas eesti 
organisatsioonide arv® Tartu Ghargierter Gonvent- ei ole enam ametlikult 
takistavaks teguriks® Uute eesti korporatsioonide tekkimisega on viidud 
täide eesti haritlaskonna ammune soov - tegutseda võrdsetes tingimustes 
teiste rahvustega oma rahva akadeemilise pere kasvatamise ja esindamise 
alal® Nendes tingimustes kahaneb tunduvalt Ghargierter Gonvendi mõju ja 
tähtsus üldüliõpilaskondlikkudes tegevusalades® ChSG i ise aga püsib eda
si® Uued eesti korporatsioonid ei kuulu ChiGi-sse. Eesti üliõpilaste arvu 
suurenemisega tekkis tarvidus ka kesksete organisatsioonide kujundamiseks 



12 H E I S 5 1 D , Mžl 

19X3,a, toimus Tartus koigi eesti map:U.ayo^^.satsioQnide^esinda
jate koosolek» Sellest võtsid, osa peale Tartr- iii lopiiasorgam.-satsiooni^io 
ka Peterburi5 MosIcbr ja Riia eesti üliõpilaso r ~i-:c±sats3.oon3.de esindajad 
ja see oli esimeseks eesti üliõpilaste konve:7e:rvt siks• Selle otsusega asu
tati Üliõpilaste Leht* ühise eesti llliopilas-i. hiS. L^kandjana® Sellel kon
verentsil ellukutsutud. "Üliõpilaste Lehe Assrclictoide Kogu*1 täitis^ kuni 
1917«aastani eesti tiliõpilaste kesicse organisatsiooni ülesandeid» 

Eesti korporatsioonid® esindajad tulid l"oklo Tartusse 25 • ^ lörtsiks 
1915ühiseks koosolekuks eesmärgiga asutacu E® Korporatsioonide Liit® 
Sellest koosolekust Totsid osa Tartu korporatsioonidest; Frat«Estica*^ Sa
kala ja Ugala ning Peterburi eesti korporatsioonina IC *11 • 1913 ^asuxatud. 
Rotalia ja Riia eesti korporatsioonina 26®lloi/10 asutatud. Yironia»Kokku-
kutsujaks oli Vironia* Iga korporatsioon oli 3sindatud 3 senioriga«. Sellel 
koosolekul asutati Eesti Korporatsioonid© Leping (liit) ja töötati ̂ välja 
ning võeti vastu vastav põhikiri# mis kirjutati alla 28«märtsil 1915 Sa
kala konvendis (tegutses tollal Ueobaltia ruuates Kastani tän«lõpus* kuna 
Sakala oma maja oli võetud sõjale kasutusse ja seal, töötas haigla)«EKL-i 
loomine organiseeritud, eesti üliõpilas te pooli oli suureks saavutuseks 
ühise koostöö* teineteise mõistmise ja hinda^vlc^ itizig Ühiste kõrgete ees
märkide taotlemise alal» EKL* nagu ta asutati* pusib oma põhialustel tä
napäevani ja temaga on liitunud kõik eesti korporatsioonid© 

Eesti rahvustunde süvenemisega süvenes ka nõue eesti akadeemiliste 
organisatsioonide järele* kus valitsenuks ee-nl keel ja leidnuks süvenda
mist eesti kultuuriline tegevus ning rahvuslik kasvatas» Eesti õppekeele
ga koolide tekkimine süvendab seda veelgi ning Hugo Treffneri poolt asu
tatud eesti gümaas lurril kaudu viidi, eesti keel ja eesti meel ka haritlas
konda® Sealtkaudu võia ülikooli ja ühiskonda juurde voolata juba teadli
kult kasvatatud eestimeelseid haritlasi® S;l.i~ peale, s®o® 19®saj© lõpust* 
võib lugeda Tartu ülikooli, juures tegutsevata korporatsioonide nihkumist 
rahvuslikule põhialusele ja muutmist rahvuslikuks ® 

Rahvuslik diferentseerumine tuli esile aga rohkem 20. saj «alul. ja ku
junes niikaugele, et esimeses puht eesti rahmslikvis organisatsioonis-
- Eesti Üliõpilaste Seltsis - Vähenes järjekindlalt saksa keele kasutami
ne omavahelise läbikäimise ja konvendis kasutusel oleva keelena ja asen
dus eesti keelega peatselt ka Fraternitas Esti/>as« 

Eesti Vabariigi Tartu ülikooli päevil olid. kujunenud korporatsioonid 
rahvuslikeks organisatsiooneks ja sellest- joonest peeti püsivalt kinni® 

Tartu sal*8& korporatsioonidesse siirdus siiski, eestlasi., kuid need 
olid aegade jooksul linnades valitseva saksa har:iI,'laskonna kui. ka käsi-
tööliskonna mõju tõttu. saksastunud ja kuulusid Saksa kultuuromavalitsuse 
liikmeskondao Paljudel juhtudel reetsid nende: n«n«kadakate eesti päritolu 
nende perekonnanimed* n^gu Leppiek* Kusiok* Po-.*dder ja teised» 

Esimese maailmasõja löp-H 'toimunud sündmused ja Eesti Vabariigi väl
jakuulutamine ning sellele järgnenud ja eestl.-asbe võiduga lõppenud Eesti 
Vabadussõda -viisid eestlased oma riigis kõikidel aladel juhtivatele po
sitsioonidele® Selles olukorras lahkus Eestist hulgaliselt venelasi kui 
ka sakslasi® Tartus tegutsenud üliõpilaskorpo ratsioonidest lõpetasid mit
med oma tegevuse või asusid Umber teistesse iilikooll-lumadesse - sinna, 
kus asus nende liikmeskonna enamus© Riias oli a-rabu.d lati. Ül.lkool®Guronia 
registreeris end Riia Ül.ikooli juures ja jätkan tegevust seal«Fraternitas 
Rigensis samuti.© Lettonla kui puht läti üll.õpt Lai?o:i:ganisatsioon asus sa
muti ümber .Riiga® Polonia jätkae1 oma tegevust Iseseisvas Poolas® Tartus 
jätkasid Eesti iseseisvuse päevil 'tegevust Estor&a* LivorüaJIeobaltia*Fr'•' 
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Academi^a, Fraternitas Fhaz-snaceutioa (hilj era Baltrmia),Fraternitas Norman— 
riia(Varrid - punane, hõbe, sinine, rebasedeklil valge jactomeldud tään-
täht), Fraternitas Dorpatensis® See oli loomaarstiteadust õppivate üliõpi
laste korporatsioon® Nende korporatsioonide asjaajamise ja läbikäiau ^kee
leks oli saksa keele Liikmeteks oli aga küllalt arvukas kogu eestlasi» 

Vanani Tarto. korporatsioonid ei olnud asutatud rahvasliklcu.de organisat-
sioonidenas nael olid akadeemilise haridusega üliõpilaste organisatsiooni
deks* Kurn, l$»saje alul ja ka kesKpaigu moodustasid, rõhuva enamiku üliõpi
laskonnast rikaste mõisnikkude või linnakodanike pojade siis oli iga heade 
võimetega noormäes korporatsioonis teretulnud liigee OUzmaaasixmiist ülikoo
li tulles oli aga igaühel sulaselge saksa keel otis , kuna koolid olid sak
sakeelsed.® Wonds, i*räi?Jd.s iga haritud inimene saksa keelt ja ülikoolis oli 
Õppekeeleks? samuti saksa keel,» Tol ajal õppis Tartu ülikoolis ka eestlasi* 
kelle arv aasta-aastalt suurenes e Polnud, siis ime, et paljud meie nimekad 
"ärkamisaja tegelased saksa korporatsioonidesse kuulusid* Tuntumatest võiks 
nimetada estoonuseid F®R«Kreut;g3raldi ja F«R«FšÜüs?ianni, livoimst Jakob Har^ 
ta jne®., kana Hugo Treffner, iwKuirikoff j*t. R^ateRigensisesse kuulusid* 
Sraxremal arvul oli eestlasi Neobaltias, arvukalt aga ka Fratl Academicas# 
Eesti vanernapõlve rohuteadlastel kuulus suur hulk Fraternitas Fhaimaceu -
ticasse, kuna eesti loomaarstide enamik oma Üliõpilaspõlve kasvatuse FTati 
Borpatensises on saanud® T/rJfdlik^l Jfeske, kes oma hariduse teatavasti ju 
Leipzigis sai, Iraulus scwJLsftsse korporatsiooni r2Iipsiaft, kus ta, omal ajal 
koguni õisimehem oli tegutsenud* 

SEE OLI ItO aastat tagasi® Rotalia väikesel konvendi korteril Peter
buris, Vassi iii saarol oli mingi maagiline Milgetcfcribe jõiad® Seda päeva ei 
olnud, kiis GJQJ peale ei mindud® Oli päevane töö tehtud,) loengud kuulatud 
Toi laboratooriumis fc Tstoanetwd - oli tee selge, kuüu minna® Ja seal siis 
oldi. - vahel. .1cah.ok0j.i5, enamat! aga kolmekesi või rohkemgi koos - ja tege— 
"/ust leidus kogu a^'.:-.« Kui ju/ot otsa lõppes, asuti paukima või klaverit män 
gi2»a» ^.ga kui Wv-Axilt 3 Moest koos oli, siis l"1ks laul, lahti® Ning 'laule 
oli ig&sugu^M ja koegi oi laulnud raamatust, vaia ikka peast® Lauldi va
hel tundide kaup^.® Kui harva juhtus, et viis ei olnud päris selge,siis tu
li, klavor appi võtta® Algul oli häda, ei oimud meeleolu kohaseid eesti — 
keelseid. l&ule® Leidus ju küllalt eestikeelseid kauneid ja keni. isamaalau
le ja muid ssmti^entaalseid viise., kuid noor Üliõpilane eelistas midagi 
meeleolukamat ja hoogsamat# Magister cantaadil oli siis Ülesandeks mitte 
ainult laulu õpetada, pilli mängida, hääli seada, ja santust juhatada, vaid 
ka uusi laule serveerida® Said siis mõned originaalsed eesti laulud arhii
videst idja otsitud, kuid ttiLi asuda ka tõlkimisele® Siin oli. hinnatud 
abiliseks oonfrl Jüri Ui/oots, Kes' i.3'c küli suur haalemees ei olnud, kuid 
siiski kaasa armastas laulda® Eriti armastas ta rõõmsaid tudengilaule"® Nii 
sai temast Uks parte saksa üliõpllaslaua-ode tõlkija® Tema tõlgetest on ko-

s  u  n  d hO a ®  t a g a s i  



gü. eesti ijliõpüaskoraias lexdaiud »C burssi hiilgus endine", "Krambambuli u 
ja mitmed teised» Ma kardan* et mitmeti tema tõlgetest^ on kadumjäinud ê-
ja vist jäädavalt» Püxisn aga unustuse hõlmast päästa iiht tema tõlge v, mis 
minu vanas '•'•piiblis*1 alal on heitude 

See oli 19«nov»19l5»a^ kui istusime k553: rõõmsalt koos C3Q5. peal ^ -
järgmisel oäeval pidin ma vene sõjaväkke ära sõitma. Oli nagu ärasaatmise 
õhtu* Ja nii siis õlle ja laulude vahel Jüri kadus teise tuppa. oli seal 
nii pool tundi* ja siis oli ta mu "piiblisse,8 järgmise sissekande teinud? 

19enovV.19l5 kell 12*30 öösel». 

Kui armsamat nägin ja ligemal sain* 
siis mõtles ins ergo bibamus* 
Ta põgenes minu eest» Seisma siis jäin 
ja Ütlesin tasa- bibamus 1 
Kui neiu mind suudleb ehk kaisutab ka, 
ehk kulmus i kortsus, taganeb ta. 
mis miitid, kuni paremat miskit ei saa , 
kui armsas bi$ ergo bihairmsi 

Kui sartus mu kutsub mu sõprade seast», 
siis rõõmsasti? ergo bibamus l 
Käes väikene kotike, lahkun te reast, 
veol rõõmsamalt s ergo bibarrus 5 
Suur olgu ja raske ka saatuse vaen, 
leuni rõõmsate elu ma, Sittamas niieni 
Sest rõõmsale abiks on rõõmsate laeni 
Hii,vennad, siis2 ergo bibamusJ" 

See on tõlge õige populaarsest saksa Üliõpilaslaulust "Ergo bibamus11, 
'y.tisest ja külmandest seimist* Ma ei tea, kas Jvir.ll oli juba varem esimene 
salm tõlgitud,, aga seekord mitte kaasas, kuid need kaks salmi tõlkis \JUri 
samas poele t*inni jooksul» 

"Krgo bibamus" on. hoogne, meloodiline laul, mida tol ajal väga sageli 
lauldi» Heie laulmine seda saksa keeles, kuid. ka vene keeles (Neo Rutheen-
laste tõlge)* Oleks kahju, kui aee ilus laul. Rotaalias täielikult unustus-
hölma "rira tooks» 

Jah, kus nad kõik on, kes sel õhtul nii rõõmsalt koos istusid ja laul
sid'; .Airi uluots puhkab juba 10 aastat Rootsi mullas, Kaugel Martini vii-
säp.o Kiine vai aasx-ol siin puhkama, Johannes lusti mõrvasid enamlased Lenin
gradis, jSarl T(H'irmrjn on maetud ka siiri U&l-s, Ott lief vaevleb -vist kusa
gil. Siberis* Ainult Mihkel Luht Rootsis, Frod Torningas Kanadas, Tillem To-
mlngas ja nina USA-s - neie oleme veol järele jäanu/i J Ja soe laul J Ereo 

Kallile conf.^l Paulile rollostus eks JUri U# 

bibarauä I 
Kes kull ütleks, kui kauaks veel? 

y 



Nr.3 M E I E  S I D E  15 

MÕTTEID KORPORATSIOON ROTALIA TEGEVUSE ÜLE 

H. Sandström 

Poleemika meie organisatsiooni probleemide iile on kestnud^"Meie Si
des" juba hulga aega* On sõna võetud ja vaieldud isegi nii põhiliste kü
simuste kallal, nagu Rotalia õigus olemisele ja tegutsemisele© Suurem osa 
ülestõstetud kriitikast on kahtlemata positiivne ning ülesehitav, või Vä
hemalt tahe selles suunas, kaid ka negatiivseid sõnavõtte on esile too
dud. Komistuskive leiame nii mitmel pool, kuid väga kehvad mehed oleksi
me, kui me iga kivi taha kössi tarna jääksime* Me leiame raskusi nii orga
nis eerimisastmes kui ka tegutsemise ajal, kuid need raskused ei ole kau
geltki mitte ülesaadamatud* Juba see fakt, et raskusi arutatakse ja sõe
lutakse, näitab, et meil leidub tahet lahendusi leida» See omakorda tagab 
Rotalia arengu* 

Üks väga elavat käsitlust leidnud teema on meie "noorte ja vanade" 
omavaheline läbisaamine* Kui ühed vaatavad teiste kui "silla-iniraeste" 
peale ja need omakorda liigitavad esimesed "alaväärtus-kompleksidega aja
vooludesse takerdunud maailmakodanikeks", siis on täitsa selge, et prob
leem on tehtud ülespuhutud kolliks* 

Tuues sisse meie vendlus organisats iooni idee, et noorus peab võit
lema vanemate ja vanemad noorte vastu, sumame Rotalia põhimõtted ja hül
game iseennast* Loomulik on ju erinevus vanade ja noorte vahel, aga mil
leks peaksime seda fakti negatiivselt mõistma* Kas me ei saaks seda "sil
da" ära kasutada, mis seni on seisnud sammaldanud seisukorras* Arvatavas
ti ehitati see sild kunagi otstarbe põhjal* Näiteks puuduvad meil noortel 
kogemused ja tasakaal ja neid me vaevalt saavutame enne., kui ise jõuame 
"sammaldanud sillani" * Omaltpoolt anname organisatsioonile vektoriaalse 
karakteri, s*o* suuname kõik jõud tulevikku* Igaüks meist otsib eluteed 
ja tõde ainult endale, ja siinjuures tahame vältida kõike "preväbritsee -
ritud" ja pealesunnitud tõdesid* 

Konvent on see organ, mis lubab meil omavahelises koostöös ja riva
liteedis esile tuua ja arendada iseloome ning kaitsta enda tõekspidamisi, 
tundes mitte pilget vigu tehes, vaid positiivset kriitikat* 

Selliselt vaadeldes Rotalia konventi leiame 5 et sellel on põhiline 
õigus eksisteerimiseks* Teiseks on meie kui eestlaste ülesanne ja püha 
kohustus teenida Eesti rahvast ja maad* Praeguses olukorras saame Eestit 
teenida paremini sellega, et organiseerime paguluses viibiva akadeemilise 
nooruse eestimeelsesse üliõpilasorganisatsiooni* Mitte miinuseks - plus
siks on see asjaolu, et organisatsiocmi on olemas vaim ja traditsioon* 
Sellises õhkkonnas ja teiste akadeemiliste noortega tihedalt labikäies 
kasvab noortest harmooniline isiksus* 

Tuleb aga meeles pidada, et traditsioon ja tõekspidamised järjekind
lalt arenevad ja rikastuvad* Iga juurdetulev liige annab oma panuse või
mete kohaselt* See kõik integreerub pidevalt kasvavaks varamuks* Nagu iga 
sellise arengu juures, peaks ka Rotalias loomulik; olema, et osa tavadest, 
mida kunagi võeti kui endastmõistetavat, on arengu Vältel kaotanud täht
suse ja peaks visatama aegade kolikambrisse * Kui mõnda sellist triviaal
sust peale sunnitakse, võib see mõjuda isegi veidrana. Inimkonna kujutlus 
väärtuste üle muutub põlvest põlve ja sellega kaasas peaks ka muutuma 
meie organisatsioon* Lootusetult jääksime siis kängu, kui me oma tegevuse 
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rajame mineviku arusaamadele• Rotalia varamus on palju Väärtusi ja palju 
ilusaid traditsioone nii Peterburi, Berliini kui ka Tartu ajas tust,millest 
meie noored teada tahaksime ja millega meie oma nüüdset tegevust saaksime 
huvitavamaks muuta, kuid vale taktika on, kui need traditsioonid seaduste 
korras meile edasi antakse# 

Tähtis osa on Rotalia konvendil täita noorte akadeemiliste inimeste 
ühiskondlikus kasvatuses, haarates praegusel juhusel ka mõnel määral noor
te distsiplinaarset kasvatust» Enda vanus te ja vanemate ro talus te seltskon
nas õpib iga noor rotalus teistest aru saama ja lugupidama nii nagu ta 
soovib, et teised temast lugu peaksid» Aga ärgem siinjuures ka unustagem* 
et tähtis ei ole distsipliin distsipliini pärast, vaid et see oleks üheks 
abinõudest sihi saavutamisel, s.o. parema inimese kasvatamisel* 

See, mis eespool on kirjutatud, on kirjutatud mõttevahetuse korras ja 
on otsene tulemus allakirjutanu senistest mõtetest, mis on tekkinud Rota
lia töö ja probleemidega kokku puutudes# Siizi esinenud mõtted ei preten
deeri mingile tähtsale kohale Rotalia mõttemaailmas, vaid tahavad ainult 
olla üks lüli meie meie ikka kompaktsemaks muutuvas mõtteketis# Lõpuks ta
haksin veel teha ettepaneku meie "vanade-noorte" probleemi lihtsustamiseks 
sel teel, et ristime rotalused ümber 11 senior-rotalusteksn ja "junior-rotä
iusteks11 • See teeb olukorra kergemaks, sest traditsiooniliselt kõlavad 
"senior" ja "junior" väldivad palju ebameeldivusi, mis on ühendatud "vana11 

ja "noore" mõistega. Niisiis, seniorid ja juniorid -
v i v a t l c r e  s c  a  tl f l o r e a t  R o t a l i a I  

.//. 

/ 

oor on kevad, mis põhja kaljudel 
tulisi jalu tuikab, ' 
hällides vete vahuseil harjadel 

sõuab ja huilab ja huikab. 

õ\ uur '/on taevas, mis kodu kaskedes 
silmili unne vajub, 
kevade kaja uijastes rõõmudes 

hoiab ja helgib ja kujub. 

rpcr on süda, mis lcodti isa^Ludds 
taevaga vuidu tuikab, 
kevade sünni kirgastes väludes 

tuksub ja tajub ja tuikab. 

Johannes Kaup f . / 



Johannes Kaup 

AT.T. A KTRJTTTANTTTF, siLnahakanult vähemalt kauel. korral on selle välja-
ande veergudel paari viimase aasta jooksul ,rM'3ie Side*2 sisu- ja toimeta-
misprobleemide kohta sõna võetud» Küllaldane süvenemine ja küsimuste väl-
jakasvamine otsesest tööst on olnud sõnavõttude asjalikkuse ja rea heade 
mõtete tagatiseks• Ometi näib, et küsimuse juures ühte kõrvalist asjaolu-
lcest silmas peetud ei oles ajakirja toimetamine on ajakirjanduslik ̂  töö ja 
vajab heade tulemuste saavutamiseks peale töökogemuste ka mõnes ulatuses 
teoreetilist ettevalmistust» 

Kui sellelt seisukohalt !8Meie Side18 seniseid numbreid, vaadelda ning 
hinnata, siis ilmneb, et nende suurimaks puuduseks ei ole mitte ebakorra
pärane ilmumine ega ka paljundustehnika mitmepalgelisus , vaid eeskätt sisu 
organiseerimatus 5 proportsioneerimatus ja seega igale umbrile tema ilme 
ja sisuvahekorra kindlus tamatus• 

Niisamuti5 nagu ajalehte ei saa toimetada ainult- uudistest,vaid sin
na kuuluvad valitsevad ja kõrval=*uud;Lsed5 j'ahtkir jad, päevaprobleemid, ar
tiklid, vested, joonealused jne», ei saa ühtki ajakirja koostada juhusli
kult kogunevast materjalist, vaagimata selle sihilist iseloomu ja üksikute 
kirjutiste pikkust üldruumi mõõtmeis kui ka omavahel» Toimetaja, kes võtab 
endale numbri koostamise ülesande, võtab endale ka vastutuse selle eest , 
et number oleks koostatud kõigepealt vastavalt selle mõttele ja ülesande
le, et see oleks mitmekesine, et sisu mitmesugused osad oleksid tasakaalus 
omavahel kui ka numbriga tervikuna jne© Toimetaja peab olema see,kellel on 
teada oma kaas tööliskonna kir j utamis võime te skaala ja võimalikult olemas
oleva ainestiku tooraine ilme» Toimetaja peab olema ka see, kes annab aja
kirjale tema suuna ja ilme» Ainult kindel organiseeriiriine võimaldab toime
tajal numbrit elavalt kavandada ja sellele ilmet anda® Hitte. juhuslikult 
ei ole tegevtoimetaja enamasti tähtsaimaks meheks toimetuses» Kogu juhus
likult tema katte saabuv kaastöö ei ole muud kui. kõ,rvalin8 täiendus, mille 
tähtsust toimetaja alles rikkalikke tegelika töö kogemai omades tundma ja 
hindama õpib» Igal juhul jääb tegevtoimetaja isikuks, kes peatoimetajalt 
saadud poliitilise suuna alusel väljaandele selle .ilme ja hinge annab® 

Neid tõdesid teades ei julge allakirjutaja, kellel on olnud õnnelik 
juhus umbes lj? aasta jooksul ajalehtede ja ajakirjade toimetamisel vastu
tavalt tegev olla, jagada mõtet, et !5Meie Side" toimetamist vöiks vaikese 
taskuraha eest teostada ükskõik kes» See tundub ajakirjandusliku kutsetöö 
ränga alahindamisena, - selle kutsetöö alahindamisena, missugusel on lei
dunud kull võrdlemisi palju katsetajaid, kuid millisele noorte jõudude 
juurdekasv alati hirmuäratavalt välke on olnud» Kõiki nõudlusi, millede st 
mõned väga suured (nii et sundisid Eestiski. tingimata õigusteadust -õppima) 
ei ole siinkohal põhjust arutada © Kuid vahet tuleb teha kõigepealt repor
teri ja ajakirjaniku, sealt edasi n»n»fiksum-repörter±, osakonna torne ta ja 
ja siis tegevtoime ta j a vahel© 

Konkreetsemalt l!Meie Siden juurde minnes peame kiili kõigepealt kons
tateerima, et oleme selle väljaande "ajakirjaks13 nimetanud, kuid seejuures 
bülletääni omadustele truuks jäänud» Teenime informatsiooni ja diskateeri-
me oma kodukorra struktuuri, vahel ka põhimõttelisi küsimusi,seejuures aga 
sisu väljaehitamist eriti rõhutamata» Kas täidab r!Meie 'S±äen antud olükor-
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ras sellisena oma ülesannet? Kui palju on ilmunud selle veergudel ma/terja 
li, mis "Heie Side" kui ühe akadeemilise organisatsiooni väljaande väärtu
se püsivaks muudab ja selle väljaande uurijale vajalikuks teeb? ^ > 

Olukord ise tingib siin olulisi reforme# Kõik katsed rahvuslike ja ko 
dumaiste teaduste võimaldamiseks eesti üliõpilastele, välja arvatud Roo ^ 
si, on kas tähelelepanematuks jäänud või ainult lubadustesse surnud# Kuigi 
see mingi rahuldav lahendus ei ole, on ometi ka poole lahendusena otstar
bekohane , et "Meie Side" seesuguseks foorumiks Välja arendataks, kus rotä
iuste mitmealalised uurimised järjekindlat avaldamist leiaksid# _See ei ole 
midagi muud, kui järele jõudmine näit# Sakala koguteosele või EÜS-i bülle
täänile • Kui selliseid uurimusi esialgu ka ainult vanemad rotalused teos
tavad, on nende töötulemused sel teel esiteks noorematele kätte saadavaks 
tehtud ja teiseks noorematele' tõuge ahtüd sama teed järgneda# Ajakiri ise 
on võitnud akadeemilist kaalu ja ta nimi allikana püsivaks muutunud# 

Selle olukorra saavutamine eeldab allakirjutaja arvates kahte asjao
lu. Esiteks suurema tähelepanu omistamist vastava raamatukogu soetamisele 
ja teiseks toimkonna moodustamist, kes pikaajalise ettenägelikkusega uuri
mistööde jaotamist korraldama asuks. Raamatukogu vajadusest oli juttu paar 
numbrit tagasi# ALlakir j uta j a tahaks siinkohal täiendavalt veel ainult sel 
le raamatukogu teadusliku osa vajadustele ja mõttele tähelepanu juhtida# 
On viimane aeg Saksamaa turgu ära kasutada, et sealt hädavajalikku hanki
da. Kes sellest sisuliselt huvitatud on, leiab täiendavaid andmeid alla
kirjutaja mõni aeg tagasi alanud seeriakirjutisest ajalehes "Meie Elu"peal 
kirja all "Eesti-ainelise raamatukapi ees"# Meie kirjastustegevus on sil
mapilgul mõneti küll jälle nii traagilises olukorras, et hea tahtmise juu
res sinna sisse lülitudes võimaldub "Meie Sidet" kui ka siihkäsitletud va
jadust kirjanduse muretsemiseks isemajandaval teel katta# 

Toimkonna osas ei näe allakirjutaja paremat teed, kui moodustada see 
koosseisus vii J kogu kirjatoimetaja, koondise sekretär, konvi olderman ja 
kolmas senior ning mag 5 referendi, eeldades muidugi, et neid kohti täites 
vastavaid nõudeid silmas peetakse# Sel teel peaks kõik eeldused siinkä-
sitletud vajaduste saavutamiseks ja "Meie" Side11 sisuliseks ' tõhustamiseks 
loodud olema. Võib-olla hakkab siis ka ajaloo küsimus paigast nihkuma# 

On kindel, et paljud neid ridu lugedes küsivad, miks allakirjutaja ei 
ole oma nõudeid selle numbri raamides ise täitnud. Käesoleva numbri puu
dustes on nende ridade kirjutaja teadlik. Ometi tahaks ta juhtida lugejate 
tähelepanu kõigepealt J.Pedaka artiklile "Korporatsioonidest Tartu ülikoo
lilinnas", mis moodustab kolmandiku pikemast käsikirjast. Artikli ülejää
nud osad - "Eesti korporatsioonid E.V.Tartu ülikooli juures" ja "E# korpo
ratsioonid väljaspool Tartu Ülikooli"- - annab toimetaja ühes valminud numb 
riga edasi, samuti J.Pedaku nõusoleku kirjutada ühe lähema numbri jaoks 
uurimus "Rotalia Teises maailmasõjas" ja käsitleda eraldi vaatluses " Maa
kondlikke kogusiä ja üliõpilasseltse vabas Eestis". On järgnevate numbrite 
toimetaja ülesanne neid materjale vastavalt ära kasutada ja neile lisa mu
retseda. 

Allakirjutaja enda sulest umbes aastase tööna valminud uurimus ""Eesti 
riigilipu tee" oma üle lÖO-lk .mahuga pidi selle numbri raamidest loomuli
kult välja jääma, kuna algselt "Meie Side" jaoks mõeldud uurimus "August 
Mälgu loomingu suundadest18 tuli mitmesugustel põhjustel enne selle numbri 
ilmumist "Tulimullale" anda. ja on selle ajakirja k#ae teises numbris aval
datuna kõigile kättesaadav# Nõnda on allakirjutaja seda tööd siiski jõudu
mööda juba isiklikult teha püüdnud, mille vajadust ta siin rõhutab# Tuleb 
loota, et selline töö meie ridades süveneb ja ilmumisvõimalusi leiab# 
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VÄLKVALGUST XtT/X / JUUBELEXLT 

EKL-u koinmerss Saksamaal 

EKL Saksamaal pühitses oma li.0®aastapäeva 27®märtsil ühes järgneva 
kaatripäevaga Tübingeni laheduses asuvas lokaalis "Waldhörles"* Osavõtjaid 
oli l5> neist 3 külalised* Eesti korporatsioonid olid esindatud järgne
valt: Rotalia - 1, Vironia - 29 Sakala - $s Frat® Estica ls Ugala - X ja 
Frat ® Tartuensis - 1 ning Tehnola - 1© Kõige tugevamini oli esindatud Augs-
burg - 5 esindajat ja 2 külalist. Sõit kohale toimus mitmekordsete autovi-
perustega* mis tingis hilinemise. Seetõttu paiskas ametlik osa segamini ja 
kavatsetud koosolek jäi ära© Kahjuks andis ametlikus osas ennast tunda 
mitme asja unustamine® Rotalia vOJ Paul Magi oli EKL-u asutajaist ainuke, 
kes oli saatnud oma tervitused© Ametlikule . osale järgnenud koosviibimine 
ühes kaatripäevaga möödus ladusalt ja tujuküllaselt© Samas .andis korporat
sioon Sakala, kelle käes EKL-u presideerimine püsis mingi kokkuleppe alu
sel 19^1 •aastast, saadik, sell,e korporatsioon Vironiale iile® 

EKL-u juubelipidustused Montrealis 

11 .veebr, toimus EKL-u õlleõhtu Victoria HalXsis, Montrealis® Osavõt
jaid 69 5 nendest 9 ro talust® Õlleõhtu alguses esitas vili T® Lee te ettekan
de prof® J «Uluotsast tema 10©a®surmapäeva puhul© Esmakordselt Montrealis 
võttis sellest üritusest osa ka kartellis olev korpi Leola, kellel Montre
alis 8 liiget (Leola liikmete koguarv vabas maailmas on 250 

EKL-u U0»a. juubelipidustused Montrealis viidi läbi "Väinla" presidee-
rimisel 2®aprillil asjakohase pidulikkusega© 

Kell 15®15 algas EKL-u koramarss "Royalmount Hallis" Town of Mount Ro-
yalis, millest osavõtjaid oli 83® Külalisena võttis osa ka lätlaste esin
daja® Kommerssi alguses toimus pidulik korpi Leola EKL liikmeks vastuvõt
mine. Kogu Leola Montreali pere sammus saa^i^ eesotsas sen®Liidumega9 kes 
andis tõotuse olla Vääriliseks EKL-u liikmeks ning võttis seejärel istet 
senioride lauas - senini tühjalt seisnud toolil korpi Frat©Liviensise ja 
korpi Revelia vahel© Järgnes EKL-u seniori F®Kuhi sõnavõtt tervituseks ja 
cantus "Hellad vennad". Kõne isamaale frater esticus J.Köhlerilt, millele 
järgnes hümn. Kõne EKL-ule pidas vironus Hanno Kompus5 kes oli EKL-u asu
tamise ajal korpi Vironia seniorina juhtivalt tegev EKL-u asufcamiskoosole 
kute juhtimisel 1915»a® märtsis® Järgnes cantus "Kaunistagem Eesti kojad"® 
Kõne manalasse varisenud ja teadmatuses viibivate kaasvendade mäl.estuseks 
pidas ugalensis K®Raudsepp5 millele järgnes "On vendadest" .Järgnes kõne 
Alma Ma terile tehnolus A®Lahilt ja "Gaudeamus"® 

Järgnevalt asetuvad vandevanemad ja abid senioride laua taha,mille ko
hal vapi asemel suur hõbedane "EKL - kOn valgel taustal, ümbritsetud mõle 
mait poolt sinise kangaga (sinine või valge esineb kõikide EKL-u liikmete 
Värvides)9 ja alustavad "Vaigistage kõne kõmu..„" Meiepoolseks vandevane-
maks oli confrl Juhan Kivestu© Vennastustseremonii lõppedes Vägev ^Gaudea
mus" ja osavõtjate pildistamine © Rotaliast osavõtjaid 21 (k vili$ 6 till 9 
1 rebi), s.o® 100% Montrealis kohalviibivatest liikmetest® 

Samal õhtul algusega kell 20 toimussamas EKL-u pidulik perekonna-õhtu, 
osavõtjaid koos külalistega - teiste eesti akadeemiliste organisatsioonide 
esindajad abikaasadega - oli 12lt© Pidu kestis ülevas meeleolus kuni kella 
3.-ni® Rotalia perest osavõtjaid 16 © Sündm ®f ümis ja helil «confrl J®Müürsoo® 
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EKL-u juubelipidustused New Yorgis 

New Yorgis toimus EKL-u asutamise: 40®aastapaeva t&histamme piduliku 
aktusega 2 7 email Eesti Majas3 millest võttis osa umbes 20 ro talust® Aktus ei 
esines kõnega vila Paul. Mägi® 

Laupäeval5 2 «aprillil toimus samas EKL-*i U0®a* juubeli~kommerss«, mil
lest 91 korporandi hiilgas võttis osa 15 rotalust - 6 vilä^ 6 confrS ̂ ja 3 
rebi Kommerssil teostus ka korpi Leola pidulik vastuvõtmine EKL-u liikmeks 

:ss:ss::ss: HEJADESI JA MÄRKMIKEST §S S S S : S S Ž : S  

Sisukaid ridu Inglismaalt 

Ühes k«a. algul kirjutatud kirjas märgib v:üJ droEndel Aruja muuseas s 
18Su teisele kirjale vastamine viibis5 kuna ma kogu jöulu aja olin vä

ga kibedasti ametis maalri r9 puusepa ja puhastaja toos® Uueks aastaks, kui 
r i s t s e 1 i s e d (toim®sõrend&) saabusid, olin veel ametis nagide 
Ülespanemisega ja Lossmam. tuleku ajaks sain ka Välja trepile lambi vai-, 
mis® Uue maja ja osalt ka mööbli tegemine on majanduslikult sobiv^kuid aja 
sööb ära®n 

"Kirjutan selle kirja i-ge.o t>«88 

ConfrJ Gusten Lutter5 kes pärast abiellumist läinud aastal Wilming-
toni(Dele) elama asus* on sinna pusima jäänud* K®a® märtsikuul sündinud 
Clyde-Otti ootab igal juhul kahe keele õppimine., kuna ta ema eesti keele 
alal juba nüüd suuri edusamme teeb* Ühes nende ridade kirjutajale saabunud 
eestikeelses kirjas palub ta üsna asjatult mõningaid vigu vabandada^ "kuna 
Kustit kodus ei ole ja ma kirjutan selle kirja ise» 

Uus abielumees 

^•aprillil toimus New Yorgis? Eesti EvvLuteri-usu kirikus rebi Arvo 
Jala j ase laulatus Nanoy Keene 3gae Noorel abielumehel tuleb siirduda lähe
mail päevil armeesse® 

Karl Laantee or&ineeritd 

17®apr.il 1 ,il kell Lj, p®!» toimus New Yorgi Pauluse kirikus c'onf r S Karl 
Laante6 ordineerimina luteri pastoriks«» kellana ta siirdus teenima- kahte 
kogudust Virginias * Sündmusele elasid kaasa ka paljud ro täiused® 

Uuel teenistuskohal, ei ole confr* Laantee piirdunud ainult koguduste 
teenimisega yCIimulikuna5 HQ,S selo.es ümbruses küllalt suurte raskustega seo 
tud5 vaid on jätkanud ka pubxxtsistlikku tegevust raudse eesriide taguse 
olukorra selgitamiseks» Ühe viimase artiklina ilmus ta sulest "United Lut-
heran Publ.icati.on House^i" väljaandel ilmuvas na.dal-ajakirjas "The Luthe-
ran" (Nr.32 - 11 .mai 1955) 3-lk»artikkel pealkirja all "America8s ~ Vm>P 
Speaks of Faith"® 

Soomlased soonivad sõprus^ süvenemist 

Nagu Varsinais-Osakimta 1*9® aastapäeva pidustus i,est 26®märtsil Helsin
gis osa votiiud jonfri Ae Suur söö t« teatab $ on f • oomla s e d a^raldanud soovi sõp 
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rus suhete senisest laiemale alusele viimiseks* Senine suhtlemine sõprus-
Läepinglastega on olnud seni teatavasti ainult Rootsi koondise olul# 

Rotalia koondis Chicagos tegutseb 

Färast Rotalia koondise asutamist Chicagosse on seal tegevus märga
tavalt süvenenud* Färast confrl R.Magi lahkumist täidab Chicagos olderma-
ni kohuseid confrJ A.Tomusk» 

Rotaluste kultuurilist tegevust 

Vill ümar Tammelo on avaldanud Austraalias ilmuva "Meie Kodu" veer
gudel mitmeid filosoofilisi artikleid kirjandusliku loomingu olemuse ning 
tekke taustal. Tema rahvus vaheliselt suurt tähelepanu ja tunnustust ärata
nud saavutuseks on aga kaasautorlik panus prof» Julius Stone!i kapitaalse
le teosele rahvusvahelise õiguse alal* "Legal Controls of International 
Conflict". Kõnealune 900-lk» teos on kirjastatud Maitland Publicat» poolt 
Sydneys, Stevens and Sons poolt Londonis ja Rinehart and Co poolt USA-s» 

Confrl Jüri Mandre on jätkanud edukalt komponeerimist, eriti mees- ja 
segakoori laulude alal. Andmetel, mida ta ise keeldub kinnitamast, on tal 
ulatuslikuma tööna valmimisel operett. 

Confrl J oh. Kaup il on valmimisel E.Kerni idarinderaamatu "Suur joobu
mus" tõlge, mille väljaandmiseks ühe eesti kirjastuse poolt autoriga le
ping sõlmitud. Sama autori sulest ilmus viimases "Tuimulla" numbris põh
jalikum uurimus August Mälgu loomingu probleemidest* 

il.juunil tähistas New Yorgis oma 60-nda aasta sünnipäeva vill Sulev 
Kelder, mispuhul paljud ro täiused teda ja ta perekonda onnitlemas käi 
sid* Kogu päeva oli Sulevi külalislahke kodu kaasvendadele avatud ning õh
tused, tunnid veedeti ehtsas burshi-vaimus, c antus te kolades koos» "Meie Si
de" usub, et ta kogu Rotalia südamehäält tabab, kui ta kogu korporatsiooni 
pere nimel vill ja ksvill Kelderit tema nüüd juba möödunud märkpäeva puhul 
veel kord südamest õnnitleb ja siit alt lõuna poolt kolmekordse • . "vivati" 
New Yorki lähetab* 

Sulev Kelder sündis U* juunil 1095 Võrumaal, Kooraste vallas,põllumehe 
pojana. Õppis Otepää ja Tartu Treffneri gümnaasiumis, mille 1917»a» lõpe
tas» Õppis Tartu Ülikoolis algul keemiat, siis metsandust. Tegutses Kast-
re Peravallas Õppemetskonna ülemana, Harjumaal Kloostri metskonna ülemana 
ja Virumaal Alutaguse revident-metsaülemana» Alates 1931 »a.oli Sulev Kel
der Võrus revident-me tsaül emaks • Põgenes sealt Saksamaale, kus töötas kuni 
laagrisse siirdumiseni metsa taksaatorina• 

Alates Augsburgi laagrisse siirdumisest töötas laagri ametnikuna•19U9• 
aastal emigreerus USA-sse, algul lõuna poole, siis New Yorki» 

S»Kelder on neid väsimatuid mehi, keda kohtasime Eestis küll metsaühin 
gute juhatuses, küll haridusseltsides, kaitseliidus, skaudf. sõprade seltsi 
juhatustes s Võru Kandle Seltsis esimehena jne» Noorte sõbrana ei ole Sulev 
siingi USA Eesti Skaudisõprade Seltsi juhatusest eemale jäänud» Rotalia 
perre kuulub S* Kelder alates 192lt.aastast. 

Seltskondliku töökoorma kõrval väljaspool on S.Kelderi kodu alati sõp— 
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radele selleks avatud sadamaks olnud, kus niihästi peremees kui ka tema 
alati heatujuline koldehoidja sisseastujale avatud südamega vastu tule -
vad. Tagasihoidlik ja vaikne, seejuures siiras, sõbralik ja aval - selli
sena on Sulev Kelder oma kodule ja selles valitsevale õhkkonnale iseenda 
ilme andnud* 

Pigistame, kallis Sulev, confraterlikus sõpruses Sinu kätt ja looda
me, et Sa üle 60-ne jõudnult sini-raust-rohelise värvikolmiku truu pere
liikmena senise õnneliku käega selle värvikolmiku sini-must-valgega ühen
dades üle oma kodu ja jätkuvate aastate laotad - õnneks iseendale ja ees
kujuks noorematele kaasvendadele, kelle sõprus Sind saadab* 

Ühe artikli õienduseks 

Asjaolude selgituseks olgu teatatud, et allakirjutaja artikli ilmu
mine eelmises USA-s ilmunud lfMeie Side" numbris tuli autorile ebameeldi
vaks ja suureks üllatuseks© Kõnealune vastus confrl Hellar Grabbile tema 
sõnavõttude puhul Rotalia probleemidest on kirjutatud tubli, aasta tagasi, 
kohe pärast tema artikli "Rotalia nooruse ja järelkasvu probleeme" II osa 
ilmumist "Meie Sides" nr*l,195>lj.o Färast pikemaid isiklikke jutuajamisi 
mitme vill ja confrl New Yorgis, Laket-joodis ja mujal läinud kevadel ja 
suvel ning asjaolude arutamist confrl H.Grabbiga isiklikult teatasin ma 
artikli tagasivõtmisest, kuna selgus rida asjaolusid, mida mina vastuse 
kirjutamisel ei teadnud* Artiklit mulle tagasi ei saadetud ja ma lugesin 
küsimuse likvideerituks• Seda üllatavam on nüüd kogeda, et pärast .• aasta 
möödumist, missuguses ajavahemikus confrl H*Grabbi on mitmel korral prae— 
sidiumi koosseisus konvendi juhtimisest osa võtnud ja praegugi seniorina 
toimib, on leitud olevat võimalik ilma autori poole pöördumata selle kir
jutise "Meie Sides" avaldamine* 

Kuna mitmed aktuaalsemad küsimused vahepealsel kõnelusel confrater 
Grabbiga^selgitatud olid ja ühtlasi ühisele seisukohale oli jõutud,et Ro-
taliat mitte viljatutes omavahelistes vaidlustes, vaid ühises töös edasi 
saab arendada, siis pean oma kohuseks siinkohal confri HeGrabbi ees va
bandada, et kõnealune kirjutis minust mitteolenevalt siiski avaldamist on 
leidnud* Olen veendunud, et confrl HeGrabbi vahepealsetes juhtivates üles 
-annetes palju oma selleaegsetest murrangulistest ideedest kas teostada 
on suutnud või tegelikkusega kohtudes neist loobuma on pidanud* 

Täielikule eksiteele näib confrl H*Grabbi olevat sattunud oletuses,et 
ma oma artikliga kunagi tema isikule oleksin tahtnud kallale tungida® See 
arvamus on põhjendamatu ja väär, kuna ma seda artiklit ei ole kirjutanud 
ühegi, isiku vastu, vaid Rotalia kaitseks, võttes seejuures aluseks confrl 
Grabbi poolt konstrueeritud postulaate ja toetudes teiselt poolt rahvus
liku üliõpilaskonna vaimse kontinuiteedi äraproovitud nõudeile,mis minu 
arvates eriti kehtivad peaksid olema* Missugustena mina neid nõudeid an
tud olusuhetes näen, selle juures olen ma peatunud teistes sõnavõttudes 
selle numbri raames* 

Kui minu teadmata ja minu tahte vastaselt avaldatud artikkel mõninga
tes lausetes või lõigetes siiski teissuguse mulje jätab, siis saab seda 
ainult lapsus linguae vöi lapsus calami arvele kirjutada* Kahjuks puudub 
mul ka sellest artiklist, nagu kõikidest minu kirjutistest ärakiri* 

Loodan, et confrl H*Grabbi kõiki neid asjaolusid teades ilmunud, kir
jutisest enam mingeid seal olematuid ega sinna kavat.sematuid kallaletunge 
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oma isikule ei otsi, •vaid konvendi juhtimisel j6iili.se ja andeka geniorina 
nende rohkete ideede alust ka tegelikkuses tõendab, mis ta ule aasta ta
gasi püstitaso Selles mõttes soovin talle õnnelikku kätt ja raugematut 
energiat samas sõbralikus confraterlnse s 9 nagu ma seda tarna vastu olen 
tundnud ja edasi tunnen» 

Johannes Kaup ,RctJ 

Tükk Tartu vana tudengielu HoVoHoemsri Jutus tuses 

Idasõjakäigus jäljetult kadunuks jäänud s.skaa kirjanik Herbert Hoer-
ner on oma rikkalikus Balti-ainelises loomingj.fi (Suur puu, Tsaari nais-
kutsar, Hall ratsamees , Laine j*t«) ühe Jutustuss " "Viimane laiuln - Tar
tu vanale üliõpilasromant:ikale5 eriti püstol-dijellüe ja sellega kaasne
vale pühendanude Peategelaseks jutustuses on ilmselt korp5 Curonia või 
Livonia värvikandjad oina aja vaiznus, kusjuures tegevustik-vaheldumisi Rü 
as ja Tartus areneb* Sama meisterlikkasega5 naga HoVoHoemer aua teised 
Balti-ainelised tööd Ulesehitab, käsitleb ta siingi ainet5 osutades eri
list kallakut psüholoogilisele ainesse süvenemisele* Töö on elav^, huvitav 
ja ainulaadne, 

Arvestades "Viimase kuuli" sisuomadusi ja selle huvipakkuvast nii noo 
remale generatsioonile, kellele see tüki vana üliõpilaselu lähemale toob, 
kui ka vanematele "heade mine vikupäevaden meenirfcajana, tahaks allakirju
taja asjaosalise saksa kirjastusega valitsevat head suhtlemist arvestades 
arvamust avaldada, et teose tõlkeloa saamine üsna soodsalt võiks toimu
da. Teose mahtu - 76 lk:e saksa keeleü - arves V/b 3 ei. ole kahtlust,et sel 
le väljaandmine ennast kogu Rotalia poix toos-"- levitar,iisse rakendudes 
ära tasub ja mõningaile üritusile senisest sovr. :'lur;c aitab rajadäo 

Kummaline kirjutis kö^oratsioonidest 

Pealkirja all "Vana vedelik vanades vaatides?" avaldab Rootsis ilmuv 
"vabameelsete ideede foorum11 "Vaba Eesti11 oma k»ae esimeses numbris init-
siaal "MeL*81 sulest pikema kirjutise saksa korporatsioonidest, kust loeme 
muuhulgas järgmist; 

"Kõrvuti siira tahtega elujõulise demokraatia kindlustamiseks tõstavad 
pead nii mõnedki kummitused 85vanast heast ajast18© 

Ühe niisuguse kmmaituslikii nähte võtab vaatlusele. Winfried B?3ll paaris 
artiklis Euroopaliikumise rahvusvahelise noorsoosekretariaadi häälekandja 
"Jugend Europas" detsembri- ning jaanuarirnMbidtes e" Edasi nimetab autor 
saksa Bursehenschaftide kolmandatel sügispäevadel Berliinis esinenud lii-
duparlamendi saadiku Gül.e sõnavõttu, milles olevat nõutud kõikide nende 
alade taasühendamist, mis "kas kirjutatud, või jumalike seaduste põhjal 
Saksamaale kuuluvad, kusjuures 1937»a piirid ses suhtes mingil moel kül
laldased pole" e Böll leidvat, et "korporatsioonid võivad kaugemas pers
pektiivis määravalt kahjustada noori saksa, vabadusmeelseid-demokraatlikke 
püüdlusi, sisendades noortele'inimestele läbini väära pildi ühiskondli
kest väärtustest ning põhimõtteist - ja just nendele noortele, kes võib
olla hiljem samade organisatsioonide rafineeritud "ametipatronaashi11 -süs-
teemi abiga jõuavad ühiskondiikele votmcpositsi.onnidele«,J Bölli sõnavõttu 
kommenteerides lisab "M«L«Si väljendi nselle vanade privileegiinnideühiskon 
na väärnähete taasõitseng31 ja ütleb, et Boil ma iravat oma artiklis "noo
remate tudengite teadmatust korporatsiooni,de üsna süngest rollist minevi
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kus" ja ütlevat, et algul olevat tudengid, kinnitanud, "et ega keegi seda 
tembutamist nagunii tõsiselt ei võta", Kuna aga "vanade eeskujude võim tu 
gevam olit! , praegu "endised rituaalid ning %ärrasmeeste-ühenduserr müsti
ka täie au sees seisab" ja %lrtscha£tswunder "-vabariigis taaselustunud 
biedermeier-vaiinsusele korporaixtlusega kaasnev sotsiaalne aupaiste mar
jaks ära kaiuh% siis aitavat Bölli arvates "siin vaid korpide rüütliro-
mantdka, s0o« vormi naermVäristamine koos järjekindla asjaliku selgitus
tööga noorte seas sisu osas3 mis nende vormide vaigus piileskleb,tr 

Kirjutisest ei selgu toimetuse seisukoht ega oie siin vaevaks voetud 
ka selgitada, missuguse korporatsiooni põhimõtteid Gille esindas ja kui
das tema esinemine vastu võeti© Kahetsusväärne on aga kirjutise avaldami
ne sellisel kujul, sest kõikide korporantide "maade valluta j aks" tembelda
mine ja korporatsiooni mõiste ühise t?raütliroxiiantika vormi" alla asetami
ne ei ole õigustatud ega, näita toimetuse erapooletusto Isegi Lääne-Saksa
maa. olukorra ja, meeleolude suhtes mitte, Kui saksa korporatsioonid aga 
oma õigusi kommunistliku Venemaa poolt vallutatud Ida-Saksamaale rõhuta
vad, siis ei ole selles midagi erilist© 

Kanada koondise Ifontreali osafefona liikmete nimekiri, 

1 «Habicht,Eans - 1833 BlvcL St«Clemaine , Ville StoLaurent, 
2,Joram, Aleksander - 3?õ5Dupui3 Ave,,Aptol6s Montreal 2% 
3oJänesLembit - Fishery Products Ltd«, Trepassey, MFDL. 
4, Kive sto., Juhan - 586 Westluke Ave*» Montreal 29, WQ. 
5'cLaansoo, Felix - 5820 Souart Sto, .Aptol5, Montreal 29, 
6oLeete, Taimo - 310 ;9th Ave», Ville La Salle. 
jo Lunin, Paid - 910 Lamer Sto, Apto Ii, Ville St» Laurent,c/o Tubalkainen 
ö»Müürsoo,^ Juri - 1617 Dorchester St, West, Montreal, 
9 «Nõmm* Oskar - hŽ?5 B-enholme Ave*, Montreal, NDG, 
10. Ojamaa-, tilo Q *I\! e S,'Sdia Dr ador Rly Co, Sevsn Islands, P,Q, 
11.Raitare, Lembit - 1)955 Maplewood Ave,, Apt»12, Montreal 29. 
12 Romman, Aimar ™ 1189 Se^iour St», Montreal» 
13®Tarendi# Alon - 1l820 Borden Avee, Apto20, Montreal, HDG, 
I4«Urvandi, Faul =- I4.865 Oumöerland Ave», Montreal, NDG© 
lp .Erlemann, Viktor - 3CX")7 St, Catherine Sto Mest, Montreal» 

Lühiteateid Montrealist 

- iSoapialljj. teojtmxs Montrealis EKL-u presideerimise üleandmine Väixi-
lalu - korpi Vxroniale• 'U1 

lp o ma il voeti UI l vastu Endel Arro, kes õpib 5 —ndat Mnp-i n -i 
üliicooli ̂ hitelctuuri. 1.aprillil võeti 1?1, Pa2 k^s 
teIm±iiSu.. opan.guid alustas Tallinna Tehnikaülikoolis ® 

G""r,ri Rosmai sõitis kuuks ajaks puhkas- ja ärireisile Euroo
passe. Lahkus Jiewlorgxst 18.mail suunaga Göteborgi. Tagasi saabub Inglis-
maa kauau jaanipäeva paigv.e 

- Confri Oiaf MXllert (Ifcrthfield) sõidab puhkuseks Euroopas sedas
tades muuseas Ka Saksamaad. Laev lahkub Montrealist 9.juunil. Läbisõidul 
kavatseb confri O.Milleri peatuda ka New lordis. Laoxsoidui 

- Kokkuvõte näitab» et "Meie Side" nr.1,1955 toimetamine peale raha-
j-ste kulutus te nouflxs tööpanust Ümmarguselt 150 töö tunni ulatuses. 1 
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K e v a d k o m m e r s s  lc u t s ub 

Seeaastane kevadkomners s New Yorgis toimub 1 aupäe vai 511.•j urnil alguse
ga kell 18©CX) Eesti Maja keldrisaalis« Kommersi päevakord on tavakohane» 
Kommerss on interne «, kuid samas kell 20 järgnevast koosviibimisest on või
maldatud osavõtt ka külalistele 

Ilmus EKL-u nimekiri USA-s 

Lühike aeg tagasi ilmus New Yorgis trükist EKL-u nimekiri USA-s, mis 
sisaldab kõigi H liikmes-korporatsiooni USA koondiste nimekirjad, nende 
hulgas ka alles hiljuti EKL-u liikmeks vastu voetud korpi Leola® Nagu ni
mistust nähtub, elab viimase 25 vabas maailmas leiduvast liikmest 9 USA-s• 

QaMillert ja HoGrabbi ajakir janduslilais 
tegevuses 

Confrater Hellar Grabbi, kes toimib juba mõnda aega Rootsis ilmuva nn® 
"vabameelsete ideede foorumi" häälekandja "Vaba Eesti" esindajana ÜSA-s,on 
sama ajalehe k«a« 1-ses numbris ilmunud teate kohaselt koos J*Korki5 Avo 
Laeva ja confrJ Olaf W.Millertiga toimetanud kõnealuse lehe 2-se numbri, 
mis pidi ilmuraa aprilli lõpus USA erinumbrina • Eelteate kohaselt pidi num
ber sisaldama kui tuur a r tilde id 3 ilukirjanduslikke palasid ja aktuaalseid 
ringvaate id e Kuivõrd conf Jconfri! Grabbi ja Millert selle numbri raamides 
isiklikult sisu alal rakendusid ei ole toimetusel teada, kiina ilmunud 
nuiiibrit meile saadetud ei ole. 

R* Palsi ootab spordi.suvi 

Nagu confrJ ü»Palsi Ühest teatest selgub i9 ootab teda sel aastal inten
siivne sportlik tegevus o Samaaegselt kevadkommeraiga on ta rakendatud Spor 
-ailiidu korraldusel Lakeuoodis toimuvatel treeningpäe vadel• Kuna 2®,3» ja 
U*juulil on kavas korraldada Esimesed Idaranniku Spordimängud., tuleb tal 
selle eelaegadelgi püsivalt spordirakkes olla ja Lakewoodis liikuda® 

T&lmlngtorilased külastasid baltimorlasi 

Kuna TC.lningtoni on kogunenud praegu 3 rotalust9 missugusele arvule 
veel käesoleva aasta sügiskuudel lisa oodataksesiis on tekkinud ka pare
mad väljavaated senisest energilisema tege vusearendaaiiseks, eriti käsikäes 
kaasvendadega Baltimore8 io 9 kus leidub teatavasti 5 rotalust* Tulevaste 
võimalike tegevusaluste. selgitamiseks külastasid Wilmingtonis asuvad rota-
lused märtsikuul kogu koosseisus paari kaas venda Baltimore 'is, kus veedeti 
üheskoos hulk hubaseid tunde» Eriti rõõmustavaks kujunes see visiit vüi 
Johannes Pedakale« leuna külastajaist kaks osutuvad tema õpilasteks ja abi
turientideks Augsburgi päevilts keda ta USA-s esmakordselt kohtas ja kel
lest üks on juba stuudiumi lõpetanud ja tegutseb insenerina»Otse selle nr» 
valmimise silmapilgul saabus uus Idlllakutse Baltimore1 ist, seekord confrl 
Jüri Mantirelt «, Kuuldavas ti suhtleb Baltimore 'iga ka confrl K, Laan tee« 

"Heie Side" nr. 3, 1955" (5«aastekäik}* Väljaandja: Korporatsioon Rotalia 
USA koondis. K0oenumbr:i toimetas Joh*Kaup, paljundus - AoSoobert. Number 

ünms 300 eksemplaris 9® juunil 1955 Wilmingtonis}Del« — 
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ete*)k 

Saatefo. 

Käesolev "Meie Side" on välja antud New Yorgi konvendi poolt, 
Rotalia USA Koondise rahalisel toetusel. Koheste trükivõima luste 
puudumise tõttu hilines ilmumine kaks kuud, mida palume lahkesti 
vabandada. Materjal oli koos ja trükivalmis juba novembri alguses ja 
sellest tingituna ei esine selles numbris kõige uuemaid uudiseid Rotalia 
tegevuse kohta, kuna ma ei leidnud otstarbeka olevat neid hiljem juurde 
poetada. Need võite leida järgmises "Meie Sides", mis ilmub Kanada 
Koondise poolt väljaantuna ja milline on juba toimetamisel. Kavatsusel 
oli selle numbriga tähistada kümne aasta möödumist sellest päevast, 
kunas esimesed rebased "pagulasajastul" vastu võeti (novembris 1945, 
Göteborgis) ja ühenduses sellega ülevaadet pakkuda Rotalia juurdekas-
vust möödunud kümne aasta kestel. Kahjuks ei saabunud aga Stock
holmist selles ülevaates vajalikud statistilised andmed, mille tõttu 
pikem ülevaade selle kohta jääb käesolevas numbris ära. Küll aga 
ilmuvad siin vii! I. Tammelo ja vii! A. Truusööti vastavasisulised 
artiklid. Muu materjal ja kaastöö selles osas ilmub loodetavasti järgmi
ses numbris. 

Käesoleva numbri toimetamisel on kasutatud tsentraalse toimetuse 
meetodit, kusjuures kirjasaatjad-abitoimetajad on asunud teistes Rota
lia organites. Sellega ühenduses avaldan suurimat tänu vii! Jüri Adila'le 
Göteborgis, vii! Alfred Kalmet'ile Lundis, vii! Ilmar Tammelo'le Syd
neys, confr! Felix Laansoo'le Montrealis ja confr! Helmut Sandström'ile 
Torontos. Samuti suurim tänu kõigile teistele kaastöölistele ja confr! 
Aado Perandile, kes trüki tehnilise toimetamise oma kanda võttis. 

Tegevtoimetaja. 



KORPORATSIOONI ÜLESANDEID 
Vil l  I lmar Tammelo,  Sydney.  

Eestis oli korporatsioonide põhiülesandeks kasvatada akadeemilisi 
noori väärikateks ja võimekateks meesteks töötama meie maa ja rahva 
hüvanguks aladel, kus akadeemiline haridus oli vajalik. See ülesanne 
kuulub meile ka põgenikupõlves, kui soovime olla rohkem kui mineviku 
vari, kui soovime kujutada endist muud kui tagasivaatava sentimentali-
teedi läbi kokkukuuluvate keskealiste ja vanade meeste koondist. 

Tahan rõhutada, et meie põgenikesaatus ja põgenikupõli pole toonud 
nii olulisi muudatusi korporatsioonide ideoloogilistesse alustesse, et 
meie organisatsioonid oleksid kaotanud oma elumõtte. See haarav tervik, 
millele oleme olnud pühendatud oma ihu ja hingega, on Eesti rahvus. 
Poliitilised sündmused, mis purustasid meie iseseisva riigi, pole hävi
tanud meie rahvust kui substantsi. Ta eksistents jätkub kodumaal ja 
võõrsil, nagu jätkub Eesti pinna olemasolu. Muudatus on toimunud vaid 
selles, et legitiimne poliitiline autoriteet on vägivalla läbi eraldatud 
Eesti kehast, mis on toonud kaasa meie riigi surma. See autoriteet ju
riidilise ja poliitilise faktina püsib elavana tema elu võimaldavas at
mosfääris võõrsil, ja ta ootab võimalust, et ühineda Eesti maaga ja 
Eesti rahva enamikuga kui kehaga, et vaba iseseisev Eesti võiks taas 
esile kerkida uuestsünnis. 

Nii meie kui korporantide suureks ülesandeks siin võõrsil on hoida 
alles ja tugevana eesti hing ja eesti vaim legitiimse poliitilise autori
teedi näol ja rahvuskultuuri näol. Et säilitada selle autoriteedi võima
lust, meil tuleb mängida õiget mängu, mis seisneb eesti õiguse normi
dest kinnipidamises ja enamuse tahtele allumises õiguse piires. Meil 
pole praegu Eesti avaliku võimu asutisi, mis poliitilise jõu aktidega 
suruksid maha Eesti õiguse ja huvide vastase käitumise. Neid asutisi 
peab meil põgenikupõlves asendama meie igaühe valgustatud arusaam, 
pikameelsus ja kannatlikkus, mis võimaldab teisitimõtlejaid veenda 
või nende vaadete abil ise jõuda veendumustele ja mis on eelduseks, 
et tahta ja suuta saavutada teisitimõtlejatega kompromisse. Siin võõr
sil end oma rahvusele ja oma riigiideele andununa vajame eriliselt 
suurel määral enes^salgavust, isiklikest ambitsioonidest loobumist ja 
prestiizhiküsimustest hoidumist. Ainult sel moel suudame kõrvaldada 
ja heaks teha kahju, mis on tekkinud meil näiteks kahe eksiilvalitsuse 
häbiväärse rajamise läbi. Kui selline poliitiline olukord jääb püsima, 
pole meil anda vaba iseseisva Eesti uuestisünniks muud kui lõhestatud 
hinge, mis vist küll pole väärt, et üldse inkarneeruda. 

Puhtpoliitiliste ülesannete kõrval siin paguluses on meil kultuurilised 
ülesanded, millede täitmine hoiab elusana ja kujundab tugevana vaimu, 
mille tahame viia Eestisse, kus see võib kanda uusi ja suuremaid vilju 
kui ennem. Selleks tuleb meil töötada kõige oma vaimsete ja materiaal
sete võimete ja võimalustega meie pagulaskultuurielu, mille saavutus
tele võime juba praegu uhked olla. 

Pagulaselu asetab korporantidele ka erilisi ülesandeid, mis puutuvad 
meie organisatsioone kui meie kultuurielu eriavaldusvorme ja meid 
igaüht individuaalselt. Vajame pagulaspõlveski, ja vahest rohkem kui 
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kunagi varem, intiimorganisatsioone akadeemiliste noorte rahvuslikuks 
kasvatamiseks. Vajame siin pererikast, eluvõimsat ja elurõõmsat aka
deemilist organisatsiooni, mis oleks eeskätt noorte organisatsioon ja 
organisatsioon noortele. Hoida sentimentaalselt kinni vana küljes on 
luksus, mida me ei saa endile lubada. See tähendab killustust, nõrkust, 
kadu. 

Kohustus, mis meil rahvuslastena on igal ise endi suhtes on hoiduda 
stagneerumisest, mandumisest. Meil lasub personaalne kohustus arenda
da ja küpsetada. Tuleviku Eesti, mille uuestisündi loodame kõik kaasa 
elada, ei vaja hädapärast neid Eesti mehi, kes me olime, kui kodumaalt 
lahkusime. Ta vajab tungivalt eluvõitluses ja kogemustes küpsenud, 
karastunud ja kasvanud mehi, kes on õppinud laias maailmas, kuhu ole
me paisatud. On naiivne soovida ja loota Eesti taastamist täpselt nagu 
see oli 15 aastat tagasi. Aeg ja elu on edenenud ja arenenud. Meil sei
sab ees ülesanne üles ehitada moodne riik vastav moodsa aja kõikidele 
nõuetele. Selleks vajame eriteadlasi, vajame küpselt mõtlevaid ja küp
selt toimivaid mehi. Me ei tohi hetkekski unustada elutegelikkuse raud
set seadust, mis on muutus, evolutsioon. Vana, mis on kadunud, vaevalt 
kunagi väärib taastamist ja uuestsündi. Mis väärib seda on igavesed 
printsiibid kehastunud vanas, mis uuestisünnis leiavad uue vormi, uued 
võimalused, et viia elu edasi täiuslikkuse suunas. 

Võime öelda, et meie korporantide eksistents paguluses pole tühine, 
kui me seda ise ei tee tühiseks, õõnsaks, mõttetuks. Meie eksistents on 
vastu asetatud loovatele mõttekaile ülesannetele, mida peame kõik jõu
dumööda täitma, et viia Eestit uuestsünnile, et elada kaasa seda uuest
sündi ja et võida truuduses nagu ennem, pühendada end oma maale, rah
vale, riigile. 

JÄRELKASVU PROBLEEMID ROOTSIS 
Vii !  Ants  Truusööt ,  Stockholm.  

Aine "Kümme aastat Rot! järelkasvu paguluses" on väga laialdane. 
Igas maailma osas, kuhu ajaloo tormikeeris idast tulnud vallutajate 
näol paiskas rotalusi, kujunes Rot! edasi-eksisteerimine väljaspool 
kodumaad vastavalt kohalikele oludele ja tingimustele. Kohalikud olud 
ja tingimused on olnud väga erinevad ja sellest olenevalt ka Rot! väline 
eksisteerimisvorm. Allakirjutanu on omandanud oma kesk- ja ülikooli
hariduse Rootsis ning seetõttu kujuneb aine käsitlus teataval määral 
subjektiivseks perspektiiviks nende probleemide üle, mis on aktuaalsed 
ühele noorele akadeemilist haridust taotlevale eestlasele Rootsi oludes. 

Mida mõtleb, otsib ja leiab üks noor üliõpikane liitumisest ühe intiim
organisatsiooniga, mis omab korporatiivse sisestruktuuri? Siin peame 
vaatlema kahte erinevat üliõpilast: 

grupp a) noor üliõpilane pärineb ringkondadest kus puudub objektiivne 
informatsioon akadeemilistest organisatsioonidest, nende 
loomissihtidest ning taotlustest. 

grupp b) noor üliõpilane pärineb kas korporatiivsest perekonnast, ehk 
omab sugulasi või tuttavaid neis ringkondades, kust ta võib 
hankida objektiivset informatsiooni akadeemiliste organi
satsioonide kohta. 
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Vaatleme alul üliõpilast pärinevusega grupist a. Arvamus korporat
sioonide kohta, mis valitseb laiemates ringkondades meie kaasmaalaste 
keskel, on tihti kui mitte otseselt vaenulik, siis vähemalt väga jahe. 
Noor üliõpilane on kuulnud fantastilistest liikmemaksudest, joomisest, 
mis takistab õpinguid; suurest ajakulust seoses konvendi tööga ete.. 
Pealegi kuulub ta automaatselt kohaliku rootsi ülikooli üliõpilaskesk-
organisatsiooni, mis hõlmab kõiki ülikoolis õppivaid üliõpilasi ja on 
oma sisestruktuurilt ametiühing, mille liikmeskond koosneb üliõpilastest, 
kellede huvi keskorganisatsioon mitmel viisil kaitseb, nagu näiteks 
hinna alandused raudteel, teatav ostusoodustus mõnedes kauplustes 
ete. Juhtub ta õppima kas Lundis või Uppsalas, võib ta ka kuuluda 
rootsi n.n. "Natsiooni", mis oma liikmeskonna värbab maakondadesse 
kuuluvuse alusel. Seega omab värske tudeng teatava akadeemilise selts
konna, kus ta kohtab oma ülikooli kaaslasi ja ühe korp! funktsioon ja 
mõte jääb talle arusaamatuks. Nii on tema suhtumine küsimusse, kas 
organiseeruda või mitte juba algusest peale negatiivne. 

See, mis eelpool mainitud, maksab nagu öeldud grupp a) kohta. Üli
õpilane grupist b) omab objektiivsemat pilti ühe korporatsiooni loomis-
mõttest, ajaloost ja sihtidest. Teatavasti on osa meie korpidest loodud 
sihiga, et võõrsil kasvavaid ja õppivaid noori headeks, tublideks ning 
ausateks eestlasteks kasvatada. Nad loodi ajal, mil kodumaa oli allu
tatud võõrale rusikale, kuid kuhu alati võimalik oli tagasi pöörduda. 
Tänapäeval, kus võõrad okupandid järjekordselt meie isamaa on vallu
tanud, on ühel intiimorganisatsioonil korporatsiooni kujul tähtsamad 
kasvatusülesanded täita, kui kunagi enne, kuna vaba kodumaa nüüd 
ainult meie mälus eksisteerib. Suudame me säilitada meie akadeemilise 
nooruse juures eesti meele ja mõtte, siis oleme ka pannud oma rahva 
tulevikule kindla alusmüüri. Need mõtted, mis eelpool mõlgutatud, on 
enam-vähem selged tudengile grupist b. 

Kui siis toimub külalisõhtu, on väga tõenäolik, et tudeng grupist b 
liitub korpiga, kuid tunduvalt vähem tõenäolik, et tudeng grupist a seda 
teeb, kuigi ta külalisõhtul loomulikult objektiivset informatsiooni saab. 
Mõlemast grupist tuleva üliõpilase liitumisel või mitteliitumisel võib 
palju sekundaarseid probleeme esile kerkida. Näiteks kuuluvus mõnda 
teise organisatsiooni (skautlus, kirikunoored ete.), mis nende aja pii-
piiramatult ära neelab; vastumeelsus end jälle teataval määral poisi
kesena tunda kandes musta reb! teklit ja käske täita, olles enda arvates 
juba ammu mees ja isiksus. Lähemal vaatlusel ei ole muidugi kumbki 
neist mainitud põhjustest põhjus, kuna preaguse konvendi elu kohaselt 
võtab konvendi töö aega maksimaalselt paar tundi nädalas ja nii palju 
aega on meil hea tahte juures igalühel; ning mis puutub arvamusse oma 
isiku profaneerimisest alludes vanemate vii! vii! ja confr! confr! käsku
dele, siis on päevaselge see, et kes kunagi ise tahab käske jagada, 
peab olema õppinud neid käske enne ise vastu võtma ja ka täitma. 

Külalisõhtul lasub suur vastutus meil, et oma külalistele sisendada 
neid ideid, mis põhjustasid Rotalia loomise 42 a. tagasi ja selgitada 
Rotalia eksisteerimisõiguse aktuaalsust ka tänapäeval. 

Külalisõhtuga möödub üks etapp konvendis. Külalisele tähendab 
selle etapi möödumine, et temast on positiivsel juhul saanud kas reb! 
või lihtliige, ehk negatiivsel juhul on ta lahkunud külalisõhtult lubades 
veel järele mõtelda nähtu ja kuuldu üle enne kui ta otsustava sammu 
astub, olles teadlik, et see valik terve tema maise teekonna kaasa 
teeb.. Konvendi vii! vii! ja confr! confr! on esimese etapi möödumisel 
objektiivse informatsiooni andjast saanud kasvataja. Et olla kasvataja, 
on väga suur süntees, mis nõuab eelkõige enesekriitikat ja olukordade 
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õiget ning tihti kiiret analüüsi. Noorele reb! tuleb tegudega näidata, et 
need muljed, mis reb! külalisõhtul enesesse imes ja mis otsustasid 
tema valiku, et need muljed ei jää vaid suurteks sõnadeks. Reb! esimesi 
muljeid ja kontakte tuleb katsuda süvendada referaatide, isiklike jutu
ajamiste jne., teel, mitte unustades, et noor on väga tundlik ja vastu
võtlik oma esimesel perioodil, mil ta osa võtab konvendi elust. Mis 
ühele näib loomulik, on võib-olla teisele täiesti vastuvõtmatu. On väär 
ära kasutada noori selleks, et leida kõlapinda omavahelistele pisi-int-
riigitsemistele, mis tihti pärinevad aegadest, mil reb! alles sündimata 
oli. Iseseisev indiviid moodustab oma arvamuse ise sellest intriigist, 
tihti mitte sellise, nagu asjasse pühendaja ootas. Kuid oleme vististi 
kõik ühel arvamisel selle kohta, et korporatsioon ei koosne mitte ainult 
iseseisvatest indiviididest. Kuid ka sellisel juhul võivad tagajärjed 
asjassepühendajale kujuneda ebameeldivaks, eeldusel, et uus vande-
seltslane valel kohal ja ajal kasutab oma uusi teadmisi. On saavutatud 
ainult uus lõhenemine, kuigi algmõte oli otpe vastupidine. 

Mõne aja pärast kristalliseerub välja reb!, ehk nüüd juba, võib-olla, 
noorele värvikandjale oma isiklik arusaamine ja pilt Rotaliast. Selle 
pildi värviküllus ja kirevus oleneb sellest, mil viisil oleme suutnud 
temas huvi äratada ja teda köita oma kodumaa, rahva ja organisatsiooni 
külge. See noor on aga ka samaaegselt kasvatajaile hingepeegliks, kust 
võib jälgida, kuivõrd noor neil teedel edasi sammub, kuhu ta on suuna
tud. Suur osa noortest asub sellel teel, kuid on ka neid, kes pisitasa 
ikka enam ja enam kõrvale nihkuvad. Viimasel juhul tuleb kasvatajal 
eelkõige enese vastu kriitiline olla ja endalt küsida: olid kõik need 
muljed ja eeskujud sellised, et viga ainult eemale jääva noore juurest 
otsida? Pahatihti on viga mõlemapoolne. Seal ei tohi ainult piirduda 
tõiga nentimisega, vaid tuleb katsuda leida moodus, et ära hoida näite 
kordumist. 

Ülalmainitud aeg on olevik. Ajalugu on näidanud, et raudsele dist
sipliinile rajatud ühiskonnad on varisenud, kui nad õigeaegselt ei ole 
osanud olude kohaselt endid muuta. Ühele noorele tuleb selgitada, et 
Rotalia ei ole mingi kivinenud mõiste, vaid elujõuline intiimorganisatsi
oon, mis on suutnud ajaga kaasas käia, oma järelkasvu kindlustada 
võõrastes oludes ja seega näidanud oma eksisteerimisõiguse Välist 
vormi on tulnud, võib-olla, muuta oludest tingitult, kuid inimesed, kel
ledest intiimorganisatsioon koosneb, need on jäänud truuks meie lipu
kirjale, värvidele, traditsioonidele ning mõistetele. Need inimesed 
moodustavad Rotalia sisestruktuuri ja kannavad seda edasi. 

Tuleviku prognoosi seada on praegu väga raske. Kuid on olemas 
asjaolusid, mis annavad teatava raami tuleviku väljavaadetele. Ten
dents näib kalduvat sinna poole, et korporatsioonid paguluses kujunevad 
intiimorganisatsioonideks, mille liikmeskond värvatakse suurel määral 
pärivuse alusel. On ju loomulik, et poeg sammub isa jälgedes ning et 
noorem vend vanema venna valikule järgneb. On sellisel noorel, hetkel 
mil ta oma ülikooli ja rebase põlve alustab, sõpru (gümnaasiumi kaasla
si, skautsõpru, ete.), kes omavad vastava kompetentsi, on usutav et ka 
need liituvad samaaegselt meiega. Seega on garanteeritud juurdekasv. 
Noorte juurdetulek toob endaga kaasa uusi probleeme. Kuid ka uusi mõt
teid ja värskeid tuuli, mis kompletteerivad vanemate vii! vii! ja confr!-
confr! elukogemusi ning elutarkust. See on loomulik ühiskondlik evo
lutsioon ja suurem osa arenguprotsessidest mis on loomulikud on ka elu
jõulised. 

Olen püüdnud valgustada mõnda tänapäeva noore korporandi kardinaal-
probleemidest kasvatuslikul taustal, olles teadlik, kuivõrd subjektiiv
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seks selline analüüs kujuneb. Võibolla olen olnud pisut terav oma ana
lüüsis, kuid olen olnud otsekohene. Minu vaade tulevikule on teataval 
määral pessimistlik. Olukorrad ise on näidanud, et on parem tõele silmi 
vaadata, kui et utoopiliste tulevikukavade üle spekuleerida. Kuid olen 
ka teadlik, et need noored, kes meiega siin võõrsil liituvad, on peaaegu 
eranditult väga heast materjalist. Tõestus sellele on väga lihtne; olen kü
sinud paljudelt noortelt, kes on liitunud Rotaliaga peale Rotalia kodumaalt 
lahkumist, kas nad kahetsevad oma valikut ja vastus on helkinud kui 
rapiiri tera: "EI IIALGI!" 

NEW YORGI KONVENDI TEGEVUSEST 
Lehitsedes eelmisi "Meie Side'-

sid" selgub, et viimane New Yorgi 
konvendi üritus, millest seal juttu 
on olnud, on peetud 4. märtsil 
1955. Jätkame siis sealt ja anname 
ülevaate ja andmeid New Yorgi 
konvendi tegevusest kuni 1. no
vembrini 1955. Väljaarvatud ok
toobrikuu, oli sellel ajal k! praes! 
koosseis järgmine: Rot! x — confr! 
Hellar Grabbi, Rot! xx — confr! 
Kalju Villota, Rot! xxx — confr! 
Felix Tamm ja oid! confr! Aksel 
Lehtmäe. 

Konvendi arvulises koosseisus 
on toimunud järgmisi muudatusi: 
vilistlaskokku on arvatud 6 tegev-
liiget (Ilmar Aasma, Jüri Hinno, 
Lembit Kaid, Karl Laantee, Harald 
Laupa, Jüri Mandre). Uusi liikmeid 
on vastu voetud 8. Rootsist on 
saabunud USA-sse 2 liiget (Heino 
Ambros ja Juhan Toomes Jr.) ja 
Austraaliast 1 (Enn-Ensio Karell). 
Seega New Yorgi k! nimekirjas on 

70 meest, nendest 50 tegevliiget ja 
20 lihtliiget-rebast. Need üllata
valt ümmarguselt välj akukkunud ar
vud tähendavad seega senist New 
Yorgi konvendi kõrgseisu nii te
gevliikmete kui ka rebaste arvus. 
Tuleks aga märkida, et nendest 
New Yorgis või selle lähemas ümb
ruses elavad ainult 19 t! 1! ja 4 
reb!. kes on seega peamiseks 
jooksva tegevuse kandjaiks, kuna 
ülejäänud saavad osa võtta ainult 
siis, kui nad New Yorki sõidavad, 
seda peamiselt suvekuudel ja 
jõuluvaheajal. 

Märtsis peeti kaks k! korralist 
koosolekut — 11. ja 25.-dal. 11. 
peetud E!K!K!-1 anti värvid 1! 1! 
Salmre'le, kes ühtlasi valiti ka 
magister referendiks. Järgnes istu
mine õllelauas. 25. märtsil toimu-
munud koosoleku peaprobleemiks 
oli Rotalia inkorporeerimise ja 
konvendi korteri küsimus. Võeti 
vastu otsus inkorporeerimine läbi 

Pildil vasakult paremale: 1. rida — reb! Rein Ise, reb! Heino Ainso, 
1! 1! Vello Ebrok, confr! Arvo J ai ajas, oid! confr! Aksel Lehtmäe, confr! 
Atso Savisaar, 1! 1! Hans Raudsep, 1! 1! Valfried Blumfeld, reb! Andres 
Männik. 2. rida — confr! Jüri Adamson, vii! Heikki Leesment, vii! Gustav 
Kuuskvere, confr! Kalju Villota, confr! Hellar Grabbi, confr! Felix Tamm, 
vii! William Tomingas, vii! Rudolf Ise, confr! Aksel Kiiss. 3. rida — vii! 
Osvald Laurits, confr! Harald Laupa, vii! Maximilian Uriko, vii! Paul 
Mägi, confr! Tõnis Ööpik, confr! Ilmar Aasmaa, confr! Egon Kapsi, confr! 
Rein Grabbi, vii! Juhan Pajur. 4. rida — vii! Eduard Mets, vii! Elmar 
Kuusler, vii! Jaan Tiivel, confr! Henno Sork, confr! Felix Link, confr! 
Viktor Puskar, confr! Ragnar Mägi, confr! Kalju Käpa, confr! William 
Salmre, confr! Jüri Hinno, vii! Paul Kõlvik. 
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New Yorgi k! kevadkommersist 1955 osavõtjad, 



viia nii kiiresti kui võimalik ja et 
konvent peab vajalikuks korteri 
soetamise lähemas tulevikus. 

Järgmine koosviibimine toimus 
8. aprillil, mis peeti hariliku õlle
õhtuna. Kohal oli muide ka confr! 
Romman Montrealist. 23. aprillil 
peeti nii K!K!K! kui ka referaat-
õhtu. Refereeris reb! Arvo Jalajas 
rääkides mehaanilistest ajudest ja 
küberneetikast. 

Kuna maikuul tuleb kõigil end 
kõigil lõpueksamiteks ette valmis
tada, siis järgmine koosviibimine 
peeti alles 27. mail, millal toimus 
nii korraline koosolek kui ka õlle
õhtu. Arutati peamiselt eelseisva 
kevadkommersiga seose solevaid 
probleeme. Järgmine K!K!K! peeti 
10. juunil. Sellel võeti tähtsama 
otsusena vastu, et nüüdsest peale 
kõik konvendi värvikandjad liikmed 
on kohustatud kandma Rotalia 
värvipaela kõigil Eesti akadeemi
listel ja üliõpilaskondlikel üritust 
tel. Sel õhtul võeti vastu rebasteks 
H. Ainso ja A. Männik. 

Kevadkommerss peeti 11. juunil 
Eesti Majas. Kohale tuli rotaluseid 
üllatavalt palju — 41, kelledest 12 
vii!. 22 confr! ja 7 1! l!-reb! Seniori 
kõne pidas confr! Hellar Grabbi, 
peatudes oma sõnavõtus kommersi-
päeva olemuse, mõtte ja ülesande 
juures. Kõne isamaale pidas vii! 
Jaan Tiivel, kes hoogsate sõnadega 
puudutas Eesti saatust ja praegust 
olukorda, rünnates eriti lääneriikide 
alandlikku poliitikat N. Liidu suh
tes möödunud aastakümne kestel 
ja rõhutades Eesti sõdurkonna 
suurt panust meie Teises Vabadus
sõjas. Kõne vilistlastele pidas 
confr! Henno Sork, kes mainis, et 
korporatsiooni elus on vajalikud 
nii vilistlaste kogemused ja tasa
kaalukus kui noorte tegutsemistahe 
ja uuenduspüüded, milliste oma
duste õigest sünteesist ripub ära 
korporatsiooni hea käekäik. Kõne 
lahkunud kaas vendadele pidas vii! 
Elmar Kuusler ja lõpukõnes oid! 
Aksel Lehtmäe rõhutas distsipliini 
tähtsust konvendi elus. Enne kom-
merssi võeti vastu rebaseks R. Ise. 

Järgnes meestevaheline koosviibi
mine söökide ja jookidega, millest 
ka kolm külalistudengit osa võtsid, 
kelledest õhtu lõpuks üks — A. 
Laev — juba musta teklit kandis. 
Söömine-j oomine arenes kõigiti 
hoogsalt, peeti ära ka katerfrüh-
stuck (mille kandvamaks jõuks oli 
vii! Tiivel) ja viimased mohikaan
lased lõpetasid kommersi järgmise 
päeva õhtupoolikul vii! Pitea kor
teris. 

25. ja 26. juunil peeti konvendi 
väljasõit Bear Mountaini, confr! 
Henno Sork'i juurde, kus kaks päe
va veedeti ujumise, pallimängu ja 
karastavate jookide tähe all. Sõi
deti ka parvega ringi järve peal ja 
aeti see üldiseks rõõmuks tütar
laste koormaga ümber. Samas järve 
ääres peeti jaaniõhtu ja hiljem 
siirduti Pine Terrace eesti hotelli. 

Teine väljasõit peeti 3. ja 4. 
juulil Lakewoodi, kus samal ajal 
aset leidsid suuremad eesti spordi
pidus tused, milledest osa võttis ka 
meie käsipallimeeskond. Kohal oli 
20 rot aluse ümber ja see üritus 
kujunes r agu mitteametlikuks suve-
suvepäevaks. Üldise peo ajal Lake
woodi Eesti Maja juures vabas 
looduses istuti omaette laudades 
ja kasutati võimalust tantsuks ja 
kehakarastamiseks. 

"Rheinland'is" peeti koosviibi
mine ja õlleõhtu 8. juulil. Samas 
toimusid ka järjekordsed oid! ja 
c antuse tunnid. 22. juulil peeti 
K!K!K! ja õlleõhtu Balti Majas. 
Külalisõhtu peeti 26. augustil 
"Rheinland'is", kuhu oli ilmunud 
külalisi rohkearvuliselt — 7. Samal 
õhtul võeti vastu uuteks liikmeteks 
N. Parma ja A. Vainu. 

3.-4. sept. sõitis praesidium 
ja üks rebane Kanadasse suvepäe
vadele kuna konvendi käsipalli
meeskond sõitis võistlustele Lake
woodi. 

23. sept. peeti nii K!K!K! kui 
E!K!K! Balti Majas. Tegevusaru
ande esitas esimees confr! Hellar 
Grabbi ja kassaaruande laekur 
confr! Kalju Villota. Nagu aruan
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New Yorgi k! "rohelisse sõitjad". 25. juunil. 

dest selgus, oli eelmise semestri 
kassa läbikäik $743.11. Määrati 
kindlaks liikmemaks eelolevaks 
semestriks. See on endiselt tegev
liikmelt $1.00 ja lihtliikmelt-reba
selt $0.50 kuus. Sõjaväes viibija
tel samuti $0.50 kuus. Valiti uus 
k! praesidium ja k! ametnikud 
sügissemestriks järgmises koos
seisus: esimees — confr! Kalju 
Villota; abiesimees ja laekur — 
confr! William Salmre; kirjatoime
taja — confr! Atso Savisaar; older-
man — vii! Elmar Kuusler. Abiol-
dermaniks — confr! Hellar Grabbi, 
abikirjatoimetajaks — confr! Vello 
Ebrok; mag! ref! — confr! Felix 
Tamm; mag! cant! — confr! Felix 
Link; mag! eol! — confr! Aksel 
Kiiss; mag! pauc! — confr! Rein 
Grabbi. 

12. okt. peetud Eesti Korporat
sioonide Liidu perekonnaõhtust 
võttis osa 5 Rotalia liiget — 3 
confr!, 2 rebast ja ei ühtegi vi
listlast. 

28. oktoobril peetakse K!K!K!, 
E!K!K! ja referaatõhtu. Valitakse 

uus distsiplinaarkohtu koosseis: 
confr! confr! Heino Ambros, Rein 
Grabbi 'ja Felix Tamm, asemikuks 
confr! Kalju Käpa. Refereeris 1! 1! 
Vello Ebrok teemil—Kunstlikust 
satelliidist. 

Nagu sellest lühikesest ülevaa
test nähtub, on konvendi koosvii
bimisi peetud enam-vähem kaks 
korda kuus. Kui siia juurde lisada, 
et selle aja kestel on peetud kaks 
koosviibimist USA Koondise kor
raldusel ja et k! käsipallimeeskond 
on osa võtnud mitmetest võistlus
test (milledest teises artiklis), siis 
võib tegevust nimetada hoogsaks. 
Kuna võib olla oldakse ka huvita
tud, palju nendel üritustel osavõt
jaid oli, siis esitame veidi statis
tikat. Välja arvatud kevadkommerss, 
mille kohta arvud eespool, oli kon
vendi poolt korraldatud üritustel 
märtsist — novembrini (arvult 13) 
keskmine osavõtjate arv 16% (nen-
4|st vilistlasi 3/^, tegevliikme id 
9/3 ning rebaseid 3/^). 

On kujunenud väga heaks kom
beks, et "Meie Side" veergudel 
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iga Rotalia Koondis või konvent 
tutvustab teistele oma uusi liik
meid. New Yorgi konvendi uute 
rebaste kohta esitame lühiandmed 
üldiste teadete osas, kuid siin 
tutvustame meie uusi värvikandjaid 
liikmeid: 

Arvo Jalajas,  stud. rer. nat. Sündi
nud 1. nov. 1929 Tallinnas, Oskar 
Jalajase pojana. Siirdus põgeniku
na Rootsi, kus lõpetas Stockholmis 
NKI tehnika gümnaasiumi. Tulles 
USA-sse astus Upsala College'i, 
mille füüsikateaduskonna lõpetas 
a. 1954 cum laude, Bachelor of 
Science kraadiga. Siirdus edasi 
õppima Cornell'i ülikooli, omades 
seal assistendi koha. Käesoleval 
aastal abiellus preili Nancy Keene-
ga ja suvel mobiliseeriti sõjaväk
ke, Korp! Rotalia rebaseks vastu 
võetud New Yorgis 28. augustil 
1953. Akadeemiliseks isaks on 
confr! Hellar Grabbi. Tegevliikmeks 
vastu võetud 11. juunil 1955. 

Arvo on prof. Norbert Wiener'i 
jünger. Ennustab mehhaanilistele 
ajudele suurt tulevikku. Rohkem 
teaduse- kui spordimees. Maailma
vaatelt demokraat ja Stevensoni 
jünger. 

Virko Keder,  stud. ing. Sündinud 
Tartus, 20. sept. 1930, Jakob 
Kederi pojana. Käis Treffneri era
algkoolis ja Eesti gümnaasiumis 
Ambergis, Saksamaal. Õppis 1950 
—51 Pennsylvania State College'is 
ja Purdue University's 1951—54, 
mille lõpetas cum laude Bachelori 
kraadiga elektrotehnikas. Praegu 
jätkab edasiõppimist Purdue's, 
ühtlasi töötades ülikooli juures 
assistendina. Võttis juhtivalt osa 
üliõpilasorganisatsioonide tegevu
sest oma ülikooli juures, olles 
mitme fraternity esimees või juha
tuse liige. Rebaseks vastu võetud 
New Yorgis 27. dets. 1953. Aka
deemiliseks isaks confr! Harald 
Laupa. Tegevliikmeks vastu võetud 
12. nov. 1955. 

Agar skautjuht ja arvatavasti 
sellepärast üks kõige karskemaid 
mehi konvendis. Hobbyks — sõidab 
USA risti ja põiki läbi ning teeb 

igast kohast pilte. Vaatamata hea
dele õppetulemustele paistab roh
kem spordi- kui teadusemees ole
ma. 

Wil l iam Salmre,  stud. chem. Sün
dinud Tallinnas 12. jaan. 1930, 
Rudolf Salmre pojana. Lõpetanud 
Augsburgi Eesti, Gümnaasiumi a. 
1949 Saksamaal. Asus õppima 
keemiat City College of New York'i 
a. 1950 ja lõpetas selle Bachelor 
of Science kraadiga kevadel 1954. 
Praegu jätkab edasiõppimist New 
York University's. Korp! Rotalia 
lihtliikmeks vastu võetud 10. sept. 
1954. Akadeemiliseks isaks ön 
confr! Hellar Grabbi. Tegevliikmeks 
vastu võetud 11. märtsil 1955. Kan
nab praegu konvendi abiesimehe 
ja laekuri ülesandeid. 

Mugav mees ja ei hooli ei spor
dist ega tantsust. Seda kiiremini 
töötavad aga ajud ja ükstapuha kas 
füüsikas või filosoofias, kõiki ja
gab nagu koorelahutaja. Ellusuhtu
miselt ja filosoofiliselt vaatelt po
sitivist ja pragmatist. 

Atso Savisaar,  stud. ing. Sündinud 
25. aprillil 1933 Tartus, Elmar 
Savisaare pojana. Siirdus põgeni
kuna Rootsi ja sealt tuli viikingi-
paadiga USA-sse. Lõpetas Mowing 
High SchooVi New Jerseys a. 1951. 
Samal aastal astus Stevens Insti-
tute of Technology'sse, mille lõ
petas cum laude Bachelor of Mecha-
nical Engineering kraadiga kevadel 
1955. Praegu töötab insenerina 
Dumont Co juures, kuid jätkab 
edasiõppimist õhtukursustel. Re
baseks vastu võetud 8. okt. 1954. 
Akadeemiliseks isaks confr! Aksel 
Lehtmäe. Tegevliikmeks vastu 
võetud 11. juunil, 1955. Kuülub 
praegusesse praesidiumi kirjatoi-
metaj ana. 

Välimuselt — täielik gentleman. 
Käitumiselt — tagasihoidlik gentle
man. Hobbyde poolest — jälle gent
leman (good books pius whiskey). 
Poliitiliselt vaatelt — a liberai 
gentleman. 

Vel lo Ebrok,  stud. rer. nat. Sündi
nud Pärnus, 20. aprillil 1927, 
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August Ebroki pojana. Lõpetas 
Saksamaal Geislingeni Eesti Güm
naasiumi a. 1947. Õppis Karlsruhe 
Tehnikaülikoolis 1947/48. Jätkas 
edasiõppimist Upsala College'is 
USA-s, kus on praegu viimase 
aasta üliõpilane füüsikateaduskon-
nas. Korp! Rotalia lihtliikmeks 
astunud 26. dets. 1954. Akadeemi
liseks isaks confr! Kalju Villota. 
Tegevliikmeks vastu võetud 11. 

novembril 1955. 
Vello astub ja mõtleb pikka

mööda aga raskelt ja kindlalt. Kui 
hoogu satub, lausub ühe mõtterikka 
paradoksi teise järele ja kui veel 
tuju tõuseb laulab: pimpommadi 
kellad'e loivad... Mehhaanik ja 
füüsik ja nüüd ka lendur-piloot Re
feraadi pidas rakettidest ja kuu 
peale sõidust. Loogiline järel
dus. ...! 

TORONTO KONVENDI TEGEVUSEST 
Kevadsemestri jooksul on pee

tud järgmised ametlikud üritused: 
Kevadkommerss 21 osavõtjaga; 5 
korralist koosolekut kokku 75 osa
võtjaga, 3 ametlikku harjutus tundi 
kokku 26 osavõtjaga, 2 referaat-
koosolekut kokku 27 osavõtjaga, 
kokkutulek Vabariigi aastapäeva 
tähistamiseks — 20 osavõtjaga, 
kommersipäeva vastuvõtmine — 9 
osavõtjaga, 1 külalisõhtu — 19 osa
võtjaga, kelledest 4 külalised. 
Seega ametlikke koosviibimisi oli 
kokku 14, keskmise osavõtjate ar
vuga — 13,8. Peale selle korraldati 
väiksemaid, mitteametlikke koos
viibimisi eksamite lõpu tähistami
seks jne. 

Suurima üritusena toimus Põhja-
Ameerika mandri suvepäevade kor
raldamine, millest võttis osa 60 
rotalust ja daami. 

15 rotalust ja nende daami võt
sid osa EKL-i kevadkommersist ja 
perekonnaõhtust ja 2 confr! ja 2 
reb! võtsid osa EKL-i õlleõhtust 
Lake Musselmani ääres. Samuti 
võeti suurearvuliselt osa Toronto 
Eesti Üliõpilaskonna suvepäeva
dest, millede korraldamine oli pea
miselt rotaluste õlgadel. 

Sügissemestri esimene korraline 
koosolek peeti 2 oktoobril. Sellel 
valiti uus praesidium koosseisus: 

Rot! x — confr! Helmut Sandström 
6 Normandy Blvd..Toronto,Ont. 

Rot! xx — confr! Ergo Karuks; 
35 Burgess Ave.,Toronto,Ont. 

Rot! xxx —confr! Rein Mägi; 
222 Riverdale Ave.,Toronto,Ont. 

Rot! oid! — confr! Lembit Maimets; 
669 Pape Ave. .Toronto,Ont. 

K! ametnikeks valiti: Mag! cant! — 
confr! F. Koop, mag! ref! — confr! 
F. Evert, mag! pauc! ja mag! eol! 
— confr! O. Kivistik, majavanem — 
eonfr! U. Luks ep, arhivaar — reb! 
J. Kraav, "Meie Side" abitoimeta-
jaks Toronto k! poolt — reb! Enn 
Kiilaspea. Revisjonikomisjon vali
ti koosseisus: confr! confr! K. Alt, 
U. Jürimaa, A. Laaman. 

Liikmemaks eelolevaks semest
riks määrati järgmine: Õppivad t! 1! 
— $ 1.00 kuus; b! vii! — $1.50 kuus; 
rebased - $0.50 kuus. K! K! K!'lt 
põhjuseta puudumine on karistatav 
rahatrahviga $1.00 ja hilinemine 
$0.50. 

Võeti vastu otsus, et b! vii! on 
kohustatud käima vähemalt ühel 
korralisel koosolekul semestri 
j ooksul. 

Samal päeval peetud E! K! K! 
valis uue distsiplinaarkohtu koos
seisu: confr! confr! R. Sepp, F. Koop 
ja U. Luks ep. Gunnar Veelaid kus
tutati k! nimekirjast tegevusest 
mitte osavõtmise pärast. 

Uusi rebaseid on vastu võetud 
5 tükki: 
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Valdu Loit ,  Sündinud 27. oktoobril 
1929, Jõgeval, Tartumaal. Õpib 
Toronto Ülikoolis ehitustehnikat. 
Võeti vastu lihtliikmeks 4. sept. 
1955. 

Ulo Jaason, sündinud 28. veebrua
ril 1929, Haanjas, Võrumaal. Õpib 
Toronto Ülikoolis masinaehitust. 
Lihtliikmeks vastu võetud 30. sept. 
1955. 

Jüri  Kraav,  sündinud 1. mail 1934, 
Tallinnas. Õpib Toronto Ülikoolis 
elektrotehnikat. Rebaseks vastu 
võetud 30. sept. 1955. 

U. Sarna ja F. Pahapi l l  (lähemad 
andmed puuduvad. Toim. märkus.) 

Seega Toronto konvendi koos
seis 1. nov. 1955 on 14 confraterit 
ja 10 lihtliiget-rebast. 

Toronto k! praesidium juhatamas suvepäevade koosolekut. Vasakult: 
confr! Ergo Karuks, confr! Raul Sepp, confr! Helmut Sandström. 

ELU MONTREALIS 

Tegevusaruanne pro 1954/55. a. 

Liikmeskond: 

Sügissemestril nimekirjas 13, 
kevadsemestril 15, tänasel kuupäe
val 17, neist 3 liht liiget. 

Koopteerimiskorras vastu võetud 
1 vii!, tegevliikmeks vastu võetud 
2 liht liiget, lihtliikmeid vastu 
võetud 3. 

Alaliselt Montrealist väljaspool 
viibijaid 3. 

Rotalia üritused: 

K!K!K!«sid peetud 8, kes km. 
osavõtjate arv 9. 

E!K!K!-sid 4, kes km. osav. — 8. 

Kommer sse — 2, kes km. osav. 
11. 

Perekonna õhtuid — 1, osa võt
tis 10 rotalust ja 10 daami. 

Õlleõhtuid külalistega—4, kesk
mine osavõtt: rot alus i 8, külalisi 
IV2. 

Omavahelisi õlleõhtuid — 1, osa
võtjaid 7. 

Rotalia Suvepäev Toronto järve 
ääres — osavõtjaid: 1 rot alus daa
miga ja 1 külaline daamiga. 

Vii! Nõmme (C.Q.) maja "sisse
õnnistamisel" 10 rotalust. Rotalia 
daame 8. 

Vii! Urvandi 50. *a. sünnipäeva 
koosviibimisel — 8 rotalust. 
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Osakonna väljasõit confr! Ha-
bicht'i suvilasse — rotalusi pere
kondadega 9, külalisi perekonda
dega 2. 

Referaate Rotalia piires peetud 
3, neist 2 lihtliigete poolt. 

Oldermanni tunde peetud 5. 
Üritused E. K. L.-u raames: 

Osa võetud: 
Õlleõhtust—9; refereeris vii! Leete 
vii! Uluotsast; 40. aastapäeva 
kommerssist—10, perekonnaõhtust 
—8 rotalust daamidega. 

Esindatud: 
Kõigil 10-1 Esinduskogu koosole
kul. E. K. L.-u lahkunute meelde
tuletuse jumalateenistusel. Korp! 
Frat! Estica ksv! matusetalitusel. 
Korp! Sakala 1954. a. sügiskom-
merssil. Korp! Leola 1955. a. (35. 
a. juubel) ja järgneval perekonna
õhtul. 

Muud üritused: 

Esindatud E. Ü. S. "Põhjala" 
70. aastapäeva vastuvõtul. 

MONTREALI OSAKOND TUTVUSTAB 
UUSI LIIKMEID 

1) ROMMAN, Aimar, sündinud 20. 
10. 1920 Alt ja külas, Virumaal. 
Lõpetanud Rakvere gümnaasiumi 
1940. kevadel ja Tall. Merekooli 
1942 — ligisõidu tüürimehena. 
1942 astunud Tallinna Tehnika 
Ülikooli mehaanik a-ehitustea-
duskonda. 1943/44 Soome sõja
väes raadiotelegrafistina. Lõpe
tanud Hässleholmi Tehnika In-
tituudi Rootsis. 1949 alustas 
õpinguid Stockholmi Kuninglikus 
Tehnika Ülikoolis, kus õppis 
1951 veebruarini. 1952 septemb
ris astus University of British 
Columbia mehaanika teaduskon
da, mille lõpetas 1954 kevadel 
B. A. Sc. kraadiga. 
Korp! Rotalia 1! 1! vastu võetud 
4/5-52. 
Akad. isa confr! J. Kivestu. 

2) MÜÜRSOO, Jüri, sündinud 8/3-
1920 Kuressaares. Lõpetanud 
Kuressaare gümn. 1941 kevadel. 

Astunud Tallinna Tehn. Ülikoo
li mehaanika teaduskonda 1942 
kevadel, kus õppinud kuni 1943 
maini. 
Korp! Rotalia 1! 1! vastu võetud 
24/4-54. 
Akad. isa burss O. Nõmm. 

3) LUNIN, Paul, sündinud 5/11 
-1920 Peterburis. Lõpetanud 
Tallinna Vestholmi gümn. 1940 
kevadel. Õppinud Tall. Tehn. 
Ülik. 1943/44. Õppinud Inglis
maal 1952 alates Cambridge 
Tehnil.Colleges, mille lõpetanud 
1954 ehituse alal. 
Korp! Rotalia 1! 1! vastu voetud 
2/4-1955. 
Akad. isa vii! T. Leete. 

4) ARRO, Endel, sündinud 3/12-
1925 "Arukse" talus, Karksis. 
Lõpetanud Viljandi gümn. 1943. 
Õppinud Stockholmi Tehn. Ins
tituudis ehitusteaduskonnas 
1947 alates; lõpetanud 195 i. 
Õpib Montrealis Mc Gilli Ülikoo
lis 1954 aastast arhitektuuri 
teaduskonnas (viimasel kursu
sel). 
Korp! Rotalia 1! 1! vastu võetud 
14/5-1955. 
Akad. isa confr. J. Kivestu. 

5) AUKSMANN, Boris, sündinud 
12/3-1927 Tartus, õppinud Tartu 
Poegi, gümnaasiumis ja Tartu 
Tehnikumis (1944-ni). Lõpetanud 
Lübecki Eesti gümnaasiumi 
1946. Õppinud University of 
British Columbia inseneri-tea
duskonna masinaehituse osak. 
1951 alates kuni lõpetamiseni 
1955 kevadel B. A. Sc. kraadiga. 
Korp! Rotalia 1! 1! vastu võetud 
7/10-1955. 
Akad. isa (valimata). 

Kõige värskem montrealus on 
muidugi vii! Arnold KAS AK. Kuigi 
ta ei mahu vast järelkasvu, siis 
kindlasti aga juurdekasvu lahtris
se: Sünd. 21/3-1909 Valgamaal. 
Lõpet. Valga Poegi. gümn. 1928. 
Lõpetanud Riia Politehnikumi 
1939. Töötanud sama Politehn. 
assistendina, ning sildade insene-
nerina Eestis. 1944 töötanud Göte
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borgis prof. Granholmi Ehituskon-
toris. 1947—1951 enda ehituskon-
tor Göteborgis. Töötanud Kanadas 
alul Aluminum Co Montrealis — 
insenerina; praegu omab mööbli
tööstuse "AKA". 
Korp! Rotaliasse vastu võetud 
12/10-1955. 
Sügissemestri  avakoosolekul va
liti uus Montreali osakonna prae-
sidium järgmises koosseisus: 

Rot! x — confr! Juhan Kive st u 
Rot! xx — confr! Aimar Romman 
Rot! xxx — confr! Jüri Müürsoo 
Rot! oid! — confr! Felix Laansoo 

Koosolek tegi otsuse tõsta 
liikmemaksu $12.00'le aastas. 
Seda põhjustas eriti järgmiste sum
made sissevõtmine eelarvesse: $ 
30.00 kirjanduse muretsemiseks ja 
$30.00 fotoarhiivi tarvis. 

Montreali "Meie Side" toimetaja 
ja kirjasaatja confr! Felix Laan
soo kirjutab Montreali elu kohta 
veel järgmist: 14. mail pidasime 
kevadkommerssi vii! Taimo Leete 
majas Ville la Salle'is (mis oma
ette linnavalitsusega kuid kuulub 
siiski n.n. Suur-Montreali). Enne 
kommersi algust võeti vastu 1! 1! 
Endel Arro. Kommersist võtsid 
osa 100% linnasviibijaist ja see 
kestis hommiku kella 4-ni, peale 
selle veel kaatripäev järgmisel 
päeval. 

8. juunil oli kevadsemestri vii
mase kokkutulekuna omavaheline 

õlleõhtu vii! P. JUrvandi korteris 
USA-st külla tulnud confr! O. Mil-
lert 'i kaasaistumisel. 

Põhja-Ameerika mandri suve
päevadele sõitsid Montrealist confr! 
Aimar Rommann abikaasaga ja 1! 1! 
Boris Auks mann (kes sel ajal küll 
veel seda tiitlit ei kandnud) abi
kaasaga. Seega kahjuks jäi meie
poolne osavõtt kasinaks. 

Sügissemestri avataktiks võiks 
pidada 24. sept. peetud väljasõitu 
confr! Habicht'i maalapile Lau
rent'ide mägedes, kuhu suundusid 
8 meie osakonna liiget koos pere
dega ja 2 külalist peredega.Vih
mane ilm ega märg rohi ei suutnud 
takistada kavakohast kartuliküpse-
tamist. Väljasõidu filmis meie uus 
filmimees confr! Romman kuulda
vasti heade tulemustega (confr! 
Müürsoo ei olnud kohal). 

7. oktoobril peeti külalisõhtu 
confr! Rait are korteris, kus vastu 
võeti 1! 1! Boris Auksmann. 

15. okt. peetud peakoosolekul 
(millest ametlikud andmed eespool) 
oli esmakordne juhus, kus juhatuse 
poolt esitatud eelarvest üle paku
ti! Ega seegi meie rahamuresid 
rahulda, suuremad üritused tulevad 
ikka repartidele toetudes läbi viia. 

Kui nüüd veel mõned noored 
tudengid sisse saaksime tõmmata, 
võiks elu varsti siingi normaalseks 
muutuda ja habemikud kõrvale as
tud a. 

koondise 

juhatus 

motisklemas 

Meie Sidest 

(Ubaki vi, 

Adams, 

Pais). 

Suvel 1955. 



MÕTISKLUSI "MEIE SIDE ST" 

Vii !  Jüri  Adi la,  Göteborg.  

Olen jälginud mõlema Põhja-Ameerika konvendi seisukohti "Meie 
Side" toimetuse ja toimetamise ümberkujundamisel ja sellega ühenduses 
tahan ainult tähelepanu juhtida, et minu alljärgnevad read ei ole sugugi 
mõeldud mingisuguste ettepanekutena või sooviavaldustena, vaid ma 
tahaks näidata mõningaid võimalusi nii üld-organisatoorilisest kui ka 
puht sisulisest seisukohast, millistega võiksid ümberkujundajad arves
tada. 

Peatoimetaja instituudi sisseseadmine on kõigiti teretulnud samm, 
samuti abitoimetajad resp. korrespondeerivad toimetajad kõikide koon
diste juures. Praktiliselt peatoimetaja osatähtsus Vana Mandri koon
diste ja osakondade juures kujuneks siiski ainult koordineerivaks, 
määrates ära väljaande numbri ja umbkaudse tähtpäeva, mil siin mingi 
koondis resp. osakond järjekorralise "Meie Side" välja peab andma. 
Suurim hüve sellejuures oleks paraleelselt kahe numbri ilmumise, samuti 
sellisel juhul järgneva pikema vaheaja, elimineerimine. 

Vanal Mandril väljaantavate üksiknumbrite toimetajaks, arvestades 
meie siinsete oludega, oleks kasulikum, kui seda poleks obligatoorselt 
vastav korrespondeeriv toimetuse liige, vaid see ülesanne antaks noore
mate confraterite kätte, vastava koondise resp. osakonna nõusolekul, et 
võimaldada ka noortel ja kogemusteta confrateritel pisut tööd ja tegevust 
"ajakirjanduslikul" põllul. Ka kriitikud peaksid sellega arvestama ja es
majärjekorras hindama hääd tahet selliste "Meie Side" toimetajate 
juures. 

Minul ei ole ettekujutust, kas Ameerika konvendid oma ühistel aruta
mist ei leidsid, et avaldamisele kuuluvad artiklid läbiksid enne trükki
mist peatoimetaja kirjutuslaua või mitte. Peatoimetajale läbilugemiseks 
esitamine on muidugi kerge Ameerikas, eeldusel et peatoimetaja istub 
New York'is ja sama mandri kusagil linnas koostatakse "Meie Side't". 
Isegi halvemate postiolude juures arvestan, et seal käsikirjade edasi-
tagasi toimetamine kestaks kõige rohkem mõned päevad. Euroopast, sa
muti Austraaliast käsikirjade saatmine peatoimetajale ja sealt jälle ta
gasi, võtaks aga märgatavalt rohkem aega, samuti lennupostitariifid on 
sootuks kõrged mahukate käsikirjade edasi-tagasi transportimisel. Eu
roopas ja Austraalias oleks kindlasti sobivam kui kogu toimetuse töö 
võtaks oma õlgadele vastava numbri toimetaja. Kui peale ilmumist keegi 
hästi ei ole rahul mõne artikliga, eks siis temal ole võimalik toimetajaga 
või artikli kirjutajaga pahandada. Siin aga ei tohi unustada, et Rotalia 
on siiski demokraatne organisatsioon ja meil kehtib 100%-iline sõnava
badus, kusjuures muidugi iga autor on vastutav oma kirjutise eest. 

Confrater J. Kaupil ("Meie Side" Nr. 3, 1955) on täielik õigus, kui 
ütleb, et me tihti oleme kaldunud sisuliselt enam bülletääni kui ajakirja 
tasemele. Ma pean isegi kahetsedes kinnitama, et minu käesolev kirjutis 
ei ole sobiv akadeemilisele ajakirjale, ehk siis äärmisel juhul pealkirja 
all: Letters to the Editor. 
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On õige, et tihti artiklid, mis kõike köidaksid ja mis oleksid isegi 
palju kergemad koostada ning sobiksid meie ajakirjale, unustatakse, või 
pisikese hoolimatuse — laiskuse — tõttu jäetakse lihtsalt kirjutamata. 

Meil on palju vilistlasi ja confratreid, kes on leidnud omale töökohad 
mitmesuguste kõrgemate õppeasutuste või uurimisinstituutide juures, 
kuid kas keegi neist on kirjutanud mõnd pisikest ülevaadet oma teadus
likust või uurimuslikust tegevusest "Meie Side" veergudel? Ometi tun
neksid kõik meie liikmed huvi, milliseid teaduslikke edusamme meie 
kaasvennad laias maailmas teevad. 

Siinkohal julgen veel juurde lisada, et seni pole ükski confrater pise
malgi määral aru andnud oma lõputööst "Meie Side" veergudel. Mina hin
dan seda käitumist kui pisikest hoolimatust oma kaasvendade vastu, kes 
olukordadest tingitult on tänapäeval sunnitud elama kaugel vastavast 
ülikoolilõpetajast ja kel seetõttu pole võimalik vähematki pilku heita 
confrateri lõputöö või selle probleemidele. "Meie Side" veerud peaksid 
siin tänapäeval asendama tartuaegseid istumisi purgatoriumis ülikooli 
lõpetamise puhul. 

Tulevane "Meie Side" peatoimetaja oleks siin täiesti õigustatud 
sisse nõudma kõigilt viimase kümne aasta jooksul ülikoolilõpetanuilt 
lühikese resümee vastavast lõputööst ja need aeg-ajalt ühe või kahe
kaupa lokaalsetele "Meie Side" toimetustele saatma publitseerimiseks. 

Väga vähe on confraterid puudutanud "Meie Side" veergudel elu ja 
nähteid oma ülikoolides ja üliõpilaskondades. Ometi pean tähendama 
praktilise kogemusena, et möödunud suvel confr! O. MillerVi külaskäigul 
Göteborgi osutus nii noortele kui vanadele üheks hüvitamaks osaks 
tema ettekandes just Ameerika ülikoolide ja college'ite elu. Selge on 
see, et vastava koondise piirkonnas, kus just "Meie Side" välja antakse, 
ollakse teadlikud ja isegi väga teadlikud oma ja üliõpilaste kommetest, 
traditsioonidest ja tööviisidest, kuid ärge unustage kaasvendi, kes 
elavad tuhandeid kilomeetreid eemal ja kes suure innuga loeksid selli
seid uudiseid. 

Pole ka katsutud publitseerida "Meie Side" veergudel ilukirjandus
likke töid. Minul oli häämeel lugeda "Meie Side's" Nr. 3 confr! J. Kaup'i 
luuletusi ja loodan, et tema eeskuju ei jää hüüdjaks hääleks kõrbe, vaid 
meie varsti võime peale luuletuste vahete vahel lugeda ka mõnda proo
sapala. Sama osa alla peaksid kuuluma ka reisikirjeldused. Eraviisiliselt 
on pidevalt kuulda, kuidas üks või teine kaasvend on oma puhkuse või 
ka kutselise tööaja seas sooritanud huvitavaid reise, kuid "Meie Side's" 
on leidunud vaid vahetevahel vastavad toimetuse märkused, kui jätta 
mainimata mõned Rootsis elunevate vilistlaste reisikirjeldused sõprus-
lepinglaste pidustustelt Soomes. Sellest on aga vähe. Nii mõnigi võiks 
esitada raporte oma huvitavatest elamustest või uurimustest võõrastes 
kohtades. 

Täielikult on puudunud intervjuud, mida on olnud mõningail meie 
liigetel huvitavate isiksustega. Miks mitte oma kahekõnesid, elamusi ja 
muljeid selliste isikutega edasi anda "Meie Side" veergudel ka oma 
teistele sõpradele? Selline artikkel ei tarvitse ju pikk olla, jätkub kül
laldaselt ainult põhjapaneva ja olulise edasiandmisega. 

Hää ajakirja sisusse kuuluksid veel ka mitmesugused arvustavad 
artiklid nagu kirjanduse, kunsti, teatri ja muusika üle. Ka siin oleks 
meie liigetel küllalt materjali vahete-vahel vastavaid märkusi ja tähe
lepanekuid tehes, kas mõne erakorralise raamatu lugemisel, kunstinäitu
sel või kontserdil käimisel jne., ning neid siis "Meie Side" veergudel 
avaldades. 

16 



Ei tohiks ka unustada, et tänapäeva noorus, olgu see siis akadeemi
line või mitteakadeemiline, on läbiimbutatud spordientusiasmist. Ma 
usun, ka sel alal oleks nii mõnelgi confrateril küllalt materjali ja idee
sid avaldamiseks, mida kindlasti jälgiksid ja loeksid kaasvennad nii 
lõuna- kui põhjapool ekvaatorit. 

Eelpool vaadeldud alad olid peaaegu kõik sellised, millistele seni 
"Meie Side" veergudel väga vähe ruumi antud või väga vähe ruumi tahe
tud. Rohkem on juba leidnud käsitlust mälestused ühenduses ülikooli 
ning konvendi eluga Peterburgis, Tartus ja mujal ning siin jääb ainult 
soovida, et kõik kaasaegsed võimalikult palju oma mälestusi talletaksid 
"Meie Side" veergudel. 

Lõpul ei saa aga kuidagi jätta ütlemata, et mitte ükski rotalus ei pi
danud mind vääriliseks, et abistada andmetega punasel ajal arreteeritud 
ja küüditatud liikmete nimestiku koostamiseks, samuti ei ole ükski rota
lus püüdnud koostada nimestikku oma concoetorite kohta ning seda 
avaldanud "Meie Side" veergudel. 

PÕHJA-AMEERIKA SUVEPÄEVAD 

Selle kõlava nime all korraldati 
Toronto konvendi poolt suvepäevad 
Kanadas, Kingstoni linna lähedal. 
Koht oli looduslikult kaunis, ühel 
Ontario järve kirdenurgas asuval 
saarel, ühe eestlase talu maaalal. 
See ümbrus tuletas väga Põhja-
Eestit või Saaremaad meelde. Rah
vast tuli kokku oodatust vähem, 
eriti Montreali st ja New Yorgist 
oodati kohale palju rohkem. Kuid 
sellepeale vaatamata, asi oli hästi 
korraldatud ja need, kes kohale 
tulid, veetsid oma aja väga huvi
tavalt ja lõbusalt. Sellest võite 
kõik lugeda reb! Kiilaspea poolt 
kirjutatud jutus. Toome siin ära ka 
suvepäevadel peetud K!K!K! pro
tokolli. 

Paneme siin kirja ka nende ro-
taluste nimed, kes sellest osa võt
sid (siis näeb ka, kes ei viitsinud 
tulla!). Kohal oli kokku 61 inimest, 
koos daamide, laste ja külalistega. 
Rotalusi oli 32 (12 vii! 10 confr! 
10 reb!). Torontost: vii! vii! Kuris, 
Lepik, Läte, Krabi, Käbin, Liide-
man, Maldre, Thoen, Timmas, Tõi
gast, Tõrmaküla; confr! confr! Sepp, 

Sandström, Karuks, Luksep, Jüri-
ma, Laaman; reb! reb! Koop, Kii
laspea, Soosaar, Kivi, Õunpuu, 
Mägi, Loit. 
Londonist: vii! Hansen, reb! Peters 
Montrealist: confr! Romman, 1! 1! 

Auksmann 
New Yorgist: confr! confr! H. Grab

bi, Villota, Tamm; reb! Ainso 

Protokoll 

K!K!K! 4. sept. 1955 

Kohal: vii! vii! Liideman, Tõigast, 
Lepik, Läte, Kuris, Maldre, Kä
bin, Krabi ja Timmas. 
confr! confr! Sandström, Rom
man, Jürima, Tamm, Villota, 
Karuks, Sepp, Grabbi, Luksep; 
reb! reb! Koop, Ainso,_Kiilaspea, 
Mägi, Soosaar, Kivi, Õunpuu. 

Esitatud päevakord: 
1. Päevakorra kinnitamine 
2. Sissetulnud kirjad 
3. Koostöö printsiibid 
4. Ühine värviesemete ladu 
5. Meie Side 

TARTU III IKOOl 
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6. Kohalalgatatud küsimused tesaabumisel tuleb see lugeda jaa-
Punkt 1. tavaks. 
Päevakord kinnitati. Praes! ettepanek informatsiooni 
_ , ± ,n suhtes võeti vastu täiendusega 
*unk

e
t
t  

2- järgmiselt: 
Confr! Sepp luges ette vii! Karu Vähemalt kord kuus vahetavad 
tervituskirja. mõlemad k! informatsiooni. K! kom-
Punkt 3. Koostöö printsiibid. petentsi kuuluv informatsioon tuleb 
Confr! Sepp kandis K!K!K! ette kanda ette K!K!K!-1. 
praes!-ide ettepaneku praes! koos
olekute suhtes ja see võeti kõikide Punkt 4. Ühine värviesemete ladu. 
poolt vastu järgmisel kujul: Praes! ettepanek: 

Ühised praes! koosolekud tuleks Värviesemete keskladu P. Am. 
, iada kaks korda aastas, kuid mandril tuleks asutada N. Y. k! 
tingime*a kord aastas. juurde. Tuleks paluda Rootsi Koon-
Järgmiseks võttis K!K!K! ühiselt dist saata värviesemeid N.Y. Kon-
vastu ettepaneku värvide andmise vendile. Ka palub K!K!K! Vii! kogu 
eelprotseduuri kohta. juhatust abistada seda aktsiooni. 

Värvide andmisest tuleb teatada Üldiselt oli K!K!K! praes! ettepa-
vennask! praes! vähemalt kaks nä* nekuga nõus. Poleemika peamiseks 
dalat varem. Vennask! vastuse mit- põhjuseks oli ettepaneku viimane 

\ 

Grupp suvepäevadest osavõtjaid. Vasakult: Istuvad — 1!1! Loit, reb! 
Soosaar, reb! Õunpuu, vii! Maldre, reb! Kiilaspea, reb! Kivi; seisavad — 
confr! Jürimaa, confr! Sandström, vii! Läte, confr! Karuks, confr! Koop, 
confr! Sepp, confr! Villota, confr! H, Grabbi, confr! llägi, confr! 
Romman, confr! Luksep, vii! Käbin. 
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osa, kuna arvati, et olukord ei ole 
veel nii kriitiline, et kutsuda esile 
Vii! kogu juhatuse vahelesegamist. 
Sellele vaidlesid vastu mitmed, 
kuna senini oli olnud suuri raskusi 
värvide hankimisega Stockholmist, 
ja kes kartsid, et värvide mittesaa
mine mõjub pidurdavalt Rotalia te
gevusele. 
Vii! Läte tegi ettepaneku värviese
mete muretsemiseks pöörduda Root
si Koondise Göteborgi osakonna 
poole, rajades ettepaneku enda ko
gemustele. 
K!K!K! võttis viimaks vastu praes! 
täiendatud ettepaneku: 

Värviesemete keskladu P. Am. 
mandril tuleks asutada N.Y. k! 
juurde. Värviesemete muretsemi
seks tuleb pöörduda Eootsi Koon
dise Stockholmi ja Göteborgi osa
kondade poole. Ka palub K!K!K! 
Vii! kogu juhatust abistada seda 
aktsiooni. 
Punkt 5. Meie Side. 
Vii! Käbin pidas sisuka ettekande 
enda senisest kirjavahetusest MS 
küsimuses eriti Vii! koguga. 
Senini olid arutamisel olnud järg
mised põhimõttelised küsimused: 

Kas jääda senise kuju juurde, 
s.o. aastas välja anda 2 USA, 2 
Rootsi ja 2 Kanada numbrit, või 
jätta MS liikumatuks alalise toime
tajaga, kes võiks saada teatavat 
kompensatsiooni. 

Vii! kogu soovitus oleks MS väl
ja anda kuus korda aastas. 
Vii! Käbini ettekanne tekitas väga 
elava diskussiooni, kusjuures ker

kisid esile mitmesugused seisu
kohad. 
Osa kohalolijaist eesotsas confr! 
Jürimaga olid selle poolt, et Meie 
Sidest kujundada ajakirja või isegi 
albumit, kus oleks ära toodud tea
duslikke kirjutusi, problemaatikat 
jne. 
Sellele vaidlesid vastu vii! Käbin 
ja confr! Grabbi. Nende seisukohaks 
oli, et esmajoones peab MS olema 
intiimse informatsiooni vahenda
jaks kõikide Rotalia organite vahel. 
Teaduslikud kirjutused võib aval
dada üldsusele määratud ajakirja
des. Samal arusaamisel oli enamik 
koosviibijaist. Kanada k! praes! 
ettepanekul tehti järgmine põhi
mõtteline otsus: 

MS-1 peaks olema kindel tegev
toimetaja (arvatavasti USA-s). 
Kindlad abitoimetajad oleks kõiki
des Rotalia organites, kes annaks 
järjekindlat aruannet tegevusest. 

Välja tuleks anda MS-t kuus 
korda aastas või vähemalt iga kol
me kuu tagant. 

Punkt 6. Kohalalgatatud küsimused. 
Confr! Karuks andis teada, et To
ronto k! on suve jooksul trükkinud 
ja paljundanud Rotalia kodukorra 
ja üksikuid eksemplare sellest on 
võimalik saada. Confr! Jürima soo
vitas tulevikus rebastel referaatide 
teema valida rahvuspärasel aines
tikul. 
Algus kell 15.15. 
Lõpp kell 17.20. 
Protokollis H. Sandström, Rot! xxx 

SUVEPÄEVAD REBASE VAATEVINKLIST 
Reb!  Enn  Ki i laspea,  Toronto .  

Informatsiooni järgi pidi sinna Torontost umbes 100 miili olema, 
aga tõeliselt oli see maa ligi 200 miili. Võib olla oli see vahe sellest 
tingitud, et sõitsin valetpidi ümber selle saare, kus need päevad toimuma 
pidid, igatahes kaardile ei olnud kõiki lahesoppe märgitud. Sellepärast 
jõudsin sinna mitmekordse veer and tunnise hilinemisega. Kartsin, et szan 
pahandada mõnede konvendikaaslaste käest, kellede abikaasad minuga 
kaasa sõitsid, aga ilmnes, et oli tegemist vabadustarmastavate inimeste
ga. Igal juhul jõudsin sinna alles kell 22.30 laupäeva õhtul. 
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Igatahes kuulsin, et esimesed mehed olid juba laupäeva lõunaks 
kohale jõudnud ja nagu truud skaudid kunagi telgid kõigepealt püsti 
sättinud. Siis õhtupoole oli hakanud rahvast üksikute autode kaupa 
kohale tilkuma ja sinna jõudes oli aega kasutatud suplemiseks ja 
pallipeksmiseks. Kui mina kohale jõudsin, oli rahvas kõik juba lõkketule 
ääres koos, varajase aja tõttu aga väga vaikselt. Kuna paljud kohale 
tulnud olid nagu minagi, päris hilja saabunud, siis käis osalt alles 
omavaheline tutvustamine. Vilistlasi oli ka erakorraliselt rohkem näha 
kui kuulda. Ühesõnaga, lõkke ääres laupäeva õhtul midagi erakorralist 
ei juhtunud niisama ainult laulsime ja kuulasime Valdu Loit'i akkor-
deonimängu. Kell 24.00 lõppes ametlik lõke ja rahvas valgus laiali 
väiksematesse gruppidesse. 

Tollest momendist peale paistis, et õige suvepäev hakkas peale. 
Prooviti "aatomipommi", lauldi vanu romantilisi laule nagu "Mälestusi 
Raadi pargist" ning rahvas hakkas lahti saama nii tutvunemistuimusest 
kui ka kainusest. Oh jah, vahepeal ma puhusin sarvega ka öörahusig-
naali, aga selle rikkus oldermani neljajalgne päris ära, paistis, et tal 
olid harmooniast hoopis omamoodi arusaamised ja meie pillid sugugi 
kokku ei istunud. 

Kes ära hakkas väsima, neile oli võimalus kas telkidesse või lakka 
magama minna, millist võimalust järgnevate tundide jooksul enamus 
inimesi siiski kasutas. Selles talus, mille maaalal me viibisime, oli ka 
samal ajal üks mingisugune teine suvepäev toimumas — koos oli seal 
puha Saare- ja Hiiumaa mehed, kelle hulka vii! Osvald Timmas ära 
eksis, kuna seal oli palju kadakamarja viina, mis Saaremaad meelde 
tuletas. 

Õnnetuseks juhtusin koos oma abikaasaga lakka magama, sest just 
peale magusat uinumist ärkasin hirmsa lärmi peale üles. Nimelt nii 
New Yorgi kui Toronto seniorid tulid küüni sõjasüüdlasi taga ajama, 
mõlemal scribad kaasas, kes said senioridelt käsu kõigi liiga vara ma-
gamaläinute nimed otsemat teed kirja panna. Mõni neist jälitajatest 
ronis isegi üles lakka, kuid keegi võttis redeli ära ja nii nad rippusid 
tükk aega aampalkide peal, enne kui julgesid alla tagasi hüpata. Kuna 
sõjasüüdlasi keegi neile välja ei andnud, siis magajate suureks rõõmuks 
lahkusid nad neljakesi küünist ja nende trampimist ja laulu kostis veel 
tükk aega. 

Hommikul kuulsin, et ühed olid öösel Montreali telgi otsa kukkunud, 
kuid ma jätan oma arvamuse avaldamata, kes need olla võisid, sest 
Montreali rahvas oli vist pahane ja otsis omakorda sõjasüüdlasi. 

Pühapäeva hommikul käis enamjagu inimesi ujumas ja siis kogunesid 
kõik võrkpalli maavõistlust vaatama. Jänkidel oli vahekohtunik eelmisel 
õhtul "kange vedelikuga" ära ostetud ja nii esimese seti tulemused 
olid vastuoks tõsioludega. Selle takistuse aga likvideerisime selliselt, 
et sokutasime ühe oma mehe teisele poole mängima, nii et arusaadavalt 
mäng lõppes Kanada võiduga. 

Pärastlõunal oli konventide ühine koosolek, kus võis õige omapära
seid sõnavõtte kuulda. Lahkhelid tõsisemas mõttes aga puudusid. 
Pärast seda peetud E!K!K!'l võeti pillimees Valdu Loit vastu rebaseks 
ja Feliks Koop ja Rein Mägi said värvide omanikeks. Millegi pärast 
nemad küll pisaraid ei valanud, kui nad meie, ülejäänud rebastega, 
jumalaga jätsid. 

Pühapäeva õhtul oli siis see õige lõkketuli. New Yorgi senior otsis 
sürrealismi käsiraamatust teemasid, mille põhjal Toronto rebased pidid 
viieminutilised sõnavõtud pidama. Teemasid mul täpselt meeles ei ole, 
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kuid nad olid umbes järgmised: "Kuidas mõjuvad kuu faasid ruunade 
paljunemisele" jne. Mõni meie konvendi mees oli nagu vändast üles 
keeratud, nii et ei saanud teda kuidagi laulmast hoida (see oli käesoleva 
kirjutuse autor! — toim. märkus). Samuti Loit ei andnud oma pillile armu. 
Ühesõnaga, kõigil oli väga lõbus. Meeldejääv lõkkeõhtu lõppes ühise 
"Eestimaa, su mehemeel" laulmisega. 

Tagasi Torontosse jõudis iga mees oma moodi. Rein Mägi oma 
sõitjatega pidi öö veetma maantee ääres, et bussi oodata, millega ra
tastele järele sõita, mis neil sõidu peal alt ära jooksid. Mina panin 
ühe kaasrebase taskulambiga auto ette kõndima, et udus teed leida. 
Kuid terve nahaga jõudsime koju kõik. Ühesõnaga, kõige juhtunuga 
arvestades loodan, et samasuguse kaliibriga suvepäevi veel tuleks. 

ROTALIA LUNDI OSAKOND 

Lund kujutab meelde Tartut. 
See on puhtal kujul akadeemiline 
linn, ülikooliga, mis asutatud Karl 
X poolt. Praegu on üliõpilasi sel
les ülikoolis umbes 5000, nende 
hulgas eestlasi 15—20. 

Lund asub keset rikkalikke vil-
j aval ju, mis sarnaneb omaaegsele 
Ida-Preisimaale kõrge põllumajan
duse kultuuriga, kuid ilma Preisi 
vaimuta ja ilma preisi junkru tüü
bita. Elanikke Lundis on 36.500. 
Hoonete hulgas on palju haiglaid 
ja teaduslikke asutusi. Lund on 
Uppsala järel teine tähtsam vaimne 
keskus Rootsi kuningriigis. Valit
sevaks parteiks on sotsiaaldemo
kraadid, kusjuures ka parempool
sed on tugevalt esindatud. Eest
lasi on Lundis umbes 130 isikut. 

Lundis või selle lähemas ümb
ruses elab 10 rotalust. 28. märtsil 
1954 kutsuti ellu korp! Rotalia 
Rootsi Koondise Lundi osakond. 
Asutamise peakoosolekust võttis 
osa Rootsi Koondise juhatuse 
esindajana tookordne oid! vii! 
Kristjan Joost, kes seks puhuks 
Stockholmist kohale sõitis. See 
osakonna asutamiskoosolek ja 
sellele järgnev koosviibimine lei
dis aset vii! A. Kalmet'i kodus. 
Koosviibimisest võttis osa koos 
daamidega 16 isikut. Samal asu
tamiskoosolekul said värvid liht
liikmed Kalju Rammal ja Heino 

Vi i !  A l f red  Kalmet ,  Lund.  
Ahmann. Koosolek valis Lundi 
osakonna juhatuse järgmises koos
seisus: Sen. — vii! A. Toomes, 
laekur — vii! A. Kalmet, scriba — 
confr! K. R ämm ai, olderman — vii! 
A. Daniel. 

Sügiskommersi 1954 pidasime 
27. nov. vii! A. DanieVi kodus 
Eslövis, mis asub 17 km. kaugusel 
Lundist. Samas valiti uus osakonna 
juhatus koosseisus: Senior — vii! 
A. Kalmet, laekur — confr! Kalju 
Rämmal, scriba — confr! Jaan Teär, 
olderman — vii! A. Toomes. Kõige 
parema pildi Lundi rot aluste st ja 
nende elust saame, kui võtame 
kõik meie mehed üksikult luubi 
alla, kusjuures esimeseks meheks 
(tähestikus) on 

Vii! Aleksander Daniel. Tema on 
vana põhine rot alus, kuuludes va
nasse Rotalia kaardiväkke Tartus. 
Rootsi saabus 1948 ja töötab nüüd 
loomaarstina Eslövis. Perekonna
isana on tal kasvatada tütar ja 
poeg. Tuntud hea ja kauni laulu-
mehena, laulab juba mitmendat 
aastat kaasa Malmö meeskooris. 
Kõige muu kõrval on ta veel maa
likunstnik ja jahimees. 

Vii! Alfred Kalmet on majandus
teadlane, lõpetanud Tartu Ülikooli 
1933. Töötas 20 aastat Tallinnas 
Eesti Panga välisosakonnas ja 
teenib alates 1945 Rootsi suurima 
erapanga Malmö peakontoris. Viibis 
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Kanadas a. 1951, kus oli Toronto 
General Trust Co teenistuses, kuid 
tuli jälle tagasi Euroopasse. 

Vii! Ulo Käbin on kõige värskem 
Lundi osakonna vilistlane. Lõpe
tanud Uppsala ülikooli arstiteadus
konna 1950. Hiljuti nimetatud 
Landskrona haigla juhataja abiks. 
Erialalt kirurg. Perekonnainimene 
ja kahe poja isa. Võidelnud Soome 
sõjaväes. 

Vii! Aadu Toomes on kõva ja kange 
rot alus läbi ja lõhki. Elukutselt 
ja hariduselt loomaarst. Töötab 
Sydvästra Skanes Semiinförening'i 
juures loomaarstina (samas ka vii! 
Daniel). Hiljuti ostis maja Lundi 
parimasse linnaossa. Perekonna
inimene ja kolme lapse isa, nen
dest kaks tulevased Rotalia reba
sed. 

Vii! Jakob Welitar elab ja töötab 
Fjälkinges, Lund ist 100 km. kau
gusel, kuid külastab Lundi ja 
Lundi rotalusi tihti oma Morris 
autoga. Tema on tõulooma- ja sea
kasvatuse spetsialist. Lähemal 
ajal pühitseb 60. aasta juubelit. 

Confr! Martin Kurol elab siit ka 
peagu 100 km. kaugusel Angeholmi 
linnas. Oli aktiivne tegevliige juba 

kuldsel Tartu ajal, kuuludes a. 
1940 konvendi praes idiumi. Abielus 
ning poja ja tütre isa. Nahkade 
spetsialist, millena töötab Ange
holmi nahavabrikus. 

Confr! Heino Ahmann on stud. med. 
ja lõpetamas arstina Lundi ülikoo
li. Kuulub Rotalia perre üle kahe 
aasta. Töötab arstina ühes koha
likus haiglas. Abielus rootslan
naga. 

Confr! Kalju Rammal on samuti 
stud. med. ja peatselt lõpetamas 
arstina Lundi ülikooli. Töötab 
arsti k.t.-na juba paar aastat ühes 
haiglas. Naisemees ja ühe poja 
isa. 
Confr! Jaan Teär, stud. chem. 
(biokeemia). Pärit Kuressaarest. 
Tegevliikmeks vastu võetud 27. 
nov. 1954. Omab au olla kõige 
pikem mees Rotalia ajaloos (2 
meetrit). Kirglik spordimees ja 
mitmel korral võistelnud kaasa 
Rootsi rahvus meeskonnas korvpal
lis. 

Confr! Hans Uibopuu töötab ana
lüütilise keemikuna Lund ist võrd
lemisi kaugel Dalarnas. Välimuselt 
ja olemiselt puht teadusmees. 

MEIE KÄSIPALLIMEESKOND 

NEW YORGIS 

Confr !  Re in  Grabbi ,  New York.  

Uhe olulise osa New Yorgi k! 
möödundsuvisel tegevusel omas 
konvendi käsipallimeeskond. Seda 
kas või juba sellegi poolest, et 
selle koosseisus esines hooaja 
jooksul tervelt 15 k! liiget! Nende 
vaprate käsipallurite nimed on: 
confr! confr! Raimond Pais, Harald 
Laupa, Henno Sork, Rein Grabbi, 
Hellar Grabbi, Roman Ubakivi, 
Aksel Lehtmäe; 1! 1! — reb! Valf-
ried Blumfeld, Arno Kallaste, Niis 
Parma, Hans Raudseo, Virko Keder, 

Ako Vainu, Rein Ise, Avo Soobert. 
Peale ülalmainitute mängisid meie 
meeskonnas ki asa ka vahetevahel 
mõned külalised. See oli tingitud 
kahest asjaolust: 1) Kohapealsest 
olukorrast, et võistlusvõimelist 
meeskonda igakord kokku saada, 
kuna mitmed meie endi mängijatest 
ei saanud kauguste tõttu alati ko
hale tulla; 2) Et noortele üliõpi
lastele, kes me meeskonnas kaasa 
mängivad, pakkuda võimalust Ro-
taliaga lähemalt tutvumiseks, s.t. 
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juurdekasvu huvides. Et see viima
ne kaalutlus täiesti õigustatud 
oli, näeme sellest, et oleme täien
danud endi konvendi ridu kahe 
tubli poisiga, kes algselt me mees
konnas külalistena mängisid — 1! 1! 
Parma ja 1! 1! Uno Ots. Külalistena 
on veel kaasa mänginud Ants 
Loor, Tõnu Maasik ja H. Truumees. 
U Üldiselt peab mainima, et mees
konna individuaalne koosseis on 
meil väga tugev, kuid kui "mees
kond", s.t. osade summana, ei ole 
see nii tugev, sest mitmed paremad 
mängijad elunevad NY eemal ja 

Meie võrkpallimeeskond ootamas 
algvilet. 

seega puudub "kokkumäng". Näi
teks 1! 1! Niis Parma omab au olla 
valitud USA ülikoolide valikmees-
konda (American All Star Team) 
võrkpallis ja ta kandis a. 1952 
"All-American" tiitlit. Ta võistles 
mitu aastat kaasa Springfieldi 
Ülikooli (mitmekordne USA üli
koolide meister) meeskonnas. Sa
muti reb! Rein Ise võistleb juba 
mitu aastat ühe USA idaranniku 
parima meeskonna koosseisus — 
Baltimore YMCA. Confr! Raimond 
Pais oli Tallinna parimaid võrk
pallureid mängides "Estonia" 
koosseisus, samuti Briti Tsooni 
Eesti valikmeeskonnas Saksamaal. 

Confr! Laupa võistles Tallinna 
Tehnikumi meeskonnas nii korvis 
kui võrgus ja hiljem Augsburgi 
laagri Eesti meeskonnas Saksamaal. 
Confr! Hellar Grabbi mängis Geis-
lingeni Eesti Gümn. meeskonnas 
Saksamaal jne. Loodetavasti edas
pidi õnnestub meil lahendada se
nisest paremini "kokkumängu" 
küsimus ja siis võime loota pare
maid tulemusi eriti kui uute rebas
tega häid noori mängijaid ka veel 
juurde saame, nagu näiteks hiljuti 
vastu võetud reb! Jüri Saimre, kes 
mängis oma high-schooli meeskon
nas korvpalli. 

Meeskonnal on olemas ka kaks
teist komplekti spordidresse, mis 
osteti k! poolt. Tumesinised, val
gete ääretriipudega püksid ja val
ge, siniste ääretriipudega särk 
ning üle särgi rinnaesise tollilaiune 
sini-must-roheline pael. Vähemalt 
need näevad uhked välja! 

Suve jooksul võttis meeskond 
osa neljast võistlusest. 

1) Võrkpalli karikavõistlused 
Lakewoodis, 18. —19. juunil. Mees
konna koosseis: Blumfeld, H. 
Grabbi, R. Grabbi, Ise, Laupa, 
Pais, Parma, Soobert, Sork.Esime
ses mängus kaotati Lakewoodi 
meeskonnale (kes karikavõitjaks 
tuli) tasavägises mängus 2:1. Siis 
võitsime eelmise aasta karika
võitjat Long Islandi meeskonda 
kogu võistluste tehniliselt «parimas 
ja pingerikkamas mängus 2:1. Kah
juks reb! Ise oli sunnitud teisel 
päeval ära sõitma, ja nõrgenenud 
koosseisul tuli vastu võtta 2:0 
kaotus Pattersoni käest. Kokku
võttes tuldi 6 meeskonna hulgast 
kolmandale kohale. 

2) N. n. Eesti mängud Lakewoo
dis, 2., 3. ja 4. juulil. Võtsime 
osa nii korvis kui võrgus. Võrk
pallimeeskond koosseisus: Blum
feld, H. Grabbi, R. Grabbi, Kallas
te, Laupa, Keder, Pais, Parma, 
Raudsep kaotas kõik kolm mängu, 
kuigi tasavägiselt, nagu tagajär
gedest nähtub: Long Island — Rota
lia 15:12, 15:11; Lakewood — Rota
lia 15:10, 1:15, 15:8; College 
Point — Rotalia 15:12, 12:15, 15:4. 
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Uks punkt! Viskab Rein Grabbi. 

Korvpallis kaotati ka samuti kõik 
kolm mängu, kusjuures siin andis 
kokkumängu puudus ennast palju 
teravamini tunda, kui võrkpallis. 
Meeskonna koosseis: H. Grabbi, 
R. Grabbi, Kallaste, Laupa, Loor, 
Maasik, Ots, Pais, Parma, Soobert, 
Ubakivi, Lehtmäe. Tagajärjed: 
Long Island — Rotalia 58:40, Lake-
Eesti Selts — Rotalia 66:38, Lake
woodi Kotkad — Rotalia 77:48. Indi
viduaalselt viskasid meie mees
konnas punkte (3 mängu peale 
kokku): Parma 32, R. Grabbi 24, 
Loor 17, Laupa 8, Kallaste 8, H. 
Grabbi 7, Maasik 7, Lehtmäe 6, 
Soobert 2, Ots 2, Ubakivi 1. Leht
mäe, Ubakivi ja Maasik mängisid 
kaasa ühes; Soobert, Laupa, Kal
laste ja Ots kahes ning Parma. 
Pais, R. Grabbi, H. Grabbi, Loor 
kõigis kolmes mängus. 

3) 23. juulil Long Islandil kor
raldatud spordipäev. Meie võrkpal
limeeskond esines koosseisus 
Parma, Kallaste, Raudsep, H. Grab
bi, R. Grabbi, Loor. Kaotasime 
Long Islandi meeskonnale 15:7 ja 
16:14. 

4) Võistlused Lakewoodis 3. — 
4. septembril. Esinesime võrkpal
lis, koosseisus: R. Grabbi, Kallas
te, Keder, Laupa, Pais, Parma, 
Truumees, Ots. Sellel võistlusel 
tuleb lugeda meie meeskonna mängu 
kõige tugevamaks senistest, kuid 

siiski saavutasime ainult ühe võidu 
kahe kaotuse kõrval. Tagajärjed: 
Rotalia — Patt erson 2:0, College 
Point — Rotalia 2:1, Long Island 
— Rotalia 2:1. 

Seega, nagu lugesite, tagajärjed 

Kas korvi või mööda? 
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just eriti "võidukad" ei ole, kuid 
ega see ei olegi ju kõige tähtsam 
(kuigi pagana tore on võita!). Täh
tis on, et koos võisteldes arendame 
"kambavaimu" ja seome sellega 
meeskonnas rohkearvuliselt kaasa
mängivaid noorliikmeid tihedamalt 
Rotaliaga. Samuti, et eesti tudengi
tel nüüd teada on, et korp! Rotalia 
ainukesena eesti üliõpilasorgani
satsioonest USA's omab niipalju 
aktiivseid noori, et saab välja 

panna esinemis võimelise käsipalli-
meeskonna ja et Rotalias pööratak
se tähelepanu noortele ja neile 
meelepärasele tegevusele. Sellega 
appelleerime potentsiaalsele juur
dekasvule. 

Võib olla õnnestub meil ka 
talve jooksul mõnest võistlusest 
osa võtta, kuid tuleval suvel oleme 
kindlasti oma meeskonnaga jälle 
väljas ja siis, loodame, juba ka 
"võidukamate" tulemustega. 

KORPORATSIOONIDEST TARTUS. 
ÄÄREMÄRKUSI 

Vi i !  Paul  Mägi ,  New York.  

On äärmiselt tervitatav vii! Pedaku katse unustuse hõlmast päästa 
teatavad huvitavad ajajärgud Tartu üliõpilaskonna elust ja tutvustada 
nooremat akadeemilist põlve selle eluga. Olles ise viimase aja vene 
ajastust üliõpilasena kaasa elanud ja iseäranis huvi tundnud korporat
sioonest ja nende elust (oli ju Rotalia asutamisega see küsimus kaunis 
akuutne), siis luban enesele mõned ääremärkused ja korrektiivid vili 
Pedaku artiklisse sisse tuua. 

1) Neobaltia värvid olid paelal — helesinine-valge-oranzh. 
2) Frat. Pharmaceuticumil oli deklil — must-helesinine-punane, kas 

samuti paelal, ei mäleta. 
3) Lettonia värvid olid ja on praegu — roheline-sinine-kuld. 
4) Frat. Normannia asutati alles Eesti iseseisvuse ajal. Enne 1914. 

a. ta veel ei eksisteerinud (vähemalt avalikult polnud temast midagi 
teada). 

5) Arminiast pole mina kunagi midagi kuulnud, igatahes aastavahe-
mikul 1903—1914 sarnast korporatsiooni küll Tartus ei olnud. Või on 
selle nimi Armenia? Et täielikku pilti saada tol ajal, ajavahemikus 
1905—1915 Tartus eksisteerinutest korporatsioonidest, siis olgu siin 
järgmine loetelu: 
Curonia — roheline-helesinine-valge. Tartu saksa Ch! C! liige. 
Livonia — punane-roheline-valge. " " " 
Estonia — roheline-tumeviolett-valge " " " 
Frat! Rigensis — tumesinine-punane-valge. " " " 
Neobaltia — helesinine-valge-oranzh. " " " 
Teutonia — amarant punane-valge-roheline " " " 

(deklid laia põhjaga nagu Saksamaal) 
Frat. Academica — violett-helesinine-valge, kartellis Tartu saksa Ch! C! 
Frat. Pharmaceuticum — must-helesinine-punane, " " " " 
Frat. Dorpatensis — roheline-valge-kuld 
Vigoria — roheline-hõbe-punane (rahvusvaheline koosseis, kuid saksa 

keelega). 
Poola korporatsioonid: 
Polonia — amarant punane-helesinine-valge, kartellis Tartu saksa Ch! C! 
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Venedia — helesinine-punane-hõbe 

Vene korp! Slavia — kuld-must-valge 
Armenia korp! Armenia — valge-heleroheline-punane. 

Seega siis kokku oli Tartu legaalseid värvikandj aid korporatsioone 21. 
Maailmasõda, Vabadussõda ja Eesti iseseisvuse tulek likvideeris neist 
12. Nende asemele tuli aga juurde terve rida uusi korporatsioone. 

KALLIS KAASVEND.KAU6EL ELAD! 
Vi i !  Juhan  Läte ,  Toronto .  

Sellest on juba palju aega tagasi, kui viimati nägime ja ma arvan, et 
see oli sääl Pühajärve kandis, kui istusime Spetsialistide — ei ikka Tu
ristide Kodu avaral rõdul ja mõlgutasime mcftteid noist kenadest Otepää 
näitsikutest ja isegi vist tõukarjast ja nondest norskavatest pullidest. 
Aeg läheb ju nii kiirelt ja vaata nüüd künname juba Kanada pinda ja 
meie hobbyks on jaht dollaritele. Oh ajad — oh kombed! See jaht on 
isegi nii põnev, et muudest asjadest tikud märkamatult mööduma ja see 
jaht võtab nii aja ära, et sarnast asja nagu kirja kirjutamine, pead tegema 
kas sööma- või uneajast. No lihtsalt ennast varastama. 

Niipalju kui lehest olen lugenud, rabad Sina ka kõvasti ja sellepärast 
ei ole Sul vist aega olnud ka meile kirjakest saata- Kahju, — aga tõsi! 

Aga ega meie mehed ka siin ei tuku, käivad silmad lahti ja panevad 
nii mõndagi tähele ja tallele. Ega Sa ei imesta, kui ütlen, et viimase 
kolme kuu jooksul on 13,3% meie meestest hakanud maameesteks, küll 
metsniku koha, sadama rajooni ja mõisnike nime all. Asi võttis isegi 
niisuguse kuju, et terve suve jooksul meie ei saanud koosolekuid pidada, 
polnud lihtsalt kedagi kättesaadaval. Kes oli siis oma farmis või kes 
oli siis tema farmi vaatamas. Agronoomid, nagu Eino ja teised olid 
kibedasti ametis ja sõidus. 

Nüüd siis jõudsime lõpuks niikaugele, et möödunud pühapäeval pida
sime koosoleku ära. Kisa sääl polnud, kuid häält tegid kõik. Mõni osa 
sellest oli päris põnev ja katsun ka Sulle sellest ülevaadet anda. Nagu 
Sa tead, tegutseb meil konvent ja võrdlemisi elavalt ning tegu võimsalt. 
Aga et seda edukat tegevust kindlustada, peame meie, vilistlased, head 
seisma. Ja oma tuge pakkuma. See tugi seisab selles, et meie muretseme 
noortele konvendi korteri. Nagu Sa isegi ette kujutada saad, ükski korra
lik elamine ilma korterita toime ei tule. Aga selles korteris saame ka 
meie ise elada. Ja asi on kenasti korras ning rohkem valu see ei teegi, 
kui ühe dollari kuu kohta. 

Aga käs Sa tead, on õige mitmed mehed, kes selle dollari saatmise on 
ära unustanud. No ega sellepärast see sõit seisma jää, kuid vähe mõruda 
maitse jätab suhu küll. Eks? 

Edasi oleme siin Kanadas rakendanud põhimõtet, et kui keegi meie 
perest lahkub surma tõttu, siis paneme ühiselt matuse kulud kokku. Jälle 
on mõned mehed oma osa saatmata jätnud. Nüüd tehti koosolekul tõsist 
häält, et kes ei ole teiste osas kulu kannud, ei maksa loota seda soo
dustust ka enda osas mitte. Kui saaks lõpmatuseni elada, ei oleks seda 
muret vaja kandagi, aga meie päevil on veel nii, et korra kutsub ikka 
ära ja ise ka ei tea, millal. 

Üldse maksude asi oli põnevamaks punktiks ja juhatusele tehti üles
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andeks maksukohustuse unustanud üles äratada ja kui nad ei ärka, siis 
nimekirjast kustutada ja värviesemed ära võtta. No kas pole lugu lahti! 
Näitena toodi meie Montreali osakonna mehi ja seda heas valguses. 
Nemad on oma itiaksukohustused 100% klaarinud. 

Mu jutt venib nüüd pikale ja ei maksa arvata, et just Sina see suur 
võlglane oled, keda ähvardame. Sest kui need väikesed kohustused on 
õiendatud, siis midagi karta ei maksa. 

Tead, veel on üks asi. Järgmine Meie Side tuleb Torontost ja loodame 
selle jõulupostiga koos välja saata. Oleks väga tore, kui Sa sulepeast 
mõned read ka meie kanti välja pigistaks. Meie Side uksed on selleks 
pärani lahti. Tahaks kangesti teada, mis Sina neist meie sisemistest 
asjakestest arvad, et kas maksab meil noortele korterit muretseda, kas 
maksab kaasvenda maha matta ja kas maksab koosolekule minna, kus 
sarnaseid asju sõelutakse, makse määratakse ja halvimal juhul isegi 
juhatusse või mõnda ametisse valitakse. Omavahel öeldes, mõnus on 
pealt vaadata ja jalad seinale visata, et las nad teevad. . . Teiselt poolt 
aga tundub, et keegi nagu peaks ka midagi tegema, — või mis arvad? 

Ootan kangesti Su kirja ja loodan, et selle ka saan. Seniks kõige 
paremat ja 

jään nagu ikka, Sinu vana igavene 
Tartu Vaim. Torontos. 

Kota Kaja RekAtett 
New Yorgi konvendi nimekirjas seisab kakskümmend rebast. Enamus 

neist aga asuvad New Yorgist eemal, käies siin vaid suvel ja jõuluvahe-
ajai, nii et kontakt nendega toimub konvendil suuremalt osalt kirjateel. 
Suurem osa neist õpivad mitmesugustes ülikoolides, kuid paljud on 
siin maal maksva kurja seaduse alusel oma aega teenimas sõjaväes. 
Esitame allpool väljavõtted kahest kirjast, millised oleks representa
tiivsed praegusaja rebaste elu tutvustama. Armsad rotalused Tartu ajast 
— lugege ja vaadake, kuidas nüüdsel ajal elab rebane Ameerikas! Mõle
mad kirjad avaldatakse muide nende saatjate teadmata. Just sellepärast 
on nad nii värsked! 

1. 
". . . Kommersile sõidu suhtes ma ei saa veel midagi kindlat öelda. 

Reede õhtul on mul ülikoolis hooaja avaball ning mul on siin sellega 
tegemist. Võtaks laupäeval Chicagost lennuki ja oleks õhtul kommersiks 
New Yorgis, aga oma rahadega ma ei taha seda teha. Tahan nii rihtida, 
et külastan esmaspäeval ühte kompaniid New Yorgis, siis saan selle 
kompanii kulul prii sõidu lennukiga kommersile. 

Kuidas elu New Yorgis läheb? Siin käib elu vaikselt. Eestlasi ei ole 
enam ühtegi ülikooli campusel. Hommikul olen koolis, pealelõunal käin 
palli mängimas või lendamas (võtan omale ajaviiteks privaat piloodi loa) 
ja õhtuti istun campuse organisatsioonide koosolekutel või õllepidudel. 
Eelolevaks nädalalõpuks tegin huumori mõttes neli kohtamist kolme tü
tarlapsega (muidugi isekellaaegadel), et elu huvitavamaks teha. Tudengi 
elu üle siin siiski palju nuriseda ei saa. Loodan kommersiks New Yorki 
tulla, eks siis näeme." 
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2. 
"Pole kaua aega kirjutanud, aga nagu tead olen laisk ja polegi palju 

huvitavat juhtunud. Lõpetasin University of Nebraska 13. juulil, panin 
neljanurgelise mütsi pähe, marssisin veidi ja siis anti lõpupaberid kätte 
ja sooviti õnne,—miks, pole veel välja uurida jõudnud—ja siis saadeti 
väga viisakalt. . . . Praegu olen Armees. Läksin vabatahtliku mob'i 
alusel, tähendab 2 aastat seda kuradi sunnitööd. Olen praegu 3. diviisis 
raske tanki pataljonis. Sõitsin täna tankiga mööda maastikku, eile 
lasin 45 kaliibrilist püstoli, homme viskan käsigranaate ja vahepeal 
puhastan kingi, kõiksuguseid vaskesemeid, marsin ja teen muud soppa 
mida sõjaväes i lati tehakse. Ainukene hea asi on, et lähen vist varsti 
diviisiga Saksamaale, nii et selles suhtes jopastas. 

See on mu elulugu viimaste kuude jooksul täielikus koosseisus. 
Eelmine nädal olin 3 päeva telklaagris magada sai ainult 3—4 tundi 
läbilõikes. Sääsed ja kõiksugu muud sitikad sõid naha punaseks, pesta 
sain ainult kiivris, väljakäik tuli ise kaevata—väga ebatsiviliseeritud 
ebatsiviliseeritud elu. Tank on jube hunnik rauda, teeb kohutavat lärmi 
ja tekitab tohutu tolmupilve, aga hea külg on, et ei tule jalgadel kuigi 
palju käia. . . Üldiselt peab ütlema, et vaimne olukord on pidevalt sama 
— raha pole, aega pole, õlut saab liiga harva, tütarlapsi pole umbes 
k a k s  k u u d  n ä i n u d .  Ü h e s õ n a g a ,  v a i m  n ä r t s i b  s e d a s i  ä r a . . . "  

ELMAR MALDRE -  40 

Meie kaasvilistlastest astub 7. 
dets. s. a. Toronto koondise suu
rim aktivist Elmar Maldre uude 
aastakümnesse. Selle tähtpäeva 
puhul on hea juhus alla kriipsu
tada, et tema tegutsemine older-
mani ja seniorina teostus meie 
koondise kõige raskemas aja
järgus. Mitu aastat kestnud kon
vendi reinkarnatsioon — vaidlused 
küsimuse ümber, uue noorpõlve 
kujundamine, kasvatamine ja 
katuse alla viimine on olnud pea
miselt ainult Elmar Maldre läbi 
viia. Ja et meile selle töö tule
mused hästi meeldivad, siis olgu 
öeldud siinkohal koos sünnipäeva 
õnnesoovidega ka tänu Toronto 
konvendi isale. 

See ei tohi anda põhjust uh
keks minekuks, sest igalt meie 
liikmelt oodatakse samasugust 
panust. Ja see on kindel, et iga 
mees meist oleks teinud seda

sama, kui Sa poleks trüginud õigel ajal pukki. Mis Sul viga oli teada, 
et konvendi elus tuleb tähtis töö ja aurikas periood, kuna käisid pide-

">UoOH 
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vait koosolekutel ja olid endise juhatusega, laekur kaasanimetatud, 
heas vahekorras. Paljudel meist polnud sarnasest hiilgavast võima
lusest aimugi! 

R. 

VEEL "VABA EESTI'ST" 

"Meie Side's" nr. 3, 1955 on confr! Kaup toonud teate, et O. Millert 
ja H. Grabbi on teostamas "Vaba Eesti" käesoleva aasta teise numbri 
väljaandmist. Kuna selles teates esinevad mõningad ebatäpsused ja 
nr. 2-s leidub kaastööd kuuelt rotaluselt (vii! Tamme lo, confr! confr! 
Millert, Grabbi, Salmre, Villota ja 1! 1! Laev), siis mainiksime sellest 
veelkordselt "Meie Side" veergudel. 

Ajalehevormis trükitud ajakiri "Vaba Eesti" ilmub juba aastaid ühe 
grupi eesti noorema generatsiooni haritlaste ja üliõpilaste väljaandel 
ja toimetusel Stockholmis. See on kultuurpoliitiline ajakiri, käsitades 
neid küsimusi noorema generatsiooni seisukohast. "Vaba Eesti" on po
liitiliselt täiesti rippumatu ja ei ole mingisugune nn. parteileht, vaid 
ta veerud on avatud kirjutusteks ja diskussiooniks kõigile, eeldusel 
et kaastööd on küllaldase eetilise ja intellektuaalse tasemega. Suurem 
osa "Vaba Eesti" toimetuse liikhieid Rootsis kuuluvad "Vabadusmeelsele 
Föderalistide" erakonda (mis asutati Rootsis peamiselt Soome sõjaväes 
võidelnud noorte eestlaste eestvõttel), millest tingituna esinevad 
loomulikult selles lehes poliitilisele liikumisele lähedase sisuga 
artiklid. Kuid "Vaba Eesti" peasihiks on intellektuaalse ja aj.aga kaasas 
käiva kirjasõna kaudu appelleerida eesti noorema generatsiooni harit
lastele ja üliõpilastele ja sel viisil hoida nendes alal huvi eesti 
rahvusliku võitluse ja eesti kultuuri vastu. See on väga vajalik üles
anne, kuna tänu eesti pagulaskonna nn. poliitilise juhtkonna omavahe
listele rabelemistele ja nääklemistele ja tänu eesti pagulasajakirjanduse 
madalale tasemele on eesti noorem generatsioon hakanud intellektu
aalselt eemalduma eesti üldisest pagulaskonnast. 

Kui otsida paralleele "Vaba Eesti'le" siis võiks ehk mainida käes
oleva sajandi algul eesti nooremas generatsioonis levinud "Noor-Eesti" 
liikumist. Ka "Vaba Eesti" ümber on koondunud rida noori andekaid 
kirjanikke ja luuletajaid (Ilmar Talve, Kalju Lepik, Ivar Grünthal, Ilmar 
Laaban, jt.), kunstnikke (O. Mikiver, Maire Männik, O. Paju jt.), muu
sikuid (Harri Kiisk, H. Olt) ja üliõpilaskondlikus ning muus nooremat 
generatsiooni haaravas liikumises juhtivalt tegutsenud või tegutse
jaid, nii Rootsis, Saksamaal kui Prantsusmaal (K. Lüsi, I. Vaher, I. 
Mikiver, M. Juhkam, P. Tõnus, V. Linnuste, I. ja H. Ainsaar, P. Merits, 
R. Riitsalu, A. Sikk, V. Toome jne.). 

"Vaba Eesti" USA erinumbri toimetajateks (milline ilmus möödunuo 
suvel) olid O. Millert, A. Laev, H. Grabbi (Rot! NY k! liikmed) ja 
J. Kork (kes kuulub EÜS-i) ja nagu eespool mainitud, selles leiduo 
kaastööd kuuelt rotaluselt. Sellele järgnevas numbris — "Vaba Eesti" 
nr. 3 — leidub pikem artikkel vii! I. Tammelo sulest ja edaspidistes 
numbrites on juba ette näha teisi kaastöid mitmetelt rotalustelt. 

29 



Kes kaasvendadest sellest ajaleht-ajakirjast huvitatud on, võib 
selle tellimiseks pöörduda järgmistesse kohtadesse: Rootsis — Vaba 
Eesti, Stockholm Postbox 16 211; USA-s - Hellar Grabbi, 413 E 84 St., 
New York 28, N.Y.; Kanadas — Felix Laansoo, 5820 Souart St., Mont
real 29; Austraalias — Ilmar Tammelo, 91 Berry St., North Sydney. 

LÜHITEATEID 
A U S T R A A L I A S T  

Liht liikmeks võeti vastu 1955. 
a. septembris Hans Johanson. Sün
dinud Tartus, 13. nov. 1924. Õpib 
praegu Sidney Ülikooli majandus
teaduskonnas. 

l t  Värvikandjaks on saanud KiriI I  
Ükskuli, kes võeti vastu lihtliik
mena veebruaris 1953. Ta on sün
dinud 14. _dets. 1923, Kose-Uue-
mõisal. Õppis Sidney Ülikooli 
keemiate aduskonnas. 

Austraalia Koondis oma koos
olekul on vastu võtnud "Meie Side" 
tsentraalset toimetust pooldava 
seisukoha. Sidepidaj aks -abi toi
met ajaks "Meie Sidega" valiti vii! 
Ilmar Tammelo. 

I N G L I S M A A L T  

Vii! Loss man töötab ühes kau-
bakontoris raamatupidajana. Tema 
uus aadress on: 1 Connaught 
Square, London, W 2. 

Vii! Endel Aruja uus aadress: 
43 Woodwaye, Oxhey, Watford, 
Herts. England. 

K A N A D A S T  

Eesti Üliõpilaskond Torontos valis 
18. okt. oma peakoosolekul uue 
juhatuse, mille koosseisu valiti 
ka kolm Rotalia liiget — confr! 
Helmut Sandström esimeheks, reb! 
J. Kraav laekuriks ja 1! 1! Valdu 
Loit sekretäriks. Seega Toronto 
eesti üliõpilaskonna juhtimine on 
juba mitmendat aastat rotaluste 
käes — eelmisel aastal oli esime
heks confr! Ergo Karuks ja sekre
täriks confr! Helmut Sandström. 

Conir! Jaan Terasmäe doktoriks. 
Peale oma väitekirja edukat kaits
mist anti 21. oktoobril Hamiltonis 
Mc Mast eri ülikooli poolt Jaan 
Terasmäele doktori kraad loodus
teaduses. J.T. erialaks on paleo-
botaanika ja tema doktori väitekiri 
kandis pealkirja "A palynological 
study relating to the Toronto forma-
tion (Ontario) and the Pleistocene 
deposits in the St. Lawrence 
Lowland (Quebec)." Jaan Teras
mäe on sündinud a. 1926, Rotalia 
vii! dr. agr. Enn Terasmäe pojana. 
Gümnaasiumihariduse omandas ta 
Tallinnas Riiklikus Inglise Kol-
ledzhis ja Realgümnaasiumis.Root
sis ta lõpetas Uppsala Ülikooli 
a. 1951 phil. cand. kraadiga. Järg
misel aastal asus ta õpinguid 
jätkama Kanadas, McMaster'i Ülik. 
juures, saavutades selles esiteks 
Master of Science ja nüüd siis 
Ph. D. kraadi. J.T. on teostanud 
mitmeid botaanilisi ja geoloogilisi 
uurimusi nii Põhja-Rootsis ja 
Gotlandil kui ka British Columbias, 
New Brunswick'is, Quebecis ja 
Ontarios. Nende uurimuste tulemu
sena on ta avaldanud trükis 10 
teaduslikku tööd. 

Confr! Lembit Jänest 1 ja tema 
abikaasal on sündinud kolmas 
poeg — Tooma s-T armo. 

R O O T S I S T  

STOCKHOLMIST 

Stockholmi ja selle ümbruse 
rotaluste suvepäev peeti 21. au
gustil Ingarös, Stockholmi skääri-
des. Osavõtjate arv ulatus 50-le. 
Kohale sõideti mootorpaadil ja 
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autodel. Tegevus: suplemine, mä
gironimine, pallimnng, mitmesugu
sed laske- ja viske võistlused. 

Stockholmis on uuteks rebasteks 
vastu võetud Sven Hansson, sünd. 
1932 ja Juhan Toomes, sünd. 1936. 

Vii! Jushtshuk abiellus 29. au
gustil prl. Inga-Kerstin Ekman'iga, 
confr! Kortus'el ja ta abikaasal 
on sündinud poeg. 

Confr! Olaf Millert'i Stockholmis 
viibimise puhul korraldati koosvii
bimine 29. augustil kohvik Kjell-
sonis, kus oli koos 21 rotalust. 

GÖTEBORGI OSAKOND 

Göteborgi osakond valis omale 
14. oktoobril uue praesidiumi koos
seisus: 
Rot! x —confr! Väino Kuldsaar 
Rot! xx —confr! Aavo Andrekson 
Rot! xxx—confr! Otto Rein son 
Rot! oid!—vii! Vitold Saretok 
Mag! ref!—confr! Enn Aro 
Mag! cant!—confr! Otto Kuulep 

Göteborgi osakonna poolt on 
rebaseks vastu võetud stud. math. 
Priit Malm, kes on sündinud Tar
tus, 19. jaan. 1934. Värvikandja
teks liikmeteks said 7. oktoobril 
Sven Vikman ja Sven Tedro. 

Göteborgi osakond on paljunda
nud pildistamise teel Rotalia 25. 
aasta juubeli puhul Tartus ilmunud 
Üliõpilaslehe numbri. Selle teksti 
osa on ca 90 lk. Kes seda soovib, 
saatku tellimine Göteborgi. USA 
meestelt tahetakse selle eest saada 
$6.00. 

S A K S A M A A L T  

Confr! August Sikk on abiellu
nud preili Reine Muthmann'ga, kes 
on Heidelbergis üliõpilane. (Usal
davatest allikatest saime teada, et 
nüüdne pr. Reine Sikk on eestlanna, 
kuigi nime järele võis teist oleta
da. ) 

Münchenis toimus juulikuul üle 
hulga aja jälle rotaluste kokkusaa
mine Saksamaal-. Kohal olid: vii! 
Kornev ja confr! confr-Jurs, Kuusk-

vere, Millert. Veidi tegemist oli 
olnud, et confr! Kuuskveret kohale 
saada, ta oli nimelt samal Õhtul 
oma üksuses valvekorras. Sellest 
saadi aga nii üle, et Capt. Artur 
Jurs marssis sinna sisse ja palus 
pfc. Jaan Kuuskvere oma käsutus
se anda. Ja kes kaptenile ära öel
da võis! 

Uusi aadresse: 

Confr! August Sikk, Mannheim, Mo-
selstrasse 36. 

Confr! Erich Mathiesen, München, 
Ludwigsfeld, Rubinstrasse 19/1. 

Confr! August Kiss, Kaiserslautern, 
Postfach 8503. 

Vii! Kornev kirjutab EKL'u koh
ta Saksamaal: Liikmete arv: Viro-
nia — 12, Fr. Estica — 14, Sakala 
— 18, Ugala — 7, Rotalia — 6, Fr. 
Liviensis — 3, Tehnola — 1, Väin-
la — 2, Fr. Tartuensis — 7, Reve-
lia ja Leola liikmeid arvatavasti 
Saksamaal ei leidu. Presideerivaks 
korporatsiooniks on praegu Vironia, 
esimees vii! Peeter Orle. 

U  S  A ' s t  

UUDISEID ÕPPERINDELT 

Kevadel 1955 lõpetasid col-
lege'i: 

Confr! Rein Grabbi — Stevens 
Institute of Technology, Bachelor 
of Science in Mechanicai Engin-
eering. Jätkab õpinguid Brooklyni 
Polytehnilises Instituudis, et saa
ma st eri kraadi aeronautical engin-
eeringus. 

Confr! Lembit Kosenkranius — 

Waynesburg College, Bachelor of 
Science in Electric ai Engine ering. 
Jätkab edasiõppimist Massachu
setts Institute of Technology's 
masteri kraadi saavutamist. 

Confr! Aksel Lehtmäe — La 
Salle College, Bachelor of Eco-
nomics. Jätkab edasiõppimist 
masteri kraadi saavutamiseks sama 
ülikooli juures. 

Confr! Atso Savisaar — Stevens 
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Institute of Technology, Bachelor 
of Science in Mechanical Engin-
eering. Jätkab samas edasiõppi
mist masteri kraadi saamiseks. 

Confr! Henno Sork — Syracuse 
University, Bachelor of Arts, 
psühholoogias. 

Reb! Uve Kapsi — University 
of Nebraska, Bachelor of Arts, 
majandusteaduses. 

Juunikuus saabus USA-sse 
confr! Enn Koreli, tulles koos oma 
abikaasaga Austraaliast. Ta asus 
jätkama õpinguid Fenn College'i, 
Cleveland is. 

Vii! Harald Laupa on taotlemas 
masteri kraadi Columbia Univ. 
õhtukursustel. Samas loodab peat
selt omandada masteri kraadi ka 
confr! Koit Poodre. Mõlemad töö
tavad ehitusinseneridena. 

Confr! Hugo Roomann on alates 
käesolevast sügissemestrist jätka
mas õpinguid Princetoni Universi
ty Graduate SchooVis, taotledes 
masteri kraadi arhitektuuris. 

Confr! Jaan Tief ja reb! Juhan 
Toomes (kes alles hiljuti Rootsist 
USA-sse saabus) õpivad Georgia 
Institute of Technology's. 

Confr! Felix Tamm on alates 
sügissemestrist d okt orant C o lumbia 
University's. 

Confr! Roman Ubakivi  taotleb 
masteri kraadi majandusteaduses 
New York University õhtukursus
tel. 

Reb! Avo Soobert on siirdunud 
Drexel University'sse, kus ta jät
kab õpinguid masinaehituse alal. 

Reb! Arno Kallaste ja reb! Udo 
Vaher õpivad endiselt Mississippi 
State College's ja loodavad võib
olla juba kevadel Bachelori tiitlit 
kanda. 

ÜLDISI TEATEID 
Möödunud poole aasta jooksul 

on New Yorgi konvendi poolt vastu 
võetud järgmised uued lihtliikmed 
või rebased. 

1. reb! Heino Ainso, stud. ing. 
Sündinud 8. sept. 1937 Tallinnas 
Valdur Ainso pojana. Lõpetas 
Seward Park High Schooli (N. Y.) 
a. 1954. Õpib kolmandat semestrit 
City College of New York'is ma
sinaehitust. Akadeemiline isa on 
confr! Felix Link. 

2. reb! Andres Männik, stud. 
iur. Sünd. 15. veebr. 1934 Tartus, 
Erik Tender'i pojana. Lõpetas 
Maumee Valley Country Day Schooli 
(Ohio) a. 1951. Õppis 4 sem. Toledo 
University's ja alates sügisse
mestrist 1955 Columbia Univ. Aka
deemiline isa on confr! Heino 
Ambros. 

3. reb! Rein Ise, stud. ing. 
Sünd. 6. mail 1935 Tallinnas, vii! 
Rudolf Ise pojana. Lõpetas High 
Schooli Baltimores ja õpib praegu 
seitsmendat semestrit John Hopkins 
University's masinaehitust. Aka
deemiline isa on confr! Ragnar 
Mägi. 

4. 1! 1! Arved Laev, stud. phil. 
Sünd. 20. jaan. 1926 Kundas Karl-
Herbert Laev'a pojana. Lõpetas 
Vestholmi Gümn. Tallinnas a. 
1944. Õppis Bonnis kultuurantro
poloogiat 1946—50 ja Columbia 
Univ. 1954—55, millisest ülikoo
list saavutas Master of Arts kraadi. 
Praegu õpib doktorandina Co
lumbia Univ. 

5. reb! Ako Vainu, stud. ing. 
Sünd. 17. juunil 1934 Narvas, Kus
tav Vainu pojana. Lõpetas Red 
Bank'i High Schooli (N.J.) a. 1954. 
Õppis 2 sem. Rensselaer Polyt. 
Instituudis masinaehitust ja alates 
sügissemestrist 1955 õpib Okla
homa State College'is. 

6. 1! 1! Niis Parma, stud. rer. 
gymn. Sünd. 6. nov. 1931 Tartus 
Johannes Parma pojana. Lõpetas 
01denburg'i Eesti Gümn. a. 1950 
ja Springfield University B. S. 
kraadiga kehalise kasvatuse alal 
a. 1954. Praegu spordiõpetajaks 
University Schoolis, Clevelandis. 

7. reb! Tõnis D. Kelder, stud. 
ing. Sünd. Tallinnas 6. veebr. 
1937 vii! Sulev Kelder'i pojana. 
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Lõpetas Stuyvesant High Schooli 
a. 1955. Õpib esimest semestrit 
City College of New York'is elekt
rotehnikat. Ak! isa confr! H. Grabbi. 

8. reb! Jüri Saimre, stud. ing. 
Sünd. 29. apr. 1936 Tartus, Karo-
lus Saimre pojana. Lõpetas P. S. 
Du Pont High Schooli Wilmingtonis 
a. 1955. Õpib esimest semestrit 
University of Delaware's chemical 
engineering kursust. 

9. 1! 1! Uno Ots, stud. rer. nat. 
Sündinud 1. novembril 1925 Narvas 
Jaan Ots'a pojana. Lõpetas Linge-
ni Eesti Gümnaasiumi a. 1949. As
tus a. 1952 University of Connect
icut'!, kus õpib praegu geoloogiat. 

* * 
* 

Vii! Aleksander Kõpp on abi
ellunud preili Kersti Puidak'iga. 

Vii! I lmar Aasmaal ja tema abi
kaasal Virve'1 on sündinud teine 
poeg — Rein-Kaarel. 

Confr! Viktor Puskar siirdus 
USA sõjaväe koosseisus teele Ko
reasse. Confr! Jaan Kuuskvere ka
sutab oma sõjaväeteenistustega 
ringreisideks Euroopas, kust hiljut 
ti saabusid postkaardid nii Parii
sist kui Londonist. Saksamaale 
USA sõjaväe koosseisus on siir

dunud ka reb! Ado Uriko. Sõja
väkke on võetud ka reb! Uve Kapsi, 
kes viibib praegu Kentucky's, ja 
confr! Arvo Lõoke. 

Confr! Virko Keder ja 1!1! Arved 
Laev on valitud Eesti Uliõpikas-
kond USA's abiesimeesteks ja 
confr! Jüri Adamson laekuriks. 
Üliõpilaskonna toetusfondi juha
tusse valiti confr! Aksel Kiiss. 

Vii! dr. Jüri  Hinno on abiellu
nud preili Erika Soorand'iga. 

Vii! Ralf Adams ostis omale 
maja. 

Confr! Heino Ambros on peale 
sellistes provintsides elamist nagu 
Rootsi ja Texas, valinud omale õi
ge elukoha — New York. 

Confr! Otto Reinson Göteborgist, 
kes suvekuudel USA's viibis, oli 
mõned päevad ka New Yorgis ja 
võttis osa siinsetest Üliõpilaspäe
vadest. Üliõpilaskonna üldkoosole
kul andis ta edasi Göteborgi eesti 
Üliõp. tervitused. 

Chicagos käivad rotalused iga kuu 
või kahe kuu järele oma vahel koos. 
Koosviibimisteks kasutatakse pea
miselt confr! Seitami korterit, mis 
k u u l d a v a s t i  o l e v a t  k u u l u t a t u d  
K! Q! -ks. Neist kokkutulekutest on 

Kolm burshi. Vasakult: confr! Einar Himma, confr! Tõnis Ööpik, vii! 
Eduard Lemming. 
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osa võtnud vii! vii! Peeter Kõpp, 
A u g u s t  T i r u ,  A l e k s a n d e r  K õ p p ;  
confr! confr! Tammaru, Himma, 
Millert, Tomusk ja Seitam ning reb! 
Keder. Viimane koosviibimine toi
mus - 31. oktoobril referaatõhtuna , 
kus oma referaadiga esines reb! 
Virko Keder. Confr! August Tomusk 
on Chicagos oid! k.t. 

Vii! dr. iur. ILMAR TAMMELO essee 
"Rational Man and Radical Doubt" 

saadaval 
Eesti teadlaste järelkasvu 

üheks markantsemaks kujuks on 
õigusteadlane vii! Ilmar Tammelo. 
Tema sulest on ilmunud rida artik
leid ja esseesid õigusteaduse ja 
filosoofia valdkonnast, nii eesti, 
saksa kui ka inglise keeles. Samu
ti on ta olnud kaasautoriks suure
matel teaduslikel uurimistel ja 
töötanud õppejõuna Heidelbergi ja 
Sydney ülikoolide juures. Oma 
raamatu kujul trükitud filosoofili
ses essees "Rational Man and 

Radical Doubt" käsitleb ta, lähtu
des ratsionalistlikust seisukohast, 
kogemuse (tajumise, teadumise), 
mõistuse, usu ja kahtluse problee
me. Vastandina praegu oma kõrg
seisus olevale loogiliste positi
vistide filosoofilisele koolkonnale, 
tõstab Ilmar Tammelo- oma essees 
jälle esile metafüüsilised väärtu
sed, mille pärast käesolev essee 
eriti huvi peaks pakkuma, kuna 
paistab, et läänekultuuri filosoo
filine mõttependel on viimasel 
ajal sedasama suunda võtmas. 

Selle essee müügist laekunud 
summat kavatsev vii! Tammelo 
kasutada oma järjekordse, kuid 
suurema ja olulisema teose, "An 
Essay on Symbolic Juristic Logic" 
väljaandmiseks, mis juba käsi
kirjas valminud on. Kes eespool
mainitud esseed soovib, palume 
saata $1.00 confr! He 11 ar Grabbi 
nirriele (413 E 84, New York 28, 
N.Y.), kes selle vahendajaks USA 
ja Kanada piirides on. Teistel 
maadel elunevad rotalused pöör
dugu isiklikult vii! Tammelo poole 
(91 Berry Street, North Sydney, 
Austraalia). 

"Meie Side" on valmis ja mehed puhkavad raskest tööst! Vasakult: 
1! 1! Parma, confr! H. Grabbi, Ants Loor, confr! Pais ja confr! R. Grabbi. 
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Käesolev "Meie Side" nr. 4, 1955 on välja antud New Yorgis. Tegev
toimetaja — confr! Hellar Grabbi, DSJ Composition — Esto Printing 
Service Co., offsett trükk — vii! Paul Kõlvik. 
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1. 

S A A T E K S .  

Oleme sagedasti tundnud headmeelt "Meie Side" kui koigi vabaduses 
viibivate rotäiuste ajakirja tekkimise ja käiguspüsimise üle. Samuti oleme 
hinnanud kõike seda, mis avaldatud paljude aastate jooksul "Meie Side" 
veergudel, ühe olulise ja kandva osana meie korporatsiooni tegevusest pa-
guluöajajärgul. Kui aga lähemalt vaatleme kõiki "Meie Side" senini ilmunud 
numbreid, siis avastame, et võlgneme tänu oma ajakirja eksisteerimise eest 
üsna väikesele kogule meie kaasvendadest, ja enamasti on need olnud ühed 
ja samad Rotalia vastavatest üksustest*. 

Muidugi tunneme suurt headmeelt ja tõsist rahuldust selle üle, et 
meie hulgas leidub kaas vendi, kes nii silmapaistva kohusetunde ja andumu
sega teenivad meie korporatsiooni huve ja ideaale. Samaaegselt ei vöi meid 
aga vähemalgi määral rahuldada teadmine, et Rotalia kõnesolevast suurest 
ja tähtsast ülesandest - meie ühise ajakirja saamiskäigust - võtab osa väga 
vähe, või ei tee seda üldse mitte suurem osa rotalustest. Asjata tullakse 
sellise õigustatud etteheite puhul välja tavalise ja odava vabandusega - ma 
ei ole kirjamees* See mida "Meie Side" esijoones soovib rotalustelt, on üsna 
lihtne ja selleks ei tarvitse keegi olla suur ajakirjanik või koguni kirjanik. 

"Meie Side" on algusest peale mõeldud sidepidajaks kõigi vabas maa
ilmas viibivate rotaluste vahel; Tema veergudel kirjutavad rotalused rota-
lustele. See on "Meie Side" peamine ja esmajärgne ülesanne; Oluline, ja tähtis 
on-endasAöistetavalt ka informatsioon ja selgitus Rotalia kui meie intiim
organisatsiooni tegevusest ja arenemisest ning kirjutised tema ideestiku, 
eesmärkide ja ülesannete valdkonnast, kuid kõik see tuleb teises järjekor
ras - rotaluste kui Rotalia moodustajate osa järele. 

Eelpool nentisime, et "Meie Side" saamiskäigust on võtnud osa vaid 
väike osa meie kaasvendadest; Sellest tõsiasjast ei tohi meie ükskõikselt 
mõõda.minnai Ei tohi seepärast, et üksikuile muutub see töökoorem liig 
raskeks kanda» aja jooksul vahest koguni ülejõukäivaks; Pealegi pole "Meie 
Side!" võimalik oma peaülesannet edukalt täita, kui selle täitmisest ei võta 
osa kogu rotaluste pere vöi vähemalt suurem osa nendest. Sest kuidas saaks 
"Meie Side" olla usin ja tüse sidepidaja kõigi rotaluste vahel, kui kõik 
rotalused temaga ei seisa püsivalt sidemeis? Kas vöiks ühelegi ro täiusele 
kujuneda raskeks kirjutada paar korda aastas, kuidas areneb tema isiklik 
elu kodus ja kutsetöös, kellega kaasrotäiustest tal on kokkupuutumisi, 
milliseid arvamisi ja ettepanekuid on tal esitada Rotalia ühiste ürituste 
ja tegevuse suhtes, kuidas ja mil määral ta võtab osa eeslaste rahvusli
kest üritustest, eriti vöitlustööst Eesti vabaduse ja iseseisvuse taasta
miseks? Kui iga rotalus nõnda toimib, siis on iga "Meie Side" numbri sisu
stamiseks materjali külluses ja vajalikult tagavaraski. 
Käesolev "Meie Side" number on esimeseks numbriks 1956; aastal ja selle 
numbri toimetus pöördub üleskutsega kõigi rotaluste poole kõigis maailma
kaartes parooli all: "Kõik rotalused "Meie Side" kaastöölisteks!" Ärgem 
oodakem selleks ikka ja jälle palumist, vaid see olgu teile endastmõiste
tavaks kutsumuseks ja seda püsivalt* 

T o i m i e tuis* 



2. 

Korporatsioon Rotalialt Varöinaissuonialainen Osakuntale 

tema tegevuse 50 a» juubeliks. 

Kui 12w novembril 1933«a. Tartus alla kirjutati sõprusleping 
Korpi Rotalia ja Varsinaissuomalainen Osakunta vahel, siis polnud see vaid 
lühiajaline tutvus, mis neid selleni viis, vaid selleks oli teed rajanud 
ja tasandanud väga pikk ajajärk, kus mõlemad hõimud käisid kaua üht ja saod 
eluteed ja hiljem elasid ning võitlesid n.ü, külg külje kõrval. 

Kõigele sellele lisandub palju ühiseid jooni mõlema sõprusleping* 
lase enesegi saamisloos ja tegevuses võõraste survevõimu ajal. Midagi pi 
langenud neile osaks kergelt, vaid kõige eest tuli rohkesti võidelda. 

Me teame, kuidas mõlemale hõimurahvale ülitähtis ja kõrgeim ees
märk esimese maailmasõja lõpujärgus saavutati ja iseseisva riigi ülesehi
tamine järgmise kahe aastakümne kestel suure eduga läbi viidi. NÖndele 
suursaavutustele võivad ka V S 0 ja Rotalia õigustatult uhked olla, sest 
nad andsid tollel oma rahva sündmusrikkal ja heroilisel ajajärgul kõige 
läbiviimiseks palju võitlejaid ja juhtivaid tegelasi. Võitlejaid ja tege
lasi, kes pühendasid isamaale oma parima ja kui saatus nõnda tähtis - ka 
oma ülima. Nad tegid seda kõhklematult, järgides oma organisatsiooni kÕ3> 
geimale kasvatuslikule kutsumusele - saada heaks isamaalaseks. 

Nimetatud asjaoludel ja olukordades oli endastmõistetav, et V S 0 
ja Rotalia vahelisele sõpruslepingule panid asjaosalised selle sõlmimisel 
suuri ootusi ja lootusi. Kõik hinnangud, mis mõlema söpruslepinglase liik
mete poolt paljudel kordadel esile toodud, kinnitavad, et need ootused ja 
lootused ka täitusid mõlemat poolt tõsiselt rahuldaval kujul ja ulatuses. 
Rotalused, kellele sai osaks võimalus ja õnn võtta osa V S 0 aastapäeva 
pidustustest, suvepäevadest, öppematkadcst ja muudest huvitavatest üritus
test Soomes, jutustasid alati sealt tagasitulles oma kaasvendadele," kui 
väga sõbralikult ja südamlikult neid vastu võetud, kuidas nad võinud kaasa 
elada unustamatult kauneid ja uijäid söprushetki ning kuulda ja näha palju 
huvitavat ja eeskuju pakkuvat. Eriti tulisteks Soome ja V S 0 sõpradeks 
ning höimusuhete viljelejaiks muutusid need rotalused, kellele avanes või
malus õppida stipendiaatidena Soome ülikoolides. Ja kui varsinaissuomalai-
sed oma käikude puhul Rotalia samalaadsetele tähtpäevadele ja üritustele 
ning stipendiaatidena Eestis õppimise aja kohta kinnitasid, et ka neile 
jäänud kõigest tollest aina head muljed ja kaunid mälestused, siis valmis
tas see kinnitus meile rotäiustele suurt rõõmu. 

Mõlemad sõprusiepinglased olid kõige paremal teelj et toda Silist 
sõprussuhete arendamist järjest mitmekesisemaks muuta. Ent vapustav ajaloo
torm ja raju tõi sellesse kurva pöörde, paisates Eesti rahva vabaduse ja 
iseseisvuse seisundist uuesti võõra survevõimu alla ja seades Soome rahva 
üliinimlikult raskete katsumiste ette. Eesti rahvalt röövis see halastamatu 
saatuslöök mitte üksi masendavalt palju inimelusid ja varalisi väärtusi, 
vaid ka suurema osa, kui niit te kõik, tema rahvuslikku omapära kandvaid ja 
läänelise ilmega kultuurvarasid. Hävituse ohvriks langesid ka kõik vaba 
eestiaegsed üliõpilasorganisatsioonid, nende hulgas ka KorpJ Rotalia. 

Kuid eestlaste rahvuslikku vaimu ja vankumatut tungi vabadusele 
ei ole seegi katastroof suutnud murda. Vabadustuli hõõgub edasi, ränga 
surve kiuste, kodumaal viibivate - oma sünnipärale ustavaks jäänud - eest
laste südameis, ja vabasse maailma pääsenud ligi sadatuhat eestlast on täit
mas oma püha rahvuslikku missioni - valmistada ette ja töötada oma rahva 
vabaduse ja iseseisvuse taastamiseks. Ka Rotalia töötab edasi, nüüd väljas
pool kodumaad, nagu oma asutamisel ja esimestel tegevusaastatelgi. Uutes 
oludes ja paisatuna laiali mitmesse ilmakaarde, on ta tublisti üle 300 ula
tuval perel tulnud tarvitusele võtta ka uusi tegevusvõime ̂..kuid põhilised 



sihid, ideaalid ja traditsioonid on jäänud sisult endisteks - kasvatada 
oma liikmeist ausaid, kindlaid ja iseteadvaid isiksusi ning häid isamaa-
lasi, keda liidab ühte ühistunne ja vendluslik sõprus. 

Armsad varsinaissuomalaisedJ Teie organisatsioon tähistab 26. 
märtsil s.a. oma tegevuse 50 a. juubelit. See on teile tõesti suur röömu-
ja aupäev. Ja teie võite sügava rahuldustunde ja suure uhkusega oma au
päeva pühitseda, sest Soome rahvas tuli teise maailmasõja hiiglaslikest-, 
ajaloos ennenägematu ulatusega heitlustest välja veelgi sangarlikumalt ja 
kuulsusrikkamalt, kui vabadusvõitlusest esimese maailmasõja lõpujärgus, 
kuigi esiti nimetatud korral tuli kanda tohutult suuremaid ohvreid nii 
inimelude kui varade poolest. Ent Soome rahvas võitis kõik üliinimlikud 
raskused ja kandis kõik uskumatult suurtesse mõõtmeisse ulatuvad kohustu
sed, kaasaarvatud "valuraha" vastasele, et nende vastu liiga suure vapru
sega ja kangelaslikkusega võitles. 

Armas Söpruslepinglanei Sinu liikmeskonnale kuulub silmapaistev 
aukoht viimatinimetatud heroilise ajajärgu võitlejate ja töötajate hulgas. 
Sa tead, kui palju Sa saatsid oma perest võitlejaid lahinguväljadele ja 
kuipalju neist kunagi ei tulnud tagasi, ent nimede read marmortahvlitel 
on tunnistajaks, kes neist ohverdasid isamaale oma ülima. On sümboolne 
V S 0-le, Pärissoome Osakonnale, et toda Soome rahva imeteldavalt kange
laslikku vabaduse ja iseseisvuse kaitsmist juhtis V S 0 auliige marssal 
Mannerheim, keda ka vastane ei saanud respekteerimata jätta, ega "söja-
süüdlusega" tülitada. 

Armas ja sügavalt lugupeetud jubilar! Luba, et ma käesolevaga 
annan edasi südamlikud õnnitlused Sinu aupäevaks KorpJ Rotalia liikmes
konna poolt, otseselt nende nimel, kes viibivad vabas maailmas ja vaimus 
nende nimel, kes viibivad kodumaal vöi kusagil teadmattuses. 

Ma palun Sind vastu võtta ka südamlik tänu kõige selle kauni 
eest, mida Sa pakkusid Rotalia perele vaba Eesti ajajärgul ning samuti 
selle eest, et oled truuks jäänud meie vahelisele sõpruslepingule ka 
Rotalia võõrsil tegutsemise raskel ajajärgul# See aitab meid julgustada 
ja kinnitada meie rahva pühade õiguste taastamise raskes töös. Meie sõp
ruse püsivust kinnitab kahekordne verevendlus, nii hõimlusest kui lahingu
väljadelt omatu* 

E l a g u  S o o  m :  e t  V i v a t ,  c r e s c a t ,  f l o r e a t  V a r s  i n a i s  s u o m a l a i n e n  O s a k u n t a  

in aetemumJ 
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Korp! Rotalia Vill Kogu juhatuse esimees. 



Sõpruslepingu sünnist ja höimusuhetest 

Vastastikkuse elu, kommete, organisatsioonide jne. tundma õppi
mise soov soome ja eesti üliõpilasnooruse vahel oli nii loomulik ja 
akuutne, et see polnud mitte juhus kui ligi 30 aastat tagasi tekkisid 
esimesed sõpruslepingud Soome ja Eesti üliõpilasorganisatsioonide vahel. 
Ka Varsinaissuomalainen Osakunta (lühend. V S 0) - Päris Soome Osakond -
Helsingis ja korp!Rotalia Tartus kuuluvad eelpoolsete hulka. Aastade 
möödumisel ja eriti laiali pillatult paguluses, kus meie tegevus toimub 
piiratult ja takistatult võõraste inimeste keskel, kipuvad mälestustest 
kaduma läbielatud ajad# ka need ajad mis eelnesid sõpruslepingu sõlmimi
sele ja selle teoks saamisele. Paljud nooremad meie perest, kes on korpi 
Rotaliaga liitunud paguluses, on vähem teadlikud sõpruslepingu olemusest 
ja sünnist. Olgu sel puhul siinkohal käsitatud üht osa korpi Rotalia mi
nevikust, mil on aga samaaegselt olevikku ja mitte vähem ka tulevikku. 

Soome üliõpilaste välissuhted teiste mände üliõpilastega algasid 
1920 aastal, 1921 aastal liitus Soome Rahvusvahelise Üliöpilas liiiduga 
- C I E -ga ja välissuhete korraldamiseks asutati Soome Üliõpilaskondade 
Liit. Tihedam side Balti riikide osas tekkis 1923 aastal, mil asutati 
Soome - Eesti - Läti - Leedu Üliõpilaskondade Liit (S E L L). SEL L-i 
presideerimine toimus aastate viisi üksikute riikide üliõpilaskondade 
poolt. Tegevusest vöiks mainida SEL L-i olümpiaade kergejõustikus, ta^ 
lispordis, konverentse jne. milledest osavõtt oli alati rohkearvuline. 
Muuseas oli nende ridade kirjutaja Tartu (Eesti) Üliõpilaskonna esinda
jaks Riias 1934- a. - S E L L-i - taliolümpiaadil ja S E L L-i konve
rentsil 1936 a. Turus. 

Soome Akadeemilise Karjala Seltsi (Akateemisen Karjala Seuran -
A K S) poolt 1925 aasta paiku ellukutsutud intensiivsem höimuharrastus 
oli tõukeks tihedamate höimusuhete tekkimiseks Soome ja Eesti üliõpilas
organisatsioonide vahel (A K S oli Suur - Soome idee kandja ja selle idee 
eest võitleja. Hilisemate sündmuste järgi muutus AKS arusaadavalt kee
latud organisatsiooniks ja suleti). Nii oli kahe vennasrahva õppiv noor
sugu - üliõpilased oma organisatsioonide kaudu vast esimeste talade püsti
tajad Soome - Eesti höimusilda. Korraldati vastastikke hõimupäevi, õpiti 
lähemalt tundma hõimlaste argielu ja viibiti üks-teise pidupäevadel. Üks
teise tundmaöpimise tulemusena tekkisid kindlama kujulised sidemed üksi
kute üliõpilasorganisatsioonide vahel, mis omasid peagi sõpruslepingu kuju. 
Nii olid kõik Tartu suuremad eesti üliõpilasorganisatsioonid enne meie ise
seisvuse vägivaldset kukutamist leidnud endale söpruslepinglased teiselt 
poolt Soome lahte. 

Esimesena sõlmis sõpruslepingu 1928 aastal - Eesti Üliõpilaste 
Selts (E U S) ja Etelä ja Pohjois - Pohjalainen Osakunta (osakonnad Hel
singi ülikoolis olid kujundatud maaalaliselt - maakondade järgi). Oma
vaheline side oli neil siiski loodud juba 1924 a. alates. Sellele eesku
jule järgnesid pea teised: 

1929 a. - Hämäläis Osakunta - korpi Sakala 
1930 " M » korp! Jiliae Patriae 

11 - Savolainen Osakunta - korp! Er. Estica ja korp! India 
" - Karjalainen Osakunta - korp! Vironia 
" - Eteläsuomalainen Osakunta -EÜS Põhjala ja Eesti Nais

üliõpilaste Selts (B N Ü S) 
" - Turun Yliopiston Ylioppilaskunta - korpi Ugala ja 

hiljemdlt Viipurilainen Osakunta - korp J Revelia 
Keskisuomalainen Osakunta - korp! Ep# Liviensis 
Kymenlaokson Osakunta - korp! Er. Tartuensis 
Tekniikan Ylioppilaat - korpi Tehnola. 



Sellest pikast loetelust ei nähtu veel korpi Rotalia nime, kuid olgem 
teadlikud ka teiste sõpruslepingute sünnist. 

Lääne - Soome Turu ümbruskonda kutsutaksi Varsinais - Suomi,ks, 
s.o# Päris - .Soomeks. Sellest maakonnast Helsingi ülikoolis õppivad üli
õpilased (ka isade järgi) kuulusid automaatselt Varsinaisšuomalainen Osa
kunta. Kuni viimase ajani oli Soomes üliõpilastel osakonda kuulumine sun
duslik enda või vanemate sünnimaakonna järgi. Nüüd on see vaba, ka osakon
da võib ise valida, kuid "metsikuid11 üliõpilasi on siiski üsna vähe, 

V S 0 albumis - aastaraamatus "Lännetär" nr 3-1931 a./rjärjekordne 
nr ilmub muuseas 50 a. juubeliks) kirjutab osakonna kuraatori k.t. (umbes 
esimehe k.t.) V.J. Sukselainen (oli hiljuti Soome siseministriks), et V S 0 
on ainukene osakond kes pole vennasrahvaga seni sõpruslepingut sõlminud. 
V S 0 polevat siiski sõpruslepingu vastane, vaid põhjus seisvat selles, et 
ei soovita esimese kokkupuutujaga seda sõlmida. Hõimuharrastus ei puuduvat 
osakonnas. Juba 1911 aastal olid 25 osakondlast öppematkal Eestis ja ka 
hiljem, eriti 1928 aastast alates on mitmel puhul ja viisil höimutöõst osa-
vöetud üliõpilaspäevade jne kujul, 

Lääne soomlase iseloomu kohaselt kaalusid varsinaissoomlased sõprus
lepingu sõlmimise küsimust õige põhjalikult. Nii jõuti välja 1932 aastasse, 
mil kokkupuutesse satuti Tartu korp J Rotaliaga. Edasi esineb Lännetär nr. 
4-1941 meie suhtes rida fakte, mida ajalootõena on meeldiv siinkohal mai
nida. Nii kirjutatakse, et korpi Rotalia oli Eesti suuremaid üliõpilas
organisatsioone. Ta oli asutatud 1913 a. Petrogradis ja asutamise mõtteks 
oli kaitsta suures maailmalinnas õppivaid eesti üliõpilasi# Asutajaid liik
meid oli 10, nende seas hiljem iseseisvas Eestis valitsuse ja teaduse elus 
tuntud prof. J. Uluots jne. Korporatsioonil oli Tartu siirdumisel liikmeid 
ainult 52, nendest vilistlasi 23. Kuid juba 1932 aastal oli liikmete arv 
üle 200 ja 1938 a., mil korpi Rotalia oli kõikidest suurim, oli liikmeid 
460, nendest vilistlasi vähe alla 300. 

Esimene kokkupuutumine V S 0 ja korpi Rotalia vahel oli täiesti 
juhuslik, 1932 a. viibis Tartu Akadeemiline Põllumajanduse Selts Soome 
Akadeemilise Põllumajanduse tSliõpilaste Seltsi (s A M P S A) kutsel Viiburi 
põllumajanduse näitusel. Külaliste hulgas oli 3 korpi Rotalia liiget, kelle
dest üks oli innukas Soome sõber, hiljem Helsingis V S 0 liikmena õppinud 
confri Endel Toiger. Tekib tutvus mõne V S 0-a põllumajandust õppiva liik
mega. Kuid laskem confri E. Toigeril endal sellest jutustada (Lännetäri jär
gi): "Sel ajal Viiburis olnud varsinaissoomlastest, mäletan ainult ühte -
stud, agr. Pellervo Saarineni, Mäletan seda valget põhjala jaani ööd, mil 
P. Saarineniga koos Viiburi tänavail kõndides arutasime sõprussidemete loo
mise võimalustest V S 0 ja korpi Rotalia vahel. Nii ettekujutatavad kui need 
mõtted sel korral olidki, ja nii uskumatu kui see ka näis, et neist kavadest 
ka kunagi midagi välja areneb, siiski see isiklik sõprus kahe vennasrahva 
põllumajanduse üliõpilase vahel laienes aegamööda ja sai aluseks asjaosa
listele organisatsioonidele, mille tulemuseks oli sõpruslepingu sõlmimine 
V S 0 ja korp! Rotalia vahel". 

Eelpoölne mitte-ametlik kokkupuutumine juhtis peagi pooli ametli
kuks kokkusaamiseks. Ühel sügispäeval 1932 a. saabusid confri E, Toiger ja 
Soome riigistipendiaat Helsingi ülikoolis vill Roti Nikolai Viilup V S 0 
kuraatori k.t# V#J. Sukselainen'i juurde sõprussuhete loomiseks läbirääki
mistele. Kõnelusel selgus, et korpi Rotalia oli samadel põhjustel kui V S 0-gi 
viivitanud sõprussidemete sõlmimisega (Lännetäri järgi). Küsimust oli korp! 
Rotalias üldiselt arutatud ja olevat isegi üks organisatsioon köneall olnud, 
kuid vähese ülevaate tõttu Soome üliõpilasorganisatsioonidest, olevat kogu 
küsimus rangenud. Kui küsimus nüüd uuesti ülesse tõsteti, siis nähti selleks 
eeliseid olevat ja seda eriti kui kõne alla tuli V S 0-d. 



Korporatioonid Eestis kandsid vanu Eesti maakonna nimesid ii ma 
lähemate sidemeteta vastava maakonnaga. Korpi Rotalial oli vana Läänemaa 
nimetus. (Läänlasi oli 1938 a. korporatsioonis vaid 4,3 $ üldarvust). 
Läänemaa vastas üle Soome lahe asus Varsinais Suomi - keeleliselt ja kom
metelt kõige lähedasem Eestile, eriti Läänemaale s.o, Rotaliale. (Keele 
samasust võisime märgata V S 0 suvepäevadel Varsinais Soomes). 

Esimeste tunnustamiste järele vastastikused suhted arenesid tasa>-
pisi edasi. Lõpliku otsuse tegemiseks ei näinud kummalgi poolel kiiret 
olevat. Isegi olevat confri E. Toiger väitnud, et üldine arvamine konven
dis olevat algul olnud sõpruslepingu vastane, kuid, et suhtumine on aina 
muutumas koos tunnete tõusuga - soodsamaks sõpruslepingu sõlmimisele. 

Okt. 1932 võeti Vii! Roti Nikolai Viilup esimese eestlasena rota-
lusena V S 0 liikmeks. Tema - esimene eesti varsinaissoomlane - nii nagu 
osakonna kroonika-raamat teda esitas, tegutses 1932-33 korporatsiooni 
"saadikuna" osakonnas ja tasandas maad ette sõpruslepingu sõlmimiseks. 
Samal sügisel kutsus korpi Rotalia V S 0 esindajad aastapäeva kommerssile, 
kelledena saabusid Olavi Lähteenmäki ja Lauri Posti. Osakonna protokolli 
järgi on esimene nimetatuist aruandjana palju häid muljeid Tartust kaasa 
toonud. Järgmisel kevadel oli.4 rotalust V S 0 aastapäeval. Edasi olid 
2 osakondlast korpi Rotalia 1933 a. kevadkommerssil ja veidi hiljem 1933 a. 
suvel 5 Rotalia pereliiget V S 0 suvepäevadel, nende seas asutaja liige 
Vill Roti Paul Mägi. Sama aasta kontaktid SEL L-i konverentsil Tartus 
ja Soome-Eesti üliõpilaspäevadel. Helsingis viisid pooli üksteisele veel 
märgatavalt lähemale. 

Sügiseks 1933 olid suhted V S 0 - Rotalia arenenud juba nii kau
gele, et nende kinnitamist sõpruslepingu näol peeti juba soodsaks. Amet
liku ettepaneku tegi selleks korpi Rotalia - kirjaga 4 okt. 1933 a» Üht
lasi sisaldas ettepanek, et sõprusleping saaks allakirjutalud korp! 
Rotalia 20 a. juubelipidustuötel Tartus. 10 okt. 1933 võttis V S 0 ette
paneku vastu ja nimetas 3 liikmelise toimkonna sõpruslepingu väljatöötar-
miseks. Toimkonna koosseisu kuulusid Lauri Posti, Olavi Lähteenmäki ja 
Onteri Kallioniemi, kelledest esimene oli varemalt Tartu ülikooli" õppinud 
ja tundis hästi Eesti olusid. 

Juba järgmisel koosolekul võttis .V S 0 sõpruslepingu kava vastu 
ja see esitati korpi Rotaliale. Selle silumist jatkati Tartus V S 0 ku
raatori kaasabil, kes peatus siin läbisõidul Saksamaale. 31 okt. 1933 a. 
sai V S 0 korpi Rotalialt lõpliku teksti ja see kiideti hääks V S 0 poolt. 

Sõpruslepingu allakirjutamine toimus 12 nov. 1933 a. korpi Retalia 
20 a. juubeli aktusel rohkearvulise külaliste ja rotaluste juuresolekul 
(tolleaegne üüri, hiljem oma maja) Tähe t. 29. V S 0-a esindasid kuraatori 
kt. Voitto Kunnas ja osakonna liikmed El vi Amberlaa, Christian Bock ja 
Onteri Kallioniemi kuna korpi Rotalia poolt kirjutasid lepingule alla 
confri Karl Hallik, senior +, Johannes Peterman (Pedak), RotlOld! , Endel 
Toiger, senior ++ ja Aleksander Pais, senior +++. 

Seega oli antud söpruslepinglaste omavaheliseks suhtlemiseks vor
miline alus ja see elustas tunduvalt hõimude lähenemist. Järgnevatel aega
del toimus organisatsioonide vaheline vastastikune läbikäimine üks-teise 
külastamise, stipendiaatide vahetamise jne. kaudu. Korp! Rotalia sini-
must-roheline värvilint hakkas kujunema tavaliseks V S 0 liikmete rinnal 

' ja V S 0 rohelise-punase-kollase lindi kandmise õigus on antud kümnetele 
rotalustele ja V S 0 auvärvi pael surma läbi lahkunud Vii!Roti Jüri Uluotsale. 

Rotalused kasutasid hõimumaade vahelist stipendiaatide vahetamise 
võimalusi eriti rohkesti: Nii oli enne sõpruslepingu sõlmimist Helsingis 
stipendiaadiks Vii! Roti Nikolao Viilup, selle järgi confri Endel Toiger -
kevad semi 1934. 1935-36 oli Helsingis ja V S 0 liikmeks Soome riigi ja 



7. 

Helsingi Ülikooli üliõpilaskonna stipendiaadina confri / Vilt Roti 
Aleksander Pais ning kevadel 1938 Vilt Rott Viktor Köressaar. Kõik 
nad esinesid V S 0-s ettekannetega eesti üliõpilaselu, kommete, tra
ditsioonide jne. üle ja esindasid korpi Rotaliat väärikal kujul. 
Briti huvi tundsid söpruslepinglased meie rebase-noorliikme kasvatus
viiside, sunduslike cantustundide ja cantuse juhatamise viisi ja kon
vendi distsipliini vastu. 

V S 0 kasutas stipendiumi võimalusi Tartus hoopis harvemalt, 
kuid arvuliselt oli neid ka vähem soomlaste poolsest pakkumisest. Ainult 
üks V S 0 liige,oli möödunud aastate jooksul Tartus õppimas. Selleks oli 
arstiteaduse üliõpilane Väino Pensala, kes võeti ka Tartus tegevliikmeks 
vastu. Ka tema pidas Tartus arvukaid ettekandeid konvendis ja väljaspool 
Soome üliõpilaselust ja V S 0 tegevusest. 

Siinkohal tuleks mainida ka söpruslepinglaste omavahelisi laske-
vöistlusi. Oktoobris 1937 toimus koduradadel söjaväepüssist laskmine la
mades asendis - 20 lagku. Selle võitis V S 0 825 silmaga 777 silma, vastu, 
uksiktulemustelt oli V S 0 meeskonnas parim S. Salminiitty 172 ja korpi 
Rotalial Vill Rott A. Daniel 162 silmaga. Teisel kohtamisel 1939 a. ke
vadel võitis jälle V S 0. 

Suvel 1939 olid rotalused jälle V S 0 suvupäevadel. KÖnepilved 
olid juba taevaservale tõusnud ja ükski suvepäevadest osavõtjaist ei või
nud aimata, et see kokkutulek jääb pikemaks ajaks viimaseks. Kui osakond 
1940 a. alustas oma tavalist semestrit, siis polnud enam söprusleping-
last. Võõras vägivald oli lõpetanud Eesti üliõpilasorganisatsioonide elu
küünla, Teiste seas ka" korpi Rotalia oma# 

Nii algas, kestis jä möödus ajajärk V S 0 ja korp! Rotalia elust. 
Ajajärk, mil õpiti tundma üksteise elu ja kombeid, höimuvendi kummalgi 
pool Soome lahte. Kahtlematult oleks ajajooksul avastatud uusi alasid, 
tegevusvälju ja viise omavahelise suhtlemise veelgi laiendamiseks kui 
seda esimeste sõpruslepingu aastate jooksul suudeti saavutada. Tunti 
teadlikult vajadust anda sõpruslepingule veelgi laiemat pinda ja sisu, 
nii V S 0 kui ka korp! Rotalia peres* Pole ka kahtlust, et seda poleks 
normaal oludes saavutatud. 

Sõpruslepingu allakirjutamisest on möödunud üle 22 aasta. Selle 
aja jooksul on kerkinud uus põlv õppivat noorsugu, kes tänapäeval kannab 
suuremal vöi vähemal määral organisatsiooni elu edasi. Möödunud aastatega 
on muutunud palju, isegi väga palju. Nendest muudatustest oleme meie kõik, 
nooremad ja vanemad teadlikud. On hävitatud rahvusriike ja rahvaid, mitmed 
rahvad on kaotanud ema vabaduse, kuid see juures on jäänud püsima valluta
tud rahvaste rahvustunne ja nende päritolu# Rahvust ja päritolu.ei saa hä
vitada ühe käetömbega ka kõige suurem terror. Soomesugu rahvaste verd on 
palju voolanud. V S 0 peosaali seinal seisab 96 nime marmorisse raiutult, 
kes on annud oma kõige kallima isamaa eest - oma elu. Neile nimedele- li
sandub samas veel auliikme marssal Mannerheimi oma. Rotaluste osas puudub 
täpne arvuline ülevaade, kuid nende kaasvendade arv pole väike, kellede 
nimed asetame kord oma peosaali autahvlile, leinaks ja eeskujuks teistele 
kaasvendadele. Kõigile vaatamata soomlased ja eestlased püsivad tänapäeval 
edasi Soome lahe kallastel, ühed paremas, teised silmapilgul nähtuna väga 
raskes ümberrahvustamise- hävimise olukorras. Ja höimusild ise? Sellele 
leidub tugisammas vaid lahe ühel kaldal - vastas kalda hõimud pole täna 
isandad oma isade maal. Kuid meie ehitame silda edasi võõralt, aga vabalt 
rannalt. Ja neid randu leidub vabas maailmas mitmeid, Botnia lahe ja 
teiste ääretute maailma merede ääres. Neile randadele on nüüd paisatud 
rotalused, kes kannavad edasi sõpruslepingu vaimu senikaua kuni püsib 
korpi Rotalia. Kas see uus sild suudab ka püsida tänapäeval ja tulevikus? 
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Kas selle silla ehita j ad-hoidj a ei väsi ja sambad ei hakka kõdunema? 
Nii ehk on endale seilajas esitatud küsimusi. Siin saab olla ainult üks . 
vastus: see sild saab püsida ainult siis kui meie hõimude, tema akadee
milise nooruse tunnetuseks, sisemiseks sooviks ja püüdluseks on hoida 
sidet oma hõimuga,kes oma päris kodust on pääsenud, ida vallutajate eest 
põgenema vabasse maailma. Kuid samaaegselt peab see soov sama olema ka 
vabaduses olevaile hõimudele-rotalustele teistel kallastel, põhiliseks 
aluseks hõimurahvaste ühtekuuluvusele. Ajalugu on korduv ja meie ei kaht
le selles, et tuleb aeg mil võime höimusilla jälle üleviia tema õigele 
kohale üle Soome lahe. Heie sihiks ja ülesandeks on hoida sidet - ette-
volmistada silla ehitajaid selle õige silla ehitamiseks. Nende etteval
mistamine peab toimuma täna, homme ja tulevikus, et meie vaheline hõimu 
side püsiks ja tugevneks. See on suur ülesanne ja tööväli meie akadeemi
lisele noorusele esijoones, siin ja seal, ligidal ja kaugel. See annab 
ka tänapäeva sisu V S 0 ja korp J Rotalia vahelisele sõpruslepingule. 
Meie vanemate sillaehitajate ja hõimuaate kandjate kohuseks on ühise 
perena nooremaid selle töö ja sidemete tugevdami*se juures igati toetada. 
Kandku meid seejuures lootus, et see aeg ei oleks kaugel mil meie read 
saaksid täieneda nendega kes praegu- vägivalla tõttu ei saa kuuluda 
silla ehitajate ridadesse. 

Ärgem väsigem höimusilla hoidjad ja ehitajad - see olgu meie 
sihiks ja kõikide ühiseks sooviks meie söpruslepinglastele, Varsinais-
suomalainen Osakunta'le tema läheneva poolesajandi juubeli puhulJ 

A. Pais 

Vili Roti 

__ ,y«% 

V h  '  '  « 1 -  - « 4  T t  1  «  

— —!—-— 
1.1.: • i 

. k-ü-^4!-f •''•» 

wn-'"' 

Z z 
„ .. .<••• . ..'.i'". r 

f X/ flA 
f i . B .  J? 



J u l g e i d  a i t a b  o n n .  

"Meie Side" No. 2 - 1955 toob andmeid Eesti Korpora
tsioonide Liidu 40.-a. juubelikommersi pidamisest 
kogu maailmas, jätab aga märkimata suurearvulise osa
võtuga kommersi, mis peeti Kanadas, Torontos 12.märt
sil 1955. Sellel kommersil Rotalia vilistlane Ignas 
Törmaküla pidas köne Alma Materile, noorusele ja tu
levikule. Avaldame selle köne alljärgnevalt: 

Confratres carissimi! 

Sel tunnil me mõtted pöörduvad ühele institutsioonile, mis meid on ette 
valmistanud eluks ja eluvõitluseks: meie Alma Materile, meie teaduse emale. 
Need mõtted ja hoiakud, mis ta on kasvatanud meie teadvusse ja need tõed, 
mis ta on meile selgitanud, on aidanud meid kindlaks js&da eluraskustes ja 
katsumise tundidel ning on näidanud meile valgust ööpimeduses. Kahekümnen
dal sajandil ühe voolu poolt organiseeritud barbarismi laine on matnud meie 
Alma Materi süngete aegade hämarusse. Seal, kus meie Alma Mater varem jagas 
valgust noorusele, on nüüd inimvaimu surnuaed ja kultuuri matmispaik. See
pärast ei saa meil tänasel päeval olla palavamat soovi kui see, et vabadus 
tuleks uuesti tagasi meie isamaale ja meie Alma M aterile. 

Inimese elu on lühike ja lõpeb ära. Seepärast ütleb ladinakeelne 
laul, mis aegadest aegadesse on kõlanud akadeemilise nooruse koosviibimisil: 
Vita nostra brevis est, brevi finieturl 

Inimesel on palju nõrkusi ja puudusi, tiks.silmapaistvamaid nende 
hulgas on see, et inimene on ajutine. Seepärast inimese võimed ja vöinuv-
lused ja tema tegude ning saavutuste summa on piiratud. Nagu kompensat
siooniks nõrkustele ja puudustele elab inimeses vaim, mis püüab kõrguste 
poole. Ja kui raskused on ees, siis see vaim tungib läbi raskuste tähtede 
poole. 

Inimvaimul on loov ja ehitav võime ja loomingu jõud. Selle vaimu 
mitmesuguste avalduste hulgas on silmapaistvamaid ja tähtsamaid organi
satoorne talent. Nõnda nagu keskajal alkeemikud püüdsid valmistada ker
gesti kättesaadavatest elementidest kulda, mille läige ei kustu ning mida 
rooste ei kata, nõnda püüab inimvaimu organisatoorne aspekt luua surelik
kudest inimestest surematut organisatsiooni, mis kestaks üle inimpõlvede 
ja läbi muutlikkude aegade. 

Nõnda nagu on geniaalseid saavutusi maalikunstis, skulptuuris ja 
arhitektuuris, nii on geniaalseid saavutusi ka organisatsiooni ülesehituse 
kunstis. Kui vanad organisatsioonid tulevad kokku juubeliks, siis võib 
seal tunda endiste aegade geeniuste hingeõhku, suurte meistrite pintsli
tõmbeid ja suurte arhitektide loovat mötlekäiku, kes panid aluse organi
satsioonile ja liitsid kivid hoone völvikaartesse jäädavaks ajaks. 

Igas kunstis on saladusi, tehnilisi ja printsiibilisi, mida ainult 
sutired meistrid teavad., Aga on ka neid reegleid, mida kõik peavad teadma, 
kes selle kunsti alal katsetavad, ka keskpärased katsetajad. Organisatsioo
ni ülesehituse suure kunsti alal on selliseks reegliks: nooruse juurdevool 
organisatsiooni liikmeskonda. See on organisatoorse kunsti tehniline võte, 
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et hoida ära organisatsioonis neid tagajärgi, mis tekivad inimese lühi
kesest east ja tema surelikkusest. 

Et; Eesti korporatsioonid ja Eesti korporatsioonide Liit elaks 
edasi aegadest aegadesse, selle esimeseks ja oluliseks eeltingimuseks 
on, et nooruse juurdevool neisse ei lakkaks* Eesti korporatsioonide esi
meseks eesmärgiks on valmistada ette eesti akadeemilist noorust eluks ja 
eluvõitluseks nende deviiside kohaselt, mida organisatsiooni ehitajad -
meistrid on raiunud hoone seintesse kustumata tähtedega. Organisatsioon 
kaotaks suure osa olemise mõttest, kui hoones ei oleks enam noori, kes 
neid kustumata sõnu loevad ja omaks võtavad. Seepärast on tähtis, et igar-
üks meist aitaks kaasa selleks, et eesti akadeemilisi noori tuleks järjest 
juurde sellesse organisatsiooni, mis meie elus ja meie ellusuhtumise on 
etendanud nii tähtsat osa# Kui me seda teeme, siis püsib meie tunne, et ka 
siis, kui me oma noorus on möödunud, me ikka veel käime kaasas kevadega. 

Meie organisatsioon on nagu laev. Selle laeva sisemusse on peide
tud aardeid ja traditsioone, mida me oleme päästnud hävingust. Nende aare
te väärtus on ära proovitud pikkade aegade jooksul# Seepärast me tahame 
neid säilitada tulevikule. Selle laevaga me rända&e maailma meredele ja 
sõidame tuleviku poole. Tulevik on teadmata. Et sellele edukalt vastu 
minna, selleks on vaja julgust. Endiste aegade tarkus ja kogemus kinnitab 
meile, et julgetel meestel on üks kaaslane, kelle nimeks on Önn. Seepär-
rast ütlesid vanad roomlased julgustuseks neile, kes läksid välja pikale 
ja kardetavale teekonnale ? fort es fortuna adjuvat - julgeid aitab önn. 

Ülikoolinooruso ideoloogilisi j;:, praktilis-aktuaalseid päevaprobleeme. 

Alljärgnev kirjutus on esitatud sõnavõtuna EKL-i 
L.Rootsi osakonna diskussiooni- ja õlleõhtul Lundis 
15. nov. 1955# Mõnes väheolulises osas on kirjutust 
sõnavõtuga võrreldes muudetud, 

Tänaöhtuse ekstraordinaarse kõnemehena tahan ma kokkutulnuile juba 
sissejuhatuseks meenutada oma teatud määral kahepaikset seisundit Eesti 
Korporatsioonide Liidu vilistlaspere ning meie istungiga liitunud tuden
gite vahel. Oma amfiibsuse all mõtlen ma asjaolu, et ma kohalviibivate 
vilistlaste hulgas vist ainsana olen kuulunud ühte Rootsi pinnal asutatud 
eesti eksiilüliöpilaskonda» Seetõttu peaks mul olema - vöi vähemalt vöiks 
olla - suuremaid eeldusi kui ehk mõnelgi teisel siinviibijal näha meie 
tudengite probleeme lähemast perspektiivist. Oma mõttekäiku tahaksin ma 
jagada kahte ossa: ideoloogilisse ja praktilis-aktuaalsesse. 

Kõigepealt tahaksin ma põgusalt puudutada paari aegajalt korpo
ratsioonide VASTU kuuldüvale tulevat argumenti, nii nagu need vahel ka 
üliõpilaskonnas tsirkuleerivad. üheks niisuguseks on peetud korporatsioo
nide saksa algupära, mis olevat meile moraalselt raskesti talutav. Teised 
nurisejad kurdavad, et korporatsioonidel olevat liiga palju värvi ja seda 
nii otseses mõttes - näit. mütsides, kui ka kaudselt - kommetes. Kolman
dad kriitikud küsivad, miks ei vöiks kõik meie tudengid kasutada neutraal
selt valget üliõpilasmütsi - kui mitte juba nüüd, siis tulevikus kodumaal 
- ning koonduda maakondade järgi, võttes nii ühes kui teises punktis ees
kujuks põhjamaid. 



Kõiki neid väiteid on kerge pareerida. Et eesti korporatsioonide 
prototüübiks on olnud saksa vastavad organisatsioonid, seda ei ole mõtet 
kellelgi eitada, veel vähem on põhjust seda häbeneda.("Meie Sides" Nr. 3 
s.a. ilmunud kirjutises kinnitab vill J. Pedak, et üliõpilaskorporatsioo
ni sünnikodu tuleb otsida vanast Itaaliast, sealt ülekantud ka Prantsus
maale ja siis alles rakendamist leidnud ning enam väljaarendatud Saksa
maal. - Toim.). Me teame, et maailmas on vähe originaalset, seda enam aga 
algupärandi individuaalseid vöi lokaalseid modifikatsioone. Kes näit. süü
distaks õhtumaist kultuuri selles, et ta on omaks võtnud Vana-Kreeka pä
randi, vöi kes laidaks tänapäeva kristlast selles, et tema monoteistlik 
religioon on pärit vanast juutide Palestiinast? Vöi kas saame öelda, et 
see polnud 18. sajandi teise poole Saksamaa oma Wielandi ja Lessingi, 
Kanti ja Herderi, Goethe ja Schilleri ning Wilhelm v. Humboldtiga, kes 
sünteesis neist kahest vastuokslikust maailmavaatest - Palestiinast algu
se saanud kristlusest ning kreeka inimlik-linlikust kultuurist - hoopiski 
uue maailmapildi, mida nimetatakse humaniteediks. Ühenduses öelduga poleks 
ehk ülearuna meenutada? et eestluse esimene suur vaimukangelane, dr. 
PaeÜLmann, ei saanud oma rahvusluse mõistet ka küll kuskilt mujalt kui 
just tolleaegselt Saksamaalt. Umbes samal murrangulisel ajajärgul pandi 
Saksamaal alus ka korporatsioonidele ( =Corps) kui oma tegevuses kokku-
kuuluvusprintsiipi austavaile ühinguile. Sõna ning mõiste korporatsioon, 
tuletatud ladinakeelsest sõnast corpus ( =keha, vöi ka kogum, ühing) on 
küll palju vanem, olles mõistena - muidugi mitte üliõpilasorganisatsiooni 
tähenduses - esinenud juba rooma õiguses. 

Eesti rahvakultuur on küll väga vana - kas 3000 vöi 6000 aastat, 
jäägu see siin diskut ee rimata - kuid see ei muuda fakti, et seesama meie 
kultuur hakkas rahvusvahelise kultuuri mõjutusi vastu võtma mitte palju 
enam kui 100 a» tagasi, Enamus neist mõjudest imbus meile sisse lõuna
pool t ja nii pole ka ima, et korporatsioonide idee Eestisse saabus Sakstv-
maalt meie kohaliku saksa vähemusrahvuse vahendusel. Küsimus, kas eesti 
korporatsioonid on olnud küllalt rahvuslikud vöi mitte, see ei saa minu 
arust üldse vaidluse alla tulla, Asjaolu, et neisse*"-on kuulunud meie rah
va suured riigimehed ja patrioodid - K. Päts, J. Laidoner, J. Uluots ja 
sajad teised, kes on jäädvustanud oma !;cod järelpõlvedele saavutustega 
kas tsiviilelus vöi söjatandril, kõneleb siin liiga selget keelt. 

Mis puutub teise väitesse, nagu oieksid korporatsioonide värvid 
ja traditsioonid eriti tänapäeval ülearused, siis tahaksin ma sellega 
ühenduses korrata ühe oma kaasvilistlase tabavat väljendust, et korpo
ratsioonide traditsioonid incl. värvid on kui õhuke munakoor, millel 
ometi on tähtis ülesame hoida koos väärtuslikku sisu. Oleks vist üle
arune hakata näiteid tooma traditsioonide tähtsusest. Meenutagem vaid 
meie skaute. Kuigi skaudiliikumine on meile võõra päritoluga, on ta eriti 
paguluses üheks meie suurimaks rahvuse vallitamise teguriks. 

Läheme siit üle kolmanda väite 'uure,^mille lansseerijad meile 
põhjamaade eeskuju soovitavad. Maakondlikule kuuluvusele baseeruv orga
nis eerumisvorm esineb minu teada tänapäeval ainult Soomes, Rootsis ja 
Šotimaal. Soome osakunta'do ajalugu tunnen ma küll ainult puudulikult, 
kuid vaevalt ma eksin öeldes, et soomlaste organiseerumismoodus on rootsi 
mustri äratrükk vöi vähemalt Turu ülikooli rootsi tavade edasiarendamine. 
Kuidas on lugu šotlastega, seda ma ei tea. Mis puutub rootsi nation* ides-
se, siis pole aga ka see,vastupidi laialt levinud arvamisele, mingi algu
pärand, vaid import omaaegsest Pariisi ülikoolist, kus moodsa tudengi 13. 
ja 14. sajandil eelkäijad grupeerisid end rahvuste järgi vastavalt tolle
aegseile mõisteile: gallialosed, picardialased, normannid ja anglosaksid* 
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Sellega ühenduses oleks kohane meenutada, et see keskaegne terri
toriaalsel printsiibil põhinev organiseerumismoodus oli levinud Pariisist 
omal ajal ka mujale Euroopa mandrile. Rootsi nation* idele vastavad Lands-
mannsohaft,id saksa ülikoolide juures eksisteerisid kuni Napoleoni sõda
deni ning elustusid mõningal määral uuesti möödunud sajandi teisel poolel. 
Kas vöi kuivõrd nad peale II maailmasõda jälle ellu on äratatud, selle 
kohta puuduvad mul andmed. 

Olen üks viimaseid, kes usuks, et meie korporatsioonide nüüd juba 
kauaaegses tegevuses pole esinenud puudusi väärnähteid. Kuid kui täiesti 
ärapooletult ja objektiivselt vaatleme ja analüseerime korporatsioonidele 
tavaliselt etteheidetavaid "patte", siis jõuame äratundmisele et tegemist 
on päris üldinimlike nõrkuste ja pahedega, millised esinevad igasugustes 
organisatsioonides, ega sisalda midagi sellist, mis oleks eriomane vaid 
üliõpilaskorporatsioonidele. 

Küsime lõpuks, mida tähendab ja mida nõuab korporatsiooni astumine 
ning sinna kuulumine sisuliselt. 

Kaasaja suurimaid filosoofe, hispaanlane Ortega y Gasset on temale 
omase briljantse selgusega defineerinud pööblit. Ta ütleb, et pööbel on 
need inimesed, kes tunnevad end õigustatud kõigeks, kohustatud aga mitte-
millekski. Niisiis võib selle hinnangu järgi pööbli hulka kuuluda inimesi 
igast sotsiaalklassist olenematult sellest, kas vastav isik on kõige liht
sama töö tegija vöi kannab ta aadlitiitlit vöi koguni kõrgeimat akadeemi
list kraadi. 

Minu arusaamise järgi tähendab meie akadeemilisele noorusele kor
poratsiooni kuulumine esijoones kohustusi. Viimaseid on maailmas olemas 
mitmesuguseid, käesoleval juhul on aga loomulikult tegemist kohustustega, 
mis on seotud vastava organisatsiooni ning ühtlasi meie kodumaaga. Mis 
puutub kohustusisse oma organisatsiooni vastu, siis võime Öelda, et maa
pagu temaga kaasuva liikmeskonna laialipillatusega on nende erikaalu para
tamatult vähendanud, viies aga raskuspunkti seda enam kohustusile kodumaa 
vastu. Puht teoreetiliselt kui ka hiilgavate praktiliste näidete varal on 
selge, et nii eesti pagulasüliöpllane kui ka vanem akadeemik saavad seda 
oma kohusetunnet ka organiseerumatuna väga mitmel viisil ellu rakendada. 
Vaevalt suudaks aga keegi eitada, et eriti nooremaile üliõpilasile min
gisse kodumaisse akadeemilisse organisatsiooni astumine ning sellega kaasuv 
tunnetus oma kaaslaste ning enda vaadete ja huvide konvergentsist tema 
vöib-olla alles latentse kohusetunde reaalse väljendusvormini aktiveerumist 
hõlbustab. 

Korporatsioone on vahel nimetatud eksklusiivseiks organisatsiooneks. 
Kui me korporatsiooni liikmeksastumise eeldust defineerime kohustetunde 
printsiibil, siis on korporatsioonide eksklusiivseks tituleerimine täna
päeva moraalselt paralüseeritud maailmas küll õigustatud. Samal ajal tuleb 
seda kontrastsemalt esile korporatsioonide iseära võrdluses näit. rootsi 
nation'idega, kus liikmeksvärbamispöhimöte on automaatse iseloomuga ja 
vastavast maakonnast pärinevale üliõpilasele obligatoorne. 

Lähtudes maailmapoliitilisest päevakonjuhktuurist, kus tooniand
jaks on tihti just Ortega poolt tabavalt skitseeritud inimtüüp, tähendab 
korporatsiooni astumine vastuvooluujumist momendil domineerivale ajavai
mule. Korporatsiooni astumine nõuab seega ka teatud määral idealismi, mis 
on tänases maailmapildis küll haruldane, kuid mis on ometi eelduseks väi
kerahvaste olemasoliüe. Puht teoreetilisest aspektist lähtudes võin ma 
siiski kinnitada, et see aeg on juba saabunud, kus vanad materialistlikud 
maailmaseletamiteoorlad lõplikult kolikambri on nihkunud ja seda tänu 
täppisteaduste, eriti füüsika arengule. Resümee teoreetilise idealismi 
võidukäigust alates Einsteini aine ja energia ekvivalentsivörrandist üle 
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prints Louis de BrogLie mateeriollainetuse kuni moodsa aatom- ja elemen-
taarpartiklite- filosoofiani on aga lugu, mis peaks olema tuttav meie 
nooremaile akadeemilistele kaaslastele, mispärast pean ülearuseks selle 
juures peatada. 

Jätkaksin nüüd oma sõnavõtu praktilis-aktuaalse osaga. 
Ma võin liialdamata kinnitada, et iga minu käesolevat ettekannet 

kuulva vilistlase soov on näha võimalikult iga eesti üliõpilast organi
seerituna. Me ei tohi aga unustada, et ka meie üliõpilaskondadel on oma 
soove vilistlaste suhtes. Viimased kipuvad vahelgi kergesti haavuma, kuul
des nooremate suust pudenevaid kriitilisi vöi hoopiski ignorantseid märkusi 
kas vanema generatsiooni vöi koguni kodumaa arvel ja niisuguseid väljendusi 
püütakse vahelgi samastada kogu üliõpilaskonna mentaliteediga. Nooremad 
omakorda küsivad, kui palju on meil üldse autoriteete, kelle poole üliõpi
lane vöiks üles vaadata. Ka tundub nooremaile vist vahelgi, et vanema ge
neratsiooni abivalmidus noori spontaanselt toetada - kas vöi ainult nõuga -
kaugeltki mitte küllaldaselt ilmneb. 

Et panna proovile vilistlaspere elastsust tema valmisolekus toe
tada üliõpilaskonda - ma ei mõtle siin mitte ainult Lundi eesti üliõpilasi -
selleks tahaksingi ma lõpuks mõne sõnaga riivata ühte eesti pagulasüliõpi
laskonnale aktuaalset ning praktilist probleemi. See on küsimus meie üli-
öpilasesindaja saatmisest igal aastal peetavale rahvusvahelisele üliöpi-
laskonverentsile. Ma ei jõuaks siin esitada ajaloolist ülevaadet üliõpi
laskondade rahvusvahelisest suhtlemisest ja seepärast piirdun ma vaid mär
kusega, et esimene üliõpilaskondade läbikäimise organ peale II maailmasõda 
oli International Union of Students. See oli peamiselt kommunistide poolt 
ellupuhutud ja täiesti nende poolt domineeritud ettevõte, millest lääne
maade üliõpilaskonnad, selle organisatsiooni sihte taibates, üksteise järel 
lahkusid. Olgu veel lisatud, et ka eesti üliõpilaskond oma väikesi ressursse 
mööda nimetatud organisatsiooni lammutamistöödest osa on võtnud. 

Läänemaiste üliõpilaskondade omavahelisi konverentse on seni peetud 
Stockholmis, Kopenhaogenis, Edinburghis, Istanbulis ja möödunud aastal 
Birminghamis. Juba Kopenhaageni konverentsil saavutasid meie esindajad 
reprosentandi staatuse, Edinburghis ega Istanbulis meie esindajaid aga 
enam polnud. Puudumise põhjus oli lihtne: piiratud majanduslikud võima
lused. Birminghami konverentsist võttis osa 1 eesti esindaja, kelle sõitu 
toetas Eesti Rahvusfond 400 kr. ja üliõpilaskond 300 kr-ga, kuna delegaat 
ise seisis ülejäänud kulude eest. 

Millist tähtsust neile üliöpilaskonverentsidele omistatakse, sel
lest saame umbkaudsegi kujutluse kui meenutame, et neist osavötväisse de
legatsioonesse kuuluvad tihti kõrgete akadeemiliste kraadidega mehed, elu
kutselised ajakirjanikud ja muud inimesed, kes oma eluteel pole enam kaugel 
oma riigi juhtivaist organeist. Ma piirdun vaid ühe näitega: prantsuse de
legatsiooni Birminghamis kuulus Mendes - Erance,i isiklik sekretär. 

Ma tean, et ka meie üliõpilaskonnas leidub representatiivsete kva
lifikatsioonide incl, keelteoskusega noori mehi. Kui need mehed nimetatud 
konverentsidele majanduslike raskuste tõttu ei jõua, siis tähendaks see 
meie mitmetel kontinentidel elavale vilistlaskonnale vaesusetunnistust vist 
enam kui ühes mõttes. Kui aga meie üliõpilaskond end niisugusel rahvusva
helisel foorumil kuuldavaks suudab teha, oleksid sellest järgnevad posi
tiivsed konsekventsid kergesti tajutavad, olles samal ajal enam kui ühe
kordsed. Ainuüksi teadmine, et igaaastane sõit elamusrikkale konverentsile 
on kindlustatud, aktiveeriks üliõpilaskonna paremiku esilekerkimist ja oma
vahelist võistlust võimalike esindajate kohtadele, samuti võimaldaks seo 
vastavate isikute õigeaegset ettevalmistust. Vanemale haritlaskonnale an
naks see omakorda konkreetse võimaluse huvide koordineerimiseks ühiselt 
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noortega# kes kindlasti ära ei ütleks vilistlaskonna poolt pakutavat nöulist 
ja jõulist abi. Lõppeks, ilmekamalt ning tuleviku perspektiivist vöib-olla 
suuremagi väärtusega kui meie vana poliitilise kaadri interventsioonikatsed 
rahvusvahelistel vöitlusareenidel, annaks meie noorema generatsiooni esine
mine akadeemilistel suurkonverentsidel tõendi paguluseestluse kontinuitiiv-
sest elujõust, aidates samal ajal hajutada võõraste arvamusi, nagu tegut
seks meie olemasolev diplomaatlik korpus ning meie vana poliitiline kaardi
vägi ainult mehaanilisel inertsiseadusel* 

Lääneriikide .üliõpilaskonverontse püütakse praegu kommunistide poolt 
iga hinna eest infiltreerida ning pagulasrahvaid kompromiteerida ja sealt 
välja suruda. Kui me ka kõrvale jätame need hinnalised kogemused, mida nii
suguste konverentside kaasaelamine meie akadeemilisele noorusele pakub, siis 
jääb järele ikkagi tõsiasi, et oleme koos teiste pagulasrahvastega elavaiks 
kommunismivastaseiks argumentideks. Kuivõrd.me endid sellistena maksma suu
dame panna, see oleneb muidugi suurel määral meist ja meie delegaatidest. 
Kui me seda oma funktsiooni täita ei jaksa, siis võime süüdistada iseendid, 
kui meid rahvusvaheliselt pinnalt pühitakse. 
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Aksel Tomasson 

in memoriam 

6. dets. 1955.a. lahkus meie keskelt vii5 Aksel Tomasson. 
Lühikene ja raske oli tema viimane võitlus. Kuri haigus, mis pe
sitses kehas, avaldas end juba varasügisel. Esimesel oktoobril 
viidi ta haiglasse, millest ta enam ei lahkunud. 17. dets. asetak
sime ta konvendi kommete kohaselt Göteborgi Västra kalmistule viim
sele puhkepaigale. Muldasängitamisest võttis osa terve Göteborgi 
Rotalia koondis, hulk eesti ja rootsi sõpru. Samal õhtul toimus 
Högsbotorpis seltskondlikus ruumides mälestusöhtu rohkearvulise 
osavõtjatega. 

Aksel Tomasson sündis Tartus 19. okt. 1900 puunikerdaja 
pojana. Oma alghariduse sai ta Hugo Treffneri gymn., mille oli aga 
sunnitud katkestama vabadussõja pealetulekul. Siin haaras ta relva 
ja ruttas sõtta oma maale vabadust tooma. Võttis vabadussõjast osa 
Tartu kooliõpilaste pataljonis kuni sõja lõpuni. Kui sõja lõpul 
anti valida, kas prii maa vöi haridus-, siis valis ta viijaase. 
Lõpetas Tartu Öhtugymn. ja hiljem Tartu ülikooli majandusteaduskonna. 
Oli lühikest aega tööl Tallinnas Põllumeeste Keskpangas. Siirdus 
selle järgi Viljandisse kirjastusühisuse ja ajalehe "Sakala" juurde 
ärijuhiks. 1944«a. saabus üldise põgenike-vooluga Rootsi. Töötas 
alguses arhiivitöölisena, hiljem korralise ametnikuna "Riksföre-
ningen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet". Alati täpne ja kor
ralik, nii elus kui ka töös, oli tema lugupeetud nii eestlaste kui 
ka rootslaste hulgas. 

Aksel Tomasson, sõprade hulgas Ats, astus konventi 1927.a. 
Sõjas karastatud ja elule lähedasem, sulas ta ruttu tolajal vähese 
konvendi perega kokku. Siit leidis ta jälle intiimse sõprade pere, 
kelle ta Vabadussõja lõppedes cli kaotanud. Võttis aktiivselt kon
vendi tegevusest osa, olles valitud kord senioriks kord olderman
niks, samas mõneks ametimeheks. Mitme ülikooliaasta töö andis Ats 
Rotaliale, mitte ainult hea kaaslasena, vaid ka väsimata ehitajana. 
Atsi jätkus kõikjale. Oli sageli spontaanne omas sõnades ja tegudes, 
kuid hoidis end alati konvendis kehtivate kommete raames. Pidas neist 
ise kinni ja nõudis ka teistelt nende täitmist. Tema lahkumisega lan
ges nagu osa vana Rotaliat igavikku. Puhka rahus kallis kaasvend. 
Olgu kerge sulle võõramaa muld. 

Toivo Ennok 
rot! 
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Vü! Aksel Tomassoni matuselt» 

17* detsembri hommikul öhk oli tulvil suuri lume räitsakaid. Vinge 
tuul kihutas ümber majanurkade ning pühkis lund kokku hangedesse, mis 
kasvasid järjest suuremaks, ummistades Göteborgi liikluse. Inimesed täna
vatel sumasid läbi lume, palitukraed tõstetud kaitseks tuisu vastu# Avali
kud liiklemisvahendid - trammid ja bussid - ütlesid üles kord ühel kord 
teisel liinil. Raadio kaudu paluti autoomanikke sel päeval oma sõidukeid 
mitte kasutada# Paljudel juhtudel ei olnudki see võimalik. Vähemtähtsaid 
tänavaid ei suudetud üldse liikluseks lahti hoida. 

Kella kaheks sel tuisusel päeval oli määratud Aksel Tomassoni 
matus. Kuidas pääseda kalmistule? Kuidas matta sellise ilmaga? Need küsi
mused vaevasid meid, Göteborgi rotalusi selle päeva hommikutundidel. 

Siiski - keskpäevaks vaibus torm ning kell üks lakkas lumesadu. 
Pilved taeval haihtusid. 

Västra Begravningsplatsen* i (= Läänekalmistu) kabeli juure kogu
nesid leinajad: kadunu abikaasa, ema ja kaks poega, Göteborgi rotalused 
perekonnaliikmetega, rootsi kaastöölised ning perekonna tuttavad. Kirgt 
värvitekli ning värvipaelaga kaanel kanti kabelisse. Uksel võttis kirstu 
vastu pastor vill Karl Kool ning Rotalia neljameheline auvalve. Altari 
juure oli paigutatud leinalooris lipp auvalvega. Altariesist palistas 
seinast seinani ulatuv pärgade rivi. Auvalve esines frakkides. Kõik ro
talused looritatud tekleis. Matuseliste arvu võis hinnata 60-nele. Nad 
kõik olid tulnud viimast austust avaldama vaatamata erakordsest ilma
stikust tingitud raskustele. 

Matusetalitus oli lühike, kuid vili Kt oli köne südamesse minev. 
Ta meenutas eriti kadunu panust Rotalias. Kiriklikule talitusele järgnes 
pärgade panek. Esimese pärja asetasid Rotalia nimel Göteborgi osakonna 
senior confri Kuldas saar ja vill Köstner. Pärg oli saabunud ka meie Lundi 
osakonna liikmeilt. EKL -u poolt asetas pärja Er.Esticus Perem. Vill 
Tomassoni seffide ja töökaaslaste poolt asetati samuti pärjad. Perekonna 
pärja asetas pr. Tomassoni palvel confri Bnnok. Pärgi ja lilli oli veel 
saabunud perekonna lähematelt sõpradelt. Pärjapanemise tseremoonia lõp
penud, kanti kirst, mille ees käis pastor, lipuvalve lipuga ning pärja-
kandjad, haua juure. Lühike palve, kirst lasti hauda ja kaeti mullaga. 
Oli juba pime, kui kinnise haua kohale langetati Rotalia lipp ning 
kadunu söbrad-rotäiused laulsid "Öks sõpradest on lahkunud siit ilmast.." 

Pärast matust toimus traditsioonikohane mälestuskoosolek, millest 
olid palutud osa võtma kadunu lähemad omaksed. Pärast seniori sissejuha
tavat sõnavõttu lauldi vill Tomassoni leibcAatust. Olderman kandis ette 
lahkunu eluloo, millele järgnes leinalaul "(lks vendadest on lahkunud siit 
ilmast"# 

Hiljem istuti veel kohvilauas koos teiste matuselistega, vaikselt 
mälestades kadunud kaasvenda# 



Aksel Tomassoni perekond tänab. 

V.A. 

Korpi Rotalia Vill Kogu esimees 1 

Tänan korporatsioon Rotaliat kõigi sõprus- ja austusavalduste 
eest mis minu unustamatult armsale abikaasale korpi Rotalia poolt ta 
viimsel tuisusei teekonnal osaks sai. 

Samuti palun Teid vastu võtta ja kngu korpi Rotalia perele 
edasi anda minu ja kogu meie pere sügavaim tänu ülesnäidatud sooja 
sõpruse ja Teie nii liigutavate kaastunde sõnade eest. See kõik en 
aidanud meie kaotusvalust külmunud südameid soojendada ja valu lee
vendada. 

Oma kalli abikaasa pika ja komplikatsioonirikka haiguse kestel 
olen korduvalt võinud kogeda kuis ta sõprade hääd mõtted ja soojad soo
vid on saatnud teda ta haigevoodil ja suure kaastundega osavõtnud ta 
raskest võitlusest surmaga. 

Lootusrikkamatel ja helgematel hetketel on korpi Rotalia pere 
nii rohkearvuliselt jaganud meie rõõmu ja tumedatel tundidel haaratud 
olnud samast sügavast kurbusest. 

Sellel meie elu kõige raskemal perioodil oleme nii ligidalt 
tundnud sõpruse ja ühistunde äraarvamatud kõrget väärtust. 

Teie lohutamatult kurb kuid väga tänulik 

Leida Tomasson ja pere-

Göteborgis, dets. 1955-

Saawsu 
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A r g.e mi lina elupeogel. 

A. Mõni sõna Argentiinast» selle varjukülgedest ja muust. 

Argentiina, see ilusakölalise nimetusega lõunamaa riik pakub sisso-
ränajaile, turistidele ja teistele, kes seda maad ühel vöi teisel põhjusel 
külastavad, vahest paljugi mis nende ettekujutustele vastab. Teisest küljest 
aga paljud, eriti sisserändajad, kelledel on sihiks olnud sinna kauemaks 
ajaks jääda peatuma, on pahatihti omanud sealsetest oludest petlikke ette
kujutusi, ja seepärast on otsinud, vöi alles otsivad uusi ning paremaid 
väljarännu teid ja maid, 

Argentiina on ju maa, kuhu voolab kõikidest maadest rahvaid kokku. 
Noid koguneb sinna küll omalkäel, küll ka riikide omavahelise kokkuleppe 
alusel. Kõik nemad on teretulnud, kõigile neile võimaldatakse "tööd ja leiba" 
üheöiguslikult, nii nagu seda sümboliseerib Argentiina vappki, käepigistu
sega ühise mütsi all. Sinna cn importecritud suurel hulgal "masse" itaallast, 
kuna seda rahvast on peetud kõige kindlamaks paigale jääjaks ja nende nöud-
likuse kraad on võrreldes oma tööoskuse ja püüdliku soga madalam, kui mõne 
teise euroopa riigi kodanikul. Nii koosneb rahvastik peale argentiinlaste 
suurelt osalt itaallastest. Teistest välismaalastest domineerivad hispaan
lased. Neid võib isegi pidada pöhirassi hulka kuuluvaks, -.sest eks nemad ol
nud ju esimesed sisserändajad peale ameerika avastamist. Väga palju leidub 
veel sakslasi ja inglasi. 

Lõunamaalastele on nii see kliima, kui ka kohalik mentaliteet vastu
võetavam, kui põhjapoolsematest sisserändajatelo. Põhjamaalane ei kujuta 
endale kunagi õieti ette, millised ebamugavused teda seal ootavad. Majades 
näiteks puudub üldiselt kütmise võimalus ̂täielikult, kui mitte arvestada 
lahtiseid inglise stiilis kaminaid, millised moodsamatesse majadesse on 
sisseehitatud. Samuti puudub soojavee valmistamise võimalus vannide jaoks; 
saunadest rääkimata, neid pole üldse olemaski. Omaehitatud perekonnas anna
sid omavad ainult üksikud seal juba kümneid aastaid elutsenud eestlased. 
Külma veega pesemine aga põhjustab haigestumisi. 

Talviseks keskmiseks temperatuuri kõikumiseks võib pidada ühes ta
valises kivist ehitatud villas, nii öösel kui päeval 7-12 kraadi ja suvel 
30-38 kraadi, muidugi Celsiuse skaala järgi, mis seal kehtib. Noed tempe
ratuurid tingivad elamutesse talveks soendus- ja suveks head jahutussisse-
seadet. Nende soetamine tekitab seal raskusi ja seepärast oleks soovitav, 
kui sisserändur hoolsalt kaalutleb keskkütte ja jahutusseadmete kaasavöt-

_ mist, milliste transport aga omakorda on tülikas. Kütmine talvekuudel har
jutaks ka ruumidest õhuniiskuse, millel muide on kombeks keskpäeval, siis 
kui väljas soojaks läheb, sadestuda ruumides kiviseintele ja siis sealt 
kondentsvee näol põrandale vaiba alla niriseda, - perenaisele meelepahaks. 
Suvel jällegi oleks hea võtta külmetuskapist toite. 

Kui meie omalajal imestasime, et venelaste naised ostsid omale 
Öõsärke ballikleitideks ja teatrisse minekuks, siis Argentiinas ei tule 
sugugi seda imeks panna, kui seal suvekuudel nähakse argentiinlast öõ-
pidzamas trammivagunis istumas vöi tänaval kõndimas. See on ka üsna aru
saadav kui tähendan, et milleks seda siis ostetakse kui magama peab nii
kuinii alasti ja linagi on vahest üleliigseks koormaks ja tüliks, kuumuse 
tõttu higist nõretava ja kleepuva keha küljes. Sellise kuumuse tõttu on 
juba ka magamine raskendatud, sest et suvisel öösel lendab õhus igasugu
seid putukaid, mardikaid, sitikaid ja põrnikaid, kes laternaga, kes ilma, 
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ning sääsed need kurikuulsad moskiitod, nende kõikide eest peab enda keha 
kaitsma "fliti" ja "spiraali" suitsu varal, et siis nendest rikutud õhus 
lasta endal väljapuhata. 

"Picho colorado" on tiks nähtamatu suurusega putukas, mis suvel tea
tud hooajal on liikvel ja poeb inimesele naha kudemesse, tekitades tugevat 
sügelust. Need ründavad inimest vahest massiliselt, eriti neid, kes tomati 
ja muude taimede läheduses talitavad. Äädika lapid aitavad leevendada katki 
kratsitud ihu. Tihti tuleb ka ette, et eriti ömematoimelise nahaga isiku
tel tekib kehale haudumisi, mis igapäevase tegevuse juures tekitab vaeva ja 
tüli. 

Muidugi, Argentiina on suur maa. Jahedamaid ja soodsamaid klimaati
lisi olusid võib kohata seal nii Andides, kui all lõunas. S.Carlos de Ba-
riloche on Argentiina Schweiz, suurepäraline koht suusatajaile. Mendoza, 
viinamarjade ja veinide tootmise piirkond, samuti Cordoba linn on kuivemad. 
Ka Santa Cruz all lõunas oleks parem ja meie tervisele vastuvõetavam, kuid 
elu keeb peamiselt Buenos Air esis ja selle ümbruses, kuhu ka suurem osa 
eestlasi on jäänud peatuma, sest see on tööstuse ja ärielu südamik. Seal, 
kus on meile soodsam loodus on jälle raskem leida äraelatamise võimalusi. 
Võib olla, et nüüd tekib võimalusi Santa Cruz^s, kus Kalifornia õlifirma 
asub hiigelplaanide teostamisele, uue keskuse loomisega. 

Liht- ja oskustöölistel pole mõtet Argentiinasse kolida, kui nad 
kavatsevad otsida palgalist tööd, sest, nagu juba mainisin, on itaallased 
seal nagu monopoli seisukorras ning koos hispaanlaste ja argentiinlastega 
moodustavad odava tööjõu. Veidi parem lugu on tehnilise personaaliga, 
eriti kui neile avaneb võimalus tegutseda juhtivas kaadris, siis on palk 
juba poole kõrgem ja veel rohkem. Alati tuleb aga meeles pidada, et too 
on ikkagi madala valuuta maa ja Euroopasse tagasituleku puhul võidakse 
mõne teise riigi valuuta ostmise juures kaotusi kanda. 

Väljavaateid edu saavutamiseks võib pakkuda Argentiina kõikidele 
eriala omajaile. Raskem on lugu juuridilise ettevalmistusega isikutel. 
Nemad peavad põhjalikult tundma kohaliku s.o. hispaania keele "castellano" 
saladusi ja sealseid seadusi. Vastasel juhul võidakse sattuda suurtesse 
raskustesse. 

Keele äraõppimise vajaduse kohta toon ka ühe näite. Presitendi 
kohalt 1.a. tagandatud P&ron tegi omalajal korralduse, et ettevõtetes, kus 
töötab ka argentiinlasi, ei tohi võõrkeeli töökohal ja tööajal mitte rääkida. 

Argentiina on absolutse vabadusega maa ja ettevõtete asutamiseks ei 
tehta kellelegi takistusi, Kui tööstusharu on maa kohta ainulaadne, siis 

^ võib arvestada ka riikliku toetusega, muidu käib laenusaamine harilikus, 
meile tuntud korras. See, kellel on kalduvusi äritsemiseks, leiab eest häid 
võimalusi. Äritsemist peetakse ka Argentiinas kõige kergemaks rahategemise 
viisiks. Kuid, et ka sellel alal on võistlus suur, siis on sellele kunstile 
palju musti võtteid juurde kasvanud. Ostja peab olema väga ettevaatlik, kui 
tahab ostutehingut, - olgu see siis kas vöi vürtspoes tehtud, - õigluse pii
rides lõpetada. Ikka tuleb ette, kas kaup on olnud alaväärtuslik, vöi on 
kaaluga vähem mõõdetud ehk on raha valesti tagasi antud, mille peale ollakse 
eriti osavad. Petmine on lihtne ja tasuv amet, sest ostja kes'suvekuumusest 
ja äride umbsest õhust ning väsimusest on tülpinud, on tihti vähe tähele
panelik, soodustab müüjat, kes seal igasuguste võtete peale valmis on, pette-
numbrite õnnestumises. 

Suurele osale sisserännanud eestlastele ei meeldi see kliima ega 
ka sealne mentaliteet. Rännatakse jälle välja, kas Pöhja-Ameerlkasse vöi 
jälle sinna tagasi, kust omalajal väljarännati. 
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Argentiina võib pakkuda ka palju meeldivat, kuid sellega tutvu-
nemiseks juhin tähelponu confri B.H. Jaogo artiklile Meie Sides nr. 
1-1955* mis ilmus Montrealis, Kanadas. 

Confri Jaago on seal läbi löönud nii ehitajana# kui ettevõtjana. 
Ta töötab seal ühe ehitusmaterjalide tootmise ettevõttes selle juhatajana 
ja tegutseb peole selle eraviisiliselt hooneteehitus alal. Omades ka vaja
likul määral mehist ärimehe meelt, on ta jõudnud kohalikkes oludes suhte
liselt paremale järjele. See on saanud tema tööviljaks, ennastsalgomatu 
joöpingutuse ja tervisliku sitkuse juures. 

Neeme Lindorg. 

B. Argentiina ajaloolisel pöördepunktil. 

Argentiina, Lõuna-Arneerika suurim võim nii majanduslikult kui ka 
sõjaliselt, oli minemas sama rada kui Hispaania. Argentiina riigivormiks 
oli välismaailma tarvis vabariik, tegelikult valitses ainult üks partei. 
Vastasparteide sulgemine, juhtivate vastasrinna poliitikute põgenemine 
maalt jne. kõnelesid selget keelt diktatuurist. Ajakirjandus oli tasalü
litatud, küll mitte mingisuguse dekreedi vöi valitsuse vahelesegamise 
kaudu. Seda korraldasid töölised ise, muidugi valitseva partei juhtimi
sel. Näiteks purustati suurima liberaalse ajalehe " I»a Prensa" sisustus 
sellisel määral, et ajalehe ilmumine katkes. Kui "La Prensa" uuesti ilmu
ma hakkas oli endisest ajalehest järele jäänud ainult nimi. Uueks pea-
aktsionääriks oli vahepääl saanud Pertfni valitsuse sise- ja kohtuminister 
Polengi ja ajalehe sisu oli täiesti tasalülitatud. 

Perdni valitsus kogus Veelgi enam tuliseid süsi oma pealaele seega 
et valitsuse partei propageerimisel sai alguse katoliku kiriku vaimulikkude 
(curade) vastane liikumine. Arreteeriti suurel arvul "curasid" ja kaks 
piiskoppi saadeti isegi maalt välja. Usu- ja moraaliõpetus jäeti koolide 
kavast välja. Argentiina rahvas on aga sügavalt usklik ja ei saanud selle
ga leppida. Ka sõjaväele ei olnud valitsuse tegevus vastuvõetav, vaata
mata sellele et valitsus maksis neile head palka. 16 juunil 1955 tuli suur
sündmus, mil merevägi välja astus pommitades valitsuse hoonet, samuti oli 
suuri tänavavöitlusi. Ametlikult oli 200 surmasaanut ja üle 1000 haavatu, 
tegelikud arvud arvatakse olevat palju suuremad. Vastasrinna käsutuses 
olevate raadiosaatjate teadete kohaselt oli kolme väeliigi vahel olnud 
kokkulepe valitsuse kukutamiseks, kuid kuna jalavägi viimasel minutil ümber 
pööras, säilitas siiski valitsus kontrolli seisukorra üle. 

Pertfn olles sundolukorras sõjaväe poolt, muutis taktikat ja kutsus 
kõiki poliitilisi parteisid koostööks (n.n. konsilaisiooniks ) laiapinna
lise valitsuse moodustamiseks, ise samal ajal tagasi astudes omanimelise 
partei liideri kohalt. Uruguais maapaos viibinud poliitikud pöördusid ta
gasi ja organiseerisid oma parteide ridu. Oli märgata rõõmsat elevust ja 
optimismi radikaalide ja rahvusdemokraatide (end. konservatiivid) ning 
sotsialistide peres. Samal ajal olid peronistid vaiksed ja reserveeritud. 
V öimu ja ainuvalitsust oli siiski kahju käest ära anda. "Konsilasiooni" 
poliitika arvati kasuks olevat ka Argentiina kui tööstust arendava maa 
finantspoliitikale. Välismaiste, eriti Pöhja-Ameerika juudi kapitalide 
juurde tõmbamiseks ei olnud ühe partei valitsus soodne. 



Kuid "konsilasiooni" perioodi iga polnud pikk. Poliitilistel 
parteidel puudus omavaheline koostöö ning killustatult ei moodustanud 
nad kuigi suurt jõudu. Suuri diktaatoreid Stalinit - Hitlerit kopee
rides kasutas Perdn olukorda ja organiseeris salajase relvastatud era
isikute jõuga n.n. "natsionalistid", kes provotseerisid rahutusi, tap
sid politseinikke, taksijuhte, kiskusid maha riigilipu, lõhkusid monu
mente jne. Kuna poliitiliste parteide juhid olid esinenud julgete nõud
miste ja terava kriitikaga, ei olnud raske neid kuritegusid nende arvele 
veeretada. Olukord muutub selliseks, et opositsiooni juhtivad poliitikud 
pidid uuesti põgenema Uruguaisse, kus Argentiina poliitiline juhtkond on 
elanud eksiilis umbes samapalju aastaid kui meie paguluses. 

Energiline merevägi ei leppinud olukorraga ja nõudis valitsuse 
lahkumist# uhe kinnise nõupidamise järele sõjaväelastega augusti lõpul 
1955 esitas Perdn kongressile lahkumispalve, mille ta aga sama päeva Õhtu
poolikul "rahva palvel" tagasi võttis. "Rahvas" oli Töölisühingute kesk
liit (C.C.T.), Perdni valitsuse tugi, kes korraldas üldstreigi, töölis
te masskogumise ajaloolisele Maaplatsile Buenos Aires,is. Demonstrandid 
ei lubanud enne lahkuda kui Perdn oma lahkumispalve tagasi võtab. Peale 
6 tunnilist ootamist ilmuski president ja pidas oma viimase avaliku köne, 
millest võis järeldada, et nüüdsest peale algab verine diktatuur täiel 
rindel. 

t|Tagajärjeks oli kodusõda, mis algas 16 septembril ja kestis kolm 
päeva, üles tõusjateks oli sõjavägi Cordobas, Bahia^Blaricas jne, kus asu
vad suuremad sõjaväe üksused, öhuvägi ja mereväebaas. Mõlemad pooled 
teatasid oma edust, kuid 19. septembril astus Perdn ühes valitsusega ta
gasi ja andis võimu üle ajutisele 5 liikmelisele kindralite grupile, kes 
palus vaherahu ja alustas läbirääkimisi mässuliste juhtide kontradmiral 
Rojase ja kindral Urangaga. Ohvreid surnutena ja haavatutena selles ven-
nasöjas hinnatakse kümnele tuhandele. 

On olemas üks foto Perdnist momendilt, mil ta kindrali paraad
mundris oma lahkumiskirja kirjutab. Perdni ilmest fotol võib märgata, et 
ta nutab. Nähtavasti oli Perdn jõudnud arusaamisele, et teatud sotsiaal
sete olude parandamise kõrval on veel teine tähtsam faktor - inimese hing, 
mida ei saa voolida nagu savi ja et vabadus ja demokraatia on isegi väärt 
venna vere valamist. 

Ajakirjanduse kaudu on kõigile teada hilisemate sündmuste käik. 
Alul kindral Lonardi, hiljem kindral Pedro Aramburu juhtimisel oleva 
valitsuse programm peab kindlustama täieliku demokraatia Argentiinas. 
See on ühtlasi suureks võiduks kogu demokraatlikule läänemaailmale• 
Koos traditsiooniliselt demokraatliku Uruguaiga moodustab Argentiina 
Lõuna-Ameerikas võimsa liitlase nii poliitilise, moraalse kui ka mateiv 
jaalse baasina kommunistliku ida vastu. 

On märkimisväärt, et kommunistlik partei kutsus üles toetama 
Perdni valitsust ja 19 sept. on Nõukogude Vene saadik avalikult toeta
nud veel samal päeval kukutatud valitsust. Kuni praeguseni pole vene
lased uut valitsust tunnustanud, seda on aga teinud kõik läänedemokraa-
did ja mittekommunistliku bloki maad. 

Raadioläkituses kogu maailmale (anti edasi Argentiina raadios ka 
vene keeles) ütles Ajutise valitsuse president kindral Lonardi muuhulgas: 
"N^eed, kes langesid meie vendade seast, et mitte kunagi tõusta, ei lan
genud asjata. Oleme kukutanud ühe totalitaarse valitsuse ja andnud ees
kuju kõikidele demokraatiat armastavatele rahvastele." 

Meile eestlastele Argentiinas on revolutsioon kõigi oma järel
kajade ja kohalikkude vasturevolutsioonidega tähendanud majanduslikke 
kaotusi ja mõnele ajutist töötaolekut. Kõik need on mööduva iseloomuga 



ja. üldiselt võime vaadata optimistlikult tulevikku. Võibolla poleks 
üleaeune meie poliitikutel taotleda uue demokraatse valitsuse juures 
Eesti Vabariigi tunnustamist, arvestades asjaolu, et praegune valitsus 
on kindlasti Läänebloki liitlane. Brasiilia tunnustab Eesti Vabariiki, 
kuid Perdni aegne Argentiina ei tunnustanud Eestit, kuna väga söbrsli-
kud suhted Venega olid selle takistuseks. 

E.H. Jaago 

Veel Austraalia Koondise asutamisest ja rajamisest. 

Lisaks vii! I. Tammelo artiklile "Meie Side" nr. 4, 1954# mis 
käsitles Rotalia Koondise kujunemist Austraalias esitab viiJ V. Jaason 
omapoolseid mälestusi sellest sündmusest. 

Kui mina 1946 augustis Sydneysse jõudsin leidsin eest vill 
Jaan Kelmeti, kes oli jõudnud Austraaliasse juba 1940 aastal# Hiljem 
sain tuttavaks vill Pöderiga, kusjuures tutvustajaks osutus kellaripats 
meie värvidega. Samuti kohtasin juhuslikult vill Karlovit. Kõigist neist 
kohtumistest ei tulnud midagi ligemat välja, kuna meil kõigil olid täht
samad mured murda. Muuseas oli minul käsil kodu loomine Newportis (21 
miili Sydneyst), mis tuli teha enne ja pärast tööaega. 

Sarnane oli olukord Austraalias kuni 1953 a. märtsini, mil vill 
Tammelo, vill P. Mägi Õhutusel kutsus kokku informatsioonikoosoleku 
Rotalia Koondise asutamiseks. Läksin kutsutud kellaajal vill Tammelo 
juurde Ja leidsin oma üllatuseks, et oli sama mees, kellega kord ühel 
Tartu ülikooli aastapäeva pühitsemisel Sydneys tuttavaks sain, kuid ei 
aimanud et oli ro talus. Esimesel koosolekul olime ainult kahekesi. HÜ-
jem olime koos uuesti, kus kolmandaks oli vill Karlov. Saatsime välja 
ringkirjad paludes koostööd ja abi koondise asutamiseks. Kõik olid nõus 
pääle vill Kelmeti, kes soovis eemale jääda. Siis ilmus Sydneysse 4 päe
vaks vill Uusna. 13 juulil pidasime koosoleku kas nakatudes vill Uusna 
energiast hakkasime pidevalt koos käima. Esimesel aastapäeval (Rotalia 
40 a. juubel) mida pidasime, oli koos 4 meest (väljastpoolt tuli aasta
päevale vill Põder). 

1954 algul kolis vili Põder Sydneysse elama, sellega saime 
Sydneysse 4 rotalust. Saime andmeid et veel kaks rotalust olevat Sydneys. 
Saime nendega kontakti ja need olid confri KLettenberg ja Klemmer. Confri 
JCLettenberg liitus meiega ja on osavõtnud meie tegevusest, kuid confri 
r KLemmer pääle paari korra ei ole meie koosolekutest enam osa võtnud. 
Peale vanade rotaluste on Austraalia Koondis ka näidanud juurdekasvu. 
Kahe aasta jooksul on juurde tulnud 4 uut liiget. Nendest neljast tiks on 
vill R. Kalpus ja kolm noorliiget. Oks noorliigetest, L. Orav, kuulus 
kunagi Tartu päevil Rotalia perre rebasena. Kaks, K. üksküll ja 
A. Johanson on uued. 

Tagasivaadates Koondise kujunemispäevadele, siis kutsusime 1953 
ja 1954 Sydneys tekkinud koondist Austraalia Sydney Koondiseks, sest sel
lal ei olnud veel selge, kus saavad olema soodsad võimalused suurema koon
dise tekkimiseks ja arendamiseks. Olime alul üksteisele võrdlemisi võõrad. 
Hakkasime igal kuul kord koos käima, kord ühe kord teise pool. Nendel koos
olekutel oli peamureks järelkasvu küsimus. Aga enne uute liigete juurde-
t ui emist pidime ise kokkusulama*. Need koosolekud sulatasid meid kokku, 
sest pääle korporatsiooni küsimuste läks meie mõttelend filosoofia vald
konda meie vill Tammelo kaasabil, kellele hiljem sekundeeris ka confri 
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Üksküll. Ja sääl leidus igale probleemile lahendus. Ka need uued liik
med, kes liitusid meiega Austraalias on meiega kokku sulanud ühiseks 
tugevaks tervikuks. Viimatipeetud aastapäeva-koosolekutel nägime milli
ne ühtlus ja kokkukuuluvus valitseb meie keskel. Meid on nüüd Sydneys 
10 ja see on see alusmüür millele meie võime julgelt ehitada Rotalia 
Austraalia Koondise laiemal alusel. 

Meie koondise majanduslik seisukord on kaunis kehv, kuid on 
olemas vapp, rapiir, lipud ja isegi ruum - vapisaal. Meie oleme kindlad 
oma tulevikule, pikkamööda meie saame omale kõik tarviliku. 

Kurvem on lugu, et vaatamata meie korduvatele õhutustele ei ole 
üheski teises Austraalia keskuses tekkinud mingeid rakukesi. Melboumes 
on 3> Adelaides 3 ja Perthis 2 rotalust. Kaugused on liiga suured selleks, 
et keegi saaks isiklikult kohale minna rakukesi organiseerima. Nii on 
Sydneyst - Melbourni 600 miili, Sydneyst - Adelaidi 1000 miili ja Sydneyst 
- Perthi 3000 miili. Ainuke side väljaspool asuvatel rotalustel on Sydney
ga. Saadame neile meile saadetud "Meie Side" edasi (nii nagu seda jätkub) 
ja aastas paar ringkirja. Kuna meie neile midagi pakkuda ei saa, ei ole 
neil praegu kohustust ka meile liikmemaksu tasuda. 

Usume, et oleme teinud ühe edusammu noorliigete kasvatamise alal 
ja soovitame ka teistel koondistel järeleteha kui seda veel tehtud pole. 
Oleme kasutanud võibolla Rotalias senini tundmatuid kasvatusviise väga 
hääde tulemustega. Meie oleme nimelt kasvatanud noori ühevõrdsetena vana
dega ilma neid kasutamata, mis on võimaldanud meil neid sulatada meie 
perre palju kiiremini. Noored tunnevad end rohkem hinnatuna ja usaldatuna 
ja on vastutasuks nagu noorem vanema vastu ise juba abivalmis, Ka omava
helises läbikäimises oleme äraunustanud akadeemilise vanuse, kes kellele 
sisse annab jne. Oleme alati üksteist püüdnud kohata võrdsena. Kui mõelda 
tagasi möödunud aegadele, siis tõuseb üles küsimus, mida saavutati rebaste 
treneerimisega? Sõjaväes oli range kord tarvilik, et muuta sõdur numbriks. 
Kui kästi surma minna, siis sõdur läks mõtlemata. Ja sarnane treening tegi 
sõduri massinimeseks. Kui oli aga tarvis üksikult sõdida, siis sarnaselt 

I treneeritud sõdur ei olnud võimeline seda tegema. Mis on meie kasvatuse 
siht? Haritlane, iseteadev indiviid, inimene kes oskab ise otsustada, ini
mene kes oskab ka härrasmees olla. Ma loodan, et see küsimus saab rohkem 
sõelutud eriteadlaste poolt "Meie Side" veergudel. 
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tiks märkimise väärne tegu. 

Soomes on üldiseks kombeks, et jõululaupäeval kaunistatakse 
omaksete ja tuttavate kalmud küünlatuledega. Meie söpruslepinglase VSO 
perre kuuluv mag. Outeri Kallioniemi märkas 1954.a. jõuluõhtul roti 
Põdersoo kalmule Malmi kangelaskaJLmistule küünalt viies, et eestlaste-
söjaslangenute kalmud olid pimedad ümberringi valgusmerre uppuvate kal
mude vahel. Outerile läks asi südamesse ja ta otsustas endas, et järg
misel jõuluõhtul peavad ka kõikide eestlaste kalmud olema valgustatud. 
Algatust kroonis edu ja Tampere küünlatehase poolt annetatud küünlad ja 
Karjala klaasitehaselt samuti annetusena saadud klaaskuplid viis Outeri 
oma perega jõuluõhtul kalmistule. "Oli kõva tuuli" ja pakane praksus -
nagu Outeri ise kirjutab ja võttis hulga aega enne kui kõik küünlad 
põlema saadi. 

"Suomen Kuvalehti" s.a. esimeses numbris on toodud foto valgus
tatud eesti sõjakangelaste kalmudest. Sama pildi tõi ära ka Stockholms-
Tidningeni eestikeelne lehekülg 27• jaan. s.a. 

Mitte ainult langenute omaksed ja tuttavad, vaid kõik eestlased 
on tänuvõlgu selle soome mehele tema südamest tuleva algatuse eest. Ta 
on veel samme astunud, et VSO Maunu Tavasti Kilta (vilistlaskogu) võtaks 
asja edaspidise korraldamise oma hoolde. 

Mag. 0. Kallioniemi on üks VSO - korp! Rotalia vahelise sõprus
lepingu allakirjutajaid ja on praegu lektoriks Helsingi Kaubandusülikoo
lis. Ta on korduvalt külastanud Stockholmis elavaid rotalusi ja oli esi
meseks VSO esindajaks pagulus-Rotalia aastapäeval 1948.a. 

A. Ventsel 

Rootsi Koondise tegevusest. 

A. Ventsel 

fiootsi Koondises on kujunenud tavaks, et valimised Koondise 
organitesse toimuvad seoses aastapäeva, pühitsemisega novembri kuus. 
See olukord on tingitud asukoha geograafiast, kuna elame hajutatult 
üle pika poolsaare. Suurimaks koguks Rootsis on "stockholmlaste" pere, 
mis haarab enam kui kolmandiku kogu Koondise koosseisust. Suuruselt 
järgmiseks keskuseks on Göteborg ja siis Lund ümbruskonnaga. Mõlemas 
kohas töötavad Koondise osakonnad. Aastapäeva pidustused Stockholmis 
on selleks punktiks, kuhu mõningal määral rotalusi ka väljaspoolt kokku 
tuleb. Alates 1948. aastast on neist pidustustest ka meie sõprusieping-
laste Varsinaissuoinelainenr-0sakunta esindajad järjekindlalt osa võtnud. 

Möödunud aasta oli Koondise kümnendaks tegevuseaastaks ja kümme 
aastat on küllalt pikk aeg, et kujundada teatavaid omapärasusi ja tavasid. 
Kui ütlen, et kümnendat tegevusaastat juhtis presiidium koosseisus: vill 
A. Ventsel seniorina ja vill A. Truusööt subsem., confri E. Järv kirjat., 
vill B. Pajuste laekur, confr! A. Eistrat oldi - siis tõmbab ehk mõne 
mehe nägu kipra mõistete vassimise pärast. Oleme saanud kuulda mõnigi 
kord õpetussõnu ja korralekutsumisi, et Koondisel on kodukorra järele 
esimees jne. Rootsi Koondis on kogu aeg tegutsenud konvendi ülesannetes 
ja sellega on seletatav ka konvendi ametmeeste nimede tarvitamine. 
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Siin valitsevate arusaamade kohaselt pole see suurem kodukorrast mitte 
kinnipidamine kui niisuguse Koondise-tüübi tegutsemine üldse< Suruda 
Rootsi Koondist kodukorras fikseeritud koondise raamidesse on lootusetu 
ja ka asjatu üritus* Jättes kõrvale küsimuse formaalse külje ja analüü
sides Koondise tegevust korpi Rotalia traditsioonide, uususte ja tavade 
taustal - kannatab see igati võrdluse välja nii teiste Rootsis tegutse
vate akadeemiliste organisatsioonidega kui ka sö sarorganisatsioonidegaJ 

Aga tegevkonvent? Oleme jällegi saanud näpunäiteid ja soovitusu 
selle ellukutsumiseks. Miks tegevkonvent Stockholmis vöi üldse Rootsis 
puudub, vajaks pikemat harutlust. Kuid lepitagu väitega, et Rootsi rotä
iustel pole ei asjast arusaamine ega vastavad püüdlused olnud põrmugi 
väiksemad okeaani taguste rotäiuste omadest. 

Möödunud tegevuseaasta oli Rootsi Koondise siseelus teatavaks 
murranguaastaks, mis moodustab uue lüli meie tegevuses väljaspool kodu
maad# Koondise tegevuse selgroo moodustavad omavahelised kokkutulekud -
koosolekud. Aastakoosoleku seisukohtade kohaselt mindi üle seniselt iga
nädalasest koosoleku süsteemist üks kord kuus toimuvatele koosolekutele. 
Kogemused näitasid, et enamus rotalusi ei saanud mahti igal nädalal koos
olekule tulla ja võtsid koosolekutsest osa üks-kaks korda kuus, pudenedes 
laiali erinevatele nädalatele. Nüüd on koosolekud osavõtjate arvu poolest 
märksa arvukamad, koos on olnud iga kord 25 - 30 mehe ümber. See on loonud 
suurema stabiilsuse tehtavate otsuste kohta, kui see oli varem muutuvate 
ja sageli väga piiratud koosseisude juures võimalik saada.' Olukorra muudar 
tus on soodustavalt kaasa aidanud Koondise purjetamisel rahulikumates söi-
duvetes. Koosolekuid peeti möödunud aastal Stockholmi vanalinnas, Kaffe-
gilleti ajaloolises, võlvitud keldrikorral, mis juba hallil keskajal on 
tarvitusel olnud mungakloostri ruumidena. 
Samast ajast peale on kõik koosolekud ja sellele järgnenud koosistumised 
toimunud värvides. Täiesti omaette istumine ja keskustelud.ning tudengi-
kantused klaasi veini juures on toonud muudatuse koosviibimise meeleolu
desse, võrreldes varajasemate kooskäimistega avalikus kohvikus, kus ena
mikus puudusid võimalused mees-mehega jutlemiseks. Koosolekuid peeti 1955 
järjekindlalt iga kuu, välja arvatud juuli ja augusti. 
Uue "ametmehena" on neil kokkutulekutel välja kujunenud korkmeistri seisus# 
Selle kõlava tiitli saab see mees, kes teelauas. seisva konjakipudeli korgi 
lahti käänab, millise teoga kaasub suverääne õigus pudeli sisu kasutamise 
kohta. Koxkmeistri kohustuseks on aga järgmiseks kokkutulekuks tuua uus ja 
vähemalt samaväärne pudel. 

Teise olulise muudatusena püüdis ametisse astunud presiidium luua 
tihedamat sidet väljaspool Stockholmi elavate rotalustega. Neid hoiti 
Koondise tegevuse ja sündmustega kursis igakuuliste ringkirjade kaudu. 
Aasta jooksul on ringkirju saadetud 10, lisaks Stockholmi rahvale 4 lo
kaalse tähtsusega ringkirja. Niisugused perioodilised ringkirjad, mis oma 
stiililt ja laadilt on rohkem informatsioonüehed, on teatavas mõttes 
võistlejad Meie Sidele, kuid viimase ilmumise hõredus ja ebakorrapärasus 
ei luba alati oodata vajaliku informatsiooni levitamisega. Pealegi mahub 
ringkirja raamidesse rohkem lokaalse tähtsusega materjale - mis küll võik
sid mõnikord ka teistes maades elavatele ro täiustele huvi pakkuda - mille 
paljundamine Meie Sides majanduslikust küljest on aga vaevalt teostatav. 

Uute teede otsimisel algatati aktsioon, mille ülesandeks oli pagu
luses liitunud rotalusi liita tihedamalt vanema generatsiooniga vastas
tikkuste külaskäikude läbi. Eesmärgiks oli, et iga "uus" rotalus külas
taks aasta jooksul vähemalt kolme "vana" ja iga "vana" võtaks omakorda 
vastu samuti kolm "uut". Sellest tuli aktsiooni nimi 3 x 3 ja selle raar-
mes on toimunud 55 külaskäiku. -
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Uusi ItLkmeid on tegevusaastal vastu voetud 7 ja uuteks tegevliik
me t eks võetud samuti 7. Koondise liikmete üldarv 1. nov. 1955 peale oli 96, 
neist 50 vill vüj , 41 tl 1J t.! 11 ja 5 rebi 
fllikooli lõpetasid Rootsis sel aastal kolm rotalust, kes kõik kuuluvad 
Rotalia teise generatsiooni: Ants Truusööt, Jüri-Erik Uluots ja Tarvo Toomes# 
Suhtlemine teiste akadeemiliste organisatsioonidega on olnud senisest elavam# 
Lisaks osavõtule EKL-u üritustest oleme tegevusaastal vastu võtnud korpi 
Itaxt.Estica ja korp.1 Sakala. Külas käisime korp! Sakala!. Esindajate kaudu 
oleme osa võtnud korp J korpi Vironia, ür.Estica ja Filiae Patriae aastapäe
vadest ning söpruslepinglase V S 0 aastapäeva pidustustest Helsingis. EKL 
algatusel toimunud Eesti Üliõpilaste Seltsi vastuvõtust 17# nov. võtsime 
samuti nelja esindajaga osa, Selle ürituse eesmärgiks oli tihedama4 sideme 
loomine korporatsioonide ja EÜS vahel» Õhtule olid ilmunud külalisi 30 ja 
EKL perest 65 osavõtjat. 
Osa võtame veel Rootsis tegutsevat akadeemiliste organisatsioonide "katusest" 
Akadeemilise Koondise näol, kuhu kuuluvad nii mees- kui ka naisorgid, kor
poratsioonid, seltsid ja Eesti Üliõpilaskond Rootsis. Viimane püüab kujuneda 
akadeemiliseks organiseemmisevormiks Põhjamaade eeskujul. 

Üritustest võib märkida auvil! Jüri Uluotsa 10. surmaaastapäeva tä
histamist pärja asetamisega 9. jaan, 1955 kadunu kalmul Metsakalmistul# 
Hiljem peeti vastav mälestusteenistus Jakobi kirikus, kus teenisid vikaar-
piiskopp Lauri ja vili K. Kool ja laulis NMK& theeskoor. 
Suvepäev 21, aug. Õnnestus hästi ja kogus üle 50 osavõtja. 
Aastapäeva pidustused algasid Lundi osakonnas. Sealsed rotäiused kogunesid 
4# nov. vili Ilo Käbina kodusse Landskronasse, Stockholmis tähistati aastas 
päeva 12. ja 13, novembril, mil peeti ka Koondise aastakoosolek ja lõpuks 
pidas Göteborgi osakond oma pidud 26#-27# novembril. 
Viimasel aasta üldkoosolekul valiti Koondisele uus presiidium järgmises 
koosseisus: vili E, Viival sen., abid vill vill A. Mägi ja A, Truusööt, 
laekur confr! R. Tedro, kirjat. confr! E. Vasur ja oldi K. Joost# 

Lähemas tegevuskavas peale tavaliste kokkutulekute on suuremaks ettevõt
teks osavõtt V S 0 50# a, juubelipidustustest, mis toimuvad Helsingis 
24.-25. märtsil s.a. Pidustuste kava oh pikk ja sisaldab muuseas ka marssal 
Mannerheimi mälestussamba avamise. Sõprusiepinglased ootavad meie esindust 
ja soovivad ka lipu kaasatoomist# Seega avaneb korpi Rotaliale võimalus 
esineda Soome avalikkuse ees üle kümneaastase ajavahemiku järele. 

Lühiteateid Rootsist. 

Abiellunud: vii! H. Adila prl. Hannev>iga, 9.4#55 
cortfrl R# Gorbatschev prl. Haverinen*iga, 23.4.55 
confr! M. Lepik prl. PlooniarViga, 10.12.55 

Vill B# Tiitus pühitses oma 50.a. sünnipäeva 3.10.55 

Göteborgi osakonnas on vastu võetud rebasteks: 

Erich Puna, stud.ing, masinaehitus, sündinud Saaremaal., 
lõpetanud Stockholmi Eesti gymnaasiumi# 

Ölo Riimer, stud.ing# chem*, sündinud Hiiumaal, 
lõpetanud Hälsingborgi gymnaasiumi# 

Rebi Roland Gorbatschev, phil., õpib Uppsala ülikoolis, võeti tegevliik
meks vastu 13.11.55. 

Confr! T. Toomes lõpetas Stockholmi kaubandusülikooli detsembris, sõidab 
veebruaris U.S.A.-sse et alustada õpinguid Atlanta tehnika
ülikoolis. 
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Vill A. Ventsel ostis omale talu Svartsjölandetis - hobbyna. Esimese aasta 
saak oli ilusate ilmade tõttu vist kuivavõitu. 

Confrl A. Kärsteni suvemaja Tyresõs jõudis suvel katuse alla "katuse-
spetsialisti" isikliku abiga. 

Stockholmi rotalustel oli novembris võimalus nautida Älvsjõs vill 
B. Pajuste moodsa villa mugavusi,köögi ja keldri rikkust. 

"Meie Side" toimetusliikmeiks Rootsis 1956 a. on vili K. Joost ja confri 
A. Eistrat Stockholmist. Göteborgi ja Lundi osak. (äi) toimetusliikmed 
teatatakse hiljem. 

Pr. Emilie Tief surnud. 

8. veebr. s.a. suri Stockholmi ootamatult asutajaliikme Otto Tiefi abikaasa 
Emilie Tief. Leinama jäid vanem Tütar Münchenis, poeg U.S.A.-s ja kaks noo
remat tütart Stockholmis (19 ja 12 a. vanad), kes käivad koolis ja olid se
nini ema ülevalpidada. Vill 0. Tief ise on sundasumisel Siberis. 

USA-st. 

USA Koondise koosolek 2 dets. 1955 ühines pooldavalt vilistlaste 
koosoleku 12 nov. 1955 seisukohaga ja peab samuti vajalikuks koondise lik- ». 
videerimise võimalikult 1956 a. jaanuari kuu jooksul, luues USA-s Vilist- !\ 
laskogu Koondise. Otsus läheb kinnitamiseks Vii! Kogu juhatusele. Seega lj 
on USA-s esimesena toimunud tagasiminek täielikult vanale kodukorrale. 1 
Suurepärane eeskuju. \ 

Koosolek kinnitas vill Heikki Leesmenti volitused Vill Kogu juhar-
tuse liikmena veel üheks aastaks. 

Otsustati põhimõttelikult teha ettepanek teistele koondistele 
ülemaailmlise MEIE SIDE toimkonna loomiseks, kelle ülesandeks jääks kõik 
väljaandmisse puutuvad küsimused. Toimkonna liikmeteks oleks: USA-st 3, 
Canadast 3, Rootsist 3 ja Austraaliast 1 liige. Vii J Kogu juhatus määraks 
ühe koordinaatori. Liikmed sellesse toimkonda valitaks tähtajata. 

Canadast. 

Canada Koondis pidas oma aastakoosoleku 26 nov. 1955, kus valiti 
Koondise uus juhatus, koosseisus esimees vill Felix Krabi, laekur Helmut 
Tõigast ja kirjatoimetaja k.t. confri tilo Jürima. 

Austraaliast. 

Vili V. J aas on'il on olnud 1955 aasta väga sündmusrikas: 50 a# sün
nipäev, vanem tütar lõpetas ülikooli ja käis leeris, noorem tütar lõpetas 
gymnaasiumi ja hakkab õppima ülikoolis arstiteadust. Need kõik on sündmused, 
mis väärivad tunnustust ja õnnitleme südamestl (vähe hilinenult). 

Peavalu pidustustest on loodetavasti ammugi möödunud, eriti kui 
suvekuumuses (jaanuaris s.a.) puhkusel olles said nii palju vabas õhus 
viibida ja kindlasti jõudsid ka oma maja ära värvida. 

Märkus. 
"Meie Side" nr. 1-1956 on vahetult järgnevaks numbriks "Meie Side"Ce 

nr. 4-1955. Kanada Koondise poolt kavatsetud nr. ei ole veel ilmunud, nagu 
vöiks järeldada eelmise. "Meie Side" nr. tegevtoimetaja saatest ja vill 
Läte kirjast samas numbris. A. E. 

Käesolev "Meie Side" nr. 1-1956 on välja antud korpi Rotalia koondise poolt 
Stockholmis. Toimetus: villvill A.Keller, K.Joost, A.Ventsel. Esikülg confri' 
E. Järv'eit. Teuhniline toimetaja confri A. Eistrat. Paljundatud 350 eksempl. 
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Kui eelmise nr. toimetajad Stockholmist manitsesid kaas - ja 
koostööle meie ajakirja kasuks, siis Kanada osas pean ütlema, et 
meil seda probleemi ei esine. Kõik need lahked kaas vennad, kel
lede poole pöördusin abi- ja kaastöö saamiseks ei vabandanud mit
te "kirjamehe" puudustega, vaid ähvardavaks tõkkeks võis ainult 
ajapuudus kujuneda. Kuid ka see tõke ületati. Sellepärast minu 
suurim tänu kõigile neile, kes käesolevas numbris sõnavõtuga esi
nevad ja kes mulle selle numbri toimetamise meeldivalt kergeks 
tegid. Eriline tänu confr! Hellar Grabbile USA-s selle numbri 
trükki toimetamise eest! 

Omalt poolt tahaksin vaid märkida seda, et side kui mõiste eel
dab kahe pooluse olemasolu, s.t. milliseid ta õieti seob. Meie ole
me püüdnud kirjasõna kaudu seda sidet kleepuvaks teha, et ta häs
ti tihedalt nakkaks ja püsivalt peaks. Mõningal juhul jääb aga mul
je, et see side nagu hästi ei hoiaks. Ta nagu libiseb üle ja langeb 
maha. Äraseletatult tähendab see seda: minuni on jõudnud kahel 
juhul andmed, kus meie liikmed on deklareerinud, et kui Rotalia 
praögu ei anna mulle midagi, siis ei ole ka minul mingit kohus
tust Rotalia vastu. Kahju - aga tõsi. See probleem on küsimus 
omaette ja selle koha päält tuleb kindlasti veel sõna võtta. Tege
likust elust teame, et kui võssakasvanud põllule kütist teha, saab 
seda jälle viljakandvaks muuta. Võtame teadmiseks, et eeskujulik 
sõdur ja võitleja püsib rindel ka siis kui kaotuse ja võidu väljavaa
ted pole võrdsed. Ja kes meist ei tahaks olla see eeskujulik sõdur? 

Käesoleva numbriga saadab Vii! Kogu Kanada Koondis tervitu
si Kanadast ja püüab sidet tihedaks köita, sest meie ei taha olla 
laialipaiskuv tuiskliiv, vaid tunneme endid seotuna "Meie Side" 
sooja tervituse kaudu. Tunneme ennast ühe pere liikmetena, mi
da liidab "Meie Side" Selles mõttes soovime kõigile kaasvendade-
le head kordaminekut ettevõtmistes ja head suvepuhkust, et kosu
da uuteks ülesanneteks! 

Torontos, apr. 1956. Juhan Läte, Rot! Vii! 
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EKL NOORTE JUHTIMISELE! 
Confr! Ergo Karuks 

Toronto 

17. märtsil 1956 pidas Eesti Korporatsioonide Liit Torontos 
oma 41.a. komerssi. Seal esines kõnega EKL-ile Rotalia Kon
vendi senior confr! E. Karuks, kes oma kõnes avaldas järgmisi 
mõtteid: 

Üks tähtsam probleem on Tartu ja Toronto vaimu selgitamine. 
Teiseks - korporatiivse kasvatuse tähtsus meie pagulas-ühiskon
nas. Need kaks probleemi on tihedalt üksteisega seotud. Mis oli 
Tartu vaim ja mis peitus selle vaimu taga? Nagu kõik teavad, ei 
langetata otsust meie ühiskonnas ühe indiviidi üle tema riietuse 
elegantsi järgi, vaid arvestus tehakse tuuma suhtes, mis peitub 
selle välise koore all. Tartu vaim minu arvates võis olla midagi 
mis peegeldas meie vabariigi aegset ühiskonna arengut, kuhu oli 
põimitud loogiliselt ja maksimaalse efektiivsusega selle ajajärgu 
põhiprintsiibid, tõekspidamised ja relatiivsed väärtused. Kui meie 
viibiksime täna Tartus, ei leiaks meist keegi eest seda Tartu vai
mu mis valitses meie Alma Materis 1-5 aastat tagasi. Olevik on 
aga tihedasti seotud meie praeguse elukoha Torontoga. Iga ajajär
gu vaimu looja on see generatsioon mis on sirgunud ja omad elu
vaated omandanud vastava ajavahemiku filosoofiliste ja poliitilis
te vaadete alusel. Nagu hiljuti mainiti EKL-u õlleõhtu sõnavõttu
des, peame maha matma Tartu aegse rivaliteedi kirve ja sisse 
kasvatama ühistöö printsiibi. Need on ilusad mõtted. Ja need pee
geldavad ka paraeguse Õppiva noorsoo eluvaadet. Kuid et noortel 
puudub enesemääramise õigus EKL-u raames, võime ainult hal
vata neid vaateid. Et omi seisukohti kaitsta, peame võibolla dras
tilisi samme astuma. Meie arv on siiski juba suurem kui 1/3 EKL 
koosseisust. Et õppival noorusel on korp! enesemääramise õigus, 
ei ole midagi utoopilist. Niikaua kui korp! on eksisteerinud, on 
neid ikka juhtinud tegevtudengid. Pagulasajastu tudengid on laie
ma silmaringiga kui olid meie konventide liikmed Tartu ajastust. 
Meie oleme kasvatust saanud Maarjamaa pinnal, Saksamaal, Root
sis ia nüüd Kanadas. Õppetöö Kanada ülikooles on väga pingerikas. 
Loengutel ja prakt. käiakse 7 tundi päevas, 5 päeva nädalas. Iga 
õhtu tuleb viita vähemalt 4 tundi raamatuvirna taga. Õppetöö hoo
ajal ei jää tudengil palju vaba aega üle. Et neid väheseid tunde korp! 
kasulikult mööda saata peab tal olema võimalus tegutsemiseks, mil
lest järgneb ka loogiliselt enesemääramise õigus. Et see moodus 
on kõige paremat vilja kannud, näitavad korp! Rotalia kogemused 
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mitme aasta jooksul Saksamaalt, Ühendriigest ja nüüd Kanadast. 
Võin isegi öelda, et konvendi liikmed on kindlamalt kinni pidanud 
Tartu aegsest kodukorrast ja tavadest kui seda on teinud paljud 
vii! vii! ja b!vii! b!vil!. On ka räägitud noorte apaatsusest orga
niseerimistöös jne. See on just tingitud olnud noorte enesemäära
mise õiguse puudumisest. 

Peame jätma ka Kanada ühiskonda oma elutöö jäljed, kuna ole
me sunnitud praegu siin elama. Et ka sellele oma panust anda, 
peame tihedalt koos töötama ja kõige loomulikum lahendus selleks 
oleks töö tegemine EKL-u raames. Kokkuvõttes, anname korpo-
reerunud noortele enesemääramise õiguse vastavalt korpi kodu
korrale, sest meie ei ole astunud korpi, et kanda musta teklit üks 
aasta ja hiljem värviteklit, vaid oleme seda teinud, et arendada 
ennast ja et saada väärikaks akadeemiliseks kodanikuks. 

VARSINAISSUOMALAINEN OSAKUNTA 50. a. JUUBELI PIDUS
TUSED 

Vii! E. Viival 
Stockholm 

24 ja 25 märtsil pühitses Varsinaissuomalainen Osakunta (VSO) 
suure pidulikkusega oma 50. a. juubelit. Meie esindajatena võtsid 
osa pidustustest Rootsi koondise senior Viival, abisenior Truusööt 
jun., vii!vii! Juštsuk (abik.), Pais (abik), Pajuste, Taagepera 
(abik.), Tammisoo, Ventsel ja Rootsi koondise Göteborgi osakonna 
senior confr! Kuldasaar ja laekur confr! Andrekson. 

Sõit Helsingi toimus lennukil, kuna raskete jääolude tõttu oli 
laevaliiklus takistatud. Ruumid olid rotalustele reserveeritud ho-
tel Andreas. 

Pidustused algasid laupäeval 24 märtsil kell 13 Helsingi Vanas 
kirikus piduliku jumalateenistusega, kus dr. theol. Olavi Lähteen-
mäki pöördus omas jutluses eesti keeles soojade sõnadega Root
sist saabunud rotaluste poole. 

Jumalateenistusele järgnes pidulik Osakonna koosolek ja sel
lega ühenduses pidulik osakonna auliikme Soome marssal Manner-
heimi maali avamine. Auvalves marssali maali avamisel seisis 
Rotalia lipp koos Soome riigi ja osakonna lippudega. 

Tervitused Rotalia poolt ütles senior Viival andes ühtlasi üle 
kingituse kroonika raamatu näol. 

Koosolekul luges ette osakonna inspektor prof. Martti Haavio, 
et osakond on võtnud oma eelarvesse stipendiumi ühele rotalusele. 

Koosolekule järgnes kohvijoomine osakonna ruumes. 
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Kell 20 oli sõprus-õhtu Adloni (end. Börs) piduruumides. Ka

vas: kõned, laulud ja tants. Osavõtjaid ca 400 inimest. Sõnavõtuga 
esines senior Viival andes üle Rotalia värvipaela järgmistele VSO 
liikmeile: prof. Severi Savonen, rektor Paavo Ravila, prof. Martti 
Haavio, Dr. Aleksis Tähkä, Dr. Samuli Suomela, kuraator Arvo 
Rytkönen, proua Kaarina Suontausta ja ksv! ksv! Erkki Mali, 
Helena Saarimaa ja Marjatta Nuotio. 

VSO poolt anti värvipaelad järgmistele rotalustele: A. Palsile 
aupael (lai) ja tavalised värvipaelad vii! vii! JuStšuk, Tammisoo, 
Taagepera ja confr! confr! Kuldasaar ja Andreks on. 

Samas esines kõnega (soome keeles) vii! Pais andes üle Rota
lia vii. kogu poolt paguluses trükitud Kalevipoja. 

Suure üllatusena tulid meile juubeliks väljaantud eestikeelsed 
värvitrükis laululehed. Rohelisel kartongil, mida läbistas diago
naalis Rotalia värvid, seisis - Kui on tudeng reisi peal.. . , Lossis 
nimega Gradesco. . . , Ma vaatsin paadist kiikriga jne. Eesti laul 
kõlas korduvalt ja võimsalt. 

Pühapäeval 25 märstsil kell 10 oli pärgade panek Soome marsssal 
Mannerheimi kalmule, Soome Sangarite Kalmistul ja meie confr! 
Kalju Põdersoo hauale. Auvalves seisid osakonna liikmed ja ohvit-
seerid. 

Kell 14 toimus ülikooli aulas pidulik juubeli-aktus. Aktuse avas 
dr. jur. E. Manner. Pöördudes rotaluste poole ütles ta eesti kee
les muuseas: "Erilise heameelega tervitame täna siin meie keskel 
viibivaid eestlasi. Sõprusleping ei ole aegade tormis purunenud 
ega kaotanud oma reaalset tähendust, vaid moodustab pideva alu
se tegelikule koostööle nüüd ja eriti tulevikus. 

Õhtul kell 20 algas juubeli-ball Vanas Üliõpilasmajas mis jät
kus hiljem osakonna ruumes. 

Kogu külaskäigu kestvusel ei jäetud Rotalia külalisi hetkekski 
"oma käe peale". Nii oli korraldatud 23 märtsi õhtul õhtusöök 
hotell Palace-is kuraator Rytköneni poolt mis lõppes osa rotalus-
tel kuulsas Kalastustorpi öölokaalis. Pühapäeval andis lõunasöö
gi restoran Kämpis tervishoiu nõunik A. Tähkä. Vana hallpäine 
härra ütles, et see on tema elu viimaste aastate suurim elamus, 
et saab olla jälle eestlaste keskel. Meie peame hoidma ühte - olid 
tema korduvad sõnad. Peale lõunasööki oli coctail-party Eero 
Manneri kodus. 

Pidustustel kohati palju vanu sõpru, kes vaatamata vahepeal
setele raskustele polnud kaotanud oma nooruslikkust ja sõbralikkust. 

Tahaksin siinjuures kasutada võimalust, et öelda kõigile VSO 
liikmetele südamlik tänu sõbraliku vastuvõtu eest. 
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MEIE SIDE STRUKTUURIST 
Vii! Abel Käbin 

Toronto 

"Meie Side" edaspidise toimetamise ja väljaandmise küsimu
sed olid kaalumisel 1. a. suvel Rotalia Kanada-USA koondiste va
helistel suvepäevade aegsetel koosolekutel. Seal vastu võetud põ
himõttelised seisukohad on "Meie Sides" avaldatud. Toimunud lä
birääkimistel arutati pikemalt küsimust, mis "M.S. " peab olema 
- kas ajakiri, nagu seda mõningal juhul on soovitud, või bülletään, 

või midagi muud. Jõuti lõpuks seisukohale, et "M. Side" peab ole
ma kõigi Rotalia organite vaheline side-vahend ning kui ta on seda, 
siis peab ta olema ka intern-organ, mitte avalikkusele määratud. 
- See, muide, oli ka Kanada koondise seisukoht juba "M. S. " asu

tamisel. Ning kui "M. S. " pole avalikkusele määratud, siis pole ka 
mingit mõtet avaldada "M. Sides" kaastööd mis on mõeldud laie
matele ringkondadele või mis võib laiemaid ringkondi huvitada. 
Niisugune rotaaluste kaastöö võib ju ilmuda ajalehtedes-ajakirja-
des. 

See küsimus on ka käesolevate juhiste p. 1-ses lahendatud nõn
da, nagu oli seisukoht kõnesoleval koosolekul. 

Juhised näevad ette permanentse toimetuse koosseisu. See peaks 
tagama parema informatsiooni saamise. Senini on informatsiooni 
ja ülevaadete osa Rotalia organite tegevusest kippunud lonkama. 
Toimetuse moodustamisele on vahepääl ka asutud: Konvent Toron
tos ja Kanada Koondise osakond Montrealis on juba alalised toime-
tuseliikmed määranud. Vahepeal on ka selgunud, et Ameerika 
mandril ilmuvate "M.S. " nr-ite toimetamisel ja trükkimisel on 
juba koostöö kujunemas Kanadas ja USA-s asuvate korp! i organi
te vahel. Ka on selgunud, et Rotalia Koondis Rootsis, (Stockholm) 
osakonnaga Göteborgis ei poolda alalise tegevtoimetaja ametisse 
seadmist, vaid soovivad nende kanda jäävad "M.S. " nrid toimeta
da Rootsis - Stockholmis või Göteborgis. 

Seega, otsustades senise asjade arengu järele, pärast suvepäe
vi, võib ehk loota, et mõlemad konvendid kui ka vii! koondised 
USA-s ja Kanadas leiavad võimaluse ametisse kutsuda alaline te
gevtoimetaja ning töötada koos "M. S. " Ameerika mandril ilmuva
te nride trükki toimetamisel. Kuna ka Austraalia koondis on põhi
mõtteliselt pooldanud ühist tegevtoimetajat, siis võib eeldada, et 
ses töös Austraalia Koondis võtab osa alalise tegevtoimetaja kau
du "M. S. " toimetamisest. Näib aga, otsustades seniste teada ole
vate seisukohtade järgi, et osa nreid toimetatakse trükki väljas-
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pool alalist toimetajat. 

Suvepäeva aegsel koosolekul oli kaalumisel ka, mitu nrit aas
tas suudetakse trükkida. See on küsimus, mis tuleks kõigis orga
nites kainelt kaaluda. Koosolekul pooldati küll 6. nrit aastas. See 
on hää, kui jõutakse kulud katta. Vähem kui 4 nrit aastas ei või 
enam kõnesse tulla - "M. S. " side-organina kaotaks siis juba mõtte 

Vii! kogu juhatus on, arvestades senise praksisega ja ka 1. su
vise koosoleku arvamistega, ette näinud 6. nri ilmumise aastas. 
Kuid vii! kogu juhatusel ei ole tulusid ega laegast, kust kulusid 
katta. Sellepärast tuleks enne kui "Juhised" lõplikult kehtima pää
sevad, kõigil Rotalia organitel selgusele jõuda, kui suure sum
ma eelarvesse võtmine "M. S. " kulude katteks on võimalik, et ko
he ei tuleks takistusi ja segadusi raha puudusel. 

Siin avaldatud vii! kogu juhatuse poolt väljatöötatud juhised ül
diselt ei vaja kommentaare. Võib ju ütelda, et neid pole vaja -
igal on sõnavabadus ja muudkui teeme edasi nagu on olnud. Sõna
vabadus on küll, aga igaüks on seotud ka korp!iie antud tõotusega 
ja ausõnaga, alluda korp!i korrale, ning kui "M. S. " on üks korp!i 
side-organ, siis peab ka siin kord ja distsipliin olema, nagu kogu 
korporatsioonis, ja ka sellele korrale tuleb alluda. Sisult laiali
valguva ja korratult ilmuva "M. S. " vastu kaoks huvi õige pea ja -
ilmumine lõppeks. 

J u h i s e d  K o r p !  R o t a l i a  a j a k i r j a  " M e i e  S i d e "  t o i 
m e t a m i s e  j a  v ä l j a a n d m i s e  k o h t a .  

Koostatud Vii! kogu juhatuse poelt 

#1. "Meie Side" on kõigi Korp! Rotalia organite- kui ka kõigi Ro
talia liikmete vaheline intern informatsiooni ja side ajakiri. 
"Meie Sides" ilmuvad kirjutised ja informatsioonid ei kuulu 
käsitlemisele väljaspool korporatsiooni, nagu muudki korpo
ratsiooni siseellu puutuvad küsimused. 

#2. "Meie Sides" peavad leidma avaldamist ja avaldamiseks saa
detama: 1) korp!i kõigi organite juhatuse resp. presiidiumide 
koosseisud ja aadressid, 2) korpi i kõigi muude ametikandjate 
nimistud, 4) jooksvalt kõik muudatused korpli liikmete koos
seisus, 5) konventide, koondiste ja nende osakondade liikmete 
nimistud koos aadressidega - kord aastas, 6) jooksvalt ülevaa
ted korpli organite tegevusest - vähemalt kord aastas, 7) täht
ajata määratud rukikaristused kui ka rukkimised 99 aastaks. 

#3. "Meie Sides" ei avaldata ega tule avaldamiseks saata: 1) korpli 
kohtuinstansside poolt määratud karistusi, kui kohus ei ole 
sõnaselgelt otsustanud avaldada määratud karistus "Meie Sides" 
2) teateid korpli liikmete vahelistest tüliasjadest või toimunud 
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aukohtu istungitest, kui aukohus pole sõnaselgelt otsustanud et, 
otsus antavast satisfaktsioonist avaldatakse "Meie Sides", 3) 
kirjutisi või avaldusi, mis võivad olla solvavad üksikule korpü 
liikmele voi mõnele korp!i organile. 

#4. Välditakse vabas maailmas mitte viibivate korpü liikmete ni
mede avaldamist, väljaarvatud juhud, kui on saadud kindlaid 
andmeid nende surma kohta. 

#5. Toimetus avaldab "Meie Sides" esijoones: 1) kõik korp!i ellu 
puutuvad informatsioonid ja sündmuste kirjeldused, 2) korpü 
ellu puutuvaid probleeme käsitavad kirjutised, 3) informatsi
oonid korpü liikmete tegevusest ja käekäigust ning tähtsama
test saavutistest kutsetöös ja õpingutes, 4) eesti üliõpilaskon
na elu käsitavad kirjutised, samuti akadeemilist tööd, selle 
tingimusi ja kohalikku üliõpilaskonda käsitlevad kirjutised, 5) 
EKL-u ja EKVL-u puutuvad teated ja kirjutised, 6) kirjutised, 
mis käsitlevad küll üldprobleeme, kuid seoses korp! Rotalia 
tegevusega või seoses eesti üliõpilaskonnaga, 7) korpli liik
mete perekonnaliikmeilt saadud või palutud kaastöö, kuigi see 
ei mahu käesoleva #1 p.p. 1 ̂  6 raamidesse. 

Üldküsimuste käsitlusi, mis ei ole seoses korp! Rotaliaga 
või eesti üliõpilaskonnaga, ilukirjanduslikke töid ja eriuurimu
si avaldab toimetus sedamööda, kuivõrd selleks "Meie Sides" 
ruumi jätkub peale eelmises lõikes nimetatud materjali kasu

tamist. 
#6. "Meie Side" toimetus koosneb kuni edaspidiseni 11 liikmest ja 

sellesse kuuluvad: 1) üks Vii! Kogu juhatuse liige - juhatuse 
poolt valitud, 2) üks korp! Rotalia Konvendi esindaja USA-st, 
3) üks korp ! Rotalia Konvendi esindaja Kanadast - mõlemad 
valitud K!K!K1 poolt t!11 hulgast, 4) üks Austraalia Koondise 
esindaja, 5)üks Kanada Koondise esindaja, 6) üks Kanada 
Koondise Montreali osakonna esindaja, 7) üks Rootsi Koondise 
esindaja asukohaga Stockholmis, 8) üks Rootsi Koondise Gö
teborgi osakonna esindaja, 9) üks Rootsi Koondise Lundi osa
konna esindaja, 10) üks USA Vii! Kogu Koondise esindaja -
kõik valitud koondiste või nende osakondade üldkoosolekute 
poolt ja 11) üks esindaja valitud ühiselt USA Vii! Kogu Koon
dise ja Rotalia USA Konvendi poolt. 

Kui asutatakse uusi Rotalia koondisi või nende osakondi, 
delegeerivad need igaüks ühe esindaja toimetuse liikmena 
"Meie Side" toimetusse. 

#7. Vill Kogu juhatus, mõlemad konvendid ja kõik koondised või
vad kokkuleppida "Meie Side" alalise tegevtoimetaja ametisse 
seadmiseks kõigi "Meie Side" nr-te toimetamiseks. Alalisele 



tegevtoimetajale võidakse maksta tasu tehtud töö eest. Kui po
le võimalik saavutada üldist kokkulepet alalise tegevtoimetaja 
ametisse seadmiseks, võivad osa koondisi ja konvendid oma
vahel kokku leppida alalise tegevtoimetaja ametisse seadmiseks 
"Meie Side" osa nr-te toimetamiseks. 

#9. Kui ei ole või kuni ei ole ametisse seatud alalist tegevtoimeta
jat, toimetatakse "Meie Side" kuni edaspidiseni järgmiselt: 
Nr. 1 - Rootsis, Nr. 2 - Kanadas, Nr. 3 - USA-s, Nr. 4 - Root
sis, Nr. 5 - Kanadas, Nr. 6 - USA-s, kusjuures vastava maa 
organite piirides otsustatakse, kas nr-i toimetab konvent, 
koondis või koondise osakond, Austraalia Koondis toimetab 
ühe "Meie Side" nr-i vähemalt üle iga ühe aasta, kusjuures see 
nr. võib asendada ühte aasta kohta ettenähtud kuuest nr-ist. 
"Meie Side" tegevtoimetajaks sellise toimetamisviisi juures 
on vastava organi poolt valitud toimetuse liige. 

#9. Tegevtoimetaja kohuseks on kujundada "Meie Side" nr-i sisu 
kooskõlas käesolevate juhiste mõttega. Tema on vastutav sel
le eest, et ilmuks nr-i ilmumise ajale vastav jooksev infor
matsioon korpü organite ja nende tegevuse kohta, et leiaksid 
käsitlemist korp! i elus akuutselt esilekerkinud küsimused õi
geaegselt ja objektiivselt, ning et ei ilmuks "Meie Sides" mi
dagi sellist, mis avaldamisele ei kuulu. 

#10. Iga toimetusliikme kohus on: 1) võtta vastu ja hankida "Meie 
Side" jaoks kõik tarvilikud informatsioonid, nimekirjad ja üle
vaated sellelt organilt, kelle poolt ta on toimetusliikmeks va
litud ning saata need edasi tegevtoimetajale, 2) hankida kaas
tööd "Meie Sidele" ja 3) olla igati vahemeheks "Meie Side" ja 
toimetusliikme valinud organi vahel. 

#11. Tegevtoimetaja kui ka toimetuse liikmed kannavad täit vastu
tust oma ülesannete korraliku täitmise eest. Eksimustele sel
les suhtes järgnevad sanktsioonid samas korras, kui korpü 
teiste ametikandjate eksimustele konvendi resp. koondise koon
dise koosoleku otsuste vastu. 

#12. Peaks "Meie Sides" ilmuma avaldusi, mis on solvavad kas ük
sikule korpü liikmele või mõnele korpü organile, peab tek
kinud tüliasi lahendatama tavalises auasjade lahendamise kor
ras. Väljakutsuja või kuramaator informeerib koheselt järg
mise nr-i tegevtoimetajat väljakutse põhjustanud avaldusest 
"Meie Sides". Selles küsimuses kellegile sõna ei anta ei enne 
ega pärast tüliasja lahendamist. Avaldamisele võib tulla ainult 
antud või antav satisfaktsioon, kui partede kuramaatorid on 
nõnda kokku leppinud või aukohus nõnda otsustanud. 

#13. "Meie Side" väljaandmise kulud kantakse sellel maal, kus nr. 
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ilmunud. Kui on ametisse seatud alaline tegevtoimetaja ja 
"Meie Side" kõik numbrid antakse välja viimase asukohas, 
kannab Rootsi 2-he nr-i, USA 2-he nr-i ja Kanada 2-he nr-i 
kulud aastas ning Austraalia iga üle aasta ühe nr-i kulud, kui 
asjaosaliste vahel ei lepita kokku kulude kandmise teistsuguses 
jaotuses. 

#14. Tegevtoimetaja valvab selle järele, et ilmunud nr. viivituseta 
saadetakse kõigile koondistele ja konventidele vastavalt liik
mete arvule, kuna üksikult elavatele rotalustele, kes ei kuulu 
ühegi koondise koosseisu, ilmunud nr. saadetakse ilmumise 
kohalt. 

Toimetusliikmed valvavad selle järele, et saabunud numbrid 
koheselt lähetatakse koondiste resp. konventide liikmetele. 

#15. Käesolevad eeskirjad hakkavad kehtima, kui kõik koondised ja 
konvendid on teatanud Vii! Kogu juhatusele oma seisukoha nen
de suhtes ja vähemalt enamuse seisukoht on selles suhtes pool
dav ning kui #S loetletud toimetusliikmete valimisest Vii! Ko
gu juhatus on saanud vastava teate. 

Need nõuded tuleb asjaosalistel täita hiljemalt 15. maiks 
1956. Nende osas kellelt nimetatud tähtpäevaks pole saadud 
mingit teadet, loetakse antuks vaikiv nõusolek ja toimetusliik
mete osas, kelle valimisest pole nimetatud tähtpäevaks tea
tatud, loetakse kohad vakantseks ja nende kohtade täitmiseks 
astub vajalikud sammud Vii! Kogu juhatuse esindaja toimetuse 
koosseisus, pöördudes vahetult asjaomase koondise resp. 
konvendi poole. 

EESTI KEEL PAGULUSES 
Vii! Eino Kuris 

Toronto 

Elades võõraste ravaste hulgas kuuleme, et ikka enam ja enam 
tungib kohalik keel meie kodudesse. Emakeele probleem paguluses 
on jõudnud ajajärku, kus see eduka lahendamise huvides vajab arut
lust. Eesti keelt kasutatakse segatult muukeelsete sõnadega. Meie 
noored, kes õpivad võõrkeelsetes koolides kasutavad omavahel kõ
nelustes kohalikku keelt jne. 

Osa akadeemilisi noori on aru saanud eesti keele õppimise va
jadusest, nii korraldati Torontos rotaluste algatusel vastav kursus 
ning on esinenud teisigi samasuunalisi taotlusi. Kahtlemata andis 
selline kursus mõndagi positiivset, kuid üks kursus ei lahenda siis
ki veel tekkinud olukorda. Tahaks loota, et algatajatel jätkub ka tu
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levikus veel tahet selliste kursuste korraldamiseks. 

Ainult vanade ja noorte ühisel pingutusel on võimalik säilitada 
meie kaunist emakeelt paguluses. Paljud noored, kes ülikoolides 
õpivad või lähematel aastatel sinna astuvad, on saanud võõrkeelse 
alg- ja keskhariduse. Olenevalt vanemate rahvuslikust meelsusest 
on nad õppinud meie täienduskoolides ja võtnud osa skautlike orga
nisatsioonide tegevusest. Need noored on õppinud osaliselt ema
keelt, kuid siiski veel kirjakeel on puudulik ja sõnade tagavara 
piiratud. Halvem on aga nendega, kellel elukoha või mõne muu 
asjaolu tõttu pole olnud võimalik keelt õppida. 

Paljud nendest noortest astuvad meie akadeemilistesse orga
nisatsioonidesse, kus on neile vajalik eesti keele õpetust korral
dada. Meie korporatsioon peaks tulevikus erilist tähelpanu pööra
ma emakeele kasutamisele ja õpetamisele. On ju vastavalt korp! 
Rotalia kodukorrale meie sisemiseks keeleks eesti keel. 

On kasulik lugeda emakeelset kirjandust ning ajalehti ja end 
täiendada erikursustel. Erikursused võiksid isegi toimuda kon
vendi või koondise ulatuses. Referaat-tunnid annavad hea, kuigi 
piiratud,võimaluse keele õppimiseks ja kasutamiseks. Referaadid 
tuleksid ka tulevikus alati emakeeles esitada, nii kirjalikult kui ka 
suuliselt. Kui noortel peaks raskusi tulema keele osas, siis on 
mõeldav, et mõni keelt paremini valdav kaasvend, enne esitamist, 
referaadi keelelist külge parandab. Samuti peaksid referaatide tee
mad olema valitud rahvuslikelt aladelt. 

Meie kaks konventi kasvavad kiiresti, ka annavad koondised li
sa noorte näol korp! Rotalia arvukasse perre. Korporatsiooni te
gevus on rajatud kehtivale kodukorrale, mille alusel on meie ees
märgiks kasvatada tugeva distsipliini abil omi liikmeid vaimliselt 
ja kehaliselt, kui ka seltskondlikult tublideks ausateks Eesti poe
gadeks. Hea keele oskus moodustab ühe aluse selles kasvatuses. 
Kui ka meie kodakondsus peaks muutunud olema, siiski meie rah
vus ei muutu ja see püsib kindlasti kuni püsib eesti keel. Pole 
mõeldav, et hea rotalus ei ole hea eestlane, samuti kui pole mõel
dav, et nii sisemiselt kui väliselt hea eestlane ei valda vähemalt 
rahuldavalt oma emakeelt. 

Kodumaal oli nõudeks kõnelda võõrkeelte tundides vastavat keelt, 
samuti klubides (inglise, prantsuse) kõneldi ja esitati referaate vas
tava maa keeles. Paguluses puudub meil võimalus eesti keele ka
sutamiseks igapäevase töö juures, siin kasutame seda kodus, kaas
maalaste ringis ja korporatsioonis. Korporatsioon moodustab pa
guluses eesti keele viljelemise mõttes koha, kus õpitakse ja rää
gitakse ainult emakeelt. 

Eesti keele säilitamine paguluses on sõltuv meie akadeemiliste 
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organisatsioonide liikmete tahtest ja visadusest. Peame olema 
need, kes kasutavad emakeelt kodus, kes panevad endi lapsed ema
keelsetesse täienduskoolidesse ja skautide ning gaidide ridadesse. 
Ka on meie käskivaks ülesandeks selgitada kaasmaalastele eelni
metatud sammude vajadust. Nimetatud tegevusega aitame kindlus
tada emakeelse ettevalmistusega noorte astumise ülikoolidesse ja 
loome ühtlasi eeldused eesti keele edukaks kasutamiseks korpo
ratsioonis. Kui meie ka veel oma organisatsiooni piirides korral
dame täiendavat emakeele õpetust, siis võime kindlad olla, et 
korp! Rotalia sisemiseks keeleks jääb ka tulevikus eesti keel. 

ROTALIA VAPP 
Vii! A. Daniel 

Lund 

Kui 13-dal novembril 1913 kümme tublit meest asutasid Peter-
burgis Rotalia, valisid nad ka värvid ja töötasid välja vapi. Val
mis sai esialgu vapi tähtsam osa - kilp, kuna juurdekuuluv orna
mentika pidi valmima hiljem. 

Tuli sõda, siis revolutsioon, mehi paisati laiali ja Rotalia "ko
lis" Berliini. Vapi lõplik kujundamine, kui vähema tähtsusega kü
simus, viibis, oli küllalt tegemist selletagi. 

Tuli Tartu aeg ja Rotalia kiire ning jõuline tõus. Nii mõnigi ro
talus mõtles tol ajal vapile, kuid ornamendi väljatöötamine ei ol
nud nii lihtne, asjatundjad - kunstnikud kallid ja raha paigutamiseks 
küllalt teisi võimalusi; tuli ju asutada raamatukogu, osta värvi-
rapiire, paukimise atripuute jne. Siis tuli oma uhke konvendi ma
ja ja ühes sellega ka muresid: remont, mööbel, sisustus. Suures 
esinduslikus saalis aga rippus lõpetamata vapp, dekoreeritud aju
tiselt kahe rapiiri ja lippudega. 

Hakati tõsisemalt mõtlema vapi lõplikule väljatöötamisele ja 
moodustati isegi komisjon kes pidi asja ettevalmistama. Selgus, 
et soovid vapi kuju kohta olid mitmesugused. Osa pooldas vana
dest traditsioonidest kinnipidamist s. o. kilp kombineeritud rüüt
li kiivriga ühes juurdekuuluva ilustusega jaanalinnu sulgede ja sti
liseeritud kate näol - kombinatsioon mis leidus osas eestii ja kõi
gis saksa korporatsioonides (ka EÜS-fLoli säärane vapp). Teised 
tahtsid näha midagi eestipärasemat, igal juhul dekoratsiooni ilma 
rüütli kiivrita. Nii oli näiteks Fr. Estical kilp ümbritsetud vaniku
ga, Fr. Tartuensisel omapärane dekoratsioon ilma kiivrita jne. 

Pöördusime kujur Starkopfi poole, kes ka nõustus asja oma pea
le võtma. Nii palju kui mäletan oli aga hind väga kõrge ja asi lü
kati jällegi edasi. 
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Samal .ajal tekkis huvi väikese vapikoopia järgi, mida võiks ka

sutada kodudes või konvendi korteri teistes ruumides. 
Töötasin välja lihtsa ornamendi mis oli moodustatud stilisee

ritud tammelehtedest (vaata 40. a. juubeli albumis Ihk. 52). 
Kuid see oli ajutine lahendus, säärast dekoratsiooni oleks raske 

kasutada suurel vapil. Tammelehed oleksid mõjunud ebaproportsio
naalsetena ja robustsetena, peale selle on ju heraldikal omad kind
lad reeglid. 

Nüüd kus oleme jälle koondunud Rotalia vapi alla, kus leidub 
koondis! üle kogu vaba maailma, oleks vast aeg võtta vapi küsi
mus jälle päevakorda. 

Oleks raske väita, et meil ei ole tähtsamaid asju korraldada, 
kuid tekib soov ka see küsimus lõpule viia enne kui vast uued voo
lud pääsevad mõjule ja ühel heal päeval võib olla leitakse, et meie 
vapp on ainult "igand"! 

Omavaheline kontakt on praegu väga hea tänu "Meie Sidele", 
oleks tore kui vapiküsimus leiaks arutamist "Meie Side" veergu
del! 

Miks ei saaks korraldada isegi vapidekoratsiooni kavandite 
võistlust ? Meil peaks leiduma nii vanema kui ka noorema gene
ratsiooni esindajaid, kes on suutelised kavanditega esinema. 

Mis puutub vanemasse generatsiooni, siis võin saladuse katte 
all avaldada, et isegi üks kümnest tähest meie vapil on hakanud 
"vilkuma" ja hulk kavandeid ja ettepanekuid on valmimas - "trah, 
trah, bumm!" tempos. 

Eriti heal meelel aga näeks, et meie noored arhitektid ja kunst
nikud võtaksid asjast osa! 

Kui see algatus heakskiitmist leiab, paneksin ette, et USA 
Koondis, kui kõige "nooruslikum" ja aktiivsem valiks 3 liikmelise 
komisioni, kes valiks sissetulnud kavanditest paremad, mis siis 
tuleksid avaldamisele "Meie Side" veergudel. 

KÜSIMUSI KÕRGEMA HARIDUSE VALIKUL 
Vii! Georg Liideman 

Toronto 

Mul ei ole käepärast statistilisi andmeid selle kohta, kuidas on 
jaotatud vabaduses viibivad eesti üliõpilased erialade järele, kuid 
ka ilma selleta võib öelda, et suur enamus mees-üliõpilasi õpib 
tehnilisi alasid. See on osalt tingitud sellest, et tehnilised alad an
navad paremaid teenimise võimalusi siin võõrsil ja vastavad ülikoo
lid on kättesaadavamad, asudes rahvarikkamates keskustes. Nii et, 
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kui kord kodumaale tagasi läheme, on meil rohkesti tehnilise ha
ridusega ülesehitajaid. 

Ka Nõugogude Eestis on tehnilised alad rohkem eelistatud ja 
seal õpib rohkem üliõpilasi kui mõnel teisel alal. 

Kus meil kõrgema haridusega eriteadlastest puudu tuleb;on esi
meses järjekorras põllumajandus ja metsandus, eriti just põllu
ni' j andus, sest sellel alal on vähe õppijaid vabas maailmas. Ko
dumaal praegu on põllumajandus kolmanda järgu tähtsusega ma-
jandusala ja seal on vähe neid, kes õpiks edasi sellel alal. 

Tegelikult on aga põllumajandus kommunistliku korra all täiesti 
laostunud, võib olla rohkem kui 50 a. tagasi läinud. 

Rotaliat peeti kord "roheliseks hädaohuks", kust tulid mitmed 
Vabariigi aegsed tähtsad agronoomid, kes avaldasid suurt mõju 
Eesti põllumajnduse arenemisele. 

Kas ei oleks aeg Rotalial midagi ette võtta selle küsimuse sel
gitamiseks, ehk saasa aidata eesti noorte huvi tõstmiseks põllu
majanduse vastu? 

Teine tähtis ala tuleviku majanduses on aatom-telmika. Ma mõt
len siin aatom jõujaamade ja teiste aatom jõu seadeldiste ehitamist. 
Ka teoreetiline aatom füüsika saab olema küllalt tähtis ja suure te
gevuse raadiusega ala. Eesti noored peaks suuremat rõhku panema 
aatom füüsika ja aatom tehnika aladele. 

Ülikooli värskelt lõpetanuil tekib ka küsimus, mis alal spetsiali
seeruda. Praegusel ajal õpitakse juba ülikoolides kitsamaid eriala
sid, kuid see on siiski väga pealiskaudne ja üldine. Harilikult võe
takse vastu esimene soodne tööpakkumine. Praegu on aga nõudmine 
tehniliste jõudude järele väga suur, eriti Kanadas, ja sellepärast 
on igal noorel inseneril võimalik valida sobivat ala, mille vastu ta 
tõsist huvi tunneb. 

Paljudel on soov saada tehniliseks administraatoriks, tehase 
juhatajaks või osakonna juhatajaks: kuid meil sisserändajail on aga 
vähe väljavaateid administratiiv alal edasi jõuda. Siin on arvami
ne, et kui noor insener tahab jõuda edasi tehase või ettevõtte ad
ministratiiv alal, siis peab ta vastama kolmele nõudmisele ja need 
on: 

1) peab abielluma õige tüdrukuga, kellel on vastavaid suhteid, 
2) kuuluma õigesse klubisse ja 
3) kuuluma õigesse kogudusesse. 
On parem kui noored insenerid valivad alad, kus tegemist te

geliku tööga, kust mõned võivad hiljem üle minna ettevõtte juhti
vasse koosseisu, kui nad on ülesnäidanud häid tulemusi omal eri
alal. 

Minu arvates on noortel erilisi väljavaateid edasi jõuda nendel 
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aladel, mis praegu arenemisel nagu: dütis mootorid, erilised au
tomaatsed tööstusmasinad, hüdraulilised seaded ja aparaadid, aa
tom jõujaamad ja aatom masinaehitus, side -kommunikatsiooni ala, 
elektrilised automaadid, elektroonilised seadeldised, arvestus-
masinad ( elektriline mälu probleem ), raudbetoon, tehases val
mistatud ehitis osad, kuid ka kõik klassiline tehnika on alati hin
nas. 

Kes tahab edasi jõuda ja kindlustada kaugemat tulevikku, see 
valigu kitsas eriala, mida alati ja igal pool vaja. Praktilised ko
gemused ühendatud teoreetiliste teadmistega annavad kindla alu
se töötamiseks. Esimeses järjekorras vajatakse tööstuses inse
nere, kes suudavad valmistada või konstrueerida erilisi tööriistu 
produktsiooniks või planeerida tehaseid teatud otstarbeks. Nii 
leidsid kõige paremaid teenistus-võimalusi meie paguluse esimes
tel aastatel tehnilise ala eriteadlased, kes suutsid midagi plaa
nitseda ja konstrueerida. 

HÕIMUSILD ÜLE OOKEANI 
Vii! August Haabniit 

Toronto 

Soome põllumajanduse juhtidel on praegu probleemiks looma
sööda tootmisel, kuidas hankida põllumeestele küllaldasel mää
ral kõrgeväärtusega ristikheina seemet. Soome karm kliima ei 
võimalda toota kohapääl aretatud suure saagianniga sordi Tammis
te seemet täie kindlusega ja määral, et rahuldada siseturu nõudeid. 
Väljast sisseveetav seeme samast hilisest tüübist aga eri sordist 
ei anna jälle küllaldast saaki. On esile kerkinud mõte, pärast re
aalseid kaalutlusi, paljundada Tammisto ristikheina seemet väl
jaspool sobivas kliimavööndis - milleks osutub Kanada - ja siis 
tuua tagasi seemet vajalikul hulgal. 

Selle missiooni eestvõitlejaks on praegune Soome Põllumajan
duse Uurimiskeskuse juhataja Tikkurilas professor Otto Valle, kes 
ka eesti agronoomidele on küllaltki hästi tuntud - just sordiareta-
jana. 

Prof. Valle külastas möödunud suvel Kanadat eeltoodud prob
leemi praktiliseks lahendamiseks. Huvitaval kombel oli tal kokku
puuteid oma erialal töötavate rea meie perre kuuluvate agronoo
midega, kes teda tema ülesannetes vähemalt informatsiooni osas 
aidata said. 

Guelphis, Põllumajanduse Ülikoolis ja Lõuna-Ontario sordiare
tuse keskuses, peatus prof. Valle oma eesti sõbra ja kolleegi vii! 
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dr. Terasmäe juures. Torontos oli allakirjutanul võimalus teda 
oma töökoha-seemnefirma esindajana kostitada. Ottawas Põllutöö-
ministeeriumi ja sealset Kesk-experimentaal-farmi külastades pi
di talle abiks olema vii! dr. Jaska ja edasi läände siirdumisel 
Port Arthuri ligidases soome asunduses meie tegelik farmer vii! 
E. Toiger. 

Inimesena prof. Valle esindas kõiki soome tõu väärtuslikke oma
dusi ja eesti probleemidele tundis ta sooja südamega ning mõist
valt kaasa. Ta kahjatses, et eesti ja soome põllumajanduse vahel 
on side praegu katkenud. Soome agronoomidele, kes soovisid min
na Baltikumi öeldi - ei. Kutsecoli Moskvasse, kuid sellele ei saa 
soomlased sisetunde tõttu järgneda, - vähemalt niikaua kui Kan
nas pole vaba. 

Soome põllumajanduse hüvanguks kaasa-aitamine - ka piskuga -
on igale eestlasele südamelähedane. See on praeguses olukorras 
nagu väärtuste toimetamine naabertallu, kust neid hiljem üle viia 
laostatud kodukohta kui tarvis. . . olid mõtted kui sai öeldud näge
miseni prof. Vallele. 

ROTALUSTE MATUSTE KORRALDAMISEST 
Vii! Heino Riga 

Toronto 

Alltoodud mõtted ja seisukohad tulid kuuldavale Kanada 
Koondise möödunud aastapeakoosolekul. Peeti soovita
vaks kanda see probleem "Meie Side" veergudele. 

Kanada koondis on mitu aastat tagasi vastuvõtnud otsuse milli
ne vääriks väljatõstmist, ligemat tutvustamist ja arutelu. 

Nimelt iga Kanada Rotalus maetakse korporatsiooni poolt ja sel
le otsuse alusel on talitatud kahel juhul. Kaas vii! Palo maeti To
rontos 1952 ja kaasvil! Pringi Montrealis 1954. 

Meie teame mis meie traditsioonides matuste puhul on ettekir
jutatud, kuid eelnimetatud otsus on selle mõtte avardanud täielik
kuseni, kuna matused viiakse läbi korporatsiooni abi ja kuludega. 
Võimalik, et meie oleks ka kodumaises vaba arengu tingimustes 
selleni välja jõudnud, kuid tõenäolikum, et paguluses vähemus rah
vuslik kokkuhoiu tunne ja omavahelise abistamise vajadus sarnast 
otsust kiirendavalt mõjustas. Igal juhul on see otsus üks hea samm 
korporatsiooni liikmete omavahelise sideme tugevdamiseks ja kor
poratsiooni erinevust tavalistest seltsidest mõjuvalt allakriipsuta
vaks teguriks. 

Kodumaiste matuste puhul oli kadunul palju omakseid, kes üle 
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väikese kodumaa kokku sõitsid ja asjaajamise raskustest osa võt
sid. Pagulase matuste puhul on sageli omakste ring piiratud kõige 
lähematega ja nii mõnigi kord on neidki üsna vähe. Hingeliselt häi
ritud olukorras matuste plaan im ine ja tehniliste korralduste tege
mine oleks küll täiesti üleliigne koorem ja oleks väga ilus kui 
kadunu sõbrad nõu ja jõuga appi tuleksid. Ja just ligemad sõbrad: 
korporatsioonikaaslased. 

Sarnane teadmine on palju väärt ja kuna on ainult üks Rotalia, 
siis pole mingit põhjust miks sarnane ettevõte peaks peatuma 
Kanada riigi piiridel, selleasemel et saada üheks Rotalia uusu
seks. 

Selle mõtte laiemale n. ö. Rotalia pinnale kandmisega ulatab 
selle toimetamine ja eelarve Vill Kogu Juhatuse kompetentsi, kus
juures kerkib üles paratamatult tehnilisi küsimusi, kuid ka jälle 
neid vanu probleeme, mis aastast-aastasse kammitsana jalus on 
olnud, nagu sidepidamine, nimestiku korraldamine, vanad võlad, 
tagavarakapitali kujundamine jt. Kuid kõik need küsimused tulevad 
lahendada ükskord nagunii ja nende edasilükkamisel on vaid teo
võimetust süvendav, ühtlust lõdvendav ja distsipliini halvendav 
toime. 

Seoses eeltoodud raskustega matuste korraldamisel soovitati 
mõnede kaasvil! poolt kasutusele võtta moodus, kus iga üksik lii
ge oma soovi avaldab ja reparte lubab tasuda - ning keda siis ka 
sel moel maetakse. See oleks väikese omavahelise matusekassa 
kujundamine soovijatele rotalustele. See tee on küll üks võimalus 
möödaminna eelloetletud pakilistest probleemidest, kuid see po
leks mingi lahendus ideeliselt ega ka majanduslikust seisupunkt-
ist ja üldse mitte Rotalia probleem. 

TORONTO KONVENDI TEGEVUSEST 
Confr! Felix Koop 

Toronto 

Viimane ülevaade Toronto Konvendi tegevusest ilmus möödunud 
aastal "Meie Sides" nr. 4 ( USA väljaanne ). Järgnenud ajavahemikus 
on konvendi tegevus olnud võrdlemisi tihe. Omavaheliste sõprus
sidemete kinnitamiseks on toimunud hulgaliselt koosviibimisi ning 
tehtud külaskäike vilistlaste juurde. Kuni 12. aprillini k. a. on aset 
leidnud järgmised ametlikud üritused: 

Sügiskommersi perekonnaõhtu toimus 19. nov. 1955.a. "Swords" 
restorani banketisaalis - osavõtjaid 55. Meeldiva üllatuse valmista
sid sel õhtul Rotalia daamid, kinkides konvendile kuus vapilippu ja 
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esinduslipu. Lippe üle andes ütles pr. Timmas Rotalia daamide 
nimel järgmist: 

L u g u p e e t a v  K a n a d a  K o n v e n d i  P r e s i i d i u m  1  

A j a l o o s  o n  o l n u d  n õ n d a ,  e t  s u u r e d  s ü n d m u s e d  
j a  o t s u s t a v a d  l a h i n g u d  o n  t o i m u n u d  l i p p u d e  a l l .  
H e a l  l a h  i n g u ü k  s u  s  e  1  o n  i k k a  o l n u d  o m a  l i p p ,  o m a  
s ü m b o l ,  m i l l e  ü m b e r  k o o n d u n u d  v a p r a d  m e h e d  o n  
v õ i t n u d  l a h i n g u i d  j a  t e i n u d  a j a l u g u .  S e e  o n  n õ n d a  
k a  t ä n a p ä e v a l  j a  j ä ä b  k i n d l a s t i  n õ n d a  k a  t u l e v i 
k u s  .  

K a  K o r p o r a t s i o o n  R o t a l i a  o n  o l n u d  j a  j ä ä b  k i n d 
l a  d i s t s i p l i i n i g a  t e o -  j a  v õ i t l u s ü k s u s e k s  m e i e  
r a h v a  s u u r t e  e e s m ä r k i d e  t e e n i m i s e l .  

R o t a l i a l  o n  o m a  l i p p  m i l l e  a l l a  r o t a l u s e d  k o 
g u n e v a d  t e g u d e k s .  S e e  o n  n õ n d a  i g a l p o o l  k u s  R o 
t a l i a  ü k s u s e d  t e g u t s e v a d .  O l g u  s e e  n õ n d a  k a  K a 
n a d a s  .  

V i l i s t l a s k o n n a  d a a m i d e  ü h i s ü r i t u s e n a  K a n a d a s  
o n  v a l m i n u d  R o t a l i a  e s i n d u s l i p p  j a  v a p i l i p u d .  
N e i d  k o g u  d a a m i d e  p e r e  n i m e l  T e i l e ,  l u g u p e e t a v  
s e n i o r ,  ü l e  a n d e s  s o o v i m e  R o t a l i a  K o n v e n d i l e  
K a n a d a s  e d u ,  õ i t s e n g u t  j a  k a s v u !  

K o g u n e d e s  n e n d e  l i p p u d e  a l l a  R o t a l i a  k õ r g e t e  
s i h t i d e  t a o t l e m i s e k s  v õ i t e  k i n d l a d  o l l a ,  e t  k a  
R o t a l i a  d a a m i d e  p a r i m a d  s o o v i d  o n  t e i e g a .  

Konvent on väga tänulik kingituse eest, mis nüüd kaunistab C!Q!d. 
5. veebruaril k.a. korraldas konvent c!Q! s kella viie tee Rotalia 
daamidele, millest osa võttis 17 daami. Samal päeval toimunud 
kevadsemestri korralisel koosolekul valiti uus presidium järgmi
ses koosseisus: 

Rot!x - confr! Ergo Karuks, 35 Burgess Ave. Toronto, Ont. 
Rot!xx - confr! Olev Kivistik, 40 Kingston Rd.apt. 508 " " 
Rot! xxx-confr! Rein Mägi, 44 Dunfield Ave. Toronto, Ont. 
Rot!Oid!confr ! Lembit Maimets, 22 Willard Gdns. " " 

Konvendi ametmeesteks valiti: Mag! cant! - confr! 
E. Kiilaspea, mag! ref! - confr! A. Kivi, mag! pauc! ja mag! 
eol! - confr! H. Sandström, majavanem - confr! Ü. Luks ep, 
arhivaar - reb! J. Kraav, majandus eestseisja - Y. M. Saar, 
"Meie Side" abitoimetaja confr! F. Koop. 

Kevadsemestriks määrati järgmised liikmemaksud: - Õppivad 
t! 1! - $8.00, b!vii! - $10. 00, reb! ja 1!1! $2.00. 

Hiljem peetud E!K!K! valis distsiplinaar kohtu järgmises koos
seisus: Confr! confr! R. Sepp, Ü. Luks ep, H. Sandström. Kandi-
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dadid - confr! F. Koop ja confr! A. Romman. 

Tegevliikmeteles võeti vastu: 
Confr! E. Kiilaspea - 19. nov. 1955 
Confr! A. Peters -19. nov. 1955 
Confr! A. Kivi - 5. veebr. 1956 

U u e d  l i i k m e d :  

Iril! Ylo Mark Saar - sünd. 23. nov. 1925 Paides. 
Lõpetanud Manitoba ülikooli elektriinsenerina 1954. a. Töötab Ont. 
Hydro's releesüsteemide kontraktorina. Vastuvõetud 13. nov. 1955. 

Reb! Sigismund Suur mann- sünd. 12. juulil 1930 Stettinis. 
Kirjutanud gümnaasiumi eksamid Hamiltonis 1954. a. Õpib Toron
to ülikooli juures teises masinaehituse klassis. Vastu võetud 
19. nov. 1955. 

L I I !  S u l e v  K a u n i s m a a  -  s ü n d .  3  j u u l i l  1 9 3 4  T a l l i n a s .  
Lõpetanud Central Technikal SchooVi Torontos. Õpib Toronto 
ülikooli juures teises elektrotehnika klassis. Vastu võetud 5. veebr 
ruaril 1956. 

12. aprillil on Toronto konvendi nimekirjas 18 confr I confr! ja 
10 noorliiget. Kevadsemestri eksamite perioodil on konvendi amet
lik tegevus vaikne. C!Q! leiab aga alalist kasutamist õppivate liik
mete poolt eksamitele ettevalmistamisel. Loodetavasti lõpetab sel 
kevadel ülikooli kuus tegevliiget. 

KANADA VIL! KOGU KOONDISE PÄEVAPROBLEEME JA OTSU
SEID 

Vill Feliks Krabi 
Toronto 

Koondise koosolek 15. 1. 56 otsustas avaldada päevakohaseid kir
jutusi kohalikkudes ajalehtedes kaasvilistlaste tähtpäevade puhul. 
Juhatuse töö hõlbustamiseks ses suhtes palume kaasvilistlast mei
le oma elulood kirjalikult teatavaks teha. Need ei tarvitseks olla 
pikad, kuid peaksid sisaldama kõik tähtsamad faktid, mida asjao
saline meeleldi näeks tema kohta vastava tähtpäeva puhul kirjuta
tavas artiklis. Kõne all olevad artiklid avaldatakse 40, 50, 60 ete 
aasta juubelite puhul. 

Kuna Rootsis on esinenud juhus, et üks vilistlastest kavatses 
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Rotaliast lahkuda, kuna tal majanduslikest raskustest tingituna poi 

nud võimalik oma kohustusi Rotalia vastu täita, siis juhatus leiab, 
et majanduslikud raskused ei ole põhjuseks intiimorgani satsi oo 

n i s t  l a h k u m i s e k s .  V a s t a v  l i i g e ,  o l l e s  m a j a n d u s l i k e s  r a s k u s i s ,  a s 
tuks ühendusse juhatusega, tehes omalt poolt ettepaneku, kuidas 
ja kui palju tal oleks võimalik majanduslikke kohustusi Rotalia 
suhtes kanda. Juhatus leiab, et raskustes olevaid kaasvilistlasi 
tuleks aidata ja vajaduse korral maksud kustutada. 

Vill Kogu koosolekul 25. 3. 56 otsustati Kanada Koondise nimi 
muuta "Korp. Rotalia Vilistlaskogu Koondis Kanadas". Arvesta
des sellega, et konvent on Torontos 4 semestrit juba tegutsenud, 
kuna Koondisel on olnud täita ainult vill kogu ülesanded, teeb ju
hatus ettepaneku võtta koondise nime asemele nim. muudetud ni
mi. Ettepanek võetakse vastu ühel häälel. Vastavate kodukorra 
setete ümberkorraldamise võtab oma peale vill A. Käbin. 

Koondise nimemuutmine vii! kogu koondiseks toimus kaks aas
tat hiljem tegelikust koondise ümberkujundamiselt vilistlaste or
ganisatsiooniks. Kuid ka edaspidi ön- tegevliikmetele võimaldatud 
Vii! Kogu koosolekutest osavõtmine ja hääleõigus - vastavalt va
jadustele. ; 

Kuna Rotalia pere on mitme mandri vahel laiali paisatud, peaks 
osa kuludest, mis on tähtsad kogu Rotaliale, tema kõigi liikmete 
poolt tasutama, olgu see liige siis ükskõik kus mandril või kui kau
gel. Näiteks on Kanadas tulnud mitmel korral tasuda teatavaid ku-
luposte Stoekholmile sealsete ürituste puhul. 

Võõrastav on aga lugeda V. Jaasoni artiklist "Meie Sides" nr. 1, 
1956, väljavõtet: "Kuna meie neile ( s. o. väljaspool keskust elu
nevatele ) midagi pakkuda ei suuda ega saa, ei ole neil praegu ko
hustust ka meile liikmemaksu tasuda. " Kui ka Austraalias ei peaks 
olema kulusid, on ometi mitmesugused kulupostid suured kogu Ro
talia organisatsiooni ulatuses; näiteks Stockholmi konvendi külla-
sõit Soome VSO pidustustele, millised kulud jaotati Rootsi, USA 
ja Kanada koondiste vahel. Tulevikus tuleksid sellised kulud jao
tada kõikide vabas maailmas olevate liikmete vahel, kuna muidu 
täiesti ebaõige on, et ühel koondisel maksud selle arvel suuremaks 
lähevad ja teistel koondistel midagi maksta ei tule. Näitena võiks 
tuua, et praegu Kanada Vii! Kogu on ainuke, kes peab üleval juba aeij? 
neljandat semestrit konvendi korterit, mille juures üür lõviosa 
kuludest sööb. Praegusel korral moodustab Kanada vilistlaste maks 
$ 21. 00 aastas, millise summa vähenemist ettenäha ei ole, kuna 
tegelik elu on näidanud, et praegused ruumid juba kitsaks jäävad. 

Et edukalt tegutseda, tuleb ühtlaselt ja ühiselt jagada ka Rotalia 
majanduslikud koormad ja kohustused. 



Viis rotalust lõpetasid Toronto ülikooli tehnikafakulteedi. Pildil rotalused koos oma daamide
ga 24. veebruaril korraldatud lõpu-ballil. Tagareas vasakult: R. Sepp, L. Maimets, U. Luk-
sep, F. Koop, E. Karuks. Esireas vasakult: prl. Peters, pr. Maimets, pr. Luksep, pr. Koop 
ja prl. Aasoja. 
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MONTREALI OSAKONNA TEGEVUSEST 
Confr! Felix Laan soo 

Montreal 

Rotalia 42. aastapäeva tähistamiseks peeti perekonnaõhtu 26. 
nov. confr! Kivestu korteris. Koos 11 värvikandjat ja 2 1!1!, 
pluss daamid. Torontost oli kohale saabunud confr! Sepp. Sellele 
järgnes kaatripäev samas kohas samade osavõtjatega, miinus 
daamid ja confr! Sepp. 

9. dets. leidis aset referaatõhtu, kus refereeris 1! 1! Paul Lu
nin teemal "Ehituste hinna eelarvestamise alused". Referaat tun
nistati vastuvõetuks. Samas valiti Montrealist lahkunud confr! 
Rommani asemele kirjatoimetajaks confr! Hans Habicht. 

14. jaanuaril peeti C!Q!'l ( c/o Nõmm ) E!K!K!, millel vas
tu võeti tegevliikmeks 1! 1! Lunin. Mälestati surma läbi lahkunud 
vii! Tomassoni ja vii! Paul Urvandi andis lühiülevaate 11 aasta 
eest surnud vii! Uluotsast. Samas toimus peale koosolekut vastu
võtt korp! Leola'le, kes olid kohal 8 mehelises koosseisus ( kõik 
Montrealis elunevad leolused! ). Külalised võttis vastu majavanem 
b!vii! O. Nõmm, mille järgi lihtliikmed juhtisid külalised alla 
C!Q! ruumi, kus istuti õlleshoppenite juures ja küdeva kamina 
soojuses. Hiljem siirduti b!vii! Nõmme korterisse, kus osakon
na senior confr! Kivestu pidas külalistele tervituskõne ja maja
proua pakkus maitsvaid võileibu. Järgnes 1! 1! Boris Auks mann'i 
referaat "Kõrgsurve kompressorid", mis vastuvõetuks tunnistati. 
Sellejärele confr! Müürsoo näitas värvifilme korp! Leola juubeli-
kommersist, ja Rotalia sügiskommersi ja perekonnaõhtu filmid 
nii Torontost kui Montrealist. Lõpuks Leola senior vii! Kaarel 
Utsal pikemas vaimukas sõnavõtus tegi kokkuvõtte õnnestunud õh
tust ja andis üle leoluste tänu. Rotalustest olid sellel sisukal õh
tul kohal 11 värvikandjat ja 2 lihtliiget, seega puudus ainult üks 
Montrealis viibijatest. 

24. veebr, toimusid ( c/o Kivestu ) E!K!K! ja K!K!K! Värvid 
sai 1! 1! Auks mann. Rõõmustavalt viibis kohal confr! Lembit Jänes 
Newfoundlaudist. 16. märtsil peeti K!K!K!, kohal 5 meest. 

24. märtsil toimus EKL!i kommerss 53 osavõtjaga, neist rota-
lusi 11 ( 21% koguarvust ). 

14. aprillil K!K!K!, kohal 10 rotalust ja Ugala vill K. Raud
sepp, kes esines ettekandega "Kas näeme õieti", mis käsitas 
kristlust ja selle osatähtsust kommunismi äravõitmisel. Huvitava
le ettekandele järgnes pikem diskussioon. 

Montreali osakonna vastasutatud raamatukogu vajab ex-librist. 
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Kaasvendadelt loodetakse saada vastavaid kavandeid ( kas märgu
sõna või õige nime all ) hiljemalt 1. oktoobriks, 1956 aadressil: 
Lix Laansoo, 2727 Maplewood Ave, Montreal, P. Q. Canada. Tu
lemused antakse teada Meie Sides, 

Samuti on Montrealis teoksil fotode katalogiseerimine. Album 
on tellitud. Sellest tahetakse kujundada mitte ainult osakonna foto
albumit, vaid ülevaadet Rotaliast, nii et iga külaline, kes selle lä
bi vaatab, saab Rotalia olemusest ja taotlustest õige pildi. Sellega 
seoses pöördutakse kaasvendade poole palvega: kas kellelgi on pil
ti või visandit Peterburi konvendist? Saata confr! Laansoole! Nii 
fotoalbum kui raamatukogu ei jää mitte ainult Montreali osakonna 
eraomanduseks, vaid jookseks omal ajal kokku üldisesse Rotalia 
arhiivi. 

ROTALIA JA ROTALUSTE TEGEVUSEST ROOTSIS 
Stockholm 
Pr. Emilie Tiefi matus toimus 17 veebruaril Stockholmis Met

sakalmistul. Leinama jäänud lastest on vanem tütar Lilian abielus 
hr. I. Mikiveriga, kes on Münchenis "Ameerika Hääle" eesti osa
konnas üheks toimetajaks. Poeg Jaan sai vii! Juhan Toomese kaas
abil Rotary klubist stipendiumi õppimiseks ülikoolis Atlantas, 
USA-s,kus ta jatkab oma õpinguid. Keskmine tütar Astrid on tä
navu kevadel lõpetamas gümnaasiumi Stockholmis. Ülikoolis ka
vatseb õppida filoloogiat. Kõige noorem tütar Tiiu lõpetab käes
oleval kevadel Stockholmi eesti algkooli. Astrid ja Tiiu elavad 
praegu ins. Uessoni perekonnas. 

Rotalia Rootsi Koondise algatusel kutsuti kokku eesti organi
satsioonide nõupidamine Tiefi laste abistamiseks. Eesti organi
satsioonidest on senini toetust andnud Ühinenud Põllumeeste Par
tei, Eesti Rahvusnõukogu, E. Rahvusfond, Akadeemiline Koondis, 
Balti Humanistide Ühing, Eesti Algkooli Sõprade Selts ja Rotalia. 
Kogusummas on lastele kogutud kr. 1300. Sellest on Rotalia osa 
kr. 300. -. Toetusi on nimetatud organisatsioonid lubanud anda ka 
tulevikus. Avalik korjandus jäeti laste soovil ära. 

Praegu saavad lapsed sotsiaalhoolekandelt prii korteri, üleval
pidamise ja kooli. 

Eesti Vabariigi 38. aastapäeva tähistati kella viie teega, mil
lest osavõtjate arv oli 54, neist 7 külalist. Tervituskõne pidas se
nior vii! E. Viival, lõpusõna olderman vii! Kr. Joost. Klaverisoo-
lodega esinesid preili Juta Keller ja vii! E. Justsuk. Osa külalisi 
koos reb! S. Hans soniga esitasid hoogsaid laule. 

15. märtsil oli EKL EÜS-il külas. Külaskäigust võttis osa umbes 
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30 EKL-i liiget, neist 3 Rotaliast. Kõnedega esinesid vii! Ander-
son ja vii! Kirotar EÜS-st, ning EKL-i senior Tehnola vii! Truu-
vet ja Estica vii! A. Linkhorst. Kõnelejad leidsid, et on aeg jõu
dude koondamiseks ja üksteisele lähenemiseks, sest sihid ja suu
nad on ühised nii EKL-il kui ka EÜS-il - see on meie kodumaa va
bastamine. Otsustati, et loodud kontakti EKL-i ja EÜS-i vahel tu
leb jatkata ja süvendada. 

Göteborg 
Göteborgi Osakonna presiidiumil on kevadsemestril 1956 järg

mine koosseis: 
Senior x confr! V. Kuldasaar 

" confr! A. Andrekson 
" confr! S. Vikman 

Olderman vii! V. Saretok 
23. märtsil külastas EKL Göteborgis EÜS-i Göteborgi Osakon

da. Külaskäigust võtsid osa 17 EKL-i liiget, neist 7 rotalust. Kõ
nesid pidasid Ugala vii! Gnadenteich ja EÜS-i poolt R. Rebas. Lei
ti tarviliku olevat omavahelist läbikäimist elavamaks muuta. Koos
viibimisega tähistati ka E. V. 38. aastapäeva. 

Göteborgi Eesti Üliõpilaskonna igaaastane suursündmus - ke
vadpidu peeti 18. märtsil. Pidu on mõeldud sidemete tihendamiseks 
noorema ja vanema põlve vahel. Käesoleval aastal oli aga kahjuks 
vanema põlve esindajaid vähevõitu ilmunud. 

Göteborgi Osakond arutades "Meie Side" väljaandmise korda on 
asunud seisukohale, et praegune väljaandmise viis eri koondiste või 
osakondade juures tuleb lugeda otstarbekamaks kui tsentraalset 
ühest keskusest väljaandmist. Leiti, et praegune süsteem võimal
dab rakendada rohkem rotalusi eriti noori kaastööle "Meie Sidele" 
kui see oleks võimalik tsentraalse väljaandmise juures. 

"Meie Side" toimetusliikmeks Göteborgis valiti confr! O. Rein-
son, kelle uus aadress on: c/o Tangstrand, Västergatan 7 A IV, 
Göteborg C. 

*** 

Stockholmis siirdus USA-sse confr! Tarvo Toomes, et stipen
diaadina edasiõppida Georgia Technical Colleges Atlantas. Teel 
külastas confr! T. Toomes Toronto ja New Yorgi rotalusi. Enne 
Ameerikasse siirdumist lõpetas ta Stockholmi Kaubandusülikooli 
majandusteadlasena. 

29. märtsil lahkus Rootsist USA-sse vii! Ilo Käbin, et asuda 
tööle oma uues elukohas San Diegos, Californias. Vii! Käbin on 
erialalt arst ning asus Rootsis olles Lundis. Tema aadress USA-s on 
220 W. Hawthorn, San Diego, California. 

Vii! Kr. Joostile on määratud Rootsi Piimanduskonsulentide 
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Ühingu juhatuse poolt stipendium 4500 krooni suuruses, et 4 kuu 
jooksul tutvuneda USA-a piimandusega, erilist rõhku pannes pii— 
manduskäitiste käitiskontrollile. Vii! Kr. Joost kavatseb alusta
da reisi käeoleva aasta septembris. 

Confr! S. Tedro, kes õpib arhitektuuri, läheb suvel mõnekuuli
sele praktikale Shotimaale. 

Confr! S. Vikman on end kihlanud prl. B. Assarsoniga. 

ROTALIA TEGEVUSEST AUSTRAALIAS 

Kavas on korp! Rotalia registreerimine Sydney ülikooli juurde. 
Sydneys on praegu kolm Rotalia tegevliiget-üliõpilast ja tres fa-
ciunt collegium. Neile on veel lisaks kaks rebast, kes 3. märtsil 
1956 vastu võeti: 

Georg Juurik, sünd. 15. veebr. 1933, õpib Sydney ülik. 
Georg Karlov, sünd. 24. sept. 1937, Tallinnas. " " 

Austraalia koondise juhatuse koosseis on järgmine: Esimees -
confr! Klettenberg, kassapidaja - confr! Orav, kirjatoimetaja -
confr! Põder, olderman - vii! Tammelo. Kõik kirjatoimetus suu
nata aadressil: Valter Põder, 29 Alma Road, Padstow, N. S. W., 
Australia. 

Rotalusi Sydneys on 10 meest, kuid nende panus eesti seltskond
likes üritusis on väga ulatuslik. Confr! Orav on Eesti Seltsi sekre
tär, vii! Kalpus valiti Akadeemilise Koondise esimeheks ja confr! 
Hans Johanson on Sydney Eesti Üliõpilaskonna esimees. 

Vii! Põder tuli NSW maleturniiri*1 teisele kohale, kirimales aga 
esimeseks. Sellel Austraalia maleturniiril mängisid kaasa confr! 
Orav ja confr! Üksküll. 

Vii! Ilmar Tammelo, kes töötab praegu University of Sydney 
Law Schooli rahvusvahelise õiguse professori abina, on ette pan
dud stipendiumi saamiseks edasiõppimiseks Oxfordi ülikooli juur
de, 1-2 aastaks. 

Confr! J. Tünder on võtnud omale uueks elukohaks 13 Chaston 
Street, Wagga, N.S.W. 

NEW YORGI KONVENDI TEGEVUSEST 

Käesolevaga jatkame ülevaadet N. Y. Ki tegevusest, mis katkes 
"Meie Side" nr. 4, 1955, käsitades siin perioodi 1. nov. 1955 -
15. mai 1956. Tegevus on põhinenud kaks korda kuus asetleidvate
le kooskäimistele, millistest anname ülevaate alloool. 
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Kõige tähtsama tegevusena tuleks aga mainida korp! Rotalia in

korporeerimist, mille eeltööd olid käimas juba pikemat aega. Ala
tes 12. märtsist 1956 on Rotalia New Yorgi osariigi ( ja seega ka 
üleameerikaiiselt ) poolt tunnustatud kui eesti üliõpilaste ja ülikoo-
lilõpetanute organisatsioon ja omab juriidilise isiku õigused. Et 
meie esimesena eesti üliõpilasorg'idest seda taotlesime ja saa
vutasime, selle eest väärib tänu kõige rohkem confr! Ubakivi, 
kes selle operatsiooni tegelikuks läbiviijaks oli. Samuti on K! kor
teri saavutamine järjest kindlamat ilmet võtmas. On ju seda aru
tatud ja vastavaid otsuseid vastu võetud juba aastaid, aga nagu öel
d a k s e :  M  W a s  l a n g s a m  k o m m t ,  k o m m t  s i c h e r "  j a  p r a e g u s e l  m o 
mendil võime juba peagu kindlad olla, et sügissemestrit septemb
ris Rotalia alustab juba oma ruumides. Majandusliku aluse loo
miseks on käiku lastud korjandusaktsioon vähemalt $ 10. 00 suu
ruse panuse saamiseks igalt värvikandjalt ja mõnedsajad $$ on ju
ba koos - jääb üle vaid loota, et kõik vii! vii! ja confr! confr! sel
le aktsiooniga kaasa tulevad. 

Nii majanduslikku kui vaimset kandepinda peaks meil ju olema, 
sest viimaste nimekirjade järgi on korp! Rotalia liikmeid USA-s 
127, neist vilistlasi 55, tegevliikmeid 48 ja lihtliikmeid-rebaseid 
24, kusjuures see senist kõrgseisu tähendav rebaste arv laseb loo
tusrikkalt tulevikku vaadata. Et kõigi nende üle USA laiali elavate 
kaasvendadega tihedat ühendust alal hoida, on k! jatkanud vahe
peal soiku jäänud ringkirjade väljaandmist, mida on ilmunud sel
le perioodi jooksul 4. Vahepeal valmistas suurt muret värviesemete 
küsimus, kuna Rootsist neid ei saabunud. Siis astuti ühendusse Vii! 
Korneviga Saksamaal ja selle tagajärjena saadi neid sealt - tunduvalt 
odavamalt kui Rootsist. 

42. aastapäeva kommerss peeti NY Eesti Majas 12. novembril. 
Päev enne seda peeti nii korraline kui ka erakorraline koosolek 
Balti Majas, millele järgnes traditsiooniline kommersipäeva vas
tuvõtu tseremoonia. Kohal 26 rotalust. Värvikandjateks tunnusta
ti Vello Ebrok ning Virko Keder. Kommersiks oli kohal 48 rota
lust ja EKL'i esindajana frater esticus Lehtpere. Senior confr! 
Villota oma kõnes ütles, et peatähelpanu peab edaspidi pöörama 
järelkasvu probleemidele, eriti kuna k! astub noori, kes ei oma 
üldse eestikeelset keskkooliharidust. Samuti tuleb rõhku panna 
noortele vastuvõetava tegevuse arendamisele. Kõne isamaale pi
das Baltimorest kohale sõitnud vii! Pedak, kes hoogsas ja pikas 
kõnes puudutas eesti ajaloo probleeme ja meie praegusi ülesandeid. 
Kõne vilistlastele pidas confr! Salmre, kes kutsus kõiki vilistlasi 
senisest rohkem k! astunud noortele praktiliselt selgitama korpo
ratsiooni väärtusi ja olema noortele selliseks eeskujuks, kelle poo
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le siinses ühiskonnas arenenud noor võib lugupidamises üles vaa
data, et meie organisatsioon omaks vajaliku autoriteedi noorte seas. 
Erakorraliselt võttis selle kõne järele sõna vii! W. Tomingas, kes 
- pidades kõnet veidi liiga kriitiliseks, kutsus üles kaasvilistlasi 
olema praktiliseks eeskujuks noortele. Kõne surnud ja langenud 
kaasvendadele pidas confr! Tamm. Kommerss lõppes oid! vii! 
Kuusleri kõnega, kes mainis, et olles ühe suure maja ehitamisel 
jõudnud 42. korrale, nagu seda on Rotalia, ei saa me enam muuta 
maja põhiplaani, küll aga võime oma ehitusoskust kasutades juurde
tulevaid ma j akordi vastavalt soovidele sisustada. 

Kommersile järgnes perekonnaõhtu 98 rotaluse, daami ja küla
lise osavõtul. Koosviibimist kaunistas lauludega pr. H. Leesment, 
kuna vii! Voore näitas filme Rotalia eelnenud tegevusest ning vän
tas hoolega uut. Montrealist oli kohal vii! Ta rendi. 

25. nov. peeti õlleõhtu Eesti Majas 10-ne rotaluse ja 3-me külali
se osavõtul. Külalised olid Connecticuti ülikoolist. 

9. dets. peeti referaatõhtu ja K!K!K! "Rheinlandis". Refereeris 
reb! Avo Soobert tööproduktiivsuse tõstmise uutest meetoditest. 
Kohal 3 vii!, 8 confr!, 6 l!l!-reb!. Referaat võeti vastu. 

28. dets. korraldas vii! Pitea omas korteris vastuvõtu rebas
tele, millest 7 poissi osa võtsid. 

6. jaan. peeti KIKIK! ja E!K!K! "Rheinlandis". Kohal 15 rot-
alust. Kuna k! kassa oli tühi, kerkis elavalt esile vanade võlgade 
küsimus. Otsustati senisest energilisemalt asuda tasumata liikme
maksude ja sundrepartide sissenõudmisele. Samuti kohustati pre
siidiumi samme astuma nende t! 1! suhtes, kes NY piirkonnas ela
vatena ei ole vähemalt 1 kord kuus koosviibimistest osa võtnud. 

20. jaan. peetud referaatõhtul esines 1!1!< Arved Laev referaa
diga "Eesti taastamise ideoloogilised alused". Referaat, olles 
poliitilise maiguga, sattus ägedale opositsioonile nii oponentide 
kui ka koosolekust osavõtjate poolt. Koostuselt ja esituselt kõrge
tasemeline referaat tunnistati vastuvõetuks. Kohal: 3 vii!, 10 confr! 
confr! ja 4 l!l!-reb!. 

10. veebruaril valiti kevadsemestriks k! uus presiidium koos
seisus: x senior - confr! Ubakivi, xx senior - confr! Villota, xxx 
senior - confr! Keder. Samas valiti ka d!k! tagasi endises koos
seisus: confr! R. Grabbi, confr! Tamm ja confr! Ambros. Endi
le senior Villota esitas tegevuse aruanded. Kassaaruanne ja amet
meeste valimine lükati edasi järgmisele K!K!K!'le. 

24. veeb. peeti "Rheinlandis" koosviibimine E. V. aastapäeva 
tähistamiseks. Erakorraliselt harilikkudele kooskäimistele, mil
ledel ainult õlu laual seisab, oli seekord laual rikkalikult võileibu 
ja mõned pudelid vabariigi valget ( muidugi USA versioonis ). Ko-
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hai 13 vii!, 16 confr! ja 5 l!l!-reb!. Ssniori avasõnale järgnes 
kõne vii! Kõressaarelt, kes andis analüüsiva ülevaate eesti rah
vuslikkudest ja kultuurilistest saavutustest. Väga hästi õnnestunud 
õhtu otsustati kujundada traditsiooniliseks. Stockholmi rotaluste 
tervitused andis üle confr! Tarvo Toomes, kes mõne päeva eest 
kohale oli jõudnud. 

2. aprillil peeti K!K!K! Balti majas. Toimus täiendav amet
meeste valimine, kinnitati eelmise semestri rahaline aruanne ja 
lahendati k! korteriga seosesolevaid küsimusi. Osavõtjaid 15. 

14. aprillil pidas reb! dr. E. Kooba referaadi Eesti Majas tee
mal "Suitsetamise mõju kopsuvähjale". Kohal 14 rotalust. Refe
raat tunnistati vastuvõetuks ja selle koostamise parimaks märgiks 
on, et kaks kaasvenda jätsid kohe suitsetamise maha. Samas aru
tati pikemalt semestri tähtsaima seltskondliku sündmuse korral
damist, milleks oli Korp! Filiae Patriae külaskäik 21. aprillil. 
Korraldati see esinduslik vastuvõtt Filiae Patriae daamidele ja 
neidudele "Finland House" nooblis restoranis Manhattani kesklin
nas. Külma laua maitsekus ületas kõik ootused. Kohale saabus F. 
Patriae presiidium ja 15 tegevliiget-rebast, kokku 18 külalist, ke
da vastu võtma olid ilmunud 23 rotalust. Tervitus sõnad ütles rot! xx 
confr! Villota. F. Patriae poolt ütles tänusõnu lahkumise eel pike
mas sõnavõtus vii! Eti Sirg. Lõbus õhtu kadus kiiresti tantsides ja 
sõprussidemeid luues, kuni keskööl lauldi lahkujaile "judivalleraa.'.' ! 

4. mail peeti Balti Majas E!K!K! ja K!K!K!. Kohal 4 vii!, 10 
confr! ja 7 l!l!-reb!. Kuna confr! Keder New Yorgist eemalvii
bimise tõttu ei saanud kirjatoimetaja kohustusi täita, valiti tema 
asemele kirjatoimetajaks confr! Ambros. E!K!K! otsustas jaata
valt ksv! dr. Hans Horni avalduse k! koosseisu tagasivõtmiseks 
lihtliikmena. 

New Yorgi k! presiidiumi ja ametmeeste koosseis kuni k. a. 
septembrini on järgmine: 
Rot! x- confr! R. Ubakivi, 82 Irving Pl., apt 5C, New York 3 

Tel. SP7-4314 
Rot! xx- confr! K. Villota, 4403, 76 St. Elmhurst L. I. ,N.Y. 

Tel. HI6-8689 
Rot!xxx- confr! H. Ambros, c/o Mrs. Mogilat, 949 West End Ave 

New York 25. Tel. UN4-6553 
Rot!oid! - vii! E. Kuusler, 90 Cortlandt St. New York 7, 

Tel. BA7-4729 
abiolderman - confr! Hellar Grabbi, 20-57, 20 St, Astoria, N. Y. 

Tel. RA8-1886 
kirjatoimetaja abi - confr! V. Keder, 2160 Balmoral Ave, Union, N. J. 

Tel. MUrdock 6-6497 
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mag! ref! - confr! F. Tamm, 330 W 108 St, Room 7, NYC 
mag! eol! - J. Adamson, 20-74, 26 St, Astoria, N.Y. 

Tel. RA1-0858 
mag! cant! - confr! Feliks Link, 319 E 73 St. apt. 16. New York 

Tel. LY6-2460 
mag! pauc! - confr! Rein Grabbi, 413 E 84 St. New York 28 

Tel. RE4-4438 
d!k! esimees - confr! R. Grabbi, liikmed confr! Tamm, confr! 

/ Käpa. 

LÜHIUUDISEID USA'st 
NY k! poolt võeti uute liikmetena vastu 21 aprl. reb! Väino 

Ader, sünd. 23. veebr. 1937 Võrus ja reb! Jüri Tint, sünd. 17. 
veebr. 1938 Tallinnas. Mõlemad õpivad City College of New York'is 
esimest aastat inseneriks. 

Confr! Vello Ebrok lõpetas k. a. jaanuaris Uppsala Collegei 
Bachelor of Science kraadiga füüsikas. 

L!l! Hans Horn, kes kustutati Rotalia nimekirjast 1952 aastal, 
on vastavalt tema sooviavaldusele jälle nimekirja võetud. Vahepeal 
on ta lõpetanud Northwestern University doktori kraadiga keemias, 
USA Aatomi Energia Komisjoni stipendiaadina. 

Confr! Einar Himma lõpetas Northwestern University dr. med. 
kraadiga 

Confr! dr. Arnold Seitam on nimetatud ühe tuberkuloosi haigla 
juhatajaks Chicagos. 

Confr! Henno Sork on mereväes ja asub Naval Radio Stationis, 
Annapolises, Md. 

Reb! Uve Kapsi on sõjaväe koosseisus saadetud Saksamaale. 
Confr! Arvo Jalajas ja abikaasa Nancy teatavad poja, Erik- An

drese sünnist. 
Confr! Hellar Grabbi abiellus 7. aprillil prl. Irja Napp'iga. 

Laulatus toimus New Yorgi Pauluse koguduse kirikus õpetaja Vii! 
Elmar Kuusleri poolt. Pr. Irja Grabbi on lõpetanud Columbia üli
kooli B. S. kraadiga ja kuulub korp! Filiae Patriae'sse. Pulmapidu 
peeti Pine Terrace Hotellis, Highland Falls, N. Y. 65 isiku osa
võtul, nendest palju Rotalia ja Filiae Patriae liikmeid. 

Confr! Olaf Millert sõidab juuni alguses järjekordselt Euroopasse 
Confr! Viktor Puskar on Koreast siirdunud Jaapanisse. Ta lubab 

peale'geishadega põhjalikku tutvunemist augustis USAsse tagasi jõuda. 
New Yorgi konvent ootab kõiki kaasvendi kevadkommersile 9.7. 56. 

Käesolev "Meie Side" nr. 2 on toimetatud ja väljaantud Vii! Ko
gu Kanada Koondise poolt. Tegevtoimetaja vii! rot! Juh. Läte. 
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SAATEKS 

Kuna iga järjekordse "Meie Side" numbri väljaandmine vastava 
numbri toimetajale mitmekesiseid probleeme esitab, siis on kuju
nenud tavaks, et isik, kes vastava numbri toimetab, selle ka saa
tesõnaga varustab - milles ta siis aru annab toimetustöös üleskerki
nud probleemide lahendamisest või lahendamata jäämisest. K. 
seekord käesoleva numbri toimetajana tahaks mõned mõtted saate
sõnana kaasa anda, kuigi need mõtted mitte niivõrd käesoleva numb
riga, kui just "Meie Side" üldise probleemiga seoses on. 

Ma loodan, et suurem osa rotalusi meeldivalt üllatanud olid nähes 
"Meie Side" eelmises numbris (nr. 2. 1956, Toronto) korp! Rotalia 
vilistlaskogu juhatuse poolt põhjalikult välja töötatud juhiseid "Meie 
Side" väljaandmise ja toimetamise kohta. Mina isiklikult, kes ma 
möödunud aastate jooksul sagedasti "Meie Side" toimetamisega tegev 
olen olnud, pean neid juhiseid väga otstarbekohaseks - mõningad 
väiksemad punktid ehk välja arvatud, millede üle vaielda saaks, 
kuid mis üldpilti palju muudaks. Eriti hea meel oli mul näha, et 
need vii! kogu juhatuse poolt koostatud juhised suurel määral ühtu-
sid minu poolt tehtud ettepanekuga "Meie Side" edaspidise ilmumise 
korraldamiseks, mis trükiti "MS" nr. 1., 1955 (Montreal). Kahjuks 
on aga selgunud, et kuigi kõik teised konvendid, koondised ja osa
konnad vastavate juhistega nõustuvad, Stockholm ja Göteborg ei 
poolda tsentraalse toimetamise moodust. Kui nad oma seisukoha 
juurde jäävad siis tähendaks see praktiliselt selle ilusa ja otstarbe
ka kava nurjumist. Göteborgi põhjendus (Stockholmi oma ei ole 
teada) - vana mooduse juurde jäädes ja kohalikke numbreid välja 
andes saab koha peal rohkem noori rotalusi vastava numbri kaas
töölisteks ja kaastoimetajateks kaasa tõmmata - on oma esituses 
positiivne ja tähtis. Kuid laiemast seisukohast vaadates peaks 
siiski kõik mängu panema, et "Meie Side't" ühtlustada ja tsentrali-
Kaanel: Rot! kokkutulek Baltimores 12. mai, 1956. 1 rida, vas.: 
Lutter, Kiiss, Kaup, Sööt, R. Mägi, H. Grabbi, Soobert. 2. rida: 
T. Kelder, Saimre, Villota, R. Grabbi, Leinjärv, P. Mägi, Rein 
Ise, Rudolf Ise, ksv! Rätsep. 
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seerida. 

Miks tsentraliseeritud "Meie Side" väljaandmine vajalik on, 
selleks on "MS" veergudel juba küllaldaselt mõjuvaid põhjuseid 
toodud. Tahaksin siin aga veel midagi olulist lisada. Praegu on 
faktiliselt olukord selline, et olenevalt numbrist ca 5% - 10% rota
lusi seda kätte ei saa. Suuremate koonduste piirkonnas on see 
mittekättesaamine tingitud sellest, et isik, (need isikud on peagu 
igakord erinevad) kelle õlgadele jääb laialisaatmine, sageli ei tea 
uuemaid aadressimuudatusi. Veel hullem on aga nende rotaluste 
osa, kes elavad üksikutena kas Saksamaal, Inglismaal, Argentiinas, 
Ida-Aafrikas jne. On olemas andmed, et neile "Meie Side" numbrid 
sageli üldse kätte ei jõua. Selles ei saa alati väljasaatjat süüdistada 
- kust peaks ta teadma rotaluste aadresse Üle maailma? Kui aga 
oleks olemas kindel keskne toimetus, siis sellel oleks üldine aad
resside kartoteek, millesse kõik muudatused sisse kantakse. Samu
ti on "MS" numbrite väljasaatmine sageli nädalate kaupa hilinenud, 
ja kuna trükkimine sageli hilineb niikuinii, siis tähendab see kokku 
juba suurt ajapikendust. See on tingitud sellest, et need ajakirjade 
pakid rändavad käest kätte - trükki ja käest toimetajale, toimetajalt 
väljasaatjale, sealt teise maa koondise mõnele juhatusliikmele, -
kes siis lõpuks need oma koondise piirkonnas elunevatele üksikult 
kätte saadab. Sellise laialisaatmise menetluse juures on sageli võt
nud mitu kuud, enne kui ilmunud "MS" number rotalusele kuskil tei
sel maal kätte on jõudnud. Keskse toimetuse eksisteerimise korral 
aga lähetatakse sealt kõik numbrid otseselt, ilma mitmete vahetali
tajateta, kõigile rotalustele Vabas Maailmas. 

Olenevalt nende elukohast ei saa üle 50% rotaluste st oma korpo
ratsiooni koosviibimistest ja muust tegevusest - välja arvatud ük
sikutel kordadel - üldse osa võtta. Neile on "Meie Side" ainukeseks 
käegakatsutavaks osasaamiseks korporatsiooni tegevuses. Sellepä
rast peaksime üksmeelselt asuma vilistlaskogu juhatuse poolt välja
töötatud otstarbekate "MS" väljaandmise ja toimetamise juhiste vii
vitamatule rakendamisele - kõigi numbrite tsentraalne toimetamine 
kaasa arvatud! 

confr! Hellar Grabbi 
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KÕNE EESTILE 
Vii!Ilo Käbin - Lund-San Diego 

Alljärgneva kõne pidas vii! dr. Ilo Käbin 26. veebr. 1956 eesti 
akadeemilise pere ja üliõpilaste poolt korraldatud Vabariigi aasta
päeva aktusel Lundis (Rootsis). 

24. veebr. 1918 tegi Eesti rahvas 
maailmale teatavaks otsuse raputa
da end lahti maad sajandite jooksul 
kurnanud okupatsioonivõimudest 
ning jätkata oma elu iseseisva rah
vana oma ajaloolis-etnograafilisis 
piires. Millist karmi võitlust ning 
millist resoluutsust selle pöörde
lise otsuse teostamine nõudis, sel
lest annab elava tunnistuse mai
kuul 1919 avaldatud Eesti Asutava 
Kogu deklaratsiooni lõpplause, mie 
ütleb: 

"Oma eluõiguse eest peab Eesti 
rahvas suurima jõupingutusega 
üleloomulikku võitlust enamlise ja 
vägivaldse Venemaa vastu ja seda 
oma kallimat vara tahab Eesti rahvas kaitsta viimase veretilgani. " 

Me teame, et teekond 24. veebr, manifestist läbi sellele järgnenud 
vabadusvõitluse ei nõudnud õnneks mitte meie rahva viimast vere-
tilka, vaid et ta lõppes meile võidukalt. Teame aga ka seda, et Tartu 
rahu, meie diplomaatilise triumfi hinnaks olid tuhanded langenud ja 
haavatud. Kindlamini kui keegi muu sümboliseeris meie Vabadus
sõja sõdur-sangar seda Eesti rahva vankumatut vaba tahet, mille 
abil läbi meile tollal soodsa välispoliitilise konjunktuuri järgnevaks 
õnneajaks alus loodi. 

20-aastane rahuperiood, mis nüüd järgnes, kujutas endast era-
kordse intensiivsusega ülesehitusprotsessi. Seda ajajärku sümboli
seerib eestlane, kes vaatamata oma rahva arvulisele kasinusele ja 
riigi majanduslikule nappusele tegi läbi ainulaadselt kiire arengu 
nii vaimu- kui kehakultuuris, nii poliitikas kui majandussektoris, 
pannes end mitmel alal maksma ka maailma paremiku hulgas. 

Meie haridussüsteem saavutas taseme, kus meil polnud vaja sil
mi maha lüüa kellegi ees. Kui meie kirjanduse tipploomingut maailma
klassi suursaavutusist midagi eraldab, siis pole see kvaliteet, vaid 
väikerahvaile saatuslik keelebarjäär. Kunstis ja muusikas kerkis 
meil suveräänseid meistreid, kellede uuslooming paguluseski inter
natsionaalset tähelepanu on äratanud. Laiade rahvamasside teadvus
se rahvusvahelises skaalas viisid meie nime meie kerge- ja raske-
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jõustiklased ja laskeradade piiramatud valitsejad - meie täpsus-
kütid. Meie kodumaal rajatud võimlemissüsteem on pannud meie 
rahvuslipu auga lehvima isegi seal, kus meie poliitilist eksistent-
siõigust enam aktsepteerida ei soovita. 

Oli asju, kus jäime teistest maha, oli alasid, kus teised meie 
kannule ei küündinud. 

Umbes samal ajal, kui loodi Eesti riik, tegutses idapool meie 
piire jõuk südametunnistuseta revolutsioonimehi, kes olid ametis 
asjaga, mis osutus varsti suurimaks häbiks ning õnnetuseks inim
soole. Need mehed olid tegevuses sellega, et sünnitada revolut
siooni kaosest monstrumit, mis paradiisi maapealetoomise usal
dusväärses lambanahas pidi hakkama sooritama kõige hullemaid 
hunditegusid. - Kui Vabadussõja ajal Eesti rahvas seda hunti valu
sasti vastu sai hammustada, siis II maailmasõja alguses muutus 
meie kodumaa sõjalis-poliitiline olukord nii ainulaadselt lootuse
tuks, et rahva kiire hävingu vältimiseks meie aktiivne vabadusvõit
lus soodsamaile aegadele edasi tuli lükata. Nii saabus kiire lõpp 
meie riigi ja rahva arengule ja ülesehitustööle ning algas öö, mis 
oma süngusega esimest korda kulmineerus massküüditamistega 
juunis 1941 ja mis meie kodumaal veel täna, 16 aastat hiljem, lak
kamatu kurjusega edasi kulgeb. See on pikk ja karm ajajärk, mille 
sündmusi mõttes läbi kammides me südames ainult harva rõõmuleek 
loidab. 

Nende raskete aegade taustal paistab meile julgust andes vastu 
üks kuju, kelle teod meie usaldust eestlase elujõusse ning isamaa-
armastusse ikka uuesti kinnitavad. See on EESTI SÕDUR. Kord 
metsavennana kodupinda vabastades, kord idapool Peipsi järve või
deldes, kord võõra võimu sunnil kodunt kaugel lõunatarel tapeldes, 
kord põhjas Karjala kannast kaitstes, ja siis Narva jõe pervel ning 
Sinimägede mullas verd valades, ikka näitas see sõdur oma tahet 
kaitsta kodupinna vabadust. 

Sparta kuninga Leonidase väike välksalk, seistes Thermopüüla 
all Hellase vabaduse eest, olevat seal võideldes viimse meheni lan
genud. Need mehed on toonud Kreekale surematut au läbi aastatu
handete ning jäänud püsima kustumatu sümbolina vabadusest. Ka 
Eesti sõduri vaprust võime mitmeil puhkudel häbenemata kõrvutada 
kõigi aegade suurimate kangelas-eepostega. 

Meenutame viimasest sõjast meie Narva pataljoni, kelle hõrene
nud read Izjumi juures jäid võitlusvälja peremeheks ka siis, kui teda 
oli tabanud arvulises 20-kordses ülekaalus oleva vaenlase soomus-
rünnak. Eestlase meelekindlast tahtes oma kodupinda viimseni kaits
ta andis veenva tõendi ka meie Soomes formeeritud väeosa. Peale 
rasket sõjasõitu Karjalas nõudsid mitte vähem kui 92% selle rüge
mendi liikmeist üksuse kiiret suunamist kodumaal kulgevasse lõpp-
lahingusse, mille tulemuse suhtes oli rügemendis vaid vähe kaksi
pidimõtlemist. 
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Suurimas tänutundes meenutame aga Narva rinde riivustajaid, 
gigantse Auvere lahingu võitjaid ja Sinimägede sangareid, sest tänu 
esijoones neile võitlejaile loodi võimalus ulatuslikuma eksiileestlu-
se tekkimisele ning selle raames 24. veebr, pühitsemisele vabalt 
ning hirmuta. 

Kuigi meie idarindel juba varakult võitles tuhandeid mehi, kuigi 
Eesti malev 1944. a. talvel täienes 45. 000 uue võitlejaga, kaotas 
meie sõdur ning temaga koos tema rahvas otsustava lõpplahingu. 
Meie vastas oli monstrum, kelle petlikusse lambanahka maailm sel 
saatuslikul hetkel oli armunud. Selle põgusa armuloo hinnaks oli 
12 miljardit dollarit ning võidetud sõja kõrval kaotatud rahu. Väga 
ligikaudse arvestuse järgi loetakse n maailmasõja võitlusis lange
nuid Euroopa osas, enamlased kaasa arvatud, 20 miljonile. Käimas
olevat rahu iseloomustab ehk kõige dramaatilisemalt asjaolu, et 
isikute arv, keda ainuüksi aastail 1945 - 1953 oma põue on võtnud 
Siberi orjalaagrite jäine muld, kõigub 27 - 36 miljoni vahel, kui 
usaldada ajakirja "Svensk Tidskrift" 1954. a. lõpul avaldatud and
meid ja arvestusi. 

Alles paguluses kogesime, et mugava õhtumaa reaktsioon enam-
lisele ohule ei vastanud kaugeltki meie õigustatud lootusile. Kodu
maal läbitehtud karmide vintsutuste ning meid eksiilis tabanud po
liitiliste pettumuste taustal on ehk inimlikult mõistetav, kui meie 
seas mõni vaimse mugavuse harrastaja on hakanud kahtlema nende 
põhimõtete väärtuses, mis Eesti rahvast alates 24. veebr, manifes
tist edasi on tiivustanud. Tavaliselt näevad niisugused inimesed oma 
vaimset päästerõngast oma algupärase keele ning meele unustamises. 
Võib-olla ei tohi siin keegi süüdistada kedagi, sest nagu iga isiku 
füüsilised võimed, nii on ka iga üksiku moraalne selgroog konstru
eeritud erineva tugevusega. Kindlad võime olla vaid selles, et mõte 
igale vabaduses säilinud eestlasele on jõuduandvaks vaimseks pide
meks meie kodumaal ja kaugel orjalaagreis vastupidajaile, kõnele
mata meie endi sisemisest rahuolust, mida võib pakkuda esivane
mate pärimuste edasiviljelemine ka raskusis. 

Mount Palomari kuulsas tähetornis Kalifomias on suunatud tähis
taeva poole maailma kaks suurimat eri tüüpi teleskoopi. Üks neist 
on ehitatud põhimõtte ja mudeli järgi, mille autoriks oli eestlane 
Schmidt. Selle geniaalselt lihtsa teleskoobi vaateväli on nii avar, et 
ta on säästnud taevalaotuse saladusi selgitavaile astronoomele vist 
tuhandete aastate töövaeva, ja nii võime piltlikult öelda, et see pikk
silm on aidanud tungida tulevikku. 

Eesti rahva poliitilise pisipikksilma läätsede teravusest ning 
tulevikkutungimise võimest annab kujuka pildi kasvõi seegi siin ju
huslikult valitud Eesti Asutava Kogu väljendus a. 1919, mis kõneleb 
enamlisest ning vägivaldsest Venemaast kui sünonüümest. Neid 
vaatlusandmeid on üksmeelselt kinnitanud Euroopa teiste rajarah-
vaste kogemused. Alles II maailmasõjale järgnenud illusioonide 
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moranemine on pannud ka lääne suurvõime arvestama neist väike-
teleskoopidest ammu avanenud masendavat perspektiivi. 

Keegi ei osanud aga ette näha sündmust, mille ootamatu esile
kerkimine võttis jalad alt meie poolt tosin aastat tagasi esitatud 
prognoosilt kodumaa vabanemise kohta. Ühelt poolt pidurdas see 
tegur küll enamluse veelgi ulatuslikumaid ekspansioonikatseid, 
teiselt poolt lükkas ta aga kahe rivaliseeriva maailmasüsteemi, 
vabaduse ning orjuse, lõpliku kokkupõrke ajaliselt edasi. See tegur 
oli täppisteaduse areng sellest tuleneva võimalusega aatomenergia 
vabastamiseks ning selle sõjaliseks rakendamiseks. Sünteesides 
vesinikaatomeid heeliumiks matkib inimkond protsessi, mis toimub 
kõige elu allika, päikese südames. Pole siis ime, kui tuntakse suurt 
hirmu, et järgneva sõja puhul kogu meie väikene planeet hetkeks 
päikese endana lõõmama võib lüüa, et siis kiiresti ning lõplikult 
kustuda. 

Loodetavasti sellest seisukohast tuleb meil mõista ka läänemaa
ilma moraaliprintsiipide ilmset nürinemist ja allakäimist nagu see 
on avaldunud mitte ainult paljude läänemaiste poliitikute, vaid kah
juks ka filosoofide, kirikutegelaste ja teiste vaimu- ning kultuur-
isiksuste juures, kõnelemata õhtumaa laiadest rahvamassidest, 
kellede ülimaks eesmärgiks on tavaliselt mugavuskultus. Kogemu
sist teame, et miljonite inimeste või koguni kümnekonna väikerahva 
kadu orjusse ei koorma südametunnistust kellelgi, kes sellest hävin
gust isa vaksa võrra eemal seisavad. 

Algeline tõde enamluse maailmavallutusplaanide kavakindlast 
sepitsemisest kehtib aga paraku edasi ja nii saabub tõenäoliselt 
aeg, mil vasar sinna lööb, kus läänemaailm oma ajusid arvab asu
vat, või sirp seal lõikab, kus õhtumaa tuiksooned tuksuvad. Alles 
siis langeb lõplik liisk kogu maailma kui ka meie kodumaa suhtes. 

70. 000 eestlasele aitas meie sõdur kurja saatuse käest välja 
kaubelda privileegi, jätkata võitlust selle saatuse enda vastu. Kuigi 
tulihingelisemad meie hulgast on orjalaagreis hävinud või relv käes 
langenud, on Eesti pagulaskond oma vaimsete saavutustega endale 
väheste vahendite varal igal pool hea nime loonud. Maailma poliiti
liste sündmuste juhtimine on ala, mis on ülepea kasvanud isegi neil, 
kelle kätes see otseselt seisab. Meie endi lähema tuleviku juhtnöö
riks jäägu aga endiselt meie hea nime tutvustamine ning au sees 
hoidmine võõrsil, sest ka seegi on osa sellest üleloomulikust võit
lusest enamlise ning vägivaldse Venemaa vastu, mille jätkamisest 
ühel või teisel viisil Eesti rahvas kunagi pole loobunud. See on võit
lus meie kallima vara, meie eluõiguse eest. 
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MÕNED MÄRKMED VÄRVTDEKLI KANDMISE KOHTA. 

Vill Paul Mägi - New York 

Olgugi et Rotalia kodukord värvide ja värvidekli kandmise kohta 
terves reas paragrahvides vastavad sätted ette näeb, on olemas 
veel terve rida traditsioone ja uususeid, mis tegelikult pole kirja 
pandud. 

Ma tahaksin eriti puudutada küsimust, millal, kunas ja kus tuleb 
värvidekkel peast ära võtta, s.t. "dekeldada" ja kunas seda ei pea 
tegema. Siin on pikkade aastate jooksul ka terve rida. uususi tekkinud, 
aga kahjuks ei ole need paljudele teada, ehk tõlgendatakse võõriti. 
P õ h i m õ t t e l i s e l t  k a n t a k s e  v ä r v i d e k k e l  p e a s :  
1) konvendi korteris igas ruumis ja igal ajal; 2) ruumides, kus pee
takse ametlikke konvendi koosolekuid, koosviibimisi, üritusi ehk 
teiste korp! -de ruumides ehk nende poolt korraldatud üritustel (ka 
EKL-i ettevõtted) vaatamata sellele, kas seal viibivad ka daamid 
ehk võõrad (mittekorporandid) 3) väljas, sel juhul kui on selleks 
vastav konvendi otsus ja kus olukord seda võimaldab. Paguluses 
olles on see muidugi piiratud, kõne alla tuleksid vahest olukorrad 
suvepäevadel jne. 4) erakorterites, kui sellekohta on korteripere-
mehe eriline sooviavaldus olemas. 

Kui asuda küsimuse juurde, mis juhustel tuleb värvidekkel peast 
võtta, siis oleksid siin puudutatud järgmised juhused: 
T e r e t a m i n e .  K u i  o l l a k s e  v ä r v i d e k k l i s ,  s i i s  t e r e t a t a k s e  k õ i k i  
daame ja võõraid (mittekorporante) dekli mahavõtmisega (kas möö
dudes ehk kätt andes). Tavaliselt ühe korp! liikmed omavahel ja ka 
teiste korp! liikmeid teretades ei võta dekkelt maha, antakse käsi 
või noogutatakse. See sünnib nii kinnises ruumis kui ka väljas. Kui 
aga keegi soovib erilist austust avaldada mõnele vanemale värvi
kandjale omast perest ehk mõnest teisest korp!-st, siis võib ta tere
tades ka dekeldada, kuid obligatoorne see pole. 
K õ n e p i d a m i s e  j u u r e s  .  T i h t i  t u l e b  k o o s o l e k u t e l  e h k  k o o s v i i b i 
mistel pidada mõni kõne, ning siis tekkib küsimus, mil juhul teha 
seda paljapäi, ja mil juhul dekkel peas hoida. Põhimõtteliselt on 
dekeldamine teatava austuse ülesnäitamine. Selletõttu kõneleja, kui 
tema peab oma kõne kellegi isiku, organisatsiooni ehk ühiskonna 
austamiseks, tänuavaldamiseks, lugupidamise avaldamiseks jne., 
siis sarnane kõne tuleb paljastatud peaga ära pidada. Kui aga kõnel
dakse asjaajamise koosolekutel, peetakse referaate, ettekandeid 
(ka pidulikudel aktustel aruanded) ehk adresseeritakse kõne küll 
ühe isiku poole, kuid asjaliku sisuga, siis ei tule dekkel peast võtta. 

Siin eksitakse tavaliselt kõige enam. Mõni värvikandja arvab, et 
kui ta püsti tõuseb ja sõna võtab, siis tuleb tal ka kohe dekeldada. 
See on täitsa vale ! Samuti arvavad paljud, et kommerssidel, 
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aktusel ja pidudel kõneleja iga sõnavõtu juures peab värvidekli maha 
võtma. Ma ei näe sugugi tarviliku olevat, et kui näit. olderman kas
vatuse probleemidest ja sihtidest räägib, ta seda paljaspäi peab te
gema. Sarnane kõne on asjalik ega sihitud kellegi suunas. Iseasi on, 
kui kõnelejad võtavad sõna isamaa, vilistlaste, langenute, eemalvii
bijate jne. austamiseks - siis tuleb värvidekkel maha võtta. 

Kohas, kus kantakse värvidekkel peas, sünnib tavaline jutuajami
ne (ka daamidega või kõrgel kohal seisvate isikutega) alati deklis. 
E r i j u h u d ,  k u n a s  v ä r v i d e k k e l  t u l e b  m a h a  v õ t t a :  
1) plurimus annus ehk elagu laulmise juures tuleb seda alati teha 
püsti seistes ja dekeldades; 
2) sinasõpruse joomise juures, kas mõne teise värvikandjaga ehk 
võõraga; 
3) sisseandmise puhul peab sissevõtja oma klaasi paljaspäi ära joo
ma, vaatamata, kas sisseandja on temast vanem ehk noorem semes
ter; 
4) kui kellegiga "speciell" kokkujuuakse, vastastiku austuse ja tänu 
tunnusena; 
5) kui oma korporatsiooni (ehk mõne teise korpi) lipp, või ka rahvus
lipud, sisse tuuakse, väljaviiakse ehk teist mööduvad; 
6) teistes korp!-des viibides, selle korp!-i vapi ees esmakordselt 
seistes. Muidugi, kui on tegemist päris vapiga, aga mitte vapi pildi 
ehk imitatsiooniga; 
7) kodukorras ettenähtud laulude juures: a) hümnid; b) "Eestimaa, 
mu isamaa" - viimase salmi, viimase lõike juures; c)matuselaulu 
puhul; d) "Gaudeamuse" salmide juures: "Vivat omnes virgines" 
ja "Vivat et respublica". (Muuseas olgu märgitud, et nende Gaude
amuse salmide juures tuleb alati pead paljastada, vaatamata, kas 
Gaudeamus iseseisvalt lauldakse, ehk lauldakse nad refräänina lau
lule "Kui on kätte jõudnud sügise") Eriti tuleb veel meeldetuletada, 
et Rotalia värvidelaulu ajal peavad värvideklid tingimata peas 
olema! Kui mõnes teises korp! -is nende lipu ja värvidelaul lauldak
se, siis muidugi tuleb seda kaasa teha, nagu nende komme seda 
nõuab. Varsinais - soomlaste laul on seni Rotalias lauldud püsti 
seistes, kuid deklites. 

Rotalia värvidekkel on iga rotaluse au, ilu ja uhkuse sümbol. Te
da ei tohi kergelt igal juhul peast võtta, vaid ainult siis, kui sellega 
saab üles näidata ja toonitada oma austust, lugupidamist ja tänu. 

Loodan, et need vähesed ääremärkused aitaksid kaasa meie uusu
seid segitada ja neid tegelikult läbiviia. -
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ISETEADVUSELE! 

confr! Roman Ubakivi- New York 

New Yorgi konvendi nimekirjas on seitsekümmend kaks hinge. 
Manhattanis peetavate koosolekute atmosfääris töötavad ja õpivad 
oma teadmiste täiendamiseks kolmkümmend burssi. Sarnane vaim
suse ja tahtejõu pingutus vihjab selgelt saavutuste ja edu suunale 
kui ka ulatusele. 

Umbes nelikümmend kolm aastat tagasi suutsid kümme eesti tu
dengit rajada organisatsiooni mille liikmeskonna üldarvu peame 
varsti neljakohalise arvuga väljendama. Ja samas meie nimekirja 
esimesed viisteist liiget soetasid CIQ! võõrkeelses ja -meelses 
miljöös. Ei sugugi sõbralikumas ega meie eesmärkidele vastutule-
likumas, vaid pigem vaenulikumas suurlinnas. 

Terve dekaad on möödunud rotaluste invasioonist Manhattani, 
kuid siinsel kaljusel pinnal ei jää midagi silma mis seda fakti tähis
taks. Vilistlased ei saa küll ka väita, et nad Neeva kaldaile kuhjatud 
soise suurlinna ilmet oleksid oma näo järele ja suva kohaselt mõl-
kinud, kuid salata ei saa, et sellest hällist tärkas iseseisev rahvus
riik. Ei vajunud läbi liivakella tervet viisaastakutki kui Petrogradi 
poisid olid juba E. V. -ga maha saanud! Ajalooliseks hinnanguks lu
batagu siinkohal tsiteerida A. H. Tammsaaret, kes oma rahvuskaas
laste tuuma tabavalt paljastades aukartlikult tunnistas: "Litsid me
hed. .. aga veart mehed!" 

Nõndaks küll, kuid need ajad on olnud ja möödunud. Oleme vägagi 
sõnaohtrad minevikku meenutades, kuid tulevikku ei tihka nagu pii-
ludagi. Seda tendentsi põhjustab kahtlematult muuhulgas elukogemus, 
et ei kristallpall ega kohvipaks nagu suitsuvingki pole kellelegi pide
valt usaldusväärseid ennustusi pakkunud. 

Peame arvestama, et meie tänapäevase teadmiste tasemel on 
iga ennustus põhiliselt vaid enam või vähem haritud arvamus. Kõik 
selle ala eriteadlased ühinevad vaid ühes punktis: suurimaks puudu
seks usaldusväärse ennustuse tegemisel on küllaldaselt ulatusliku 
ja värske informatsiooni puudumine. 

Armsate kodumaiste mälestuste piiratud taustal meenub kõige 
võimsam ainuõigete ennustuste tegemise retsept naabertalu pere
naiselt. Temakesel oli harjumuseks päikseveerul tare äärde tatsu
da, harkisjalu ja käed puusas end ringi ööritades kuulutada reso
luutselt ja hingepõhjani veendunud toonil: "Ja, ja... küll ta nüüd 
homme teist teeb - kas peab üle või kukub lausa sadama!" Sarnase 
provotseeriva ennustuse mõtteks oli luureandmete kogumine naabri
perest, et "ettekuulutusele" laiemat statistilist alust luua. Järgmi
sel päeval oli temakesel rahuldunud sädistamiseks: "Noh, eks ma 
ju öelnud nii, " enda arvates täielik õigustus eelmise õhtu "ettekuu



10 
lutuse" andmeil. 

Eesti rahvusriigi suurmeestest on meie organisatsiooni kujunda
misele ja jumestamisele jõuliselt jäksu pakkunud kadunud vill Jüri 
Uluots. Tema "Eestimaa õiguse ajalugu" tihenes poliitiliseks ideo
loogiaks, millise kadunu suutis kirjas jäädvustada pool aastat enne 
meie hulgast lahkumist. Vastavalt meie lugupeetava õpetlaspoliitiku 
elutööst võrsunud veendumusele "... Eestlase arusaamises üksik
inimene, olles lagundamatu tervik ja vajades individuaalseid vaba
dusi, on siiski liige ühiskonnas, millest võrsuvad üksikule õigused 
ja vabadused, aga ka kohustused ja koormused. Üksikinimene on 
seega seoses kaasinimestega minevikus ja olevikus, mistõttu indi
viduaalsed vabadused ei või olla piiramatud ega võimalda inimkonna 
elus korralagedus!. Üksikinimene on eestlase arusaamises parata
matult suurema ühiku liige. See suurem ühik, vastava rahva näol 
ajalooliselt vastaval maaalal juurdunud ja ühise kõrgema võimu alla 
koondunud, on riik. " 

Riik, rahvus ja kultuur on olnud eestlaskonna indiviide juhtivaks 
kolmainuseks. Pagulaskond eksisteerib väljaspool omariiklikku 
organisatsiooni eri riikides. Riik on kaotatud ja rahvus kipub käest 
libisema, omakultuuri jätkamise võimalustest rääkimatagi. Nii 
seisab meist iga kallis ja väärtuslik üksikeestlane psühholoogiliselt 
alasti või meeltesegaduses püüab end kuidagi katta silmapetteks 
poliitilise omariikluse auväärse ent nähtamatu mantliga. Meie mo
raalne ja poliitiline tervis vajab ravimit ja - ruttu. 

Need, kes varem kodumaal on kogenud kui palju Rotalia on pakku
nud, näikse kahtlevat, kas ta enam iialgi seda või enamat suudab. 
Vaevalt küll, kui me ei suuda vabaneda autosugereeritud psühhoo
sist, et "meile ei anta, meil ei ole ja meie ei saa". Allakirjutanu 
on noor vaimult ja naiivne uskuma, kui ka selles suunas tegutsema 
Rotalia raamides, et vabade meestena vabastaksime ka oma vaimu 
kammitsaist. Selle mõttega koputan siinjuures rotaluste iseteadvuse
le ning vihjan indiviidi tähtsusele ülemaailmses ulatuses. 

Kuna Jaan Pagulane ja Juss Asunik lahendavad "Tulimulla" veer
gudel üldrahvuslikus skaalas samu probleeme, piiran käesoleva ai
nult meie suletud ühiskonna murede, kahtluste ja kartuste nottimiseks. 
Minu isiklikku alaväärsuse kompleksi rahvuse rõhutud ja muremusta 
mineviku pärast - noh need seitsesada aastat orjapõlve, slaavlaste 
rüüste- ja vägistus-retki, millistest ebameeldivustest palju kergemi
ni polnud seeditavad esimese öö õiguse lood, olgu siis saksa, taani, 
rootsi või poola keelsetes sosistustes, lõunanaabriga vahekordadest 
rääkimatagi - avitas Sir Winston Churchill oma viimase ajalookäsi
tusega palju leevendada. Kuna vana Win'i kõnekunst ja suleosavus 
oma voolavuses võibolla ei rahulda karmilt teadusliku objektiivsuse 
nõudeid, esitan allpool Sir Flinders Petrie vaateid rahvuste segune
misele, milline protsess omakorda sigitab kultuure ja tsivilisatsioo
ni arenguteele peksab kühme ja lõhke. 

Huvitavast XX sajandi indiviidi kaitsjate triost vaatles euraasia-
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sest Krahv Coudenhove-Kalergi indiviidi katseklaasis ja seadis to
taalse indiviidi vastumürgiks totaalsele riigile, kuna vill Jüri 
Uluots oli huvitatud indiviidist peamiselt kui meie rahvusriigi alg-
rakust ja ainult alljärgnevalt tsiteeritud autor valgustas indiviidi 
kandvat osa tsivilisatsioonide loomisel ja hävitamisel, esitades 
hästi põhjendatud seisukohti ning reegleid, millistega arvestamine 
loodetavasti aitab meid oma praegust probleemi rünnata konstruk
tiivselt; On ju tema vaatlused nii põhjalikud ja avarad, et meie eri
olukord mahub defineeritud tsüklisse lahedalt ning lubab asjakäikude 
suunda tulevikku projekteerida, kui minevik korrektselt tabatud ja 
kaardistatud. 

Eesti rahva tulevikku vaadates näen, et meie alles ärganud noo
rel rahval, kelle sünni kirjanduslikuks prohvetiks oli Nobeli kir
jandusauhinnaga kroonitud Balti aadlik,on ees erakordselt pikk ja 
viljakas loomingjärk, kuna oleme selleks enam kui küpsed. 

Selle veendumuse vaimseks mõjustajaks on ilmunud "Tsivilisat
siooni revolutsioonide" geniaalne autor W. M. Flinders Pettie, 
D. C. L., LL. D., F. R. S., F. B. A., omal alal ületamatu klassik, 
kellele on nii tugevasti nõjatunud O. Spengler kui Toynbee, et tsivi
lisatsiooni tsüklite teooria avastaja ise on laiemale üldsusele jää
nud tundmatuks. 

Analüseerides kaheksat tsivilisatsiooni tsüklit Vahemere-mail 
alates eelajaloolisest ajast, kuulus Briti arheoloog esitab järgmisi 
vaatlusi ja seisukohti. "... Perioodide järjekord umbes 1500 a. 
vältavas tsivilisatsiooni tsükleis on tavaliselt sama, kuid hilisema
tel ajastutel on perioodide kestvus pikenenud, nii et viimase, s.o. 
keskaegse ehk kaheksanda perioodi arhailisusest vabanemise vaba
n e m i s e  p ö ö r d e p u n k t i d  r i v i s t u v a d  j ä r g m i s e l t :  A .  D .  1 2 4 0  s k u l p t u u 
ris tärkab uus vool; 1400 maalikunst lõplikult vabanenud arhai
lisusest; 1600 murrang kirjanduses ; 1790 uus väljendusviis 
muusikas ; pääle 1910. loodusteaduste baseerumine uutele 
alustele ja samaaegselt majandusliku jõukuse tärkamine, 
millise perioodi kestvuseks on olnud keskmiselt neli sajandit. " 

Vaadelnult rahvuste osa tsivilisatsioonis leidis autor, et "tsivi
lisatsioonide perioodid sõltuvad ainult inimestest, vaatamata 
nende ümbrusele ja positsioonile, nagu etruskide tsivilisatsioon 
Itaalias, kreeka tsivilisatsioon idamail ja araablased Hispaanias. 
Paigalpüsiva ja segunemata rahvuste tsivilisatsioonid on erandi
tult kõdunenud oma kõrgpunktidelt, milliste saavutamise järele on 
inimesed muutunud nii nõrgaks, et neil algatusvõime on täielikult 
kadunud. Ainult uue rassi sissetungimine, resp. segunemine, suu
dab vältida katastroofi. 

Arvestades generatsiooni keskmiseks eaks ca kolmkümmend 
aastat, võime väita, et igal inimesel on sajandi vältel kumme esi
vanemat; kuue sajandi vältel miljon esivanemat, seitsmesaja aasta 
vältel kümme miljonit ja kaheksa aastasajandi järele sada miljonit 
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esivanemat. Seega seitse või kaheksa sajandit kahe rassi segunemi
sel igal tavalise suurusega maal annab maksimaalse esivanemate 
omaduste ristumise, nii et mõlemate rasside kõik omapärad suuda
vad täielikult seguneda. Umbes kaheksandal sajandil pääle originaal
set segunemist algab rahvuse kõrgeima vaimsuse ja suurima võim
suse periood, väldates neli kuni viis sajandit, peegeldudes erinevate 
indiviidide saavutustes. Iga tsivilisatsiooni allikaks on tõugude segu
nemine. 

Edu ei saavutata võitluseta. Inimene peab heitlema looduse või 
kaasinimestega degeneratsiooni vältimiseks. Mida visamalt rahvas 
võitleb, seda võimelisemaks ta muutub. Põhjamaised rahvad, har
junud loodusega heitlema, lõunapoolsetesse sõbralikuma kliimaga 
maadesse asunult lokkavad tohutu viljakalt.. . 

Niipea kui arhailisus kaob ja saavutatakse täielik väljendusvaba-
dus, lakkab heitlus raskuste ja ebakindlustega ning rahvus on küps 
kaoseks. Mida kergemaks on elu muudetud, seda hõlpsamini laastab 
rahvust kõdunemine ja degratsioon. .. 

Legaalne elukorraldus ehk põhiseaduslik ajalugu on vaid aher 
väljamõeldis võrreldes kunsti, kirjanduse, loodusteaduste või ma
jandusteaduse püsivate väärtustega. Igas tsivilisatsioonis on olu
l i n e  m i s  i n i m e s e d  t e e v a d ,  k u i d a s  n a d  a r e n e v a d  o m a  
v õ i m e t e s  j a  m i d a  n a d  s i g i t a v a d  t u l e v a s t e l e  p õ l v e 
d e l e .  

Iga uue rassi invasiooni puhul, mis on vajalik alus igale uuele 
tsivilisatsiooni perioodile, on võimul mõni tugev isiksus, kelle 
autokraatiata pole vallutamine mõeldav. Sarnane periood on tavali
selt kestnud neli kuni kuus sajandit. Järgmiseks poliitiliseks eta
piks on oligarhia, mil juhtimine küll veel oluline, kuid üksmeel 
säilitatakse seaduslikul alusel autokraatia. Kestvus samuti neli 
kuni kuus sajandit. Lõpeks teostub aeglane ümberkujundumine demo
kraatiaks. Selle umbes neli sajandit vältava protsessi jooksul esi-
aegselt libistutakse edasi varem kogutud ja investeeritud jõuku
sel tsivilisatsiooni pidevalt kõdunedes kuni närbuva tsivilisat
siooni alaväärtuslik rahvastik pühitakse minema tugevama 
ja tervema rassi poolt. Sarnane on valitsus vormi järjekindel areng 
ja sugulus tsivilisatsiooni tsükli perioodidega... " 

Kuna meie arvuline vähesus ja vastumeelsus majandusliku jõu 
koondamise vastu dikteerivad meile vaimuga vallutamise tehnika, 
siis vaadelgem millised horisondid on avatud meile teaduse tippude
le rühkimiseks. Autoriteetseim vastava ala kaart on koostatud John 
J. Grebe poolt ja koos selgitava kõnega esitatud 14. mail 1955. Cleve
land, Ohio "National Science Fair'il". Möönates, et uurimustööde 
rõhk on kaldumas makrokosmoselt mikrokosmosele, rõhutab Dow 
Chemical Company uurimisosakonna direktor mõlemate äärmuste ja 
nende vahel asuva tundmaõppimise vajadust ning graafiliselt demons
treerib meie tohutut teadmatust loodusteaduste vallas. Tõsisele töö
mehele on kõik teed avatud nii üliväikeses, kui hiiglaslikus ilmas, 
kinnitab see teadlane oma kõnet teoloogiasse suunamisega lõnetades. 
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Vaevalt suudab keegi meist ise aimatagi, milline tuleviku unistus 
võib meis tukkuda või alateadvuses mürgeldada. Loogem oma vend-
lusühingus õhkkond kui ka ümbruskond vaimseks ning moraalseks 
arenguks. Olgu meie iseteadvus siduvaks lüliks vanadele ja noortele 
sõpradele nii, et noorliikmed ei tunneks end neljakümne miljoni aas
taga lahutatud olevat tegevliikmetest ega viimased omakorda vilist
lastest nagu catarrhini homo sapiensest. 

Ühise doktriinita ja eriealiste koosseisuga gruppide kokkutulekuil 
alati esinevat mittemõistmist võime kahjuks märgata mõnigi kord 
kommerssidelgi, kus vahest jahe tähelepanematus on vastuseks 
pealiskaudsele, kui mitte egoistlikule huvile. Meie lootuseks on tõe
lisest haridusest võrsuv arusaamine, mis aitab vältida iseteadvuse 
viletsaid sugulasi, milledest meie oma vanarahva tarkus pajatab 
"uhkus ajab upakile, kõrkus käima käpakile! " 

USA's on m§ie pingutused avaliku elu raamides olnud silmapaist
valt mitmekesised, kui mitte laialivalguvad. Kas ei aita meie endi 
iseteadvust kõige paremini kosutada habras ja visalt võrsuv, ent 
väärkohtlemisel kõige kiiremini närtsiv usalduse õis? Armsad vii! 
vii! ja confrlconfr!: noorliikmed on asetanud selle õie Rotalia al
tarile. Süvendagem vallutusteks vajalikku iseteadvust isikliku ees
kujuga - esiteks, lõpuks ja alati Rotalias! 

ROTALIA AUSTRAALIAS 
vii! Walter Põder - Sidney 

Oled vist juba ammu oodanud teateid Sydneyst. Luba siis, et pa
jatan Sulle nüüd mõnda meie elust-olust. 

Täpselt pool rotaluste perest Austraalias asub Sydneys ning selle
pärast on vaid loomulik, et püüame siin omavahelisi sidemeid alles 
hoida, neid tugevndada ja arendada. Käime koos järjekindlalt umbes 
kord kuus. Palju meid ei ole, kuid siiski igakord peame ära oma 
KKK! või EKK!, kus kuulame ära USA, Kanada ja Rootsi koondis
telt sissetulnud kirjad, arutame jooksvaid asju - niipalju kui neid 
juhtub olema - ja "läbirääkimiste" päevakorra punkti all vahetame 
mõtteid küsimuste üle, mis seose Rotalia siseeluga. Pärast koos
olekut muidugi järgneb seltskondlik osa. 

Kokkukäimise kohaks oli meil alguses iga meie liikme kodu va
heldumisi, kuid nüüd on meil olemas kindlakujuliseni CIQ! vii! V. 
Jaasoni majas Newporti linnaosas. See on, muide, päris konvendi 
korter ilmega kah - väike vapp lippudega seinal, rapiir jne. 

Eriti vii! Jaasoni õhutusel oleme teinud suhteliselt edukaid kat
seid Rotalia pere suurendamiseks noorte juurde värbamise teel, 
kuigi selleks Sydneys väga palju võimalusi ei ole. Möödunud aastal 
astus meile liikmeks Hans Johanson, kellest vahepeal on saanud 
väga tubli rotalus. Aastapäeva kommersist peale ta juba kannab 
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Rotalia värve auga ja on neid väärt. Ta on aktiivne mees ka väljas
pool meie kitsamat ringkonda, olles m. s. Sydney eesti üliõpilas
konna esimees ja üliõpilaskonna ajakirja "Mõttekriips" peatoimeta
ja. Õpib Sydney ülikoolis majandusteadust. 

Sel aastal saime juurde ka kaks mustateklimeest. Need on Georg 
Karlov, vii! O.Karlovi vennapoeg ja Georg Juurik. Mõlemad õpivad 
Sydney ülikoolis õigusteadust. 

Meie tegevusest võiks märkida nädalalõpu väljasõitu Sydney lähe
dasse Katoombasse, mis asub kõrgel mägedes ja kus vii! Kalpusel 
on suvila. Kõigil ei leidunud küll aega sellest osa võtmiseks, kuid 
kes kaasa läksid, seda ei kahetsenud. 

Ei või mainimata jätta ka asjaolu, et sel aastal Rotalia on EKL!-i 
Sydney Koondise presideerivaks konvendiks. Sel puhul - arusaada
valt - seenioril, confr! L. Klettenbergil, on lisakohustusi õige oht
ralt juures, kuid peab ka ütlema, et ta kannab oma kõrget ametit 
vajaliku väärikusega ja EKL!-i asjad on igati korras. Aktiivset ja 
tänuväärset abi saab ta s.a. Rot!xx-lt confr! L. Oravalt (kes muide 
on ka Sydney Eesti Seltsi sekretär). 

Vii! R. Kalpus on Sydneys tegutseva Akadeemilise Koondise esi
meheks. Koondis hõlmab korpüde ja seltside liikmeid ning eesmär
giks on korraldada Tartu eeskujul 1. mai ja 1. dets. pidusid ning 
stipendiumitega toetada praegu siin ülikoolis õppivaid noori. 

EKL!-i ürituste hulgas on olnud, peale igakuiste seniorite koos
olekute, hästi õnnestunud õlleõhtu koos Läti Korporatsioonide Liidu
ga ning kahjuks luhta läinud (vihma tõttu) suvepäev. Nüüd on augus
tis ette nähtud kella viie tee daamidega, tantsuga jne. 

Karta on, et meie tegevus veelgi laieneb, ja seekord üle Sydney 
piiride. Nimelt on meile tehtud ettepanek hakata välja andma "Meie 
Sidet" üks kord kahe aasta tagant. Võtsime selle ettepaneku vastu, 
kuigi teatud ebakindlusega hinges, sest pole sugugi veel selge, kui
das meie väike pere suudab selle suure ülesandega tulla toime. Üks 
on igatahes kindel: kui meie kord asja ühiselt ette võtame, siis 
saame sellega hakkama kah! Kuid rõhk on muidugi sõnal "ühiselt" 
ja see haarab kõiki neid rotalusi, kes elavad Sydneys, Melbourne'is, 
Adelaide'is, Perthis ja mujal Austraalias. Niisiis, armsad vennad, 
hakake juba aegsasti midagi sepitsema ja häid mõtteid kirja panema; 
artikleid ja muid kirjutusi läheb varsti vaja. Mis laadi see kõik peab 
olema, nähtub "Meie Side" eelmistest numbritest. 

Kavatseme siin Sydneys pidada arhiivi, kogume iga ürituse pilte 
jne. Samuti tahaksime kokku saada kõigi Austraalias elunevate kaas-
veiid^de lühikesed elulookirjeldused ja pildid. 

Suure kubusega saime mõni aeg tagasi kuulda vii! Viljar Kopli 
surmast (suri Adelaides 28. 4. 56). "Meie Kodus" oli sel puhul sur-
makuulutus meie kui ka EKL! -i poolt ja seenior kuulutas välja lei
na kolmeks nädalaks. 

Sydney koondise praegune praesidium on järgmine: 
Rot!x - confr! L. Klettenberg, Rot!xx - confr! L. Orav, Rot!xxx -
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vii! V. Põder, olderman - vii! I. Tammelo. 

Lõpuks veel, teatame, et Austraalia Koondise liikmemaks on 
määratud 1956 aastaks järgmisena: Sydneys asuvad vii! ja t!l! 
XJ 2.0.0, ülikoolis õppivad t! 1! t* 1.0.0, väljaspool Sydney'd asuvad 
vii! jat!l! 10/-, reb! ja. 111! 10/-aastas. 

Selline oleks siis lühike ülevaade meie elust Sydneys. Loodan, 
et see Sulle ei olnud huvita. 

PILK TORONTO KONVENTI 
confr! Felix Koop - Toronto 

Raamatuvirnad, paberirullid, magamiskotid, toatuhvlid ja muu 
selline on kevadeksamite lõppedes C!Q!'st jälle kadunud. Ruum on 
jälle alaliselt peorüüs - olles igal kesknädala õhtul K! liikmete koh
tumispaigaks. 

Nagu ära toodud "Meie Side" eelmises väljaandes, lõpetas sel 
kevadel Toronto ülikooli tehnilise fakulteedi viis rotalust. Kohe 
peale eksamite lõppu toimus C!Q!'s lõbus koosistumine, kus ka 
eksamitulemuste mitteteadmine ei suutnud tuju rikkuda. Kevadkom-
merss toimus C!Q!'s 2. juunil 22 osavõtjaga. Sellele järgnes järel-
istumine mis kestis üle kesköö. Hiljem leiti kaminal rippuvast 
sarvest 21. 5. 03. kommerssiveini, millises asjaolus on tehtlemata 
süüdi karske olderman ja ausad rebased. Värsked värvikandjad on 
confr!confr! Y. Saar, J. Soosaar ja E. Õunpuu. 

Vii! H. Mandel pühitses oma 40. a. sünnipäeva 13. juunil, kosti-
tades sel puhul rotalusi C!Q!'s. Pr. Mandel oli valmistanud maits
va laua, millele ka agaralt au tehti. Koosolijaid oli 15, nendest neli 
daami. Kõnedega juubilari poole pöördudes andsid õnnitlusi üle se-
nior confr! E. Karuks ja vill O. Timmas. Senior oma kõnes tänas 
vii! MandeVit eriti tema alalise hea kaasabi eest K! tegevuses, soo
vides jõudu ja head kordaminekut ka tulevikus. Hoolitsedes nelja 
daami eest, tundis juubilar end õhtu jooksul üsna hästi ning välja 
arvatud mõned erandid, "andis sisse" ainult iseendale. Tuleviku
plaane ei avaldanud, kavatseb aga ikka konvendile toeks olla. 

Suvekuudel püüavad konvendi liikmed veeta ühiseid nädalalõppe 
ja jatkata iganädalast kokkutulekuid C!Q!'s. 

NEW YORGI K! TEGEVUSEST 

Üks üritus, mis oma isepärasuse, huvitavuse ja lõbusa tuju tõttu 
kõigile kindlasti kauaks meelde jääb, oli konvendi väljasõit Baltimore, 
kus leidis aset ka ametlik referaattund. 

Koguneti vii! Ise ilusasse korterisse, kus kokkutulijaid kostitati 
lõunasöögiga. Kes sellest esimesest ametlikust rotaluste kokkutule
kust Baltimores osa võtsid, seda võite näha kaanepildilt. Võiks 
märkida, et 2 autot rotalustega tulid New Yorgist, 1 autotäis Wilming-
tonist (seal elunevad kohal 100%) ja üks auto ühe mehega isegi 
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Bostonist. Vastastikuseid tutvusi tehti palju, ei olnud ju Baltimore 
vilistlased suuremat osa kohaletulnud tegevliikmeid ja rebaseid ku
nagi enne näinud, ja vastupidi - kl liikmed tut vusid Baltimore vi-
listlastega. Referaattunniks oli kohal juba 6 vill, 6 confr 1 ja 3 reb!, 
kes kuulasid huviga reb! Rein Ise poolt esitatud referaati "Ohvitse
ride ettevalmistamine USA ülikoolide juures". Kuna referent ise 
oli just lõpetamas reservohvitseride kursust Johns Hopkinsi ülikoo
li juures, kandes seal kadett-koloneli auastet, siis oponentidel, 
kelledeks olid vii! Pedak ja confr! Kaup, ei olnud kuskilt palju mi
dagi "kinni hakata" . Referaat tunnustati vastuvõetuks kohustusliku 
rebase referaadina. 

Kuna samal õhtul peeti Baltimore Eesti Seltsi suur maipidu, siis 
siirduti üheskoos sinna, kus Rotalia "meeskond" täienes veel vii! 
Mandre ja confr! Lõokese näol, nii et suutsime oma mõju ka seal 
täielikult maksma panna. Peale mitmesuguseid seiklusi jõudsid New 
Yorgist ja Wilmingtonist kohalesõitnud k! liikmed järgmisel päeval 
vii! Mandre korterisse, kus hoogus pidu edasi kestis. Improviseeri-
ti ka orkester, koosseisus vii! Mandre (klaver), reb! Saimre (kla
ver), confr! Lõoke (kastrulikaaned) ja confr! Kiiss (kastrul). Juba 
väsima hakkavatele pidulistele jõtudis värsket täiendust b! vii! Mari
puu näol, mille üle oli ka seepärast hea meel, et nüüd olid seega 
kõik Baltimores elunevad rotalused NY ja Wilmingtoni meeste poolt 
ihusilmaga ära nähtud! Ei saa mainimata jätta, et külastati ka vii! 
Pedakut, vii! Sööt'i ning vii! Maripuud. 

18. mail peeti Balti Majas E!K!K! ja K!K!K!. Kohal 18 rotalust. 
Arutati eelseisva kommersi probleeme. Kuna leiti, et distsipliin 
kipub jällegi lonkama, siis määrati konvendi kassa täiendamiseks 
ja tegevliikmetele korra meeldetuletamiseks, et iga tegevliige, kes 
ilma deklita koosolekule ilmub, tasub $ 1. 00 trahvi. Samuti tooni
tati, et hilinemise ja põhjuseta puudumise trahve tuleb jällegi sisse 
nõudma hakata, milline kohustus praesidiumil soiku oli jäänud. 

25. mai läks ajaloolise sündmusena kalendrisse, kuna sel päeval 
otsustas koondus endale lõpu peale teha ja vastavalt juba eelmise 
aasta lõpus vastuvõetud otsusele likvideeruda. Samas valiti ka juba 
uus USA vilistlaskogu juhatus, koosseisus: esimees - vii! Heikki 
Leesment, abiesimees ja laekur - vii! Sulev Kelder, kirjatoimeta
ja - vii! Victor Kõressaar. Kõik võlad otsustati kustutada konvendi 
kasuks. 

8. juunil kogunesid 4 vii!, 16 t! 1! ja 9 1! 1!-reb! Balti Majja, et 
osa võtta referaattunnist, EIK!K!'st ja kommersipäeva vastuvõtmi
sest. Refereeris 1! 1! Hans Horn doktorikraadi omandamise tingi
mustest USA ülikoolide juures. E!K!K! otsustas värvid anda nelja
le - kelledest pikemalt allpool. 

Kevadkommerss peeti 9. juunil Eesti Majas. Kõnelesid Rot!x 
confr! Ubakivi, vii! Leesment (kõne isamaale), confr! Keder (kõne 
vilistlastele), confr! Pais (kõne lahkunute ja langenute mälestusele' 



NY kl värsked värvikandjad ja rebased 1956 a. kevadkommersil. Vas. paremale. Istuvad-
confrIconfr! Aavo Soobert, Arved Laev, Hellar Grabbi (abiolderman), vii! Elmar Kuusler 
(oid!), confr!confr! Eino Kooba, Hans Horn. Seisavad: reb!reb! Udo Vaher, Väino Ader 
Heino Ainso, Jüri Tint, Tõnis Kelder, Andres Männik. ' ' 
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ning oid! vii! Kuusler. Hoogsast kommersist võtsid osa 39 rotalust, 
kelledele lisandusid sellele järgneval söökide-jookidega kaetud 
laua taga "istumisel" 6 külalist-kaasvõitlejat. 

Jaanipäeval võttis konvendi käsipallimeeskond osa võistlustest 
Lakewoodis. Kuna raske on kord omandatud traditsioonidest loobuda, 
siis tuli ka seekord kaotused vastu võtta. Võrkpallis kaotati 2:1 Coll-
ege Pointi meeskonnale ja 2:0 Lakewoodile, ning korvpallis 49:39 
Lakewoodile. Oma parima Rotalia värve kaitstes tegid vii! Laupa, 
confr! confr! Horn, Soobert, R. Grabbi, H. Grabbi, 1! 1! Parma ja 
reb! Saimre. 
U u e d  t e g e v l i i k m e d .  

c o n f r !  d r .  H a n s  H o r n ,  s ü n d i n u d  N õ m m e l  1 0 .  v e e b r .  ,  
1926 Eduard Horni pojana. Keskkoolihariduse omandanud Tallinna 
Reaalkoolis, mille lõpetas 1943. Selle järele siirdus Soome, kus 
JR 200 koosseisus tegi kaasa võitlused Karjala rindel. Tuli "soome-
poiste" grupiga tagasi Eestisse, kust rinde kokkuvarisemisel taan
dus Rootsi. Alustas õpinguid Uppsala ülikoolis 1946, jätkates neid 
Stockholmi Tehnilises Instituudis, mille keemiateaduskonna lõpetas 
1949. Tulles USA'sse a. 1950 jätkas ta edasiõppimist Northwestern 
University's. Sai stipendiumi USA Aatomienergia Komisjonilt ja 
töötas õppejõuna ülikooli juures, omandades doktori kraadi keemias, 
erialaga elektriline keemia. Avaldanud uurimusi-artikleid USA tea
duslikkudes ajakirjades. Praegu töötab Du Pont Co juures Wilming-
tonis. 

Korp! Rotaliasse astus lihtliikmena Stockholmis, detsember 1949. 
Akadeemiliseks isaks on vii! Kristjan Joost. Tegevliikmeks vastu 
võetud 8. juunil, 1956. 

c o n f r  !  d r .  E i n o  K o o b a ,  s ü n d i n u d  2 3 .  a u g .  1 9 2 6  T a l l i n n a s ,  
Jaan Kooba pojana. Keskkoolihariduse omandas Jakob Vestholmi 
gümnaasiumis, mille lõpetas 1944. Alustas arstiteaduse õpinguid 
Müncheni ülikoolis Saksamaal 1946, jätkates neid Mainzi ülikooli 
juures kuni 1949, millal siirdus USA'sse. 1951 läks Shveitsi, kus 
jätkas arstiteaduse õpinguid Zürichi ülikoolis, lõpetades a. 1955 
dr. med. kraadiga. Tulles tagasi USA'sse tegi läbi internshipi Knick-
erbockeri Hospitali juures New Yorgis ja alates k. a. juunikuust ni
metati sisehaiguste osakonna juhatajaks Portchester United Hospi
tali, Westchester County's, N. Y. 

Korp! Rotalia rebaseks võeti vastu augustis 1952, New Yorgis. 
Akadeemiline isa on vii! Osvald Laurits. Tegevliikmeks võeti vastu 
8. juunil 1956. 

c o n f r !  A a v o  S o o b e r t ,  s ü n d i n u d  3 .  j u u n i l  1 9 3 0  T a r t u s ,  
Albert Sooberti pojana. Keskkoolihariduse omandas Augsburgi 
Eesti Gümnaasiumis Saksamaal, mille lõpetas 1949. USA'sse siir
dus a. 1950. Ülikooliõpinguid alustas 1953 University of Delaware's, 
masinaehituse (Mechanical engineering) alal. 1955 siirdus Drexel 
University'sse, mille õhtukursustel käib praegu, ühtlasi töötades 
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National Vulcanized Fiber Co. juures (Wilmingtonis) standard-
engineer'ina. 

Korp! Rotalia rebaseks vastu võetud New Yorgis nov. 1954. 
Akadeemiline isa on confr! Johannes Kaup. Tegevliikmeks vastu 
võetud 8. juunil, 1956. 

c o n f r  !  A r v e d  L a e v ,  s ü n d i n u d  2 0 .  j a a n u a r i l  1 9 2 6  K u n d a s ,  
Karl Laev'a pojana. Keskkoolihariduse omandas Riiklikus Inglise 
Kolledzhis ja Jakob Vestholmi gümnaasiumis, lõpetades viimase 
1944. Ülikooliõpinguid alustas Bonni ülikoolis Saksamaa] a. 1946, 
kus õppis filosoofiat ja inglise filoloogiat kuni 1950, millal siirdus 
USA'sse. Jätkas õpinguid Columbia ülikoolis 1954, kus valmistab 
end ette doktorikraadile etnoloogias ja germaani filoloogias. 

Korp! Rotaliasse vastu võetud lihtliikmena New Yorgis juunis, 
1955. Akadeemiliseks isaks on vii! Vikto Kõressaar. Tegevliikmeks 
vastu võetud 8. juunil 1956. 

KORP! ROTALIA VABAS MAAILMAS VIIBIVATE LIIKMETE 
NIMEKIRI, seisuga 1. juuli 1956. 

A u s t r a a l i a  
vilistlased: 
1) Vii! JAASON, Viktor - 2 The Avenue, Newport, N.S. W. 
2) " KALPUS, Richard J. - 33 Parsley Rd. , Vaucluse, N.S. W. 
3) " ICARLOV, Oskar - 7 Melville St. ,Ryde, N.S.W. 
4) " LEPP, Augustin - 107 The Strand, Bedford Park, Perth, W. A. 
5) " PÕDER, Walter R. - 29 Alma Rd. , Padstow, N. S. W. 
6) " SISKA, Voldemar - 51 Park T-ce, Hillside, S. A. 
7) " TAMME LO, Ilmar - 91 Berry St., North Sydney, N.S.W. 
8) " TUDEMANN, Gustav - 41 Thomas St. , Forbes, S. A. 
9) " UUSNA, Sergei - 94 Rawlins St. , Glendalough, Luderville, 

W. A. 
tegevliikmed: 
1) Confr! ARAK, Jüri - 25 Fairbairn Rd. , Toorak, Vic. 
2) " JOHANSON, Hans - 8 Godfrey St., Penhurst, N.S.W. 
3) " KLEMMER, Georg - 151 Quarry Rd., Ryde, N.S.W. 
4) " KLETTENBERG, Lembit - Post Office, Heathcote, N.S.W. 
5) " ORAV, Louis - 4 Smith St., Parramatta, N. S. W. 
6) " RÄIMET, Enn - 30 Grizier Ave., Daw Park, S. A. 
7) " REILJAN, Fromhold - Purches St., Vermont, Vic. 
8) " RUKKEL, Helmut - 35 Victoria Rd. , Malvern, Vic. 
9) " TÜNDER, Johannes - 13 Chaston St., Wagga, N.S.W. 
10) " ÜKSKÜLL, Kirill - 25 Bynya Rd., Palm Beach, N. S. W. 

rebased: 
1) reb! JUURIK, Georg - 10 River Dale Ave. , Marrickville, N.S.W. 
2) " KARLOV, Georg - 24 Warf Rd. , GladesviUe, N.S.W. 
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K a n a d a  
vilistlased: 

1) Vii! AHMAN, Arnold 
92 Fennel Ave. E. Hamilton, Ont. 

2) ALT, Kuno 
63 Walmsley Blvd. Toronto, Ont. 

MA-8 033 

3) BACH, Mihkel 
152 Bloor St. W. Toronto, Ont. 

4) ERLEMAN, Viktor 
3007 St. Catharine St. W. Montreal, Que. 

5) HAABNÜT, August 
424 Davenport Rd. Toronto, Ont. 

WA3-3643 

6) HABICHT, Hans 
1833 St. Germine Blvd. Ville St. Laurent, P.Q. 

7) HANSEN, Juhan 
Kensal Park P. O., Ont. 

8) HANSEN, Jüri 
811 Elias St. London, Ont. 

9) JASKA, Elmar 
261 Fifth Ave. Ottawa, Ont. 

10) JOAS AARE, Eerik 
25 Ravina Cresc. Toronto, Ont. 

GE-9586 

11) JOAS AARE, Mart 
221 Victor Ave. Toronto, Ont. 

HA-7129 

12) JOMM, Aleksander 
3785 Dupuis Ave. Apt. 16,Montreal 129 

RE3-1678 

13) JÄNES, Lembit 
Fishery Products Ltd. Trespassey, NFDL 

14) JÜRIMA, Ülo 
30 Rannymede Garden 

RO-71371 

15) KARU, Heinrich 
50 Duke St. London, Ont. 

16) KAS AK, Arnold 
4816 Wilson Ave. Montreal, P.Q. 

DE-8845 

17) KIVESTU, Juhan 
588 Westluke Ave. Montreal 129 

DE-0685 

18) KRABI, Feliks 
513 Christie St. Toronto, Ont. 

LE5-6173 

19) KUKKUR, Hendrik 
2368 Queen St. E. Apt. 19, Toronto 

OX4-1358 

20) KULGMA, Artur 
2368 Queen St. E. Toronto 

0X9-0757 

21) KURIS, Eino 
81 Glenmount Pk. Rd. Toronto 

OX4-4278 

22) KUUTMAA, Eduard 
43 Duggan Ave. Toronto 

MA-0228 



21 
23) Vill KÄBIN, Abel Victor 5-4147 

Wilton Farm, Oakville, Ont. 
24) LAANSOO, Feliks RE3-6889 24) 

2727 Maplewood Ave. Montreal 
25) LEPIK, Osvald R02-7025 

328 Beresford Ave. Toronto 
26) LEETE, Taimo P069156 26) 

310 9-th Ave. Ville La Salle. Montreal 
27) LEPSON, Albert 27) 

67 Gary Ave. Hamilton, Ont. 
28) LIIDE MAN, Georg CL1-9222 

34 35-th St. New-Toronto, Ont. 
29) LÄTE, Juhan BE3-2545 29) 

60 Beaverbrook Ave. Toronto 
30) MALDRE, Elmar HA-7231 

28 Fairview Blvd. Toronto 
31) MANDEL, Harald OX9-1628 

42 Columbine Ave. Toronti 
32) MÄGI, Raimond R09-2374 

87 Pacific Ave. Toronto 
33) MÜÜRSOO, Jüri WE-0439 

1817 Dorchester St. W. Montreal 
34) NÕMM, Oskar WA-3666 

4525 Trenholme Ave. Montreal 
35) OJAMAA, Ülo 

Q.N.S. & Labrador Rly Co. Seven Island. Que. 
36) PALOOTS, Gustav 

R. R. nr. 2 Delhi, Ont. 
37) PALS, Ilmar 

38) RAIT ARE, Lembit 
Roxboro, P.Q. 

39) RAUD, Jaan 
Int. Prov. Pipe Line Co. 10049 Jasper Ave. Edmonton, 

Aita. 
40) RIGA, Heino LE4-2812 

99 Ellsworth Ave. Toronto 
41) RISTMÄE, Oskar BA5-495C 

225 Polyntz Ave. Toronto 
42) ROMMAN, Aimar 

Vancouver 
43) SUURSÖÖT, Helmut WAl-5563 

47 Elm Ave. Toronto 
44) TARENDI, Alon HU8-5067 

482o Borden Ave. Apt. 20 Montreal 
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45) Vill THOEN, Erik CL9-1532 

33 Gair Dr. Etobicoke, Ont. 
TERASMÄE, Enn 

475 Waterloo Ave. Quelph, Ont. 
TERASMÄE, Jaan 

1292 Gilborn Ave. Ottawa, Ont. 
TIMMAS, Osvald RE-0326 

176 Marlee Ave. Toronto 
TOIGER, Endel 

Murillo, Ont. 
TOMINGAS, Fred , - R09-2647 

76 Gotic Ave. Toronto - . ^ , 
TÕIGAST, Helmuth RU1-1429 

176 Fairholme Ave. Toronto 
TÕRMAKÜLA, Johannes WA3-3643 

424 Davdnport Rd. Toronto 
VAHER, Arved R07-4104 

75 Cayuga Ave. Toronto 
VALLNER, Johannes 

182 Biggins Ave. Sault Ste Marie, Ont. 
URVANDI, Paul EL-9450 

4865 Cumberland Ave. Montreal 

tegevliikmed: 
1) AUKSMANN, Boris RE-U823 

3265 Goyer St. Apt. 16 Montreal 
2) EVERT, Felix 527 Logan Ave. Toronto HA-9902 
3) KARUKS, Ergo 35 Burgess Ave. Toronto 0X4-7982 
4) KIILASPEA, Enn CL9-2113 

104 George Str. Mimico, Ont. 
5) KIVI, Arnold 655 Soudan Ave Toronto HU8-5939 
6)KIVISTIK, Olev 0X1-7405 

140 Kingston Rd. Apt. 308, Toronto 
7) KOOP, Felix LE4-6462 

345 Westmount Ave. Apt. 308. Toronto 
8) LAMAN, Artur 22 Willard DGNS. Toronto R06-4996 
9) LUKSEP, Ülo 631 Merton St. Toronto MO-4703 
10) LUNIN Paul RI7-3098 

1400 Quimet. Apt. 32 Ville St. Laurent, Que. 
11) MÄGI, Rein 44 Dunfield Ave. Toronto MO-8918 
12) MAIMETS, Lembit 3 Heaterdale Rd. Apt. 208 CL5-0954 
13) PETERS, Ago 84 Cavendish St. London, Ont. 
14) SAAR, Ylo 110 Uno Dr. Toronto CL-96244 
15) SANDSTRÖM, Helmut 6 Normandy Blvd. Toronto 0X1-7025 
16) SEPP, Raul 1 Wiley Ave. Toronto HA-5748 
17) SOOSAAR, Jaan 55 Keele St. Toronto R02-0459 
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18) TERASMÄE, Ümar 
19) ÕUNPUU, Ernst 65 Keele St. Toronto R07-6657 

lihtliikmed ja rebased: 
1) ARRO, Endel CL-1946 

14 Weredale Pk. c/o Lahe. Montreal 
2) JAASON, Ülo 251 Glendonwynne Rd. Toronto 
3)KAUNISMAA, Sulev 18 Elm Ave. Toronto 
4) KRAAV, Jüri 53 Shannon Ave- Toronto 
5) LOIT, Valdu 128 Elmer Ave. Toronto 
6) PAHAPILL, Forselius 226 Scott Rd. Toronto 
7) SARNA, Ülo 759 Birchmount Rd. Toronto 
8) SUURMANN, Sigismund 596 Huron St. Toronto WA1-0346 

R02-2616 
WA3-9538 
LE2-1264 
OX9-9417 
R09-2349 

R o o t s i  
vilistlased: 

1) AASA, Karl Ö. Spannmälsgatan 2 A/IV, Göteborg C 
2) ADILA, Jüri Dr. Sydovsgatan 10, Göteborg C 
3) ADILA, Hans Narvavägen 22, Jönköping 
4) ARRO, Henno Sänkhagsvägen 5 B, Sollentuna 
5) JALAKAS, Paul Sanatoriegatan 19, Ulricehamn 
6) JAMS, Mihkel Box 819, Upplands-Väsby 
7) JOOST, Kristjan Björksundslingen 2 Et, Bandhagen 
8) JUŠTŠÜK, Eugen Trollesundv. 155, B— -'hagen 
9) JÜRIS, Martin Lindköpingsvägen 9 H, Johanneshov 

10) KALMET, Alfred St. Södergatan 59 IV, 'Lund 
11) DANIEL, Aleksander Södergatan 15, Eslöv 
12) KARUPÄÄ, Leo Brunnsgatan 18 nb, Stockholm 
13) KELLER, Artur Tallbacken 2, Rotebro 
14) KINT, Tõnis Ymsenvägen 8 V, Johanneshov 
15) KLAUREN, Vambola Karlagatan 36, c/o Ekbolm, Karistad 
16) KONDRADSON, Theodor G: la Radsstugagatan 9, Norrköping 
17) KOOL Karl Vinstvägen 1 I, Hägersten 
18) KOORITS, Harry Johnbergsplan 6 IH, Stockholm K 
19) KÖSTNER, Martin Kopparmyntsgatan 5, Göteborg C 
20) LEEMETS, Paul Kocksgatan 20 DI, Stockholm Sö 
21) LINDMA, Karl Stramaljvägen 20 I, Bromma 
22) LINDORG, Neeme Värmlandsgatan 5 nt, Karistad 
23) LUHT, Mihkel Högalidsgatan 32 C IV, Stockholm 
24) LUIK, Herman Hagmarksvägen 21, Umeä 
25) MALM, Priit Villa Klint, Lerum 
26) MILLES, Jüri Hjalmar Selandersg 2 C, Göteborg 
27) MÄGI, Arved Kungsholmsstrand 173 UI, Stockholm K 
28) MÖLDER, Karl Hantlangaregatan 2 B, Göteborg S 
29) ONNO, Aleksander Skolvägen 20 B II, Lindigö 
30) OTS, August Götaforsvägen 32 I, Stureby 
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31) PAJUSTE, Eduard Myrmarksvägen 17, Stuvsta 
32) PALS, Aleksander Dellensvägen 25 I, Johanneshov 
33) PETS, Alfred Holgertorp, Dyltabruk 
34) PLIKK, Herman Box 805, Övertorneä 
35) SARETOK, Vitold Västanvindsgatan 12 B n, Göteborg 
36) SOTTER, Kalju Brändstrõmsgatan 10 B, Gävle 
37) TAGEPERA, Harald Valhallavägen 50 IV, Stockholm Va 
38) TAMMJSOO, Oskar Hasselquistvägen 27, Johanneshov 
39) TÜTUS, Bernhard Manhemsgatan 1 nb, Hägersten 
40) TOOMES, Aadu Astrakanvägen 9, Lund 
41) TOOMES, Juhan Bolmensvägen 1 nb. Johanneshov 
42) TRUUSÖÖT, Ants Förskottsvägen 15 I, Hägersten 
43) TRUUSÖÖT, Mihkel Förskottsvägen 15 I, Hägersten 
44) ULUOTS, Jüri-Erik St. Eriksgatan 81 IV, Stockholm Va 
45) VATSEL, Armand Stövelvägen 16 n, Hägersten 
46) VELITAR Jakob Box 28, Fjälkinge 
47) VENTSEL, Alfred Köpmansgatan 7 m, Sundbyberg 
48) VILVAL, Ernst Stramaljvägen 17 n, Bromma 

tegevliikmed: 
1) AHMAN, Heino Lokföraregatan 7 B/n, Lund 
2) ANDREKSON, Avo Äbäcksgatan 3, Mölndal 
3) AVARA, Enn Sirapsvägen 20, Enskede 
4) BERGGREN, Gunnar Rädmansgatan 8, Stockholm 
5) EISTRAT, Artur Sirapsvägen 20 I, Enskede 
6) END, Arvo Huddingevägen 353, Älvsjö 
7) ENNOK, Toivo Tredje Länggatan 36, Göteborg 
8) GORBATSCHEV, Roland Egilsgatan 17 A, Uppsala 
9) HANSSON, Sven Glasmälarvägen 5, Enskede 

10) HELMVEE, Eugen Vasalunden 3 B, Ludvika 
11) HIIS, Gunnar Arstagatan 15, Uppsala 
12) JÄRV, Evald Finnbergsvägen 52 n, Stockholm 
13) KAHO, Arnold Kolsvagatan 2 A, Köping 
14) KAIN, Vambola Hagevägen 23, Sävedalen 
15) KARTUS, Einar Ullängergatan 5 IX, Stockholm-Vällingby 
16) KINT.Oole Svedenbergsgatan 32 B I, Uppsala 
17) KRUUS, Karl Egilsgatan 17 A, Uppsala 
18) KULDASSAAR, Väino Von Utfallsgatan G-25, Göteborg 
19) KUROL, Martin Planteringsvägen 46 B, Ängelholm 
20) KUULEP, Otto Baazgatan 36, Mölndal 
21) KÄRSTEN, August Inteckningsvägen 14 nb, Hägersten 
22) LEPIK, Martin Asvägen 5 nb, Solna 
23) LÜLL, Kalju Finn Malmgrensv 46, Johanneshov 
24) MÄSAK, Hjalmar Baazgatan 36, Mölndal 
25) NUUDI, Hillar Västanvindsgatan 12 B, Göteborg 
26) PAAS, Rene Kubbegatan 27-II, Sköndal, Enskede 8 
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27) RAIEND, Ülo Prästgardsg. 3 A, Uppsala 
28) RAVA, Gustav Essingesträket 9-III, Stockholm K 
29) REENSON, Otto Västergatan 7 A IV, Göteborg 
30) RÄMMAL, Kaljula, Lagerbringsvägen 2 A, Lund 
31) TAAR, Oskar Stenlid, Stenkullen 
32) TEDRO, Richard Förvaltargatan 3, Sundbyberg 
33) TEDRO, Sven Södra Vägen 74, Göteborg 
34) TEÄR, Jaan Grönegatan 19 A, Lund 
35) TREUFELD, Ain Gesällgatan 9, Västeräs 
36) UEBOPUU, Hans Box 1258, Grythyttan 
37) VASUR, Endel Spelviksvägen 18, Älvsjö 
38) VIKMAN, Sven Dalhemsgatan 11, Mölndal 
39) ÄRO, Enn Västergatan 7 A IV, Göteborg 

rebased: 
1) MALM, Priit Villa Klint, Lerum 
2) PUNA, Erich Arv. Lindmansg. 10 A Göteborg 
3) RDNER, Ülo 

U. S. A. 
vilistlased: 
1) AASMAA, Ilmar 74 N. Fullerton Ave. Monte lai r, NJ 
2) ADAMS, Ralph JAmaica 6-3905 

71-12 163 St. Flushing, L. I. , N. Y. 
3) ADOV, Hans 90-05 63 St., Rego Park, L. I. , N.Y. 
4) ALLIK, Villibald LU 5-3734 

576 Timpson Pl. , New York 55, N. Y. 
5) ALVER. Eugen Dr. WAntagh 2-2873M 

3241 Harvest Rd. , Wantagh L. I. , N. Y. 
6) HINNO, Jüri Dr. RI 9-7432 

15 W. 96 St. New York 25, N. Y. 
7) HÕLPUS, Ilo GE 8-1468 

773 44th St Apt. 4A, Brooklyn 20, N. Y. 
8) HÄRM, Gustav 

6148 Auckland Ave., N. Hollywood, Calif. 
9) ISE, Rudolf 2009 Hillenwood Rd. Baltimore 14, Md. 

10) KALD, Lembit 
716 Penfield St. Apt. 2A, New York 70, N. Y. 

11) KLAUS, Rein 763 East*lve7 Schenectady, N.Y. 
12) KUUSKVERE, Gustav Kilmar 5-4356 

10 Hawthorne Dr. New Brunswick, N. J. 
13) KUUSLER, Elmar WO 2-9422 

90 Cortlandt St. New York, N.Y.' 
14) KÕLVIK, Paul WA 8-4076 

735 W. 172 St. New York 32, N.Y. 
15) KÕPP, Peeter Dr. 535 W.Belden Ave. Chicago 14, Iil. 
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KOPP, Aleksander 
511 N. Leamington, Chicago 44, Iil. 

KÕRESSAAR, Victor Dr. LO 7-9181 
15 Sickles St. New York 34, N. Y. 

KÄBIN, Ilo Dr. 220 W. Hawthorn, San Diego, Calif. 
LAANTEE, Karl Bland Lutheran Parish. Ceres, Va. 
LAMPSON, Eduard 242 Denton Ave. Lynbrook, LI, NY 
LAUPA, Harald 

165 Jefferson St. , Franklin Twp, New Brunswick, NJ 
LAURITS, Osvald UL 4-5146 

5115 8th Ave. Brooklyn 20, N.Y. 
LEESMENT, Heiki CY 3-3043 

946 Anderson Ave., Bronx 52, N.Y. 
LEETARU, Edmund Dr. LO 9-6369 

27 Sickles St, New York 34, N.Y. 
LEMMING, Eduard TEaneck 6-7713 

147 Cane St. , Teaneck, N. J. 
LEINJÄRV, Aleksander CL 4-4526 

6228 Ridgeview Ave. Baltimore 6, Md. 
LUBAND, Johannes GL 4-7509 

9 Viking Rd. Glenwood Landing, L. I., N. Y. 
LUTTER, Ott 2265 Zephyr St. Denver 15, Colo. 
LÄTE, Eduard R. 1., Sturgis, Mich. 
MANDRE, Jüri 2426 Linden Ave. Baltimore, Md. 
METS, Eduard OL 7-7453 

141-19 A 78 Rd., Kew Garden Hills, L.I., N.Y. 
MÄGI, Paul SE 3-4143 

2355 Morris Ave. Apt. 4C, New York 57, N.Y. 
MÄGI, Ragnar ST 2-0451 

55 Linden St. Apt. 2, Allston 34, Mass. 
OJAMAA, Voldemar 1206 State Rd. Seabrook, N. J. 
PAJUR, Juhan UL 4-9070 

11-51 5 Ist St. Brooklyn 19, N.Y. 
PEDAK, Johannes 2250 Linden Ave. Baltimore 17, Md. 
PERANDI, Adolf Dr. UL 2-2055 

130 Duffield St. Brooklyn, N. Y. 
PITEA, Haarand TR 9-7943 

529 E. 87 St. New York 28, N.Y. 
PRIKS, Erich OR 5-0825 

22 E. 17 St. Room 414, New York 3, N.Y. 
RAIDAL, Aleksander JAckson 8-8930 

51 Madison St. East Hartford, Conn. 
RAIDAL, Viktor PY 8-2610 

166 Hamilton Ave. , Massapequa, N.Y. 
REBASSOO, Herbert 612 W. Broadway, Decorah, lowa 
SIREL, August 

9 Overpeck Ave., Ridgefield Park, N. J. 
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44) SÖÖT, Ferdinand 6311 Pioneer Dr. Baltimore 14, Md. 
45) TAAGEN, Johannes P. O. Box 83, Rockfield, Wisc. 
46) TEDER, Richard Dr. 1504 S. Harvey Ave. Berwyn, 111. 
47) TÜVEL, Jaan CY 3-2014 

1320 Webster Ave. New York 56, N.Y. 
48) TIRU, August 

1327 E. 52 St. 3rd Floor, Chicago 15, Iil. 
49) TOMINGAS, William ST 9-5556 

327 Sterling Pl., Brooklyn 17, N. Y. 
50) URIKO, Maximilian DE 5-8494 

64-14 48 Ave. Woodside, L. I., N.Y. 
51) URITAM, Richard BU 8-6572 

531 E. 81 St. New York 28, N. Y. 
52) VHLUP, Nikolai 25 Locust Pl., Copiague, L. I. ,N. Y. 
53) VOORE, Nikolai 1415 Second St., Seabrook, N.J. 

tegevliikmed: 
1) ADAMSON, Jüri RA 1-0858 

20-74 26 St. Astoria, L. I., N. Y. 
2) ALTOK, Arnold 3506 Bovelton Ave. Philadelphia, Pa. 
3) AMBROS, Heino UN 4-6553 

c/o Mrs. E. T. Mogilat, 949 West End Ave. N. Y. 25 
4) GRABBI, Hellar RA 8-1886 

20-57 20 St. Long Island City 5, N. Y. 
5) GRABBI, Rein RE 4-4438 

413 E. 84 St. New York 28, N.Y. 
6) EBROK, Vello CRestview 7-1560 

130 Springfield Ave., Summit, N.J. 
7) HIMMA, Einar Dr. TA 9-7258 

1640 W. Adams St. Apt. 312, Chicago 12, Iil. 
8) HORN, Hans Dr. 

Du Pont Co, Elastomers Lab, Chestnut Run, Wilming
ton, Del. 

9) JALAJAS, Arvo 56-B Baker Village, Columbus, Ga. 
10) JURS, Artur, Capt. A02261439, 7330 USAF Hosp., 

APO 208, c/o PM NY 
11) KAERAMAA, Artur 1907 Olive St., Des Moines, lowa 
12) KAUP, Johannes 1208 W. 8th St. Wilmington, Del. 
13) KEDER, Virko MUrdock 6-6497 

2160 Balmoral Ave., Union, N.J. 
14) KESS, Aksel CRestview 7-1560 

130 Springfield Ave. Summit, N. J. 
15) KAPSI, Egon TO 2-5259 

706 Riverside Dr. , New York 31, N.Y. 
16) KARELL, Enn 

7805 Franklin Blvd., Cleveland 2,- Ohio. 
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17) KOOBA, Eino Dr. United Hospital, Portchester, N.Y. 
18) KOSENKRANIUS, Lembit 

Graduate House of M. I. T., Cambridge 39, Mass. 
19) KUKK, Jaak 

1865 Euclid Ave. Berkeley 9, Calif. 
20) KUUSKVERE, Jaan Kilmer 5-4356 

10 Hawthorne Dr. New Brunswick, N. J. 
21) KÄPA, Kalju OR 1-7420 

37 E. 6 St. Clifton, N.J. 
22) KYNNAP, Boris McClave, Col. 
23) LAAN, Bruno 1289 W. 22 St. Los Angeles 7, Calif. 
24) LAEV, Arved 

706 Riverside Dr., Apt. 3C, New York 31, N.Y. 
25) LEHTMÄE, Aksel DI 3-7761 

108 Paulison Ave. Ridgefield Park, N.J. 
26) LINK, Felix LY 6-2460 

319 E. 73 St. Apt. 16, New York, N.Y. 
27) LUTTER, Gusten 132 Bayard Dr., Claymont, Del. 
28) LÕOKE, Arvo US 52396604, 9301 TU ORD Hq Det., 

Box 85, Aberdeen Prov. Ground, Md. 
29) MARIPUU, Sergei 3318 Clifmont Ave. Baltimore 13, Md 
30) MILLERT, Olaf Rev. 
31) MÄGIS, Olaf Westby, Mont. 
32) PAADRE, Koit TO 7-4871 

15 Sickles St., New York 40, N. Y. 
33) PALS, Raimond CH 1-1891 

328 E. Westfield Ave. Roselle Park, N.J. 
34) PERANDI, Aado UL 2-2055 

130 Duffield St. , Brooklyn, N. Y. 
35) PUSKAR, Viktor, Pfc. US 51326423, Co H, 34 M. Reg. 

APO 24, c/o PM San Francisco, Calif. 
36)REHE, Aleksander P.O. 251, Hope Well, Va. 
37) ROOMANN, Hugo Princeton 1-5517W 

8 Dickinson St. Princeton, N. J. 
38) SALMRE, William 

1875 Coney Island Ave., Brooklyn 20, N. Y. 
39) SAVISAAR, Atso CRestview 3-7871 

443 Springfield Ave., Summit, N.J. 
40) SEITAM, Arnold Dr. 7501 Cermak Rd. Berwyn, Dl. 
41) SOOBERT, Avo 2210 Jessup St., Wilmington, Del. 
42) SOOTARU, Armas 
43) SORK, Henno SA 491-82-17, US Naval Radio Stat., 

Annapolis, Md. 
44) TAMMARU, Henn DO 3-0464 

5411 S. Ellis, Chicago, Dl. 
45) TIEF, Jaan Georgia Tech, P.O.Box 3837, Atlanta, Ga. 
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46) TAMM, Felix 134 Jefferson St. Passiac, N.J. 
47) TOMUSK, August Dr. 1948 West Van Buren, Chicago, UI. 
48) TOOMES, Tarvo Georgia Tech., P. O. Box 3837, Atlanta, Ga. 
49) UBAKIVI, Roman SP 7-4314 

82 Irving Place, 5C, New York 3, N. Y. 
50) VILLOTA, Kalju HI 6-8689 

4403 76 St. Elmhurst, L. I., N. Y. 
51) ÖÖPIK, TÕNIS PY 8-7032 

574 Central Ave., Massapequa, L. I., N. Y. 

lihtliikmed - rebased: 
1) rebi ADER, Väino ST 2-1486 

334 S. 5 St. Brooklyn 11, N. Y. 
2) reb! AINSO, Heino WA 6-9823 

601 W. 141 St. Apt. 32, New York 31, N. Y. 
3)111! BLUMFELD, Valfried Indiana Tech., Fort Wayne, Ind. 
4) rebi ISE, Rein 2009 Hillenwood Rd., Baltimore, Md. 
5) reb! KALLASTE, Arno 410 E. 156 St. Bronx 56, N.Y. 
6) reb! KAPSI, Uve US 55525035, Hq & Sv Co., 709 Tk. Bn., 

APO 39, N.Y., N.Y. 
7)1!1! KASK, Uno 204 W. Hill St., Eureka, Iil. 
8) reb! KELDER, Tõnis AT 9-2017 

1666 2nd Ave. New York 28, N.Y. 
9) reb! KILGAST, Helmut George St. & North Ave., Melrosv, UI. 

10) reb! MÄNNIK, Andres 202 W. 107 St. Apt. 3E, New York 25 
11) 111! OTS, Uno Fairfield Hall 103, Univ. of Conn. Storrs, Conn 
12) 1!1! PARMA, Niis 

c/o Lillinurm, 1230 Spofford Ave., Bronx 59, N.Y. 
13) 1! 1! RAUDSEP, Hans Indiana Tech. , Fort Wayne, Ind. 
14) reb! RUUGE, Paul 37-39 97 St. Corona 68, L.I.C., N.Y. 
15) rebi SAIMRE, Jüri 2212 Washington St., Wilmington, Del. 
16) reb! TINT, Jüri LU 7-1645 

227 E. 178 St. Apt.5D, New York 57, N.Y. 
17) reb! TOOMES, Juhan Georgia Tech, PO Box 3837, Atlanta, Ga. 
18) reb! VAHER, Udo 2028 Lexington Ave. Apt. 4, New York 35 
19) reb! VAINU, Ako A/3C AF 12490274, CMR 3, Box 1445, 

Keesler AFB, Miss. 
20) reb! URIKO, Ado RA 12473102, Hq Co, 87 M. Reg. lOInf.Div. 

APO 162, PM N. Y. 

M - u j a l  m a a d e s  
1) vii! ARUJA, Endel Dr. 43 Woodwaye, Oxhey, Watford, Herts. 

England 
2) vill LOSSMAN, Artur Dr. 1 Connaught Sq. London W 2, 

England 
3) vii! PAAS, Karl 75 Bury St., Radcliffe, nr. Manchester 

England 
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4) vii! KORNEV, Nikolai Langemarck Str. 58, Augsburg, Germany 
5) vii! PAAVEL, Vladimir Dr. Stahlstrasse 41, Neuss/Rhein 21 A 

Germany 
6) confrl KISS, August Kaiserslautern, Postfach 8503, Germany 
7) confr! MATHIESEN, Edgar Ludvigsfeld, Rubinstr. 19/t, München 

Germany 
8) confr! SIKK, August Moselstrasse 36, Mannheim, Germany 
9) vii! ÖÖPIK, Oskar Post Boks 15, Asker St., Oslo, Norway 

10) vii! PENSALA, Väino Lauttasaari, Lielehdetutie 2 A 12, 
Finland 

11) TREUBERG, Gerhard Argentina 
12) JAAGO, Erich Argentina 
13) VEEM, Hugo Nueve de Julio 710, Bernal F.C. V. G. R. Buenos 

Aires, Argentina 
14) VELDEMAA, Aleksander Buenos Aires, Argentina 
15) vii! PÕDERSOO, Harry P.O. Box 417, Tanga, Tanganyka, 

East Africa 

LÜHIUUDISEID ROOTSIST. 

5. mail peeti Stockholmis kevadkommerss 25 osavõtjaga. Kõne 
Isamaale pidas vii! M. Jüris, kõne vilistlastele confr! E.Kartus, 
kõne lahkunutele vii! J. Toomes. Tegevliikmeks võeti vastu Sven 
Hansson. 

vii! Jüri Milles pühitses 25. aprillil oma 50. aastapäeva. 

vii! Ants Truusööt on läinud aega teenima sõjaväkke. 

confr! Svsn Hansson viibis juuni alguses Pariisis Kesk- ja Ida-
Euroopa Vaba Nooruse kongressil ühena eesti noorte parteilisel 
alusel saadetud delegaatidest, esindades Põllumeeste Kogude 
noortesektsiooni. 

27. mail korraldas Göteborgi osakond kella-viie-tee. 

30. juunil abiellus confr! Sven Vikman neiu Bärbro Assarssoniga. 

vii! Vitold Saretok on nimetatud korraliseks õppejõuks ehitusmater
jalide alal teede ja vesiehitus osakonnas Göteborgi Chalmersi teh
nikaülikooli. 

Juuli alguses siirduvad confr!confr! Kuldasaar ja Xro neljanäda-
lasele õppereisule Taani, Saksamaale, Austriasse, Šveitsi ja 
Itaaliasse. Confr! Sven Tedro läheb praktikale Shotimaale. 
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LÜHIUUDISEID USA'st. 

confr! William Salmre lõpetas New York University Master of 
Science kraadiga keemias. 

confr! Virko Keder lõpetas Purdue ülikooli Master of Science kraa
diga elektriinsinerina ja asus tööle Bell Telephone Co. juurde New 
Jerseys. 

confr! Olaf Millert asub sügisel Danforth stipendiaadina Harvardi 
ülikooli, et valmistada end ette doktori kraadile psühholoogias. ' 

confrl Artur Jurs viibis juunikuul Egiptuses ja tervitab sealt kõiki 
kaasvendi! 

confr! Atso Savisaar abiellus 2. juunil prl. Karin Paimre'ga. 
Laulatus toimus õp. Hinno poolt NY Pauluse kirikus 
Pulmavastuvõtul viibis konvendi esindajana Rot! xxx Heino Ambros, 
kes ka pruutpaarile vastava kõne pidas. 

reb! Ako Vainu on lennuväes ja viibib Mississippis. Enne "kroonus
se" minekut kihlus ta prl. Tiiu Pullerits'iga. 

reb! Rein Ise lõpetas John Hopkins ülikooli Baltimores Bachelor 
of Science kraadiga "mechanical engineering" alal ja ühtlasi olles 
läbi teinud reservohvitseri kursused ülendati reserv-leitnandiks. 
Augustis siirdub ta ohvitserina sõjaväkke "aega teenima". 

vii! Aleksander Raidal on uue uhke maja omanik East Hartfordis, 
Conn. 

Käesolev "Meie Side" nr. 3, 1956 on välja antud New Yorgis. 
Tegevtoimetaja - confr! Hellar Grabbi. 



S I S U K O R D :  

1. Saateks Hellar Grabbi . 

2. Kõne Eestile Ho Käbin 

3. Mõned märkused värvidekli 
kandmise kohta Paul Mägi 

4. Iseteadvusele! Roman Ubakivi 

5. Rotalia Austraalias Walter Põder . 

6. Pilk Toronto konventi Feliks Koop .. 

7. New Yorgi k! tegevusest 

8. Korp! Rotalia vabas maailmas viibivate 
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KORP! ROTALIA AJAKIRI NO, 4 
GÖTEBORG 1956 



Korporatsioon Rotalia Ajakiri. 

No. b„ Göteborg 1956.a. 

Moio hõimurahva ungarlaste t raag iii no võitlus oma rahva ja kogu maailma vabaduse 

eost pea lo kaheksat aastat kostnud väljakannatamtut olu kõmmuni stliko võifiuirooste ja Nöu-

kogudo Vono ülovõifiu all on äratanud kogu maailmas imetlust ja lugupidamist, kaastunnet ja 

Ülo maailma ulatuvaid domonstratsioono, millega on ühinonud kõik ühiskonnakihid Ungari lo 

vabaiise nõudmises. 23,oktoobri1 1956.a. ühol rahvakogumisol Budapestis ositatud nöudmisod 

suuromalo vabaduselo kujuneb välja moolohoitlik võitlus, kus üks väiko rahvas võitleb poa-

aogu paljaste kätega määratu sõjalise Ulevöinu vastu. Ungarlased teavad, ot vabadust saab 

ainult voro hinnaga.Noid on'petetud juba 8 aastat. 10.veebr.1947.a.sõlmiti Ungariga rahu le

ping,mis lubas rahva lo sõna-, mõtte- ja usuvabaduse ning vaba ajaki rjanduse.Li i tlaste väed 
pidid maalt lahkuma 90 päeva jooksul. Midagi sellist polo täidotud.Ungari sai ainult 3 päeva 

vabadust maitsta. Siis murti kavalusega ja äärmise brutaalsusega Vonc tankide abil ungarlas

te sõjaline vastipanu. Vaatamata, ot ungarlasi oh vaba maailma poolt reedetud, üksi võitlema 
jäetud, oi ole siiski nonde vaimu suudetud murda. 

Ungari rahvas on märter maailma oes. Vangi stamislainod käivad üle maa ja jälle 

vQorovad küüditamisrongid itta. Ungari vabadusvõitlejate panus on hindamatu, selle taga
järjed kõigi ikostatud rahvaste tuleviku kujunemisel allos raske ette näha. Kindol on aga 

soe, ot Ungari mäss on suunanud maailmasündmusod uude roopasso. LäänomaaiIma ko-existentsi 

poliitika pooldajad on sunnitud olnud oma seisukohti iruutma. Itaalia ja- Prantsusmaa komnu-
nistido suiroliikmolisost perest astub massiliselt liikmeid välja, rondo soas juhtivaid te

gelasi, vaba maailm demonstreerib oma hukkamõistu kommunismile massiliste kokkutulekutoga ja 
üloskutsotoga. Ka Götobörjis leidsid as--t mrtned domenstratsioonid. Göteborgi illi õpilaskonna 

derronstratsioonil nõudsid rotalusod toisto Eesti üliõpilastega Balticumilo vabadust.Pagulas-

rahvaste demonstratsioonil olid esindatud peaaegu kõik Idaeuroopa ikestatud rahvad. Moio 
pagulaste kohuseks on poale ainolisõ abistamise julgelt Nõukogude Vano teguviisid hukka unista, 

sost ka raudkardinast tungivad vaba maailma seisukohad läbi ja sunnivad Nõukogude \feno sõdu

reid oma togude üle järele mõtlema, kuid vaba maailm peab ka kindla vastuso leidma küsimise

le, kas rahu ikka wol iga hinna õest. 
Avo Androkson 

R)talus. 



MÄRKMEID KORPORATSIOON RBTWA RAKVERE KOONDISEST. 

Soo oli 1939.a. teisel poolel, kui minu teenistuskäik tegi Rakvere minu elukohaks. 

Tol ajal olid Rotalia liikmetest Rakveres Ludvig Haus, Karl Lill, Augustin Krooni, Lembit 

Otti ja August Kolk ning Rakvere lähemas ümbruses Osvald Hindrekus loomaarstina Vru-Nigulas, 

Harry Varik Väike-Fiaarjas maatulunduskonsulendina, Johan Sprenk Kundas ametnikuna ja Olev 
Vitsut Kadrinas. 

Vist oktoobris ühel õhtul kogunesime kõik Rakveres tol ajal elavad rotalused Karl 

Lille korterisse ja seal jaotasime tmvavahel ka Rakvere Koondise juhatuse ametid ära, Siis 

olid juba Nõukogude baasid ema varjudega Eestile laskumas ja Lääne-Suurriikide vahel möllas 

sõda. Sae kõik möitis meie meeli ja täheIpanu"tol ajal rohkem , kui tegevuskav-ade .väljatööta

mine ning kindlaks määramine. 
Urrfces kuu aega hiljem oli Rakvere Bu Nordxi ruumides-EKL-i kokkutulek,..jnida juhatas 

tol ajal Rakveras presicteeriva Fr. Estica Koondise esimees 'laldur. 

Kahjuks ei olnud pärast seda esimest minuaegset kokkutulekut Rakveres enam mingit 
ametliku ilmega koosolekut j? seda peamiselt väljaspool asetliedvatc sündmust- tõttu, mis köit
sid kõigi tähelpanu ja andsid ainet arutlemiseks ja mõtlemiseks» Puhkes .ju varsti Soomes 

Talvesõda, mida kõik jälgisid hinge kinni pidados kuni selle lõpuni. Siis tuli Saksa inva -
sioon Taani ja Norrasse, siis sissetung Prantsusmaale, rtis andis Nõukogudele võimaluse moie 

maa haaramiseks ja neelamiseks ning see viimano pani mei1 kõik normaalse seisma ja tarretama. 

Umbes 1940,a. suval tuli Rakvorro ka Jaan Zinmermann. 
:iinu sagedamaks külastajaks 1939/1940,a. talval oli Osvald Hindrekus. Ta käis sage

dasti Rakveres Viru üaavalitsusos ametiasjus ja ka muidu näis tal tihol ja teisol juhul olevat 
põhjust Rakverre tulekuks. Kui .ta minu juurest bhkus, utl-es ta nii mõnigi kord, ct ma oi üt

leks teistele, et toma täna jälle siin olnud. Ei mina teadnud, miks ta oma Rakveres käimist 

ci tahtnud töistele avaldada ega juurelnudki sollo kallal. Kui kui 1940.a. suvel Hindrekus 

abiellus ja tema abikaasa sai Virumaa ühispangas tooninud prl. Salu (seda panka juhatas Ludvig 
Haus), oli asi mull.' selge ja m io toisod mehed imestasid, imelik ot Hindrekus ajas soda asja 

nii salaja, et mcio koogi varem oi teadnud seda aimata. 

•'arsti tuli aga Rakvere Koondisa meest le kurbi päivi. Kui Saksa-Houkogudo sõda 

oli juba käimas, läks Augustin Krooni ühol juuli õhtupoolikul Karl Lillepoole. Kolistamise 

poalo tuli talle uksele vastu tol ajal Karl Lill': juures olunov Jann Zimmormann ja näppu suulo 

asetades ütles lühidalt: "moi1 on NKVD ja teeb praegu läbiotsimist". Krooni pöördus ümber ja 

läks tuldud tood tagasi. NKVD mehed vi isid Karl Li llo ära ja pärast soda pole toda enam koegi 

praegu vabas maailmas olevatest rotalustost näinud ega midagi temast kuulnud. Läbiotsimisel 
olid NKVD mohof! loidnud maja pööningult ühest kastist Karl Lillo surnud äia meega, millist 

viimane oli omanud ja kannud kui kohtupriistav omal ajal amotmöögana. Sc möök oli asetsenud 

seal, kust soo loiti , juba hulga aastaid ja kellelgi polnud mo.ldo tulnud selle olemasolu, 
nagu mulle pärast tähendas Karl Lille abikaasa proua Karin Lill, kes läbiotsimise ja Lillo 
arreteerimise ajal oli lastega Vesul. 
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Karl Li llo suht;.s oleks vajr. vv;l tähendada, ot temal oli suur perekond - 6 po^ga 

ja üks tütar. Viimono sündis allas 194o.a. stigisol. 1940.a. ^Igul haigostusid lapsod sar-

lak-diftcri iti ja so: rask. haigus viis last isi hauda 3 pooga ja ka vi i maseks sündinud tiitro. 

1944.a. sugi s:1 oli pr. Karin Li 11 hakanud Eost ist põgenema uho Saksa üksusega, kuid kusagil 

Läti või Loodu piirides olovat soo üksus jäänud venelaste kätto ning pr. Karin Lill viidud ta

gasi Eostisso koos lastega. 1947. või 1948.a. sain ma Rootsist ühelt Rakvere ondisolt advo

kaadilt kirja, millos oli kirjutatud, ot Karin Li 11 olovat surnud. Seo on üks näi toi d kuidas 

kommunistid hävitasid häid ja olujculisis oosti perokondi. 

1941.a. sügisel - vist oktoobris - Ludvig Haus helistas mu 1 lo mu töökohta, ot Osvald 

Hindrokus olovat surnud Rakvere haiglas kokkipörko tagajärjel Saksa v oautoge. ja tema poolt 

juhitud mootorratta vahel. Hi ndrokusol oli omal ka auto, kuid sol Ic võtsid toirelt bolsovikud 

pärast sõja puhkamist ja andsid talle mootorratta. Järelkuulamisol soigus, ot Hindrekus oli 

surnud haiglas moolemärkusolo tulemata ja ta laip oli viidud Viru-Nigulassc, Hatus toimus püha

päeval. Tollisimo siis koho pärja ja tahtsime saada Rotalia värvides linti, kuid soda ei saanud. 
Tuli leppida hariliku valge lindiga. Sollol: trükiti pr. Karin Lillo lahkel kaasabil tema trüki

kojas Rotalia nimol vastav pealkiri. Sõitsime autodega Viru-Nigulasso - 4 rotalust - Haus,Krooni, 

Sprcnk ja mina. Enne loinamajast ärasaatmist ristis Viru-Nigula õpetaja Alvar isa puusärgi kõr
val Hindrokusto hiljuti sündinud tütre. Loinarongi oes kandsimo - Krooni ja mina - Rotalia pärja 

Viru-Nigula kalmistul" ja pärja haual: asetamisel ütlesin ma Rotalia nimel lahkunule järelhülido. 

Pärast soda - matuse õhtul, Ludvig Haus korraldas loso ja lahkunu tütre tuleviku kindlustust 
sellega, et teatas, ct annab loselo ühe ühispanga asjaajaja koha ja Hindrokusc losk asuski vist 

Kundasso vastavale kohal;. Haus oli määratud Virumaa lo ühispankade võrku korraldama. 

ffckvcro rotrlustost lahkus pärast sakslaste tulekut Lembit Otti, vist Lüg^nusalo ja 
Augustin Krooni jaoskonnakohtunikuks Narva. Zimmomann läks kuhugi Löuna-Eostisso. August 
Kolk läks 1944.a. kevad"1 mobili soori tuna kapteni auastmes rindale ja oli sept mbril Ema

jõe ääres 1 .Piirikaitse rügemendi adjudandiks ning jäi pärst fcolšovikkudc poolt Emajõe üle
tamist nonde haardesse ja sellest ajast puuduvad tema kohta igasugused teated, 

Ludvig Haus "iga olin nr Rakveres koos viimati esmaspäeval, 13t sept. 1944. \ la 

lubas minn° järgmisel päeval Halja lasso, ot siis vaadata,mis dasi saab. Mina kavatsesin oma 

perekonnaga mi nn'1 Tallinna. Kuid Tallinna asemel sattusin ma sündmuste para'amatul käigul 21. 
septembri õhtul °ärnu, kust järgmisel päeval lahkusin Eosti pinnalt 

Lisaks nendel kurbade lo asjadele tahaks aga hoam: Lga lisada, ot jutlemisel Rak
vere Koondisg parematest aegadest, kinnitasid mulle kõik, ot kui Rakvcro Koondis korraldas 
mono õhtu, või omavahelise koosvii hiir,isa, siis olnud selle poamiseks korraldajaks ja läbi -

viijateks ikka ja alati prouad dr. Nata Krooni ja Karin Li 11. löndost hoadjst ja teotahtelis
test nai stost suri dr. Mata Krooni 1942/ 1943.a. talvol kopsu tuberkuloosi tagajärjel, mi 1 loks 

ta oli saanud juba varem haigetele kopsudel, saatusliku tcuke bolševiko esimeso okupatsiooni ajal 

arstina ametikohuste täitmisol ühel öisel väi j asi'idul saadud külmetamisel ja ta maeti pr .Karin 

Lillo soovil Rakvere kalsmistule tema laste juurde, koda ta varem oli ravinud. 

Olov Vitsutit polnud mul juhust oma Rakveres elamise ajal näha. Tema oli pärit üsna 

Rakvere läh dalt - vist Sömeru vallast. Soe oli osimoso paari nädala kestel pärast saks lasto 
Rakvcrrro jõudmist 1941.a. (sakslased jõudsid Rakvorrre 7.augustil 1941.a.),kui minu juura 
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Rakverre tuli kaasvilistlane Jaan Raud ja rääkis, ot Vitsut on langenud ja maotud Rakverre. 

Läksime siis koos Rakvere Surnuajnlo ja leidsime sealt ka Vitsut vi värske haua surnuaia tähi 

juhatusel. Käisin pärast seda mõnigi kord surnuaial soda hauda vaatamas. 
Sellole järgnoval talvel sain Rakvoros tuttavaks ka proua Vitsutiga, kos toonis Eosti 

Rahva tÜhisabis, Rakvoros. Toma rääkis siis ka lähomalt oma mcho surmast. Niinalt oli tulnud 

nende s.o, Vitsutl kodutalu õue Uks vene politruk pärast rinde möödumist midagi küsima.Sel kor

ral oli seal talus olnud ka toisi mehi ja nood läinud soost püsse võtma, ot politrükki vangis

tada, vöi kui ta vastu hakkab, ka toda maha lasta. Vitsut oli jäänud välja politrukiga rääkima 

ot toda nii rröni hetk kinni pidada. Kuid politruk oli taibanud moosto kavatsust, vci näinud noid 

püssidega ja lasknud itsckoho Vitsut xi poalo ja tapnud tema ning siis lasknund soo politruk ka 

onda maha, vöi olid püssidega mohod selle maha lasknud, mida praegu oi mäleta enam täpselt. 
ViIstlaso O.Vitsuti losk oli võrdlemisi nerga tervisega, - nimelt kopsuhaige ja vist 

1943.a. jöuluaegu suri ka toma kopsust verejooksu tagajärjel ja maeti Rakvoro surnuaiale oma 

moho kõrvale. 
Lisan vool, et Rakvoro lähedal Vaeküla Põllutöökoolis oli ka confrater Rondiku kodukoht. 

Toma isa oli sollo põllutöökooli juhataja ja bclšvikud arreteerisid ta isa pärast sõja puhkemist 

1941.a. juulis ning pidasid teda kinni Rakvoro MKVD maja õuel olevas väikeses majas, millo nad 
olid teinud oma arestimajaks. Soil:st arostima:"st olid bolSvikud mõni päov onno sakslasto tule

kut ühel öösel confrater Rondiku isa koos teiste vangidega välja viinud ja minuni polo ulatunud 

mingit teadet nonde saatuso kohta. 
Confrater Rondik ise käis sakslasto ajal paaril korral minu juures ja 1944.a. võeti 

toma mobilisatsiooni korras scjaväkk'. Tema sai söjaväos ünnotut surma nimelt sol toel, et ühel 

teisel sõduril oli püss ettevaatamata käitumisel lahti läinud ja kogemata tulnud kuul oli tap

nud sol momendil magava Rondiku. Soo kõik juhtus kusagil Potsori lähedal raudtou rongis. 

Gustav Kuuskvero 

Rot'. Vili, 

KORPORATSIOON ROTALIA ARHIIMATERJALI ÕEST. 

Korporatsioon Rotalia ajalootoimkonna liikmena olen püüdnud võimalust piir s r:gist-

roerida igasuguseid meisse puutuvaid arhiivmatorrlo, mis asuvad vabas maailmas. Esmajärjekor

ras haarab see materjal fotosid, nimekirju, põhi- ja kodukordi, plaane, kavandeid, karrikatuuro, 

ajaleh lõikeid j.n.e. Olen aasta jooksul püüdnud peaaegu kõigi meie liigetega, vähemalt kirja 

t:ol, ühendusse studa. Kahjatsedes pean konstateerima, ot ainult ca 50% on võtnud vaevaks minu 

sellekohasele kirjale vastamise. 

Osa vastuseid on selged, et on olemas sellised fotod, nonde suurus ja omaniku subjektiivne hinno 
pildi fototohniliso kvaliteedi kohta. Ka nood on tänuväärsed ja selged vastused, kus teatatakse 

et kodumaalt lahkudes oi osutunud võimalikuks midagi kaasa võtta. On saabunud aga ka selliseid 

vastuseid: "mul on 10 pilti", vöi veol halvemal juhul: "ma arvan mul peaks olema pilto, tule 

kunagi siia, vaatame siis läbi". Isegi Rootsi osas polo minul lihtne sõita iga iroie liikme juu

re koju ja isiklikult registreerida tema vastavad materjalid, kõnelemata veel muudost riikidest, 
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Oma arvatos kogun noid andmeid ühiselt kõigile ja käesolevas "*ioie Sides" avaldan esialgse 

nimekirja, vt need, kes soovivad oma fotokogusid täiendada, teaksid kuidas ja k"11e kaudu see 

oleks võimalik. 
Arvestan, ot umb.s poel d vabas maailmas olevad korporatsioon Rotaliat puutuvad ma

terjalid on seni registreerimata. Peale käesoleva "i-ioio Side" ilmumist loodan, ot vci terve 

hulk vilistlasi ja confratoroid võtavad vaevaks ja teatavad minule, mida noil on õnnestunud 
kodumaalt põgenedes kaasa võtta. 

(Ülesvõtete kogumise juures peamiseks tehniliseks raskuseks on, ot sma pilti võivad 

erilised fotoomanikud ka isosugusclt kirjoldada ja võib leida aset arvamine kahest erisugusest 

pildist ning ma kardan, ot minu nimekirjas kindlasti mõned sellised vead esinevad. Ainuke 

abinõu oleks siin, kui oleks võimalik teha uued negatiivid ja vajaduse korral noid võrrelda. 

Soo on aga väga kallis toiming ning mul polo seni õnnestunud leida kogu maaiImast ühtegi 
rotalust, kes oleks nõus valmistama vajaduse korral mönod negatiivid, kõnolcmata isiklike 

negatiivide minu kätte kasutada andmisest. 

Kitsikusest lilepääsemiseks tuli mul pöörata kutsolisto fotograafide poole Göto-
borgis ja mul imestus kokku leppida lihe kohaliku pildistajaga, ks mulle on ka soni val

mistanud negatiive hinnaga ca Kr. 2.50 tükist. Enamus uute filmide suurus on 6 x 9 cm,mida 
nimetatud päotapiltmk peab köigo otstarbekohasemaks ja millisest suurusest on võimalik ka 

valmistada võrdlemisi rahuldavaid uusi suurendusi. Osa piltide kvaliteet on siiski selline 

ot uuto negatiivide valmistamino ei tasu oga ole võimalik; 
Kuni tänaseni olen lasknud valmistada ca 60 uut negatiivi, alljärgnevas nimekirjas 

on vastavate fotedo juures märgitud numbri taha " x " ja noid piitu on võimalik ilma viivi

tuseta tellida Göteborgi Osakonnast. Fotod tellitakse siin sama päevapiltniku käost, kes 
meile uued negatiivid tuinud, kusjuures hinnale lisatakte juure fcmbor Kr* -50 kuni Kr. 1.— 

negatiivide valmistamiso kulude katteks. 

Fotode hind kõigub sootöttu Kr* h— kuni Kr* 2*50 vahel (vastavalt .$-.20 - $-.50) 
vastavalt pildi suurusele ja negatiivi valmistamise kuludele. Pildi hind tuleb väljaspool 

Rootsit Göteborgi Osakonnale tellimise juures otte tasuda, rtootii oias võib tasumine toi

muda ka posti luna kaude* 
Koigil Rotalia Koondistel, Osakondadel samuti üksikliigete! on võimalik ka tellida 

tutvumiseks Göteborgi Osakonnalt uuto roprodutsooritud fotodo kogu, kisjtiuroe ühenduses ole

vad postikulud tulevad Osakonnale tasuda. 

Igasugust informatsiooni fotode kui ka kõige muu arhiivrrrtorjali kohta võib saada 

otse minult vöi Göteborgi Osakonna presiidiumilt. 

Minu käsutuses olevas üksikasjalises nimekirjas on registreeritud ka originaal-

fotodo täpsed mcöt'd, kuid alljärgnevas nim kirjas, ruumi kokkuhoiu pärast * olen nende aval

damisest loobunud. 

Nimekirjas esineb palju lünki, eriti vii. kogu Juhatuse, Rakvoro-, Võru-,Pärnu-, 

ja Kuressaaro Koondiste kohta ja noid ning muid andmeid polo võimalik registreerida kui 

puudub kcos- ja kaastöö tahe kõigil rotalustol. 

Tabolis osinov lühend " lil. 1938" tähendab üliõpilaslehe Rotalia erinumbrit 
aastast 1938. 



h Korporatsioon Rotalia vapp 

Peterburis 1914 - 1918. a. 
2. Potcrburgi C.Q. ja krundi plaan. Koostanud 

vii. M.üuht 
3. Nimekiri Potorburg xi ülikoolidost,kus costlasod omal 

ajal õppisid.Koostanud vi 1. ^.Luht. 

4.x Asutajaliige Florina Eriks 
5.x " rlihkol Luht 
5.x " John Masik (Maasik) 

7.x " Loq Mägi 

8.x " Paul ilägi 

9.x " Johannos Roindorf 

10.x " Otto Ii of 

11.x " Robort Troikoldcr 
12.x " Jüri Uluots 

13; Originaalne vapi kavand, mis 1914.a. KKK-1 kinnitatud 
14. Goctus 1913/14 (Oldorman ja 3 rebast 

15.x Poalo esimest korrcnorši 1.3.1914.?,, 

C;3.ukse oost - 13 moost 

15. Potorburgi C.Q, knoiptoas, voobrj 1914^3. - 10 moest 

17. 3 väikost pilti confratorid J.Uluots, O.Tiof ja ii.Luht 
18. I.som 1915.a. presiidium 
19.x Cootus pne II sern. 1915.a. Potorburgis 

(6 moest, sen. x J.Tusti ) 
20.x E.K.L.-i asutamiskoosolekust osavõtjad 1915.3. 

21.x Mihkel Mats, langenud 1915 - Maailmasõjas 

22.x Richard Roimam, langes 1918 - Vabadussõjas 

23.x Paul Vassi 1, suri Vabadussõjas saadud haavadesse 1919 

Tallinnas 1918 - 1920.a. 

24. Grupp rotalusi Tallinnas - juuli 1918.a. 
Berliinis 1922-1924.a. 

25.x .lootus Berliinis, pro i som. 1923. 

25. 3 fotot Berliini konvendist 1923.a. Enno värvido andmist 

ja pä.vai värvides 

27.x Aastapäeva kommorŠ Berliinis lo.11.1923. 

28. 3 fotot - Vilistlane Otto Org sportimas 

Bor liinis 1924.a. 
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Götoborgi Osakond 

A.Kollor 

J.Adila 

01. 1938 
TT 

11 

Paul Mägi 
I! 

l!)1. 1938 -
•i 

Paul Mägi 

01. 1938 -
II 
II 
II 

Paul Mägi 

Paul Mägi 

Paul Mägi 
01. 1938 - Ihk. 290 

Paul Magi 
Paul Mägi 
Paul Mägi 

151. 1938 - Ihk. 289 
" " 309 

" " 304 

" " 304 
" " 304 

Paul Mägi 

ISI. 1938 - Ihk. 291 

Paul Mägi 

151. 1938 - Ihk. 290 

Paul Mägi 

- Ihk. 312 
" 313 

" 313 

Ihk.312. 

" 314. 

lhk.315. 

" 314. 

" 313. 
" 312. 
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Tartus ]924< a. 

29. Korporatsioon ffotolia \ä*!<o vapp(kor.vendi soinai) Paul Mägi 

30.x Kommcrš Tartus 31,5,1924.a, - 16 mo.;st ISI. 1938 * lhk»293 

31» 2 piIti. Esi mono kommcrš Tartus 31/5 - 1/6 1924 
Hotell "Liivhaas" - 15 osavõtjat Paul Mägi 

Tartus 1925. a. 

32. Lille tänava C,Q. (üleeöto tänavalt) Paul Mägi 
T.Ennok 

33. 1925.a. cootus - rot:s'': (piIdietatud aias) Paul Mägi 

34. Grupp vilistlasi Lille tänava C=Q.-1 - 9 moest 
J.Ulupts, P^Puusopo, RJoddcr, H-,Ester, P,Mägi, M.Luht 

LJlägi j.t„ Paul Mägi 
35. Kohviõhtu, nov. 1925<,ai Li "llo tän.C6Q.-l ca 70 inimest Paul Mägi 

Tartus 1926ta> 

t Tartus 1927.?. 
36. 2 grupi'-fotot Li llo tänava C«Qr~l 1927 Ja* poalo kommerši 

ca 25 - 30 moest Paul Magi 
37A 1927*3,3 II scno:t:''i cootus -21 rebast, 

oldefman: Karl Poikcr H.Karu 
38. Vilistlase Jaakubsaaro (Gloh J:.ko!:son) por kend lo.11.27. H.Karu 

39. 10 fotot (meelook:gr,!pid) 1927,a„ kommorSiõõl Li llo tänava 

C.Q.-1 Paul Mägi 

Tartus 1928.a» 
40. "Laulatus" Frod ToTi°r.^;.:, - konvendi perenaine. 

Pastor: H.Karu, tunnistajad:KrPaõ3, FJamm, V.SchiIting, 

V.Mesi, H,Veem, Brauvcrk, Ratas epp (Van muiso näitleja) 
Rammu lüüs ja A.Dcmcl - 1928.a. H.Karu 

41. 1928.a. kevadkommersi perekonnaõhtu H.Karu 

42. üliõpilaskonna rongikäik 1928.a. laulupeol, Eos korpo
ratsioon Rotalia presiidium lipuga Paul Mägi 

43. 15-nonda aasta juubolkc^orŠ - 11«. 11 «.1928. H.Karu 

44. 11.11.1928. Kaatripäevas!: osavõtjad konvendi aias H.Karu 
45. Confrater Karl Peikcr pojad - 11,11«1328,konvendi aias H.Karu 

46. Jõuluõhtust osavõtjad - 15,12, 1023ea, H.Karu 

Tartus 1929.a. 
47. 21.4.1929.a, "Poalo eer/irater ll'io mensuuri istuti jällo 

koos..." H.Karu 

48. Kovadkommcrsist osavõtjad l„5-i929.a, H.Karu 
49. 1929.a. kovadkorr?cr"i kaatrpäovalisi C.Q. aias H.Karu 

50. C.Q. aias 1929.a. kevadel, " [ks kena olemini korporatsioon 

Amocicia tütarlastega" H.Karu 



51 

52, 

53, 

54, 

55, 

56, 

57, 

58, 

59, 

60, 
61 

62, 

63 

64 
65, 

66, 
r i 

67, 

68, 
09; 

70, 

71, 

72. 
73, 

74, 

,lootsi kuningat vastu võtmas. Tallinnas 

. 1929 * * Konvoi:1! presiidium Riigikogu hoono 
oes lippudega H.Karu 

Porekonnaöhtust osavõtjad 10.11.1929 M.Karu 

Maliciös konvendis 18.11.1929, G.Sirel - V.Toono-
kurg. Erap, P.Tobre. Sekund.:H.Karu - F.Reilijan. 

Schloppfuchsid: G.Pa1u - LKripson H.Karu 

Tartus 1930.a. 
I.5.1930. Mai tuli - C.Q, aias H.Karu 

1930.a, november. Osa Paul Mägi perekonda C.Q.-1 -
- 36 inimest Paul Mägi 

Auvalve Loo Mägi kirstu juures Tõrvas 1930,a. Paul Mägi 

Li llo tänava C.Q.-l, Frcd Torni ngas - soni ori na ja 

Paul Tobro oldormani sarvoga kaelas. Poalo nondo 
fotol Mann, Pärtolpoog, Jõekallas, Lodi, Poikor j.t. A.Toomos 

Tartus 1931.a. 
Cootus pro l .som. 1931.a. T.Ennok. 

3 fotot. Kommorš 16.nov.1931.3. son.V.Pärtolpoog T.Ennok 

16,nov.1931.e. Karl Lillo porokond T.Ennok 

Tagasi voori mo ost oga lõbusöidult. Li llo tänava C.Q. 
oosruumis T.Ennok. 

16,11,1931.a. Kommorš Lille tänaval (fotol suur osa 
kommeršist osavõtjaid) F.Malm 
16.11.1931.a. Kommorš Lillo tänaval - lauas istumino F.Malm 
25.11.1931.a. Korporatsioon India kölackäik T.Ennok 

26.11,1931.", Tantsukursuse pilt korporatsioon Filiao 
Patroao "ga. Sonior - V,Pärtolpoog T.Ennok 

Tartus 1932.a. I. semester. 

1932. veebr. Poookonnaöhtu - foto Estonia Valgest 

s a a l i s t : , .  , - r - j  » v - ; -  - r ,  ] • ] ; ; „ ; -  T . E n n o k  

5J, 1932;a,_ Korporatsioon. Ipmbola külaskäik T.Ennok 
Sõit koporši 1 o - Tapa jaamas T.Ennok 

E.3.1932,a,Kommers Tall innas^Estonia Punases saalis. 

Scmon•>-, V.P^rtolpocg.e 0Id.- A.Tomasson_ j , _ F.Malm 

,_rc. j-, . • ( , Tartus 1932,a.. .11; sanostor. 

Tartu, .Tähe tän. nr. -29., Konvendi maja enno ümberehitust Ä.Pals_ 

Konvendi vapp '—t"vr', \ T.Ennok 

V. . .l •• , s A.Pals 
Frcd. Torninga.laulatus {Ülikooli .kiriku-,, trepi J.- J932.) P.liägi 

II.11.1932. Porekonnaõhtufeto. Sen. - V.Klauron T.Ennok ^; 

Pqrokomijhtust osavõtjad Tähe, tänaval ca 200a inimost, -

(kuupäov,puudub - arvatavasti .sama kui. oalminc- pi lt) H.Karu 



75. 12*UJ932*a, Koirmorši üldpi1t.Soa.-V.Klaurcn 

76.x 13.11.1932* Komnorš- laudades i stumi no (lapi all) 

77. 26.11.1932*3, Tantsukursus korporatsioon Filiao 

Patriao xga. Sonior - V. Klauron 

78. Foto*purgatoriumi soinalt: G.Jaakupsaar* V.Pärtolpoog 

ja H,Vooni 
79. Grupp purgatoriumis - rebased 

Tartus 1933.a. I som. 

8C. Konvondi vapp - pildistatud 1933 

81. 8.4.1933.a.3 . Tallinna kovadkonroršist osavõtjad koos 

soomlastega 

82 . 9.4.1933.a. Tallinna "kovadkotnmorš daamidega" 

83. 5 fotot. Värsi nais-suomalais Osakunna suvepäovad 1933 -

Särki salus 
84. V.S.O* suvopäovadolt 1933 (?) - nähtavad A. Pais ja 

Vallnor ( Nb. ? - P.flägi ) 

85. Grupp rotalusi laulupeo ajal Lasnamäo voorul 
Tartus 1933.a, 11 som. 

86. EKL-i nimekiri pro 1933.a. 
87. Korporatsioon Fbtalia võrkpallimooskond 1933 
88.x Korporatsioon Rotalia korvpallimooskond 1933 

89. Suur negatiiv oolmisost fotost 

9C,x 12.1 li 1933 Porekonnaöhtu - laudados istumino.Knciptoas 

91. Rotalia ffcfe pildistatud 1933.a. 20-nonda aastapäeva puhul 

92* Porekonnaöhtufoto 
93.x 12*11*1933;ai Korporatsioon Rbtalia 2o-ncnda aastapäoVa aktus 

C.Q. saalis. Esi roas istumas Jüri Uluots, Fh.Esticus A*Pa1drock 

ja N,Ro:k 

94,x. 12,11,1933.a. Sõpruslepingu allakirjutamine soomlastega 

95, tÜlosvcto purgatoriumi st: kujutab karrikatuuri - Todor puu otsas, 

P.Riuscpp jahipüssiga all, koi lo jalale koor sirtsutab 
96, lülosöto purgatoriumist: kujutab karrikatuuri soinal - F.Eriks 

piIvotol ja K.K00I õllepudeliga all "Dcch in der Bibol ist 

goschriobon, Cu sol last auch deino Feinde liobon" 
Tartus 1934.a. 

97, Kolla viio teo Estonia valg s saalis 

98, 11,11,1934. . Porekonnaöhtu Tartus. Scnior - A.Tomasscn 

Oid. " E.Lootaru 

T.Ennok 

A.Pals 

F.Malm 

F.Malm 

T.Ennok. 

A.Pals 
A.Pals 

N.Kornov 

H.Karu 

H.Karu 

P.fägi 

A.Pals 

T.Ennok 

P.Mägi 
151.1938 Ihk.334 
lil. 1938. Ihk.333 

A.Pals 

F*Malm 

J.EiUluots* 
LiKarupaä 

üll, 1938 * Ihk*327 

F.Kalm 

HJ<aru 
131.1938 - Ihk. 324 

HiKaru 

H.Karu 

H.Karu 

L.Karupää 

T*Ennok 



Tartus 1935.a. 

99. Confrator HJ(aru porokond vilistlase vilistlase 

Karl PoikoKiga - 24.3.1935 
100. 7 fotot 1935.a. suvepäevadelt Scemes (osa tõe

naoliselt' 1934.a.) Fotodel F.Vollnor, K.HallikjE.Toiger 

A.Pals, O.Täar ja H.Nasak 

lol Confrater H.Karu sünnipäev C.Q.-l 

102.x 9.11.1935.a. Perekonnaõhtu grupipilt.Son.V.Toonekurg 

Tartus 1936.a. 

103.x 3.4,1936.a. Kohvi õhtu - grupipilt. Scnior.E.Vilval, 

oldcrman Jüri Martin 
104. 1936.a. kovadol. Pildistatud konvendi õuel kella 

5-6 vahel.Esi plaanil liht li igo H.Suurööt. 

105. 1936.a. kovadol - pildistatud C.Q. külalistetoas .Fotol 

confratorid: Ö.Ojamaa, R.Mägi, rebased: M.Jliris H«Suur-
sööf ja töised 

1C6. EKL-i nimekiri pro 1936.a. 

lC7.x Mensuuri ottovalistami nc korporatsioon Vi ronia C.Q.-1. 

Parto J.Martin, arst H,Pross,socundant H.Hinrekus 

108. Külaskäik Pari veresse, - Hansenite tallu suvepävadelo 

109* 8 fotot - Külaskäik Nriveresse 

110. Ointiiso togomino Päri vere motsas - suvopäovadol vii. 

Jüri Hanseni juures 
110. Grupp rotelusi Pariveres käigu puhul. Pärnu rannas 

piIdistatud 

UU Viimane poatus Pärnu rannas. Ärasõidul Päri vere suve
päevadelt 

112. Korporatsioon Rotalia maja õnnistamise puhul 1936.a. 

Vilistlane Jüri Uluots soniorilo Ernst Vi Iva? iie könct 

pidamas maja vötmo üleandmise juures 
113.x 12.12.1936.a. Jõuluõhtu - grupp suure vapi all 

Tartus 1937.a. 1 som. 
114.x 14.3.1937.a, Kolla viie too konvendis. Grupipilt knoip-

toas, sonior J.Podak 

115. 2 fotot (üks solgo, töine tumo) Rjudo istutamine konvendi 

aeda. 

116.x 1937.a. kovadol kaatri päeva puhul. Tropil konvendi aeda. 

Eos vilistlased Uluots ja Onno (kokku 15 isikut) 

117. Koosviibimine confrater Väino Ponsala tegevliikmeks vastu 
vötmiso puhul 19.4.1937.a. 

118. Suvepäevadest osavõtjad Rivi las 1937.a. 
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119. 7 fotot suvopäovadost Koso mõisas, kus vilistlano 

Lossmann agronoomiks oli 
120. 2 fotot. Poctor Puusopa ja Sulov Koldori pardi jahist 

Narva taga Vono piiri ääros koos riigikohtunike Kann xu 

ja Koomotsaga 
121. 2 postkaarti. 11.4.193?.a. Grupp Rotalia värvikandjaid' 

ja robasoid korporatsioon Fratornitas Livionsisos koos-

viibimisol 
Järtus 1937.a. 11 som. 

122. EKL-i nimekiri pro 1937.a. 
123. Kcnvo di maja osatähod 

124. Foto 1937aastast. Fotol: A,Toomos.Aloksandor Kask, 

Jüri Martin, fbman Niidu ja üks rebano 

125j( 12.11.1937.a. Porekonnaöhtu - grupipi lt.Sonior:M.Rd-
bano. oid. Q.Ojamaa 

126. 12.11.1937.a,Porokonnaöhtü. Kaminatoas lauas istumino. 

127. 11,12.1937. a. Jõuluõhtu « grupipilt.Sonior:M.(bbano, 

oldorman: B.Ojamaa 

Tartus 1938.a. I som» 
128. 7.3.1938.a. Osa cootust - oldorman ILOjamea. Pildistatud 

konvondi nugavas toas 
129. 18.3.1938.a. Korporatsic n Filiao Patriao robasto külas

käik Fbtaliasso (cootus 1937/38) 

130. 19.3.1938.a, Värvido andmino Kaljo Fõdcrsooxlo ja noorolo 

Vaarõlo - fotol palju kaasaogsoid robasoid 

131. 26,3.1938.a, Kohvi õhtu grupipilt C.Q.-l, Soni ori kohal 
Ajtöpp 

132. 25*4.1938.a. H.Hinrckuso ja H.Härgauk%i poogadolo vär
vido andminö 

133. Knoiptoas - värvido andmino confratoritolo: Kurolilo, 

Jonsilo, Tiivolilo ja Kalmotilo 

134. 25,4.1938.a. Varskod värvikandjad* SoniortPriimots. 
pld.lS.Ojatraa ja kuus noort togovliigot. 

135. 19381a". I som. Tallinna ja Tartu cootusto ühino foto 

136. 1938.a. Konvondi aias, confratorid Ojamaa ja R,Mägi 

grupi nooriiigotoga 
137. Kõvad 1938.a. Kagi stor roforondi Kuuslor korra Idanes 

cootusolo okskursiconi Raadi röisa 

T.Ennok 

S.Koldor 

J.Podak 

P.Mägi 

P.Loomots 

A.Jomm 

J.Adila 

A.Toomos. 

FJ^Ialm 

MiJflris 

J.E,Uluots. 

F,Malm 

M.Kurol 

MJ(urol 

M,Kürol 

J,E,Uluots. 

M.Kurol 

M,Kurol 

MJ(urol 

M*Kurol 

M,Kurol 

M.Kurol 

M.Jüris 

M.Kurol. 
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137, Kõvad'1936.a. Korporatsioon Rotalia Kaitseliidu rühm. 

Ees:H.Hinrckus, A.Raidal, MKurol j.t. 
138. Korporatsioon iDtnbola külaskäik 

Tartus 1938.a. 11 som. 

139. EKL-i nimekiri pro 1938.a, 

140. C.Q. hoono Tartus Tähe tänaval(pildistatud 25.a. juuboli 

puhul) Kolgi hoitjato valgusol 

141.x 

142 

143.x 

144. 
145. 

146. 
147. 

148* 

149. 
150. 

151.x 

152. 

153. 

154.x 

155 

156. 

157. 

158.x 

159. 

16V. 

161.x 

162.x 

163. 

164. 

Korporatsioon Rotalia presiidium pro II som. 1938.a. 

Vilistlaskogu Juhatuse ja Presiidiumi poolt saadetud 

kutsod juubelipidustustele 

Coetus pro 11 som. 1938.a. 

Pärjapanck Kalovipoja au samba lo 25.a* juuboli puhuU 
25.a. juuboliaktus Vanomuisos. Presiidium lipuvalvo-

toga (Rotalia ja Fratk Baltionsis) 

Vandovanomad 25.a* juubolikommersil (18 moost) 
Lippude öloandmiso aktus C.Q.-l 25.a.juuboli puhul 

Jumalateenistus (Ülikooli kirikus 25.a. juuboli puhul. 

(Lipu auvalve) 

Rida pilto 25.a. juubelipidustustolt 

151 iöpilasloho Korporatsioon Rotalia crinumbor.Annotatud 

härra Bornhard Kangro poolt Göteborgi Osakonnale 
Negatiivid käigi st oololova (üliõpilaslehe lehekülgedest 

25.a. juuboli nimekiri 

1938.a. sügis. Confrater J.Martin'i mensuur korporatsioon 
Vi roni as' 

2.12.1938.a.lantsukursuse löppöhtu kcrpcratsioon Indiaga 
2,12.1938,a.Tantsukursuso löppöhtu korporatsioon Indiaga. 

Lauas i stumi no,koskel pr.Troial. vilistlane F.Malm j'.t; 

1938ia.a Kohvichtu - lauas istumine. Fotol: Kuuskvered, 

Malmid ja Treialid 
Jõuluõhtu -'tagaplaani 1 kuusk.Eos: confratorid imOjamaa, 

V.f&iitia. MJüris 

10.12,1938»a. Jõuluõhtu: senior H.SuursÕöt 
1938.ai JÕuluöhtui Vcstlusturd lauas 

2 fotot Lapsed jõuluvana ürnbor 

vi li st lano Aleksander Jaakson 
Tartus 1939.a. I som. 

14.3*1939ia* Korporatsioon India külaskäik* Sonicri 

kohal A,Raiküla 
14.3.1939.a. India külaskäik - tantsimas 

14.3.1939.a. India külaskäik.Väiksem grupp lauas istumas 

M,Kurol 

L*Karupää 

P.Mägi 

P*Mägi 

FLKaru 

151.1938 Ihk. 281 

J.Adila 
(51.1938. lhk.284 

P.Mägi 

PiMägi 
PiMägi 
P.Mägi 

PiMägi 
AJoran 

Göteborgi osk, 
Göteborgi osk. 

J.Adila 

M.Kurol 
F.Malm 

F.Malm 

F.Malm 

M;Jliris 

MiJOrls 

F*Malm 

FtMalir, 
Göteborgi osk. 

MiJÜris 
MiKurol 
M.Kurol. 



lo5. 14.3.1939,3, India külaskäik.Seni ori kch?l A,fvaiküla 

(Arvatavasti sama kui nr. 162.) 

166.x 25,3,1939.3. Kolla viie too konvondis - Grupipilt 
„ . Soniori kohal confrator AJ<öpp 

167. 20»4.1939.a. Korporatsioon Amicitia külaskäik. Soniori 
.kohal istub confrator Anton Raiküla 

168. 20,4.1939, Korporatsioon Amicitia külaskäik - pildistatud 

. kmiptoas 
169. K ovadhommik konvondi aiatropil 

170. 1939.a. kovadol. EKL-i ühino Raju lahinguvälja korrastamine. 

Pildistatud löunatamiso.Eos: confratorid flKurol ja Tammaru 
171. 22,5,1939.a. Cbnfrator fbsonborgi 25-e aastano sünnipäev. 

Külaliste hulgas naha: A,Pohk, UHinrokus, Tammaru,MJ<urol, 

Hainla, Noorut Handol j.t. 
172., 22.5.1939.a, confr,R)sonborgi 25,sõnnipäov,Lauas Istumino. 

173. Tartu rahva ühino väljasõit Käroverossa.K3ardimäng. 

174. Rõtalusod pr,'Kurolit Paluporas külastamas. Foto l:A,PE>dak, 

E.Tcigor ja RJGaos. 

Tartus 1939.a. II som. 

175. EKL-i nimekiri pro 1939.a. 

176. 2 fotot. Korporatsioon India 15.a, juubel Vanomuisos.fotalia 

osindus. 
177. 1939.a, Korporatsioon Rotalia kaitseliidirühm.Eos:V.Raidal ja 

M,Kurol 

178.x 1939,a. Korporatsioon Rotalia kaitseliitlasi püssidega 
"Sinimandria" oes, 

179.x 1939.ä, Kohviohtu.Eos: confratorid Kurel ja poegol 

180. 22.10,1939.a. Külaskäik korporatsioon Filiao fetriaosse.Esi

plaanil confrator Kurol tantsimas ksvtl. Avistoga (isa oli 

ülikooli sõjalise õppuse instruktor) 

181. 2 fotot. Perekonnaõhtu konvendis - tantsimisel pildistatud. 

182. Korporatsioon India kohvi õhtu MiÖpilasmajas.Esiplaanil meio 

osindaja fiKurol 

183. 3 fotot. Külalisõhtu 1939.a. sügisel.Pildistatud knoiptoas 

184. 22,10.1939.a. Korporatsioon Filiao Patriae külaskäik. 

Pildistatud kaminatoas. 

185. 1939.a, confrater Tiro juhib vanaclo võlgade sissonõudmiso 

aktsiooni,Vai olus V.Toonckuroga.Fotol 7 rotalust. 

186. 1939tai Jõuluõhtu konvendis. Lauas istumine. Esiplaanil 

robano ViSillaporo. 
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13/. 22.IC. 13.a. Korporatsioon Fili?g frthae külaskäik. 
Soni ori kohal ILLoea mt. iuKurol 

Td3. 3.12.1039.s. Jõuluõhtu. Lauas istumine F.Malm 

189.x 9.12.1939.a. Jõuluõhtu konvendis. Grupi foto F.Malm. 

190. 2 fotot 31.12.1939.a. Uue Aaasa vastuvõtmine - lauas istumine. F.Malm 

Tartus 1940.a. 
191. 1940.a. viimane Tartus kodukorra kohaselt valitud senior confr. 

Endel Toiger maja võtit vastu võtmas M.Kunol 
192. Presiidium pro I sem, 1940.a. Vi imara Tartus valitud presiidium. 

Sonior:Toiger M.Kurol 

193. Negatiiv eelmisest M,Kur>l 

194.x 1940.a. üks viimaseid kohviöhtuid Tartus.Confratorid H.Leesmerrt 

ja Kristal oma daamidega tantsimas M.Kurol 
195. Apri 1 1940.a.EKL-i juubel. Kõikide konvendite presiidiumid. M.Kurol 

LKarupäš 

196.x 1940.a. Oks viimaseid õlleõhtuid kõvadel M.Kurol 

197.x 1940.a. viimaseid külalisõhtuid M.Kurol 

198. 1940.a. Viimane tantsuõhtu C.Q.-l ' M.Kuro1 

199. 1.5.1940.a. Koosviibimine lauas. Seni ori kohalrM.Kurol M.Kurol 

200. 1.5.1940.a. Lauas istumine. Senior: E.Toigor M,Kurol 

201.x Viimane ametlik koosviibimine C.Q.-l Vilistlaskogu kolla viio 

tee külalistega. Esimehe kohal vilistlane P.Köpp rapiiriga F.iialm 

202 1940.ä. Jaanipäev Tarvastus. Fotol O.Hindrokus ja Heikki bos-

mont - ilma värvideta. A.Toomes. 

203.x 1940.a. Kolm notalust Palupereas - proua Kuroli ülikooli lõpe
tamise puhul M.Kurol. 

TALLINNA OS/KOf-D. 

204. 3 fotot cõnfratcr Auliku matustest Tallinnas T.Ennok 
205. 1937.a. J.Auliku matuserong Tallinnas PJiägi 

206. 1937.a. J.Auliku matuserong Tallinna C.Q. ukse eos P.Mägi 

207. Grupp rotalusi Ujg Aasta vastuvõtul Estonia Valges saalis T.Ennok 
208. 2 fotot. Grupp rotalusi. Jalutuskäik Kadriorus T.Ennok. 

209. Tallinna Osakonna osimene presiidium T.Ennok 

210. Tallinna Osakonna töine coetus T.Ennok 
211. Kommorši pilt Tallinna C.Q.-1 (grupp) T.Ennok 

212. Grupp rotalusi Seltskondlikus Majas Tallinna Tehnikaülikooli 

aastapäeva pool T.Ennok 
213. Lasto jõulupuu.Grupipilt Tallinna C.Q.-l 1937.a. P.Mägi 

214. 1937.a. Jöulu koosviibimine Tallinna C.Q.-l. Istumine 1 audado 

ääros. P.Mägi 
215.. 2 postkaTtfotot Ta 11 innast.ühol 23, teisol 6 rotalust - 1938.a. H.Härm 
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216. 1938*a».-Konmört>i pilt Tallinna C.Q-lt T,Ennok 

217. Perekonnaõhtu Tallinna konvondis T.Ennok 

218. 3 fotot. Ölloöhtu C.Q.-1 LEnnok 

219.x Tallinna Osakonna presiidium pro II som 1938.a. 131.38 lhk.299 

220.x Tallinna Osakonna Cootus pro II scm. 1938.a. 01.38 lhk.300 

Varssavi Osakond. 
221.x Varssavi Osakonna cootus pro II som.1933.a. ' 01,38 Ihk.297 
222 Koosviibimine Varssavi Osakonna Konvondi Korioris 25.2.34.a, 151.38 Ihk,316 

223, Korporatsioon Rotalia ja korporatsioon Väinla Varssavi 
Osakondade ühino kommorŠ 23.2,1934.a. 01,38 Ihk.316. 

Vilistlaskogu Viljandi Koondis. 

224, 1938.a, Tartu Vii.Kogu Koondise külaskäik Viljandi koondisolo J.Adila 

225, 1938.a, confrator A.Talmeti sünnipäev. Pildistatud Viljandis 

A.Talirati kodus ' J.Adila 

226, Grupp Viljandi Koondist vilistlašo MJruusööt "\ juurosi 
Fotol :0J_au ri ts, pr. Truusööt, M.Truusööt, hLSchmidt, E.Vaaro, 

J.Adila. ' ' J.Adila 

227, Viljandi Koondis vii. M.Truusöödi 1 külas. (M.Truusöödi 35. a. 
sünnipäev) J.Adila 

228,x 1938.a, Viljandi Koondi so koosviibimine Uue Aasta vastuvõtu 

puhul 1937/38 131,38 1NO20 
229 1939.a, Viljandi Koondise külaskäik Tartu Koondisele.Istumine 

konvondi aias laudado ümber F.ilalm 

230»x 1938.a, Tartu Koondise külaskäik Viljandisse. Foto pildistatud 
"Koidu" saalis. Grupipilt. J.EJJluots 

Fjialm 

231. 2 fotot. (!3ks väga solge) Viljandi Koondiso külaskäik Tartu F.Malm 
232. Rötalused Viljandi ühispanga toonistusos:J.Adila,J.Taagen ja 

UKlottonborg, Pildistatud 1,5,1939.a. J.Adila 

233. 3 fotot. Vilistlane Karl Poiker Viljandi Koondist külastamas. 
Koosviibimine toklitota "EVE" saalis. Juuli 1939.a. Fotodol 

12 rotalust. J.Adila 
Tartus 1943.a. 

234. Rotalia daamid Tartus: pr. Malm, pr.Uluots, pr.Toddor,prJ<öpp 

ja pr.Rooks FJialm 
Soomo Koondis 

235. 1943/44. Mönod väikos"d pildid J.Kivostu 

236. 4 fotot ' F.Laansoo 
Saksamaal 1945 * 1949.a. 

237. 1947.a. Porekonnaöhtu Goislingcnis - SchBtzonhausMs 

Grupipilt (intoriör) K.Aasa, 
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238. 1947.a. Porekonnaöhtu Geislingonis -Schtitzonhaus( oxtoriör) K.Aasa 

239. 1947.a. Porekonnaöhtu Goisüngenis.Pildistatud öuol/otol 
12 inimest. ' K.Aasa 

240 1947. Pcrokonnaöhtu Goislingonis. Suur grupifoto,Pildistatud 
õiel ( kahos osas ) K.Aasa 

241. Kolim'rotaluso porokonnad Saksamaal. Pildistatud Vortachi 
ääros. S.Keldor 

2421 Viis' ffetalia porokonda Saksamaal S.Keldor 

243. 1949.a. Viimane komrorŠ Saksamaal ' S.Kelder 
244. ölo 50 foto Saksamaa perioodi 1346 - 1951 kohta. Muuhulgas 

ülosöttoid üliöpilaspäovadost Augsburgis 1951.a., kus moio 

confrator Kuno Alt oli Eosti Üliõpilaskond Saksamaal esi

meheks ja kaks ülesvõtet korporatsioon Fräternitas Tartu-

ensiso aastapäeva kommersist Goislingonis. 
On ka ülesvõtteid, mis näitavad meie confratorito ja kais-
vilištlasto'seltskondlikku tegevust. J',Pedak 

245. 19.4.1949.a, Augsburgi kemmoršist osavõtjad - 21 isikut. ' P.Hägi 

246. Vilistlaskogu Juhatuse ja konvendi presiidiumi ühino koos* 

olek Augsburgi lähedal metsas 1948.a, ' * ' P.Mägi 

247.x Vilistlase P.FUusepa haud Geislingenis 5.7.1956.a. J.Adila 
MitfiBsuguseid fotosid teistest Koondistest alates 1946. aastast. 

248. 1946.a,fbtalusod külastamas vilistlast F.Malmi Lammis,Rootsis, 

Lauas istumine ' FJlalm 
249.x 1948.a. nov, Vilistlane M. Truusööt aastapäeva pidustustel kõnet 

pidamas - Stockholmis. ' J.Adila. 

250. Kevad 1955.a. Vilist1ase*F.Malm'l pore tudengi miltsidos.Pr.Malm 
korp. Filiae Pariae, vil.F.Malm - Rotalia ja robano Priit Malm 

Rootsi üliöpilatcklis. F.Malm 

251. USA Koondise perekonnaõhtu 9,12.1950 P.Mägi 
252. 19.4.1952. Montreali Koondise perekonnaõhtu - 15 isikut P.Mägi 

2531 Montreali Kccndis - 8.11,1952.a. Grupifoto ' P.Mägi 

254. x T7.12.1955,Vilistlaso A.Tomassoni matus. Auvalve kirikus. 
Göteborgis ' ' J./cli la. 

255.x Göteborgis,17.12.1955.a. Vilistlase A.Tomassoni matus. 

Auvalve surnuaial. 

Lõpuks oleksin vool korporatsiooni nimel tänulik kõigi nonde fotode ja negatiivide 

eost, mida kaasvilistlascd ja confratorid on nõus mnule saatma moio organisatsiooni arhiivi 

täiendamiseks. 
Jüri Adila 

fot. Vii. 
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Lännetar 5 ja korporatsioon Rotaliast pagulusos. 

Värsi naissuomalainon Osakunta 50.a. juubeliks ilmus koguteos Lännetar 5, mida on 
saadetud korporatsioon Rotalia 1e Ülo kogu vaba maailma. Seo toos annab ülevaate \60 elust 

ajavahemikul (1931 - )1941 ** 1956. Varemased Lännetar nr. on ilmunud:nr.l -1908,nr.2- 1914, 

nr.3 - 1931, nr. 4 - 1941. Lännotar 5 hõlmab osaliselt iir!4. ajastut (1931 - 41) ja selle 
on toimetanud, olles ühtlasi suure osa sisu autoriks, P.J.Matti1a. Ta võttis osa muuseas 

meie 40.a. pidustustest Stockholmis ja kuulub VSO aktiivsemate noorema generatsiooni liik
mete hulka. 

Nonde ridado ülesandeks pole lähemalt peatuda 154.Ihk. teose üksikosade juures," 

vaid edasi anda üht osa P.J.Hattila kirjutisest, mis puudutab korporatsioon R^taliat.Länne

tar 4 sisaldas üksikasju sõpruslepingu sünnist ja käsitas aoga kuni 1940.a. traagiliste 
sündmusteni moio kodumaal, Soda kõiki on varemalt refereeritud "Moio Sido" veergudel. 

Lännotar 5 aga peatub korporatsioon Rytalia edaspidise käekäigu ja uuestisünni juuros pa

guluses. Seöjuuros on avaldatud lühendatud kujul allakirjutaja poolt saadetud kiri 
P.J/iattila1o. Selle kirja koostamisel oli kasutatud allikmaterjalina mitmeid artikloid 

korporatsioon Rytalia väljaannetest ja oi paku meile midagu uut, kuid kuna trükimusta näi

nud road (lüio söpruslepinglasto koguteoses, olgu nood seepärast siinkohal äratoodud. 

"Vapustavad sündmused mis 1940.a. riisusid Eesti rahvalt tema iseseisvuse ja õigu

se elada oma iseseisvat elu Soome lahe lõunakaldal, lõpetasid samaaegselt ka kogu üliõpilas
elu. 20. juunil 1940.a. pidi korporatsioon Rytalia jätma oma kauni Tähe tänaval asetseva 

maja ja väho hiljom saabus kõigi lo üliõpilasorganisatsioonidele käsk tegevuse lõpetanu soks. 

Augusti algul 1940.a.'korporatsioon Rytalia loovutas Eesti Rahva Muuseumile oma vana lipu 
ja paljud värviesoiTDd. Sellega korporatsioon Rotalia tegevus näiliselt lõppos. Liik moto vahe

lised vennalikud sidemed aga püsisid siiski endiselt edasi. Koolust ja hädaohust hooli -

mata kogunesid 23 rotalust lo.nev.1940.a. pühitsema korporatsiooni aastapäeva Tartus. 
Sakslasto maale tungimise järolo olid üliõpilasorganisatsioonid jätkuvalt 

keelatud. Korporatsioon Rytalia tegutses võimaluste piirides edasi põrandaaluse organisat

sioonina, omados isegi sol ajal juurdekasvu 9 ute liikme näol. 30.aastapäev poeti Tartus 
suure pidulikkusega vilistlase prof. Peeter Kõpp^u 30.aastasõ põllumajandusliku tegevuse 

tähistamise juuboli nime all. Sellest võttis osa 113 rotalust. Jsiklikud sidemed üksik liik-
moto vahol olid sol ajal tugevamad kui kunagi varem ja erilist märkimist väärib Vilistas 
Kogu esimehe prof, J6ri Uluotsa kaasa löömine kõigile üritustele. 

Aga idas saabus jälle hävitav laine. Moed kelledel oli võimalust,pögonesid Ees

tist 1944.a. sögisol. Juba varomalt olid paljud rotalusod ööpimeduses põgenenud Soome, 

võideldes nüüd vennasrahva ridades ühise vaenlase vastu. Väi kost es kalapaatides saabus 

30,000 oostlast Rootsi ja umbes sama palju Saksamaale. Teol paljud hukkusid,rondo hulgas 

ka rotalusi. 
Korporatsioon Rotalia tegevus maapaos algas osimosona Soomos.Gonfrator Endel 

Tolgori algajtusol toimus 18,-dcst. 1943.a. esimene kokkutulek Helsingis. 1944.a. kõvad-
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semestril kuulus Helsingi Osakonda 17 togovliigõt ja 5 rebast.Neist 8 olid ohvitseridorta ja 

10'sõdur itona Soome sõjaväes, suuromalt osalt J.R,200-s. Confrater Ka lo Pödorsoo sai surma 

T/.aprillil 1944.a. Jalkala plahvatusel. VSO aastapäevast 26.3.1944.a. võttis osa 9 rotalust 

ja see päev on ka korporatsioon fbtalia Helsingi osakonna asutamise päevaks. 
SügisuvQ1 1944.a. mil Soome tõmbas sõjast välja, siirdus suurem osa rotalusi s.o. 

nood kes ei siirdunud Eostisso tagasi, Rootsi ja solloga lõppes korporatsiooni tegevus Soomos* 

Soomest ja Eestist Rootsi siirdunud rotalusod saivad veeta esimese talve pagulas-
laagris. Kaua kostis, onno kui suudeti selgitada, kos rotalustost olid pääsenud Rootsi. 

Esimonc korporatsioon Rotalia liikmeta suurom kokkutulek Rootsis oli Eesti rahva 

suur loinapäov, korporatsioon Rotalia vilistlase prof.Jüri Uluotsa matus 13.jaanuaril 1945.a. 

Stockholmis. Toma oli Eesti viimano peaminister ja samal ajal presidendi asotäitja,korporat

sioon Rotalia asutaja- ja auliigo ning VSO laia aupaela kandja. 
Aeg ajal saavutati ülevaade kos korporatsiooni liikmotost olid pääsenud Rootsi ja 

astuti sammo korporatsiooni togovuso uuesti alustamiseks. Esimono asutamiskoosolek toimus 

Stockholmis aprillis 1945.a. vilistlase Heikki Loosmenti kutsol ja toma kortoris«Vilistlane 

Heloosmont oras volitused Tartu konvondi viimaselt koosolekult orakorralistol aogadol tegut

semiseks ja asus nüüd nonde volitusto kohaselt togovusse. l.mail 1945.a. valiti korporatsioon 

Rytalia Rootsi Koondisele esimono juhatus ja nii algas taas ülesehitav töö. Koondise asupai
gaks sai Stockholm. Samaaegselt olid paljud rotalusod asunud olama Göteborgi, sinna asutati 

osakond. Hiljom asutati osakond veol Lundi, kus samuti asub mitmeid rotalusi. Kogu tegevust 

Rootsis juhib üks keskus. 1945.a. oli Rootsis 85 vilistlast ja tegovliigot. Kanadasse ja 
USA-sso siirdunute asomolo on tulnud noorliikmoid. 1955.a. sügisol oli korporatsionn Rotalia! 

Rootsis 92 liigot, nendest Stockholmis ja sollo ümbruskonnas 47, Göteborgis 23 ja Lundis 8. 
Ölojäänud osa on maa oriosados, ulatudes põhjas Ylitomooni. 

Ka noil rotalustol, kos põgenikena saabusid Saksamaale, oli osimesoks mureks korpo

ratsioon Rotalia ellukutsumine Saksas. Juba sügisol 1944 alustati koosolokutega ja 1945.a; 

kovadoks oli toada 88 rotalusc elukohad. Kõigilo oli solge: niikaua kui elab rotalusi, elab 
ka korporatsioon Rotalia. Kuna liikmed asusid laiali suurol maaalal, poeti koosolekuid mit

mes oripaigas. 1946.a. lõpuks oli kogutud andmoid 114 rotaluse kohta Saksamaal. 24.voobruaril 

1947.a, asutati Augsburgis korporatsioon Rotalia Saksamaa Koondis ja juba esimosol tegevus
aastal vöoti vastu 13 uut liigot, kollodest suurem osa olid Erlangoni ülikooli üliõpilased. 

Aprillis 1948.a. registreeriti korporatsioon Rotalia ametlikult Erlangeni ülikooli juuros 
"Studontonverein Rotalia" nime all. 1948.a. kovadol"oii korporatsioon'Rotalial'Saksamaal juba 

24 uut tiliöpilasliigot ja tegevus oli väga elav. 23*4.1948.a* kuni 20.4,1949.a* oli tegevus

kavas 98 ori algatust ja uusi liikmoid vöoti vastu 31* 
Saksamaalt ülomoromardosso siirdumine muutis kogu olukorra. Koondise tegevus lõpe

tati kuna Saksamaa lo jäi püsima ainult 6 liigot ja nov. 1949.a, alustas korporatsioon Rotalia 

uuesti togovust USA-s, asupaigaga New York xis. Varsti asutati ka osakond Chicagosse. 1955.a. 
sügisol kuulus USA Koondisso 117 liiget, noist uusi liikmoid 41. 

Ka Kanadasse siirdus rotalusi, peamiselt Saksast, kuid ka Rootsist. Koondis asuta

ti Torontosso ja osakond Montreali. Liikmete arv oli 1955.a- sügisol 92. 
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Lisaks eelnimetatud koondistolo, togutsob koondis ka Austraalias, asupaigaga Syd-

noy ja omas 22 liigot. Mujal mai Imas on rotalusi: Argentiinas 1, Inglismaal 2, Ida Afrikas 

1. Norras 1 ja Soomes 1. 
Kõikido rotalusto vahol sldomo hoidjaks on korporatsioon Ritalia ajakiri "Moio 

Sido", mis ilmub kuus korda aastas, orimaado koondi sto ja osakondado toimotami sol. 

Korporatsioon Rotalia või rotalusto togovusost Eostis puuduvad toatod, kuid võime' 

olla kindlad sollos, ot sidomod rotalusto vahol on ondisolt püsivad. Vabad üliõpilasorgani
satsioonid, mida pootakso kapitalistlike maade päranditeks, on Nõukogude Eostis koolatud. 

Aastal 1939 kuulus korporatsioon Fbtaliasso 513 liiget. Toadolovai 1 andmeil on 

sõdades langenuid vöi vangi sattwuid vähemalt 34. Paljud on küüditatud Siberi ja arvata võib, 

ot paljud neist on seal surnud, föske on määrata korporatsiooni kaotusi alates 1939.a. Täna

päeval võtme lugeda oma porre kuuluvaiks vabas maailmas olevaid liikmoid silmapilgul 319, 

Eelpool käsitatud korporatsioon fbtalia uuestisünd paguluses on olnud võimalik ai
nult tänu noilo tugevatolo sidemoilo, mis valitsevad ja on valitsenud üksikute korporatsioon 

Rotalia liikrrcto vahol ja on sidunud rotalusod üheks suireks pereks. Nende sidemete ja ras

kesti kirjeldatava Rotalia vaimu tulemisena korporatsioon fetalia elab edasi pagulusoski kord 
asutajate liikrote poolt seatud alusto järgi ja võttes tänapäeval oma suurimaks sihiks kanna
tava kodumaa vabastamise eest võitlemise. Korporatsioon Rotalia on kahtlematult oma liikme^ 

tele selleks ühiseks jõuallikaks mida iga vaba eestlane vabas maailmas vajab tänapäeval roK-
kem kui kunagi varem." 

Norrlandis, 2. septembril.1955.a. A.Pals 

Edasi jätkab PJ.Mattila: 
"See kiri on omal kohal nimelt kahel põhjusol. Soo jutustab ühe üliõpilasorgani

satsiooni hiilgavat võitlust võõrastes maades ja samal ajal valgustab siinkohal käsitatavat 
ainet. El ole olnud kerge koolt oskamatullo , rahata ja kurbusest mirtud põgenikelo liituda 

võõrastes maados jälle ühte ja moodustada soda tugevat organisatsiooni, mida korporatsioon 

Rotalia praogusol silmapilgul endast kujutab. 
1941.a. Lännotar 4. ebaselgus Rotalia tuleviku suhtos on saanud lahenduso. Osa

konna sõprusleping korporatsioon Rotaliaga on endiselt kehtiv. Kui seo varemalt moodustas tu

geva silla Ülo Soome lahe, on soe nüüd suunatud läände ja aasta aastalt tugevnemas. Kuid 

ärgem tötakom sündmustest ette." 

Edasi järgneb mitmel lohoküljol töO ja korporatsioon Rotalia suhtlemisest pagulus

aastaid Sollest vast tulevikus. 
Aleksander'Pais 

fot. Vii. 

Vool fbtalia vapist. 

15hos varemas "Moio Sido" numbris tõstis kaasvilistlane Mihkel Luht üles küsimuse 

konvondi vapi kaunistamisest, loidos ot vapp ilma kaunistuseta mõjub lõpetamatuna. Soo on 

toosti nii. Küsimus seisab vaid sollos, millised poaksid kaunistused oioma. Võimalused 

kaunistamiseks polo piiramatud, sest heraldikas valitsevad kindlad rooglid, vapi välja-
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töötamine aga kuulub heraldika valdkonda. Horaldika roeglito järgi koosnob vapp tavaliselt : 

kilbist, kiivrist, kiivri ilustusest ja kiivrikattost. Päälo nende võivad otto tulla ka kilbi-

hoidjad, lipd<iri j.n.o. Nood roog1id käivad päämisolt perekonnavappido kohta, fönel maal 

poetakse noist rooglitost ka organisatsioonid) ja asutusto vappide juures kinni. Värskemaks 

näiteks sollol alal on Inglismaa aatomuurimiso instituudi vapp. 

Lisan juurde pliiatsi vi sandina ottopaneku moio vapi kaunistamiseks, Vapikavandi 

koostamisel olon püüdnud oolnimotatud heraldika rooglito järgi käia. Kavandi kirjeldus oloks 
järgmino: 

kilp - imutmata; kilbi ülemiso serva pääl asotsob kinnino, n.n, kodanlik kiiver; kiivri 

ilistusona kaks risti asotatud paraadirapiiri ( viide kilbi kolmanda ruudu vapimärgilo ); 

kiivrikato: sinine ja höbo( kilbi toiso ruudu värvid); kilbihoidjatoks kaks kullatud rebast 

("kuldrobasod"); kilp ja kilbihoidjad tootuvad holcroholisolo doviisipaolalo, millol siniste 
tähtodoga lipukiri: Eostimaa rcu Isamaa, 

Tahaks loot:, ot juuresolev vapikavand kaesvondi oma iruljoto ja arvamiste aval-

damisolo ning omapoolsete kavandite väljatöötamisele ergutab. 
Göteborgis, 6.Dotsombril 1956.a, 

Karl Mölcfer 

Rot,Vil. 

Vilistlane Paul Mägi palub kõiki kaasvilistlasi ja confratoroid,kol

le kätto on mingisugustel asjaoludel seisma jäänud tema poolt kontrollimiseks ja täiondusokš 
saaBotud cootusto himokirjad, rood võimalikult kiirelt ettenähtud järjekorras odasitoimota-

da, Igasugune viivitus nimokirjado edasitoimetamisel tökostab ajalootoimkonna tööd. 

V a r a k e v a d .  

Seisan üksinda lagondikuL 
Mu ligidal kidurad kased 

ja jalge all koltunud rohi. 

Lõunatuul sasib juustos. 
Aga taamal korkivad mäod 

sinavato motsadoga, 

aiman noneb kohinat 
ja sanmoldanud kivido juuros 

sulisob vosi 
uuost lootusest. 

Vaabo Lumi la 

fbbano. 
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Vaikin, kui lapsod pilluvad 
süldiüSkko Vestu lagedat motsa 

kannatan välja hii 
vanaoido haisev tulckiima 
karjub appi nagu sinine lehm. 
Aga nii!*s polo KII! öl'jt 

i'L!i koer 
pureb 

igaviku 1-ivo. 
VacvO li^ila 

Rch.no, 

"Tulohoidja"Nr. 8/9 kirjutab: 
Tarva i' i"ik" lüänc", 

Tarvo Toomes oli kauaaogra Stockhoki õlani!',. onno kui ta käosolova aasta voobru -
äris stipendiaadina ühendriikidesse Cvpira asL'3, 

Hea'sõbrana ja opckujuli!skaudina oli ta odukäs r.ii salga-, rühma- kui ka lipkcn-

na juhi na Kalovi lipkonnas. Toca ülendati sxaif.rrtTtkG s, 1953., 

* Ta püüab oma söprussidciraid c^dlJjo kaaslastega värskena hoida tihoda kirjavatotu* 
soga» Avaldame siinjuures pa:r katkordi' ti:,B s*!visost kirjadest: 

Sseut Carp Bort Adams 15/7 1956. 

Toötirigiiaisod siin ica;r'c cn hx:L Clc.i juhiks-instruktoriks poistolo. Öpotan 
sk audi tarkusi, võtan päikest ja käi ."/ujumas- A'r.j.: niir.us on soo, ot aoga enda jaoks vähe fllõ 

jääb koisid lahkuvad laagrist kr-cv: 'lebajal ja uued saabuvad pühapäeval samal ajäl.Vaho^ 

poal tulob laagrit korrastada ja u:rto vatijv3tr.iseks korraldusi toha. Mu tasu on |15.— näda

las, nii ot selle su\o toonistus cn | 135e~-

Muidu lähob inu olu kindlat r^Hg irüöcla, Raodo õhtuti räägin lökkotulol poistolo Eostt 
skaut lusost, võrdlen soda USA ja üldn A^oorika c^autlušoga, Räägin, kui suur on oo soigus ol
la vaba riigi kodanik, nagu nomad (ameeriklased) soda on* Ja ot šoo vabadus on asi, mida tuleb 

hinnata,millo oosi soista ja miro õort voi jo'ld:0 ibonutan noilo, ot praogusol ajal on sadi 

Biljoneid inimesi, kes oi olo vabad, noneh kilgas ka oostlasod.kuid ot olon vocndinud, ot minu 
kodu ja sünnimaa Eosti jäi logi uuesti v:,b^'3 saab ja ot jään alati oostlasuks ja olon oesti 

skaut ja kasvatan oma skautides": eestlasi. 
Lõpuks laulan oostikoelso hulu "Eldckono kotrab..." 

13/8 1956, 

Saadan toi lo ühe grupiiitesvõteo uhnnt "reklaami viisist". Lugu on nimelt nii,ot üks 
Atlanta (Goorgia osariigi pealinn) paikadest av?s ui:o osakonna ilhto ooslinna ja siis paluti 

moio laagrist kolm "indiaanlast" reklaamiks, Ha olin üks noist ja sol grupipildil olon osi-

roas koskol, käod risti rimal.'Pidin oma indiaanlaste tolgi Ülos lööma ja pooltoist'päova 
mornido nägudega ringi jalutara^öigo parem cjI oli sso, ot teenisime $ 15.— isikult. 

Paar nädalat tagasi käis grupp Z-.rccpa s!:aito roio laagrit kdllastamas.Kolm ^cits-
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last ja kaks austorlast olid grupis* Sain oma "roostos" saksa koolt >eidi poloorlda, sost 

käisin juhina-tölgina nondoga kaasas. Noile näidati Atlantat ja ümbruskonna'vaatamisväärsusi. 

Kälslmo kuulsas Lockhoodl lonnutohasos ja pärast flbos klubihoones einetamas. Õhtul käisime 

škautido poakortorls ja Clnoramat vaatamas, Clnorama on uus kinothnilino lotutis, mis tahab 

vaatajale jätta nuljo nagu ta Istuks iso köigo linal näidotava sündmustiku koskel. 011 igati 

võimas. 

Neljapäevasel lõkkeõhtul, mil kõik lastovanomad laagrisso külla tulid, pidin noid 
Euroopa skaute osi tarna. Pidasin siis väikese köno, rääkisin oma USA muljetest, skautlusest 

ja selle tähondusest ning suurusest rahvusvahelisi taspinnal, samuti oma Eosti kodumaast ja 

oostlasto võitlustest. Enno soda oli Atlanta piirkonna poaskaut mind tutvustanud ära märki
des, ot olon oostlano ja põgonik vonolasto oost) kos on õpetanud noile (s.o.Goorgia skauti

de lo ja toistolo) miil Iso väärtuso omab vabadus, sost molo amo ori k lasto lo on soo niivõrd iga-
päovarro, ot imio unustamo sollo süuro väärtuso. Poaskaut palus kõigi lo vabaduse kaotanul lo 

mõttes sfldamlikko tervitusi saata. 

Samal nädalalõpul käisime Ctorokoo indiaanlaste reservaadis. Seekord olid noli pois

si Bort Adamsi skautlaagri juhtkonnast. 
No« York, 10/9 1956. 

Noh Yorgis olin pärast siiasaabumist paar päeva jj siis sõitsin Lakowoodi umbes 

100 km' lömapool Nowyorki, oosti skauticb laagrisso. Koos oli soal umbes 120 tublit oosti 

poissi. Mina olin vanomskautido all-laagri juhiks. Oli tore olla jällo eestlaste koskol. 

Laagrist tagasi tulles olon kõvasti puhanud, lugenud raamatuid. Vahel vaatan ka televisiooni 
Olon katsunud ka oma ummikusse jooksrud ki rjavahotust "sirg.ks ajada". Olen mitmolo oma ja 

roio Shistolo söpradolo kirjutanud. Ometi on vool tõrve hulk kirju vastata^ Samiti torvo hulk 

sõpru, kollolo polo illdso vool jõudnud kirjutada,-kuigi ma nii väga tahaks. Vaat mata rtu pa
rina lo tahtmisolo oi jõua oga suuda kolgile söpradolo kirjutada* 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxsrxxxx 
K u u l u t u s »  

Postkaardi suurune 
VAPIKILBI värviline pilt sobib: 
1. Sisseraamida ja omas toas seinale 

asetada. 
2. Saata auväärt tuttavale piduliku 

sündmuse puhul. 
3. Saata tervituseks südamesõbrale. 
4. Kasutada paljudel sobivatel juhtudel. 

Tellimisi võtab vastu vilistlane Mihkel Luht, Rootsis, 
Högalidsgatan 32 C IV, Stockholm. 

Kaardi hind; Kr. 1.— + postikulu 4-«kaardi eest Kr.-%20 
Hind tuleb koos tellimisega tasuda, kas sularahas,vöi 
posti coupon reoonse international, mille vastuväärtu-
seks arvestatakse Kr. -.^O t.t.b. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCGZX 
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Rootsi Koondiso tegovusost. 

fbotsi Koondise tavakoliano aasta-üldkoosolok toimub koos aastapäeva pühitsomisoga 

novoutiri kuus, Sollol üldkoosolekul valitakse siis järgmiseks aastaks uuod juhatused ja amet

nikud ning sõelutakse möödunud aasta tegevust ja kavandatakse uut. Rootsi Koondiso poro on 

laiali paisatud ca 1500 km pikal poolsaarel,omados suuremato keskustena pealinna Stockholmi 

ja sol lo järgi Göteborgi ning Lundi. Koondiso ülckoosolckud pootakso ja presiidium asub 
Stockholmis, kuhu vahoto vahol aastapäeva pidustuste ning teiste suuromato ürituste puhul 

kogunevad ka rotalusod kaugematest kohtadest. Osakonnad asuvad Göteborgis ja Lundis. Lundi 

Osak. korraldab oma valimised samuti aasta -üldkoosolekul, enno Koondise üldkoosolekut,kuna 
Göteborgi Osak, jätkab tavalist konvendi kommet, valides iga somostri alul uuo presiidiumi. 

Aastapäeva pidustustest Stockholmis võtavad osa alates 1948.a. ka meie söpruslopinglaste 

Varsinaissuomalaincn-Osakunta esindajad. 

Möödunud tegevusaastal,mis haarab aoga aastapäevast-aastapäevani 1955/56, jätkus 

cmavahelisto ametlike kokkutulekute korraldamine kord kuuš*Osavötjato arv on kõikunud 20 -

25 piirides ja koosolekute kohta puotakso nüüd protokollel Varem vöis märgata, et tokkis olu
kordi, kus mälupilt vastuvõetud oteusto juures hiljom mooldotulotadoa erines ning selle väl

timiseks loiti kirjasõna täitvat kõige otstarbekohasemalt lünka. Neil kuu-kokkutulokutolo 

järgnoš koosolekule tavalisolt koosviibimine klaasi veini juuros'tudongi cantusoga, omavahe
liste vestlustega, tihti referaatidega vöi külaliste vastuvõtuga. Kokkutulekutest vöoti osa 

pidevalt värvides ja noid korraldati Mälari järve äärsel bulvaaril Norr-Mälarstrand nr.12 

asuvas klubi- ja peoruumidos^us vahel pidulikemal'juhtumil mõnigi moos pikisilmi ootas 
osimosi koidukiirt tõusvat Ülo Mälari vaikso pinna. Muide samas on loidnud ka korporatsioon 

Vi roni a endale sobiva kooskäimise kofia. Peale n.ö.amotliko koosviibimiste on Rital ia pinnal' 

korraldatud kolla 5- teo tantsuga E.V.aastapäcva puhul,pühitsetud üksikuto rotaluste juube
leid ning ülikooli löpotamisi, samuti uute majado önnistamisi, võetud osa jälle värvides; 

vilistlaste poogado või tütarde gümnaasiumi küpsuseksami sooritamise tähistamistest, mida 

Rootsis kutsutakse "studonthippadeks" vöi koguni pulmadost, kus pruudile korra kohaselt Üle 
antakse lillekimp värvidega. Samuti võetakse osa akadeemiliste ja toadusliko sõitside togo

vusost, noorte lii kurni sost ning stipendiumi fondide tööst. 
Koondiste togovuwst ja sündmust ost on Rootsis kõiki informeeritud igakuuliste ring

kirjadega ,mis aktuaalse informatsiooni lättena on täiendanud ^Meie Side" kaudu antavat infor

matsiooni, eriti lokaalse värvinguga materjali osas. Neid ringkirjo on järjekindlalt saadetud 

teadmiseks ka teistes maades asuvatele koondistele ning fbotsi Koondise li igetele,kes aju

tiselt siit õppe- vöi truul eesmärgil eemal viibivad, sellega kergendades "HoioSido" koormat, 

kus vaevalt kõiki lokaalse isolccmiga materjali saaks õigeaegselt publitseerida. 
Koondiso liikmete üldarv on vähenenud 92-le (9o),neist on 48(49) vilistlast. 39(42) 

togovliiget ja'5(5) rebast. Sulgudes on möödunud aasta andmed; Surma läbi on lahkunud vii. 

Aksel Tomasson, 

Osakonnad Göteborgis ja üundis on töötanud vastavalt kohalikele oludele vilkalt. 

Eriti on täholpandav Götobõrgi osas suhteliselt suur ülikoolis õppivate noor- ja togovliigoto 

arv, ulatudes praogu !4-lo. Noorte juurdekasv Göteborgis on nuutrud'aktuaalseks ka oma ruumi
de hankimise probloomi ning pannud peal liikuma konvendi loomisoks. 
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Varsinaissuõmalainon^iitaga on sõpruslepingu alusel suheldud elavalt ja Osakunta 

50.a, juubelist 24/25. märtsil 1956.a. Helsingis võtsid osa lo rõt ai ust,nonde st 3 abikaasa

dega. Juubeli puhul otsustati Osakunta poolt asutada Stipondiumi^ond notalustele õppimiseks 
Soomo ülikoolides. Meie 43. aastapäeva päh it semi sest 2/3,nov,1956,a, Stockholmis võttis sa

muti tava korras osa VSO esindaja. Vastastiku on kumbki org%i ajakirjades avaldatud kirjuti-» 

si toinotoiso kohta ning publitseeritud juubeli ja muid olulisi sündmusi ajakirjanduses. 
Sidomoid on loodud hulgaliselt'ka perekondlikel ning ametlikel pinnal höimusilla tugovdami-

soks, Tänavusest juubelist osavõtu ja kingituste kuludest võtsid sookord osa ka USA ja Kana

da Koondised, rnillo tõttu vö imal dis' soil ost osavõttu korraldada ka noorliigotolo.Sonini on 
vastavate summade puudumisel sõprus- ja hõimu suhtlemist saadud korraldada vaid üksikute rota-

lusto poolt tohtud isiklike panustega,mis piiratud ulatuses on võimalikolnud täiondada Koon

dise kassa poolt, kusjuures suurim koorem on langenud Stockholmi porolo. Vilistlaskogu juha
tuse kaudu on pööratud teisto koondi sto poole selle terve fotalia üldasja kulude vördsoks ' 

jagamiseks, ot võima Iduks höimusöpruso viljelemist jätkata Eesti tuleviku ja rahva huvides* ' 

Teisto akadöomilisto orgMdo tegevusest on jõukohaselt osa võetud, eriti EKL-i tege

vusest, kus praegu prosidoorib Korporatsioon Väinla. Tegevusaastal on EKL korporatsioon Toh- . 

nola prosideorimisol korraldanud Stockholmis üho kommersi, võtnud külalisena vastu EPB-i ning 

käinud viimasel kiilas. Roale sollo olome osa võtnud Korporatsioon Vironia ja Korporatsioon' 
Fratornitas Estica konmoršidest, noist viimano korraldas selle oma uutes avarates ruumides, ' 

millisod sisustati nuido iroio cõnfrator EJärve kavandamisel. E.Toadüsliku Seltsi poolt kor

raldati'traditsiooni kohasolt EJ/Jartu Ölikooli aastapäõva puhul 30,nov.aktuso Kaubandus- ' 

ülikooli aulas ning E.Akadoomilišo Koondiso poolt kolla 5-too tantsuga l.mail ja 2,dots,1956, 

Sanuti on jätkatud osavõttu prof. J.Uluotsa nimelise stipendiumi fondi juhtimisest. 
foiudo ürituste kõrval on ka abistamistogovus nuutunud markantsoks Koondiso togo-

vusos. Nii korraldati suurom aktsioon asutaja liikme vilistlase O.Tiof i abikaasa surma puhul 

mahajäänud alaealiste lasto toetamiseks. Vastavalt lasto soovile oi tõhtud'soda avalikult, " 
vaid suuromato'koskorgzido vahol siin. Aktsioonist laokus kokku Kr, 1,300.—,millest KrJOO,-

oli iroio panus. Lisaks sollolo viisid külastanud rotalusod ja nonde abikaasad perekonda hulga

liselt toitaineid ja maiustusi,ning abistati matusto korraldamisol. Ka juba varõmaTt on pere

konda oma haiguse ajal abistatud majanduslikult ning perioodiliso toetuse kaudu.Vilistlaso 

Jjoomoso kaudu hangiti pojale Rotary klubi stipendium edasiõppimiseks USA ülikoolis ning' 

teiste poolt siit kaoti sõidukulud. Porokonna vöi lasto töötuseks kahjus nujalt polo sum
masid laekunud. Oldkorjandustost on osa võotud sõjavangide ja köüditatuto abistamiseks E.Pu-

naso Risti kaudu")'toetatud lahke südamega skautlikku liikumist ning viimasel aastapäeva konw 
morlil pandi spontaanselt kokku koos hiljom laekunud lisaga, Kr,510,— Ihgari vabaduse eost 

võitleva akadeemilise ncoruso abistamisoks. 

'Möödunud tegevusaastal juhtis* Fbotsi Koondiso tegevust presiidium koosseisus:vii. 

E.Vilvaf- soniõr, vii, A,Mägi ja vil.A.Tniiisööt -'abisoniorid, confr. RJodro - laekur, 
confr. E.Vasür - kirjatoimetaja ning vii, K.Joost - oldormanina ja tema pikemale õppereisu lo 
asumi sol USA-sso « vii. M, Jüris. 

Viimasel äasta-tildkoosõlekul 3,nov. 1956.a. valiti Koondisele uus presiidium koos-» 

šoisus: vil.A,Mägi - soniõr,'vii. H.Arro - abisonior, confr.Modro - laekur,confr.SJtensson -
-kirjatoimetaja ja confr, A.Eistrat - oldorman. 
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lüol togovusaastal on juba jõutud pidada Uks diskussiooni-õhtu välispoliitilisel 

toomal ning 3,dots, 1956.a, poalo kuu-koosolokut pühitseti samados ruumidos \ril.EeVilva1 'i' 

50.a, juubolit toma kulu- ja kirjadega, kus sõnavõttudes palju huvitavat osi lo kerkis mälos-

tustosalvost sõosos Rotaliaga ning populaarseks sai sõna "tolerantsus", millest isegi oral-
di diskussioon-öhtut tahoti korraldada. Lähoma aja tegevuskavas on E,V,Aastapäova tähistami-

no, referaadid välispoliitilisel toomal ja noorte prebloomidost ning Jaanipäeva paiku taho-

takso võimalusel korraldada soosos üle Tootsi 1 ise Eosti üldlaulupeoga Göteborgis totalia 

Rootsi Koondiso suvopäov või illdkokkutulok, sanuti ootavad märtsis VSO söpruslopinglasod moio 
esindajaid Holsingi. 

Stockholmis, 14.dotsombri1 1956, 

Arvod Mägi 

Rot. x 

"tfio Side" toimetusolo toatatakso: 

A m o o r i k a s t .  

New York*i konvendist: Tänu paljude töiste ja eriti endiso soniori R. Ubakivi rotaluslikulo 
ot tovöt1i kusolo > on Now York xi konvendil rööm teatada j et alates l.okt*1956.a. on korporat

sioon IMalia kauaaegne soov "oma tea } oma loa" näol täido läinud. Olgugi, ot soo on üüritud 

korter, on soo moio omat ja konvont julgeb loota, ot soe on oolkäjaks (fotalia majale. 
Praeguse kortori"nurotsomino oli üritus, mille toostamisol oli kaasas köikido USA-s 

olunovato rotalusto südamod, kuid vaid monod käod. Nüüd on aga saabunud eriti soodne ning ko
hane silmapilk köikido USA ratalustolo demonstratiivselt togudoga kaasalöömiseks, kõigepealt 

C.Q. alalhoidmiseks, selle sisustamiseks, ilustamiseks kui ka otstarbekaks ning ohtraks kasu

tamiseks. C.Q. aadrossiks on: 
fctalia, Inc. 30 E 18th Stroot, Now York - Gr 7-9727 

Tänu tuleb öolda vilistlastelo, kos kortori raurotsomi so ja sol lo korrastamisega 

abivalmidust on näidanud, nondo soas oriti vilistlano Sulev KoldorMle 
Hoino Ambros 

'fbt.x 

Sol 16 somostri New York'i KKK.,mis loidis aset 5,okt, 11956.a, C,Q,oli kohaloilnu-

jato kui ka C.Q,~sse puutuvato sonävöttudo suhtos palju tõotav. Kõne all oli palju esialgu 

problemaatilisi küsimusi,oriti C.Q, sisustamine. Põhiliseks tooniks jäi siiski motolt toha 

soda niivõrd hubaseks,kodusoks ja mool divaks kui vähogi võimalik. Ei olnud vool laudugi jõu
tud nurotsoda kui juba räägiti klaveritest,soinavaipadost, hiirelõksudest kui ma muudest häda

tarvilikest atribuutidest,mis paratamatult ühos kodus puududa oi vöi,'Soo kõik näitab vaid' 

innukust,huvi, ning soevi murotsoda ja teha midagi rotalustolo ondilo. Ja soda nii,ot üks« 

puha, kust rotalus tulema peaks, kas läänerannalt, ida-, põhja- või lõuna poolt, tunnoks end 

nagu rrugavas kodu, omado .koskol ja mitte kui külastusvisiidil naabrite juures. 

Kuna Now York xis on togomist reaalso kuuo soina, k-iho ukse,nelja akna, põranda 

ning laoga ja mitte mingisuguse õhulossiga, siis igalo USA rotalusolo cn solge, ot solliso 

C,Q, ülalpidamine nõuab toatavaid pingutusi, energiat ja kõige rohkem uuidugi matorjaalsot 

toetust. Arvestades kuludega määras sara KKK igalo rotalusolo korteri sisustamiseks lisa 
maksu $ 5.—. Semestri esimosol koosolekul, soptombris 1956.'maaras konvont ühekordseks se

mestri liikmemaksuks confratoritole $ 10.— ja rebastele $ 3,— 
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Vastavalt inkorporeerimise aktile kuulub korporatsioon fbtalia majapidamine USA-s 

vastavate kohalike valitsusorganite revisjoni alla, ja tingitud sellest on vajalik inglise-

koolno raamatupidamine. Amooriks Rotaliale liikmemaksudena ja tootüstona kulutatud summad on 
võimalik tulumaksustamisele kuuluvast sissetulekust maha arvestada, 

1956.a. sflgissõmostri New York'i konvendi jiihätuso kõossoiš: 
confr. Heino Ambros - fotix - 949 West End'Ave, N.Y. 25. N.Y Apt. 10-B 

" Folix Tamm - Pot.xx - 254 W 102, N.Y1 25 ' 

Heino Ainso « fötixxx' 601 W 141, N.Y, Apt, 32 

Vii, Elmar Kuuslor- Rot.Old, - 90, Cortland Str. N.Y, 

Ajuti sõit on Now York rikastunud öho vana Tartu ning kauaaegse Stockholmi osakonna' 

oldormani vii. Kr, Joosti näol, kos on Euroopa ja soega maailma paremaid asjatundjaid nii pii

manduse kui juustunduso alal. Praegu inspoktoorib ta USA meioroisid. Kristjani järgi pidavat c* 
onu SamM maa piim parom olõma kui vanas ilmas,kuid vöi ja juust seevastu lausa "vedelad" 

õnnetu näoga lisab.ta juure,ot soni on tal tulnud viljajooko rohkom maitsta kui meierisaadusi, 

Soptombri kuul käisid pastori juures kaks USA noorliigot Niis Parra ja Aku Vainu, 

Tagajärg: kaks pulma. Ka õi pääsenud confr.Koit Paadrõ neiu Erika Kart'f moolitusistpõllega 
sõlmis oluaogso lopingu 15,sopt,1956.a. N.Y.Eosti Evan.Luteri Usu Kirikus* 

"Moio Sido" toimetus kasutab juhust ja soovib vastsetolo noorpaaridele palju õnne. 

K a n a d a s t .  

Vilistlaskogu Juhatusse,millo asukoht alates 1*1.1957.a, Kanadas, valiti:A*Käbin -

esimees, Hendrik Kukkur ja Arthur Kulgmaa. 

24,11.1956.a. loidis aset Kanada Koondise kommar^Torontos«Kommor5ist võttis osa 

35 rotalust ning sollolo järgnevast perekonnaõhtust 65 liikmolino pero, 

Korp,fbtalia'Vil.Kogu Kanada Koondis valis oma Juhatuse 1956/57 ,a,järgmises koos-
soisus: Arthur Laaman - esimees, Hendrik Kukkur - laekur ,Arthur Kulgma -kirjatoimetaja. 

Revisjoni komisjoni valiti:vilistlasod » ^art Joasaare/)skar Ristmäo ja Raimõnd Mägi, 

"Meie Sido" Kanada numbri toimetajaks valiti vil.Oskar Rist mäe,eluk. 129 ,Sunnysici0 Ave, 

Toronto,0nt,tel.L£ 4~7264.Kaastcöd ja käsikirjad palutakse saata eelnimetatud aadressil. 

A u s t r a a l i a s t .  
Vi 1.1 Imar Tammolo voodab õppeaasta 1957/58 stipendiaadina Inglismaa, 

R o o t s i  s t .  
Göteborgi Osakonna presiidium pro li som 1956.a, valiti järgmises kooseisus: 

fiotalus x confrator Enn Äro 

Rjtalus xx confrator foin Nuudi 

Rita lus xxx confrator Sven Tedro 

fot.Old. vilistlaiio Jüri Adila 
Göteborgi Osk, koimiorŠtndis aset 17.11.56,, mi llo st osa võttis 21 rotalust, sellele 

järgnes perekonnaõhtu 37 osavõtjaga* 

Göteborgi Eosti üliõpilaskonna esimeheks on confrater Enn Äro, 
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Lundi Osakonna presiidium pro 1956/57 on järgmise koosseisuga: 

Rotalus x confrator Kaljula Rammal 
fbtalus xx vi listlano Aadu Toomes 

fbtälus xxx confrator Jaan Toär 

RrLOld. vi li stlano llo Käbin 

Confrator Jaan Toär löpotas Lindi Ülikooli matomaatika-loodusteaduskonna, jätkab 

teaduslikku tööd licontiaadi kraadi omamisoks. Töötab praogu Statons Skogsforskningslnstitut'is 
(Riiklikus Motsauurimisoinstituudis) Stockholmis»mikroloogia osakonna assistendina. 

Täiendusi liikmete nimekirjas^ mis ilmus "Meie Sido" Nr, 3 - 1956.a, 

Tootsi osas. 
Vii, Aasa, Karl - uus aadross: Lammelyckan 17 B, Göteborg H. 

" Adila,Hans - " 11 Poi st jämevägen 2, Jönköping 

" Käbin, llo - tagasi Rootsis, aadress: Lasarettet, Landskrona 

" Leemets Paul'- ümberasunud USA-sse, 

" Malm, Priit «'eesnimi on Friedrich 
" Plikk,Herman « uus aadross: Kungsladugarden, Brevlada 5013, Nykõping 1. 

" Sarotok,Vitold - " Blidvädersgatan 29, Göteborg H, 

Cbnfr, Järv, Evald •* ümberasunud USA-sse 

" Lüli,Kalju » do -
" Kurol, Mart - oige aadross: Plantoringsvägen 46-11 (mitte 46-B), Ängelholm. 

" Tedroj Sven - uus aadress: Viktor (tydbergs^atan 48, Göteborg 
" Vikman, Svön - asunud sõjaväkke', asukohaga Uppsala. 
" Teär,Jaan uus aadress: Statons Skogsforskningsinstitut, Stockholm 51, 

" Tief, Jaan - tagasi Rootsis, aadross: Tomträttsvägen 28 - II, Hägorsten. 

Robano Avataro, Märt, - oluk. Södra vägen 74, Göteborg 
" Dorrik, Ivar, - " c/o Mollbin, Gibrältargatan 44, Göteborg 

Lihtliige Käo,Anton , - HästhoImsväg 17 - I, Stockholm Sö 
Rebane Lumi la, Vaabo, - von Utfallsvägon G-27, Göteborg 

" Norrand,Kalle - ^rrrinadsgatan 16, Göteborg 

" Riinor, Ülo - Box 300,Hjälbo, Lärje. 
USA osas. 

Vii. Hõlpus, llo, - uus'aadress: 119 Avoca Avo., Massapequa Park L.l. 

Confr. Ööpik, Tõnis -do - 34 Karen Str,, West Babylon, LJ, N.Y, 
" Mil1ort,01af -do - 102 Richards Hall, Harvarä (Jniv., Cambridge 38, Mass. 

" P\jskar,Viktor -do - 57, Erie Str., Dumont, N.J. 

" Adamson ,Jüri -do - 3261, Lawrertce Street, Bronx 61 N.Y, 
Taolist nimekirja nagu seo ilnus "Meie Side" nr. 3, on peetud väga soovitavaks 

ja nähakse mooleldi,ot.soo ilmuks perioodiliselt kord aastas, võimalusel "Meie Sido" lisana 
eraldi paberil, et seda võimalduks kasutada ja kaasas kanda ilma, ot alati oleks sama "Meie 

Sido eksemplar kas silma all vöi taskus. 
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Götebongi Osakond tutvustab oma uusi lii meid. 

Gonfrator M a 1 m, Priit. Vilistlase Friedrich Malmi vanem poeg. Sündinud Tartus 19.1.1934.a. 

Algharidusega alustas Tartus. Põgenes koos vanemate ja noorema vendadega 1944.a.Rootsi, 
Siin jätkas algharidust üks aasta Göteborgi Eesti Algkoolis ja selle järele Lerumi alg

koolis. Peale viimase lõpetamist õppis Göteborgi Praktilises Keskkoolis ja hiljem Göte-
h' ftgi Tehnika Gümnaasiumis,millise löpotas 1955a.kevadel.Sama aasta sügisel astus Chal-

mesrsi Tehnika ülikooli masinaehituse osk, öppinguid jätkama, šamäl ajal võeti toda ka 

vastu korp.Rotalia robasckš.T oge vi i i kmoks võeti vastu lo,lo,56,Ak,isa: vii Jüri Adila, 
Gonfrator P u n a,Erich cn sünd. 17,5.28.a.Saaromaal Kihelkonna vallas taluperemehe pojana. 

Algharidise sai Tagala algkoolis ja hiljem jätkas õpinguid Kuressaare'Güirnaasiumis. 1944 

põgenes Rootsi. Siin lõpetas Stockholmi Eesti Gümnaasiumi 1953.a. 1955.a. sügisel astus 

Chalmersi Tehnika ülikooli masinaehituse osk. 19.10.55.a. vöoti vastu korp.Ritalia reba
seks ja tegevliikmeks 10.10.56.ä.,'Akaadeomi1ino isa: confrator Enn Äro. 

Robane R i i n o r, üilo, sündis 3.12J5.Tartus. Robaso Riinori isa oli Hiiumaal politseikomis

sariks. 1944.a .põgenes koos vanematega Rootsi, Alghariduse sai Ystadi lahedal algkoolis, 
hiljom jätkas Öppinguid Hälsingborgi Gümnaasiumis,mi llo lõpetas 1955.a. Sama aasta sügi

sel a1ustas'akadõemilist teed Chalmersi ülikooli keemia Osk. Korp.Rotalia robaseks vöoti 

vastu 10.10.1955,a. Akadeemiline isa: Väino'Kuldassaar. 
Robane A vat are, Märt on sünd. 13.12.1933.a.Tal linnas sõjaväe ametniku pojana .Algharidu

se sai Kodasoo algkoolis. 1944.a. põgenes koos vanematega Rootsi .Siin jätkas õppimist esi

algu Eosti Algkoolis Norrköpingus,hiljom Norrköpingu Tehnika Keskkoolis ja siis Tehnika' 

Gümnaasiumis,mi 11 ise pöpetas 1955.a. Sama aasta sügisel'jätkas õpinguid Chalmersi Tehni

ka ülikooli olektri osk, Korp.Rotalia rebaseks astus 10.10,56.a, 
fobane Lumi la, Vaaba sündis 17.10.1930.a. Karuse vallas Läänemaal Ju lius Uimi la pojana. 

Rootsi saabus põgenikuna koos emaga 1944.a.sügisol.A1ghariduse sai Eestis.Oma õpinguid 

jätkas 1950.a.tohnilises instituudis,mi 11 ise lõpetas 1952,a.Töö kõrval jätkas õpinguid 
kirjateel, mille tulemisena sai 1956.a. valmis gümnaasiumi löpuoksamiga.Sane aasta sügi
sel alustas elas i õppi mi st" Chä 1 mer ši Tehnika ülikooli elektrotehnika osk.Korporatsioon 

Rotalia rebaseks astus 10.10.1956.a. Akadeemiline isa Väino Kuldassaar. 
Rebane D o r r i k, Ivar, sündis Viljandis 28.8.1932.a.'metsaülema pojana.Alghariduse sai 

Jögevosto algkoolis, hiljom Haapsalu algkoolis. 1944.a.sügisel põgenes koos vanematega 

Rootsi. Siin jätkas õppimist Växjö'Gümnaasiumis,millise lõpetas 1955.a. Sõjaväekohustu
se toonis Rootsis õhutõrje Üksuses. 1956.a.sügise1 jätkas õpinguid Chalmorsi Tehnika 

õli koo li elektrotehnika osk.Robaseks astus' 17,10.1956.a. Akad.isa:confr.0tto Roinson. 
Robane •' " " •• ? r d,Kal1o on sündinud 3.1,1936.a. Kuressaares arsti pojana.Kodumaal oli te

mal ainult i aasta võimalik külastada Vormsi algkooli. 1944.a. põgenes koos vanematega 

Rootsi .Alul käis siin Tidaholi algkoolis, seojärgi Ulricohamni keskkoolis ja hiljem 

Jönköpingu TohnikayGtiimaasiumis,mi 11 ise löpotas 1956a.kevadol.Sama aasta sügisel astus 

Chalmersi.Tehnika ülikooli laevaehituse osk. õpinguid jätk ara, Robaseks astus.23.10.56.a. 

%io Sido" nr„ 4 - väljaandja Korporatsioon Rotalia Göteborgi Osakond. Toimetaja - confr. 

Avo jVidrckson. Kaas: confr. Sven Tedro.Väl jaandmise aeg 20.12.1956,a. 
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Nr.l VII aastakäik New York 1.III.1957 

AASTAKS ÜKSTUHAT ÜHEKSASADA VIISKÜMMEND SEITSE. 

"Meie Side" on käesoleva numbriga alustamas uut 
aastakäiku. Mitmete ärapööratud kalendri lehekülgede 
järele otsustades nagu oleks hilja nüüd veel soovida 
Head üut Aastat"• Kuna käesolev võimalus selleks ko
gu Rotalla ulatuses on siiski esmakordne, lubatagu 
mul seda soovi väljendada siinjuures, ehkki hiline
nult. 

Alanud aasta 1957 ei ole meie korporatsioonile 
ettenähtavalt mitte eriliseks märkimisväärseks "suur-
aastaks", kui selle all mõelda mõnd juubelit või vä
list aktlviteeti. Siiski on lootused käesoleva aasta 
kujunemiseks "suureks", põhjendatud. Seda nimelt töö-
tulemustelt, eriti meie ühtekuuluvuse ja sisemise 
tegevuse arenemise suunas. Mis annab põhjust selli
seks ennustuseks? Vastuse saame möödunud aasta kons
truktiivset tööd vaadeldes ja mõttelist projektsioon-
jooni pikendades tehtult tulevikule. Korpi Rotalla 
pere ühendriikides elas möödunud aastal üle mitmeid 
olulisi ja märkimisväärseid muudatusi. 

Esiteks registreeriti meie korporatsioon seni 
ainukese eesti üliõpilasorganisatsioonina New Yorgi 
osariigi seaduste nõuetele vastavalt. See ametlik 
tunnustus võimaldab meile kõiki juriidilise isiku õi
gusi, nagu kinnisvara omamist, jne. Läbi ajaloo on 
olnud meile omaseks püüdeks saavutada õiguslikku tun
nustust ja legaalset tegutsemisluba vastavatelt amet-
võimudelt. Kas oli meie nimetuseks "Üliõpilaskonvent 
•Korporatsioon Rotalla1", "Studentenverein Rotalla" 
või "Rotalla Incorporated", oleme jäänud samadel 
põhimõtetel tegutsevaks ja samu värve kandvaks eesti 
meeste koguks. Kuid me ei taha tegutseda illegaalselt 
(kui vähegi teisiti saab), püüdes luua vajalikke 
perspektiive igakülgseks pikemaaegseks tegevuseks. 

Teiseks astusime olulise sammu sisemise "seadus
pärasuse" suunas: senise üleminekuaegse territoriaalse 
koondise asemel viidi läbi kodukorrakohane jaotus 
Konvendi ja Vilistlaskogu Koondiseks. Võisime sellele 
teele asuda veendest oma Konvendi elujõusse ja usal
dusest meie noorte confraterite kindlale hoiakule. El 
ole põhjust olnud seda sammu kahetseda, ning edaspidi
ne areng peab veelgi süvendama noorte vastutustunnet 
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ise oma asjade ajamisel. Need uued - või õigem Öelda 
vallad - tegevusalused annavad meie Kodukorra raamides 
Konvendile avarad töövõimalused. Osalistest kohustus
test vabanenud vilistlased aga peavad püüdma senisest 
enam kaasabi osutada tegevkonvendile. Seda nii majan
duslikus kui moraalses mõttes. 

Kolmandaks salme endile korteri. Seda üsna la
pergust ja ebasümmeetrilist ruumi vana büroo ja lao
hoone neljandal korral oli nagu raske alul nimetada 
•ana armsa nimetusega nClQ!n. Ent tõsise tahtega võib 
teha imet. Konvendi ja vilistlaste ühisel pingutusel 
on tulemus vägagi ilmekas: välimus muutunud pea tund
matuseni, sisustus otstarbekas ja küllaldane. Ometi 
pole kõik veel kaugeltki valmis lõplikul kujul. Ma ei 
usu, et Tartu konvendi maja oleks olnud nii armastatud 
paigaks, kui ta koosnenuks vald koosolekute ruumist 
Ja presiidiumi toast. Kui seal puudunuksid mugavad 
teisekorra ruumid raamatukogu, raadio Ja pehme mööb
liga. VÕI siis paukimisvahendid. Või ökonomi rikkali
kud laod tudengite mitmekesiseks heaoluks. Kõik need 
ja veel paljud teised komponendid kokku pooduatasld 
selle terviku,' mis oli meile teiseks koduks, mis oli 
meie uhkusega nimetatud G !Q!-ks. Kui me oma tänapäe
va noortelt ootame ligilähedaseltki sarnast entusias
mi ja huvi, siis on meil veel palju ära teha, et endi 
kodu Ja elamist tänapäeva nõuetele ning korporatsiooni 
vajadustele kohandada. 

Neljandaks rajati möödunud aastal alus traditsioo
niliseks Daamide Komiteele. Päris vormilist organit 
küll veel ei ole, sest daamidele omase tagasihoidlik
kuse Juures ei näi olevat kerge valida esinaist ja 
teisi juhtivaid isikuid. Huvi ja abivalmidust aga lei
dus, mis nähtub suurepäraselt Õnnestunud perekondli
kust jõulupuust meie energiliste ning asjatundlike 
daamide korraldusel. See annab põhjust loota, et sel 
aastal saab ka ametlikult teoks ammuoodatud Daamide 
Komitee, kelle järele meil on tungiv vajadus. 

Eelloetletud punktidele lisandub käesolevaks 
semestriks EKL-u presideerimine, mis mitmeti pole 
Just kerge ega vaimustav ülesanne. Seda põhjusel, et 
tema ülesanded, koostis ja senine tegevus tänapäeval 
on kaugel sellest, mida oleme harjunud nägema omaaeg
ses Eesti Korporatsioonide Liidus. Küsimus vajaks 
kahtlemata pikemat käsitamist edaspidi. 

Kui oleme võimelised eelnevalt lühidalt märgitud 
tegevussuunades edasi sammuma, samaaegselt jatkates 
juba väljakujunenud rutiini noorte kasvatuse, vastas
tikuste külaskäikude, referaatõhtute Ja muuga, siis 
kujuneb aasta 1957 korporatsioon Rotalla ühendriikide 
perele kindlasti "suureks" ning märkimisväärseks. 
Selleks soovin kõigile vilistlastele, confrateritele 
Ja rebastele jatkuvat õnne, jõudu ja taheti 

Heikki Leesment 
Vili Kogu ÜSA 

Koondise esimees 
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FRED TOMINGAS 
IN MEMORIAM 

See kurb surmasõnum oli juba mõni aeg oodata. 
Kuri, halastamata haigus, millest paranemist polnud, 
tegi oma töö. 

Pred Tomingas oli üks selle generatsiooni esin
dajatest, kelle osaks on saanud nii palju kaasa elada, 
näha rõõmu ja kurbust, võidelda raskustega ja teha 
kaasa kõik saatusrikkad muudatused, mis eesti rahvale 
osaks said - ja lõpetada oma elutee võõrsil. 

Tallinnas sündinud ja ülesse kasvanud, majandus
likult mitte kergetes oludes, lõpetas Tallinnas Nik. 
gümnaasiumi ja siirdus Peterburi ülikooli astronoomiat 
edasi Õppima; siis tull tal ohvitserina kaasa teha I 
Maailmasõja ja Vabadussõja; peale selle astus Tartu 
ülikooli arstiteadust õppima ja peale lõpetamise oli 
eesti rahvaväes ja hiljem praktiseeriva arstina Pär
nus. Siis tuli põgenemine Saksamaale, kus ta Briti 
tsoonis omal alal sai töötada -siis sealt Kanada, kus 
esialgul provintsis, lõpuks aga Torontos jälle arsti
na tegutses. See on Fred Tominga elutee - sarnane na
gu tuhandetel teistelgi eesti haritlastel. 

Fred astus 1915 a. Rotaliasse. Innuga sukeldus 
ta Korp! ellu, olles ihu-hingega seotud oma kaasven-
dade perega. Sõjad kahjuks ei võimaldanud kuigi kaua 
korp! elust osa võtta. Peale Vabadussõja lõppu astus 
ta peatselt Tartu Ülikooli, et oma stuudiumi jätkata. 
Ta oli üks nendest, kes väsimatult püüdis kõik teha, 
et Rotalla sasiks eesti ülikoolilinnas jälle tegutsema 
hakata. Ta püüdis alal hoida sidemeid EKL korp!-ga, 
valmistades teed Rotalla tulekuks Tartu. See toimuski 
1924. aastal. Ja Fred oli siiski see, kes Tartu kon
vendi asutamisel ja esimestel tegevusaastatel suutis 
vana Peterburi Rotalla vaimu ja traditsioone uues 
ümbruses uute kaasvendade seas maksma panna. 

Ta oli mitmeid aastaid olderman ja esimene senior. 
Väsimata ja järjekindlalt kasvatas ta omi rebaseid ja 
lihtliikmeid tublideks rotalusteks ja tema teene on 
see, et Rotalla sai nii kindla aluse, mis teda kiirele 
õitsengule edasi viis. Ta oli karm ja nõudlik, aga 
alati õiglane ja vennalik. Tema käte all kasvas üles
se tubli generatsioon rotalusi, kes siiamaani on ol
nud Rotalla Kandetaladeks. Selle suure töö ja hoole 
tõttu pidi muidugi tema akadeemiline töö kannatama, 
kuld sellest ta ei hoolinud - Rotalla huvid tulid kõi
ge enne! Hiljem - vilistlaspõlves - konvendi elust 
eemal olles jäi ta kuni lõpuni sooja südamega meie 
perre, jagades selle rõõme ja muresid. 

Ta elukäik on nüüd käidud, elutöö tehtud. Det
sembri alul tuli ta New Yorki - et siin oma sugulas
tega ja sõpradega jumalaga jätta. See oli kurb lahku
mine . Sõnu ei olnud, sest haigus oli talt kõnevõime 
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riisunud. Aga kui vana leibburss Ja tema leibfuchs 
üksteist viimast korda kaisutasid - ei olnud ka enam 
sõnu vaja - 40 aasta jooksul oli üksteist mõistma 
Õpitud. 

Üks vana rotalus on jälle lahkunud, kuid ma ei 
arva. et need, kes teda tundsid, suudaksid teda unus
tada! Ning Rotalia ajalukku saab Fred Tominga nimi 
heledate tähtedega kirja pandud. 

"MIS KASU ON MINUL ROTALIAST"! 

Meie kõik, noored ja vanad, teame, mida taotleb 
Rotalia ja missugused sihid ja eesmärgid tal on. 
Paarirealise kokkuvõttena oleksid need järgmised: 
kasvatada meie noori akadeemilisi kodanikke tublideks, 
ausateks, kindlateks eestlasteks ja ühiskonna liik
meteks ; luua kõikide oma liikmete vahel eluaegseid 
sõpruse ja vendluse sidemeid; aidata üksteist vastas
tikku moraalselt ja aineliselt; säilitada ja tugeven-
tada oma liikmete seas eesti rahvustunnet, iseäranis 
aga kindlustada meie eesti akad. noorte kuuluvust oma 
rahva hulka, püüdes tõmmata oma organisatsiooni neid 
noori, kes seisavad eemal eesti org.-dest. 43 aastat 
on Rotalia püüdnud saavutada neid sihte Ja seda heade 
tagajärgedega. 

Pagulus on meid kõiki seadnud eriolukordadesse, 
kus nende eesmärkide poole püüdmine on märksa rasken
datud, ja mõnelgi on tundunud, et samade sihtide kät
tesaamiseks tuleb vahest rakendada uusi võtteid ja 
"moodsamaid" korraldusi. Võib olla, on see osalt õige, 
kuid kahjuks pole kusagilt poolt näidatud praktilisi 
samme, mis viiks selle küsimuse rahuldava lahenduseni. 
Teoreetiliselt ja paberil võib ju koostada ilusaid 
kavasid, kõnelda "uue aja vaimust" ja mentaliteedist, 
"iganenud korraldustest ja kommetest" jne. Kuid seni 
pole suudetud kusagil edukalt asendada seda "vana 
ja iganenud" uuema ja paremaga. Isegi sarnased ttliõp. 
org., nagu ü.Seltsid, kes on alati püüdnud olla "edu
meelsed" ja "ajakohased" - on kõik püüdnud alal hoida 
oma eestiaegseid sisekorraldusi ja traditsioone - ka 
nemad pole leidnud, millega oma seni äraproovitud 
sisekorda ja siseelu asendada. 

Ja siis tulevad meie enda perest mõned inimesed, 
kes väidavad, et korp! pole üldse enam vaja, sest mis 
kasu olevat nendel korp!-st? Nad väidavad, et eesti 
rahvusliku vaimu säilitamiseks on olemas perekond Ja 
rida eesti seltsk. organisatsioone. Sõpru võib igaüks 
omale otsida ja leida väljaspool igasugust org.-ni. 
Kui keegi kedagit abistada tahab, siis on tal selleks 
isiklikult küllalt võimalusi. Oleneb ainult tema enda 
vabast tahtest filantroop! mängida. Ja noorte kasva
tus - noh, see polekski kuigi oluline! 
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Tõsi, leidub igalpool üksikuid akadeemilisi ko-

danikke, kes ei kuulu ühessegi ak. org.-ni - kuid siis
ki 011 väga palju nende sihtide saavutamiseks kaasa 
aidanud - ja heade tagajärgedega, kuid sarnaseid isi
kuid on äärmiselt vähe! Ja siin kahjuks ilmnebki, et 
need kes püüavad väita, et korp! polegi vaja, on isik
likult olnud kõige passiivsemad nende sihtide taotle
mises . Nende rahvuslus baseerub pea alati põhimõttel: 
"ubi bene - ibi patria", ei nad tavaliselt pole keda-
git oma sõpradest ja tuttavatest aidanud (see nõuaks 
ju kulul), neil pole olnud suurt tungi Ja soovi olla 
oma k&asvendade seltskonnas ja milleks vaevata ennast 
noorte kasvatusprobleemiga. Ning kõige selle taga 
seisabki küsimus: "mis kasu on minul Rotaliast"? 

Jah, eks Eestis, normaalsetes oludes oli tõesti 
kasu sees! Kui astusid korp!-ni oli konvendi korter 
su kasutada, said seal odavasti ja krediidi peale 
süüa ja juua, said nõu ja abi oma õppetöös ja elus 
teistelt kaasvendadelt, said tutvusi seltskonnas. Olid 
väärikas liige haritlaskonnas, leidsid abi, nõu ja 
majanduslist toetust korp! vilistlastelt, rahalaene, 
girantisid ja teenistuskoht!! Selge, kasu igatsetl! 

Ja nüüd, paguluses! Mööda on kõik see "burshi-
hiilgus"I Pole konvendi korterit oma mõnusustega, 
pole enam jõukaid ja mõjuvaid vilistlasi, pole enam 
võimalusi korp! kaudu leida seltskondlikku positsiooni, 
au ja hiilgust! Ning pealegi maksa maksusid korp! 
heaks! Milleks? 

Meie korp! liikmeskonnas on mitmeid, kes on 
jõudnud sarnaste seisukohtadeni! Ja ometi unustavad 
need meie kaasvennad, et ka praeguses raskes olukor
ras korp!-st on siiski õige palju kasu: Kõige esiti 
majanduslikult: kogu pagulaspõlve ajal on korp! liik
med üksteist alati aidanud nõu ja jõuga, kui on tul
nud võidelda raskustega. Tihti on püütud oma enese 
kehvusest jagada oma kaasvendadega mis olenes oli, on 
püütud abistada ümberasumisel, on katsutud oma väike
sest abistamise fondist laenudega kergendada edasi 
õppimist ja raskustesse sattunuid, on igalpool püütud 
abiks olla nõu ja jõuga teenistuste leidmiseks. Ja 
Igalpool üle maailma on kõikide rotaluste uksed ja 
südamed olnud avatud kõikidele oma kaasvendadele• 
Kõik see on sündinud vaikselt ja tähelepanu äratamata 
- aga seda ainelist abistamist on olnud palju - väga 
palju. Ja kindlasti on igaüks meist sellest osa saa
nud! 

Ja kas ei ole suure väärtusega see, et inimesel 
on sõpru, häid sõpru - kaasvendi, kes võtavad osa su 
elust, su muredest ja rõõmudest, kes püüavad sinu eest 
seista, kes hea nõuga aitavad su raskusi leevendada. 
Ja kas ei peaks olema inimesel rahuldustunne, kui ta 
teab, et ta on suutnud kaasa aidata meie noorte edule 
ja tulevikule ja aidanud kaasa meie eesti rahva rida
de koondamisele. 
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On ju tõsi, et väga mitmel puhul on mõnelgi meie 

kaasvennal olnud pettumus, kui ta ei leidnud rotäius
telt abi, siis kui tal seda kibedasti vaja oli, ehk 
ei leidnud materjaalset tagatist sealt, kust ta seda 
lootis saada. Ja ometi peab aru saama, ei noil raskeil 
aegadel oli küll igalühel ise suurt murekoormat kan
da, et tõesti ei suudetud ega jõutud teist abistada. 

Ja ka praegu on veel juhuseid, kus üks või teine 
kaasvend ei leia korpi seda, mida ta lootis, ta tun
neb, et tal ülekohut on tehtud, ta oleks oodanud 
sõbralikumat suhtumist jne. 

Ometi olid sarnased juhused ka normaalsel ajal, 
vastastiku aitamine polnud iialgi lOO^line, samuti 
ei puudunud seal juhused, mis tekitasid pettumust ja 
rahulolematust. Peaks ometi selge olema, et sarnases 
suures kogus, nagu seda on Rotalia, on ju samapalju 
iseloomusid, kui inimesi, tekivad nagu igas ühiskon
nas sümpaatiad ja antipaatiad. Ja meie inimesed pagu
luses on veel eriti sensitiivsed. Aga miks siis Ro
talia, kui niisugune, süüdi on, et mõnel üksikul seal. 
tekkivad pettumused teiste liikmete suhtes. Organisat
siooni ei tohi ometi siduda indiviidide mõtte ja tun
deilmaga* 

Aga siis on terve rida meie liikmeid, kes elavad 
eraldatud teistest kaasvendadest, sageli ka oma rah
vuskaaslastest. Nad ei saa loomulikult osa võtta isik
likult korpi eluavaldustest, nad võõrduvad oma kaas-
vendadest, neil puudub elav side korpi liikmetega. Ja 
Rotalia kipub nende silmis muutuma üleliigseks. 

Jah, meil oli (võibolla et praegu veel elus on) 
üks- asutaja liige, kes jäi süda Venemaale, kui kõik 
eestlased sealt ära tulid (1919). Ja kui ta 10 aasta 
järele tuli kodumaad külastama, oli tema esimene käik 
kaasvendade poole ja Tartu Konvendi korterisse. Ta 
õiendas kõik võlgu jäänud kohustused ära. Ja seal 
hermeetiliselt suletud vaenulikul maal ta ei küsinud 
ega kahelnud - ta oli ja jäi rotaluseks. Meil on 
praegu Aafrikas üks kaasvend, kes juba aastaid elab 
isoleeritult ja muidugi ka Rotaliast - aga ta sooja-
südamega Rotalus ja jääbki vist selleks L Need mehed ei 
küsi "mis kasu on mul RotaliastI" 

Aga meil on mitmeid, kes elavad meie keskel, kes 
on oma jalad tugevasti alla saanud, kel on Rotalia 
uksed alati avatud, kes aga ennast eemale hoiavad, 
kes ei taha, ega taha omi kohustusi korpI vastu täita, 
kelledele Rotalia pere ei paku huvi ja kes huvitatud 
on ainult "kasust". Nende silmis on vist Rotalia üks 
aktsia selts, kes iga aasta peaks dividendi maksma 
nendele, kes Rotaliale seda au teevad, et nad selle 
liikmed on. Ja ometi ei ole seal ainelist puudust: kui 
lähed sinna külla, võetakse sind kuninglikult vastu. 
Need vastuvõtu kulud ületavad mitmeaastase Rotalia 
liikmemaksu! 
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On veel üks liik kaasvendi, kes oma iseloomult 

on sedavõrd tagasihoidlikud, endasedisoleeritud,et 
nad ei tule oma sõprade hulka oma muresid ja mõtteid 
jagama. Ja kui raskustes olles, tema kaasvennad ei tea 
temale appi tulla, on ta pettunud. Aga Rotalia pole 
ometi mitte mõni päästearmee, kes majast-majja käib 
abivajajaid otsimas. Selleks meil sõprussidemed ju on, 
et igaüks vabalt jagab oma mured ja rõõmud teistega. 
Küllap siis vahest leitakse ka abi seal, kus vaja. 

uks aus ja korralik inimene ei taha kunagi sealt 
kasu saada, kus tema panus puudub ja lõigata sealt, 
kuhu ta külvanud pole. Mis kasu tahab üks kaasvend 
saada, kui ta moraalselt ja aineliselt ignoreerib oma 
korpi, kui ta kaasa ei tööta üldiste eesmärkide kasuks. 
Ja kui mõni asi Rotalias on viltu, või mitte nii, nagu 
ta olema peaks - kas ei ütle siis vanasõna - kus näed 
viga laita - tule ja aita. Eemal seismisega, arvusta
misega ja kaastöö keeldumisega ei ole Rotalial tee
nitud . 

Meil on õnneks siiski küllalt kaasvendi, kes 
hoolega ja ennastsalgavalt Rotalia heaks töötavad. 
igalpool üle maailma. Ei nad tee seda mingisuguse 
"kasu" pärast, vaid sellepärast, et nad teavad, et 
Rotalia hea käekäik seda nõuab ja nad oma ausõna and
nud vapi all, et nad "kõik kohustused täidavad, mida 
korp! oma liikmetele peale paneb 1" Need, kes oma ko
hustusi ei taha täita on ometi ka samasuguse ausõna 
annudl 

Meie aktiivsemad liikmed ohverdavad oma napist 
vabast ajast suure osa korp 1 tööle ja kannavad võibol
la 5-6 korda rohkem kulu, kui seda on tavaline liik
memaks. Miks siis ühed peavad olema töötegijad ja 
kulukandjad - ja teised kõrvalseisjad, kes isegi ei 
taha kanda minimaalseid kohustusi, rääkimata kaastööst 1 
Mõni väidab, et meil leidub inimesi, kes enne on 
Rotalia heaks palju hääd teinud ja suuri materJaalseid 
ohvreid kannud - ning seda peaks nüüd arvestama ja 
mitte nõuda nendelt jooksvate kohustuste täitmist. 
Tõsi - meil on palju sarnaseid väärikaid mehi, kelle 
tööd ja panust meie peame tõsise tänumeelega meenu
tama. Aga selleski seisab küsimus, et meil samaseid 
mehi vaja palju on. Ning kui tahetakse kõiki neid viia 
"pensionääride" liiki - vill kogu jääb hõredaks maksu
maksjatest. Ja kes oleks suuteline hinnata ühe ehk 
teise teeneid kes rohkem ja kes vähem on Rotalia edu
le aastate vältel kaasa aidanud. On ju muidugi kom
beks seltside auliikmeid ja neid kes pole majandus-
Ilselt küllalt tugevad - vabastada jooksvaist kohus
tustest - aga siin ei saaks üldreeglit olla! 

Igale peaks ju päevaselge olema, et ükski orga
nisatsioon ei saa tuludeta eksisteerida. Ka kõige 
pisemgi tegevus nõuab kulu. Kas on siis loomulik olu
kord, et ühed rotalused rühivad tööd teha korp! heaks 
ja kannavad kõik kulud - teised aga on kõrvaltvaatajad 
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ia kohustuste mittekandjad. Küllap aga neile läheb ka 
Meie Side" lugemiseks, bülletäänid, kirjad, neid tu

letatakse tähtpäevadel meelde ja surma puhul on Rota
llal kohustusi nende suhtes. Üks on kindel - korralik 
distsiplineeritud organisatsioon ei saa sallida olu
korda, et temas on kahte sorti liikmed - ühed töötegi
jad ja maksumaksjad - teised aga kohustusteta pealt
vaatajad. See demoraliseerib, see kibestab ja halvab 
korpi tegevust. 

Igaüks on astunud Rotaliasse vabatahtlikult, väga 
hästi teades, mis teda seal ootab. Ja kellelgi pole 
keelatud oma antud sõna murda - ja korpi lahkuda oma 
vabal soovil I Rotalia ei pea, ega saagi kedagit vastu 
tema tahtmist oma ridades kinni pidada. Kui keegi tun
neb, et temale Rotaliat vaja ei ole ega "kasu" pole -
teadku et ka Rotalia teda siis ei vaja. 

Rotalia pole mingisugune veteranide koondis, 
vaid elujõuline noorte ja vanade tegev organisatsioon. 
Kui keegi, ka veteran-rotalus ei leia enam vajalikuks 
oma korpi toetada ja tema korrale alluda, siis tali-
tatagu ometi ausalt. Ütelgu otsekohe ära - et meiu ei 
soovi mingisuguseid kohustusi Rotalia heaks kanda -
ja sellepärast palun mind loomulikult korpi nimekir
jast kustutada. 

Aga meil on vill ja till, kes aastate ja aastate 
viisi ei arva heaks ühelegi Rotalia kirjale vastatagi, 
rääkimata kohustuste täitmiseks - aga neil puudub ko
danlik julgus tunnistada, et nad ei taha enam rotäiu
sed olla! 

Kas nende meelest on siis auväärsem, kui korp! 
sunnikorras neid oma ridadest eemaldab? Kes Rotaliast 
tahab "kasu" saada, peab kaastegev olema selles, et 
seda "kasu" saavutada. Passiivsusega, ignoreerimisega 
ja arvustamisega ei tehta positiivset tööd. 

Tahaks lõpus ütelda neile, kes küsivad "Mis kasu 
on mul Rotaliast?", et nad päris tõsiselt peaks ise
enda poole pöörama küsimusega: "Millega saaks ma 
Rotaliale kasulik olla?" 

Paul Mägi 
viiI Roti 

KÕNE ISAMAALE KOMMERSSIL 3.nov.1956 a.Stockholmis 

Lugupeetud Varsinaissuomalainen Osakunta esinda
ja, armsad vilistlased, confratres, rebased! 

Kui analüüsida Rotalia tööd ja püüdlusi tema 43 
aastase ajaloo vältel, siis võib seda kokkuvõtta ühte 
ainsasse lausesse. See on olnud hümn Eestile, meie 
kodu ja sünnimaale. Rotalia asutamise peapõhjuseks 
Peterburis oli asutaja liikmete soov tegutseda aktiiv
selt eesti rahvusliku organisatsioonina, kasvatades 
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oma liikmeid kindla ja läheda ühenduse ning tugeva 
distsipliini abil rahvuslikult mõtlevateks ja tegut
sevateks eestlasteks. Rotalia värvideks valiti sarna
sed värvitoonid, mis sümboliseerivad meie kodumaad, 
ta sinist taevast, musta mulda ja rohelises hiilgavad 
metsu ja aasu. Tõotus ja truudus kodupinnale väljen
datakse, vast kõige ilusamas ja südamlikumas üli
õpilasorganisatsiooni värvide laulus, mis kunagi loo
dud. Vapisse raiutakse kuldtähtedega esimesed tähed 
Rotalia deviisidest. Ausus, Kindlus, Iseteadvus ja 
Ühistunne, ilma milliste juhtmõtete on vaevalt ette-
kujutatav rahvuslikult tegutsev Eesti haritlane. Kogu 
Rotalia vaim võeti kokku lipukirjas "Eestimaa mu isa
maa" see on käsk teenida, niikaua kui oled Rotalia 
liige. Käsk teenida Eestit, eesti rahvast, rahvust ja 
kodumaad on saatnud rotalusi Peterburi ajast siiani. 
Aeg ja mitmesugused olukorrad dikteerisid rahvusliku 
võitluse iseloomu ja ülesanded meie lähima ajaloo 
eriperioodidel. Võimata on Peterburi, Vabadussõja, 
Berliini, Iseseisvuse, okupatsioonide ja pagulasaja-
järkude rahvuslikke tööülesandeid kirjeldada ühistes 
konkreetsetes lausetes, kuid joone all on kõigil üks 
ühine nimetaja, meie lipukiri - Eestimaa mu isamaa. 

Ja kui täna Rotalia väike killuke siin Stockhol
mis ja lähemail päevil rotalused koondiste, osakonda
de ja gruppide kaupa, üle maailma kogunevad Rotalla 
aastapäevapidustustele, et vanduda järjekordselt 
truudust kodumaale ja vendlusele, siis ei piirdu see 
ainult sellega, sest Rotalia ühendav mõte Rotalia 
praeguses mõistes ja piirides on palju laialdasem ja 
sügavam. Ka need kaasvennad, kes tammuvad orjaöö sün
guses sääl kaugel siberi taigates või töötavad kodu
maa ikestatud nurmedel, ka nende samm läheb neil päe
vil kergemaks, hallitanud kahvatanud näod nagu saavad 
värskema jume, sest ka nemad asetavad mõttes oma käe 
Rotalia pühitsetud terasele ja vannuvad truudust isa
maale ja sõprusele, ühtlasi paluvad nende huuled, et 
nende kaasvennad vabas maailmas, kelledega seob neid 
ühine vanne, ühised mälestused, ühine võitlus, ei vä
siks ja teeks kõik mis nende võimuses, et vabaks 
saaks meie maa ja rahvas. 

Nende kaasvendade palvekeeled, kodumaal asuva 
meie rahva enamuse palavama igatsused, meie kodumaa 
ikestatud põllud, aasad, metsad, mis praegu streigi
vad, andes väikseid saake, sest ka maal on hing, mis 
igatseb enesel vaimustusest töötavaid töökäsi, vaba 
laulu ja rõõmsaid inimesi. Meie sünnimaa praegune kurb 
loodus, mis alles siis Jälle paistab ilusana ja kau
nina, kui seda vaatavad vabade inimeste silmad. Kõik 
need meie kodumaa ja ta inimeste nõuded vabaduses ole
vale rotalusele on kokku võetud nõudesse, mis ära 
näitab kogu meie tegevuse ja elu ülima sihi - Eestimaa 
mu isamaa. 
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Täna andes jälle vannet, peame võibolla seda te-

gema tõsisema südameverega kui kunagi'varem. Tumedal 
idataevas on jälle näha koidutuld. Leegitsedes kord 
heledamalt kord vaiksemalt, kuid süües igakord süga
vamaid ja sügavamaid pragusid kommunistliku kolossi 
rahvaste vangla alustaladesse. 

Seisame suurte sündmuste eel, kus ligemas või 
kaugemas perspektiivis näeme kodumaad jälle tõusmas 
verest ja tuhast. Tee sinnani on pikk ja ohvriterikas. 
Rotalustel on ainult üks tee valida - see on võitlus
tee. Rotalia traditsioonide tee - hümn mis kirjutatud 
tegudes ja ohvrites meie sünnimaale - Eestile. 

Leo Karupää 
vii! Roti 

ROTALIA AJALOO TOIMKONNA TEGEVUSEST. 

Ajaloo toimkonna tööst on vahel siin-seal juttu 
olnud, iseäranis teadlikud sellest on need arvukad 
kaasvennad, kellede poole on pööratud andmete saami
seks ehk kaastöö pärast. Siiski ei oleks vahest üle
liigne üldjoontes paberile panna senised saavutused, 
et ka eemalseisjad, iseäranis aga meie nooremad liik
med oleks asjast informeeritud. 
1. Andmete kogumine korpi isikliku koosseisu alal 

1913 - praeguseni. See töö on vahest 90-95$ teos
tatud, olgugi et on veel terve rida lahtiseid 
küsimusi Ja puudulikke andmeid. Neid tuleb järje
kindlalt täiendada. Õige väärtusliku kaasabi on 
siin olnud vill H. Karuflt ja J. Adilalt. Edaspi
di on vajalik täpsemalt selgitada kõikide meie 
surma läbi lahkunute nimed ja lähem olukord nende 
surmast - puudulikud andmed sel alal on kahjuks 
tekitanud mõndagi pahandust. Siis oleks vaja sel
gitada kõiki neid, kes alates 1940.a. arreteeriti, 
küüditati, mobiliseeriti, Venemaale viidi ehk 
muul viisil kadunuks jäid. Viimasel ajal kodumaalt 
saadud andmed on juba mõndagi selgitanud - kuld 
andmed on siiski veel Õige katkendilsed. 

2. Rotalia ajaloo kirjutamise alal. Eelpool mainitud 
andmed isiklikust koosseisust on aluseks ajaloo 
kirjutamiseks. Rotalia ajalugu 43 aasta jooksul 
on olnud väga vaheldusrikas ja mitmepalgne. Ja 
suures ulatuses on see ajalugu üldse seni olnud 
kirjeldamata. Kirjalikke andmeid on äärmiselt vä
he, needki üldkokkuvõtetena. Suur osa tuleb nüüd 
restaureerida mälu järele ja vahest üksikute 
isiklikke märkmete Järele. See on töö, millega ei 
saa toime Uks ehk paar inimest, sest on füüsili
selt võimatu, et üksikud suudavad kõike seda 
mälumaterjall koguda ja kokku kanda. Selle tõttu 
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on paratamata, et tööle tuleb rakendada terve hulk 
kaasvend!. Ajaloo toimkond arvab, et kõige ratsio
naalsem oleks Jaotada Rotalla ajalugu teatavatesse 
perioodidesse ja siis juba üksikute ajajärkude 
kaupa andmeid koguda ja nende varal siis seda aja
järku ajalooliselt kirjeldada. Iga sarnase ajajär
gu "hooldajaks" tuleks määrata üks kaasvend, kelle 
mureks jääb kõik faktilised andmed koguda, kaas
aegsete käest kõiki võimalikke teateid hankida ja 
kokkuvõttes koostada siis vastava perioodi kirjel
duse. Muidugi on vajalik, et need Isikud peavad 
ise sel ajajärgul Rotalia elu kaasaelanud olema. 
- Seda teed on ajaloo toimkond ka käinud. Seni on 
juba palutud 14 kaasvenda selleks Ja tuleb veel 
umbes 8 juurde kopteerida. Ei olnud kerge kõigilt 
nõusolekut saavutada, kuid lootust on, et asi 
siiski liikuma hakkab. 

Need ajajärgulised kirjeldused tulevad siis 
koondada ühe ajaloo peatoimetaja kätte, kes kogu 
selle materjali läbi vaatab, koordineerib, täien
dab, kärbibt ja sttstemaatieeerib. Peatoimetaja 
isik pole seni valitud. Kuid mõne aja pärast tu
leb ka temal tegevusse astuda. See on muidugi suur 
töö, mis peatoimetaja õlul saab lasuma Ja siis 
tuleks tõsiselt kaaluda, kas mitte seda tööd ei 
tuleks teatava tasuga kompenseerida. Kas või näit. 
(20-25) ajaloo raamatu kogukuludest läheks pea
toimetajale . 
Paraleelselt käib kogu aeg praegu ka andmete ko

gemine olemasoleva pildimaterjali kohta, mis kaasven-
dade käes on, et tarbekorral võimalikult rohkelt il
lustratsioone raamatusse paigutada. Vii 1 J. Adilal 
on seni juba registreeritud üle 350 päevapildi, mil
lede seast valik tuleks teha, kuld kindlasti onpilte 
veel palju enam olemas üksikute käes. Siis tarvis ko
guda andmeid dokumentide kohta (põhikirjad, lepingud, 
võlakohustused jne.) milliseid võiks paigutada raama
tu lisaks. 

Kogu see materjal peaks koos olema hiljemalt 
1961 aastaks, et jõuaks õigel ajal 1963 a. aastapäe
vaks raamat trükist ilmuda. Loodame, et sellega toi
me tulemel 

Ajaloo toimkond palub tungivalt kõiki rotalus1 
selles töös kaasa aidata, sest ainult ühisel jõul 
suudame seda teostada. Ja kõige tungivam palve oleks 
et kõik, tõesti kõik rotalused võtaks vaevaks vastata 
nendele adreseeritud kirjadele - sest just .kirjade 
olttevastamine on kõige suuremaks tegelikuks ja mo
raalseks takistuseks edukaks tööks. 

VIIMASE "RAHVALUGEMISE" JÄRELE 
oli vabas maailmas: USA-s 128, Rootsis 96, Kanadas 88, 
Austraalias 22 ja mujal maailmas 14 Rotalia liiget -
Kokku 348. 
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VILI RALF ADAMS 60 AASTANE. 

lö.nov.m.a. jõudis vill Adams oma elu 60nest 
kilomeetri postist mööda• Seda küll pole palju, aga 
meie kiire ja vaheldusrikka elutempo juures on see 
siiski märkimisväärne. 

Põline tallinnlane, sealne endine "realkooli-
poiss" tuli tal nii I Maailmasõda ja Vabadussõda kaa
sa teha ja siis randuda Berliinis, et seal oma inse
neri katse saavutada» Ja siis tuli kibe ja edukas 
töö kodumaal maanteede alal, mis algas Võrus maainse
nerina ja lõppes Tallinnas Maanteede Valitsuse direk
torina. Peale selle juba põgenemine, Geislingen ja 
lõpuks USA. Kuid inseneril leidub ikkagi tööd. 

Berliinis oli vill Adams Uks neist tublidest 
meestest, kes seal 1923 aastal asutasid Rotalia Kon
vendi. Ja sellest ajast on ta alati sooja südamega 
Rotalia elust ja tegevusest osa võtnud. Arvukas on 
nende meie noorte kaasvendade - inseneride ja üli
õpilaste - arv, keda vill Adams on nende elus edasi 
aitanud. Rotalias on ta alati tahtnud seista taha-
plaanil. Eestis oli ta viimasel ajal vill kohtu lii
ge ja siin USAs tuli tal mitmeid aastaid olla vii! 
kogu juhatuse liige, ka oli ta USA Koondise esimees. 
Ikka sõbralik, heatahtlik, abivalmis ja elurõõmus on 
ta kõikidel rotalustele alati heaks kaasvennaks olnud. 

Sünnipäeva puhul oli ta kenas kodus hulk õnne
soovi jäid kogunud, ning vill kogu ja konvendi esinda
jad ütlesid sünnipäevalapsele omad soojad tervitused. 
Ka "Meie Side" ühineb, kuigi hilinenult nende õnne
soovidega. 

VILI JÜRI MANDRE 50 AASTANE. 

28.jaan. 1957 pühitses meie vill Jüri Mandre 
oma 50 a. sünnipäeva. Läkitarne talle südamest tule
vaid õnnesoove ja soovime talle tervist, jõudu ja 
edu oma edaspidises elus ja tegevuses. Jüri Mandre 
ei ole meil mitte ainult lähedane kui Rotalus, vaid 
tema nimi on kantud eestlaste laiematele hulkadele 
kui tunnustatud helilooja. Ka sel alal ootame temalt 
veel palju viljakust ja edu. 

KOKKUVÕTE NEW YORGI KONVENDI 
tegevusest 1956 a. II sem. ja 1957 I sem. algusest 

Konvendi suvises tegevuses võiks märkida: 
1) Korpi omavaheline spordipäev 14 ja 15 juunil 1956 

Pine Terrassi hotellis, kuhu oli kogunenud hulk 
noori, kes tennises ja võrkpallis omavahel võist
lesid ja õhtul omavaheline koosviibimine toimus. 



13 
2) 12 Ja 13 augustil peeti Lakewoodi sealses Eesti 

Majas Suvepäevi. Osavõtjaid oli üle 50. Veedeti 
aega metsa all puhates, sportides, ujudes, saunas-
käies ja lasti endale hea maitsta vii! Pitea poolt 
korraldatud toit. 

Konvendi sügisene Ja talvine tegevus: 
Sügisene tegevus koondus jälle New Yorki, kus 

1. okt. oli käes oma konvendi korter. Selle oma 
CIQ! sisustamine ja mugavaks muutmine oli ja on 
praegugi konvendi mureks. C IQ! asub keset linna 
(Manhattanis), ühe liiklemise keskkoha (Union 
Square) lähedal, kuhu hulk maaaluseid rauateid 
kokku tuleb, kergelt kättesaadav kõikidest selle 
hligellinna osadest. Korter - õieti üks ruumikae 
tuba - on täiesti omaette 4dal korral, tänavalt 
otse kättesaadav. Majas ei asu elanikke, vaid ai
nult kontori ruumid, seega õhtuti Ja ööseti on 
võimalik igasugu "kõvat häält" teha. Ja peaasi 
New Yorgi oludes on hind väga vastuvõetav - 50 
doll. kuus & kõrvalkulud (elekter, telefon jne.) 
c!q! saamisega on konvendi elu eSrksa elavamaks 
muutunud. Muidugi nõuab see ka suuremaid ma j andus-
Ilal pingutusi* 

30.okt. pidas rebi T. Kelder oma eundreferaadi 
- rakettidest. Huvitav teem oli hulk rahvast kokku 
meelitanud. 

10.nov. õhtul oli CIQI kommerssipäeva tradit
siooniline vastusõtt Ja 11.nov. peeti Eesti Majas 
aastapäeva kommerss. Koos oli üle 50 osavõtja, 
nende seas oli eriti hea meel näha Toronto kon
vendi 4 esindajat, kelledest vill H. Mandel ka 
kommerssi isamaa kõne pidas* Ka väljaspoolt HY 
olid kohale sõitnud rida vill,till, ja rebi Peale 
kommerssi peeti samas perekonna õhtu, kus osavõt
jaid oli üle 105 inimese* 

14. dets. tolmus rotaluste külaskäik Balti 
Majja E.Ö.S.-ile külla. 011 mõeldud noortele oma
vaheliseks tutvunemlseks * Mindi 20 mehelises koos
seisus. Õhtu möödus väga sõbralikus vaimus. 

Vahepeal sai loodud koos vill koguga Rotalla 
daamide komitee, kes oli palutud aidata ClQ! si
sustada ja kaunistada* Daamide komitee korraldas 
29.dets. Balti Majas Rotalla perekondliku Jõulupuu, 
millest ligi 70 Inimese osa võttis, sissearvatud 
päris väiksed ja suured, noored Ja vanad* Ei puu
dunud muidugi Jõuluvana, kingitused, suupisted, 
salmid Jne. Jõulupuu kavatsetakse edaspidi tradit
siooniliseks muuta. 

11.Jaan. s*a* peeti ClQÜ lahkunud vill Fred 
Tominga mälestusõhtut, kus peale traditsioonilis
te tseremoniaalide lahkunut mälestas vill Paul 
Mägi. Osavõtt oli haruldaselt elav. 

Omavaheliste sidemete tihendamiseks Rotalia 
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peres loodi toimkond, kes korraldab rebi ja nooremate 
till külaskäike vilistlaste perekondadesse. Need kü
laskäigud, visiitide näol, on toimunud igal pühapäe
val 4-5 meheliste gruppide poolt ja õige järjekind
lalt • 

Peeti tarvilikuks, et akadeemilised isad peavad 
korraldama oma ak. poegadele vähemalt Uks kord semes
tris küllakutseid. 

Kodukorra suhtes leiti et tuleb selle tundmaõp
pimist soodustada sellega, et tuleks kodukord paljun
dada sedavõrra et ta oleks kättesaadav liikmetele. 

Otsustati luua toimkond, kes võtaks tõsisema 
kaalumise alla korpi vapi ornamentuuri väljatöötamise 
ja vastavate kavade koostamiseks• 

Leiti vajaliku olevat kõvema korra maksmapanemi
seks ametlikude ürituste puhul puudujate ja hilineja
te sehtes, rakendades vastavaid rahatrahve. 

Kuna ClQl sisustamine hakkab lõpule jõudma, tu
leks tõsiselt kaaluda konvendi värvivara täiendamise 
küsimust (esindusrapiirid Jne) ja kui võimalik ka 
pauk. takelaashi muretsemist. 

Eriline soov ja palve mustadele peadele: kuldas 
oleks kui igamees õpiks sel aastal ära vähemalt ühe 
eantuse korralikult - eeskujuks confrateritele ja 
vilistlastele. - H.L. 

KORPI ROTALIA VILISTLASKOGU KOONDIS 
USA-s 

25. mall 1956 aastal toimus New Yorgis Korporat
sioon Rotalla USA koondise viimane koosolek, kus otsus 
tati koondise tegevus senisel kujul lõpetada vasta
valt konvendi presiidiumi ja koondise juhatuse poolt 
ühiselt välja töötatud ettepanekule. See samm oli 
tingitud asjaolust, et niihästi konvent kui ka vi
listlased olid jõudnud veendumusele, et on aeg tagasi 
minna kodukorra kohasele struktuurile ja lõpetada 
juba aastaid kestnud anomaalia, kus konvendi kõrval 
töötas paralleelselt ka USA koondis, mis ei hõlmanud 
mitte üksi vilistlasi, vaid ka tegevliikmeid. Selle 
kõikhõlmava koondise likvideerimine 25. mai koosoleku 
otsusega tegi lõpu sellele olukorrale andes ühtlasi 
vaikiva tunnustuse USA konvendi elujõule ja tegev
liikmete vastuvaidlematule tahtele ning võimele oma 
asju ise ajada. 

Kohe pärast likvideerlmiskoosoleku lõppu toimus 
samas kohas, Balti Vabadusmajas New Yorgis Korporat
sioon Rotalia Vilistlaskogu Koondise USA-s esimene 
üldkoosolek, millel tehti rida olulisi otsuseid ja 
teostati valimised. Tehtud otsustest väärivad eriti 
väljatõstmist järgmised: 

Vilistlaskogu koondise koosolekuist kutsutakse 
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osa võtma konvendi presiidium sõnaõigusega, päältkuu-
lajftina võivad neist osa võtta kõik konvendi liikmed. 

Kõigist muist vilistlaskogu koondise üritusist 
Ja koosviibimisist on kõik konvendi koosseisu kuulu
vad liikmed palutud osa võtma. 

Abistamisfond läheb üle vilistlaskogu koondise 
korraldusele ja valitsemisele, mida teostab koondise 
juhatus. Kõigist koondise juhatuse koosolekuist, kus 
on arutusel abistamisfondi asjad, võtab osa konvendi 
presiidiumi esindaja hääleõigusega. Suuremais ja põ-
hillsemais Abistamisfondi puutuvais küsimusis tehakse 
otsused alles pärast nende küsimuste põhjalikku kaalu
mist ja arutamist nii vilistlaskogu koondise kui ka 
konvendi poolt. 

Vilistlaskogu koondise juhatus 1956/57 tegevus
aastaks valiti järgmises kolmeliikmelises koosseisus: 

Esimees: vill Heikki Leesment 
Laekur: vill Sulev Kelder 
Kirjatoimetaja: vii1 Viktor Kõressaar 
Revisjonikomisjoni, mis on ühine konvendile ja 

koondisele, valiti koondise poolt villvill Nikolai 
Viilup ja Juhan Pajur, kuna konvent valib oma poolt 
samuti kaks liiget. 

Senine USA koondise kohus muudeti vilistlaskogu 
koondise kohtuks ja tema koosseis jäi muutmata. 

Vilistlaskogu koondise teine üldkoosolek toimus 
15.nov.1956.a. Rotalia ClQl-1 New Yorgis aastapäeva 
kommersi eel. 

Sellel koosolekul võeti vastu juhatuse poolt 
esitatud tegevuskava 12 punktilise programmi kujul: 

Pääkoosolek igal sügisel aastapäeva kommersi 
eel, 
tlhine juhatuse koosolek konvendi presiidiumiga 
tarviduse järgi, kuid vähemalt üks kord aas
tas - tegevuskavade ühtlustamiseks, 
Vähemalt kaks kokkutulekut-referaatkoosolekut 
aastas, üks neist Eesti Vabariigi aastapäeva 
puhul, 

4) Juhatuse koosolekud tarviduse järgi, 
5) Vähemalt kaks kokkutulekut aastas koos daami

dega, neist üks perekondliku jõulupuuna, mis 
tuleb kujundada traditsiooniks, 
Daamide komitee ellukutsumine ühisürituste 
läbiviimiseks, 
Majanduslike eelduste loomine kenvendi korteri* 
muretsemiseks, 
Inkorporeerimisega seoses olev aruandlus ja 
muu tegevus, 
Koondise majandusliku olukorra kindlustamine 
(rangemate abinõude tarvitusele võtmine mitte-
maksjate suhtes), 

10) Vilistlaste aktiviseerimine senisest enamaks 
osavõtuks konvendi üritusist, 

11) Koondise esimehe kaudu osavõtt Rotalia Vilist
laskogu Juhatuse tööst, 
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12) Esindaja kaudu osavõtt kõigist EKL-u koosole

kuist. 
Koosoleku poolt kinnitatud tegevuskava oli prak

tiliselt juba juhatuse poolt ellu rakendatud, kuna 
koondise esimese ja teise üldkoosoleku vahet oli ligi 
pool aastat. Muuseas oli selle ajavahemiku sees ka 
konvendi jaoks korter leitud ja üüritud, nii et see 
koosolek sai toimuda juba Rotalia ruumides. 

Koosolek valis Rotalla ülemaailmse Vilistlaskogu 
Juhatuse esimeheks viiI Abel Käbin'a Kanada koondi
sest ja USA esindajana juhatuslilkme kohale vill 
Helkki Leesmentl. Meie Sideme" ülemaailmsesse toime
tusse valiti vilistlaskogu koondise esindajana vill 
Paul Mägi. Tegevuskava rakendamise raamides, mis näeb 
ette rangemate vahendite tarvitusele võtmist liikme
maksu võlgade mittetasujate suhtes, otsustas koosolek 
esitada ülemaailmsele Vilistlaskogu Juhatusele nime
kirjast kustutamiseks liikmemaksude mittetasumise pä
rast villvlll Richard Teder ja Johannes Taagen. 

Koosolekul puudutati sõnavõttude all kolme küsi
must, mis ei puuduta mitte ainult Rotalla USA konventi 
ja koondist vaid kogu korporatsiooni kui tervikut. 
Vill Paul Mägi andis tiheda ülevaate Rotalla ajaloo 
koostamise tööst ja selle meetodeist. See töö on Juba 
kestnud aastaid ning eesmärgiks on ajalugu trükival
mis saada korporatsiooni 50. aastaseks juubeliks. 
Teiseks puudutas vili Paul Mägi meie "Värvide laulule" 
uue viisi loomise küsimust. Kui Paul Mägi "Värvide 
laulu" 1Õ1, valis ta sellele viisiks "Integer vltae" 
meloodia, kuna see oli Punschelri kogus sees Ja oli 
tuntud. Aastakümnete kogemused aga näitavad, et seda 
viisi on raske laulda unisoonis Ja seetõttu oleks 
mõeldav uue viisi, ja nimelt uue eesti viisi loomine 
meie laulule• Viii Paul Mägi on selles asjus ühendu
ses olnud ka viil Jüri Mandre'ga, kes ongi koostanud 
uue viisi kavandi. Seda kavandit tuleb nüüd paljunda
da Ja laiali saata tutvumiseks kõigile Rotalia konven
tidele Ja koondistele seisukoha võtmiseks ja uute 
mõtete ning ideekavandite toomiseks kogu Rotalia pere 
ette arutamiseks Ja kaalumiseks. 

Kolmandaks puudutas vill KÕresaar Rotalia vapi 
lõpliku väljakujundamise küsimust, kuna see küsimus 
on konvendi koosolekuil üles kerkinud ja samuti on 
sellest Juttu olnud "MS" veergudel. Ta rõhutas vaja
dust selle küsimuse juurde asumisel toimida väga ette
vaatlikult ning rangelt silmas pidada heraldilist 
reegleid. 

7.detsembril 1956.a. toimus koondise korraldusel 
referaatõhtu, kus esines referaadiga heraldika üle 
vill Viktor KÕresaar. Referent andis ülevaate heral
dika ajaloost ja arengust ning käsitles heraldika põ
hireegleid ja nende rakendust. Referaat, mis oli mõel
dud ühenduses Rotalia vapi lõpliku väljakujundamise 
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küsimuse üleskerkimisega, kutsus esile elavaid sõna-
võtte. 

29. detsembril 1956 a. toimus Balti Vabadusmaja 
ruumes New Yorgis Rotalia Daamide korraldusel ja 
läbiviimisel konvendi ja koondise ühine jõulupuu, 
millest osavõtt oli väga elav ja millele saabus ka 
jõuluvana - seekord peagu otse Rootsist. 

11. jaanuaril 1957. aastal kogunesid Rotalia liik
med CIQl-le, et osutada viimast au Kanadas Toonelasse 
varisenud vii 1 Fred Tomingase mälestusele. Tartu kon
vendi kauaaegse oldermani mälestusÕhtule oli ilmunud 
kohale otsekui läbilõige Rotalia ajaloost alustades 
asutaja-liikmega ja lõpetades noorima rebasega ning 
hõlmates kadunu concoetorit Peterburist ning confra-
tereid Tartu konvendile eelnenud Berliini konvendist. 
Fred Tomingase elust ja tööst kõneles tema akadeemi
line isa vill Paul Mägi. Lauldi "On vendadest üks 
lahkunud siit ilmast" ning kadunu leibcantus "Igal 
pool ma elan hästi", ja tühjendati leinatekliga kae
tud kannud. 

Kuna Rotalia konvent on aastate jooksul suuresti 
kasvanud uute liikmete juurdetuleku teel, oli kujunemas 
oht, et kontakt uue Ameerikas päälekasvanud põlvkonna 
ja Euroopast tulnud generatsiooni vahel kujuneb ainult 
tuttavlikuks ja pinnapäälseks, vill Leetaru algatusel 
ja tegelikul korraldusel otsustati midagi radikaalset 
ette võtta selle nähtuse vastu võitlemiseks. Selleks 
sammuks oli nooremate confraterite ja rebaste visiiti
de korraldamine ja läbiviimine vilistlaste ja vane
mate tegevliikmete perekondadesse. See aktsioon on 
nüüd väga edukat teostamist leidnud juba üle paari 
kuu Ja on tõhusalt kaasa aidanud kaasvendllku vaimu 
süvendamiseks ja teineteise mõistmiseks noorema ja 
vanema generatsiooni vahel. 

Lühike ülevaade Vilistlaskogu Koondise 
rahalisest olukorrast. 

Vilkogu Koondis USA^ omal 1-sel üldkoosolekul 
25 mail 1956 a. määras liikmemaksu igalt vilistlaselt 
tl.50 ja Ab.Fondi maksu igalt rotaluselt $0.50 kuus. 
Samad maksunormid olid maksvad juba novembrist 1954 a. 

Vilkogu Koondise kassa seis on kulgenud järgmi
selt : 

1. juunil 1956 a. oli sularaha kassas S 2.77 
Laekunud kuni 1-se veebruarini 1957 a. f 721.72 

Kokku $ 724*49 

Väljaantud kuni 1 veebruar*1957 a. ft 517.66 
Kassas raha f 206.63 

Liikmemaksude laekumised, on möödunud 8 kuu kestel 
olnud üldiselt normaalsed, kuid üksikud kaasvilistla-
sed on selle tasumise siiski hooletusse jätnud. 

Kulutustest on suuremad: Konvendi korteri üür 
• 200.00, toetused $ 138.00, "Meie Side" kulud $ 92.00 
ja mitmesugu väiksemad kulutused kokku $ 87.66. Toe
tused onj-^f^jü^gfj^J^tfldkoosoleku poolt otsustatud, 
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teised kulutused aga üldeelarve korras tehtud. 

Abistamise Fondi seisukord on järgmine: 
Raha laenuna rotaluste käes: Š 2333.00 

Kassas: $ 472.00 
Eesti Maja aktsiaid 1: $ 50.00 

KSHEus J 2055.öö 
Laenu summa kõigub üksiku isiku kohta $ 25.00 -

$ 400.00. Laenajateks on nii tegev üliõpilased kui 
vilistlased. 

Abistamise Fondi maksude laekumise suhtes peab 
märkima, et- confraterltelt laekumised on viimasel 
ajal väga aeglased olnud, samuti on mõni üksik vili 
sellega liiga maha jäänud. 

NEW YORGI KONVENT TUTVUSTAB 
omi uusi värvikandjaid 

1. till HEINO AINSO, sünd. 8 sept. 1937 a. Tallinnas 
Valdur Ainso pojana. Keskhariduse omanud USA-s 
Seward Park High School'is• Asus Õppima masinaehi
tust College of the City of New York-is 1954 a. 
Rotalia rebaseks võeti vastu 10 jaan. 1955 ja tegev
liikmeks 24 aug. 1956 a. Akadeemiliseks isaks on 
till Feliks Link. 

2. till TÕNIS KELDER, sündinud Tallinnas 6. veebr. 
1937 vill Sulev Kelderi pojana. Keskkooli hariduse 
omatidas USA-s, lõpetades P.Stuyvesant High Schooli 
1956 *• Jätkas Õpinguid elektriinseneriks College 
of the City of New York. Astus korpi Rotalia reba
seks 10 nov• 1955 a» ja sai tegevliikmeks 9. nov* 
1956 a* Akadeemiliseks isaks on tll! Heller Grabbi. 

MUUDATUSED USA ROTALUSTE KOOSSEISUS: 

Rotaliasse on viimasel ajal sisseastunud järgaised 
rebased: 
1. HEITUB, Valdmar - stud.arch* Univ. of Illinois. 

Vastu võetud 12.jun.1956. 
2. LEEMETS, Paul - stud.ing. - Univ. of Miami. Vastu 

võetud 24 aug. 1956. 
3. VAHTEL, Riho - stud.ing.- College of the City of 

Hew York. Vastu võetud 11 Jan. 1957. 

Lahkunud on: 
1• viil ferik Heinsaar - omal soovil 
2. vill Johannes Taagen 
3* vill Richard Tedder 

Vill Kogu Juhatuse otsusel USA vill Koondise ette
panekul, kuna nad viimasel ajal täiesti ignoreerisid 
Rötaliat ja ei soovinud mingisuguseid kohustusi korpi 
vastu täita. 
4. blvill Sergei Maripuu - N.Y. Konvendi otsusel. Sa
madel põhjustel, kui eelmised. 
5. rebi Paul Ruuge - põhjuseta lahkunud. 
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liuudatused Koosseisus: 
vilt Paul Leemeta - Rootsist - asub New Yorgis 
vili Alan Tarendl - Kanadast - asub New Yorgis 
vili Edgar Mathlesen - Saksamaalt - asub New Yorgis 
till Kalju Lüli - Rootsist - asub New Yorgis 
till Evald Järv - Rootsist - asub Los Angelee'is 

Lahkusid USA-st: 
vill Ilo Käbin - läks tagasi Rootsi 
till Jaan Tlef - läks tagasi Rootsi• 

ROTALUSED TÖÖS JA TEGEVUSES 

Viil Karl Laantee läkitatakse ü. Luterliku Kiriku-
liidu poole Argentiinasse, kus tema ülesandeks on or
ganiseerida Ja teenida Eesti Ev.Lut. kogudust Buenos-
Aireses. ühtlasi olla Õppejõuks sealses luterlikus 
seminaris. Vill Laantee viibib praegu New Yorgis, kus 
ta ennast tulevaseks tegevuseks ette valmistab, pea
asjalikult hispaania keele õppimise alal. Tema ära
sõit toimub arvatavasti mais - juunis ja tema esialg
ne tegevuse kestvus seal on määratud 5. aastale. Soo
vime oma vill palju õnne ja edu uuel tegevusväljal Ja 
loodame, et tema suudab ka meie vaesete rotaluste read 
koomale tõmmata. 

Vill Elmar Kuusler on valitud Patersonl eesti Ev. 
Lut. Koguduse õpetajaks. Paterson asub New Jersey osa
riigis, kuid üsna New Yorgi külje alll Palju õnne vill 
Kuuslerlle uuel ametkohalT 

Vill Harald Laupa on valitud eestlaste poolt Lake-
woodis, N.J. asutatud eelplngestatud raudbetoon ehl-
tusosade valmistamise tehase direktoriks. Tehas töö
tab puht eestlaste kapitaliga ja alustab pea oma te
gevust. 

Vill Eugen Alver on hakkanud oma arstiteaduse 
tasemet täiendama Bostonis Harvardl ülikoolis. 

Vill Peeter Kõppu tervis on viimastel kuudel 
märksa paranenud Ja halvatuse tagajärjed on ainult 
osaliselt veel olemas. 

ülikooli on lõpetanud lill Hans Raudsep BEE 
kraadiga. 

Perekonna teated: 
vill Ilmar Aasmaa perekond suurenes poja Ilmar-Indrek 

võrra. 
vill Ilo Hõlpuse perekond suurenes tütre Tiiu võrra, 
confrl Raimond Palsi perekonna juurdekasvu tütar 

Virve Kai• 
confri Tõnis (Jöpiku perekonnas sündis poeg Arvo 
confrl Arnold Altok perekond rikastus samuti tütre 

Kriste-Marike sünniga. 
Soovime, kuigi hilinenult, vanematele ja noorte

le võsudele palju, palju Õnnel 
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Vahepeal ön Jälle terve rida rotalusi USA-s majaoma
nikeks alanud: . 
vill Osvald Laurits ja Ilo Hõlpus - New Yorgis, vii. 
Harald Laupa - New Jerseys, confrl Bruno Laan - Los 
Angeles,is, confrl Arnold Altok - Philadelphias, 
confrl Tõnis Ööpik - New Yorgis. 

* * * 
vill I. Tamme lo jõudis Bostoni pärale. Tere 

tulemast siin mandril l 
t t i 

Alates käesolevast semestrist läheb USA-s EKL-u 
presideerimine korpi Rotalla kätte, ülevõtmine 
Ugalalt toimus 4. veebruaril s.a. 

TEATEID AUSTRAALIAST 

Korpi 1956.a. aastapäev peeti Sidneyd, Newportis 
•iil Viktor Jaasoni korteris korra ja kombe kohaselt. 
Koos oli 12 meest, külalisena Läti Korporatsioonide 
Sydney Koondise senlor fill P. Briedls. Kommerss 
jättis väga sügava mulje ja sellele järgnev koosvii
bimine oli äärmiselt tujuküllane. 

Austraalia koondis tutvustab omi noori värvi
kandjaid: 
1) GEORG JUURIK, sünd. 15 veebr. 1953, Rakveres. Lõ

petas gümnaasiumi Sidneys 1953 a. ja astus Sidney 
ülikooli õigusteaduskonda 1955 a. Astus Rotalia 
rebaseks märtsis 1956 ja sai till detsembris 1956. 

2) GEORG KARLOV, sünd. 24 sept. 1937 a. Tallinnas. 
Lõpetas gümnaasiumi Sidneys 1955 a. Järgmisel aas
tal astus Sidney ülikooli õigusteaduskonda ja 
ühtlasi ka Rotalla rebaseks. Sai till detsembris 
1956.a. 

Austraalia koondise praeslldlum on praegu: 
I senlor vill 0. Karlov. II senior tll! H. 
Johanson, III senior tll; L. Orav ja oldi vill V 
Jaason. 
Praesidiumi aadressiks on: Louls Orav, 4 Smith St. 
Parramatta, NSW Australia. 

vill Ilmar Tammelo lahkus 23 jan. Sidneyst, et 
kahe aasta jooksul täiendada ennast Rahvusvahelise 
õiguse alal USA-s Harvardi Ülikoolis (5-6 kuud). 
Peale selle külastada Saksamaal mitmeid ülikoole ja 
teaduslikke asutusi (umbes 3 kuud) ja lõpuks siirduda 
Inglismaale Oxfordi ülikooli juurde, kuhu temale on 
määratud fellowship töötamiseks õiguse loogika alal. 

confrl Helmut Rttkkel kavatseb Austraaliast lähe
mal ajal Umberasuda Kanadasse. 

KANADAST. 

Vill kogu juhatus uuesti valitud koosseisus: A. 
Käbin, H. Kukkur, A. Kulgma - Kanadast, H. Leesment -
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USA-st ja E. Viival - Rootsist on asunud oma Ulesan-
netesse. Viil Kogu esimeheks on valitud vii l A«Käbin, 
esimehe asetäitjaks on vii1 Hendrik Kukkur ja vill 
kogu kirjatoimetajaks vill Artur Kulgma. 

"Meie Side" järgmine number ilmub Kanadas, To
rontos, 1. maiks. Kõik kaastöö ja informatsioonid, 
mis peavad avaldatama "Meie Side' s", (vaata korp'I 
organite poolt heaks kiidetud Ja vill kogu juhatuse 
poolt kinnitatud eeskirjad "Meie Side" toimetamise ja 
väljaandmise kohta, avaldatud "MS"), palutakse saata 
aadressil: Oskar Ristmäe, 129 Sunnyside Ave., Toronto, 
Ont. Canada; kõiki toimetusliikmeid kõigis maades, 
kõigi Rotalia organite juures palutakse postitada 
saadetav kaastöö nõnda, et see Jõuaks vill 0. Ristmäe 
kätte hiljemalt 10. aprilliks 1957. 

Vill kogu juhatus koosolekul, 3. veebr, s.a., 
võttes teadmiseks, et confrl Kuno Alt, MD, on lõpeta
nud Toronto Ülikooli Arstiteaduskonna, ning confrl 
Lembit Maimets, ing., on lõpetanud Toronto Ülikooli 
inseneriteaduskonna, otsustas: kanda Kuno Alt ja 
Lembit Maimets korpi Rotalia vill kogu koosseisu. 
Kõiki korpfi organeid palutakse see võtta teadmiseks. 

Kanada vill kogu koondis on hakkanud Õige inten
siivselt uue juhatuse all töötama ja osavõtt koondise 
tegevuses on olnud rohkearvuline. Järgmised vill kogu 
koondise koosolekud toimuvad: 3. märtsil s.a. ClQl-1 
kell 11 hom., 5. apr. s.a. samas kell 7.30 õh. ja 
5. mail s.a. samas kell 11 hom. 

Uus üüritud konvendi korter asub vill F. Krabi 
uuesti ehitatud tööstushoone II korral. Ruumid on 
avarad Ja praegu käib hoolega ClQl varustamine mööb
liga. Ruumide sisseõnnistamine toimus 23. veebr, koos 
E.V. aastapäeva tähistamisega. 

3. veebr, peeti ClQl-1 vill kogu referaatõhtu• 
Refereeris vill A. Käbin teemil: "Igavene elu või 
reinkarnatsioon". Referaat leidis õige sooja vastu
võtu Ja tekitas elavaid mõttevahetusi. 

1. veebr, peeti EKL praes. konv. "Vironia" kor
raldusel EKL õlleõhtu, kus kanti ette ka referaat. 

Kanada vii 1 kogu koondis on määranud 1956/57 
aasta peale maksud järgmiseks: 
Torontos elunevatele viil liikmemaks 18 doll. aastas 
Väljaspool Torontost " " 14 doll. aastas 
Peale selle igalt vill Laenu-Abist. Fondi maks 3 doll. 
aastas. 

vill A. Lepson - Hamiltonis on majaomanikuks ha
kanud. 

ARMAS VILi ARNOLD AHMANl 
Meil on tõsiselt kahju, et nii väga hilinenult 

saame avaldada oma südamlikud õnnesoovid Sinu 60-maks 
sünnipäevaks, mis oli 18 juunil m.a. Aga see on ka 
osalt selletõttu, et Sa oled ju äärmiselt tagasihoid
liku iseloomuga ja sügavalt sukeldunud oma kutse
töösse ja perekonna ellu. 



22 
Sa oled ju Uks neist meie kaasvendadest, kes 1923 

aastal Berliinis Rotalia Konvendi loomisel kaasa aitas, 
olles sealse konvendi tegevuse ajal,, mis kUll lühike 
oli - oldermaniks• See äärmiselt tähtis ajajärk Rotalia 
elus kerkib alati silmade ette, kui meie oma korpi 
mineviku peale mõtleme, ja ühes sellega ka tänutunne 
kõikide nende meie kaasvendade suhtes, kes sel ajal 
oma nooruse indu Ja energiat Rotalia kasuks ohverdasid. 
Aga ka hilisemal ajal oled Sina ikka Rotalia elust 
osavõtnud ja iseäranis oma kaasaegsetele hea sõber ol
nud. 

Kuna saatus nüüd meid kõiki võõrsile on paisanud, 
tahaksime ikka iga üksiku kaasvenna rõõmudest ja mure
dest osa võtta. Ja selles mõttes kogu Rotalia pere 
soovib Sulle Õnne, tervist ja jõudu Sinu edaspidises 
elus ja tegevuses. 

i i i  
Kanada äärmises läänes, Vancouveris on tekkimas 

uus Rotalia rakuke. Meie energilised noored vill A. 
Romman ja tll! B. Auksman on organiseerinud seal juba 
väikest Rotalia osakonda. Esialgul on vastu võetud 
juba 3 rebast: Toivo Laanemäe, Olaf Hassen Ja Ivar 
Kedis. On omal jõul, nõul ja kulul muretsetud rapiir, 
lipp, raamatud jne. Kavatsuses on juurde tõmmata sel
leks tööks lähemad asujad vii! ja tll! nii Kanadas 
kui ka USA läänerannikul. 

Loodame et ilus algatus saab edukalt edasi viidud 
ja Rotaliale jälle Uks uus tugipunkt loodud! 

KORP! ROTALIA LUNDI OSAKONNA TEGEVUSEST 

27. nov. 1954 a. peetud KlKlK! valiti Lundi osa
konna juhatus järgmiselt: 

Vii! KALMET, Alfred - senior 
Confrl RÄMMAL, Kaijula - laekur 
Confrl TEÄR, Jaan - kirjatoimetaja 
Vill TOOMES, Aadu - vanameheks 
ülaltähendatud KlKlK! järgnes 41. aastapäeva kom-

mers ühes perekonna õhtuga mis leidis aset vii! A. 
Danieli kodus - Eslövis - 17 km. Lundist. KlKlK! koos
olekul sai vilistlasteks vastu võetud doktor Ilo Käbin, 
ja tegevliikmeks confrl Jaan Teär. 
Stockholmi esindajana võttis osa kommersist ja perekon
na õhtust vii! Ernst Viival, koos abikaasaga. Kommers ja 
perekonna õhtu läksid väga hästi korda. 

Aastavahetusel 1954/1955 oli Lundi osakonna koos
seis järgmine: 
1. Vill DANIEL, Aleksander - Eslövis 
2. vii! KALMET, Alfred - Lundis 
3. vii! WELITAR, Jakob - Fjälkinges 
4. vii! TOOMES, Aadu - Kävlinge 
5. confrl RÄMMAL, Kaljula - Lundis 
6. confrl AHMANN, Heino - Lundis 
7. confr! KÜROL, Martin - Ängelholm 
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8, confrl TEÄR, Jaan - Lundis 
9. vill KÄBIN, Ilo - Landskrona 
10. confrl UIBOFUU, Hans - Lundis - lahkunud 55 aasta 

algul Dalamasse • 
Ülaltähendatud osakonna juhatus oli ametis kuni 

järgmise KlKlKl mis peeti 4. nov. 1955 vill Ilo 
Käbin!a kodus Landskronas• 

1955 a. jooksul ettetulnud s tundmusist oleks mär
kida: EKL 40 aastapäeva kommersi ja sellele Järgnevat 
perekonna õhtut, mis toimus vanas auväärses ülikooli 
linnas Lundis 19. märtsil 1955 a. restoraan "Backhol-
mi" mugavates ruumides. Kommersist ja sellele järg
nevast perekonna õhtust võttis osa peaaegu kõik Lõuna 
Rootsis viibivad EKL-i kuuluvad liikmed. 

Tingituna asjaolust, et korpi Rotalia on Lõuna 
Rootsis oma liikmete arvu poolt kõige arvurikkam, 
siis tuli ka korpi Rotalia presiidiumil erakordselt 
palju vaeva näha, et kommers ja perekonna õhtu hästi 
õnnestuks. 
Kommersi juhatas confrl Artur Niitam, Rootsis presi-
deeriva korpi Revelia esindaja. 
Majandus ja muud asjad tuli kõik teha korpi Rotalia 
esindajal• 

Sügisel omandas vill Aadu Toomes omale Lundis 
kinnisvara - omaette villa näol - Astrakan. 

Korpl Rotalia 42. aastapäeva pidasime 4. novembril 
1955 vill Ilo Käbina kodus Landskrona linnas. 
Kommersi algus kell 18.00, perekonna õhtu kell 19.00 
Enne kommersi pidasime KlKlKl Külalisena võttis KlKlKl 
ja pidustustest osa Göteborg osakonna esindaja vill 
Vitold Saretok, koos abikaasaga. 
Lauakatmiku ja kõigi muu mugavuste eest olid muretse
nud vill Käbin ja tema abikaasa Astrid. 

10. septembril 1956 lõpetas confrl Jaan Teär 
Lundi Ülikooli Keemia osakonna biokeemia alal, fil 
magister kraadiga, jättes omale õiguse jätkata fil. 
litentciadi saamist samas teaduskonnas. Confrl Jaan 
Teär asus Õige pea Stockholmi Skogsforskning Insti
tuuti mikroloogia osakonda assistendi kohale - seega 
teaduslisele alale, Rootsi Riiklikus Metsainstituudis. 
Lähemal ajal kavatseb abielluda samas Keemia Insti
tuudis õppinud nais loodusteadlasega (keemikuga), kes on 
aga rootsi rahvusest ja hoolega Õpib eesti keelt Ja 
eesti kombeid. 

4. novembril 1956 toimus korpi Rotalia 43. aasta
päeva kommers Lundis restoraan "Hans Äke" ruumes. 
KlKlKl valiti uus presiidium järgmises koosseisus: 

Rotalus X confrl Kaljula Rämmal 
Rotalus XX vill Aadu Toomes 
Rotalus XXX confrl Jaan Teär 
Roti Oldi vill Ilo Käbin. 

"Meie Side" toimetuse kollegiumi liikmeks valiti ühel 
häälel vill Alfred Kalmet Lundi osakonna poolt. 
Kommers kui ka perekonna Õhtu toimus tavalise korra 
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järele, millega kõik rahule jäid. Osakonna senior oli 
muretsenud ja korraldanud kõik suurepäraliselt ja vä
ga läbi mõeldud. Selleks aväldati ka tunnistust värs
kele seniorile confrl Kaljula Rämmal1 iie. See oli 
esimene kommers ja perekonna õhtu mis toimus väljas
pool osakonna liikmete kodusi. 

17. nov. 1956 leidis aset n.n. "Erilase keldris" 
EKL-i Lõuna Rootsi järjekordne õlleõhtu, kust meie 
osakonna liikmeid rohkearvuliselt osa võtsid ja kus 
kesvamärjukest maitsti kuni varavalgeni. Võtsid osa 
ka EÜS-i Lõuna Rootsi liikmed, Lundist, Malmöst ja 
Landskronast. Mis puutus üldse kokkutulekusse, siis 
see ei saa alati toimuda nii ladusalt kui see võiks 
toimuda,näiteks kui kõik elaks ühes ja samas linnas. 
Vahemaad ja aeg mängib siin teatud takistavat osa, kui 
sellest on rotalused alati hea tahtmise juures üle 
saanud. 

Lõpuks võib öelda, Lundi osakonna tegevus on 
seni olnud vilkas ja mis peaasi, kuni nende ridade 
kirjutamiseni pole veel tülisi ega arusaamatusi mitte 
millegiski olnud ei liikmete endi vahel ega ka osakon
na daamide vtihel. Kõik on seni läinud ütlemata hästi 
ja see on kõigi kooselu juures see kõige tähtsam. On 
kujunenud Lundi osakonnas kombeks kui rotalused tule
vad kokku ja peavad õlleõhtut või muud EKL-u olemist, 
siis osakonna daamid korraldavad samal ajal omale ka 
istumise tassi kohvi-tee või küpsise ja klaasi veini 
juures, kus siis ka päeva probleemidest ja muud jut
tu puhutakse. 

Ka mitte just harva korraldavad osakonna liikmed 
omavahelisi istumisi puht perekondlikult,kus siis muga 
vait istutakse nii mõnegi tunni. Ka sünnipäevadel 
käimine on muutunud traditsiooniks. Ega neidki pole 
arvult just vähe. 

VIL! JAKOB VELITAR 60 AASTANE 
13 veebruaril s/a tähistas oma 60. sünnipäeva 

vaba Eesti põllumehele hästi tuntud põllumajanduse ja 
ühistegelane omaaegne Eesti Seakasvatuse Seltsi sek
retär Jakob Welitar. Juubilar on sündinud 1897 a. 
põlises eesti põlluharijate perekonnas Harjumaal, Rae 
vallas, kus vanemad omasid Tooma talu. Alghariduse sai 
Aruküla kihelkonna koolis, hiljem õppis Treffneri 
gümnaasiumis, Westholmi gümnaasiumis ja 1920 a. lõpe
tas Gustav Adolfi gümnaasiumi Tallinnas. Peale küpsu
se eksami õiendamist astus E.V.Tartu ülikooli põllu- ' 
majanduse teaduskonda, Õppides seal 1920-1923 aasta
tel. 

1924 a. algul siirdus Eesti Seakasvatuse Seltsi 
teenistusse ja jubilaaril tuli tegutseda ametalaliselt 
üle terve Eesti Vabariigi. Need alg-aastad (1924-1930) 
olid jubilaarile suureks pingutuste ja väsimata töö-
aastaiks, sest tuli endal Õppida ja samaaegselt vir
gutada ja hoolitseda Uha arenevat seakasvatust. Nii 
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areneski Eesti Seakasvatuse Seltsi tõhusal kaasabil 
sellest välja meie üks tähtsamaid eksport artikleid -
eesti peekon. 

Eesti Seakasvatuse Seltsi ülesandel viibis juubi-
laar mitmel korral välismaal, Saksas, seakasvatuse eri
katse jaamades, Inglismaal, ja mitmel korral Taanis• 

Eestis on neid kohti vähe kus juubilar pole oma 
nõuga ja teoga abiks olnud eesti põllumehele seakas
vatamise alal • 

Juubilar töötas pikemat aega Tallinna Eesti Ma
jandusühisuse-, Ühisuses Estonia Eksporttapamajade-
ja Aruküla Piimatalituse juhatuses. Revisjoni-komis
joni liikmena tegutses P/K "Võieksportis", Põllumees
te Keskpangas ja K/K "Estonias". 

Poliitiliselt kuulus Põllumeeste Kogude rühma. 
Eesti esimese Riigikogu ajast peale on juubilar aida
nud koondada eesti põllumeeste kogude erakonda aktiiv 
liikmena. 

Oma isatalu majandas ta kuni 1944 a. sügiseni -
millal ühise põgenike vooluga saabus kodumaalt Rootsi• 
Töötab siin 1944 a« sügisest peale Lõuna Rootsis, 
Kristianstadi linna lähedal Pjälkinges karja kontrol
li alal. 

Iseloomult on juubular vaikne, tasakaalukas ja 
vastutuleliku mehena tuntud, kes omab laialdase tut
tavate ja sõprade ringi nii kodumaal kui siin pagu
luses. Korpi Rotalia liikmeskonda kuulub juba 1924 &• 
peale. 

Juubilari arvurikkad sõbrad kõigil mandreil õn
nitlevad teda tema tähtpäeval, soovides südamest veel 
rikkalikke aastaid edaspidiseks 1 

AADRESSIDE MUUTUSED: 
Argentiinas 
till Erich Jaago 9 deJulio 28, San Nicholas S9 B.N. 
AUS1žp&&116IS 
till Kirill Üksküll 6 The Ave. Newport NSW, Australia 
till Helmut Rükkel 115 Station St. Lower Perntree, 

Gully Vic. Australia 
Kanadas 
vill Kuno Alt 1 Runnymede, Apt.207, Toronto, Ont. 
vii 1 Jurs Hansen 422 Bellhaven Rd. London, Ont* 
vii! Juhan Hansen 342 Greenwood Ave. Kensal Pk. P.O. 

Ont. 
vill Paul Herzman 49 Hangrave St., Winnipeg, Man. 
vii 1 Aleksander Jomm 12087 Somerset Rd. Ville St. 

Laurent, P»Q. 
vill Lembit Jänes 32 Empire Ave. St.Johns, New Foundl• 
vill Ülo Jürima 29 Ellis Park Rd. tel RO 71371 
till Ergo Karuks 177-1/2 Bain Ave. Toronto GL 9327 
Toronto Konvent 136 Sears St., Toronto, Ont. 
vill Artur Kulgma 2368 Queen St. E.Toronto, Ont. 
vill Abel Käbin Wilton Farm, Oakland Ont. 

RR 2, 4th Line tel. sama 
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vill Juhan Läte 60 Beaverbrook Ave. Toronto 18, Ont. 
vill Ilmar Pais 802 Boimess Rd.,Montgomery Edmonton, 

Aita. 
vill Lembit Raitare 31 10 Ave. Roxboro, Que. 
vill Jaan Raud 11856 St. Albert Rd. Edmonton, Aita. 

tel. 556-44 
vill Oskar Ristmäe 129 Sunnyside Ave. Toronto, Ont. 
vill Aimar Romman 2861 W 6 Ave. Vancouver, B.C. 

tel. CH 1337 
vill Endel Torgev Murlllo Ont. R.R. No. 1 
vill Ignas Tormaküla (mitte Johannes Tormaküla) 
till Boris Auksmann 2040 Nelson St. Apt.301, Vancouver 

B.C. 
till Raoul Sepp 3 Bergin Ave. Cornvall, Ont. 
rebi Endel Arro 1487 Mountain St. Apt.15, Montreal PQ 
rebi Toivo Laanemäe 3045 W 11 Ave. Vancouver, B.C. 
Saksamaal 
till Arvo Jalajas Webster Str. 3, Idar Oberstein, 

West Germany 
USA-s 
vill Hans Adov 102-50 62 Rd. New York 75 IL9-8540 
vill Elmar Kuusler tel. BA7-4729 
vill Karl Laantee 500 Riverside Dr. Internet. House 

Apt.1009, New York M06-7600 
Paul Leemets 115 W 75 St. New York 23 LY5-3919 
Osvald Laurits 177 Bay 8 St.New York TE7-1220 
Jüri Mandre 3905 Shannon Dr. Baltimore 13, Md. 

tel. EA7-2251 
Paul Mägi 2355 Morris Ave. New York 68 SES-4143 
Voldemar Ojamaa 1206 First St. Seabrook, N.J. 
Herbert Rebasoo 203 N Allen St. Madison 5, Wis. 
Edgar Mathiesen c/o vill J. Aasmaa 
Ilmar Tammelo c/o International Legal Studies, 

Harvard Law Sch., Cambridge 38, Mass. 
Villiam Tomingas 327 Sterling Pl. Brooklyn 38, NY 

ST9-5556 
Arnold Altok 949 Brown Ave. Huntington Valley PO 

Penna. tel. CH-3405 
Alan Tarendi 39-24 49 St. LIC 4, NY MU 2-8334 
Heino Ambros 949 West End Ave. Apt.10-8 NY 25 
Vlrko Keder 80 Elm St. Summit, NJ CT 3-5925 
Enn Karell 201 E. 82 St. New York 28 CR3-5925 
Kaljo Lüli 1100 Clay Ave. New York 56 
Armas Sootaru 2519 Milvia St. Berkeley 4, Calif. 
Henno Sork Beach Master Unit, YN 3, USN Amp-

hibious Base, Little Creek, Norfolk 
11, Va. 

till Feliks Tamm 259 W 102 St. New York 25, N.Y. 
till August Tomusk Lt. MC, USNR, USN Hospital, Camp 

Lejonne, N.C. 
lill Niis Parma 170 Jefferson Ave. Mineola, LI, NY 
lill Hans Raudsep c/o Glen Martin Co., Mail No.878, 

Baltimore, Md. 
rebi Valdmar Heitus 509 E. Chalmers St. Champaign, Iil. 

vii 
vii 
vii 

vii 
vii 
vii 
vii 
vii 

vii 

tll 

vii 
tll 
tll 
tll 
tll 
tll 
tll 
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rebi Ants Leemeta 1212B Walsh Ave. Coral Cables, Fla. 
rebi Riho Vahtel 41-12 25 Ave. LIC 3, NY AS4-9071 
rebi Ako Vainu Rd. No.1 Box 249, Jamesburg, N.J. 

"MEIE SIDE" TOIMETUS 

"Meie Side" toimetus on kujundatud järgmiselt: 
Korpi Rotalia konventide esindajad: 
Konvent USA-s confrl Tõnis Kelder, 1666 2 Ave. 

New York 28, N.Y. tel. AT 9-2017 
Konvent Kanadas confrl Felix Koop, 345 Westmount Ave. 

Apt#308, Toronto, Ont. LE 4-6462 
Korpi Rotalia koondiste ja nende osakondade esindajad: 
Koondis Rootsis vill Kristjan Joost, Björksundslingen 

2 II, Bandhagen, Sweden. 
Osak. Göteborgis confrl Otto Reinson, Västergatan 7AII, 

Göteborg, Sweden 
Osak. Lundis vill.Alfred Kalmet, St. Södergatan 59 IV, 

Lund, Sweden. 
Koondis Australias vill Valter Põder, 29 Alma Rd., 

Padstow, NSW, Australia 
Vill koondis USA-s vill Paul Mägi, 2365 Morris Ave. 

Apt.4C, New York 68, NT SE 3-4143 
Vii1 koondis Kanadas vill Oskar Ristmäe, 129 Sunnyside 

Ave. Toronto, Ont., Canada 
Osak. Montrealis vill Felix Laansoo, 2727 Maplewood 

Ave., Montreal, Que* RE 3-6889 
Vill Kogu juhatuse esindaja: 

vill Abel Käbin, Wilton Farm, R.R.2, 
4th Line, Oakville, Ont. Canada 
tel. Victor 5-4147 

Viimased Uudised USA-st: 
8. veeb. 1957 KlKlKl valis;confrl 
Senior X Heino Ambros 
Senior XX Virko Keder 
Senior XXX Rein Grabbi 
mag Icanti Feliks Link 
magIpauc1 lahtine 
maglref1 Feliks Tamm 
magieol1 Vello Ebrok 

Revisjoni Komisjoni: Feliks Taimn, Kalju Villota, 
Heino Ainso 

Maja vanem vill Harand Pitea 
dlkl liikmed: Feliks Tamm, Heino Ainso, Arved Laev, 

Vello Ebrok. Eino Kooba. 
Liikmemaksuks võeti till | 10.00 semestris ja rebi 

$ 3.00 semestris. 

Käesolev "Meie Side" nr. 1, 1957 on välja antud 
New Yorgis. 
Tegevtoimetaja - confrl Tõnis Kelder 
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vaheline sõprusliit A.Pals 10. 

8. Rotalia vapist V.KÕressaar ... 12. 

9. Heitlusse veskitega H.Riga 15. 

10. Toronto Konvendi tegevusest Ü.Saar 14. 

11. Montreal - lahkuvate ro talus te linn F.Laansoo 18. 
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13. Mõni sõna Austraaliast V.Põder 20. 
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15. Aadresside muutused 21. 

oOo 

Kaanel: Korpi Rotalia VilJ Kogu juhatuse esimees VilJ Abel KABIN 
pidamas peokõnet Vabariigi aastapäeva tähistamisel ja Toron
to CJQJ .õnnistamisel, 24. veebr. 1957. 



Nr.2 VII aastakäik Toronto. 1.V.1957 

T o i m e t  u  s :  Tõnis Kelder, Felix Koop, Kristjan Joost, Avo 
Andrekson, Alfred Kalmet, Valter Põder, Paul Mägi, Oskar Ristmäe, 
Felix Laansoo, Abel Käbin. 
Käesoleva nr-i tegevtoimetaja: Oskar Ristmäe, Kanada. 

"Meie Side" on taas ületanud toimetamise sünnivalud. Jälle on ase
tatud üks kivi Korp J Rotalia hoonestikku ja tarvitatud meie ühistun
dest aetud sidematerjalina seda hädapärast krohvi või kitti, et kord 
tugevale alusele rajatud hoone püsiks. 

Astudes vastu ajast ja ümbrusest tingitud looraulik-looduslikule 
murenemisprotsessile nähtavas ja vaimses valdkonnas, hoolas peremees 
ja isik, tarvitades õiget menetlust ja materjale, parandab kiirelt ja 
Õigeaegselt selle kahjustuse, vea või vildaka vaimset laadi hoiaku, 
mida ajahammas tema varandustele või isikule on teinud või edaspidi 
.kavatseb teha. 

Ega ka meie Rotalia praegune laialipillatud ühishoone muidu ei 
seisaks, kui ei tarvitataks selle kooshoidmiseks materjale, investee
ritaks energiat sõpruse ja traditsioonide nimel ning oldaks valvel rau— 
renemisprotsessi tagasitõrjumiseks kõikjal, mis suunas ta ka ei ilmuks, 
ähvarduseks Rotaliale või paguluses olevale eesti rahvale. 

Üheks niisuguseks paranduse ja sidematerj aiiks on kujunenud meie 
informatiivset laadi organ "Meie Side". Häade peremeestena hoolitseme 
siis selle eest, et "Meie Side" ilmumine enne ei lakkaks, kui kodurand 
jälle silmapiirile kerkib, siis vast peame ta ümber kujundama. 

Tegevtoimetajana oli rohket kokkupuutumist kaasvendadega. Sain ka
sulikke kogemusi, veendusin, rotäiustel on ramnu küll positiivseks 
tööks. 

Muidugi on meie hulgas ka neid, kes väsimuse tundemärke avaldavad, 
vabatahtlikult eemale jäi.des ja Õlgu kehitades küsivad: "Mis kasu on 
minul Rotaliast?"Aga ka see on loomulik, sest väikeses ulatuses vähja-
käiku on vahetevahel märgatud igas akad. korporatsioonis ja isegi päris 
normaalsetes oludes. Rotaliagi pole selles mõttes mõni imekorporatsioon. 
Mõne eemalejäämine ei aseta meid tõesti veel häireseisukorda nagu mõ
nelt poolt kardetakse. Pigem mõtleme optimistlikult ja laseme kõnelda 
faktidel. Rotalia on vabas maailmas imeväärselt kasvanud, 201 uusliikme 
võrra. Selles ilmneb vitaalsus. 

Lõpetades saatesõna, kutsub Toronto Rotalia konvent ja vilistlas
kogu koondis lähenevate Eesti Päevade puhul Torontos, kõiki siiasõit-
vaid kaasvendi külastama ka meie uut CIQJ-t, et tihendada sõprusside
meid ja veenda eemalseisjaid, et ka siin on astutud samm edasi. 

Tänan kõiki lahke kaastöö eest.' Kõiki kirjutisi polnud võimalik 
Ihk. arvu piiratuse tõttu sellesse numbrisse paigutada, need saadetakse 
edasi järgnevale toimetajale. 

Südamlikke tervitusi kõikidele rotalusteleJ 

Torontos, apr. 1957. 0.Ristmäe, Roti Vii.' 



"Meie Side" toimetusel on kavas seeria kirjutustega valgustada õp
pivate rotaluste päevaprobleeme eriaiaade ülikoolides ja õpingute lõpe
tamisel ka kuulda, kuidas on läinud eksamitest vahest kõige raskem -
elluastumise eksam. 

23. veebr. s.a. toimunud Konvendi korteri sisseõnnistamisel Toron
tos paistis siiiicj eenfrJ Ergo Karuke, esiteks oma värske ja harukord
selt hea habemekasvu tõttu ja teiseks oma veetleva je noore abikaasa 
tõttu, kujia Ergo on hiljuti abiellunud. 

"Meie Side" kaastööline viiJ Juhan Läte esitas Ergole mõningad kü
simused ja sai nendele lahked vastused." Nii saime esimese soovitud see
ria kirjutise. 

I n t e r_ v_ j_u^ u . 

1. Mis alal lõpetasid, kui palju aega see vettis ja kui palju raha 
see maksma läks, ma mõtlen kulu all ülikooli õppemaks ja tarvüikud 
raamatud? 

Lõpetasin inseneri teaduskonna ehitustehnika (civil-engineering 
või Tief und Hoch Eau) alal 1956 aasta kevadel. Kanaada ülikooles, 
kus nõutakse "Senior Matriculation 'i, s.t. ] 2-st aastast kooliskäimist, 
välja arvatud lasteaed, võtab inseneri teaduskonna lõpetamine miinimum 
4 aastat. Võiks ka ära märkida, et üle 5. easta selles teaduskonnas 
õppida ei lubata. Sügis-semester algab harilikult 23. septembri paiku 
ja lõpeb mõned päevad enne jõulu-laupieva. Kevad-semester algab 5. jaa
nuari ümber eksami sessiooniga (keskmiselt tuleb 3 eksamit sooritada) 
ja lõpeb aprilli viimasel nädalal kevad-ekssmite perioodidega. Kevadi
si eksameid on kerkmiselt 11. Nagu selgub, tuleb kokku sooritada um
bes 56 eksamit õppealadel, et saavutada Bachelor of Applied Science'i 
kraaci (B.A.Sc.), millele lisandub veel umbes 20. eksam-testi prak
tikum laboratooriumeis. Õppekava on koostatud umbes samade printsii
pide alusel nagu gümnaasiumeis, s.t. üliõpilane ei saa kõrvalaineid 
valida, vaid peab osa võtma kõigist loenguist, mis on fakulteedi poolt 
ette kirjutatud. Loenguid koos praktikumidega on nädalas 33. Olgugi et 
osavõtmine loenguist ei ole sunduslik, võib korrapäratu osavõtt põh
justada stipendiumi mitte välja andmist. 

õppekulid aastas on keskmiselt $ 650.00. Sellesse summasse on 
sisse arvestatud ülikooli maks ((550), raamatute kulu (£50) ja kirju
tusmaterjali kiilu ($50). 

2. Kas oli raskusi koha leidmisega vci said pakkumiste vahel va
lida? 

VÕin julgelt öelda, et kõigil inseneri teaduskonna lupetajail min
gisuguseid raskusi töökoha leidmisega ei olnud. Töökoha pakkumisi oli 
umbes il5% rohkem kui lõpetajaid ja võib arvata, et lähematel aastatel 
see protsent veelgi suureneb, kuna tööstus kasvab kiirelt ja ülikoolid 
on juba ülekoormatud. 

3. Palju aega oled praegusel töökohal teeninud ja kuidas Sulle töö 
meeldib? 

Peale lõpetamist- möödunud kevadel asusin praegusele kohale, s.t. 
olen umbes ühe aasta teeninud oma "leiva-isa" Roy V/. Emery Ltd., Con
sulting Engineers. Kuna töötame suurtööstuste nõuandjatena, on ülesan
ded vt.-helduvad ja alati huvitavad. Möödunud suvel ehitasime ümber osa 
Canada Packers'i tapamajast, sügise ja talve veetsime Kapuskasingis, 
Spruce Falls Power & Paper Co. paberi vabrikut moderniseerides. Momen
dil on kasil uue paberi-im->ssi vabriku ehitamine Kalamazoos, Ameerikas. 
Peale selle oleme teinud mõningaid väiksemaid töid. 

4. Kas oled rahul töötasuga ja kas on lootusi palga tõusule? 
Mind huvitab, kas keegi siin mandril on rahul oma töötasuga? Pais
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tab, et mida rohkem palka teenid, 
seda suuremaks lähevad kulutused 
ja viimased paistavad olevat kõr
gemad . Üldiselt võin öelda, et 
erilist põhjust nurisemiseks ei 
ole, kuna olen juba kaks palga
tõusu saanud ja ootan kolmandat 
sel kuul. 

5. Missugust laadi töö on 
Su alaks, ühesõnaga mida teed 
praegu ja kus? 

Võiksin öelda, et käsitleme 
suurem osa ehitus-probleeme, mui
dugi arusaadavalt väija-arvatud 
erisuguste testide tegemine ja 
ehitusprotsessi läbiviimine. Aga 
on ka juba juhuseid ette tulnud, 
kus oleme ise umbkaudselt kind
laks määranud maapinna kandejõu. 
Suuremalt osalt siiski tõlgendame 
maapinna testide resultaate, va
lime sobiva ehituskeha, konstru
eerime tehased alusmüüridest ku
ni valmistehaseni, kaasa arva
tud masinad jne., kirjutame spet
sifikatsioonid, teeme kulude eel
kalkulatsiooni ja vahest valvame 

Ergu koos abikaasaga koduses miljöös, ehitusprotsessi järgi. Sel momen
dil, nagu varem mainisin, konst
rueerime ühele paberivabrikule 

puukoore lahkamis ehitust (Rossing Plant), teisele uuele paberivabrikule 
otsime sobivat ehituskohta. 

Suurema osa ajast viibime muidugi Torontos, kuid tihti tuleb lin
nast välja sõita ehituskohale täiendavate andmete hankimise eesmär
gil, vahest ainult ühepäevase etteteatamisega. 

6. Missugustele aladele on nõudmine Kanaada tööturul ja missugu
seid alasid peaksrid meie noored omale ülikoolis valima? 

Üldiselt võiks öelda, et nõudmisi on peagu kõikide spetsiaal-alade 
järgi. Muidugi, kui ajalehte jälgida, paistab kohe silma kuulutuste arv 
tehnilise personali ja kooliõpetajate järgi. Eriala valimine peaks loo
mulikult toimuma kutsumuse järgi, kuid vaadates probleemi teisest kül
jest, vähetasuvad erialad alateadvuslikult võibolla ei tekita n.n. 
"suurt kutsumust". Leian, et oleks omal kohal siin ära märkida eelmise 
aasta kõige paremini tasuvad erialad: esimesel kohal olid juristid, 
teisel kohal konsulteerivad ja administratiiv insenerid, arhitektid;ja-
arstid, kes pikemat aega olid esikohal püsinud, olid langenud kolmandale 
kohale. Muidugi mõlemate, nii juristi kui ka arsti õpingute aeg on märk
sa pikem kui inseneridel ja peale selle on suve vaheaegade töötasu tun
duvalt väiksem. Sellest võib järeldada, et kõige sobivam eriala pagulu
ses oleks siiski tehniline teadus. Meie rahvusgrupi seisukohast omaks 
aga liiga ühekülgne haritlaskond kängistava effekti rahvuskultuuri aren
gule. Selleks soovitan soojalt, et meie noored valiksid võimalikult mit
mekülgseid erialasid. 

7. Kas jääb aega ka seltskondlikuks tööks ja missugustes Eesti orga
nisatsioonides kaasa lööd? 

Momendil olen Eesti Päevade Peakomitee peasekretäriks. See amet on 
kaasa toonud võrdlemisi suure töökoormatuse, mida alguses ei osanud et
te kujutada ja mida alles ellu läinud noorel on endale raske lubada. Aru
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saadavalt kannatavad igapäevase töö ülesanded selle all, aga nagu üld
tuntud moto ütleb: raskused on selleks, et neid võita. Tulevikus loo
dan, et saan aktiivsemalt kaasa lüüa konvendi tegevuses, kuna kavatsen 
sügisel kooli tagasi minna magistri tööd tegema. 

8. Palju aega läks selle toreda habeme kasvatamiseks? 
Dmbkauselt kuus nädalat. Viimased nädalad olid juba võrdlemisi mõ

nusad - sai vahest lõua otsast kinni krahmata ja midagi jäi pihku, kuid 
esimesed nädalad olid vaevalised, see kurivaim sügeleb ju hirmsalt. 

Täname Ergo;t lahke intervjuu andmise eest ja soovime temale ning 
armsale abikaasale head edu ühisel eluteelJ 

Rotäiused Austraalia ülikoolides. 

Sõrme kaotanud invaliid võiks lugeda Austraalias õppivad rotäiu
sed ühe käe sõrmedel: confrJ confrJ Georg Juurik, Georg Karlov ja Hans 
Johanson. Äärmisel juhul annaks sinna kategooriasse kuidagimoodi pai
gutada ka vii J dr. jur. Ilmar Tammelo, kes praegu viibib õppereisil 
Harvardist üle Oxfordi mujale maailma ning mõne aasta pärast võibolla 
tuleb Sydneysse tagasigi. Nende rotaluste eluvõitluste ja -rõõmude 
valgustamine ei annaks õiget kontuurigi austraalia ülikoolide üldolu
korrast. Selleks lähen teemast veidi kõrvale ning maalin väikese taga
põhja. Piirdun Sydneyga, kuna tunnen ainult seda. Loodan, et teiste 
osariikide kõrgemad õppeasutused pole liiga erinevad. 

Sydneys on kaks ülikooli, ühe nimeks on Sydney University umbes 
7000 tudengiga, teisel N.S.W. University of Technology 3000-se tudeng
konnaga. Esimene asutati umbes 100 aastat tagasi, teine 5-6 aasta 
eest. (Kõik Rotalia tudengid õpivad esimeses). Ülikooli pääsemiseks 
nõutakse gümnaasiumi lõputunnistust. Parematele gümnaasiumilõpetajate
le antakse harilikult stipendiume, kogu Austraalia ulatuses umbes 
3 - 4000 aastas. Pealeselle on võimalik saada stipendiumeid haridus
ministeeriumilt (õpetaja kandidaatidele), valitsuselt riigiteenijate 
ettevalmistamiseks jms. Lihtsureliku õppemaksud ja õppimisega seoses 
olevad kulud kõiguvad umbes k 80 kuni L 200 vahel aastas, olles veidi 
kõrgemad Sydney ülikoolis ning veidi madalamad Tehnoloogias. Õppetase 
on võrdlemisi kõrge esimese kraadi saavutamiseks, kuigi erialadele 
siirdujad peavad end sageli täiendama ülemeremaadel. Eksamid on valda
vas enamikus kirjalikud. Kontakti loomise võimalused õppejõudude ja 
üliõpilaste vahel on seega piiratud, eriti veel selletõttu, et esimes
tel aastatel töötavad klassid suure ülekoormatusega (mõnel juhul 500 
pealises auditooriumis). Loengute kõrval kasutatakse, eriti humani
taaraladel, arvukaid raamatukogusid. Nii on teaduskondade ja ülikooli 
keskraamatukogude kõrval riiklik raamatukogu umbes 300.000 köitega, 
Sydney linnaraamatukogu ja mõned väiksemad poolavalikud raamatukogud. 
Sellest hoolimata on, eriti eksamieelsetel kuudel (detsembrini) ras
kusi sobivate raamatute ja ajakirjade leidmisel. 

Üliõpilaselu kulgeb õpingute kõrval sööklates ja erialal!stes 
klubides - filmi ring, matkaklubi, näitering, usulised ja poliitilised 
koondised jm. Eesti üliõpilastel on oma üliõpilaskond umbes 50 aktiiv
se liikmega. Käiakse koos kord kuus, toimetatakse oma, sageli kontro-
versaalse sisuga ajakirja"Mõttekriips" ning tuntakse end üldiselt ko
dusena. Traditsioonilised intiimorganisatsioonide vahelised lahkhelid 
on sääl surutud enam-vähem "bhaplaanile. Igatahes on see eesti tudengi
te omaalgatuslik ettevõte esialgu päris elujõuline. 

Selles miljöös tegutsevad meie Sydneys õppivad rotalused. 
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Corifri Georg Karlov, meie Rot. x vii.1 Oskar Karlovi vennapoeg, õpib õi
gusteadust, peab ise hoolitsema oma ma j nnduslizu külje kindlustamise 
eest, kuigi vanematelt saab veidi taskuraha. Möödunud suvevaheajal töö
tas trammikonduktorina, sä; dis roopad vU.esti, mille tabajarjeks oli 
kokkupõrge teise trammiga, 41 haavatut ja jämeda pealkirjaga uudised 
kohalikkude lehtede esiküljel. Conf1. Karlovil sellest suurt pahandust 
ei tekkinud, kuna juurdlusel leiti süü olevat trammijuhil. 

ConfrJ Georg Juurik on samuti õigusteaduse tudeng. Ka tema töötab 
suvevaheajal. Kord on ta reklaaniekspert uute sigarettide tutvustamisel, 
kord müüjaks mõnes äris või sorteerib raamatuid katoliku raamatukauplu
ses - kuigi ise on hoopis ketserlikku usku. 

ConfrJ Hans Johanson on perekondlikkud koIlustustega - kahe lapse 
isa. Õpib majandusteadust, spetsialiseerub poliitikale ja töötab hinge 
ja ihu-vahelise kohesiooni säilitamiseks aasta läbi plekisepana. Kui tal 
töö ja õppimise kõrval vaba aega on, ehitab perele maja, mis on peagu 
valmis ja tegeleb seltskondlikul alal, olles ms. möödunud aastal Eesti 
Üliõpilaskonna esimeheks, praegu kohaliku eesti ajalehe "Meie Kodu" toi
metuskolleegiumis ja ajakirja "Olion" toimetuse liikmeks ning Austraalia 
liberaalse erakonna immigrantide nõuandva kogu delegaadiks. Loodab oma 
Õpingud lõpetada käesoleval aastal. 

Erilisse kategooriasse kuulub vii J dr. jur. 12 zvr Turjrelo. Ta te
gutses kohalikus ülikooli õigusteaduskonnas uurimisalal, samal aj sl püü
des omandada kohalikke kvalifikatsioone. Päev enre Austiv.e.2iast lahku
mist sooritss ta teise aasta lihttudengi eksamid. Õvpereir viib teda 
Harvixdi ülikooli kaudu USA 's Erovm'i ülikooli loenguid pidama, edasi 
Oxfordi ülikooli Inglismaal Nuffieldi stipendiaadina mõneks a. jciks ja 
sealt edasi mujale Euroopasse. Kuid tema karjäTr annaks küllalt materja-
li omaette artikli kirjutamiseks. 

Niisiis, ro tulu sed Austraalias peavad kõvc-sti tööd rühkima oma sih-
t. j de saavutamiseks. Jääb vaid loota, et see neil õnnestub. 

H. Johanson. 
Rot J 

Rotž-lusec_Lundi_ Kuninglikus ülikoolis. 

Lundi Kuninglikus Ülikoolis õpib praegu üle 70. eesti rahvusest 
mees- js naisüliõpilase. Nende et on kaks rotalused, mõleir.aa arstitcr-ala-
sed, kolmes lõpetanud ülikooli ja taotleb teaduslikku kraadi. 

On huvitav märkida, et ülikooli sisseastumisel uus üliõpilane per^b 
kuuluma obligatoorselt mõnda rootsi üliõpilasorganisatsiooni - "naticni". 
Nationi ülesandeks on arendada õppiva tudengi isetegevust, k.orrf lcstc.kse 
näit. male, spordi ja kõne vvistlusi. Teistkätt on aga nationi ülesan-
deks aida ta vajadusel oma liikmeid majanduslikul t. Isegi ülikooli õppe
maks , mis ulatub umbes R.kr. 60-ni semestris, makstakse netioni kaudu, 
millest saab ülikool omtv osa. 

Väljaspool ülikooli õppemaksu tasumist on aga vähem jõukatel tuden
gitel loomulikult tarvis hankida lisasissetulekut igapäevaseks tarbeks, 
milleks on seni leidunud ka rohkeid v imalusi. ülalnimetatud kaks rota
lust töötasid oma õpingute algaostail arstiteaduslikkudes instituutides, 
ühtlasi on olnud neil võimalik suveti pääle neljanda õppeaasta lõppu vi-
karcerida (aseti.itjaks olla) arsti kohtadel. Selle tõttu pole olnud 
neil erilist ma j andus likku kitsikust ega ka tarvidust laenude hankimi
seks. 

Rootsis on aga paaril viimasel ea;.;tal arstiteaduse üliõpilaste arvu 
sisse astumisel ühe kolmandiku võrra suurendatud, seega võib ennustada, 
et arstide puudus Rootsis väheneb ja et Õppivale tudengile tulevikus 
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see li sa sissetuleku allikas muutub küsitavaks. 
Olles aga andekas ja edasipüüdlik, ei tohiks majanduslikud rasku

sed siin kecagi takistada õpingute jatkamist. Laenude ja toetussummade 
hankimise viise on siin mitmesuguseid. Põhjepanevaks momendiks on üli
õpilase tehtud töö, praktikumide edu lai s ja nende Õigeaegne sooritamine. 
Mööda ei paase ka gümnaasiumi lõputunnistusest, mis omab erilist täht
sust laenude hankimisel. Näit. laenu saavad ainult need esimese aasta 
üliõpilased, kelle gümnaasiumi lõputunnistus on hinr.atud hea, väga hea 
vci ülihea. See tunnistus küpsuse sümbolina omab i.segi tahtt-ust kogu 
õppetöö kestel ülikoolis. Muudest toetu sess ami se võimalustest võiks 
mainida: 1) protsente kandev riigilaen R.kr. .000 kuni 4.000 Õppeaas
ta jooksul, 2) protsentideta riigilaen ja 5) riiklik stipendium ülihea
dele õppijatele. Viimane on kõige kangem toetus, mis Rootsi riigivalit
sus ühele üliõpilasele üldse annab. See on tagasimaksu kohustuseta. 
Eestlastest on Lundi ülikoolis ainult Z sarnaste stipendiumite saajat. 

Ka nationia jagavad stipendiume. Siin on oluliseks plussiks laenu 
taotlejale, et ta oleks väga aktiivne nationi au ja värvide kaitsemi
sel. Meie praegune Lundi osakonna senior, confrJ Kaljula Rammal kuu-
3ub Lundi ülikooli juures olevasse Sm&lrndi nationi ja on mitmel kor
ral selliseid stipendiume saanud, samuti confrJ Jaan Teär. 

Kokkuvõtet tehes võib ütelda, et iga eesti rahvusest üliõpilane 
rooL:.i kodanikuna, olles püsiv töötaja ja üle keskmise andekas, võib 
siin ülikooli lõpetada ka rahapungata. 

A.Kalmet. 
Rot.' 

Toronto konvendi oleerman confrJ H.Sandström 
pajatab ühest ekspeditsioonist kaugele põhja; 

Suuskacel süvitbji.as. 

Möödunud suvel toimus Toronto ülikooli korraldusel ekspeditsioon 
Briti Kolumbia ja Aljaska piiri vahetusse ümbrusse, kus meie eesmar
giks oli tutvuneda ümbruskonna gletseritega vci jääliustikkudega ja 
nende kohta toimetada teaduslikke uurimusi. Kokku oli meid 11 meest 
kui kõik olid Õnnelikult või väikeste viperustega kohale jõudnud. Rah
vusvahelist rühmitust esindasid neli inglast, üks sveitslane, üks 
ameeriklane ja mina. Ka oli üks pärismaalastest elanud Euroopas, õp
pides Inglismaal ja Prantsusmaal, nii et meil valitses kosmopolitaalne 
õhkkond. Kaks inglastest olid elanud Norras mõningat aega ja ühel nen
dest oli naine norralane ja ta rääkis ka ise norra keelt ning sveits
lane oli elsnud kolm aastat Soomes ja õppinud valdama, ka soome keelt. 
Mõnel õhtul laagris koos olles tõi sveitslane välja oma git&rri ja 
siis laulsime tihti enamikes euroopa keeltes nõnda, et suve lõpul 
oleksime vabalt võinud poolelijäänud Baabeli torni ehitama minfia. 

Torontost sõitsime rongiga läänerannikule Prince Rupert'i ja 
säält rannikut mööda laevaga põhja poole. Meie sihtsadamaks oli väike 
linnakene nimega Stewart, nõnda nimetatud vendade Stewart'ite järele, 
kes säält ligidalt leidsid natukene kulda ja põhjustasid n.n. "gold-
rush'i", mille tulemusena tekkis umbes 5.000 elanikuga linn käesoleva 
sajandi algusel. Nagu tihti juhtub seesugustel puhkudel, osutusid kul-
laleiud äärmiselt väikeseks ja tänapäeval meenutab Stewart B.C. üli
malt neid kurikuulsaid "tonailinnu", mida Hollywood vahetevahel oma 
filmides esile toob. Paari viimase aasta kestel on aga taas märgata 
teatavat elvsturnist, kuna Granduc Mining Co. on avastanud ligidal ma-



gedes üsna suure vasesoone ja teostab kaevamisi. Kasutades Stewarfi 
operatsioonide baasiks. Kuna sääl puuduvad igasugused teed ja neid 
oleks ka võimatu ehitada mägede ja jää tõttu, siis teostub kaevanduse 
varustamine suvel ainult õhu kaudu. Talvel, kui lumi on küllalt paks 
ja katab kõik praod jääs, on võimalus teostada transporti lumetrakto
ritega, mis veavad hiigelkelke. Selline transport on aga mõeldav ai
nult kaevanduse varustamiseks. Maagi väljatoomiseks kavatseb kompanii 
tunneldada umbes 50 km. pikkuse maa-aluse raudtee, mis kohati asuks 
3-4 km. maapinnast sügavamal. Kuna suurem osa meie programmist oli 
just pühendatud jääliustikkude kontuuride kindlaks tegemiseks, siis 
olid nad meie tööst väga huvitatud, sest tunneli sügavuse määrami
seks on vajalik teada jääliustikkude sügavamaid paiku. Muidu võiks 
juhtuda niisugune õnnetus, et tunneli puurimisel on äkki jää ees. 
Kompanii poolt oli meile korraldatud lennutransport terve suve jook
sul ja lisaks sellele laenasid nad meile ühe enda lumeautodest, n.n. 
"£no-cat'i", mis meie operatsioone tunduvalt kergendas. 

Tegevus oli meil organiseeritud peamiselt kolme liiki. Nii oli 
olemas "seismiline" üksus, kes kuulas jääliustikkude sügavust. Heli-
lained, mis hargnevad peale dünamiidi laengu lõhkemist, põrkavad jää
liustiku põhjast tagasi ja jõuavad mikrofoni teatud aja möödudes, 
mille määrab kindlaks hääle kiirus jääs (ca. 5 km. sekundis). Hoides 
mikrofonide gruppi teatud kohal ja muutes laskepunkti, on võimalik 
saada üsna selget pilti jää põhja kontuurist. Ma usun, et me põmmuta-
sime umbes ühe tonni dünamiiti koos lumega "västu taevast". Päris 
suurejooneline sündmus on kui 10 kilo dünamiiti lõhkeb paari meetri 
paksuse lumekatte all. Lund on terve taeva-alune täis ja kraater lu
mes on väga sarnane ühe paraja pommi kraatriga. 

Teise üksuse moodustasid n.n. "attraction boys", kes mõõtsid 
maakera külgetõmbe jõudu. Gravimeeter on niisugune aparaat, millega 
on võimalik mõõta gravitatsiooni jõu muutust jalapikkustes kõrgusva
hedes. Näiteks gravimeeter teeb hästi vahet, kui' seda tõsta põrandalt 
lauale. Kuna aga gravitatsiooni jõud on väga tundelik erikaalu vahede 
le jalge all, kasutatakse gravimeetrit tihti maapõuevarade otsimisel. 
Meie aga kasutasime seda jääliustiku kontuuride määritlemiseks ja sai 
me nõndaviisi kahekordse kontrolli sügavuste määramisel. 

Suurim osa me ajast tuli aga pühendada maamõõtmiseks, sest kõik 
punktid tulid siduda relatiivselt üldvõrku, mis kattis suurema osa 
liustiku pinnast ja üldvSrk omakorda tuli siduda Aljaska-Kanaada 
piiripostidega, mille täpsed asukohad on varem astronoomiliselt pei
litud. 

Peale nende kolme suurema programmi olid veel mõned teised väik
semad. Näiteks mõõtsime lume sulamiskiirust, mis mõnel päeval juulis 
oli tõesti fenomenaalne: kuni 10 tolli päevas ja see ei ole mitte 
tuhkluiri, vaid väga tihedalt pakitud. Juuni esimestel päevadel oli 
lume paksus ca. 25 jalga ning juuli keskel oli see kõik läinud. Sel
lejuures oli öö-päeva keskmine temperatuur umbes 38° F., niisiis mit
te palju üle sulamispunkti, kuid päikese käes muutus lumi peagu pud
ruks, milles oli isegi suuskadega liikuda ülimalt raske. Teine narr 
lugu oli selle sulava lumega, et pidime oma telkide asukohta muutma 
iga paari päeva järele, sest muidu tekkis telgi alla kõrge alus. Telk 
nimelt varjas lund päikse kiirte eest ja lumi kadus ümberringi kohu
tava kiirusega. 

Sellest suvisest seiklusest võiks veel väga palju kirjutada, 
näiteks seda, kuidas me jääpraost käisime vana jääd toomas, või sel
lest, kuidas karud konserve söövad. Seekord on mul aga käsk mitte vä 

ga pikka juttu teha. Sellel suvel sõidame arktikasse, ca. 500 miili 
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põhjanabast ja kui keegi on huvitatud, võib ka sellest reisust tulevi
kus mõned sõnad paberile panna. 

H.Sandström. 
Rot J 

Ameerikat avastamas. 

Äsja lugenud rootsi kirjaniku V.Mobergi "Invandrare" (sisserända
jad), asusin 1956 a. septembri alul teatud rahutustundega ookeani üle
tama. Moberg kirjutab nimelt tohututest tonnidest ja vintsutustest 
mitmekuulisel reisil, kusjuures vähemalt kümnendik reisijatest ei 
jõudnud pärale elavatena. Võisin konstateerida, et areng reisitingimus-
tes on viimase 100 aasta kestel olnud tohutu. Kümnepäevane reis Berge
nist New Yorki oli kõike muud kui vintsutav. 

Olgugi et tullakse Euroopa kõige kõrgema elustandardiga maalt, on 
esimene päev New Torkis kõige raskem. Võrreldes sellega kust ollakse 
tulnud, on olude erinevus selles nõiakatlas niivõrd suur, et tunned end 
reast välja lööduna. Hiljem kui oled esimesest šokist ülesaanud, asud 
omapead New Torti, avastama. Selleks retkeks on tarvis esimene hädavaja
lik pilt maa-alusest raudteevõrgust. Liikudes piki linna elusoont, 
Broadwayd, tutvutakse enamiku vaatamisväärsustega, nagu Wall Street, 
Times Square, Central Park jne. Kui tsentraalne osa on selge, tuleb 
järg teiste, vähe eemal asuvate vaatamisväärsuste kätte, nagu Rocke-
feller Center, I&apire State Building, Waldorf Astoria, UN-i hoone jne. 
Kaasvendade juhtimisel järgnevad reisid väljaspoole Manhattan!. Bronxis, 
hiiglasliku Tankee Stadiumi. läheduses elab vii J Heikki Leesment. Reis 
viib ka Queen'si (confrJ H.Grabbi), Manhattani saare põhjaossa (vilj 
vilJ E.Leetaru, V.Kõressaar) ja Long Islandi (vilj V.Raidal). Linna 
tundmine suureneb ja samuti ka enesetunne. Avastad nii valgust kui ka 
varju selles imponeerivas rahvusvahelises metropolis. Ei sünnita erili
si raskusi ülesleida äsjauüritud konvendi korterit 18-dal tänaval 
Broadway lähedal. 

Konvendi korter ei kannata loomulikult välja võrdlust Tartu omaga. 
Seda muidugi ei saa niipea lootagi. Konvendi korter on üks suur ruum 
pööningu korral. Minu seal olles oli ruum võrdlemisi lage ja vähe möb
leeritud. Virgad Rotalia daamide käed olid aga töös ruumi ilustamiseks. 

Rohkem kui ruum ise, köitis tähelepanu konvendi koosseis. Stock
holmis on noored vähemuses, siin aga enamuses. Terve rivi noori mehi
seid nägusid, kellele sobib hästi värvitekkel. Konvendi enamuse moodus
tavad tehnika mehed, kelle jutuaine keerleb elektroonide, megatonide, 
isotoopide, juhitavate rakettide jne. ümber. On tunda suure tehnikaime
de maa hõngu ja mõju. Humaniste on vähe, kuid need on väga agarad 
(confrJ confrJ H.Grabbi ja H.Ambros j.t.). Humanistidega sobib jutt 
kergesti js kontakt tekib kiiresti. Rotalia noored USA-s on väga edu
kad, paljud on juba lõpetanud oma õpingud ja kogenud, et see maa on 
nooruse päralt. Vaatamata lühikesele ajale, mis oldud sellel maal, on 
mehi juba rühkinud õppejõududeks, juhtivatele kohtadele ettevõtetes 
jne. Meeleolu on noortel hea, optimism suur, elustandard kõrge. Vaata
mata ameerikalikule elutempole leidub neil isegi aega elada tudengielu, 
mis hakkab mõnel juhul kadunud Tartu aegu meelde tuletama. Konvendi te
gevust juhivad noored suure asjalikkuse ja tõsidusega. Side vilistlas
koguga hoitakse tihe. On terve rida väga aktiivseid vilistlasi eesot
sas asutajaliikme Paul Mägiga ja konvendi vanema Heikki Leesmentiga. 

Liigutavad ja meeldejäävad olid kohtamised Tartuaegsete kaasven-
dadega. Oli rõõmustav kogeda kuivõrd paljud vanad kallid mälestused 
seovad, kuivõrd näod hakkavad särama, kui koht&takse üle kümneaastase 
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lahusoleku järele. Tunned, et oled kauaoodatud külaline, ükskõik kuhu 
perre sisse astud. Aeg kipub kujunema lühikeseks mälestuslõnga heieta
misel ja lahkudes kõlavad kõrvus ausalt mõeldud: tule jälleJ Aastad, 
arvatavasi need, mis möödusid Saksa põgenikelaagreis, on sõprade näkku 
tekitanud nii mõnegi kortsu ja mõni hall juukski on näha. Sellest on 
ka suuri erandeid. On neid, keda nähes küsid, kas see oli eile, mil 
Sind viimati nägin. Aastad on möödunud ilma väliseid märke näitamata. 
Vanaöegi sõprade tuju on hea ja elustandard kõrge. On olemas omad ma
jad, maitsekad mööblid, auto. Teatud alatoon kostab siiski jutus, sest 
paljudel pole olnud võimalik jatkata oma Eestis'õpitud kutsetööd ja on 
tulnud leppida lihtsama tegevusega. Sissetulek on aga kõigil rahuldav 
ja võimaldab hea elatistaseme. 

Kui ollakse juba kohanenud suurlinna New Yorkiga, ei valmista rei
simine teistes USA osades enam suuri kohanemisraskusi. Koged, kui tohu
tu suur on USA ja kui erinevad on olud, maastik ja kliima. Kui Wiscon-
sinis, North Dakotas ja Montanas hakkas külm pigistama, tuli siirduda 
üle Rocky Mountaini ja Cascadide läänerannikule, kus valitses paras ke-
vadkliima üleval Washingtonis ja Oregonis ning täielik rootsi suvi Los 
Angelesis. Samal ajal kui kõrgetes mägedes tuli maadelda sügava lume ja 
lumetormidega, oli Arizona ja New Mexico kõrbedes kuumus küllaltki suur. 
Kui ärasõit enne jõulupühi oli lähenemas ja kraadiklaas juba isegi New 
Yorkis langenud alla 0° (Celsius), siis oli Floridas veel 25° C. sooja 
ja sai soojades Golfi hoovuse lainetes supelda. Need suured erinevused 
kliimas, maastikus ja olukordades, annavad USA-le tema suure võlu, mil
lest nii pea ei vabane. Eriti kliima osas peab tunnistama, et suures 
osas USA-e on tunduvalt enam päikesepaistet kui Rootsis, mis mõjub soo
dustavalt tujule ja heaolule. Õnneks ei kogenud seda tülikat kuumust, 
mis kõikide USA elanikkude üksmeelse jutustamise järgi pidavat valitse
ma suvekuudel suuremas osas selle maa piirides. 

Rotäiuseid kohtasin reas teistes USA linnades ja Kanaada, nagu 
Baltijnores, Wilmingtonis, Los Angelesis, Torontos ja Londonis. Kõikjal 
oli vastuvõtt südamlik ja sõbralik. Toronto konvendist sain kahjuks ai
nult põgusa pildi, kuid seegi vähe on väga soodne. Torontost on veel 
meelde jäänud vilJ Timmase "burgatoorium" ja vill Bachi joviaalsus. 
Baltimores on tugev Rotalia üksus. Tugevad nimed seal on vilistlased 
Sööt, Mandre Ja Ise. Wilmingtoni mehed eesotsas confratres Kaupi ja 
Morniga on suured laulumehed, kellel jätkub laule tundide viisi, üks 
hoogsam kui teine. 

Mul oli ka kohtamisi eestlastega väljaspool Rotaliat, nii "uute" 
kui "vanade" ameerika eestlastega. Peab tahendama, et eriti uutel on 
rahvuslik aktiivsus suur. Eriti märkimisväärne saavutus on Miami 150 
ulatuval eestlaste perel, kes on ehitanud omale Eesti Maja. Samuti on 
umbes 400 pealine eestlaskond Los Angelesis muretsenud omale Eesti Maja. 
Eesti kogudusi, seltse, ühinguid ja täienduskoole on kõikjal kus lei
dub eestlasi ja osavõtt üritustest on elav. Eesti noorsugu abiellub oma
vahel. Suurem osa eesti noortest räägib väga head eesti keelt. Vanaeest-
lased räägivad samuti head eesti keelt, kuid nende lapsed harvem ja siis 
on see võrdlemisi "broken". 

Kogu reis oli suur elamus pääle USA hiiglaslikkuse, grandioosse 
looduse, kliimaliste eeliste jne., veel selle sõbralikkuse ja vastutule
likkuse tõttu, mida näidati üles "ehtsate" ameeriklaste poolt, olgu see 
siis ülikoolide juures, ettevõtetes või tööstustes mida külastasin. 

Lõpetades neid enamvähem väheseotuid mälestuspilte minu elu suuri
mast reisist, on mul tõsine heameel allakriipsutada tõsiasja, et Rotelia 
elab ja on võimeline vastuvõtma ja toetama igat oma liiget, vaatamata 
maale või mandrile. Tänumeeles tagasimõeldes ÜSA ja Kanaada kaasvendade 
sõbralikule abile, loodan, et ka sealt tuleb kaasvendi Rootsi, et saame 
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vaatamata globaalsele laialipillutusele saavutada isiklikke kontakte ja 
uuendada vanu sõprus- ja vennasidemeid. 

Kr.Joost. 
RotJ vili 

Varsinaissuomalainen Osakunta .ja korpi Rotalia vaheline sõprusliit. 

Tahtes omaltpoolt kasvatada Boome ja Eesti akadeemilist noorsugu 
vennasrahva, selle maa ja kultuuri tundmisele, tutvustada omi liikmeid 
liiduorganisatsiooni ja selle liikmetega, võimaldada oma liikmetele 
sõprussidemete sõlmimist vennasrahva üliõpilasnoorsooga ning jätkata 
ja süvendada seda vastastikust lähenemist, mis nende hõimurahvaste üli
õpilaste meelest on kumbagi rahva kultuuri ja õnneliku tuleviku eeltin
gimus, on 

Helsingi Ülikooli Varsinaissuomalainen Osakunta 
ja 

Tartu Ülikooli Korporatsioon Rotalia 

elavest hõimutundest innustatuna sõlminud käesoleva sõprusliidu järgne
va lepingu alusel. 

1. Lepingu sõlmijad püüavad võimalustmööda levitada teadmisi ven-
nasmaast, selle üliõpilaselust ja vennasorganisatsioonist. 

2. Et õppida lähemalt tundma üksteise elu ja tegevust ning üksi
kuid liikmeid, lepingu pooled kutsuvad üksteise esindajaid oma pidus
tustele, korraldavad külaskäike ja üliõpilaste vahetust. 

5. Kumbagi lepingupoole liikmetel on Õigus võtta osa vennasorga-
nisatsiooni elust ja tegevusest. Nende lähemaid õigusi ja kohuseid ven-
nasorganisatsioonis määrab asjaomane organisatsioon eraldi. Võimalikud 
arusaamatused lahendatakse selle organisatsiooni kommete järele, kus 
juhtumus on aset leidnud. 

4. Vennasorganisatsiooni liikmed võivad kanda teise organisatsioo
ni värvipaela kui vastav organisatsioon on neile armud õiguse värvipae-
la kandmiseks. Sel juhul aga tuleb mõlema organisatsiooni värvipaela 
kanda üheskoos. 

5. Lepingu sõlmijad saadavad üksteisele oma põhikirja, määrused ja 
igal semestril liikmete nimekirja ning vahetavad omavahel väljaandeid. 

6. Kumbki lepingupool omavahelises kirjavahetuses tarvitab oma 
emakeelt. 

7. Sellesse lepingusse esitatud muudatus või lisandus astub jõus
se kohe, kui kumbki organisatsioon on teatanud selle heakskiitmisest. 

8. See leping astub jõusse kohe selle järele, kui kumbki lepingu
pool on selle allakirjutanud. 

9. Kui üks sõpruslepingu sõlmijaist põhjendatult üles ütleb selle 
liidulepingu, siis see kaotab maksvuse kohe kui vastaspool on saanud 
ülesütlemise teadaande. 
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10. See sõprusleping on koostanud kahes eksemplaris, üks kumbagi-
le lepingu poolele. Mõlemad lepingu eksemplarid sisaldavad nii soome-
kui eestikeelset teksti, millised mõlemad loetakse algupärasteks. 

Tartus, novembri kuu 12 päeval 1933. 

Korporatsioon Rotalia Varsinaissuomalainen Osakunta 

Karl Hallik Voitto Kunnas 
S/a esimees. 

Elvi Amberla 
Joh.Petermann 
Roti Oldi Cur. Bock 

Endel Toiger Outeri Kallionieni. 
S/a laekur. 

Aleksander Pais 
S/a kirjatoimetaja. 

See on sõprusliidu tekst meie hõimudega, mis sõlmiti - kirjutati 
alla Tartus korpi Rotalia omas kodus ligi 25 aastat tagasi. 

Sellele lepingule tugenes hõimuharrastus kahe liidulepinglase va
hel kuni korpi Rotalia tegevuse vägivaldse lakkamiseni kodumaal. 

Seda tegevust on liidulepinglased taas jätkamas tänapäeval - va
bas maailmas. 

Möödunud ajad on olnud traagilised eesti rahvale ja samaaegselt 
ka korpi Rotaliale. Ka meie sõprusliitlaaed on elanud üle raskeid aegu 
ja kannud suuri vereohvreid. Neile on aga õnn osaks saanud jääda püsi
ma oma maa kamarale. Nende möödunud aegade keerises on mõlemad pooled 
kaotanud palju. On kergem mainida seda, mida meie ja meie hõimud on 
suutnud päästa ja säilitada. See on - korporatsioon Rotalia paguluses 
ja Varsinaissuomalainen Osakunta vaba Soome pinnal ja nendevaheline 
side - sõprusliit - mis on endisekujuliselt hõimude ühendajaks. 

Uues muutunud olukorras, kus meie sõprusliitlaste vägev naaber 
iga hinna eest üritab sidemete taastamist Vana Soome ja Uue Nõukogude 
Eesti vahel, seda eriti akadeemilise nooruse kaudu sihiga, et lülita
da välja vabas maailmas - paguluses asuvaid eestlasi nende vanadest 
sidemetest, on sellel sõprusliidu püsivusel veel seda suurem tähtsus 
ja väärtus. 

Möödunud aasta kevadel viibis rotalusi rohkearvuliselt VSO 
50 aasta juubeli pidustustel. Sealt toodi kaasa meie sõprusliitlastelt 
uut kinnitust ja usku meie rahva tulevikku. Targu ei mainita siinko
hal üksikasju. Toodi aga ka kaasa kutse ühele meie pere liikmele sti
pendiaadina meie sõprusliitlaste keskel viibimiseks. See on tõendiks 
sellest, et VSO-s pealekasvanud uus põlv suhtub sama sügavuse ja aru
saamisega meie sõprusliitu, nagu nende eelkäijad sügaval rahu ajal. 
See on see tugev alus, millele on püstitatud meie sõprusliit ja meie 
kohuseks on seda veelgi süvendada, et "vana vaim" meie txDimude akadee
milise pere keskelt ei kaoks. See pole ainuüksi kasuks meile - korpi 
Rotaliale, vaid on kasuks kogu meie vabadusevõitlusele. Sarnase "vana 
vaimu" edasi püsi,mi st ja meie sõprusliitlaste hoiakut tuleb lugeda 
üheks tugevamaks aluseks meie sõprusliidu tarvidusele tänapäeval. 

Nüüa, kus meie hõimud kutsuvad üht meie'esindajat enda keskele Ta~ 
bas maailmas asuvate rotaluste keskeUj on sellel kutsel palju kordi 
suurem tähendus, kui oli see seda siis, kui allakirjutaja stipendiaa
dina Soomes viibis. 

A.Pals, VilJ Roti 
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Rotalia vapist. 

Rotalia vapi täiendamise või lõpetamise küsimus on ilmselt muutu
nud õige akuutseks. Seda tõendavad sõnavõtud "Meie Sideme" veergudel 
ning New Yorgi konvendi poolt selles suhtes ette võetud sammud, nagu 
näiteks vapikomisjoni moodustamine. "Meie Side" no.3 (1956) on vii J 
Karl Mölder puudutanud seda küsimust, tuues oma artikli illustratsioo
nina ära ka vapikavandi. Vii] Mölderi kavand on uudne sellepoolest, et 
see näeb ette pääle vapi täiendamise, s.t. kaski ja kaskiehise lisami
se ka veel kilbikandjate tarvitusele võtmist. Kandjaina on tal ette 
nähtud kuldsed rebased, mis iseendast on väga omapärane idee, kuna re
based ei ole mitte tavalised heraldilised figuurid,,kuid teiselt 
poolt pole nad ka mitte keelatud. Kandjate küsimus vajab aga kahtle
mata veel sõelumist ja kaalumist, enne kui selles suhtes kindlale sei
sukohale saab jõuda. 

Vili Mölder on kilbi pääle asetanud kiivri, otsevaates ja kinni
se, mida ta nimetab kodanlikuks. Võibolla on see nii Rootsi heraldika 
reeglite järgi. Siin Ühendriiges oleme me rohkem kodus Inglise ja ül
diselt Briti heraldika reeglitega ja see teatavasti ei tunne mingeid 
kodanlikke vappe Euroopa mandri mõistes, kuna igaüks, kes on saanud 
kuninga volinikelt (Inglismaal College of Arms, Sotimaal Lord Lyon 
King of Arms, Iirivabariigis nüüd Chief Herald of Ireland) vapikandmi-
se õiguse, n.n. grant of arms, on ipso facto armiger ja kuulub seega 
n.n. gentry'sse ehk alamaadlisse. Muide ei tohi me siin unustada, et 
aadli mõiste on Inglismaal väga erinev Euroopa mandri omast, nobility 
ehk aadli kitsamas mõistes moodustavad ainult peerid, kõik nende lap
sed, ka siis kui nad kannavad n.n. viisakustiitleid "titles of Court-
esy", on seaduse ees "commoner'id", seega kodanlased. Kuid see on te
gelikult tähtsusetu kuidas me seda kinnist kaski nimetame, oluline on, 
et ta vastab heraldika reegleile, s.t., et ta ei ole mitte mõne hee
roldi fantaasia sünnitus, vaid kujutab üht keskajal kantud kiivritüü
pi. Briti heraldika reeglite üheks puuduseks on, et vastavalt vapi-
kandja seisusele, kas peer, baronet, rüütel või lihtne esquire, ase
tatakse kask kilbile kord otse-, kord põikvaates, hoolimata sellest, 
et kilp ise on kujutatud otsevaates. Ma ühinen täielikult vili Mölde
ri soovitusega, asetada kask kilbile otsevaates, kuna meie oma vapi
kilpi alati kujutame otsevaates. Briti paremate heraldikute seisu
kohtade järgi käies näeksin mina aga kaski suuremana, nii et kaski, 
kaskiehise ja kilbi suhe oleks 1:1:1, nii nagu ta oli elava heraldika 
perioodil, s.t. neil sajandeil, kui kiivrit ja kilpi veel kanti. 

Vili Mölder näeb kaskiehisena ette kahte ristipandud rapiiri. 
See lahendus on võimalik, kuid minu arvates mitte eriti õnnestunud. 
Nagu me teame, on ristipandud rapiirid korporatiivse üliõpilasorgani
satsiooni teatavaks üldtunnuseks ja üldmärgiks. Ameti- ja autunnuseid 
asetab aga heraldika üldreegli järgi kilbi taha. Kui neid sümboleid 
on üks, siis püsti - näiteks piiskopi karjasesau, kui kaks, siis ris
ti - näiteks marssalikepid või suuradmirali ristipandud ankrud. See
pärast Jätaksin mina meie vapil rapiirid sinna kus nad juba on, s.o. 
kilbi taha risti asetatult, pidemed üleval. Kaskimantlit on vili 
Mölder kujutanud n.n. gootilise mantlina, mis oli eriti moes 19. sa
jandil. Isiklikult pooldaksin mantlina lihtsat, sirget mantlit, ilma 
ülepakutud lõhestusteta. Kaski juurde kuulub ka vanik, eriti kui kas
ki pääl leidub kaskiehis. Üldise tava järgi on see vanik punutud ka
hest värvist, kilbil esimestena mainitud metallist ja värvist, meie 
kilbi juures oleks see vanik seega punutud sinisest ja hõbedast. 

Kui me rapiirid asetame kilbi- taha, on meil vaja midagi muud 
kaskiehiseks. Me saaksime kilbilt võtta selleks kas kuldse tähe või 
kuldse viljavihu, kui me võime võtta ka midagi muud. Minu ettepanek, 
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mille ma esitan diskussiooni algatamiseks, on võtta kaskiehiseks Rota
lia geograafilise nimekaimu Läänemaa vapifiguur - hõbedane kotkas kuld
se ausäraga ümber pää. Kuna meie tarvitame ainult oma vappi ja mitte 
maakonna vappi, millelt oleme saanud oma nime (muide Varsinais-Soome 
Osakonna vapiks on Päris-Soome maakonna vapp), siis oleks väga sobiv 
ja kohane anda Läänemaa vapifiguurile koht meie täisvapil kaskiehisena. 
Läänemaa hõbedane kotkas tuleb Saare-Lääne piiskopkonna vapist, mida 
mul siin New Yorgis ei ole olnud võimalik leida. Läänemaa ametlikul va
pil on see kotkas hõbedane, aga kuna Haapsalu linna vapil esineb (puna
se linnusega poolitatud) must kotkas, siis pole võimata, et Saare-Lääne 
piiskopkonna vapil kotkas algupäraselt ei olnud mitte hõbedane, vaid 
mõnes muus tinktuuris, mida võiks siis tarvitada meie kaskiehise värvi
na hõbeda asemel. 

Täisvapi kujundamisel kilbi, kaski ja kaskiehisega, oleks võimalik 
teatavaid muudatusi ka ette võtta meie kilbil. Mina isiklikult olen 
kilbi jätmise poolt nagu ta on, sest tema looja või loojad olid kas 
vaistuliselt või teadlikult õigel teel, andes talle lihtsa ja terve 
heraldilise vormi. Ent just seepärast, et meie vapp on heraldiliselt 
õnnestunud kui tervik, oleks vale mainimata jätta need paar iludusviga, 
rais temal leiduvad 19. sajandi esimese poole heraldika kaugete mõjutis-
tena. Selleks veaks on tähtede A K J Ü asetamine teisele ja daatumi 
10.XI.1913 paigutamine kolmandale veerandikule. Sellest oleks kerge üle 
saada täisvapi juures, kui me korporatsiooni deviisi jaasutarnisdaatumi 
asetaksime ülemisele deviisipaelale päälpool kaskiehist, nii nagu see 
on tavaliseks kombeks šoti heraldikas, kus kaks motot, või moto ja sõ
jahüüd esinevad väga sageli. 

Meie vapi väljakujundamine on tõsine küsimus, ning seda tuleb teha 
teadlikult ja ettevaatlikult. Seepärast on ka käesoleva kirjutise ees
märgiks mitte välja tulla kindlate ettepanekutega, vaid ainult soovita
da mõningaid lahendusviise ja sellega ergutada teisi confratereid ja 
kaasvilistlasi oma seisukohti avaldama ja uusi ettepanekuid ja kavan
deid tegema. 

Viktor Kõressaar. 
Roti VilJ 

Heitlusse veskitega.' 

"Meie Side" sisu on ettenähtud meie organisatsiooni elu 
ja sündmuste kirjeldamiseks, kuid selles artiklite ko
gus paljude aastate kestel võime näha, et suur osa ar
tikleid pole piirdunud ainult kirjeldusega, vaid on ol
nud suunavad. Nii pole käesolev kirjutis mitte esimene 
sellelaadiline, mis "tõstab probleemi esile, analüüsib, 
kritiseerib ja juhatab. Kirjutajale on teada, et sar
naste artiklite autorite saatus on sageli kuri, kui nad 
on puudutanud mõnda ebameeldivat asja. Kuid kirjutaja 
vaagib oma impulsse hea-kurja kaaludel ning vastavalt 
oma iseloomule otsustab siis kas kõik mahasalata või 
rünnata. Paratamatult meenub siinjuures üllas Hispaania 
rüütel, keda peaaegu kõik - väljaarvatud ta looja, alla 
7-aasta vanused lapsed ja jenoveevad - peavad lõbusaks 
lolliks. 
Järgneva pisikese arutluse ülestõstja loodab armuliseraa-
le saatusele, kuigi kirjutaja ajuriks on olnud täiesti 
samasugused motiivid kui klassilise teose sangaril: 
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kindel teadmine, et hädaoht on kasvanud väljakannatama
tuks ja rüütlikohus sunnib teda mõõka tõstma hädaliste 
kaitseks, arvestamata sellega, et tema jõud võiks osutu
da liiga väikeseks et võita, hoolimata sellest, mis sün
nib temaga hiljem. Ta isegi paljastab ülbelt oma rinna 
vaenulikele mõõkadele: " Mul pole sedagi vabandust, et 
käesolev oleks kirjutatud tellimise pealeJ" 
Kirjelduses käsitatakse järgnevat kava: Kurja eluloo 
jälgimine, kurja kirjeldus, kurja tavalised elupaigad, 
mida ta sööb et ta on nii visa, kes teda söödavad ja 
kuidas kurja äratappa. 

Meie kultuuri sünnioaik olla kaugel idas, kust osa aarialasi on 
rännanud kaugele läände üle maade ja ookeanide, kaasa kandes oma kul-
tuurpärandit. Tuhandete aastate kestvusel, sellel pikal teekonnal on 
osa sellest kandamist kaotatud ja osa on juurdevõetud kohalikelt elani
kelt. On tekkinud palju ümberkujunenud ja omapärastunud rahvusgruppe 
ja rahvuskultuure oma hüvede ja pahedega, kuid kõik on siiski toimunud 
ühe suure katuse varjus, mille nimetuseks on nüüd läänemaine kultuur-
kond. Pääle ürgajaloolise algupäralise erinevuse on veel teisi väga mõ
juvõimsaid tegureid, mis kujunemis- ja moondumisprotsessides kalluvat 
osa on etendanud, nagu usk, looduslikud tingimused, sotsiaalsed kastid, 
haridus jne. Need tegurid üksikult kujundavad igas rahvusgrupis omaette 
kultuurilisi nüansse, kuid mitte suuri ja sügavaid erinevusi. Aeg töö
tab enamasti ühtlustamise suunas ja on tavaline, et kõrgema sotsiaalse 
kasti kombed ja tõed on selleks eesmärgiks, kuhu poole kõik teised gru
pid püüavad. 

Aadliseisusetus ühiskonnas on akadeemiline pere ja üliõpilaskond 
selleks grupiks, mis annab suuna, on selleks "õigeks ajaks", mille jä
rele kõik teised kellad oma ettekäimist ja mahajäämist hindavad. See 
positsioon selletõttu sisaldab ka kohustuse ja eeldab vastutustunnet 
palju laiemas ulatuses kui just ainult enese või oma organisatsiooni 
ulatuses. 

Kombed on üks kultuuri osa. See on termomeeter nullpunkti ja 
pluss-miinus poolega, see on kaalud pahema ja parema vaekausiga, see 
on hea ja kurja tundmise mõõdupuu. Tähelepanuväärt on, et eraldusjoon 
on terav, et on ainult must või valge ja pole määramatut halli, kuigi 
esineb valkjat musta ja mustjasvalget. On imepärane, kuivõrd suur kir
ju tarna tu koodeks omas peenemais detailides ühes kohtunikuga on kantud 
eraldi igas üksikus inimeses, ning miljoneis ülimalt ühtlasena ja stan-
dardiseerituna. Muidugi on see ideaalkujund, mis omab kõik head kombed 
ja on täiesti vaba pahedest ja seda peame teatavaks võtma. 

Igaüks meist teab, et sarnaseid ideaalo ei või olla kooselus liha
se kehaga, sest liha on nõder. Praktilises elus siis ka lepime pahedega 
teatava piirini, ning püüame ennast õigustadi ja vabandada. Kõik need 
tuntud laused, tuhanded, mida joomar oma äravabandamiseks hiljem tarvi
tab, on kõik tõenditeks, et meie sisemine kohtunik hästi teab, mis on 
õige ja mis on vale. 

On palju tarkust selles, et inimene vajab täiuslikuks eluks palju 
ja mitmekujulisi kogemusi, nii häid kui halbu. Seega on ka arusaadav 
kasvavate noorte osasaamine ja nende läbijühtimine populaarsetest pahe
dest. tKuid Õpetajad peavad jä^ma valvele, et noored aspirandid ei juhi
taks teele, kust nad enam omal jõul tagasi tulla ei suuda, ning ühis
konnast välja heidetakse. 

Käesoleva kirjutise ülesandeks pole mitte võidelda joomise või 
joomakomnete vastu. Eelolev on toodud näiteks, et pahedega opereerimine 
on teataval määral mäng tulega. Selle kirjutise teemaks on ühe teise 
pp-he luubi alla võtmine, mis kirjutaja arvates on p cil ju lagas ta vam mo
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raalile, inetum ja mõttetum kui eelmainitud pahe. Liigjoomine ruinee
rib üksiku isiku ja ei sunni teisi temaga kaasa jooma, sest iga mees 
võib oma suu joomiseks kinni hoida ja ikkagi kõigist organisatsiooni 
koosolekutest, koosviibimistest, perekonnaõhtutest ja väljasõitudest 
osa võtta ning kõigest sellest rõõmu tunda. Kuid oma kõrvu kinni hoi
da kogu aeg on võimatu. Pahe, millest siin kirjutatakse, on ligendami
ne. Muidugi, ainuke pääsetee neile, kellele ropendamine ei meeldi, on 
põgenemine ja eemalehoidmine. Kuid mõne isiku, kuigi ka üsna paljude, 
eemalejäämine ei väldiks seda hinge labastavat, häbistavat ja kurite
gelikku tööd, mida tehtakse organisatsioonis, mille poole rahva enamik 
vaatab üles kui oma ideaali poole. Kahjuks pean siinjuures ka ütlema, 
et see pahe ei ole meie organisatsiooniga piiratud, vaid on arenenud 
ka teistes korporatsioonides kahj etsusväärsele kõrgusele, naisorgani
satsioonid kaasa arvatud. 

Nagu eelpool oli nimetatud, noored peavad tutvuma ka pahedega, 
nii olgu ka siinjuures arusaadud, et seegi pahe on vajalik, nagu 
koosjoomine ja pidutsemine läbielada, vajalik juba kas või sellepa
rast, et saavutada seda tihedat likkmetevahelist kitti, mida intiim
organisatsioon vajab, ning mille väärtus nii mõnegi valkjasrausta pahe 
üleskaalub. Kuid seda ei tohi mitte lasta areneda igapäiseks rutiiniks, 
vaid tuleb käsitada kui õppeainet. Nii on meie kodukord selle targasti 
ette määranud: aeg, koht ja tingimused. 

Mul pole otseseid andmeid, kuid iga mees teab oma kogemustest, et 
lai ropendamine tekib suurtes metsa-, põllutöö, sõjaväe või põgenike 
laagrites, kõikjal, kus kitsale pinnale on kokkusurutud palju samast 
soost inimesi, ebaloomulikesse elutingimustesse. Ropendamise tarve te
kib pakitsevalst impulssidest, igavusest, ühetoonsusest - kuid elu ot
sib erutusi ja uut. Kuid ropendamisel on laviini omadused - ta peab 
kasvama ja kasvama. Kui laagrielanikud lähevad elama tavälistesse tin
gimustesse, normaalsesse ellu, siis muidugi üldine ropendamine lõpeb, 
sest põhjup on langenud ära. Kuid nad on saanud lodeva keele ja ruma
late väljendite bagaasi, milline alati valmis kasutamiseks, Peaaegu 
kõik, või väga suur osa meie meestest ja naistest on läbi käinud mit
med sarnased hullud ja halvemad laagrikoolid, ning pole midagi imesta
da, et pikkade aastate vältel sealt ka paratamatult midagi õpiti, mi
dagi sisse juurdus. Meie laagrite aeg on jäänud kaugele minevikku, 
kuid on veel neid, kes ennast kontrollida ei suuda, ei taha, või pole 
mitte selgeks mõtelnud, millist mürki nad levitavad ja millist kahju 
teevad. Joodiku pahe on individuaalne ja väga tihti kritiseeritakse 
teda heatahtliku muigega, kuid ropendaja on massmõrvar. Üksainus sõna 
võib tappa kogu seltskonna meeleolu, kogu õhtu ja mitmed eelolevad. 
See üks sõna võib panna idanema noortes, kes on idealistid, oma rahvu
se ja vanade vihkamise. See üks sõna määrab kindlaks organisatsiooni 
taseme. 

Meie elutingimused on normaalsed, meie haridustase on üle keskmi
se, meie sotsiaalne kast on kõrge ja meie oleme vastutavad tulevase 
põlve paremiku kujundamisel. Peale eelkirjutatu lugemist ei saa keegi 
vabandada, et neile probleemidele pole mõeldud. Ja kaks pudelit õlut, 
või ka kakskümmend, ei saa olla vabanduseks ropendamisele ebaõigel 
ajal, ebaõiges kohas ja daamide või noorte juureolekul. 

Eesti keel on karske keel. Eesti jutt on kaine ja korrektne. 
Keele kola on ilusamaid ja Eesti luule ja laul on kõlav. Kuid vandesõ
nade poolest oleme vaesed, üks vaesemaid kogu maailma rahvaste peres. 
See on tuhandete aastate .1a meie esiisade pärandus meile. Kes on need, 
kes võibolla kadedusest meie idanaabri mahlaka (J) keele pärast, või 
meie keele kuivuse pärast, oma keelt ja kõnet ruttavad täiendama ja 
parandama? Mahlastarna samase virtsaveegai 
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Eesti korporatsioonide noored, ükskõik kus mandril teie asute, är
ge hetkekski unustage, et teie olete meie rahva tulev ülikute kogu ja 
meie rahva lootusi Ärge unustage, et teie kombed, hüved ja pahed on ees
kujuks kogu meie rahvaleJ Ja olge rõõmsad sellepärast, et korporatsioo
ni kodukord on annud teile relvad võitlemiseks nende veskitega, kes jah
vatavad mürgist tolmu oma pooltühjades koludes. 

H.Riga. 
Roti VilJ 

Toronto Konvendi tegevusest. 

Vironus vilJ N.Virro EKL-i esindajana tervitab rotalusi 
uues Toronto kodus. 

Koos viiJ F.Krabi uues tööstushoone lõpule jõudmisega aasta alul, 
sai valmis ka konvendi uus ning avar CJQJ. Selle hoone pliiatsi ning 
lükati töö sooritas tolleaegne oidJ Lembit Maimets, kes arvatavasti 
oli siis kindel oma arvestustes. Enne kolimist aga paistis, et confrJ 
Maimets kahtleb mõne koma õiges asukohas, sest ta siirdus konvendist 
vili kogusse. 

Kolimine uude CJQJ-sse toimus 26. jaanuaril s.a. ning sellele 
järgnes paar nädalat palavikulist sisustamist. Sisustamise vaiksema
tel päevadel peeti üks KJKJKJ (1.veebruaril) ja ka Rotalia daamide 
kella-viie-tfee (10. veebruaril). Viimase ürituse edukus ning harmoo
nia leidis avaldust Rotalia daamide kingituses konvendile - klaver. 
Üllatus oli tõesti ehtne. Sellele järgnes pehme nurk vilJ kogult, maa
lid kunstnikult hr. A.Leelt ja viiJ O.Timmaselt ning aknakardinad viiJ 
daamide perest annetaja poolt, kes soovib jääda anonüümseks. Konvent 
muretses vahepeal raamaturiiuli, riietenagid ja värvis olemasolevat 
mööblit. See üksmeelne tahe ning pingutus CJQJ küsimuses peegeldus end 
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selgesti järgmisel üritusel 
avaldunud koduses õhkkonnas. 

Eesti Vabariigi aasta
päeva tähistamine ja CJQJ 
õnnistamine toimus 24. veeb
ruaril. Sellest võtsid kü
lalistena osa kõikide Toron
to EKL-i perre kuuluvate 
korporatsioonide esindajad, 
nais korpJ esindajad ja 
EÜS-i ning NEÜS-i esindajad. 
Vaimuliku talituse pidas 
õpetaja O.Pello, millele 
järgnesid tervitused ning 
viiJ A.Käbina peokõne. Ter
vitades korpJ Rotaliat EKL-i 
nimel, andis EKL-i esimees, 
vironus N.Virro ka üle kingi
tuse. 

Ametlikule osale järg
nes koosviibimine kohvilauas, 
mis lõppes külaliste ja rotä
iuste hoogsate cantuste vai
kides õige hilistel tundidel. 

Viimane KJKJKJ toimus 
15. märtsil, millele järgnes 
referaat-koosolek, kus refe
reeris LJLJ V.Loit. 

Kohe pääle kevadsemest
ri jõukatsumist professorite Mugav nurgake CJQJ-s. 
ja rotaluste vahel, nimelt 
27. aprillil s.a.t peetakse 
kommeri ja perekonna-ohtu. 

Külalisi ja Rotalia daame CJQJ õnnistamisel. 
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Sellele järgnevatel päevadel kaotab konvent suure osa oma koosseisust, 
kuid ainult sügiseni. Nad tulevad kõik lehtede langemise ajal tagasi, 
"kui on jõudnud sügise, ..." huultfel. 

Montreal - lahkuvate rotaluste linn. 

Lisaks confrJ A.Romman'ile, kes aasta tagasi siirdus Montrealist 
Torontosse ja sealt Vancouveri, lahkus okt. lõpus 1956 Montrealist 
confrJ B.Auksmann - sihtkohaks samuti Vancouver ja novembris 1956 
viiJ A.Tsrendi - New Yorki. Kuna peale nende kolme "väljarännanud" ro-
taluse elunevad Montreali osakonna liikmetest pidevalt väljaspool 
confrJ confrJ L.Jänes - New Foundlandis ja Ülo Ojamaa - Labradoris 
ning viiJ A.Jomm viibib samuti peagu pidevalt ürgmetsas üleval põhjas -
on enam kui kolmandik nimekirjas-olevaist konvendielule n.ö. kadunud. 
Ka vii J T.Leete tuleb "kadunute" lahtrisse panna - tema viimaste aasta
te üliharva osavõtu alusel. Nii jääb Montreali pere tegelikult 10. liik
meliseks ja suuremate ürituste läbiviimine osutub majandusele küllaltki 
keerukaks finantsiliseks ülesandeks. Vaatamata kõigile "väijarändamis-
tele" ja muidu kadumistele, Montreali osakond vaatab lootusrikkalt tu
levikku. Juurekasvu probleem on lahendatud peamiselt n.n. "loomuliku 
juurekasvu" meetodil (s.t, vii J pojad rebasteks.') ja kuna õige mitmel 
viiJ ja confrJ on pojad juba olemas (ja mõned veel tulemas), siis lähe
ma 20. aasta kestel on mõningal määral juurekasv kindlustatud. Nende 
lähema 20. aasta kestel loodame ka oma CJQJ kätte saada. See on lubatud. 
Selle eest on tänatud ette (nagu KJKJKJ protokollist nähtub), kuid tege
likult on konvent seda kasutada saanud ainult korpi Leola külaskäigu pu
hul 1956 jaanuaris, umbes veerand õhtu jooksul. Aga eks seegi ole roh
kem, kui mitte midagi. Stockholmist, näiteks, oleme ikkagi ees veerand 
Õhtu võrra. Olgu see meile lohutuseks - ja Stockholmile kah. 

F.Laansoo. 
Rot.' 

Avaldame Mtl. osakonna nimekirja, kuna senised "Meie Sides" aval
datud aadressid on enamuses muutunud. 

Montreali osak. 1iikmete nimekiri (10. apr. 57). 

1. ARRO, Endel, arch. - 1487 Mountain St., Apt. 15, 
Montreal HA-6827. 

2. HABICHT, Hans, agr. 1835 Blvd. St. Germain Ville 
St.Laurent, P.Q. RI-7-7381. 

3. JOMM, Al-der, ing 120 87 Somerset, Cartierville P.Q. 
RI-8-7638. 

4. JOMM, Enn, med do do 

5. JÄNES, Lembit, agr * 32 Empire Ave., St.Johns, 
New-Foundland. 

6. KASAK, Arnold, ing 4816 Wilson Ave., Montreal 
DE-8845. 

7. KIVESTU, Juhan, ing 588 INestluke Ave., Montreal 
DE-0685. 

8. LAANSOO, Felix, rer. see 2727 Maplewood Ave., Montreal 
RE-5-6889. 

9. LEETE, Taimo, iur 310 9th Ave., Ville la Salle, P.Q. 
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10. LUNIN, Paul, ing. 1400 Ouimet, Apt. 12, 
Ville St. Laurent, P.Q. RI-7-3098. 

11. MÜÜRSOO, Jüri, ing 1817 Dorchester St. W., Montreal 
WE-2827. 

12. NÕMM, Oskar, ing 4525 Trenholme Ave., Montreal 
WA-5666. 

15. OJAMAA, Ülo, iur Q.N.S. & L. Rly. Co., Seven Islands, 
Que. 

14. RAITARE, Lembit, ing. ........ 51 lOth Ave., Roxboro, P.Q. 
31-52 St. Genevieve. 

15. URVANDI, Paul, iur 4865 Cumberland Ave., Montreal 
EL-9450. 

Rotalia Vancouverl osakond. 

Mõte - üritada midagi ära teha Vaneouveris - tekkis mõnede "mont-
realuste" peas varsti peale confrJ A.Romman'1 asumist Vancouveri. Tema
poolsed informatsioonid blid üsna julgustavad. Juulis 1956, kui tolle
aegne Mtl. osak. senior confrJ J.Kivestu ulatus oma puhkusreisil Van
couverl, peeti confrJ Romman'i kodus esimene n.n. "külalisõhtu" kolme 
külalisega. Kui samal sügisel selgus, et confrJ B.Auksmann "asub ümber" 
Vancouveri, hakati Montrealis juba üsna tõsiselt asjasse uskuma. Pea
koosolekul 4. okt. 1956 valiti confrJ B.Auksmann oidJ a.t. ülesannetes
se, et tulevasel Vancouveri osakonnal oleks juba oidJ valmis. 

Kuid laseme asjaosalisel endal pajatada. ConfrJ A.Romman kirjutab 
(6. veebr. 57) Vancouverist: 

"Osakonna loomise mõttega hakkasin juba varakevadel 1956, kui siia 
jõudsin, ringi käima. Juunis olid mõned organiseerimisest huvitatud me
hed juba üles leitud, kuid üksi ei saanud kedagi vastu võtta ja varsti 
võttis "naaber" (Fr.F.stica) need mehed ära. Samuti väitsid naabrimehed 
(esticused) jaanipäeval 1956, et Rotallal ei tule osakonna loomisest 
Vaneouveris kunagi midagi välja. See ennustus muidugi kedagi ei kohuta
nud. Kui Boris Auksmann 1. nov. siia saabus, muutus asi kohe paremaks. 
Pidasime nüüd juba kahekesi paar külalisõhtut. Alguse siinsele osakon
nale panime 4. dets. 1956, kui võtsime vastu 2 noorliiget (rebJ Olaf 
Klasen'1' ja 1J1J Toivo Laanemäe). Järgmine koosolek oli 20. dets., kus 
tegevuskava osas otsustasime esialgselt pidada vähemalt üks koosolek 
iga kuu ning iga koosoleku kavas altfti 1 referaat. Detsembris pidasime 
ka 2 õlleõhtut. 23. jaan. 57 koosolekul oli referaat minult ja enne 
koosolekut võtsime vastu rebi Ivar Keddisle. 

Veebruari kuu koosolekul on referaat confrJ B.Auksmann'ilt. Järg
nevatel koosolekutel on referaadid rebastelt. 

Kontakt ja kirjavahetus on loodud USA-s - Seattles - confrJ L.Ko-
senkranius'ega, kes käis Vaneouveris 1. dets. 56 korraldatud E.V. Tartu 
Ülikooli aastapäeva ballil. Confri Kosenkranius üritab kontakti loomist 
teiste U.S.A. Pacific'u kaldal elunevate rotalustega ja tahame pidada 
ühise suvepäeva 4-6. juuli paiku U.S.A.-s - Portlandis, Washingtoni 
osariigis. 

Vancouveri, praegu 5. liikmelisel, perel on tuleviku kavas pidada 
esimene kommeri aprilli lõpus - mai alul siin Vaneouveris (U.S.A.-st 
osavõtjad teretulemasti). Samuti kavatseme vastuvõtta veel mõned uued 
noorliikmed." 

Järelmärkus teadmiseks kõigile rotäiustele. 
Confri confri Romman ja Auksmann on mõlemad Montrealis vastu võe

tud rebasteks, siin värvid saanud ja siin oma "konvendi elu" elanud, 
kommeriid - perekonnaõhtud, suvepäevad, KJKJKJ-d kaasa teinud, nii et 
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pole imestada, kui "montrealus ed " sisemise heameelega vaatavad nende 
kahe mehe rahmeldamist läänerannikul. Kogu aeg on oldud tihedas side
mes: saadetud kodukord, EKL. auasjade kord - vastatud küsimustele, nõu 
antud, jne. jne. üsun, et koos Montrealiga tunneb rõõmu kogu Rotalia 
pere üle terve maakera: kuskil on jälle midagi tegemisel, korraldami
sel, organiseerimisel, noorusliku vaimustusega ja innuga. 

Täiendavalt kuuleme Vancouverist: 
Vancouveri värske osakonna I kommeri peetakse 11. mail confrJ 

Romman'1 maja keldris - mis, nagu asjaosalised ise mainisid, "hakkab 
pisitasa kujunema CJQJ-ks". Edasi loeme confrJ Romman'i Vancouverist 
saabunud kirjast: " teen praegu C£ 5'x8' massivset lauda, millele saaks 
edaspidi rahuliku südamega rapiiriga peksta ja õllemärjukest peale aja
da, Ilma et see kellegi südant vaevaks. Perekonnaõhtu asja veel täpselt 
ei tea. Väljas teha läheb neetult kulukaks (sest kõik kulud tuleb meil, 
kahel tegevliikmel, kanda ja 12 inimese puhul on kulud üsnagi korrali
kud). Küll me midagi ikka välja kombineerime, kui muud nõu ei ole, tee
me jälle samas CJQJ-s." 

F.Laansoo. 
Roti 

Mõni sõna Austraaliast. 

Olen tõesti kahevahel, kas seekord üldse tasubki kirjutada "Meie 
Sidele", sest midagi erutavat pole siinpool maakera juhtunud viimase mõ
ne kuu jooksul. Elu läheb oma igapäevast rada. Inimestel on omad askel
dused, mured, rõõmud, etit see kõik on ju nii tavaline J Kas või lõpeta 
sõnadega "meie rindel muutuseta". 

Või õige märkida, et confrJ Klettenberg ostis omale hiljuti maja 
väga kaunis Sydney eeslinnas ja maksis selle eest ...., kuid ei, see on 
tema eraasiJ 

Või et neli meie burSidest jälle kord tegid väljasõidu Sinimäge-
desse, Katoombasse, kus viiJ Kalpuse suvilas veetsid nädalalõpu poiss-
mehelikus miljöös? Kuid keda see huvitab? 

Ainukeseks tõepoolest märkimisväärseks sündmuseks tundub olevat 
vaid viiJ Uusna külaskäik Sydneysse kaugest Perthist. Tal on Perthis 
kena elamine ja kõrge ametkoht valitsuse teenistuses, tunnustab oma 
"bossiks" vaid ministrit. Juhtus siis nii, et ametasjus oli vaja len
nata Sydneysse, kus viibis nädala päevad. Enesest mõistetavalt võttis 
siis osa ka koondise kokkutulekust VilJ O.Karlovi kodus. EKK.'-1 võt
tis elavalt sõna ja oli kõigest huvitatud ning hiljem tõendas kõigile 
väga praktilisel viisil, et buriivaimu on tal veel küll ja küll, rohkem 
võibolla kui mõnel nooremalgi mehel. 

Järgmisel päeval viibis koos oma kauni tütrega (kes muide õpib 
Perthi ülikoolis hambaarstiks, lootes lõpetada õige pea) viiJ V.Jaasoni 
juures kitsamas ringis. 

See on ka kõik, mis oskan pajatada. Kui läheb kavade kohaselt, siis 
järgmine kord ehk saate terve "Meie Side" numbri Austraaliast. 

Valter Põder. 
RotJ VilJ 
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VilJ Kogu juhatuse teateid. 

1. Kokkuleppel korpJ Rotalia vastavate organitega, "Meie Side" ilmub 
käesoleval aastal järgmiselt: 
1. juulil nr. 3 - Austraalias, toimetaja V.Põder, aadress: 29 Alma Rd., 

Padstor, Australia. 
1. oktoobril nr.4 - Rootsis, toimetaja Kr.Joost. 
1 dets. nr.5 - USA-s. 

2. Võtta teadmiseks, et Rootsi koondise Göteborgi osak. esindajana 
kuulub "Meie Side" toimetusse confri Avo Andrekson, aadress: Abäcksgat 3, 
Mölndal 2, Sweden. 

3. Lugeda korpi Rotalia viiJ kogust põhjusega omal soovil lahkunuks 
vii J Jaan Kelmet (endise niega: Perman). A).us: Jaan Kelmeti avaldus korpi 
Rotalia Austraalia koondisele 18.10.53, Austraalia koondise vastav otsus 
8.2.54 ja esildis vii J kogu juhatusele. 

4. "Meie Side" nr. 5-ga New Yorkis, 1. dets., ilmub koos korpJ Rota
lia nimekiri. Palume korpj-i kõiki organeid kontrollida läinud aastal il
munud nimekiri ja kõrvaldada seal leiduvad vead ning viia 1957.a. nimekiri 
4 jour'i. Nimekiri tuleb avaldamisele koos aadressidega ja telefoni numb
ritega. Nimekirja koostamisel tuleb käia meie uususe järgi ja nime järele 
märkida eriala. Trükivalmis nimekirjad peavad olema confri Tõnis Kelderil 
käes hiljemalt 8. novembril 1957. 

AADRESSIDE MUUTUSED: 
USA-s. 
vili Edgar Mathiesen, 200 Claremont Ave., Montclaire, N.J. 
tili Virko Keder, 107 Gales Dr., Apt.A, New Providence, N.J. Tel.CR.3-4325. 
tili Hans Korn, 1508 Delaware Ave., Wilmington, Del. 
tili Koit Paadre, 707 West 171 Str., Apt. 4.F., New York, N.Y. 
tili Atso Savisaar, 74 Demarest PC., Maywood, N.Y. 
rebi Valdmar Heitur, 1000 West Illinois St., Urbana, Iil. 

Austraalias. 
tili E.Raimet, 30 Grozier Ave., Daw Park, S.A. 
tili J.Reiljan, Purches St., Mitcham, Vic. 
vili V.Siska, 11 Grantiey Ave., Daw Park, S.A. 
vili Dr. ing. S.üusma, 94 Rawlins St., Glendalough, Mt. Hawthorn, W.A. 
vili Dr. jur. I.Tammelo, (ajutine aadress - kuni augusti kuuni): 

c/o. International Law Studies, Harvard Law 
School, Cambridge 38, Mass., USA. 

Veelkord: Rotäiused üle maailma, käesolev "Meie Side" on seega jõud

nud oma lÕpulehekülj eni. 

Vili Valter Põder 'il järgmise "Meie Side" tegevtoimetajana seisab 

ees vastutusrikas ülesanne, anda välja järgmine number 1. juuliks s.a., 

Austraalias. 

Kus iganes me ka ei ole, teeme talle selle töö meeldivalt kergeks, 

nagu see oli käesoleva numbri väljaandmisel ja saadame talle oma kaas

töö hiljemalt 10. juuniks s.a. 

ARGU KÄTKEGU SIDE! 0. Ristmäe, Roti VilJ 
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Nr. VII aastakžlk Sydney. 1. VII 1957. 

CONFRATRES! 
23. augustil 1953• tolmus kolme rotaluse koosolek, mis 

otsustas ellu kutsuda korpi Rotalla Koondise Sydneys. Kui 
paljudel on see sündmus vajunud unustuse hõlmai Kuld minule 
on see tfihtpaev ainulaadse tähendusega. Saavutas Ju meid si
duv sõpruse valm järjekordse suurvõidu korpi Rotalla ridade 
koondamisega siin võõraste tähtede all. 

Oleme võidelnud raskuste ja apaatsusega ning oleme Jõudnud 
edasi, kuigi on kahju, et siin, kui ka mujal, veel leidub 
neid, kes ei näe rotäiuseks olemises mingit kasu. Võib olla 
homme needsamad ei leia enam mõtet olla eestlasedki. 

Ent sellele vaatamata on meie võitlus kandnud head vilja, 
me oleme juurde saanud seesmist tugevust Ja ka meie read on 
kahekordistunud. 

Käesoleva "Meie Side" numbri väljaandmisega astume ühe 
tähtsa sammu edasi, tõendades, et oleme oma arengus jõudnud 
momendini, mil saame anda oma panuse Rotalia ühisele asjale. 
Nüüd pikeneb ka Austraalia kontinendile see sild. mis ühen
dab Rotalia laialipaisatud peret terves vabas maailmas. 

Oskar Karlov 
vili Roti 
Austraalia Koondise Senior. 



HARALD TAGEPERA 
IN MEMORIAM. 

22. mall sai autoõnnetusel Taanis surma vili Harald 
Tagepera. 

Harald Tagepera sündis 1. mall, 19o9.a. Kambjas, Tar
tumaal. Lõpetanud Tartu Kommertsgümnaasiumi, siirdus ta 
!Ballinna Tehnika ülikooli õppima ehitustehnikat, jatkates 
õpinguid hiljem Saksamaal, Berliini Ja Karlsruhe tehnika
ülikoolides. Sõja tõttu aga pidi ta katkestama oma stuudi
umi ja tuli tagasi kodumaale. Põgenedes 1944.a. kodumaalt 
Soome Ja sealt Rootsi, alustas ta siin oma karjääri vab
rikus tekstiiltöölisena. Peagi õnnestus tal siiski saada 
teenistust oma kutse alal konstruktorina suures HBS arhi
tektuur- kontoris. jatkates samal ajal töö kõrval oma poo
leli jäänud stuuaiumi Stockholmi Kuninglikus Tehnika üli
koolis, mille lõpetas tsiviil-lnsenerina vesiehituse Ja 
sildade alal. Teenis selle järel mõned aastad Kuninglikus 
Veejõudude-valltsuses (Vattenfallls) tegeliku insenerina, 
kust lahkus 1955 aasta sügisel, et alustada tööd omal 
käel vabakutselise konsulteeriva insenerina, milleks ra
jas Stockholmis insenerl-büroo. Ühtlasi ta omas mitmesu
guseid välisesindusi,mille tõttu viibis sagedastel välis
maa reisidel, nagu ka Õnnetusmomendil. Kavas olid mitmed 
uued algatused Ja ettevõtted. Nüüd on see kõik lõppenud 
kõige kurvemaga. 

Kui inimene ja sõber oli Harald Tagepera oma tagasi
hoidliku eluviisi ja iseloomu tõttu suurepärane, otsitud 
Ja oodatud. Ta oli üks neid haruldasi, kel kunagi ei ol
nud kellegiga mingisuguseid vastuolusid ei varaliste ega 
ilmavaateliste asjade pärast. Kunagi ei otsinud ta au ega 
uhkust. Rahuliku vaatlejana Ja loogilise mõtlejana jättis 
ta kinnise mulje,kuid kui sattusid temaga mõttevahetusse, 
siis alles selgus kui tugev põhi oli tal ka sellistes kü
simustes, mis otseselt ei kuulunud tema eriala valdkonda# 

Harald Tagepera isikus on Rootsi eestlaskond kaotanud 
ühe lootustandva rahvuskaaslase, sõbrad oma parima Ja us
tavama kaasvenna ja leinama jäänud abikaasa, Helmi, oma 
hea mehe ning armastatud eluseltsilise. Briti valusalt on 
Harald Tagepera Õnnetu Ja ootamatu lahkumine tabanud korpi 
Rotalia peret. Jälle on üks vendadest lahkunud siit il
mast,... mees, kelle püüdlus on alati olnud elada kasuks 
oma rahvale ja kodumaale. 

Armas Harald Tageperai Sind leinavad rotalused üle 
maailma Ja avaldavad Sulle oma austust Su viimasel puh
kepaigal. Puhka rahus, mälestus Sinust ei kustui 

Stockholmis, 26.V 57.a. August Ots, vili Roti 



KORP! ROTALIA TÄNAPÄEVAL 

Vili kogu Juhatus, vaadeldes tänapaevaks kujunenud korpi 
Rotalia organisatsiooni, kaaludes selle mõjuvõimu võimalikku 
ulatust, ning arutades tlesandeld, mis tulenevad eriti prae
gustest oludest, otsustas muu hulgas ära märkida Ja avaldada 
"Meie Sides" järgmist: 

Vili kogu Juhatus konstateerib, et tänapaevaks korpi Ro
talia organisatsioon on üle-maailmselt kujunenud alljärgne
vaks! 1) kaks vennaskonventi (Nev-Yorgis Ja Torontos), kus
juures faktiliselt on tekkinud ka Kanada osakond Vancouveris 
B.C.. 2) kaks korpi Rotalia koondist konvendi kohustuste Ja 
õigustega: Rootsis (Stockholm), osakondadega Gõteburgls ja 
Lundis, ning Austraalias, Sydneys^) kaks korpi Rotalia vili 
koondist - ÜSA-s Ja Kanadas, viimane osakonnaga Montrealis, 
millisele on delegeeritud õigused vastu võtta liit ja rebi 
ning pidada oma juhatuse koosseisus oldermanl ametit;4) vill 
kogu juhatus.Kolmes maailmajaos tegutsevad seega kümme korpi 
Rotalia eriorganit ja üheteistkümnendana vili kogu Juhatus, 
liikmetega kahes maailmajaos, kolmes riigis. 

Neid korp* Rotalia organeid juhivad vastavalt valitud 
praesildlumld või Juhatused, ning nendesse Juhtivatesse or
ganitesse on valitud kokku j4 rotalust. Korpi Rotalia side-
organl "Meie Side" toimetusse on valitud 11 rotalust. Seega 
45 rotalust on iga päev tegevad Rotalia elu Juhtimisel ning 
omavahelisel sidepidamisel, 
KorpiRotalial on kindlad ideoloogilised põhimõtted,uusused 

ja traditsioonid.mis kanduvad ajast aega ning mis on aluspõh
jaks meie korp'i laialdase organisatsiooni ühtsusele,tervik
lusele ja tema liikmete ühistundele. 

KorpiRotalia lipukiri -"Eestimaa mu isamaa"*- on meile kä
suks teenida oma rahvast Ja maad.KorpiRotalia iga organ peab 
suutma otsustada, mil viisil ühes või teises kohas või juhul 
ta saab seda teha kõige paremini. Edasi minev aeg aga esiCab 
Järjest uusi ülesandeid korpi Rotallale ka kui tervikule. 

Vill kogu Juhatus arvab.et praegusel ajal kõik korp'1 or
ganid, kui ka iga üksik rotalus noorimast vanimani, peaksid 
läbi mõtlema alljärgnevaid küsimusi ja peaksid püüdma esita
tud põhimõtteid rakendada tegelikus olukorras. 

l) Tuleb teha intensiivset selgitustööd,kõnes kui ka kir
jas, et eestlased igalpool oma tahte Ja Jõu rakendaksid eesti 
lastele ja noortele hariduse lõppsihina kõrgema akadeemilise 
hariduse andmiseks.Meie siht olgu töötada, muule lisaks sel
leks, et igal pool maailmas, kus on eestlasi, kujuneks arvu
kas, vaimselt tugev, kõrgema haridusega eesti intelligents. 
Selles seisab eesti rahva jõud tulevikus Ja see on kõige 
kindlam rahvusliku kapitali ning jõuvarade investeerimise 
viis* Selle küsimuse liikuma panemiseks kasutada isiklikke 
tutvusi, kõnekoosolekuid, ning mõjutada eesti ajalehti, et 
ilmuks sellesisulist kirjutisi. 

-3-



2) Kasutada oma mõjuvõimu selleks, et eesti üliõpilaste 
laenu abistamise fondid leiaksid eesti seltskonna poolt se
nisest suuremat toetamist. 

3)KorpfRotalla organitel luua Ja alles hoida tihedaid si
demeid eesti üliõpilaskondadega vastavates maades. On loomu
lik,rotalusl kuulub üliõpilaskondade juhatustesse.Kuid ka vi
ll stlastel ja vill kogu organitel on soovitav luua sidemeid 
üliõpilaskondadega, näiteks kutsudes korp'ile külla kas üli
õpilaskondade juhatusi või kogu kohaliku üliõpilaskonna. 

4)KorplRotalia organid Ja kõik rotalused kasutagu oma mõ
juvõimu, et kõik eenti rahvusest üliõpilased organiseeruksld 
eesti akadeemilistes organisatsioonides.Eeskätt,loomulikult, 
tuleb hoolitseda selle eest,eb ülikooli astunuist võimalikult 
paljud liituksid Rotallaga. Selleks tuleb Juba aegsasti sel
gusele Jõuda,kes eestlastest lõpetavad keskkooli ja kuhu üli
kooli nad astuvad.'^endega otsida viivitamatult kontakti. Kui 
kelleglle on Rotaliasse astumine vastuvõtmatu,siis soovitada 
temal astuda mõnda teise eesti akadeemilisse organisatsiooni, 
mitte aga Jääda organiseerimatuks või ainult organiseerunuks 
kohaliku maa üliõpilasorganisatsioonides. 

Vilfkogu Juhatus on veendunud,et kui ka mitmed praegu te
gutsevad eesti organisatsioonid võibolla juba lähemas tule
vikus väsivad ja mõnedki nendest aastate möödudes on unusta
tud,siis Rotalia ja mõned teised eesti akad.organisatsioonid 
Ikka veel jatkavad oma tegevust aktiivselt.Botalla on Ja jääb 
eesti rahvuslikuks kantsliks, ta on Ja jääb kindlaks eestluse 
•Silitamise võitluses,kuid ühtlasi: ta valmistab ette juht
konda eesti rahva ja maa õiguste eest võitlemiseks tulevikus. 
Selles osas iga rotalus leiab omale koha.olgu siis avangardis 
või arJergardls,olgu rindel või staabis.Lähtudes neist põhi
mõtetest on meil õigus ja kohus asuda seisukohale, et iga 
eesti rahvusest üliõpilane kuulugu eesti akadeemilisse orga
nisatsiooni. 

5XL8htudes ülal käsitletust,vilikogu Juhatus avaldab loo
tust,et kõigi rotaluste ühisel ettevõtmisel korpi Rotaliasse 
sisseastujate arv eeloleval sügisel kujuneb meid kõiki üli
malt rahuldavaks. 
6) Vill kogu Juhatus peab oma kohuseks eriti rõhutada kui 

vast kunagi varem Rotalia peaaegu poolesajandilises ajaloos 
on Just praegusel ajal tarvis teha kõik Rotalia tugevana Ja 
elupõlisena hoidmiseks,sest tänapäeva tõö tulemused ula
tuvad ette tulevikku,eesti rahva kriitilistesse aegadesse.On 
ekslik ja absurdne mõtelda,nagu oleks korplRotalla mingi ln-
tern klubi lõbusaks aja veetmiseks,millest elu voolab mõõda, 
ning kus need maksku, kes seda klubi külastavad. E.Vabarligl 
Ülikoolide seadus nägi ette ttLlõ pilaskonventldele kindla ko-
h» Ja ülesanded ülikoolide struktuuris .Näide ülesannete täht
sus on tänapäeval mitmekordistunud Ja laienend,ning juurde on 
tulnud väga rasked ülesanded eestluse säilitamise võitluses 
ling Juhtkonna ettevalmistamise osas võitluse Jaoks eesti ™>» 
Ja rahva tuleviku eest.Nende ülesannete täitmiseks on tarvi
lik iga rotaluse osavõttu korporatsiooni elust Ja vilistlaste 
osas eriti majanduslik toetamine.ViiIkogu liikmete maksud on 
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Austraalia Koondise aastäpaeva kommerss 1956. Seisavad vasa
kult: confr'K. Üksküll ,viiIV.PÕder.Lati korpl-de esindaja vilJ 
P.Briedis,confrJL.Klettenberg,viliV. Jaason,villO.Karlov,vil! 
R.Kalpus,confrJL J)rav,confriJ.Tünder.Istuvad:confr2G .Karlov, 
villi. Tananelo.confržG, Juurlk> 
praegu igal pool suhteliseltmadalamadkuiolid omal ajal 
kodumaal,kus Juures korpi ülesanded on praegu palju raskemad 
ja olulisemad, 
7) Vilikogu juhatus arvab,et oma ülesannete saavutamiseks 

ei ole vaja revideerida ega muuta korporatsiooni kasvatuse 
meetodeid:ranget distsipliini nSutakse iga vastutava ülesande 
täitjalt,viisakust ja seltskondlikku käitumist nSutakse igas 
ühiskonnas Ja seltskonnas, juhtimise ning omavalitsuse kooli 
peavad andma korp'i organid,eriti konvendid,nagunii. Noruta
mist ja halisemist ei tohi Hotallas tekkida kunagi ega kusa
gil! Rotalias ollakse röSmsad Ja Julged ning raskused on 
ainult selleks, et neid ületada. 

8) Korpi Rotalia organisatsioon on tänapaevaks kujunenud 
territoriaalselt nii laialdaseks kui ei kunagi varem.Eeldused 
on olemas selle organisatsiooni veelgi süvenemiseks.Konvendi 
osakond Vancouveris on juba faktiliselt olemas,millest tule
vikus vfifiks kujuneda vennaskonvent Ameerika mandri lääneran
nikul. Rootsi koondises tema osakondadega ei tarvitse olla 
saavutatud viimane võimalik staadium organiseerimisel. 
KorpJ Rotalia laialdane organisatsioon annab võimalusi oma 

mffjuvoimu rakendamiseks ka sama laialdaselt olemas olevate? 
eesti kolooniates, eriti aga eesti üliõpilaskondades. Vill 
kogu Juhatus avaldab lootust, et rotalustel selleks Jätkub 
tahet Ja kohusetunnet. 

A.Käbin,vilJBotj H.Kukkur,vll'RotJ A.Kulgma,vilÜtotJ 
vlljkogu esimees vilJkogu esimehe aset. viljkogu klrjat. 



VEIDI STATISTIKAT. 

Enne 1944.a. suurt lahkumist kodumaalt oli välismaal 
4 rotalust. 

1944.a> ja enne põgenesid kodumaalt või viidi sõjaväega 
välismaale: Rootsi 83, Saksamaale lo9, kokku 192 rotalust. 

Juurdekasv vabas maailmas 1945.a. praeguseni: Rootsis 66 
Saksamaal 36, ÜSA-s 57* Kanadas 36, Austraalias 6, kokku: 
2ol rotalust. 

KÕik kokku: 4 — 192 — 2ol • 397 meest. 
Surnud (kaasaarvatud ka Saksamaal sõjas langenud): Saksa

maal 12, Rootsis 3> ÜSA-s 2, Kanadas 2. Austraalias 2, Bra
siilias 1, Prantsusmaal 1, kokku 23 rotalust. 

Korporatsioonist lahkunud (nimekirjast kustutatud ja väl
ja heidetud): Saksamaal 4, Rootsis 6, ÜSA—s 13, Kanadas 2, 
kokku 25 meest. 
Kõik kokku 23 •- 25 * 48 meest. 

Seega on praegu paguluses 397 - 48 * 349 korpi Rotalia 
liiget. 

Nendest asub: ÜSA-s 129, Rootsis 94, Kanadas 9o, Austraa
lias 22. Saksamaal 4, Argentiinas 4, Inglismaal 3, Norras 1, 
Soomes 1, Ida Afrikas 1, 

Paul MSgi 
vili Roti 

KORP! KALJOLA ÜHINEMINE KORP! ROTAL1AGA 

Korp! Kaljola asutati Tallinna Tehnikumi üliõpilaste 
poolt 1921.A, ning registreeriti 1922.a. Värvideks valiti 
roheline,sinine, valge. Korpi Kaljola kodukord sai maha kir
jutatud korpi. Rotalia algupärasest kodukorrast. Nimelt oli 
uks Rotalia liige Peterburgi päevadelt Jätnud kodukorra en
dale mälestuseks. Eestis ta jäi Rotallast eemale ja kodukord 
Jäi kadunuks, nagu ma hiljem kuulsin Rotalia liikmena. 

Kui mina astusin korpi Kaljolasse, 1924.a. sügisel, siis 
polnud meil veel õiget CiQi-d Ja koos käidi ühes tornitoas 
Tallinna Tehnikumi Narva maanteel asuvas majas. Liikmeid ei 
olnud palju üle kümne. 

Kuid Kaljola kasvas kiiresti. Oige pea paranes ka majan
duslik olukord Ja võimaldus CiQi-ks üürida kesklinna korra
lik korter. Liikmete arv ulatus 13o-ni, Sõprus ja vendlus 
sidusid pere tihedaks tervikuks. Kümnest Tallinna Tehnikumi 
üliõpilasorganisatsioonist oli korpiKaljola üks suuremaid 
Ja võimsamaid ning andis terve rea üliõpilaskonna tegelasi. 

Miks siis pidi korpi Kaljola otsima ühinemist telto or
ganisatsiooniga, olles ise kindlaX majanduslikul alusel ja 
seesmiselt tugev? Vastuse sellele küsimusele leiame tolle
aegses hariduspoliitikas. Nimelt otsustas haridusministee-



riim, mitmesugustel põhjustel ja majandusliku kokkuhoiu et
tekäändel , likvideerida Tallinna Tehnikum ning Tartu üli
kooli Juurde avada tehnika teaduskond, 

Bt otsus oli vale. see ilmnes kohe alguses. Selleparast, 
Juba paari aasta mõöaudes, oldi sunnitud tehnika teaduskonda 
JXlle eraldama Tartu ülikoolist Ja tooma ta Tallinna tagasi. 
Nüüd Juba Tehnika Instituudi Ja aasta hiljem Tehnika ülikoo
li nime all,. 

Selle manöövri tagajärjel kannatas üliõpilaskond, kuid 
seda ei arvestatud. 

Tallinna Tehnikumi likvideerimisega kerkis päevakorrale 
ka üliõpilasorganisatsioonide tuleviku- probleem. Kas lÕpeta-
da tegevus või avada konvent Tartus, registreerides Tartu 
ülikooli Juures? Korpi Kaljolal oli jäänud vaid neli liiget, 
kes Jatkasid õpinguid. Konvendi üleviimisel Tartus® oleksid 
need neli pidanud ohverdama oma aja organiseerimiseks ja 
oleksid võibolla aastaks pidanud loobuma oma ülikooli toost. 
Teisest küljest oli korpi Kaljola pere aastate Jooksul loo
nud tihedad omavahelised sõprussidemed Ja oli kahju liht
salt laiali minna. Sellepärast kerkis ülesse küsimus, kas ei 
oleks mõnda teed ühinemiseks mõne Tartu korporatsiooniga, et 
vähemalt selle ridades organiseeritult edasi elada. Et korpi 
Kaljola liikmeskonda moodustasid peamiselt tehnika ala mehed, 
siis loomulikult oli soov liituda sellise organisatsiooniga, 
mille liikmete hulgas samuti leidus rohkesti insenere. Otsus 
langes korpi Rotalia ja veel ühe teise peale, mille nime ma 
Jätan siinkohal mainimata. 

Olles tol korral vili Kogu asjaajajaks, asusin sondeerima 
pinda ühinemiseks korpi Rotaliaga vili P. Mägi kaudu. Keegi 
teine pidas läbirääkimisi eelnimetatud teise organisatsioo
niga, Esimesel kohtumisel vili P. Mägi'ga, suvel 193 
asus viimane pooldavale seisukohale, kuid midagi konkreetset 
ei saanud öelda, lubades ühinemise küsimust arutada korpi 
Rotalia "Mussoliniga" (Prof. J. Uluots). Mõni aeg hiljem 
P. Mägi telefoneeris minule, teatades, et põhimõttelikult 
korpi Rotalia on ühinemisega nõus.Üksikasjade korraldamiseks 
moodustati komisjon. 

Esimeseks sammuks oli ühine õlleõhtu korpiKaljola CiQi-s, 
millest võttis osa kummagist organisatsioonist 35 - 4o ini
mest. Istuti õllelauas võrdlemisi sõbralikus meeleolus, lüües 
laulu hilise tunnini. Ohtu lõppes ühegi väljakutseta, kuigi 
väikesed nägelemised kestsid kogu aeg uksikute meeste vahel. 

õlleõhtule järgnesid läbirääkimised ühinemise üksikasjade 
väljatöötamiseks,millest võtsid osa korpi Rotalia poolt vili 
J. Uluots ja vili P. Mägi ja korpi. Kaljola poolt vili J. Pa-
jur, vill S. Uusna ja mina. Läbirääkimiste kohaks oli "Kuld 
Lõvi". 

Vilistlaste üleminek korpi. Rotaliasse ei tekitanud komis
jonile mingeid raskusi. Ka nelja üliõpilase suhtes lepiti 
kokku, et nad algavad Rotalias lili-na, kuigi nad olid vär
vikandjad. Raskeks apa kujunes bi vill-te kusimus. Läbirää
kimised olid tasavägised ja pidid juba peagu katkema, kui 
viimaks leiti ka sellele küsimusele lahendus 11 vill inati-
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Vilistlased 0. Karlov .1a V. Jaason. 
tundi loomisega. Seega lõppesid läbirääkimised mõlema vill 
kogu vahel kindlakujulise kokkuleppega, mis aga nõudis rati
fitseerimist konventide poolt, uhinemise tähtpäevaks määrati 
korpi Rotalia aastapäev 1935.a* 

Mäletan selgesti korpi" Kaljola E2K2K2-d, kus ühinemise 
leping tull kinnitamisele. Oli palju õiendamist ja pahanda
mist, küll bi vii2-te, küll t212-te poolt. Lõpuks häälteena
musega viidi otsus läbi, et ühinemine saaks teoks. Mõned lu
basid küll eemale jääda Ja väljaastuda, kuid need ähvardu
sed jäid ähvardusteks ja korpi Kaljola läks üle ln corpore. 

Lepingu ratifitseerimine korp2 Rotalia konvendi poolt oli 
veelgi keerulisem ja koosolek kestis mitu ja mitu tundi,ning 
ainult kadunud prof. Uluots oma mõjuga suutis lepingu läbi 
suruda. 

Vahepeal oli korp2 Kaljola liikmeskond jõudnud korpJ Ro
talia C2Q2-sse, kuld pidi ootama paar tundi, kuni koosolek 
lSppes. Siis ei teadnud meie veel arvatagi, et meie saatust 
alles otsustati. 

Järgnes korp2. Kaljola liikmete paade katmine korp2Rotalia 
värvidega kodukorra kohaselt Ja pärast seda vennastuspidu Ja 
kommerss. Usun, et korpi Rotalia ajaloos pole olnud nii tu-
liderlkast kommerssl. Nägelemised, tülid, väljakutsed ja 
nende lahendamised kestsid terve 58. Selle järele mindi koju 
ja alles vähehaaval tolmus kokkusulamise protsess. Järgnisel 
vennastuspeol tunti juba ühise perena. 

Nüüd, kus me kfflk oleme laiali paisatud üle maailma, on 
huvitav märkida, et endised korp2 Kaljola liikmeid võib igal 



pool näha aktiivsetena Ja kaasa sammumas rotaluste esirida
des. Liitumisest on kasu saanud mitte ainult korp! Kaljola 
liikmed, vaid kasu on saanud ka korpi Rotalia. Seda nagid 
ette vili J. Uluots Ja vili P. Nägi, kui nad ühinemise lä
biviimiseks kasutasid oma autoriteeti. 

V. Jaason 
vili Roti 

MÄLESTUSI 
üliopilaspÕlves oli kombeks Õhtuti koguneda Hotel Du-

Nord'1 ruumidesse, et pudeli olle juures lõbusas meeleolus 
veidi aega viita. Nii oli see kestnud Juba hulk aega, kui 
Järsku tuli põhjalik muudatus. 

ühel laupäevasel Õhtul oli ettenähtud "Du Nordis" Jälle 
suurem koosviibimine, kust pidi osa võtma terve meie koos
seis» Osavõtt oligi peagu loojt, väljaarvatud nende ridade 
kirjutaja, kes ettetulnud äparduse tõttu ei saanud sellest 
Õhtust osa võtta. Järgmise pühapäeva varahommikul külastas 
mind ksvl Felix Mühlberg. Olin veel voodis, kui ta mu tuppa 
tull, isevärki ärevus näol. El saanud esialgu midagi mõista
tada ta näost, kuid kahtlus tekkis kohe, et midagi on Juhtu
nud. Tal tunaus raske olevat alustada, Ja alles siis kui ma 
teda oma küsimustega rahule ei Jätnud, hakkas asi hargnema. 
Selgus, etunad olid terves koosseisus olnud õö läbi niinime
tatud "pogrls". Siis oli kohtunik, kes neile oli väga kaasa 
tundnud (arvatavasti mõne korpi vii'.), neid karistanud ai
nult minimaalse trahviga, vist 3 Bkr* Isikult. Kõik olevat 
rahad suure klapplmlse peale ära maksnud Ja olnud siis Jälle 
vabad mehed. 

Tüürides Juttu sellele peapõhjusele, selgus et ega nemad 
polnudki seal midagi paha teinud* Oli olnud korralik laud, 
õlut külluses Jne. Olid siis loonud ka tubli üliõpilaslaulu 
valla. Kuid peale neid laule need pahandused algasidki.Kõnel 
lauas keegi vanem härra oli laulu kohta maininud midagi hal
vustavat. mlllepeale meie kaks pikemat Ja energilisemat ksvl 
- üks neist viibib praegu veel Seabrook'ls, aga teise kohta 
pole andmeid - olid selle vanahärra üldsaalist v£ljataluta-
nud ja uksest väijavlsanud. Ja sama lugu oli juhtunud veel 
teistega; nii et meie "kangelastel" oleks seda tood Jätkunud 
hulgaks ajaks, kui see seaduse silm poleks kohale ilmunud Ja 
veto peale pannud. 

Asi oli halb, suur skandaal, kuidas on lugu ajalehega, 
pärisin. Kas pannakse see vahejuhtum järsku lehte, Ja missu
guse seisukoha võtab siis õppeasutus?Felix kinnitas, et kolk 
olevat kõige paremas korras, midagi ei lähe ajalehte, seda 
olevat nende hea kohtunik öelnud. Kuna Felix oli igatpidi 
korralik ksvi ja mitte suur õllejooja, siis uskusin teda Ja 
sain peagi oma rahu tagasi. Ja nii ka oli, midagi ei Juhtu
nud edaspidi, ainult, et meie ei läinud enam Du Nordisse. 
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Aeg läks. Kevad oli tulemas* Otsustasime maipidustuse pi
dada "Kuld Lõvis"'. Salme selle Jaoks kaks suurt omavahel 
ühendatud kabinetti. Selleaegne "Kuld Lõvi" omanik sümpati
seeris meie korpj Kaijõlale Ja aitas isiklikult kaasa peo 
korraldamisel. Kõik ksvl olid kohal täpselt, akadeemilise 
veerandita; kuna osa Õllevaatidel polnud veel kraanid ette 
pandud ja laudade katmine oli alles kasil, siis ma soovita
sin ksv? minna vaheks ajaks "Du Nord'1" külastama. Ma luba
sin neile järgi minna, kui "Kuld Lõvis" on kõik valmis. Nii 
nad ka tegid. 

"Du Nõrd'is" võeti neid vastu hästi. Kelnerid panid lauad 
välkkiirelt kokku, nii et palju ruumi ei Jäänudki enam teis
tele külalistele. Alles siis kui meie umbes 4o-ne liikmeline 
pere tellis ainult kaks pudelit limonaadit olid kelnerite 
vurrud vajunud korraks sorri.Kui ma neile järgi läksin, ava
nes päris huvitav pilt.Istusid kõik lauas vaikselt nagu sur
numatjad,ja ega neil mõnus tunne ei võinudki olla,igal klaa
sis vald paar tilka limonaadi. Niisugust vaikust pole vist 
kunagi varem "Du Nordis" olnud. See oli siis väike protesti 
avaldus "Du Nordi" vastu, selle seaduse silma kutsumise pä-
rast. 

"Kuld Lõvis" läks siis päris mai vastuvõtmine lahti. Oma
nik tõi kogu orkestri meie ruumidesse,mis veel omakorda tuju 
tõstis, Ja viibis ka iso meie seltsis kuni hommikuni. Kuid 
toitu ja õlut oli veel palju järel, nii et kangematele mees
tele jätkus veel isegi järgmiseks päevaks. 

Augustin Lepp 
vili Roti 

ROTALIA MATUSEKASSA 

"Meie Sides"'Nr. 2,1956.a. ilmus vili Heino Riga artikkel 
rotaluste matuste korraldamise kohta. Esitatud mõtteid tuleb 
täielikult pooldada ja nende teostamiseks tuleb midagi kon
kreetset ette võtta kiiremas korras. 

Bt aga Juba iile aasta pole sellest enam midagi kuulnud, 
siis praegune sõnavõtt tahab veelkord rõhutada kõnesoleva 
küsimuse tähtsust. 

Nagu vilt. H. Riga ütleb, võib tihtipeale juhtuda, et ma
nalasse varisenud rotäiuse omaksed leiavad end väga raskes 
olukorras nii muidugi hingeliselt kui ka majanduslikult. 
Sel puhul on kaasvendadel güha kohus ulatada neile oma abis
tavad käed ja võtta neilt üle paratamatult kurvad toimetused 
Ja vähemalt osa küllaltki kõrgetest matusekuludest. 

Usun, et maades, kus neid rotaluseid eluneb suurimal ar
vul, see talitus teostub väärikalt igas suhtes. Paraku ras
kemaks osutub rotaluse kohase matuse korraldamine mail. kus 
•ele inimesi on vähe Ja kus needki on teineteisest lahutatud 
suurte kaugustega.Nlisuguses olukorras on mingi ühtluslikum, 
kogu Rotaliat hõlmav skeem ^ritl vajalik. 



Esitaksin meeleldi alljärgneva ettepaneku seisukoha võt
miseks Ja mõtete avaldamiseks. 

Arvan, et tuleks asutada Rotalia omavaheline matušekassa, 
esindusega igas Rotalia keskuses. Algkapitali volks soetada 
esialgsete lgakulste maksudega (näit. 6 kuu jooksul). Edas
pidine kontributsioon võiks aga olla ühekordne ja tasutav 
kaasvenna surmateate saamise korral, ning selles ulatuseš 
nagu olukord seda nõuab. Fondi asutamise puhul peaks näit. 
Austraalias esialgselt laekuma A£ 2o (igalt liikmelt ütleme 
A£ 1 (= USA #^2.24 kuus), mis moodustaks osa kogu Rotalia 
matusekassa põhikapitalist. 

Kui nüüd kusagil maal tuleb teostada matus, siis selle 
kulude kandmisest võtaksid osa kõik matusekassa osakonnad 
proportsionaalselt oma liikmete arvule, kusjuures summad 
kantaks üle vastavale maale (valuuta kitsendused ei tohiks 
olla ületamatud). Seejärel muidugi tuleks põhikapitali viia 
Jälle endisele tasemele ühekordse kontrlbutsioonl abil igalt 
liikmelt. See ei tohiks ka kellegile kujuneda koormaks, kui 
arvestada, et ühe matuse kulud (£öo - £loo Austraalias) see
ga Jaguneksid ca. 35o-le isikule. 

Kui matusekassa Juba on saanud teoks Ja funktsioneerib 
korrapäraselt, siis võika soovlkorral kaaluda isegi perekon
naliikmete matusekulude osalist kandmist. 

Igal juhul, millist kuju Rotalia matusekassa organisatsi
oon tegelikkuses ka ei võtaks, on päris selge, et see on 
meile väga vajalik ja et see tuleb luua kõige lähemal ajal. 

Frombold Relljan 
Roti 

EKL! AUSTRAALIAS 
Ainult väga väikene osa eesti akadeemilisest perest asub 

Austraalias. Elades laialipaisatuina üle selle suure konti
nendi, ei puutunud Inimesed alguses kuigi palju kokku, mille 
tõttu korporatsioonide tegevuse organiseerimine siin maal 
on nõudnud küllaltki palju aega, Ja alles 1954.a. alustas 
tegevust Sydneys ka EKLj 

Presideerinud on seni järgmised korporatsioonid: 1954»a*. 
korpi Sakala, 1955.a.- korpi Ugala, 1956.a. korpi Rotalia Ja 
kaesoleval aastal korpi Revelia. Liikmeskonna vähesuse tõttu 
keeldusid presideerimast korpi Fr. Estica ja korpi Fr*. Livi-
ensis. Kahjuks pean mainima, et korpi Vironia - seni lõpli
kult selgumata põhjusil - on eemale hoidnud EKLi-u ametli
kust tegevusest,eelistades siinloodud "katusorganisatsiooni" 
Eesti Akadeemilist Koondist. Üksikud korpi Vironia liikmed 
on siiski mõningaist EKLJ-u üritustest osa võtnud ja võib 
loota, et tulevikus korp! Vironia ka kui tervik oma seisu
koha sKLl-u suhtes muudab ja kaasatöötab nagu teistes maades* 

üritusi on olnud mitmesuguseid. Nii alustas korpi Sakala 
Van# KKLJ-u õlleõntuga. Korpi Ugala õlule langesid Juubell-
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EKLJ-u õlleõhtu koos lätlastega 1956.a. Vasakul ääres confr! 
L. Klettenberg. paremal confrl L. Orav. ^ 
aasta pidustused:aktus Ja "kommerss,mis vaga hästi õnnestusid. 

Möödunud aastal, kui presideeris korpJ Rotalia, toimus 
esimene ühine õlleõhtu koos Läti Korporatsioonide Liidu 
liikmetega. See oli ka esimeseks aktiivseks sammuks sidemete 
tihendamisel m^ie naaberrahva akadeemilise perega, kellega 
jagame sama pagulassaatust. Tuju oli ülev ja distsipliin 
eeskujulik. Osavõtjaid: 4o lätlast ja 38 EKLJ-u liiget. 
EKLJ-u kella 5-e tee, 25. augustil m.a., õnnestus samuti 
hästi. Külalisteks olid Läti Korporatsioonide Liidu presii
dium koos abikaasadega, korpJ India, korpi Filiae Patriea ja 
Eesti Üliõpilaskond Sydneys. Osavõtjaid ca 125. 

Nimetaksin veel korpi Rotalia presiidiumi osavottu Lati 
Korporatsioonide Liidu kommerssist 30. septembril ja Lati 
Korporatsioonide Liidu seniori Beveronus P. Briedis'e osa
võttu koos abikaasaga Rotalia Koondise aastapäevakommersslst 
ja perekonnaõhtust. 

Käesoleva aasta aprillis korraldati korpi Revelia nresi-
deerimisel uus EKLI-u õlleõntu koos lätlastega, kus osavõt
jaid oli ca 5o. Kavas on veel EKLJ-u kommerss 7*septembril. 

See oleks siis lühikene kokkuvõte EKLJ-u senisest tegevu
sest Austraalias. 

Loodan, et tulevikus EKLJ- oma pere kasvades, veelgi in
nukamalt tegutseb, moodustades eesti rahvusliku eliitvõit-
lusüksuse, mille liikmed on alati vennaks vennale ja valmis 
teenima eesti rahvast Qa maad.. 

Lembit Klettenberg 
Roti 

-12-



EKL! MONTREALIS 
Praegune arvuline koosseis on Järgmine: korpi Vironia 17. 

korpi Fr. Bstica 28, korpi Sakala 15, korpi Ugala lo, korpi 
Rotalia 11, corpl Revelia 1, korpi Fr.Liviensis 6, korpi Fr. 
Tartuensis -, korpi Tehnola -, korpi Väinla 11, korpi Leola 
8. Kokku lo?. ' 

Tegevusaasta jooksul (apr.1956 kuni apr.1957.a.) on pee
tud 5 EKLi seeniorite koosolekut, 2 õlleõhtut ja EKLI-u pe
rekonnaõhtu; on kaasa tötftatud Tartu Ülikooli aastapäeva ak
tuse korraldamisel Ja on osa võetud teeõhtust, mis peeti 
Eesti Üliõpilasseltside algatusel. 
.. Tartu Ülikooli aastapäeva aktus d>li lihisüritus koos Eesti 
Üliõpilasseltsidega ja Montreali Eesti Üliõpilaskonnaga. Ak
tuse avakõne pidas vili K. Raudsepp (Ugala), lõppsõna - ksvi 
H. Niilend (Leola). Osavõtt - 15o. 

Oktoobris 1956.a. korraldati õlleõhtu ühiselt Montreali 
Läti korporatsioonidega. Osavõtjaid oli kokku 79 - lätlasi 
22, EKLi-ust 57 (nendest 9 rotalust). Kõnelesid vill H. Kom
pus teemll "Vironia tekkimisest Riias" ja vili N. Zoldners 
(Lettonia) teemil "Läti korporatsioonide tekkimisest Tartus". 

1. veebr. 1957.a. peetud õlleõhtul kõneles vill V.E. Saks 
(Vironia) "Muinas-Eesti välissuhetest". Osavõtjaid 42 (nen
dest rotaluseid 6). 

23. märtsil, s.a. tähistati EKLi-u 42 aastapäeva perekon
naõhtuga (Rotalia etteoanek - pidada ka kommerss - jäi vähe
musse) .Osavõtjaid 80 (nendest rotaluseid koos daamidega 13). 
Külaliste hulgas oli ka Läti korporatsioonide esindaja. 

Tegevusaasta kassaaruanne on tasakaalus I0I0.88. 
EKLI-u limi Montrealis on 3 1.- aastas,pluss % 1.- igalt 

EKLi-u liikmelt eesti noorsoo organisatsioonide ja noorte 
tegevuse toetamiseks. 

EKLI-u maja (või ruumide) soetamise komisjon pidas ühe 
koosoleku. Majanduslikel kaalutlustel on küsimus jäänud lah
tiseks. 

12. aprillil, s.a. toimus presideerimise üleandmine korpi 
Frat.Esticalt (villE. Soomet) korpi Sakalale (villH.Liivak). 

Feliks Laansoo 
Roti 

TEATEID KODUMAALT 
Torontos ilmuv ajaleht "Vaba Eestlane" Nr.34, 4. maist. 

1957.a. avaldab artikli "Tartu tudeng punaste kapa all". 
Selles artiklis leidub järgmine lõige: 

"l-eamised ajaviited toimuvad parteireshiimi all Tähe tä
naval endises korpi Rotalia majas asuvas TRU klubis, mille 



eesotsas seisab K. Luts. ja Pedagoogilise kooli ruumides. 
Klubi korraldab aegajalt nn. puhkeõhtuid "mõnesuguse kavaga 
ja sellele järgneva tantsuga TRU tantsuorkestri saatel". 
(TRÜ = Tartu ülikooli ajaleht). 

See on meile, rotalustele, hea teade. Esiteks ilmneb sel
lest et Rotalia konvendi maja on alles ja vist kasutamiskÕl-
buline Ja teiseks, et Rotalia maja täidab oma ülesannet, 
milleks ta ehitati - seista eesti Üliõpilaste teenistuses. 

Rotalia CIQZ on tummaks tunnistajaks ajast,kus eesti üli
õpilane oli vaba. ja vahest ta meenutab praegustele orjasta
tud eesti üliõpilastele seda vaba üliõpilaste-korporantide 
elu, mis nendes ruumides kord publitses. 

Paul Mägi 
viiJ Roti 

MULJEID AMEERIKAST 
Kõnelda oma muljetest Ameerikast ei tähenda anda mingit 

objektiivset hinnangut sellest maailmajaost. Ühendriigid on 
suur maa oma pindalalt ja võtratu oma mitmekülgsuselt. Oma 
mõnekuulise siinviibimise kestel pole mul olnud võimalust 
teda põhjalikult tundma õppida isegi mitte selles suhtes 
mis mind otseselt huvitab. 

Tulles looduslikult kaunist suvisest Sydneyst, pakkus 
Ameerika maastik mulle esialgu teatava pettumuse. Mul on ol
nud võimalus näha talvist San Franciscot, St. Pauli, Buffa-
lot, Chicagot ja Bostoni ning kevadist Bostoni, New-Yorkl, 
Washingtoni. Detroiti Ja Buffalot koos nende kõikide linnade 
ümbrusega nii maapinnalt kui ka õhust vaadatuna, ükski neist 
kohtadest ei tundunud nii imposantsena kui neid eeldasin 
olevat filmidest Ja kriminaalromaanidest saadud muljete põh
jal. Pean aga tunnustama, et siin praegu maikuus võlub mind 
mulle Austraalias nägematu puude Ja murude rohelus. 

Võrreldes Austraaliaga on Ühendriikide fassaad suurepära
ne. Washingtoni riigiasutiste ehitised, Nev-Yorgi pilvelõh
kujad ja saja miili pikkused parkteed autodele väärivad 
ülistust. Sellevastu Ameerika tagahoov Jääb Austraalia taga
hoovist alla. Majad, kus lihtrahvas elab on üldiselt näotud. 
Kindlusetaolised kivimajade blokid New Yorgi osas, mille ni
meks on Bronx. on sünged harjumatule silmale. Bostonis domi
neerib majatüup, mis on loo või enam aastat vana. Uutes ees
linnades on majad karbitaolise välimusega: kolk ühe lõike 
Järgi kiirelt ja odavalt toodetud masskaup. Vanad majad Jä
tavad mugavuses palju soovida. Uued majad, ilusad või inetud 
välimuselt, on aga oma sisemuselt seda, mida ameerika tsivi
lisatsioon pakub eriti köökide ja vannitubade sisustamiseks. 

Kui lahkusin Sydneyst, oli seal suvekuumus. Kui saabusin 
mõni päev hiljem St. Pauli, oli seal südatalv tugeva pakase
ga. Et muretsesin kohe sooja talvepalitu ja jalanõud, ei 
teinud külm kunagi liiga. Kannatasin talvel aga kuumuse all 
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tubades,mida ameeriklased kalduvad üle kütma. Klimaatiliselt 
soodne paik elamiseks on vist San Francisco,kus nii suvi kui 
ka talv olevat mõõduka temperatuuriga. Chicagos, Bostonis Ja 
Hev Yorgis olevat talv kõle, suvi aga ebameeldivalt palav. 

Ameerika inimene on mulle senini Jätnud hea mulje. Pais
tavad olevat sooja südamega Ja avara valmuga.On väga töökad. 
Ainult autod Ja muud tsivilisatsiooni hüved naivad liiga do-
mlneerivat nende mõtteid. Ettekannetel, mida olen pidanud 
õlgusteoorla Ja filosoofia teemadel on mul alati olnud tänu
lik Ja intelligentne kuulajaskond, kellega kontakti saavuta
mine? on olnud kerge. Tundub, et siin üldiselt puudub üleolev 
suhtumine välismaalastesse või uustulnukatesse. 

Mu muljed Harvardl Ülikoolist on omaette peatükk. Teda 
peetakse Ameerika parimaks ülikooliks. Mul pole põhjust pro
testeerida, kui väidetaks, et ta on maailma parim ülikool. 
Suurte majanduslikkude võimaluste tõttu on ülikool oma õp
peainete rohkuselt, oma ruumidelt, oma raamatukogudelt, oma 
õppejõudude kvaliteedilt Ja muudelt akadeemilist tfõöd puu
tuvatelt külgedelt tõesti suurepärane. Siia koonduvad, aju
tiselt või püsi -alt maailma parimad pääd kõikidelt vabadelt 
maadelt. Inimesed, kes siin töötavad, on väga virgad. On ta
valine nähe, et töötatakse seitse päeva riadalas.- Õigustea
duskonna tööruumid on slssepääsetavad öö läbi. Suurem osa 
Õigusteaduskonna raamatukogust on juurdepääsetav ka ÖÖsi. 
Paljud töötavad siin öö läbi või hilisööni, et JÕuda valmis 
oma teadusliku töö^ programmidega. Eestlasi õpib Harvardls 
kümne ümber. Väijapaistaimad neist on frater Esticus Jaan 
Pühvel, vanade keelte eriteadlane ja rotalus Olaf Millert, 
sotsiaalpsühholoog. Kuigi pole vist kolmkümmendki veel, 
Pühvel on Juba Õppeülesannetes siin. Teda ootab varsti pro
fessuur kuski ameerika ülikoolis. Millert on doktoreerumas 
sotsiaalpsühholoogia alal. Järgmisel aastal hakkab töötama 
Harvardls instruktorina Ja ühtlasi assistendina Professor 
Gordon V. Allporti juures, kes on väljapaistvamaid sotsiaal
psühholooge Ameerikas. 

Eestlased, keda olen siin kohanud, on, kuigi uustulnukad 
Jõudnud majanduslikult heale Järjele. Omavad majasid Ja au
tosid. On maa Ja elutingimustega üldiselt rahul. Huvitav on 
aga märkida, et kaks eestlast, kes mõni aeg tagasi saabusid 
siia Austraaliast, ütlevad, et tunnevad kojuigatsust Austraa
lia järele. Seda ütlevad muidugi ka siinsed austraalased. 
Seda ütlen ka mina. Kuidagi tekkis kodune tunne, kui asusin 
Kanada pinnale Winsoris Ja Torontos. Millega seaa seletada, 
ei tea. Võibolla kaheksa aastat Austraalias viibimine on 
teinud inglise rahvaste pere maad südamelähedamaks; võibolla 
on Austraalia, eriti Sydney loodusel siiski mingi sarm, mi
da sealolles nagu ei märka ega tunnusta. Võibolla on elu-
võltlus ja elukarmus, mida seal oleme kogenud, pannud meid 
liibuma selle maa kulge. 

Mitmed neist eestlastest, kes siin on saavutanud hea elu
järje, eriti majandusliku kindluse, on mulle kurtnud, et nad 
tunnevad elu tühjust ja tühisust ja pole õnnelikud. Ei Jul
ge valta, et see tunne tuleneks kuidagi Ameerika maast Ja 
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Piibumees vili Ilmar Tewiwiaift, 

rahvast. Selline tunne kaldub meid vist küll kõikjal valda
ma, kui elu enam ei paku pinget ega nõua võitlust. Mult on 
küsitud nõu Õnne leidmise kohta. Seda ma pole suutnud anda. 
Uu tühjuse Ja tühisuse probleem pole mulle olnud isiklikuks 
probleemiks ning mu isiklik elu pole mult nõudnud selle kü
simusega tegelemist. Teadlase elu jätab vähe võimalust hinge 
tühimikkude tekkimiseks.TÖÖsurve on teadlasele püsiv ja tun
duv Ja ta võitlus teaduse sihtide saavutamiseks ei lakka ku
nagi. 
Postaerlptumi Kui lõpetasin need read, sain kutse Jaan Puh-
velllt külastada teda, sest ta kavatses pidada koos oma ven
na frater Esticus Martin Puhveliga Fraternitas Estica ?o. 
aastapäeva kommersai.Pidasimegi selle hoogsalt temp korteris, 
kus viibisid veel kaasrotalus Millert Ja sakalanus Paul 
Beets. Mlllertl saatel tulin öösel koju läbi Cambridge'i Ro
talia teklls. Kdik koosviibijad olid õnnelikud. Igaüks ipelst 
on visalt rühkimas teaduse alal. Tühimikke meie kellegi hin
ges ei paistnud olevat. Briti mitte sel rõõmsal ööl. 

Harvardl Ülikoolis, 
19• «all, 1957»a, Ilmar Tammelo 

vili Roti 
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ROTALIA ESIMENE KOMMERSS VANCOUVERIS 

17• mail toimus siin Vaikse ookeani rannikul meie korpo
ratsiooni esimene kommerss. CiQi, confrl Rommani mugavas ko
dus. pakkus külalislahkust neljale värvikandjale korpJ Ro-
taliast, kolmele külalisele EKLJ-u Juurest Ja kolmele musta-
mütsikandjale. õhtut nautisid külalistena sakalanus vill 
Artur Jung USA-st, vironus vili Elmar Tambek Ja frater esti-
cus vili Juhan Eilaujoma perest: confrl confrl Aimar Romman, 
Boris Auksman. Lembit Kosekranius (USA), Toivo Laaneffi&e ja 
noorliikmed Olaf Klasen, Ivar Keddis ja allakirjutanu. 

Peale J6ulist Gaudeamus't algas tähtpäev senior confrl 
Auksmann'1 kõnega, milles tema esile tõstis paralleele kor
poratsiooni kunagise asutamise ja Vancouveri uue osakonna 
sünni vahel ning alla-kriipsutas tõika, et meie siin oleme 
võrratult paremas olukorras selles suhtes, et võime, asuta
jate ideedele Ja Rotalia 44- aasta kogemustele ja tööle toe
tudes, rakendada oma uue osakonna sihte organisatsiooni põ
himõtete ja tõekspidamiste taotlemisel. 

Värske värvikandja confrl Laanemäe pidas sütitava kõne 
isamaale, mida järgnevalt kinnitasime lipulauluga. Kõhe vi
li atlastele oli confri Auksmann'llt, millele Järgnes hoogne 
"Oo burši elu hiilgus endine". Vaikselt mälestati surma lä
bi lahkunuid lauluga "On vendadest üks lahkunud"# 

Tervituste osas loeti ette väga mÕteterikas kiri korpi 
Sakala asutaja liikmelt vili Artur Jung'llt. kes hiljem meid 
austas oma isikliku kohalejõudmisega. Tervituseks võtsid sõ
na korpi Vironia nimel vill Tambek Ja korpi Frati Estica õn
nitlused tõi meile vili J. Eilau. Rotalused üle maailma pi
dasid meid meeles rohkearvuliste telegrammide ja kirjadega, 
mis kõigiti tähistasid Ja alla kriipsutasid Õhtu Värvikül
lust ja tähtsust. Vandevanema, confri Kosenkraniusep Ja abi, 
confri Laanemäe juhtimisel toimus hoogne Ja meeldejääv 
Juramentum. 

Rõhutades ja selgitades organisatsiooni deviisi "Ausus, 
kindlus, iseteadvus Ja ühistunne"', olderman confri Romman 
lõpetas kommerssi ametliku osa asjaliku kõnega, millele ko
he järgnes värvide laul. 

Seltskondlik osa esindas põimikut hoogsatest lauludest, 
mida külalised hindasid oma imetlusega Ja tujuküllasest "is
tumisest". kus Montreali osakonna kingitud karikas ohtrat 
kasutamist leidis. Märkimisväärne oli Rotalia prouade Rom
mani ja Auksmanni.kaasaaitamine õhtu eduks maitsvate toitude 
Ja suupistete näol.mida osavõtjad tunnustasid oma agara isuga. 
Terve Õhtu jaädvustati piltidele,värvifilmile ning helilin
dile, mis jääb ilusaks mälestuseks noorele osakonnale, kuid 
kindlasti valmistab headmeelt teistelegi rotalustele, kellel 
avanes võimalus filmi näha või helilint! kuulata. 

Maldus Marits 
Uli 

-17-



NÄDALALÕPP KATOOMBAS 
Üheks populaarsemaks jSudeaja möödasaatmise Ja meelela

hutuse viisiks on Sydney rotalustele kujunenud valjas6lt Ka-
toombasse, kus vili Kalpusel on välke, mugav "villa*] 

Katoomba on paiju-külastatud suvituskoht looduslikult ha
ruldaselt ilusas ümbruses - Austraalia Sinimägedes, umbes 80 
miili Sydneyst, 

Suurimaks vaatamisväärsuseks on seal n,n. Echo Polnt, kus 
ka juuresolev pilt on üles vSetud. (Pildil vasakult paremale 
vili 0. Karlov, vili R. Kalpus, confri K. Ükskuli, confri G, 
Juurik.) Järsu, paarisaja meetri kõrgusele mäeservale #on ehi
tatud platvorm, millest avaneb suurepärane vaade sügavale 
orule Ja eemalasuvatele mägedele. 

Peale suurlinna kära Ja alalist askeldust mõjub siinne 
segamatu vaikus^väga rahustavalt. Kõrva puutub vaid puude 
tasane kahin. Ohk on värske Ja karge. Vaade on avar ja kau
gemad mäed upuvad sinisesse uttu. 

Umbes poole miili kaugusel Bcho Polntist on kolm ühes 
reas lähestikku kaljutlppu, milledele on pandud omapärane 
nimi "Te Three Sisters". 

•*> V, 

Meeldejääv on nn» Scenic Railvay. See on paari vaguniga 
väike rong, mis liigub mööda mäekülge alla umbes kolm -ne
lisada meetrit.Kunagi olevat sellega veetud sütt alt ullesse, 
nüüd on ta aga ainult turistide kasutusel. Suurema osa teest 

ise ei läbi ühe tunneli. Hada-läheb "rong" peagu otse alla, isegi 



oht sellega sõita igavikku tundub olevat suur, sest see on 
köisraudtee ja kui köis peaks rebenema, siis*.., kuid seda 
muidugi ei juhtu. 

Kui külastame Katoombat. siis viibime suurema osa ajast 
väljas, kaunis looduses. Vili Kalpuse majakest kasutame aga 
ainult ööbimiseks. Selles valmistame ise endale ka toitu, 
õhtul istume veel koos, joome paar pudelit õlut. filosofee
rime maast ja ilmast ja teeme kantust kah,kuni päevane väsi
mus loob rahu ka meie tingi. 

Järgmise päeva õhtupoolikul jätame Katoomba seljataha ja 
viime argipäevasesse Sydneysse endaga kaasa ilusa mälestuse 
ühest toredast nädalalõpust. 

Georg Juurik 
Roti 

MONTREALI OSAKONNA SUVEF&EVAD 1956 

Tundub veidi hilisena alles praegu avaldada möödunud aas
ta suvepäevade aruannet. Ent lähtume seisukohast, et täht
said ajaloolisi fakte tuleb tõetruult registreerida, et aga 
midagi ei läheks kaduma järeltulevatele põlvedele. 

Toim. 
Suvepäevad peeti 8.ja 9* septembril — "Blue Lake*isH, um

bes 45 miili Montrealist põhja pool asuvatel vii! Kasaka Ja 
Urvandl päriskruntidel. Osavõtt - peagu loojfs 13 rotalust, 
koos abikaasade ja perekonnaliikmetega - kokku 33 osavõtjat. 
Kogunemine tolmus kavakohaselt 8. septembril kella 12—14-ni. 
Esimesena saabus burs Nõmm abikaasaga; lastiks seni" confri 
Kivestu koos kolmeliikmelise perega.. Teise koha päris confri 
Auksmann abikaasaga; lastiks-pr. Pringi, confratres Müürsoo 
ja Arro, ning gitarr. Kolmaddaks tuli vili Jomm - abikaasaga 
ja tütrega. Edasi - confrl Lunin abikaasa ja tütrega, vili 
Tarendi - abikaasa ja pojaga.. Viimastena saabusid - lähim 
naaber - confri Habicht abikaasaga Ja kaugeim osavõtja, Lab-
radori esindaja burš Ojamaa abikaasaga.koos vili Leete pere
ga. Osavõtjad jagunesid nagu iseenesest kahte peamlsse gruppi 
daamid - vili Urvandi moodsajoonelisse (n.n. "klbski" -
stiilis - vili Tarendi suu!-} vigvamisse. meespere - vill Ka
saka suvila ruumikasse (ja pika baariletiga varustatud) elu
tuppa. Osalt sellesinatse baarileti (mille konstruktsiooni-
11 st kui ka l>raktilist külge katsetati), osalt aga ootamatu 
hoovihma tõttu jäi kavas olnud suvepäeva avamine lipuheiska
misega hilisemaks,kuna oli kätte jõudnud ajatabells ettenäh
tud lõunasöögi aeg "Lae Bleu" hotellis. Nii suunduski sini-
must-roheliste teklite rivi koos daamtde ja peenikese perega 
hotelli suunas. Seni Kltestu avasõnale järgnes confrl Hab-
ichtilt ülevaade Montreali Osakonna rotaluste tähtsamaist 
tegudest möödunud aasta kestel.Peale lõunat oligi ilm selgi
nud, ning lipp heisati hümni lauldes. Osavõtjad siirdusid -
vastavalt erialadele - kes seltskondlikke mänge mängima 
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(võrkpall, bridge), kes vaimu teritana (Kasaka baarilett). 
Päeva tähtsaimaks sündmuseks oli aga vihtlemise võistlus. 
Sauna läks esimene vahetus: Arro, Auksmann, Habicht, Jomm, 
Kasak, Ojamaa, kaasas värsked vihad Ja muud vajalikud vede
likud. Selgitamata on, kas peitus viga kütjas (burflch Nõmm), 
liiga tihedas Järves-käimises, või Quebec'1 lahjas Õlles,aga 
vihtlemisvÕistluse katkestas -peale kolme Ja poole tunnilist 
kestvust - naispere ultimaatum:"mehed saunast väljal" Teist 
vahetust mehi enam sauna ei lasta - (arvestades suvepäevade 
ainult-kahepäevalist kestvust).Poolelijäänud võistluse tule
musena kuulutatakse saunaliste ühisel otsusel - psühholoogi
liselt. praktiliselt, taktikaliselt, teoreetiliselt ja re-
toriaalselt - parimaks ja esimese auhinna vääriliseks confrl 
Auksmann (vili Kasak vihtles väljaspool võistlust). Teist ja 
kolmandat auhinda välja ei anta. Õhetavate nägudega saunali-
sed siirduvad alt järve äärest kõrgel asuvasse Kasaka resi
dentsi, ning pole põhjust kahetseda pooleli jäänud saunata
mist: viinivorstid, kohv, ning rida pudeleid baariletil või
maldavad igaühel valida, mida organism kõige hädapärasemalt 
nõuab. Bursch N5mm Jõuab väga kiiresti " silentiumitamise H 

staadiumi, ning peab vähemalt kolm "isamaa kõnet" Rotaliale. 
Võibolla rohkemgi, sest vahepeal siirdutakse Õue, kuhu skau-
dipoisid on teinud lõkke. Küpsetatakse tulel vorste, õunu , 
kartuleid, ning lastakse hingelegi tulepaistet. Rõdult esi
tab gitarri saatel "Härjavõitleja laulu" confri Auksmann; 
saab tubli applausi. On jõutud Juba uue päeva esimestesse 
tundidesse, kui võib margata osa lõkkel!ste juures vaikset 
"diplomaatilist surveavaldust" (varukate tõmbamise ja kõrva 
sosistamise näol) "tagasitõmbamise suunas". 

Varajaste lahkujate juures on silmatorkav peale suunamuu
tuse (nüüd on suund Montreal•! poole), ka muudatus "juhtkon
nas" : JCui' saabumisel istus roolis peremees, siis nüüd on 
roolid õrnemate poolte kindlates kätes. Ning härrad seisuse
kohaselt - tagaistmel. 

Uleõtt-Jääjad lähevad aga päevakorras edasi: Teine vahetus 
saunalisi kaob järve suunas. Esimene vahetus mõnuleb Kasaka 
suures elutoas. Klaas käib usinalt ringi. Kes rüüpab, see 
kiidab: esivihtleja patent - kuum rumm sulavõiga - leiab 
laialdast tarvitamist, kuni daamide "veto" peo lõpetab. Kuid 
"vaikiv ajajärk" ei saa kaua kesta. Juba kell 8 hakkab noor
pere sagima, raadio laulma, poissmehed (ainuke esindaja 
confri Müürsoo) habet^ajama, ning virgemad daamid kohvijoo
mist plaanitsema. Burš Nõmm - ilmselt suurest kõnepidamisest 
väga väsinud - pistab pea ukse vahelt vai ja^ ning käratab -
vaikustJ Aga kui laulukoor tema ukse taga äratuslaulu ... 
(...miks magad(>sa nii kaua, ei tõuse ülesse...) ara laulab, 
tuleb temagi välja. 

Kavas olnud kalapüük jääb hiliseks,kuna selgub,et selleks 
varutud paat on salapäraselt kadunud - koos filmimees Müür -
soo ning mõne filmidiivaga. Päeva kestel püütakse siiski 
2 pisikest kala. Ka saadakse kätte kadunud paat koos sisuga. 
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Sügisene päev kaldub õhtule. LSbi on taas seekordsed 
Montreali Rotalia suvepäevad. Aitäh, prouadele Kasak ja 
Urvandi - suure vaeva nägemise ja suurepärase kostitamise 
eest. Palju tänu vill vili Kasak ja Urvandi - tubli sauna 
ja kSige muu eesti 

Juhan Kivestu 
Roti 

KORP! SARCOFAAG 
Rännates mälestusis tagasi kuldsele noorusmaale.olen jäl

le koolipoiss Tartu Poeglastegümnaaslumls.Mele.Tartu kooli
poisid, kes kavatsesid õpinguid Jatkata ülikoolis, olid ena
mikus ja niiöelda maast madalast haaratud korporatiivsest 
vaimust. Või oleks õigem rääkida korporatsiooni müstikast 
sest üliõpilaste intiimorganisatsioonide siseelu oli meile 
põnevaks saladuseks. Muidugi oli ka neid, kes vaatasid selt
side poole, sest et nende vennad ySi sugulased kuulusid vas
tavatesse organisatsioonidesse*. Ühenduses sellega oli meil 
arutlusi ja päris ägedaid sõnalahinguid ühe või teise orga
ni satsiooni tüübi eeliste üle» Seltsi mehed muidugi lasksid 
paista, nagu oleksid nemad asjast üle. Korporatsioonid ole
vat ajast maha jäänud Ja kulunud traditsioonide kammitsas. 
Nüüd, tagant järgi, tahaksin neile ütelda, et just traditsi
oonide kadumine ongi meie õnnetu kahekümnenda sajandi suure
maid nuhtlus!. Ja ma arvan,^et inimene, muutudes iga päevaga 
targemaks ja vägevamaks, hüljates vanad traditsioonid kui 
möödunud põlvede saasta, millel ei ole ruumi modernses ajas, 
on õnnetum kui enne. 

Jah, meie koolipoiste unistuseks oli päev, millal saame 
kooli vormimütsi vahetada rebase musta tekli vastu, et siis, 
läbi käinud rebasepõlve raskeist katsumusist, võida kord au
ga kanda korporatsiooni värve. 

Tartu üliõpilaselu vajutas oma pitseri ka koolipoiste 
üritusile. Meie rühm Põika poisse asutas oma koolipoiste 
korporatsiooni. 

Mu klassivenna Voldemar Vaaro vend. Elmar Vaaro, oli tol
lal juba Rotalia värvikandja. Ta oli meile hea nõuga abiks 
ja kui vähegi saime, püüdsime temalt oigeid tudengikombeid 
välja uurida. 

Meie Korporatsioon Sarcofaag oli vaga salapärane. Pidigi 
olema, et kooliõpetajad ja vanemad sellest ei kuuleks. Mu 
sõber ja tulevane concoeter Rotalias, Voldemar Vaaro. ning 
ta vend elasid meie kooliteenija juures, kelle korter oli 
koolimajast eemal Kastani tänavas.- Too kooliteenija oli väga 
mõistlik mees, kes ei seganud ennast noorte ettevõtteisse. 
ega läinud ka nendest kellelegi rääkima. Korpi Sarcofaag! 
korteriks sai Vaarode tuba Ja ka korteriperemehe poeg oli 
hiljem meie noorliige. 

Meie värvitekliks oli koolimüts. Palju peamurdmist oli 
aga värvilindiga. Poes müüdavad siidist juuksepaelad olid 



kõik kas ühevärvilised,võl kirju mustriga. Lõpuks otsustasid 
asutajad liikmed korporatsiooni värvilindiks valida punase 
Juuksepaela, mida oli saada igal pool Ja ka õiges laiuses, 
nagu päris värvllint.. Meile sümboliseeris punane noorust Ja 
elutuld. 

Korporatsiooni deviisi leidmiseks uurisime leksikone, ku
ni leidsime tsitaadi Horatiuselt: "Nii admlrarl". Ei ole 
vist iseteadlikumaid, targemaid Ja elukogenenumald inimesi 
kui gümnaasiumi vanemate klasside õpilased» Nii oleksime 
vaevalt võinud leida sobivama deviisi. Oleks Horatius veel 
elanud, me oleksime ta nende sõnade eest valinud korpi Sar
cofaag! auvilistlaseks. 

Meie vapp kombineeris koolimütsi Ja vSrvilindi kollase-
sinise-punase taustana, millel seisid kaks suurt tähte "NA% 
asutamise daatum ja kuuenurksed kuldtähed sümboliseerides 
asutajaid liikmeid. 

Tahtes olla omamoodi algupärased, ei nimetanud me oma 
noorliikmeid rebasteks. Korpi Sarcofaag! noorliige oli "Ju
be*. Konvendi senior kandis ametinimetust "imperaator" ja 
korrapidajat rebast hüüti "cerberuseks". Muidu aga oli meil 
olderman, majordomus, laekur ja scriba. Konvendi koosolekud 
olid ka meil EKKJ ja KKKi 

Auväärsed asutajad liikmed olid muidugi kõik täieõigusli
kud sarcofaagused, UUte liikmete, noorte jubedate kasvatus 
oli oldermani hoole all väga põhjalik. Kõige selle juures ei 
olnud meil mingisugust vanade Ja noorte probleemi, kuigi ju
bedate drill oli konvendi õlleõhtutel päris karm. Häda jube
dale, kui ta ei olnud nobe süütama sarcofaaguse sigaretti, 
või kullalt hoolas täitma õlleklaase. Sisseandmine toimus, 
kindla tseremoonia järgi Ja enamasti lauluga: "Siin maa peal 
palju pahandust teeb vanakuri meile, nüüd on ka selle Jubeda 
meil viinud eksiteele..." 

Iga Jube oli kohustatud esitama ühe referaadi ja kaitsma 
seda kahe oponendi vastu. Mulle ei ole meelde jäänud ükski 
referaat, mis käsitles mõnd teaduslikku küsimust. Küll aga 
mäletan ma väga hästi jubeda T. põhjalikku ettekannet nii 
elulähedasel teemal kui pükstepressimise Õige tehnika. Refe»-
rent rõhutas,et üks olulisemaid punkte selle toimingu juures 
on pressitud viigist auru väijakloppimine riideharja selja
ga, kuna muidu ei ole viikidel pikka iga. 

Jube pidi oskama laulu juhatada, olgu ta ise kas või pa
ris konsonant. Vlliuase tuleproovina aga. enne kui Jube võis 
loota, et teda esitatakse värvide saamiseks, tuli tal suu 
Juurest võtmata ära juua pudel Õlut ja kohe selle Järele 
suitsetada kolm sigaretti. Parast seda ei olnud muidugi kel
lelegi kohustuseks, et ta peaks vastu tahtmist jooma või 
suitsetajaks hakkama. Küll näitavad need katsed, et meie or
ganisatsioon, püüdes noorte kasvatamisel täita kooli poolt 
Jäetud lünka. Meie tutvustasime noortele 'asju, millega meil 
elus on tulnud tegemist kõigil, ühel suuremal, teisel vähe
mal määral. 

Vastuvõetud sarcofaaguseks, kandis meie korpii liige kon
vendi ruumides, s.o, Vaarode toas, värvilinti ja kooli vor-
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mimtitsi.. Jube, kes ei tohtinud värvilinti puudutada, pidi 
konventi tulekul oma koolimütsi ara peitma. 

Loomulikult ei jäänud sarcofaagus Vaaril sellises olukor
ras, kus tema toas peeti koosolekuid ja õlleõhtuid, palju 
aega üle õppimiseks. Ometi oli ta üks meie klassi prlmuseld. 
Peale tema kuulus korpi Sarcofaagl liikmeskonda teisigi meie 
l e n n u  p a r e m a i d  õ p i l a s i ,  k e s  k o o l i  l õ p e t a m i s e l ,  1 9 3 7 k e v a 
del said Igaüks direktori pühenduseta llukõltes "Kalevipoja". 

Sama aasta sügisel mõned uhked sarcofaagused, kes olid 
jubedate elu põrguks teinud, leidsid end korp] Rotalia värs
kete rebastena.. Tempora muianturi Aga see oli ju aeg, mida 
olime nii suure Igatsusega oodanud. Ja ma usun, et endised 
sarcofaagused olid tublid rebased. 

Voldemar Siska 
vii2 Roti 

INFORMATSIOON 
GÖTEBÜRG. 

lo., mail astus meile rebaseks Veiko Nelberg. Rebi V. Nel-
berg on sündinud 6. nov. 1931«*. Algharidusega alustas Riik
likus Inglise Kolledžls Tallinnas ning^jatkas õpinguid Angby 

fümnaasiumis Stockholmi3,1015 sooritas üliÕpilaseksami 1952.a. ama aasta sügisel astus Chalmersl Tehnika Ülikooli Göte
borgis, kus õpib laevaehituse osakonnas. 

11.. mail võtsime vastu tegevlllkmeteks: Mart Avatare, 
Vaabo Lumila. Ivar Derrik, Kalle Norrand ja Ülo Riiner. Pa
rast seda oli meil kohviõhtu koos daamidega. Tuju oli kõi
gil hea ja kahetsusväärse nähtena võib vaid märkida, et meie 
noored confrlI oma daame endaga kaasa ei võta. 

Avo Andrekson 
Roti 

MONTREAL» 
Viimane teade Montreali osakonnast "Meie Sides" lõppes 

14.5#56. Kuna vahepealne Informatsioon on ilmselt kaduma 
läinud, siis jatkan taas sellest tähtpaevast. 

12. mail 1956 peetud KKKl-1 (vili Nõmme korteris) lill 
B. Arro kandis ette referaadi "Mcglll'1 Ülikoolist Montrea-
•is". mis tunnistati vastuvõetavaks. Järgnenud EKKJ otsus
tas liii Endel Arro vastu võtta korpi Rotalia tegevliikmeks. 
Samas järgnes kevadkommerss 14 rotaluse osavõtul (nendest 
rõõmustavalt 4 külalist Torontost - 2 lill ja 2 rebi). Pea
le ametliku osa lõppu sõideti koos daamidega Montreali kül
je all asuvasse Roxboro'sse - confri L. Raitare uut maja 
"sisseõnnistama". 30-pealine pere tundis ennast väga hästi -
mille tõttu "õnnistamine" kestis järgmise hommikuni. 

Sügissemestri avataktiks kujunes osakonna suvepäev 8.Ja 9. 
septembril 1956.a.Lae Bleu's - vilüA. ̂Kasaka Ja P. Urvandi 
maaalal - umbes 45 miili Montrealist põhjas - nagedes. Osa
võtjaid kokku 33 rotalust ja külalist. Suvepäev Õnnestua 



Igati hästi. 
4. okt. 1956.a. KKK1-1 tolmus uue praeslidiuml valimine. 

Senf oonfrf J. Klvestu möödunud tegevus-aasta aruanne kin
nitati. Samuti kinnitati laekuri kassa-aruanne ning võeti 
•astu uus eelarve. 1956/57 tegevusaastaks valiti uus prae-
siidium® Roti x confri H. Habicht, Roti xx confri' J.Muursoo 
Roti xxx confri P. Lunin,Roti oldi vili 0. Nõmm. May! coli 
confri' J. Klvestu, Mayi refi vili A. Kasak, Mag! canti vili 
P. Perandl, Arhivaar confri B. Laansoo (raamatukogu ja foto-
arhiivi korraldamine). 

Limi" määratakse % 18.- (mille sees LAF 0 3.- Montreali 
B. Täienduskooli toetuseks % 1.-; EKLI li mi" % 1.- vili 
Pringi poegade jõulukingiks J5 1.-) litaiülikoolis Õppivale 
confrff l.-i liii Ja rebf maksust vabad. 

lo. okt. 5o«a. peeti külalisõhtu vili Nõmme korteris. Ko
hal 12 rotalust Ja 4 külalist. Vili A. Jomm pidas päevakoha
se ettekande korporatsioonidest, andes ülevaate arengust 
maailma algusest pihta kuni tänapäeva korporatsioonideni. 
VÕetl vastu rebi Enn Jomm. 

22* okt. 56.a. peetud KKLi-u õlleõhtust (esmakordselt 
koos läti korporatsioonidega) võttis osa 7 rotalust, kes 
õlleõhtu lõppedes siirdusid kõik koos confrIAuksmann'1 "Van
couveris se ärasaatmise" tseremoonia läbiviimisele. Tseremoo
nia Õnnestumist kinnitab asjaolu, et ärasaadetav alustas 
reisi alles päev hiljem, kui kavatsetud. 

17»nov.56.a. peeti KKKI Ja aastapäeva kommersa seniconfri 
H. Habichti korteris. Osavõtjaid 12. Järgnevast perekonnaõh
tust Barclay Receptlon Hall'ls oli osavõtjaid koos daamidega 
21.. Perekonnaõhtu õnnestus kõigiti hästi (väljaarvatud majan
duslikult). 

18. nov. 56.a. peetud väiksest kaatrlpäevast võttis osa 
8 rotalust. 

12. dets. 56.a. peeti KKKI. confri Habicht11 korteris 7-me 
osavõtjaga. 

27* dets.56.a.malestati vaikselt lahkunud tublit», rotalust-
Fred Tomings't confri Habicht'1 korteris 5 rotaluse poolt. 

29. dets. 56.a. peeti vii! A. Komm'1 uues majas külalis
õhtu. Osavõtjaid lo rotalust Ja 1 külaline. 

13. Jaan. 57*a. KKKI seri confri Habicht'1 korteris. Osa
võtjaid 12. 

7. märtsil 57»a• KKKI seni confri Habicht'1 Juures. Osa
võtjaid 9« Kommerssl laulude hellllndlstamlseks sisselaulmi
ne Vancouverlle, 

3. mail 57«a. KKKi seni confri' Habicht'1 Juures 8 osavõt
jaga. Arutati kommerssl päevakava ning määrati kommerssl re-
ferandld. 
Montreali osakonna perekondlikke uudiseid. 

18. märtsil 1957*a. sündis confri Lembit Raitare'le ja 
abikaasale nende esimene võsu - poeg Robert Jaan. 

Felix Laansoo 
Roti 
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NEW YORK» 
ViiZ kogu ÜSA Koondise koosolekul 16,5-57 valiti Koondise 

laekuriks vill Paul Leemets, isiklikkudel põhjustel tagasi-
astunud vii! S. Reederi asemel. 

16. märtsil pidas mag! kanti confri Feliz Link cantuse 
tundi CiQi-1. Kohal oli umbes kumme rotalust. 

28. märtsil võeti vastu kaks uut rebast: rebi Peeter B. 
Rätsep Wilmingtonist Ja rebf JonV. Shervood-Upsi Connecti
cuti st. Samal päeval valis KKKt magi pauci confri Aksel 
Kiiss'ijK. vanemaks vili Bdmxind Leetaru. 

12.aprillil KKKi valis oldermanniks confri Kalju Vlllota, 
vili Kuusleri tagasiastumise tõttu.Suur tänu vill Kuuslerile 
tehtud töö eesti 

2o. aprillil pidasid kolm rotalust sünnipäevi CjQl-1. 
Palju õnne sünnipäevaks confri Rein Grabbi, Vello Ebrok ja 
Jaan Kuuskvere! Pidu kestis vara hommikuni. 
17. mail pidas viliKogu Koondis NY'gls koosoleku, millest 
võttis osa ka mitu tegevlliget. Referendi haiguse tõttu jäi 
kavas ettenähtud referaat ära. 

13. juunil kell 2.15 p.l. sõidab vili Laantes Argentii
nasse missionari tööle. (Argentiinas olevat palju ilusaid 
naisi, keda saaks ära kosida? Head relsu vili Laantee ja ära 
liiga palju naisi endale kosi! 
15* juunil on Nev Yorgis Kevad Kommerss Eesti Majas algu
sega kell 5»oo. Loota on hulgalist osavõttu. Selle kohta lu
gege Järgnevast "Meie Side" numbrist. 

Vili Leetaru juhatusel on tehtud 121 visiiti 30 vilistla
se Ja kahe vanema confrateri kodudesse. Keskihine visiidil 
olijate arv oli b rotalust. Suur tänu korraldajatele. 

Täname vili Kornevl, Saksamaal, kättesaadud uute rapiiri
de eest. Need viimaks New Yorki Jõudnud, kuigi ainnlt meie 
armastatud seniori kätte ( keegi peale tema pole naid seni 
veel näinud ). 

Tõnis Kelder 
Roti 

STOCKHOLM» 
Rootsi Koondis on oma tegevust Jatkanud kuuliste kokku

tulekute kaudu, kus algosas peame KKKI ja sellele Järgnevalt 
Istume tassi tee ja klaasi veini juures, elustades ja meeniH 
tades vanu kombeid ning arutledes tavalisi päevamuresid. 
Tihti mitmekesistame seda teist osa õhtust referaatidega 
eri teemidel, kantustega ning "korkmeistrld" püüavad omalt 
poolt kaasa aidata tuju tõstmisele. 

EKKI lo. aprillil 1957*a. anti liii Anton Käo'le värvid. 
Noor tegevliige on kutselt insener ning erialalt telliskivi
de tootja. Lähemad andmed tema kohta pidid ilmuma Juba vara
jasemas MS numbris, mida ootame peatselt saabuvat kätte kõi
gile. 

Varsinalssuomalalnen Osakunta pidas oma 51* aastapäeva 
pidustused tänavu 2f. märtsil Helsingis. Sellest võttis osa 
korpi Rotalia esindajana Rootsi Koondise III seniorf confri 

Sven Hansson, kes noorema põlve generatsiooniga sai luua la



heda kontakti, kasuks muie hÕimusÕprusele ning rahvale. Ühe
aegselt pidustustega tolmus Helsingis kaks eesti raamatu
näitust - uks vabade eestlaste Ja teine Nõukogude-Bestl 
funktsionääride korraldatuna. Vabade eestlaste raamatunäi
tus korraldati Helsingi ülikooli avarates raamatukogu ruu
mides Ja ajakirjanduse artiklite Järgi ületas oma väärtuselt 
tublisti N.Eesti näituse. Selle suure vabade eestlaste vaim
sete Jõudude demonstratsiooni Õnnelikuks lahenduseks aitas 
•äga tõhusa panusega kaasa VSO vilistlane mag.Kaarlo Laust!, 
aidates hankida ruumid ning korraldada muud küsimused seoses 
näitusega. Vabade eestlaste poolsest osast võttis tegeliku 
kaaskorraldaJana energiliselt osa asutaja liikme vili Mihkel 
Luht'1 tütar Aime, kes praegu ennast täiendab Helsingi üli
koolis. Meie hõimusõprus on järjekordselt näidanud, millist 
väärtuslikku panust see võimaldaberahvuslikus võitluses ning 
selle edasine viljelemine aimele ühine Ja terve Rotalla huvi. 

Aastavahetusel teatas Varslnaissuomalalnen-Osakunta, et 
nad on loonud ühele rotalusele stipendiumi 4 kuuks kas kevad 
või sügis semestril 19õppimiseks Helsingi ülikoolis. 
Stipendiumi suurus on Smk. 12ooo«- kuus Ja tasuta majutamine. 
Sellest võimalusest informeerisime vastavalt ka USA ja Kana
da konvente, paludes sobivuse korral esitada oma kandidaadid 
stipendiumi kasutamiseks. Rootsi koondise poolt esitati kan
didaadiks sügissemestriks 19?7#a« confr. Jaan leär, kes lõ
petas Lundl ülikooli mat. loodusteaduskonnas Kahtlematult on 
selle stipendiumi loomine toonud palju kasu sÕpruslepinglase 
vahekordade tihendamiseks ning meie hõimusõpruse arendamiseks. 
Praegu korraldab stipendiaatide vahetamist Soomega ka ENSV 
Ja seepärast on vaba akadeemilise nooruse esindaja lähetamiAe 
Soome rahvusliku võitluse Seisukohast väga suure väärtusega». 

Koondise abistamise tegevust on märgatavalt kaasa aidanud 
üksikud rotaluaed. On põhjust esile tuua vili J. Toomes'e 
kaasabil korraldatud perioodilist toetust vili 0. Tlef'1 pe
rekonnale. 

Rootsi "Pro Patria" medaliga dekoreeriti siin hiljuti vili 
Juhan loomes tema 2$ aastase teenistusjuubeli puhul Shell 
Company juures. See on haruldane Juhus, kus välismaalast de-
koreerltakse Rootsi asutise poolt eeskujuliku teenistuse 
eest, millest tegelikult vaid 12 aastat on olnud lootsis. 
Arvesse võeti tema panused ja teenistus Eestis. 

KorplFratl Bstlca 5o.a. juubelipidustused toimusid Stock
holmis alates 9* maist, mil peeti Jumalateenistus kaasvili 
TÕldsepa poolt Stefani kirikus. Laupäeval 11.. mail toimus 
pidulik aktus NMKu suures saalis Ja õhtul perekonnaõhtu res
toran 1'^tersalli ruumes ning vennastuspldu järgmisel päeval 
Oota GiZle ruumes. Aktusel jäi Rotalla tervitus korraldajate 
eksituse tõttu suuliselt üleandmata.Meie esindajatena võttis 
perekonna Õhtust osa senior vili A. Mägi kios abikaasaga 
Ja vennastuspeost III senior confri Seen Hanssi .i.EKLf-u poolt 
kingiti juubilarile hSbekapp, mis sümboolselt asendas sama
laadset kinki 25.a. Juubeli puhul Tartus. 

Vaatamata sellele, et Rootsi Koondise Stockholmi pere on 
mitmel korral kaotanud oma noored hulgaliste timberasumiste 

- 26-



tõttu ülemeremaadele ning nende siirdumise tõttu teistesse 
linnadesse edasiõppimise otstarbeks, püüame siiski taie Jak
suga osa võtta kevadisest rebaste jahist. Kuna tänavu on 
gümnaasiumi lõpetamas ka mitmed oma vilistlaste pojad, siis 
on lootus olemas uueks juuretiseks. 

Uue liikmena tutvustab koondis Illi Anton Käo - sünd.7.4» 
1895 Pihtla vallas Saaremaal. Lõpetas Tallinna Kolledzi 1929 
ning jatkas Õpinguid kõrgemas Tallinna Tehnikumis, hilisemas 
Tehnika Ülikoolis, kus lõpetas ehitusosakonna 193ö#a. Pagu
luses olles konstrueeris Sundsvikis, Rootsis 1945-47.a.mood
sa telliskivi tehase ja alates 1948.a. on tõotanud AB Malar-
dalens Tegelbruk'is konstruktorina Ja ehitustööde Juhatajana. 
Korpi- Rotalla lihtliikmeks vastu võetud 8.11.56.a. Akadeemi
line isa vili Arved Magi. 

Koondise tegevust juhib 1956/7 tegevusaastal presiidium, 
koosseisus Roti x vili Arved Magi. subsenior vili Henno Arro 
Roti xx confri Richard Tedro. Rot. xxx confri Sven Hansson, 
Olderman confri Artur Eistrat. 

Hiljuti pühitses vili E. Viival oma 5o.a. sünnipaeva Ja 
vili J. Velitar sai 60. aastaseks. Kaasvendade siiramad Õn
nitlused juubilaridele nende veergude kaudu! 

Rootsi Koondise postiaadress on muudetud järgmiselt* c/o 
A. Magi,Bhrenstrahlsvägen 3» Stockholm-Bromme, telef.378256, 
mida tähelepanna ametliku kirjavahetuse puhul. 

Kristjan Joost 
vili Roti 

SYDNEY. 
KuTgi mõte, koondada Austraalias elunevaid rotalusl. tek

kis juba palju varem, teostus see alles mai kuul 1953.a. 
Korpi Rotalla 4o. aastapäeval. Seega astub Koondis nüüd juba 
5-dasse tegevusaastasse. Selle aja Jooksul, on linud palju 
aktiivsust,eriti Sydneys elavate rotaluste seas. kes on koos 
käinud korrapäraselt». On voetud juurde 6 uut liiget (1 vili, 
1 end. rebi ja 4 uut rebast), on peetud igal aastal kombeko
haselt kommerssi. kokku 19 EKKi-d Ja 12 KKKi-d, peale selle 
praesi koosolekuid, mitmeid valjasõite, suvepäevi, referaat-
ja külalisõhtuid. EKLi-u presideerimisel 1956.a. korraldas 
Koondis õlleõhtu, millest võtsid osa ka Läti korpi-ide esin
dajad. Ja kella 5-e tee. Meist üritusist räägiti veel kaua 
kui hästi õnnestunulst. Praesi võttis samal päeval osa Läti 
korporatsioonide ühisest kommersslst, ja mei* üksikud esin
dajad on külastanud teiste eesti korp.-ide aastapäevade pi
dustusi. Rotalused on olnud mitu aastat Sydney Akadeemilise 
Koondise ja üliõpilaskonna juhatustes. 

Praeslidluml 4 a. jooksul on ametite jarjekorras olnud 
järgmised* 1953.- 1955.a. vill V. Jaason, vili 0. Karlov,vili 
V. Põder, vili I. Tammelo, 1956.a. confri L. Kletfcenberg, 
confri L. Orav, vili V. Põder, vili I. Tammelo, 1957.a. vili 
0. Karlov, confri H. Johanson, confri L. Orav,vili V. Jaason, 
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Teada olevate rotaluste arv Austraalias on 2o, neist 12 
(5 rlll, 7 confri) Sydneys, 8 (4 vili, b confr!) mujal Aust
raalias. Surma läbi on lahkunud 2 (confri H.Künnapuu ja vill 
Ve Kopli). Rotalla st välja astunud 1 (vili J. Kilmet), Aust
raalia st lahkunud 2 (confri H. Karril Ja confri H. Rükkel), 
tegevusest eemale Jäänud 2(confr. J.Arak Ja confrlG.KLemmer). 

Louis Orav 
Roti 

Rotalused Sydneys.Vasakult paremale* confri G. Juurik,confri 
G. Karlov, confri K. üksküll, vili. R. Kalpus, confr. L.Klet-
tenberg, vili 0. Karlov, vll. S. üusna, vili V, Põder,confri 
L. Orav Ja vill V. Jaason. 

Y1WC0ÜVEH. 
Korpi Rotalla osakonna Vancouverisse asutamise mõte ker

kis akuutselt esile Montrealis kui confri A. Romman Toronto 
tolmu Jalgelt raputas Ja Vancouverisse siirdus. Möödunud su
vel külastas Vancouverit ka confri J. Kivestu Ja koos confri 
Romaaniga tutvustasid nad siin läänerannikul Rotallat esma
kordselt. Kahjuks oli aeg sel korral liiga lühike, et tutvus
tamisest tegeliku organiseerimiseni Jõuda. 

Möödunud oktoobris avanes aga organiseerimiseks soodsam 
väimalus. Tulles tagasi Vancouverisse, olid mul kaasas 
Montreali abiseniorina volitused koos confri Rommanlga siin 
korpi Rotaliale uute liikmete värbamiseks. Toronto konven
diga lepiti kokku, et sidepidamine Jääb Montreali osakonna 
hooleks, eriülesandena confr^J. Kivestule. 



Esimene külalisõhtu peeti 4. dets. 1956.a., kus v3*ti 
vastu ka esimesed uued liikmed, rebi 01af Klasen Ja 1112 
Toivo Laanemäe traditsioonide Ja kommete kohaselt. Montrea
li osakonna confri J. Klvestu'lt oli värske osakonna asuta
miseks kasutada antud korpi Rotalia vapp; värvirapiir sai 
valmis tehtud kohapeal. 

2o. dets. 1956.a. peeti esimene KKK1, millele Järgnes kü
lalisõhtu. Pärast seda on KKKl peetud õhemalt üks kord kuus, 
väljaarvatud aprillis, kus eksamipalaviku tõttu tuli koos
olek edasi lükata 3-dale maile. 

Esimesel KKKi-1 otsustati ka iga kuu pidada vähemalt üks 
referaat, normaalselt enne või parast igakuise koosoleku 
ametlikku osa. Senini on peetud Järgmised referaadid: confr! 
A. Romman- "Väliseestlaste Ja pagulaste küsimus", confri B* 
Auksmann - "Marie Under Ja tema looming", rebi J, Keddis 
"Sportautod" ja Iili T. Laanemäe - "Enesekasvatusest "Toast-
masterlte" klubi raames". Viimane referaat helilindistati Ja 
saadeti Montreali osakonnale. Referaatide helilindistamine 
on kavas ka edaspidi. 

Osakonna loomisele ja tegevusele on aidanud otsustaval' 
kaasa confri Rommani keldris asuva ruumi umber-ehitamlne Ja 
sisustamine CiQi-ks. 

õlleõhtuid on peetud viis, neist mõned peale igakuist 
KKK!-d. Peale selle on peetud ka kolm kantuse tundi kommers-
si laulude õppimiseks. Siinjuures tänu Montreali osakonna 
liikmetele, kes aitasid palju kaasa kommerssl laulude heli
lindi saatmisega. 

1?. mall peeti KKK1 ja EKKi, kus võeti till vastu lill 
Toivo Laanemäe. Sellele Järgnes esimene kommerss ja koosvii
bimine, mille kohta lähemalt liii M. Marlts'a sõlest, kelle 
ülesandeks oli kommerssl protokollimine. Järgmisel hommikul 
peeti kaatripäeva - Ja millist....il Oli ka põhjust, sest . 
kommersslle Järgneval koosviibimisel oli kõige muu k$rval 
pühitsetud ka confri Laanemäe viimast poissmehe õhtut. 

Korpi Rotalia Lääneranniku osakonna nimel tahaksin kõiki 
osakondi ja rotalusl meile kommerssl puhul saadetud tervi
tuste eest.Eriti tahaksin nimetada Kanada vili kogu esimeeri 
vili A. Käbin1it Ja Montreali osakonna vill Lix Laansoo'd, 
kes olid peale tervituste ka põhimõttelisi küsimusi oma kir
jades esile tõstnud; need eriti kuluvad marjaks ära, sest 
puuduvad ju siin vanemad vilistlased, kellelt nõu saaks kü
sida, kui meil noortel kogemustest puudu tuleb. 

Meeldivaks üllatuseks oli kõigile Montreali osakonnalt 
kingituseks saadetud veinikarikas, mis mõni päev enne kom
merssl kohale jõudis. 

Majanduslikest muredest on värskel osakonnal praegu esi
kohal korpi värviesemete soetamine Ja täiendamine, aga sel
lest loodame varsti üle saada. 

Tuleviku kavatsuste hulgas on kavas korraldada suvine 
väljasõit - n.n. "rannapidu" Ja kogu Laanerannlku Ja Kesk-
Kanada rotaluste kokkutulek; viimane tolmuks samaaegselt 
Portlandis (USA-s) korraldatavate eesti suvepäevadega. 
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Läänerannj,1ni osakuna lühluudl seld-kroonlkat. 
2g. okt, 1956.a. sündis confr! A. Rommanfllg Ja abikaasa

le tütar KKRSTI-MAIKB perekonna esimese võsuna. 
15* veebr. 1957»a» sündis liit Haldus Marits*ale Ja Sale-

Katrin Marlts*ale poeg KAR14MALDUS. 
18. mall 1957»»» abiellusid confrf Toivo Laanemäe ja mag. 

Srna Vaitmaa. Laulatustalltuse, mis tolmus Ilusas Islandi 
Bv.-Lnterlusu koguduse kirikus, pidas praost M. Helnem. Isa
meheks oli confr; B. Auksmann ja öheks pelupolslks confr.' 
L., Kosenkranlus Seattle'ist. Montreali osakonnalt oli pruu
dile lillekimp,mida kaunistas traditsiooniline korp! Rotalla 
vSrvlllnte. Laulatustalltusele Järgnes tujukiülas pulmapidu, 
kus oli koos umbes l8o külalist, ja mida Jätkati C!Q!-1 kit
samas ringis, kui pruutpaar oli juba ara "kadunud". 

Boris Auksmann 
Rot! 

ÜÜKD AADRESSID. 

onfrJ &lettenberg, Lembit - Lot 5» Duke Str., Forrstville, 
N.S»V* 

rebi Keddls, Ivar - 3o45£«» H Ave., Vancouver, B.C. 
rebi Klasen, Olaf - 2o28W., 2nd Ave.. Vaneuver, B.C. 
l!l! Marits, Maldus - lo39 Burnaby Str., Vancouver, B.C. 
•11! Vaher, Arved - 73 CaJuga Ave., Toronto, Ont. 
Rootsi. 
confri Derrlk, Ivar - Dybeckgat. lo, Goteborg. 
reb! Nelberg, Veiko - c/o Llnd,Syster Bmmas gata lo,Goteborg. 
Saksamaa. 
confr. Kiss, August - Reinhauser Str. 3» Altlussheim a/Rh. 
Ü>S.A.-
vll: Aasmaa. Ilmar - 151 Valley Viev Dr. Rockvay Tnsp., NY. 
tel. R09-1666T. 
rebi Heltur, Valdmar - looo W. Illinois St., Urbana, 111. 
vii! HÕlpus, Ilo - 119 Avoca Ave., Massapequa Pk., NY., 
tel. LJ1-3795. 
confr! Keder, Virko - lo7 Gales Dr. Apt. A, New Providence, 
NY.. tel. CR3-4325. 
vili Kelder, Sulev - 2o-62 Creseent St., Apt.26, Astorla,Ll, 
NY., tel. AS4-95O$. 
confr! Kelder, Tõnis - sama aadress. 
confr! Kosenkranlus - 4737 6th Ave., NE Seattle, Wash. 
vill Laupa, Harald - 129 Harrisson St., Frankiln Tnp, New-
Brunswick, NY., tel. CH9-874o. 
confri Mathiesen, Edgar -68 E 97 St. ,Apt.3<>jNew York 29, NY. 
rebi Rätsep, Peeter - 22lo Jessup St., Wilmlngtori. Del. 
rebi Sherwood-Upsl, Jon-V. - 5 Meadow Dr., Cos COD, Conn. 
confr! OÖpik, Tõnis - 34 Karen St., West Babylon, Li, NY. 
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l ' A ' H B L E P A N U  J  

Toimetus palub tungivalt kolki Rotalia liikmeid, kes^oma 
aadressi on muutnud või muudavad, kohe sellest teatada mõne
le "Meie Side" toimetuse liikmele (vt. M.S. nr. 1, 1957» lk* 
27). Vale aadress või aadressi puudumine ei võimalda temale 
"Meie Side" kätte saatmist. 

Kunagised "värsked" värvikand 
Jad confr.-id üksküll Ja Orav 
oldi vili Tammeloga. 

Läti Korpiide liidu esimees 
Rotalia kommerssil confrJ-te 
Klettenbergl ,1a ukskülliga. 

"Meie Side" toimetust A. Andrekson, Kr. Joost. A. tfalmet, T. 
Kelder, F. Koop, A. Käbin, F. Laansoo, P. Mägi, V. PÖder, 0. 
Ristmäe. 

Nr. 1957 on väljaantud Austraalia Koondise poolt,Syd
neys, 1. VII 1957.a. 

Tegevtoimetajas V. Põder. 
Tehniline toimkond: H. Johanson (trükk),V. Jaason (kaas) 

0. Karlov (pealkirjad), L. Orav (fotod), Rr Kalpus. 
Nr. 4. 1957. ilmub Stockholmis, 1. X 1957.a., vili Kr# 
Joosti toimetusel. Kaastöö saata aadressil c/o L. Karupaaf, 
Brunnssat. 18 nb, Stockholm C, Sweden, Rootsi osas hilje
malt 1. sept. ja vaijaspoolt hiljemalt 15. aug. s.a. 
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LÕPUKS... 
"Heie Side" toimetamise Ja väljaandmise küsimust on aja

kirja veergudel sõelutud palju Ja põhjalikult. Selle tulemu
sena Ja tänu ühistele püüdlustele oleme nüüd välja Jõudnud 
korralduseni, mis tõotab kujuneda otstarbekohaseks Ja püsi
vaks. Leian, et on kullalt põhjust kasutusel olevat süsteemi 
pooldada täiel määral. Mõelda tuleks veelkord detailidele. 

Omalt poolt arvan, et "Meie Sidel" oleks vaja peatoime
tajat, kes Juhiks ja suunaks tegevtoimetajate kolleegiumi 
tööd je annaks üldlaadiltsl korraldusi. Selleks vöiks olla 
üks tegevtoimetajatest, kellel on kogemusi ajakirjandusli
kul alal Ja kellel on andumust Ja indu selle vastutusrikka 
ülesande täitmiseks. 

Teiseks, toimetuse kolleegium peaks tingimata olema ala
line. niipalju kui see on võimalik, Ja selle koosseisus ei 
tohiks olla liiga noori ja kogenematuid liikmeid, kes toi
metuse tõõle vaataksid ainult kui ebameeldivale llsakohus-
tusele. mida nemad peavad kandma vanemate confraterlte Ja 
vilistlaste mugavuse Ja "ajapuuduse" tõttu. 

Kolmandaks. "Meie Side" välimusele Ja kaastöö keelelise
le kül.1ele tuleks panna senisest rohkem rõhku. 

x x x  
Käesoleva numbri ilmumise puhul tahaksin öelda palju tanu 

kõigile, kes on lahkelt Ja rikkalikult saatnud kaastööd Ja 
kes on sellega meeldivalt kergendanud minu ülesannet. Mureks 
on olnud vaid see, et kasutada olev ruum on 32 lehekülge Ja 
mitte enam. Lähtudes seisukohast, et esitatav materjal olgu 
võimalust mööda mitmekesine, koosnedes pigemini lühematest 
kirjutistest, kuid selle eest suurema arvu autorite sulest, 
olen paratamatult pidanud mitmeid artikleid lühendama. Aja
kirja huvides olen ka kasutanud omavoli artiklite "lihvimisel!! 
Loodan, et mulle seda pahaks ei panda. Samuti usun, et need 
artiklid, mis ruumi puudusel olin sunnitud sellest numbrist 
välja Jätma, ilmuvad järgmises numbris. 

"Meie Slae" uus number läheb nüüd teele Ja koos temaga lä
hevad teele rotaluste kodudesse üle terve vaba maailma ka 
meie südamlikud tervitused Ja head soovid Austraaliast. 

Valter PSder 
vill Roti 
Tegevtoimetaja. 
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Kr.it-. VII aastakäik Stocxholm, 1.10.1957 a• 

Toimetus: Tõnis Kelder, Felix Koop, Kristjan Joost, Avo Andrekson, 
Alfred Kalmet, Valter Põder, Paul Mägi, Oskar Ristmäe, 
Felix Laansoo, Abel Käbin. 

S A A T E K S .  

Väsimatute USA rotaluste algatusel ellukutsutud MEIE SIDE on 
ilmunud juba seitsmendat aastat. Algatajad vedasid paar esimest 
aastat koormat üksinda,varustades tasuta ajakirjaga kaasvendi üle 
terve maailma. Tagasivaadates sellele ei saa muud konstateerida,kui 
olime imponeeritud,selle ohvrimeelse panuse üle kogu Rotalia heaks. 

Teised Rotalia üksused asusid siiski appi USA rotalustele 
MEIE SIDE toimetamisel ja väljaandmisel. Käesoleva numbriga saab 
pühitseda viieaastast tähtpäeva esimese MEIE SIDE numbri väijaandmi 
sest väljaspool USA-d. MEIE SIDE on nüüd kujunenud kõikide vabas 
maailmas asuvate Rotalia koondiste ühisürituseks ja muutunud insti
tutsiooniks ,millel on suur tähtsus Rotalia ühtluse säilitamiseks 
erimaadel. 

Nimetatud areng on võtnud aega aastaid. See küpsemise ja 
valmimise periood MEIE Side osas on nüüd suurelt osalt löpustaadiu-
mis. Eriti käesoleval aastal on löödud viimased tähtsad naelad 
MEIE SIDE hoone valmistamisel. Ülemaailmne toimetus on komplekteeri 
tud ja näidanud end teguvöimsana. Ajakirja väljaandmine erimaades 
toimub kindla kava kohaselt. Kõige rõõmustavamaks eduks võib siiski 
lugeda kaastöö rohkust. Kui mõni aasta tagasi oli põhjust kaasvendi 
ülesse kutsuda kaastöö tegemisele,on nüüd tõsine probleem,kuidas 
kõike kaastööd saab ära mahutada. Seejuures on kaastöö vahendus 
kujunenud elavaks. Erimaadel väljaantud MEIE SIDE numbrid ei kujune 
mitte vastava maa erinumbriteks,vaid sisaldavad artikleid kõikidest 
Rotalia üksustest. Ka käesolev number ei ole selles osas erandiks. 
Võib konstateerida,et selles numbris artiklid Rootsi koondisest on 
vähemuses. Nii palju kui võimalik on püütud artiklid koondada koond 
pealkirjade alla ja igale artiklile on alles jäetud nende algupära 
ne stiil ja kirjaviis. 

Kogu MEIE SIDE kujunemisj ärgu kestel on tehtud püüdlusi,et 
ajakiri saaks,vaatamata sellele,et see toimetatakse erimaades,tihtas 
välimuse. Käesoleva numbriga alates on ka Rootsi koondis otsustanud 
hakata kasutama sama paijundamisviisi ajakirjale,mis kasutatakse 
USA ja Kanada koondiste poolt. Ka see tohiks olla Uks samm edasi 
meie ühise sihi poole - elav.võimukas,nägus ja hästitoimetatud MEIE 
SIDE. 

Kr. Joost 

Rot.'vIl.' 
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MÕTISKLUS MAAILMAPROBLEEMIST. 

FUUsilised rännakud võivad viia meid kaugele,kuid siiski vaid 
piiratud arvu kohtadesse: maapinnalt saame eemalduda veel ainult väikes
tesse kõrgustesse. Mötterännakutel pole sellist piiratust. Millest pole 
inimene mõtisklenud.' Iseendast,kohast ja ühiskonnast,kuhu ta kuulub,enda 
ja oma rahva minevikust ja tulevikust,inimkonnast: kuid ka teistest maa
ilmadest .absoluutsest tõest ja õiglusest.lõpmatusest,igavikust.kõiksusest. 
Nendel mötterännakutel on olnud vähemalt kaudne mõte: nad on teeninud,kui 
mitte muud,siis mõtiskleja enda hingeülendamise sihti: viinud teda valgus-
tatumatele arusaamadele ja aidanud teda leida sügavamat rahu ning väärika
mat õnne kui need oleksid olnud saavutatavad mõtte viibides maa kütkes. 

Mõtisklemine maailmast,kus elame,varematel aegadel teenis neid 
kaudseid sihte,kui ta polnud päris asjatu,päris jõude. Otsest tähtsust maa
ilma- ja inimkonnaprobleemidega tegelemisel polnud. Maailma ei suutnud lõ
puks keegi parandada,keegi ei suutnud teha ajalugu oma tahte kohaselt. Maa
ilm oli see,mis ta oli ja mis ta inimest transtsentreeruvate ajaloojõudude 
läbi kujunes. Midagi olulist uut on toimunud ses suhtes tänapäeval. 

Tsivilisatsiooni areng on kaasa toonud selle hävitamisvõimaluste 
kohutava arengu,milletöttu maailm ja inimkond on mõtlevatele inimestele 
saanud tõeliseks mure- ja hooleobjektiks. Kui inimkonna hävitamine või sel
le tulevate põlvede geneetiliste aluste hävitamine pole võimalik juba prae
gu,siis võib see varsti nii olla mõne vastutustundetu suurvaimu või mõne 
geniaalse hullu mõttesähvatusest kulgeva arengu läbi. 

Inimese enda keha ja vaimu puutuvate teaduste areng viitab sellele, 
et võib peatselt saabuda aeg,kus inimene ise saab kaugeleminevalt võimeli
seks suunama enese ja teiste mõtte- ja tundeelu protsesse,nii et ta teeb 
end selleks,kes te soovib olla. Kuid kas inimene teab praegu,kes tal on 
väärt soovida olla? Inimesel lasub kohustus olla - nagu seda väljendab Uks 
moodsas filosoofias käibiv fraas - olemise karjaseks ja hooldajaks. Kui kas 
inimene,nagu ta on tänapäeval,suudab täita seda kohustust? Suutvana või 
mittesuutvana inimesel ei jää muud üle kui võtta üle funktsioone,mis omal 
ajal omistati Jumalale, saatusel'e ja ajaloo jõududele maailma hoidmisel ja 
kaitsmisel. Kaasaegse tsivilisatsiooni murettekitavalt kiire areng näitab 
Uha selgemalt,et Jumal on maailma nagu maha jätnud: mõtlen selline Jumal, 
keda ollakse harjunud kujutlema hooldava isana. Et tõelist Meie Jumalat 
taas leida vajame oma mõtte ja hinge suuri ümberhinnanguid ja Umberorien-
teerumisi. Vajame uusi viise selle meie Tõelise Jumala teenimiseks,mille-
deks on püsiv ühine koordineeritud töö,püsiv hool ja mure maailma ja inim
konna saatuse teadlikuks kujundamiseks. 

See teadlik kujundamine eeldab ühiskonnateadus te kõrget arengu
taset. Nende tase jätab aga palju soovida. Teadlaste mõtteselgust ja mötte-
siivsust häirivad siin poliitilist,kõlbelist ja usulist laadi eelarvamused. 
Eelarvamuste kütkes on nad võimetud küllaldase otsustavusega taotlema tõde 
ja teisi väärtusi,millede teenimiseta maailmaprobleemi lahendamine pole 
mõeldav. Selle probleemi lahendamine tähendab eelkõige maailma organiseeri
mise probleemi lahendamist,nii et hävitusvõimalus tele,mida on annud loodus
teadused,vastaksid nende hävitusvõimalus te ohjeldamise võimalused õiguslik
kude ja eetiliste printsiipide läbi,mis on rakendavad ja effektiivsed antud 
oludes. 

Maailma ja inimkonna saatuse probleemi lahenduslootus nõuab niisiis 
ühiskonnateaduste puuduste otsustavat kõrvaldamist,nõuab nende kaugeleula
tuvat tõhustamist. On eelkõige vaja taastada võimalus,et teadlased mitmetelt 
ühiskonnateaduste aladelt üksteisega,ja sama ühiskonnateaduse ala teadlased 
omavahel,oleks id suutelised viljakalt mõtteid vahetama. Maailm ja inimteadu-
sed on muutunud nii komplitseerituks,et ükski individuaalne inimvaim pole 
suuteline neid lahtimötestarna ja mõtteliselt haarama. See võib toimuda ai
nult teadlaste laitmatu tööjaotuse,nende püüdluste sümbioosi läbi. Teadlaste 
tööjaotuse probleem,nende kommunikatsiooniprobleem ja nende sümbioosi prob
leem on seega maailmaprobleemi olulised eelprobleemid. Nende eelprobleemide 
ühiseks eelduseks on aga inimese enese paremini tundmaõppimine,kui seda tea
dus ja filosoofia on näidanud seni. Meil on usaldusväärseid teadmusi maa
pinna sügavuste ja taevalaotuste kõrguste suhtes. Kuid inimhinge sügavused 
on vaid alglikult sondeeritud. Meie usk,lootus,armastus ja kõik, mida on 
väärt soovida ning ihaldada,võrsuvad raskesti juurdepääsetavatest inimhinge 
sügavkihtidest,kuhu juurdepääs aga tõde tõeliselt otsivale moodsale teadla
sele siiski ei tohiks olla teostamatu. 

Ilmar Tammelo 

Rot.' vii.* 
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ROTALIA TULEVIK. 

Tuleviku kohta prognoose teha on tänamatu ülesanne. Sellejuures satud 
nii paljudele tundmata teguritele ja "kuldele",et enamasti jääb kölk rip
puma oletustele. Kui Isegi meteroloogid eksivad homsepäeva ilma ennustami
ses ,kuigi neil on tegemist niisuguste mõõdetavate suurustega nagu tuulte 
suunad,temperatuur,körg- ja madalröhkondade liikumine jne.,saati siis ei 
või eksida see,kes satub nii kõikuvale pinnale,kui seda on organisatsiooni 
tuleviku kujunemise vaatlemine,kus peafaktoriks on inimesed oma tungide ja 
püüdlustega ning maailmasündmused. Neid suurusi ei saa kuidagi mõõta. Kuigi 
palju on niisiis üsna ebamäärast,meist olenematut,on siiski ka mõningaid 
olulise tähtsusega tegureid,mis teataval määral olenevad meist,mida saame 
mõjutada ja suunata. 

Üks kõige olulisem tegur on liikmeskond ise. Rotalia kasv,areng ja tu
levik oleneb esmajoones uute liikmete,s.o.noorte üliõpilaste juuretulekust. 
Et seda saada või soodustada,selleks peab olema kontakt noorte tudengitega. 
Kõige tihedam kontakt on aga noortel noortega. Niisiis Uks olulisemaid te
gureid Rotalia tuleviku suhtes on ta noorte kaader,selle huvi oma organisat
siooni vastu ja energia ning oskus sobivaid kaasüliõpilasi oma organisatsi
ooni värvata. Niisugune huvi asja vastu oleneb suurel määral võimalusest ise 
tegutseda ja kohast,kus seda isetegevust saab avaldada,s.o.konvendist ja 
selle korterist. Seepärast on oluline,et seal,kus vähegi võimalik,loodaks 
need eeldused tuleviku arenguks. Kus see on sündinud,on ka tegevus elavam. 
Vilistlastel tuleb siin abiks olla ja oma pung avada igalühel oma helduse 
ja jõukuse kohaselt. Kontaktist kaasüliõpilastega üksi on ikkagi vähe ja 
ülalloetletud voorustest ei piisa siiski veel pealekasvu kindlustamiseks, 
vaid lisaks neile tuleb imponeerida ka oma käitumisega,eduga õppetöös ja 
kutsealal. Kui kõik need ilusad ja elulised nõuded leiaksid head või rahul
davat täitmist,siis peaks Rotalia tulevik olema kindlustatud üsna pikaks 
ajaks. Vähemalt nii kauaks,kuni püsib meie rahvakild maapaos ega ole sula
nud teistesse. Sulamisprotsess ise võtab üsna palju aega,pealegi kui Rota
lia ise oma jõudumööda aitab seda pidurdada. Oletada võib,et vähemalt vilis-
te poegi astub oma isa organisatsiooni ka veel siis,kui muu juurdevool on 
kuivanud. Pealegi pole nii oluline,et juurekasv oleks eriti suur,kui et see 
oleks pidev ja parajasti nii suur,et konvendid suudaksid seda hästi endasse 
sulatada. Vastasel korral jääb omavaheline side nõrgaks ja pärastine äralan
gemine on seda suurem. Äralangemist tuleb igal juhul arvestada,eriti kui 
konventide majanduslikud nõuded suurenevad. 

Niisugune vöiks olla Rotalia tulevik ja niisugused oleksid lühidalt 
need inimlikud tegurid,millest see tulevik oleneb. Seda sel juhul,kui maa
ilmas püsib praegune "külma sõja olukord" või kui suurriigid lõplikult kok
ku lepivad rahuliku kooselu ja praeguste mõjusfääride suhtes. Viimasel juh
tumil tuleks meie lootused vabast kodumaast pikaks ajaks maha matta. Ka 
Rotalia edasisele tegevusele mõjuks niisugune asjade pööre suuresti pidur
davalt. Nagu olukorrad aga praegu on,on niisugune kokkulepe vähe usutav. 
Võimalikum on juba see,et kaugemas või lähemas tulevikus muutub külm sõda 
kuumaks. Igatahes tuleb ka seda võimalust arvestada tulevikku prognoosides. 

Sõda halvaks kindlast Rotalia praegust tegevust ja tulevik oleneks 
sellest,kuidas sõda lõpeb. Keegi ei oska ette näha,kui kaua sõda või selle 
paratamatud järellainetused võiksid kesta ja mis jääb lõpuks järele suurest 
hävitusest. Loodame aga,et tules ja pommirahes hukkub esmajoones diktatuur-
ne mõtteviis,et Eesti saab jälle iseseisvaks,et inimlikud vabadused tõuse
vad jälle ausse ja et üliõpilased kodumaal võivad jälle vabalt organisatsi
oone asutada või enda jaoks valida. 

Olgu sõjaga vöi sõjata,kui optimistlikult oletame,et Eesti vabaneb 
kord võõrast võimust ja et üliõpilasorganisatsioonidel avaneb võimalus oma 
tegevust jätkata kodumaa ülikoolide juures,siis seisaks Rotalia just nii-
samasuguste olukordade ja probleemide ees kui 1922 - 1923. Selle vahega 
vaid,et nUUd oleksid kölk organisatsioonid samas seisukorras. Niisugusel 
juhul oleneks kõik sellest,kui palju confratreid läheks tagasi kodumaale 
oma õpinguid jätkama. Vöi isegi sellest - äärmisel juhul -,kas ja kui pal
ju leiduks neid tegevliikmeid vöi isegi vilistlasi,kes laseksid ennast 
immatrikuleerida kas vöi ainult selleks,et tutvustada Rotaliat ja katsuda 
ajada sellele jälle jalad alla kodumaal. Mitmeti sarnane ka olukorraga maa
pao alguses. 

Repatrieerimine on hell probleem ja suuresti tunnetega seotud. Asjalik 
olles tuleb aga arvestada seda,et inimesed püüavad sinna,kus on paremad elu
tingimused. Nõnda et tagasipöördujäte arv kodumaale oleneb sellest,missugu
sed elutingimused kuskil on ja mida suudab kodumaa pakkuda sel ajal,kui kord 
tagasipöördumine tõesti aktuaalseks peaks muutuma. Seks ajaks võivad olu
korrad olla suurest muutunud võrreldes praegustega. Arvestada tuleb ka neid 
idealiste,kes oma tõekspidamiste pärast ja üldsuse huvides on valmis vahe
tama lihapotte kuiva leivakannika vastu. Ja need viimased ongi alati olnud 

need,kes asja edasi viivad ja teisi kaasa kisuvad. Suur tähtsus on muidugi 
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a sellel,kuidas kodumaa Üliõpilaskond suhtub oma endistesse organisatsi
oonidesse. Nagu viimased teated kodumaalt kõnelevad,pole nad senini siiski 
veel unustanud vanu Üliõpilasorganisatsioone ega vaba Üliõpilaselu. Ses 
suhtes tohiks siis loota soodsat pinda. 

Olen meelega jätnud kalkulatsioonid välja lihe hoopis tundmata suuruse, 
millel võib aga olla määrav tähtsus Rotalia tuleviku tegevuse suhtes kodu
maal, - meie liikmed raudeesriide taga. Kodumaal tegevuse alustamine ei lõ
peta muidugi seniste konventide tegevust. Need jäävad esialgu edasitöötama 
päris iseseisvatena. 

See konspektiivne arutelu Rotalia tulevikust on muidugi lünklik ja 
selles on palju oletuslikku. Teisiti pole see võimalikki. Kõiki olukordi 
ei oska keegi ette näha. Kes oleks näinud,näiteks 19^3 a. ette näha neid 
neid keerdkäike,mida Rotalial on tulnud teha oma suhteliselt lühikese kest
vuse puhul? Kuigi ka inimene oma pürgimustega ja möjutatavusega pole min
gi kindel tegur,siiski tuleb meil,kokkuvõttes,Rotalia tulevik rajada loo
tusele ta liikmete tublidusele,tahtele oma organisatsiooni kasuks töötada, 
et ka tulevikus leidub tulihingelisi idealiste,kes suure osa oma energiast 
pühendavad Rotalia kasuks. Neid on meil tänini olnud ja loodame,et on ka 
tulevikus. 

Vambola Klauren 

Rot.' vii.' 

P. AMEERIKA LÄÄNERANNIKU ROTALUSEID KÜLASTAMAS. 

Oma teistkordsele Vancouveri-reisile asudes Montrealist,oli mulle 
antud kindel korraldus sealse oldermanni confr.' Aimar Rommani poolt,et 
pean kohal olema 26 juunil s.a. kell 8 õhtul,mil pidi toimuma KKK. Päeva
korras polevat küll midagi erilist,kuid on hea võimalus näha ja kuulda Van-
couveri Rotalia peret täies koosseisus. 

Mul vedaski hästi ja olin C.Q. fl määratud ajal. Teatavasti asub C.Q,. 
oldermanni maja keldrikorral. Ruum pole küll suur,kuid küllaldane Vancou-
veri praegusele perele. Massiivne laud,spetsiaalselt C.^. jaoks tehtud conf 
Rommani poolt - võtab oma alla keskmise osa ruumist. Senal Rotalia suur 
lipp ja sellel vapi-kilp. Väikeses kõrvalruumis mõned kapid kirjavahetuse, 
kirjutusmeterj all,värviesemete .klaaside ja isegi õlle jaoks. Laual vapi all 
senlori B.Auksmanni poolt valmistatud värvirapiir. Suurem osa perest oli 
juba koos ja kõva askeldamine käimas. Mustade ja värviteklite segust ma eral
dasin siiski Uhe katmata pea. Vanasti võis C. Q.-1 ainult külaline niimoodi 
Istuda. Nii see oli siingi. Külaliseks osutus ksv.' Voldemar Tamm,kes mu eel
misel aastal Vancouverit külastades oli Vancouveri Eesti Seltsi esimeheks 
olnud. Ei läinudki kaua aega,kui külalise pähe oli siginenud must tekkel. 
Värske 1/1.' on lõpetanud Chalmersi Göteborgis. Juba kajavad rapiirilöögid 
ja senior teatab KKK algusest. Scriba confr.' T. Laanemäe loeb ette eelmise 
KKK protokolli .sissetulnud kirjadest jäi mulle meelde vii." H.Suursööti ring
kiri,milles soovitakse P.Ameerika Lääneranniku Rotalia Koondise organiseeri
mist - Los Angeles.San Francisco,Seattle ja Vancouver - ühiste kokkutuleku
te korraldamist ja ühiste kommersside pidamist. Sõnavõtud on asjalikud ja 
huvitavad. 

Järgnevalt valitakse larkuriks l.'l.' Olaf Klasen. Otsustatakse sissesea
de inventaari raamat. Selle vastutusrikka ülesande saab l.'l.' Kaljo Pöhjakas. 
KKK lõppedes käib jälle kibe askeldus ja juba teatab senior EKK algusest. 
Sellele Järgnevalt võime näha,et l.'l.' Olaf Klasen on muutunud värskeks vär
vikandjaks. Lauale siginevad õlleklaasid ja tekkis tunne,et nüüd saab kord 
igamees vabalt rääkima hakata ja mehise "proosit" hüüda,kuid võta näpust,se-
nioril on veel midagi tagataskus. Senior täidab ka mag.referendi ülesandeid. 
Kui on mehi vähe,tuleb mõnelgi mitu koormat kanda. Siin ei tundu see mitte 
raskusena,sest seda tehakse rõõmuga ja suure kohusetundega. Sõna saab refe-
rant l.'l.' M.Marits. Referaadi teemaks "Toitlustamine". M.Marits õpib Briti 
Columbia ülikooli arstiteaduskonna viimasel kursusel. Et anda välkest pilti, 
olgu mainitud,et referent on oma 6 jalga pikk,sirge ja sihvakas,sorava jutu
ga ja Võrumaalt pärit. Sissejuhatuseks referent märgib,et ettekandeks on 
antud talle maximum 25 minutit ja sellele vastavalt ta käsitab antud teemi. 
Referaadi ettekandmise jooksul sai meile igale selgeks,et antud aeg on liiga 
lühike sellise laiaulatusliku teema selgitamiseks ja ettekandmiseks ning 
Didurdab ilmselt referenti,kes pidi tegema suuri kärplmisi oma referaadis. 
Kes meist ei tahaks kuulata eriteadlase näpunäiteid,kuidas hoiduda kehakaalu 
suurenemisest,millest tekivad südamehäired jne., ja kuidas need on seoses 
toiduga,mida me igapäevase leivana tarvitame. On tõsiselt kahju - kui hästi 
ettevalmistatud ettekanne ainult väikesele kuulajaskonnale kättesaadav on, 
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ja kui ajapuudus ei luba eriteadlasel vabalt rääkida. Sellest saadi väga 
hästi aru ja järgnevate referaatide jaoks pidi tulevikus varutama terve 
ohtu. On heameel äramärkida,et referaadi arvustamine on läbiviidud kindla 
korra ja kava järgi:1)Sisu, 2)Ettekandmise viis, 3)Referendi käitumine 
ettekandmisel, l|.)Eesti-keele oskus. 

Mag.'ref.' küsitleb igat kuulajat avaldama oma arvamist. Siin ei saa kasu 
mitte ainult kuulaj ad,vaid referent võib kuulda auditooriumi kriitikat ja 
õppida tehtud vääratustest. Referaati sõeluti hoolega. Märgiti kohe ära,et 
referent oli poetanud sõna "rasev" - eestikeeles olevat "rasv". Minu kui 
võrukese kõrvale tundus see muusikana,et Maldus pole unustanud oma kodunur-
ga keelt ja on vääriline ja tubli järglane Vastse-Antslast pärinevaile esi
vanemaile. Leiti ka mõned võõrkeelsed terminid,mida vabalt saanuks asendada 
eestikeelsete vastetega. Kell oli kesköö lähedal,kui lõpetati arutelu ning 
referaat tunnistati üksmeelselt vastuvõetavaks. 

Tahtsin proovida Vancouveri rebaste mehisust ja pikendada hoogsat 
koosviibimist. Reb.' Ivar Keddis oli parajasti käepärast. Andsin rebasele 
mõista,et üks pudel konjakit vöiks veel lisaks olla ja kas Vancouveris on 
võimalik saada sellist jooki nii hilisel tunnil. Kui 8 minutit hiljem pudel 
Hennesseyd lauale pandi,oli mulle selge,et nii lihtsate asjadega siin rebast 
"püüda" ei maksa. 

Vaatamata hilisele ajale ja et järgmine päev oli tööpäev,polnud kellel
gi kojuminekuga kiiret. Viimasteks jäid siiski värske värvikandja,oid.' ja 
1.' 1.' Maldus Marits. Umbes kella 3 paiku jätsime C.Q. ja liikusime edasi 01a-
fi juure kohvile - muidugi oli ka sinna juure kuuluvat,mi11ega meid hoolega 
kostitati. Võttis aega kuni kella 'y-nl ,kui taipasime,et aeg oleks ära minna. 
Praeguseni mul on ikka veel süütunne pr.Klaseni ees,kelle öörahu meie häiri -
s ime. 

Järgmisel õhtul otse peale rahvatantsu-harjutust (ka sellest 1öuavad 
sealsed rotalused osavötta - confr.' Laanemäe ja Auksmann abikaasaga) oli 
ettenähtud soome saun - koos esivihtleja confr.' Auksmanniga. Ja Vancouveri 
Soome saun on meisterteos,mille sarnast ei leidu ei Stockholmis ega Göte
borgis,ka Montrealis mitte. 

Reede õhtul olid confr.' Auksmann ja Laanemäe abikaasadega taas tege
vuses - seekord näidendi proovil. Kuid kõigele vaatamata leidus meil siiski 
ka aega maha istumiseks ja vestluseks tassi kohvi juures. Kellelgi polnud 
kiiret oma suvilasse vöi asuniku-taliu sõitmisega - nagu on tavaline Mont
realis vöi Torontos nädalalõppudel. Vancouveris pole vist sellist vajadust, 
kuna linn ise pakub kõike,mida mõnusaks nädalalõpuks vajatakse: Liivased 
supelrannad suurepärase Vainse Ookeani veega ulatavad linna sisse ja on 
mõne minuti jalutuskäigu kaugusel. Kes soovib nautida mägede vilu,näit 
Rommani kodust tunnise automatka järele vöid olla 3500 jalga kõrgel "St. 
Seymouri mäe tipus. Peenikesele perele ja endalegi on nauditav "Stanley 
Park" otse linna sees - loomade,lindude,totem -polide ja avarate muruplat
sidega. 

Esmaspäeval 1 juulil teen väikese kõrvalhüppe Seattlesse USA-s. 160 
millise vahemaa katab lennuk lühikese ajaga. Kiire kontakt sealse ainsa rot' 
confr.' L. Kosenkraniusega, kes töötab sealseis Boeningi lennuki tehaseis ja 
vabal ajal organiseerib sealsete eestlaste ühisüritusi. Järgmisel hommikul 
jätan Seattle. Ilus ja vaikne linnake - umbes Stockholmi suurune. Teda pee
taksegi P.Ameerikas samaks,mis Stockholm Vanas Maailmas. Vancouveri plussiks 
aga on mäed,mis Seattlest eemale nihkuvad - paistavad ainult paar kõrgemat 
lumist tippu. 

Tagasi Vancouveris. Ikka lähemale nihkub ärasõidu aeg. Vancouveri rah
vas valmistub söi"duks Portlandi eestlaste suvepäevadele. Veel visiit Maritsa 
perre - siis confr.' Romman abikaasaga toovad mu lennuväljale. Palju tänu pr. 
Auksmann ja Boris - nende valge auto kadus just nurga taha. Toivot ei saa 
kätte,on läinud tööle. Suur aitäh pr.Laanemäe. Enam kui nädal olen olnud 
teie katuse all. Kahju on lahkuda headest sõpradest. Palju tänu kogu Rotalia 
perele Vancouveris. 

P.S. Tagantjärele kokkuvõtet tehes kõigest läbielatust - tundub otse usku
matuna kui võrdlen praegust oma eelmise külaskäiguga 10 kuud tagasi. 
Tollal oli confr.' A. Romman ainuke rotalus Vancouveris. Kui tollal ühel 
hilisõhtul - peale pingutavat Vancouveri vaatamist ja mõnusat suple
mist, Aimariga vaikselt klaasikestj taga istusime ja kui mina enam Van
couveri kiitmiseks küllalt superlatiive ei leidnud,arvas Aimar,et elu 
on natuke igav:"Mitte - et poleks küllaldaselt meelelahutust linnas, 
vöi puudu kaasmaalastest (neid oli juba tollal 1000 ringis). Kuid ei 
ole nii,nagu oli Montrealis vöi Torontos. Seal oli Rotalia. Olid koos
olekud,kommersid,suvepäevad,perekonnaõhtud. Oli Igal ajal võimalus 
külastada oma kaasvendi - olid kõikjal teretulnud." 
Tookord oli olukorra muutmiseks 2 võimalust: 1) Kas tuleb Vancouveri 
tuua rotaluseidjvöl 2)tuleb Vancouveri luua "Rotalia". Mõlemad võima
lused tundus id ühtviisi võimatutena. Töösaamine Läänerannikul on palju 
raskem kui idas,kuigi kliima parem,linn ilusam,elutempo rahulikum. 
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Teine võimalus - samuti lootusetu ihuüksinda,kuigi noori siin leiduks.See
kord Aimar jäigi selle lahendamata probleemiga Uksi. 

NUUD 10 kuud hiljem on Rotalia Vancouveris tõsiasi - nimekirjas juba 
8 alaliselt kohal viibijat. Oma C.Q, ja mis peaasi - valitseb terve ja elu
jõuline Rotalia "vaim" - täis noorustuld ning teotsemis-indu. See on kõige 
tähts am. 

Juhan Kivestu 

Rot.' vii.' 

ELUKUTSE VALIKUST. 

Mainitud teemile sattusin kahel põhjusel: 1)"M5IE SIDES" no.2 il
munud intervjuu intervjueerija kuuenda küsimuse "missugustele aladele on 
nõudmine Kanaada tööturul ja missuguseid alasid peaksid meie noored oma
le ülikoolis valima?" ning 2) enese veendumuse tõttu,et elukutse valikul 
on määratu suur tähtsus kogu edaspidises elus,mispärast tähelepanu juhti
mine sellele küsimusele ei oleks ülearune. 

Kuna olen tegutsenud õige mitmel kutsealal,Eestis agronoomina ja 
talupidajana,Saksamaal algkooli ja gümnaasiumi õpetajana,siin Tanganyikas 
joonestajana,maamõõdu- ja loodimistöödel ning lõpuks peale aastaid kestnud 
enesetäiendamist tegutsedes iseseisvalt arhitekti ja ehitusinseneri üles
annetes,siis usun,et olen õigustatud avaldama oma arvamist elukutse vali
ku üle puht oma isiklike kogemuste põhjal. 

Suurema osa omast elust kulutame oma kutseala õppimiseks ning hil
jem õpitud alal töötades,mispärast pole sugugi ükskõik,kas meie tulevane 
tööala pakub meile rahuldust vöi valmistab see pettumuse. Eksimust hiljem 
parandada pole enam nii kerge ja see nõuab aega ning lisa kulusid. Seepä
rast tuleks kaaluda põhjalikult enne,kui langetatakse otsus oma kutseala 
valikul. 

Tavaliselt lähtutakse kutseala valikul kahest seisukohast,nimelt 
huvi ning teenistuse võimalustest. Viimane lähtepunkt mängib üldiselt suu
remat osa eriti nende juures,kelledel puudub kindel väljakujunenud huvi
ala. Siin seisabki see punkt,millest tahaksin kõnelda. Ei ole sugugi õige 
uurida ainult "turu konjuktuuri" ning puht selle järele langetada oma ot
sus elukutse valikul,targem on enesele selgeks teha,kui see pole veel sel
ge,milline ala vöiks kõige enam huvi pakkuda,tutvudes üksikasjaliselt nen
de aladega,milliste suhtes vöiks olla enam-vähem huvi ning alles selle 
järele langetada lõppotsus. Arvamine,et paremini tasutavad elukutsed või
vad tuua igal juhul majanduslikku kasu,pole alati õige. Kui valime näiteks 
ala puht "turu konjuktuuri" järele,kuid enesel puudub valitud ala vastu 
huvi ja anne (huvi ja anne on üksteisega lähedalt seotud),siis võime küll 
kaua oodata haljale oksale tõusmisest. Valides aga enesele huvi kohase 
töö,siis on meie võimed sel alal palju suuremad ning edasi jõudmine kind
lustatud,millele kaasub koos positsiooni tõusule ka sissetuleku tõus. Tei
seks , tegutsedes ja töötades alal,mis pakub enesele huvi,ei tekki töö vas
tu tüdimust ega tunnet,et see mille kallal me tegutseme on vaid "tühi töö 
ja vaimu närimine". Vastuoksa,kui meie tööala ei paku meile mingit huvi 
ning me oleme sunnitud töötama ainult selleks,et elu ülalpidamist hankida, 
siis sarnane olukord viib töötaja tüdimusele mitte üksi töö suhtes,vaid 
võib mõjustada negatiivselt isiku ellusuhtumist üldiselt. Näiteid selle koh
ta võib kullalt leida meie pagulas-haritlaskonnas. Haritlaskond on sattu
nud paguluses palju raskemasse olukorda,kui mitteharitlased,sest ümberasu
misega võõrsile on tulnud paljudel unustada oma elukutse ning asuda ülal
pidamist teenima tihti füüsilise jõuga,kaotades selle aja ja vaeva,mis ku
lutatud oma kutseala omamisel. Enamasti on tulnud neil vastu võtta töö,mi
da pakkus turu konjuktuur,arvestamata sellega,kas see ala pakkus huvi vöi 
mitte. Ka mina olen Uks neist,kellel tuli siia maale asudes haarata kinni 
"õlekõrrest" ning vastu võtta koht valikuta, õnneks aga sattusin alale,mis 
äratas minus erilist huvi ning ma kahetsen kibedasti,et ma ei asunud seda 
ala õppima kohe peale gümnaasiumi lõpetamist: see ala on arhitektuur,mil
lega ma ka praegu tegelen,ja milline on väga vaheldusrikas loov töö,mis 
mis valmistab rõõmu ning pakub rahuldust,kui töö on valminud ja õnnestunud. 
Kuid mitte Uksi arhitektuur,vaid igasugune loov töö peaks valmistama selle 
tegijale rõõmu,kui selle vastu tuntakse huvi. Nii näiteks eluneb samas lin
nas Uks šveitslane,kes on õppinud ehitusasj andust ja tegeleb ka sellel al
al,kuid ei küllalt kahetseda,et ta pole õppinud filosoofiat,kuna õpitud 
ala teda üldse ei huvita. 

Ka tööalad,mida ei sae otseselt nimetada loovateks,kuid millised paku
vad oma tegevuses vaheldust vöi võimaldavad avastada uusi ning paremaid töö
võtteid vöi leiutisi,ei saa muutuda tUUtuks,kui ala vastu tuntakse huvi. 
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Raskem on leida huvi šabloonili ses büroo töös ja üldse töös,mis käib 
kindla rutiini järele ja seepärast sarnast liiki töö võib muutuda aja jook
sul tüütuks neile,kes loodavad töös leida vaheldust ning elavust. Seda 
liiki töö sobib neile,kes armastavad töötada vaikselt kusagil laua taga, 
täites oma päevast-päeva korduva šabloonillses rütmis ning on õnnelikud, 
et ei tarvitse oma pääd murda igasuguste keeruliste probleemide lahenda
misel. 

Tööalad,mis võimaldavad tegutsemist iseseisvalt,s.o. ise oma pere
mehena ,on kindlasti eelistatavamad. Esiteks vabanetakse siis kõikidest 
"bossidest" la tüütutest ning siduvatest büroo tundidest,olles ise oma töö
aja ja töö suuna määrajaks,mis juba omaette on suureks väärtuseks,teiseks 
on see ka enamasti majanduslikult palju tulutoovam ja peaaegu ainukeseks 
teeks "haljale oksale" jõudmiseks. Iseseisvalt tegutsemine on küll seotud 
riisikuga.mispärast ettevaatus on siin paratamatult vajalik ning igal ühel 
tuleks ise otsustada,kas ning millal on saabunud'moment alustada tegevust 
ise oma peremehena. 

Kokkuvõttes tahaksin veel rõhutada,et huvi on olulisem tegur' kutse
ala valikul. Kuna igal isikul on erinevad huvid ja vastavalt sellele ka 
erinev hinnang ühele ja samale alale,siis ei ole ka ühtki ametiala,mis 
sobiks mustrina kõigile,vaid igaüks valigu omale ala vastavalt sellele mil
le vastu ta tunneb huvi ja milleks ta on "kutsutud". Kui talitame selle 
põhimõtte järele,siis ei too me sellega omas tulevases tegevuses rahuldust 
mitte üksi enesele,vaid suudame pakkuda oma tegevusega ka paremaid resul
taate kogu inimkonnale. Kui on eksitud oma esialgses fakulteedi valikus 
ning ollakse hiljem pettunud,siis pole põhjust kahtlemiseks,vaid tuleks 
kohe valida uus ala,mis pakuks huvi ja tooks südamerahu,käies vanasõna jä
rele: "Parem hilja kui mitte kunagi". 

Harry Põdersoo 

Rot.' vii.' 

KIRI OLDERMANILE. 

Kallis Olderman.' Värvilindile,mille sain Sinult,on kirjutatud: 
"Tublile rebasele... Oldermanilt -25-IV 38." Ma tean,et valmistasin Sul
le küllaltki palju muret,võibolla rohkem,kui mõni teine meie hulgast.Sul 
oli nii mõnigi kord põhjust mind isalikult noomida. Aga kõigest sellest 
on juba nii palju aega mööda ja ma usun,et Sa ei tahagi,kui neid pahan
dusi Sulle meelde tuletan. Sina olid need unustanud juba tol korral,kui 
Sa mu värvide saamiseks esitasid. Nagu unustab isa oma poja nooruse pa
langus tehtud rumalused. 

Kirjutan Sulle pigem rebasepölve rõõmsatest päevadest meie kallis 
Taaralinnas. Meie ohjeldamatu noorus ind laskis meil pidutseda nii mõne
gi öö,kuni uus päev leidis meid õllekannuga konvendi korteris kamina ees. 
Vöi naasnud C.Q.-le mõne vilistlase sünnipäevalt kibekülma telvehommiku 
varastel tundidel,jätkus meie pidu köögis. Siin tegime tule pliidi alla 
ja kogunesime toolidega pliidi peale. 

Kas meil ka loenguteks aega üle jäi? Tublidel rebastel küll mitte 
palju. Aga me olime noored ja teadsime,et meil pole tarvis rutata. Enne 
lõbu,siis töö^ 

Kuigi mu värvitekkel ja lindid,sini-must roheline,näivad veel nii 
värsketena,on sellest päevast,kui ma nad sain,ometi nii palju aega möödu
nud. Nii palju,et mälestused rebasepölvest,mis lõppes õhtuga,kui Sa mu 
värvide vastuvõtmiseks suurde saali viisid,on vaid rida üksikuid pilte. 
Aga kirjutan Sulle nendest,nagu nad mulle üksteise järele vaimusilma eest 
mööda libisevad. 

Oli ükskord tublisti üle südaöö,kui Sa märkasid,et rebane P. oli 
ära kadunud. Mõned rebased,nende hulgas ka mina,said Sinult käsu kadunud 
lammas üles otsida ja tagasi tuua. Sest niisugust kommet ei ole,et keegi 
ilma luba küsimata ära läheb,olgu ta nii väsinud kui tahes. 

Rebane P. ei elanud konvendist kaugel. Korteri uks aga oli lukusta
tud. Koputamisele ei tulnud mingit vastust. Läksime siis tagumise toa 
akna manu ja kuulatasime. Mees magas mis norinal. Kloppis ime aknale,põru
tas ime rusikatega vastu seina. Ei mingit tagajärge. Kui olime veidi nöu 
pidanud,märkas ime kõrvalhoone seina najal redelit. Võtsime selle mitme
kesi kätte nagu muistsete sõdalaste müürirammija. Kui nüüd sellega vastu 
puuseina tormi joosta,peaks kaasrebane ometi üles ärkama. Tegelikult sai
me oma sõjariista ainult Uks kord kasutada,sest unest ülesehmatatud maja
elanikud tulid akendele ja ustele ning tõstsid kisa. Meil ei jäänud muud 
üle,kui kiiresti jalga lasta. Kallis kaasrebane aga magas rahulikult edasi. 
Tagasi C.Q.-1 saatsid Sa meid alla kööki vett tooma,mis meil tuli laulu 
saatel sisse võtta. Me ei olnud Su käsku täitnud. 
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Kui ma nüüd kujutelmas uitan konvendi ruumides,rebeneb unustuse 
hämar loor siin ja seal,lastes mõnd detaili paista nii selgena,nagu oleks 
see käegakatsutav reaalsus. Ma seisatun suures saalis ja imetlen taotud 
rauast suuri kroonlühtreid,mille valguskehad on nagu klaaspokaalid punase 
veiniga. Siin,suure vapi all andsin ma oma pühaliku tõotuse olla ustav 
Rotalus. Siia saali kaeti rikkalikud peolauad,mis ulatasid edasi väikse
masse saali,kus tavaliselt peeti konvendi kooolekuid. Siis kõlasid võimsad 
kommersilaulud vennastuspeoks kogunenud meeste suust. "0,burshi hiilgus 
endine","Kui söpre ringis rõõmsalt istun," Vandelaul. Ma pole enam kunagi 
kuulnud lauldavat nii meeliköitvalt ja vägevalt: "Laul teeb rinna rõõmsaks" 
kui Tartus Rotalia kommersil. Ja üle kõige sätendasid kroonlühtrite 
veinipokaalid. 

Vaene rebane aga,kui tal lubati lõpuks koju puhkama minna,ei saanud 
uinuda,sest pidukära kõmises tal kõrvus ja ikka ning jälle nagu oleks 
keegi hüüdnud: "Rebane."' 

Ma käin ka teisel korral. Vasakut kätt on väiksem vaikne" tuba,mida 
kasutati peamiselt,kui keegi tõi majja mõne tagasihoidliku külalise. Mäle
tan, et ühel Õhtul oli meil siin külas üliõpilane Saksamaalt. Too jutustas, 
et neil olevat floretikäsitus väga kõrgel tasemel. Nii florett,kui vastase 
takelaash olevat ühenduses vooluallikaga. Floreti puudutades vastase take-
laashi on vooluring ühendatud ja elektripirn kontrolltahviil läheb põlema, 
registreerides tabamust. Seepääle käskis confr." M. mul välja tuua meie at
ribuudid,et võiksime külalisele demonstreerida rapiirikäsitlust. Minul kui 
rebasel tuli vastu võtta confr.' M. pealelöögid ja ma kinnitasin külalisele, 
et kuigi meil ei ole elektrilist registreerimist,võin ma hiljem kõik schmis-
sid oma õlalt ära lugeda. 

Paremat kätt,möödudes presiidiumi ruumist,jõuame lugemistuppa. Siin 
toimusid ka paukimistunnid. Hiljem vöis läbipeksetud rebane kodus peegli ees 
uurida oma kibedat õlga lugedes siniseid rapiirivorpe,mis sinna oli läbi 
takelaashi löönud mag.'paucandi confr." H.Hindrekuse valus rapiir. Järgnevatel 
päevadel,enne ärakadumist,muutsid need vorbid veel .mitu korda värvi. Nii kan
dis ka rebane värve. Ainult ta ei tihanud neid kellelegi näidata. Ja ma ei 
saa muidu,kui pean puhtast südamest, ütlema: need olid toredad ajad.' 

Mingem nüüd alla purgatooriumi,kus rebased pidasid oma koosolekuid, 
kui EKK esimesel korral koos istus. Meie ettevõtete hingeks oli rebaste seni
or kaasreb." Villu Karupää. Siin arutasime rebaste asju ja pidasime sõjanõu 
confraterite vastu vastu,teades ometi,et värvide saamisel meie kõik,Uks varem 
teine hiljem,oma vastaste leeri üle läheme. 

Nood karikatuurid purgatooriumi seintel. Mulle,samuti kui võiksin öel
da igale meie pere liikmele,kes on purgatooriumis käinud,on eriti meelde 
jäänud pilt,mille juures seisis salm: See võim,mis mul Rotalias. On sulgi 
seal Itaalias." Ma pole ka unustanud väga õpetlikke sõnu,mis seisid ühe tei
se pildi juures: "^er grösste Feind des Menschenswohl, Das ist und bleibt 
der Alkohol. Doch in der Bibel steht's geschrieben: Du solist auch deine 
Feinde lieben." 

Mäletan,et ükskord istusime purgatooriumis: kümmekond rebast ja ainult 
üks noorem confrater. Ühel confrateril polnud sugugi lihtne Uksi niisuguse 
hulga rebastega toime tulla. Sest kuigi rebased austasid vanuseprintsilpi ja 
täitsid käske vastuvaidlemata,püüdsid nad ometi,kui vähegi said,confrateri-
tele vingerpusse mängida. Tookord jõime õlut Tartu kombe kohaselt suurest 
savischoppenist. Üks kaasrebastest pidi mingi pahanduse pärast sisse võtma. 
Confrater laskis seda teha õllega ja ütles seepeale: "Nagelprobe." Rebane 
valas talle kolmveerand schoppenit õlut varrukast sisse. 

Tulid jõulud. Jõulukuuse oleks võinud osta turult,kuid konvent otsus
tas,et selle peavad rebased tooma vii.' H. Põdersoo talust. Vastavasse ekspedit
siooni määrati reb.' reb.' Vaaro,Karupää,Põdersoo ja mina. Selle vastutusrikka 
ülesande eduka läbiviimise kindlustamiseks määras konvent ka raha sõidukulu
de katteks ja ühtlasi vedela proviandi muretsemiseks. 

Mäletan nii selgesti,nagu oleks see olnud eila,kuidas me ühel varaja
sel külmal talvehommikul sammusime lume krudisedes jalgade all Tartu jaama 
poole,et Petseri rongiga vii.' Põdersoo tallu sõita. 

Kohale jõudnud,hakkas ime köigepäält keha kinnitama eesti talu rikka
likult laualt. Et saada õiget inspiratsiooni kuuse valikuks,pruukis ime oht
ralt märjukest kaasavõetud pudeleist. Seal oli ka üks niisugune jook,millel 
oli kõrs sees ja pudelisildil pulli pilt. Lõpuks leidsime,et on viimane aeg 
metsa minna. Sumasime põlvini pehmes lumes ja meie inspiratsioon oli nii 
hea,et iga kuusk oli ikka ilusam kui teine,võta kas vöi terve mets maha. 
Aga meie ei jätnud enne,kui olime kõige uhkema puu välja valinud. 

Kava kohaselt pidime koos kuusega Põdersoo hobustega konventi tagasi 
sõitma. Enne seda pikka reesöitu tuli aga veel külmarohtu võtta. Peale teis
te jookide oli meil veel alles oma tubli pool pudelit toda kõrrega märju
kest ,Subrovka oli ta nimi. Tulemus oli,et subrovka murdis minu. Teistel ei 
jäänud muud üle,kui oodata minu toibumist,sest kuna oli võrdlemisi külm ilm, 
ei usaldanud nad "laibaga" teele asuda. (Metafoor külmast ilmast ja laibast 
on vist natuke vildak,aga olgu peale) Igatahes ei olnud ka teised pikast 
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reesöidust väga vaimustatud. Niisiis anti sulasele käsk kätte kuusk Tartu 
viia. Tal tuli minna Riiamäe restoraani öue,kust siis meie ise edasi kon
venti sõidame. 

Õhtupoole tuli mulle jälle eluvaim sisse,nii et võisime rongiga Tar
tu tagasi sõita. Õhtuks jõudis ka kuusk kohale. Nüüd väherdasime lumes,et 
jätta muljet,nagu oleks meil väga raske teekond koos lumetormiga seljataga, 
asusime ree peale ja kihutasime konvendi ette. 

Sinu korraldusel oli suure vaevanägijäte jaoks kaetud purgatooriumis 
laud kuumade viinivorstide,hapukapsa ja valge viinaga. Pärast,kui kuuske 
hakati üles seadma,leidsid Sa,et kuramuse poisid olid vist purjus olnud, 
sest puu oli lihe küljega. Aga sellest ei olnud lõpuks väga viga,kuna lage
dam pool jäi vastu seina. Peaasi,et kuusk oli oma vilistlase talust ja 
oma rebaste poolt toodud. Mis puutub subrovkasse,siis hakkas mu süda iivel
dama veel aastaid hiljem,kui keegi vaid mainis seda nime. 

Minu rebasepölve kestel,ja minu teada ka hiljem,ei korraldatud enam 
rebaste lendu. Kui ma veel päris noor rebane olin,tohtisime confrateritelt 
õlut näpata. Kahjuks ei mäleta ma enam,mis oli vastav terminus technicus. 
Näiteks,kui mõni confrater saatis rebase tooma tosinat õlut ja ei pannud 
tähele,et ta tegelikult sai ainult üksteist vöi veel vähem,oli asi kõigiti 
korras. See ilus komme aga kaotati,sest noort inimest ei tohtivat varastama 
õpetada. Naljakas,mis oli sel vargusega tegemist. 

Esimesel mail olin ma noor värvikandja.Tagasi vaadates rebasepölvele 
pean ütlema,et see oli kõige ilusam aeg. Mõnikord oli küll raske ja vöis 
juhtuda sedagi,et sulle tehti ülekohut. Ometi olid sa suure organisatsiooni 
hoole all ja kui sul oleks tõsiselt tarvis olnud.oleks sul võimalus olnud 
kaitset ja nõu otsida oldermanilt vöi oma akadeemiliselt isalt. Tegelikult 
sai aga iga õige rebane ise oma asjadega hakkama. Ja kui ta tundiski,et 
talle oleks nagu ülekohut tehtud,siis oli see noore inimese veel väga nur
geline mina,mis vajas tahumist. Mitte kellelegi meist,ei rebasepölves ega 
ka noor värvikandja olles,ei tulnud päha nõuda,et meie eelkäijate poolt 
loodud ja edasikantud kodukord ning traditsioonid tuleksid nüüd järsku meie 
hetkeliste soovide kohaselt ümber korraldada,nii et meie noored võiksime 
olla sama tähtsad kui vanad. Tollal tunnustas igaüks,et kana on igal juhul 
targem kui muna. Ja meil oli aega oodata,kuni ise vanaks saame. 

Kallis 01derman,mul on nüüd natuke imelik,et kirjutan Sulle kõigest 
sellest. Ma tean,et Sina saad minust aru. Aga kirjaga on alati nii,et see 
võib sattuda ka mõne teise kätte ja. kes siis jõuaks seda hurjutamist kuula
ta. Et näe,niisugused nad olid,muudkui pidutsesid ja purjutasid. Sest ega 
igaüks vöi teada,et meie arvates oli kange mees alles see,kes peale muud 
tegi ka tõhusat tööd ja õppis. Köi-ge parem on s iiski,kallis 01derman,kui 
Sa seda kirja kellelegi ei näita. 

Muide,kas Sa oled lugenud Arthur Koestleri memuaare "Arrov in the 
Blue"? Seal on peatükk "A Bunch of Cosy Cannibals", mis käsitleb Viini üli
õpilasorganisatsioone. Kus on meie Arthur Koestler,kes oskaks samuti kirju
tada Tartust ja selle korporatsioonidest? 

Ent Koestler ütleb: "if I seem to romanticise my memories of that 
intellectually absurd,emotionally very satisfactory association,it must be 
due to an echo of its warm camaraderie. It is certainly a paradox that these 
extremely cons ervative,foss ilis ed,braggning and duelling Burschenschaften 
were psychologically healthier than any closed community or clique that I 
have come across since." 

Ma ei tahaks hästi nõustuda,et see on vaid paradoks. Kui see aga 
tõesti nii on,siis pean tunnistama - ma armastan paradokse. 

Tervitades Sinu 

Volli Siska 
Rot .'vii.' 

PROMILLED JA MINA. 

Kangeid jooke tunti ja valmistati juba igivanal ajal. Varasemad kir
japandud . ''dokumendid" teatavad kuidas' Noal tekkis tutvus viinamarja mahla
ga" Arara-ti mäe jalal. Olympose viinamarja aedades kumardati joodikute juma
lust Bacchust. Ning laulikud punusid riime veini kiituseks. 

Kadedusest ja puritaani agarusest tekkisid karsk^lased ja teevad maha 
aastatuhandete harjurnisi. Kuhu jääb siis tõde? Seniajani ei leidu objektiiv
set teadusliku kirjeidust,kuidas avaldub inimesele oma mõju mõistlik lonksu 
võtmine. Liialduste tagajärjed on saanud suuremat tähelepanu. 

Lonksu järgi kordub sama protsess umbes samade kaasnähetega,et võib 
kõnelda alkoholi mõju faasist,kraadist vöi astmest. Arstimite kogu ja selle 
mõju vanel on kindel side,teadlased annavad kirjeldusi ja eeskirju. Olgugi 
et teadlased on omal nahal tunda saanud alkoholi mõju ja käiku,ei ole neil 
seni pähetulnud anda kirjeldust,kuidas mõjub ühekordne annus,selle kasutamise 
viis ja doosi ülemmäär. 



ic-

Võhikutele jääb ainult üle teha isiklikku tutvust lonksuga ja teha 
järeldusi kogemuste najal. Leiame uudishimuliku isiku,kes on valmis olema 
katsejäneseks. Valime selle operatsiooni kohaks sõbraliku ja nähete valva-
mis jõulise seltskonna. Tarvitame cgs - mõõdustikku. 

Meie sõber neelab esimese pitsitäie. Selle maht 20 cm" = 20 grammi, 
alkoholi sisaldus 50%. Annuses leidub seega 10 gr.alkoholi. Jook läheb mak
ku. Selle seinte kaudu pääseb alkohol kohe verre.Üleminek kestab tQ minutit. 
Vere hulk inimkehas on ca 5000 cm3. Selles koguses lahustub 10 gr alkoholi. 

Lahuse kangus on sellega ^qqq f§QQ cm3 = 2 pro mille. Süda teeb minutis 60 

lõöKi (puis on 60). Südame kambri maht on 50 cm^. Järjelikult läbib südant 
minuti jooksul 50 korda 60 = 3000 cm3. Kogu veri läbib sellega südame ühe
kordses ringvoolus 

tk (minuti jooksul) = = 1,7 min. 

Selle aja jooksul pääsevad promilled igasse elundisse,peaajusse (kogu keha 
valitsev elund).kopsudesse(jäätmete ja vöörolluste põletamine),neerudesse 
(jääkainete kõrvaldamine kehast). Keha elundid,olles attakeeritud alkoholi 
poolt,alustavad võitlust vöörolluse kõrvaldamiseks kehast,mis vajab vähe
malt t minutit aega. Järjelikult alkoholi sissevõtmisest' kuni selle kõrval
damiseni kehast on vaja aega Tm^nuttQ+ t^+tv. Võib koostada diagrammi 

mille pikkuse skaalal märgime aja skaalat t (0 < T) ja püstordinaadil 

vastav Yx (oro milled ̂. Et meie ei lepi ainsa lonksuga,nende kordamisel saab 
Yx oma lisa. Diagrammil näitab promillede arv alguse? järsumalt tõusvat kur
vi,kuna alkoholi kehast tõrjumine võtab enam aega ja sellepärast on kurve 
langemine aeglasem. 

Promillede arvu suurusest ja lonksude kordumiste tõttu katseisiku rea
geerimine ja tema eluavaldused on seotud järgmiselt. Kui vaadelda järjekor
ras kasvavaid Y,^ Y *= Y, (oromilled ), siis võib täheleoanna et nen-

1 <L t> 
dele vastavad avaldused võib määritella kuuluvatena mürgitusastmele (kraadi
le) I,II,III Siinjuures piirdume tildkirjutusega,millises järjekorras 
esinevad mõned avaldised. 

Algstaadiumis,kus saab märgata esimeste promillede mõju,paneme tähele 
et katsealune muutub elavamaks.näiliselt lõbusamaks,jutužamaks,ta tunneb 
end vabamana,ta silmadesse tekib erevuse läige. Promillede kasvamisega lisan
duvad eelmistele nähetele põhjendamatud naerupursked. Kui on tehtud teine, 
kolmas ja järgmised napsud,siis kasvab kuraaz,laulutuju,hääle valjus,nagu 
see tingitud promillede juurdekasvust. Edaspidi tekkib depressioon. Katse
isiku enesetunne muutub ebamugavaks. Peaaju väänleb ja protesteerib suure 
Yx promillede olemasolu vastu. Tulevad sapilised.hooplevad märkused ja riia-
icus pääseb valla. Suured promilled halvavad aju tegevust (et valitseda käte 
üle),Käed ilma juhita ja ka teised jäsemed ilma peremeheta.muutuvad vabamaks 
ja nõtkemaks. Tasakaalu pidamine ja orienteerimine on takistatud. Lõbusalt 
olengult tagasitulijat tunneme ära ta nõrkadest põlvedest ja tuge otsivast 
kätest."Grad aus dem Wirtshaus da komm ich heraus". 

Kui olemine kestab veel kauemini.tõuseb ka promillede arv tunduvalt, 
katseisikut valdab pöörane väsimus,uni tikub ligi ja ta kukub ära. Ta vajab 
nüüd tõsiselt häst-i ärateenitud puhkust,kosutavat und: seda nõuab loodus 

Ärkamisel bummelungi ja pohmeluse unest ei saa katsealune tagasi pu
hanud olekut: temasse jääb roidumus ja kaater - piinav kassiahastus. 

Olengud ei ole täielikud,kui pitside vahele ei pakuta süüa. Ka sel 
korral ei peeta lugu mõõdukusest. Magu,ülekoormatud joogi ja söögiga,rea
geerib. ägedalt üle jõu käiva koormamise vastu - ja tegevusse astub loomu
lik kaitseventiil. 

Kirjeldus tugineb isiklikel kogemustel. Aga tarvilik oleks promillede 
arvud - missugustele va.staKsid faasid,kraadid, - kuhu jõutakse. Nähtus on 
üldtuntud,kuid nende asjatundlik konstateerimine vajab arvulist materjali. 
Tuleks teostada laboratoorsed katsed,mis võimaldaksid diagrammi koostamist, 
mis näitaks sidet Yx promillede ja nendest määritlevate nähete faaside ja 
avalduste vahel. Pole näit teada surmav alkoholi doos Ymax promille,Pole ka 
norme inimese vastupanu võimele,et vöiks seada ülesse piiritulpa. 

Enamik bummelunge lõpeb harilikult puhkusega ja kindlasti isikliku 
kaatriga. Kuni puuduvad teaduslikud andmed on veel võimalik omaalgatuslik 
ja vabatahtlik uurimine. Ainus miinus selle juures on,et katsealune ja 
tulemuste kontrollija on Uks ja sama isik. 

Pitsi tõstja t.'t.'b'.' 

alias Mihkel Luht 
Rot.' vii.' 
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25 AASTAT SÕPRUSSUHTEID V.S.O.-GA. 

Käesoleval aastal täitub veerand-sada aastat esimestest kokkupuude
test ja tegelikkudest suhete algusest Pärissoome Osakonnaga,kuigi ametliku 
sõpruslepingu juubeli-aastaks on tulevane aasta. 

Nende ridade kirjutaja oli sõprussuhete tekkimisel kaasatöötajaks 
kõigis seJLle astmetes,mille tõttu pean tarvilikuks asjast nüüd,25 aasta möö
dumisel ktlE SIDE veergudel anda Üksikasjalise ülevaate. Samast asjast olen 
varem kirjutanud Üliöoilaslehe Rotalia 25-aasta juubeli erinumbris,kuid see 
kirjutis oli mõeldud laiemale luge j as komale, milles internsema iseloomuga 
asja käiku ei sobinud avaldada. Käesolevaga püüan täita neid lünki,ühtlasi 
parandada mõnede teiste poolt tehtud eksitusi sõpruslepingu ajaloo käsita
misel. Minu varasemat kirjutist on mõnedel juhtudel kasutatud allikana .r.= it. 
V.S.O. albumites Lännatar nr. 1+ ja 5>kust omakorda A.Pais on laenanud andmeid 
oma kirjutisse MEIE SIDES. 

Esimese algatuse sõpruslepingu saamiseks soome Uliöpila"stega tegi 
confr^ Paul Etrok (end.Varvas) 1929 vöi 1930 aastal.Kuigi ta õppis Helsingi 
Tehnilises Ülikoolis,olid tal lähemad sidemed ka Helsingi Ülikooli Viiburi 
Osakonnaga. P.Etroki poolt peetud läbirääkimiste tulemusena Viiburi Osakond 
oli valmis Rotaliaga sõpruslepingut sõlmima,kuid vastava ettepaneku konvent 
lükkas mingil põhjusel tagasi. Varsti selle järele Viiburi Osakond sõlmis 
sõpruslepingu korp.' Seveliaga. Kui mina paar-kolm aastat hiljem sõpruslepin
gu kavast" soomlastega P.Etrokiga rääkisin,laitis ta mõtte maha. Saades vast 
õigel ajal hoiatuse,hakkasin omakorda üritama sihile pääsemist kaudsemaid 
teid kaudu,millest lähemalt allpool. 

Tegelikult meie ei olnud viimased sõpruslepingu sõlmijad,kuis A.Pals 
väidab (Sama viga Lännetär nr i^-das). Peale meid sõlmisid sõpruslepinguid 
korporatsioonid Frat.'Liviensis ja Frat TTartuensis,kuid uute osakondadega ,mis 
alles asutati selle järele,kui meil esimesed kontaktid V.S.O.-ga olid saavu
tatud. Ei ole mainitud ühte söprus-suhet,Satakunna Osakond ja Ü.S.Veljesto, 
kelledel küll allakirjutatud leping puudus,kuid nad pidasid end sõprus,liit
lasteks . Mõnevõrra ülehinnatud on ka Akadeemilise Karjala Seltsi osatähtsus 
esimeste sõpruslepingute tekkimisel. Need tegelikult kasvasid välja Eest i-
-Soome üliõpilaspäevadel saadud kontaktidest. Kuigi A.K.S.-i liikmete hulgas 
oli palju Eesti sõpru,tegelikult A.K.S. kui organisatsioon tegeles teiselaa
dilise höimutööga,mille all mõeldi suhtlemist soomlaste lähemate hõimudega -
- karjalastega,ingerlastega ja Rootsi ja Norra aladel elavate soomlastega 
ning Suur-Soome idee propageerimine. Höimutöö Eestiga oli A.K.S.-i programmis 
kõrvalise tähtsusega. Eestlasi A.K.S.-i liikmeks ei võetud (ainult üks,Ilmar 
Tõnisson E.U.S.-st end.riigivanem Jaan Tõnissoni poeg,oli pääsenud umbes 
1930 a. Helsingis stipendiaadina A.K.S-i liikmeks,mida hiljem peeti suureks 
eks ituseks). 

Kuni 1932 aastani höimutöö ei olnud Rotalias väga populaarne. Mida 
põhjustasid konvendi hiljutine tegevuse algus Tartus.mispärast oldi sunnitud 
päätähelepanu pöörama sisemisele organiseerimisele. Eesti-Soome üliõpilas
päevadel ja Soome-Eesti-Läti-Leedu (lüh.SELL) kongressidel olime rohkem peal-
vaatajäte osas. Vähemal määral aidati kaasa nende külaliste majutamisele, 
kelledel Tartus sõprusliitlased puudusid. Kuid ka V.S.O. liikmed ei võtnud 
neist päevadest nimetamisväärselt osa,mäletan ainult üht naisüliõpilast ühel 
j uhul. 

(Jhel osal Rotalia liikmetel,nimelt põllumajandust õppivatel,oli 
Akadeemilise Põllumajandus Seltsi (APS) ja Soome Põllumajanduse Seltsi 
(Sampsa) sõpruslepingu tõttu suhteid sama ala õppivate Soome üliõpilastega. 
Rotalias oli sel ajal palju agronoomiat õppivaid liikmeid,neist enamik APS-i 
liikmeid,kus juures APS-i esimeheks oli meie vii.'prof.Peeter Kõpp. 1932 a oli 
umbes 25-liikmeline APS-i ekskursioon Soomes "Sampsa" külalisena. Sellest 
võttis osa kolm Rotalia liiget vii.'P.Kõpp,confr.' H.Hansson ja allakirjutanu. 
Ekskursiooni pea-siht oli ülesoomelise põllumajandusliku näituse külastamine 
Viiburis. 

Üheks meie juhiks''Sampsa "poolt oli üliõpilane (nüüd prof.dr.agr. ) 
Pellervo Saarinen,V.S.O. liige ja hilisem es imees"Sampsas'' (milline muuseas 
"Lännetäris" nr 5 ei ole mainitud,kuigi teisi V.S.O. liikmeid ühenduses 
"bampsaga"on märgitud). P.Saarinen käis hiljem "Sampsa" esindajana mitmel 
korral Tartus ja külastas ka Rotaliat. Viiburi lähedal jaanitulel käies 
(paarkümmet klm sõitu Saima kanalit pidi) sain lähemalt tuttavaks P.Saari -
sega,kellega tagasi tulles Viiburi jalutasime mitu tundi.kusjuures pea-köne-
aineks oli sõprussuhete sõlmimise arutamine V.S.O. ja Rotalia vahel. Mul oli 
juba varem teada,et V.S.O. oli ainuke sõpruslepinguta Osakond (arvestamata 
kahte hiljem asutatud osakonda),kuid see oli esimene võimalus tutvuda lähe
malt ühe V.S.O. liikmega. Kuigi edaspidisel asjade käigul see juhus ei olnud 
määrava tähtsusega,andis see siiski kaudset tõuget edaspidisteks asjade 
arenguks. 

(Järgneb) 

Endel Toiger 

Rot ̂vil.' 



ROTALU3ELT ROTALUSTELE ! 

AUHINNATÖÖ. 

Soovides sUvendada vaimset sidet kaasvendade vahel ja püüdes saada 
võimalikult dimensioonirikast portreed ülemaailmse levikuga olevusest,keda 
üldiselt tuntakse rotaluse nime all,annetan 50 dollarit auhinnatöö 
vöitjale,mille teemaks oleks 

" R o t a l u s "  
Kuna läänemaailmas on omaks võetud vaade,et kogu meie hariduslik 

süsteem kuulub Umberkujundamisele,mille tõttu on karta uute tehnikate raken
damise võimaluste kujunemist ülemaailmses ulatuses,soovime olla informeeri
tud mitmete generatsioonide arengut seljataha jätvaist hüpetest meie noorte 
poolt. Omalt poolt tahame neid toetada teadmisega,et ei rikastanud elu ega 
vabadus üksinda ei kindlusta inimestele õnne. Üha keerulisemaks muutuva ehi
tusega ühiskonnas ei saa ükski inimene elada eraldatud saarekesena. Inimesi 
köidavad üksteise külge majandusliku jõukuse saavutamise iha,vajadus ühis
kondlikeks kokkupuuteks,hirm võõraste hädaohtude ees,tung teaduslikeks saa
vutusteks ja avastusteks kui ka igatsus kunstiküpse loomingu järele. Eks 
kuluta meie ju kõik oma päevade väärtuslikumad tunnid ja oma elu ilusamad 
aastad eelloetletude saavutamiseks. Ja siiski - neist kõigist ei jätku meie 
õnne saavutamiseks. Ilma vaimse sisuta muutuvad kölk saavutised mõttetuks. 
Inimesed saavutavad palju ühisel jõul; vaid vaimseid väärtusi loome üksinda. 
Rotalia olles indiviidide taimelava,on huvitatud endas kätkevate ideede 
sõnastusest ja sõnastuse rakendamisest. 

Mõtteilmad millistes elame ja töötame ning õpime on vägagi erinevad. 
Isiklikke kokkupuuteid on vähe ja piiratud ulatuses,seepärast laskem kirja
sõnal end aidata ja teenida. Selles .vaimus palub võistlustöö väijakuulutaja 
järgmisi tingimusi aktsepteerida. 

1. Jurysse palutakse kõikide «koondiste juhatusi ja presiidiume. 
2. Võistlustöid võivad esitada kölk rotalused märgusõna all,lisades 

kinnises ümbrikus oma nime koos märgusõnaga. Ärakirjad palutakse 
saata võimalikult samaaegselt kõigile jury liikmetele,s. o. juha
tustele eri maades. 

. Võistlustööde esitamise viimaseks tähtpäevaks on 15.sept.1958* a« 

. Võistluste tulemused tehakse teatavaks Rotalia aastapäeval 1958. 
Auhind antakse üle,pärast töö ettelugemist autori poolt. 

Roman Ubakivi 

Rot.'vil.' 

AVALIK KÜSIMUS GÖTEBORGI ROTALUSTELE. 

Üldtunnustatud tendentsiks Rotalia sisemises organisatsioonis on ol
nud püüe tagasi jõuda kodukorrakohase struktuuri juurde,s.t. elimineerida 
ajutised pagulusaegsed Rotalia koondised ja korraldada korp.' elu konvendi 
ja vilistlaskogu raamides. See ümberkorraldus on edukalt läbiviidud USA-s 
ja Kanadas,kus tegutsevad New Yorgi ja Toronto konvendid,lisaks sellele on 
tekkinud uus korp.' konvendi osakond Vancouveri. Selle ümberkorraldamisega 
on saavutatud täielik rahulolu,nii t.' 1.' kui vii.' keskel. MEIE SIDE mitmetes 
numbrites on rootsi noorte poolt avaldatud mõtteid,et senistes koondiste 
piirides noored saavad mängida ainult passiivset osa,ega ei saa ennast kül
lalt avaldada. Enamuses on ju vilistlased ja nemad otsustavad kõik küsimu
sed. See näitab,et ka Rootsis tuntakse vajadust oma konvendi järele,kes 
kogub enese Umber kõik tegevliikmed ja buršvilistlased ning rebased. Minu 
informatsiooni järele on Rootsis Rotalia t.' 1.' ja reb.' koondunud peaasja
likult kolme piirkonda: Stockholm - Uppsala, Göteborg ja Lund. Arvukam nen
dest ja vist ka kõige kompaktsem peaks olema Göteborgi grupp,kuhu kuulub 
üle 12 tegevliikme,seega küllaltki suur kogu,et asutada konvent ja seda 
edukalt juhtida. Rotalia minevikus on olnud küllaltki nähteid,kus sarnased 
väikesed grupid on vägagi edukalt suutnud tegutseda. Peteburi asutajaid 
liikmeid oli ainult 10,Berliini konvent sisaldas ka ainult 10 aktiivset 
meest.Varssavis oli 7-8 meest,Helsingis veel vähem. Nii peaks Göteborgis 
oma 12 mehelise grupiga küllalt võimeline olema asja liikuma panna. Kui 
võtta arvesse veel seda,et Rootsi koondises on ca 45 b,'vil.',t.'l* Ja reb^ , 
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siis oleks konvendi arvuline koosseis kullaltki soliidne. Me oleme ka 
sellest informeeritud,et praegu tegelik Göteborgi osakonna juhtimine 
seisab täiesti noorte käes. Seega on olemas vilumus asjaajamiseks. Ja 
siin tekibki kUs imus,miks seni ei ole loodud Göteborgi Rotalia vennas -
konvent2 

Ma olen kindel,et väljapoole Rootsit kõik rotalused (noored Ja va
nad) 100% pooldavad konvendi tekkimist. Vii.' kogu juhatus pooldab täiel 
määral seda asja ja ka Rootsi koondise valdav enamus vilistlasi suhtub 
pooldavalt. Seega oleks Rotalia "avalik arvamine" kindlasti konvendi asu
tamise poolt Göteborgis. Göteborgis on koha peal tubli kogu vilistlasi, 
kes kindlasti igatpidi asjale abiks oleks. Kui üksikud hääled siit ja se
alt on skeptilised ja suhtuvad eitavalt,siis ei saa seda ometi takistavaks 
teguriks lugeda. Meil on alati olnud dissideerivaid hääli ja see ei tohiks 
iial takistuseks olla vajalikude asjade läbiviimiseks,seega: tubli,kompakt
ne ,arvuliselt küllaldane koosseis t.' 1.'on olemas; om olemas kogemustega ja 
teatava vilumusega juhte ametkohtade täitmiseks;on olemas suurem hulk liik
meid,kes automaatselt kuuluvad konvendi koosseisu,kuigi nad laialipilla
tuna elavad üle Rootsi^täpselt sarnane nähe on ka USA-s Ja Kanadas); on 
olemas täielik vilistlaskonna pooldav suhtumine ja kindlasti ka selle 
majanduslik toetus; kogu selle taga seisab kogu Rotalia I4.5 aastane minevik 
ja edukas tegevus.. 

Niisiis,kas ainsaks takistuseks on siis majanduslik olukord? Kui 
1913 sl 10 meest Rotalia asutasid,ei olnud neil seljataga ühtki ainust vi
listlast,ei mingit moraalset tuge. Liikmete majanduslik olukord oli keh
vem,kui praegustel üliõpilastel. Siiski ei kohutanud kedagit ma j andus1i-
sed raskused. Mehed pidid ise maksma korp.' heaks 6 - 10% oma kuu tuludest. 
Ja asi edenes.* Oleks siis kardetud majanduslisi raskusi,mis paistsid Ule-
pääsematudena,siis oleks Rotalia jäänud asutamata.' Mulle on öeldud,et noor 
konvent ei jõuaks oma C.Q-d muretseda. Ei olnud Varssavis,Helsingis,Augs-
burgis ega b aastat New Yorgis oma konvendi korterit ja ometi tegutseti 
edukalt. Hea ju on,kui on olemas oma C.Q.,kuid see pole primäärne küsimus. 
Kui organisatsioon on loodud,kui liikmeskond kasvab,kui on tubli vaim kon
vendis ,küllab siis saab varsti ka C.Q. Ja muud kulud? Värvivara,asja-aja-
mis kulu - need ei tohiks ju Ulepeasmata olema,neid muretsetakse kuidas 
jõud kannab. 

Võibolla väidetakse,et kui t.' 1 .* osa koondise tuludest laekuks ainult 
konvendi hääks ,kas siis mitte Rootsi koondise'(tulevane Rootsi vii.' kogu 
koondis ) tegevus ei saa takistatud,ses t koondisel on hulk kulusid,mida 
teistel koondistel ei ole,soomlastega kontakti hoidmine,toetused fondides
se ,seltskondlistele org -nidele jne..võibolla tuleb need kulud veidi pii
rata,sest minu arvates on Rotalia seisukohalt konvendi loomine ja tegut
semine tähtsam kui kõik muu seltskondlik tegevus. Ja kui esialgne Rootsi 
vilistlaskond ei suuda konventi majanduslikult aidata,siis peaks siiski 
t.'l.',b.'vil.' ja reb.' suutelised olema minimaalsed kulud ise kandma. On ras
kusi,kuid nendest saab kindlasti üle. Noortel peaks küllalt initsiatiivi 
ja energiat olema,et iseseisvalt tegutseda vennas konventide kõrval. 

Oks paralleel.' Vancouveris .Kanadas .asutasid 2 (loe kaks.') noort 
rotalust konvendi osakonna. Neil on juba I4. - 5 rebast ja l.'l.',neil on oma 
värvivara soetatud,neil on intensiivne sisemine tegevus,nad isegi pidasid 
oma eksternse kommersi ära. Ja ometi polnud neil ühtki vilistlast juures, 
nad olid tuhandeid kilomeetreid Rotalia keskustest eemal.' Ja nad tegutse
vad edukalt.' 

Miks ei oleks see siis Göteborgis võimalik? Mul oleks tõsine häämeel, 
kui Göteborgi noored mulle nendele küsimustele avalikult vastaks.' Kui on 
raskusi, kui on takistus i,püüame neist ühiselt j agu saada.' 

Paul Mägi 

Rot.'vii.' 

KAASVIL.' H. RIGA "HEITLUSSE VESKITEGA" PUHUL. 

Nõustun autori seisukohaga (M.S.Nr.2,1957)»et ropendamise eest ei 
pääse põgenemise ega eemalhoidmisega vaid pigem heitlusega. Kuna iga ette
võtte edukaks läbiviimiseks aitab kaasa olude igakülgne tundmine,seepärast 
püüdkem mõista ropendamise olemust. 

Arstide arvates on pidurdamatult ropendavad inimesed ohtlikult hai
ged. On vana,tuntud tõik,et tõkestamatu vandumine ja ropendamine.eriti 
kui sellega kaasub tahtetu lihaste tõmblemine,on täielikule vaimusegadu
sele vöi vaimuhämarusele eelnev faas,mille sUmptoonide kirjelduse andis 
prantuse arst Gilles de la Tourette juba 1885 aastal. 

Dr. Richard P. Michael kirjeldab äsja Londonis Ilmunud "British 
Medical Journalls" 28 aastase mehe haiguselugu,millise kohaselt patsient 

hakanud 7 aastaselt kannatama närvilise lihaste tömbluse käes ja juba 13 
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aastaselt suutis esineda Ületamatult meisterliku ropendaja ja vandujana, 
vajamata erilist tõukejõudu vöi pingutust oma labasuste laviini vallanda
miseks. l8 aastaselt sõjaväeteenistusse siirdudes lakkas ta mõistatuslikul 
kombel vandumast.millele vaatamata suutis siiski tõusta allohvitseriks. 

Kuid sõjaväest vabanenult hakkas ta 22 aastaselt kodus taas lihaste 
tõmblemise käes kannatama ning aktiviseeris oma vande- ja roppude sõnade 
tagavara,pruukides neid 10 - Ij.0 tunnis. Niihästi õde kui ka ema keeldusid 
temaga end väljaspool kodu näitamast. Kui psühhoteraapia ei annud tulemusi 
Dr.Michael laskis patsienti närvikava tegevuse aeglustamiseks sisse hinga
ta süsihapugaasi. J0 menetluse järele vabastati oatsient haiglast. Lihaste-
tömlusteta ja "süütu" keelega ex-patsient on nüüd ühe Inglise firma müügi
agendiks . 

Roman Ubakivi 

Rot.' vii.' 

KORP.' ROTALIA VAPP JA HERALDIKA. 

Möödunud 68 semestri vältel,mil olen kuulunud Rotaliasse,on mitmeid 
kordi esile kerkinud meie korp.' vapi täiendamise küsimus heraldika seadus
tes ettenähtud esemete vöi loomadega. On peetud ägedaid vaieluskoosolekuid, 
on lastud kavandata heraldika nõuetele vastavaid vappe tulemusega aga,et on 
jäädud siiski meie praeguse vapi ja selle dekoreerimise juurde meie värvi-
lipudega ja rapiiridega,mis on üks ilusamaid ja maitsekamaid vapi kaunista
mise viise. On võimalusi olnud nii paljugi kõigi heraldika seadustele ja 
nõuetele vastavaid vapoe näha,kuid mulle ei ole ükski nimetatud vaopidest 
jätnud nii meeldivat muljet,kui meie vapp omas lihtsuses,milles on aga siis
ki nii palju elavust ja värvide küllust. Heraldika nõuetele vastavad vapid 
oma loomade ja teiste n.n. heraldiliste esemetega jätavad aga elutu ja isa
gi surnud mulje. 

Kui õieti mäletan,siis ei ole alates aastast 1937/38 meil vapi küsi
must kõne all olnud,väljaarvatud möödunud aastal selle küsimuse üles tõst
mine MEIE SIDES. Mulle on kogu aeg jäänud arusaamatuks,miks see küsimus 
korduvalt päevakorrale kerkib, itas ainult seepärast,et meie s.o. Rotalia 
vapp ei vasta heraldika nõuetele? Kas seepärast,et kõikide teiste Eesti jne 
korporatsioonide vapid on varustatud heraldiliste esemete ja loomadega? Kui 
see nõnda on,siis on ju see ka pöhjendus,kuid mitte küllaldane. Ma tean,et 
mulle vaieldakse vastu,kui väidan: korp.' Rotalia on leidnud ilusama ja oma
pärasema lahenduse vapile - kilp Rotalia värvide ja embleemidega pluss elav 
ja värviküllas ning ilus kaunistus Rotalia lippude ja rapiiridega. Jäägem 
selle j uurde,loobugem kõikidest heraldika esemetest ja loomadest. Need vii
mased on ju täiesti võõrad ja "import kaup" eestlastele. Eestlus ei tunne 
heraldikat ja kõike seda,mis on ühenduses heraldikaga. On õige,et vanad 
põlised eesti talud omasid õue märke,kuid need ei olnud kunagi ümbritsetud 
mingisuguste heraldika esemete ja loomadega jne. Need lihtsad öuemärgid 
olid maitsekad omas lihtsuses. Nagu juba eelpool öeldud,on heraldika "im
port kaup" ja miks peame meie seda kasutama,eriti paguluses,kus meie kohus 
on säilitada nii palju eesti omapära,kui see vähegi võimalik. Miks peame 
oma Rotalia noortele esitama vappi,mis on koostatud-valmistatud-tehtud kas 
saksa,shoti või inglise,vöi mõne muu rahva heraldika seaduste ja nõuetele 
vastavalt? Rotalia on püsinud üle neljakümne aasta,kasvanud ja võrsunud 
meie praeguse heraldika loomadeta ja esemeteta vapi all. See vapp on meile 
selle praegusel kujul,kalliks ja pühaks saanud,on kujunenud tavaks ja tra
ditsiooniks ja minu arvates ei ole meil ühtegi põhjust seda varustama haka
ta võõrapäraste esemetega. 

Öeldakse ehk,et kõikidel teistel korporatsioonidel on ju heraldika 
loomade ja esemetega vapid. Ka see põhjus ja põhjendus ei Dea paika. Meil 
ei ole ühtegi vajadust kopeerida teisi. Vastupidi aga austada seda omapära, 
mis meil on ja mis meile on kalliks ja armsaks saanud. 

Niisiis jäägem oma praeguse vapi juurde 

Juhan Toomes 

RotT vii.' 

"POJAD". 

Lugedes MEIE SIDEST Rotalia juurekasvust kas rebaste,liht- ehk tegev
liikmete näol,leiad imestades,et Rotalia juurekasv koosneb ainult "poegadest" 
aga mitte enam eesti noormeestest. Rotalia Rootsi koondis on küll viimasel 
kohal "poegade" vastuvõtmise suhtes. Viimasel ajal on aga see "poegade hai
gus" nakatanud ka viimati nimetatud koondist. Meie loeme MEIE SIDEST Nr.lj., 
1956 a mitme ja mitme "poja" vastvõtmisest. Kõige parema tahtmise juures 
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ei taipa,millest on tingitud see "poegade" loetlus. Ei ole kuulda olnud,et 
20-dal sajandil oleks siia maailma mõni saabunud nii öelda pühast vaimust 
ja sellega tekitanud vajaduse loomulikul teel sündinuid äramärkida goegadena. 
Igaüks meist on ju kellegi poeg,see on iseenesest mõistetav ja meil ei ole 
kombeks ega tavaks alla kriipsutada ega nentida seda,mis on iseenesest mõis
tetav. 

Kodukorra järele ei ole vahetegemist ühegi liikme suhtes. Kodukorra 
järele on kõik tegev- ja lihtliikmed ning rebased Uheöiguslised. vastavalt ko
dukorra sättetele. Kui meie nüüd oleme alanud kasutama "poegade süsteemi" 
siis asetame mõnegi noore moraalselt-psüholoogiliselt teise vöi kolmandasse 
järku: kõigepealt vilistlaste ja teiste rotaluste pojad,siia need "õnnelikud 
pojad",kes on kas arstide vöi mõne teise akadeemilist kraadi omava isa pojad 
ja siis muud lihtsamad ja harilikud surelikud. Meie kodukord ja senine Rotalia 
vaim ei tunne mingit seisuste ja päritolu järele uqte liigete vastuvõtmist, 
vaid igaüks võetakse vastu selle järele,kas ta väärib vastuvõttu Rotaliasse, 
vöi ei vääri ja seetõttu ei ole "poegade" loetelu kooskõlas Rotalia tavade 
ja uusustega,seepärast tuleks sellest küll edaspidi loobuda. Ka iga normaal
selt arenenud vilistlase ehk tegevliikme poeg tahab oma ette isiksuseks kuju
neda, Iseseisvaks meheks saada ja seetõttu ei peaks temale eriti meeldiv ole
ma,kui ta ainult "pojana" figureerib MEIE SIDES ja teistes Rotalia aktides. 
Korp." Rotalia üks peaül es annetest on kasvatada tublisid ja iseseisvaid Eesti 
mehi ja Uks kasvatuse vahendeid on: kohelda kõiki võrdselt.arendada nende 
isikupära ja mitte vahet teha selle järele,kes kellegi poeg on. Ei jää ka 
saladuseks noortele see MEIE SIDE "poegade" süsteem ja mõnigi tubli Eesti 
noor,kes näitena on "ainult" töölise poeg,tuleb otsusele,et ta õige koht ei 
ole Rotalia vilistlaste ja tegevliikmete,ning teiste "kõrgelt sündinud" poe
gade hulgas. 

Arvan,et on õigem ja kasulikum Igasugustele "poegadele",kui nad ise 
näitavad mida nad suudavad ja mida nad väärt on ja et nad ise suudavad are
neda ja kasvada tublideks Eesti meesteks,kui see,et neid juba vastuvõtmisel 
Rotaliasse asetada mingisugusesse poegade liiki. Kui 1923 aastal mu Rotalias
se astumisel oleks olnud praegused "poegade"liigid,siis oleks ma küll kaua 
mõtelnud enne sisse astumist,kuigi ma kogu oma eluaeg olen tunnud sügavamat 
austust ja lugupidamist oma küüditatud ja kadunud isa vastu. Kuld see viima
ne on peatükk oma ette ja ei oma midagi Ühist Rotaliasse astumisega. 

On kindlasti palju tiivustavam ja ergutavam noortele,kui MEIE SIDE ja 
Rotalia ringkirjad avaldaks noorte vastuvõtmisel noorte saavutused,olgu need 
siis isiklikud vöi eesti rahvusliku võitluse alal. See huvitaks ka vanu rota-
lusi palju rohkem,kui senine noorte jagamine mitmesse "poegade" liiki. 

Juhan Toomes 

Rotvii: 

"POEGADE" PUHUL VASTULAUSEKS. 

Kui kaasvil.' J.Toomese esimese sõnavõtu "Korp.' Rotalia vapp ja heraldika" 
puhul allakirjutanu kätt südamele asetades võib öelda,et ta on tabanud täiel 
määral ka minu ja arvatavasti veel paljude rotaluste südamehääle,siis teise 
n.n. "Pojad'e" juures on vast kaasvil: siiski läinud vähe kaugele,oma oleta
vate süüdistuste lanseerimises osa meie kaasvendade vastu,kes nagu oleks taht
nud meie noorliikmeid jagada mitmesse sünniliiki. 

Kuigi allakirjutanu ei saa mööta oma konvendi vanadust kaasvilJ.Too
mes e konvendi vanadusega,siiski on pikk rida aastaid kooskäidud Eestis kui 
paguluses,mis lubavad teha teatuid järeldusi mitmesuguste probleemide kohta 
Rotalia elus. 

Rotalias pole kunagi olnud probleemi - kes oli Sinu isa? Minu teel Rota
lias,mis nooruses kulges läbi burgatooriumi lõbusa õhkkonna,kus sõna oli va
bam ja kus rohkem vöis kuulda tõtt kaasvendade suhtes,kui ka mujal kaines sõb
ralikus olukordades kus olime koos,edasi hiljem Eestis ja siin paguluses,ei 
ole ma iialgi kuulnud ühegi oma kaasvenna suust Uleskerkivat probleemi - kes 
oli kellegi isa,et siis langetada arvamine kaasvennast sellest olenevalt. 
Sellel teekonnal ei ole ma iial näinud märki,et kunagi Rotalias oleks juhti
vatele kohtadele valitud mehi sündimise järele. Sarnaseid näiteid vöiks tuhan
deid tuua. 

Mis puutub noorliikmete eluloodesse MEIE SIDES. Siis siin on käidud 
tavaliste elulooliste andmete andmise reeglite järele,mis on ühtlased kõiki
dele entsüklopeediatele ülemaailma. Meist ükski pole iialgi kuulnud,et mõni 
vabas maailmas elav kuulus riigimees vöi teadlane oleks oma eluloos häbenenud 
oma isa elukutset,küll on see teisiti Nõukogude Liidus. Meie noored on tublid 
Eesti noored, ilma sarnaste kaasvil.' J.Toomese poolt kunstlikult nendele külge 
poogitud kompleksiteta. Nende austus kuulub nende isadele,samuti austab ja 
hindab korp.' Rotalia nende vanemaid. 

Leo Karupää 
Rot.'vii.' 
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ROTALUSED VABA MAAILMA ÜLIKOOLIDES 

STOCKHOLM. 

Stockholm on asukohaks mitmele kõrgemale teaduslikule institutsiooni
le ,kuid vaatamata sellele ei saa seda linna veel nimetada ülikoolilinnaks, 
nagu Uposalat vöi Lundi. Põhjuseks on,et siin puudub täisöiguslik universi
teet. Rootsis on nimelt kahte liiki ülikoole,nimelt n.n. universiteedid 
(vähemalt I4. teaduskonda) ja n,n. högskolad (vähem kui I4. teaduskonda ̂. Hög-
skolad on harilikult eriõppeasutused. Ülikooli rektorite konvent moodustab 
küll Stockholmi universiteedi,kuid tegelikult on kõik ülikoolid selles lin
nas högskolad,mis on detsentraliseeritud ja puudub tihedam kontakt eri üli
koolide üliõpilaste vahel. 

Suurim ülikoolidest on Stockholmi ülikool,millel on juriidiline ja 
filosoofiline teaduskond. Teised kõrgemad öppeasutised on tehnika,kauban
duse,hambaarstiteaduse,loomaarstiteaduse,metsanduse ja õpetajate ülikoolid, 
arstiteaduse,rohuteaduse,sotsiaa1 ja kehakasvatuse instituudid,muusikaaka
deemia ja kõrgem kunstikool. 

Väljaarvatud Stockholmi ülikoolis,põhjeneb õppeviis teistes kõrgemates 
öppeasutsustes koolisüsteemile, õpitakse mitu ainet korraga. Eksamite vahe
aegadel toimuvad väikesed kontrolltööd. Praktiseeritakse ka "istuma jätmist!' 
Nii ei saa näiteks tehnikaülikooli kolmandat aastakursust alustada enne kui 
kahe esimese aasta eksamid sooritatud. Kuna aga kursused on väga suure ula
tusega,siis kulub normaalselt kolm aastat kahe esimese aasta kursuse eksa
mite õiendamiseks. 

Stockholmi ülikoolis on nagu omal ajal Tartu ülikoolis kasutusele vaba 
õppimise süsteem. Tavaliselt jälgitakse loenguid Uhes aines,tehakse selle 
aine eksam ja alles siis hakatakse järgmist ainet õppima. Filoloogia (fil. 
cand) kraadi omandamine võtab selles ülikoolis keskmiselt I4. aastat aega. 

õppeaeg teistes kõrgemates õppeasutustes on varieeruv. Tehnikaülikool
is peetakse normaalajaks 5 aastat,arstiteaduskonnas 7-8 aastat,kaubandus 
ülikoolis 3 aastat jne. Aasta jooksul esineb ülikoolides 6 eksamiperioodi 
(kolm kevad ja kolm sügissemestril). Tavaliselt tuleb samas aines teha nii 
kirjalik kui suuline eksam. Näiteks tuleb matemaatika eksamil lahendada 8 
ülesannet. Kui need rahuldavalt lahendatud pääseb suulisele eksamile. 

Ülikoolides on öopemaks väga väike vöi ei esine üldse. Tasuda tuleb 
aga üliõpilaskonna maks (Stockholmi ülikoolis 30 kr semestris). Stockholmis 
kulub üliõpilasel õppimiseks ca 300 - 500 krooni kuus (60 - 100 $). See 
hõlmab toa üüri,söögi ning öooematerjalid. Teenistustingimused on üliõpi
lastele soodsad. Kuna aga õppimine on üldiselt väga pingerikas,siis pole 
tavaliselt võimalust õpingute kõrval tööd teha. Küll pühendatakse selleks 
koolivaheajad. Võimalused töö tegemiseks on neil üliõpilaste],kes käivad 
Stockholmi ülikoolis siiski oaremad,sest õppimine on vabam. Käiakse poole-
päeva töödel,antakse eratunde,edukamad üliõpilased saavad tööd assistenti
dena ülikooli juures jne. 

Kuna ainult vähesed rootsi üliõpilased saavad vanematelt majanduslikku 
abi ja stipendiumi saamise võimalused on kasinad,on nad sunnitud võtma õppe
laenu. Laenu võimalused on head ning soodasad ka eestlastele. Mõningad eest
lased on saanud stipendiume Free Europe kaudu. Praegusel hetkel on neid sti-
pendiaate Stockholmis ainult kolm. 

StocKholmi ülikoolides õpib praegu neli üliõpilast korp.' Rotaliast, 
nimelt confr.'E.Kartus keemiat,confrT S.Hansson matemaatikat,rebTRein Kool 
arstiteadust ja rebT Ülo Kool masinaehitust. 

Sven hansson 
Rot.' 

GÖTEBORG. 

Kõik praegu Göteborgis õppivad rotalused käivad Chalmersl tehnikaüli
koolis (vt.M.S. nr.2,1955)• Neist õpivad viis elektrotehnikat (Kuldassaar, 
Äro,Lumila,Derrik,Avatare),neli laevaehitust (Kain,Nuudi,Norrand.Nelberg), 
Kolm masinaehitust (Vikman,Puna,Malm),kaks ehitustehnikat (Re1nson,Andrek-
son) ,Uks arhitektuuri (Tedro) ja üks keemiat (Riiner). 

Chalmersis öpoemaksu ei ole.väljaarvatud maks kohalikule üliõpilas
konnale (ca 80 - 100 krooni aastas ). Nendel kel puudub Rootsi kodakondsus 
eijole võimalust stipendiumi saamiseks. Rotalused,kes õppivad Chalmersi juu
res on siiski juba oeaaegu pooled Rootsi kodakondsuses. I4.3 protsendilist 
laenu on siiski võimalik saada kõigil,kus juures laevnu suurus aastas on mak
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simaalselt I4.OOO krooni. Suurem osa meist käivad suvevaheaegadel tööl,osalt 
majanduslikkudel põhjustel,osalt selleks et omandada praktikat erialal. 

A-una õppeajast tuleb alati puudus,on Chalmersis õppetöö kõrval õppe
aasta jooksul peaaegu võimata tööga raha teenida. Õppevahendid ei ole eriti 
kallid,100 - 3Õ0 krooni aastas. Söök ja korter (tuba) on kõige suuremad ma
janduslikud probleemid. Toa Hiir on keskmiselt 100 - l^O krooni kuus,kuna 
söögile kulub ca 170 krooni. 

A.Andrekson 
Rot.' 

NEW YORK. 

ülikooli päevad algasid sellega,et saime kätte programmi plaanilehed, 
kursuste nimed ja ajad. Pidime ise omale koostama uue programmi. Selle koos
tamine on tähtis. Kui on õnne koostamisega,saad hea kava ja head õppejõud. 
Kui on aga ebaõnn vöid saada programmi,mis kestab kella kaheksast hommikul 
kuni kella kuueni õhtul kõige halvemate õppejõududega ülikoolis. 

Peale registreerimist lähed edasi paari tosina komisjoni ette,kui lähed 
vale komisjoni ette,vöid end lõpuks leida ameerika armees. 

Kui esimesed peavalud möödas,siis hakkab õppejõudude vahetamine, sellel 
kohal peab oma pead kasutama. Peaaegu iga vahetamise juures peab olema väga 
hää vabandus. Mina olen nelja seme^stri jooksul neli korda klasse vahetanud. 
Kaks korda vabandasin end sellega,et ei kuule õpetajat.ükskord seetõttu,et 
oli liiga palju punkte ja ükskord kasutasin põhjusena programmi muutmist. 

Vabade tundide arv nädalas näitab mehe intelligentsi. Mida rohkem vabu 
tunde,seda rumalam ta on... Minul isiklikult oli esimesel semestril 21 vaba 
tundi nädalas. Praegu olen ma juba juure õppinud - on ainult kaks vaba tun
di nädalas. 

Kodutöö suhtes algab semester esimesest päevast. Kõik mehed loevad päe
vi semestri lõpuni ja minuteid loengu lõpuni. Kui õppejõud ei jõua loengu-
saali esimese kümne minuti jooksul,leiab ta tühja klassi eest. Puududa võib 
klassist ainult ühe nädala semestris. Seda nädalat hoitakse semestri viimase 
veerandini,mil mehed hakkavad oma "puudumlsnormi" täitma. 

Õppejõudude elu pole alati kerge. Minul oli hiljuti.keemia eksam - vöi 
pigemini pidi olema. Kuna terve klass streikis sel päeval,ei saanud õpetaja 
midagi eksami suhtes teha. 

Huvitav on vaadelda tööde hindamist. Meie oleme ühte ja samat inglis-
keele tööd juba paljud tarvitanud. Esimene üliõpilane sai selle eest A.mina 
C ja üks meie rebastest B. Samuti käivad kodutööd enne öpetöö algust ringi, 
et kõik saaksid oma vastused korda seada. Semestri lõpul on suur jagelemine 
hinnete pärast. Üks õppejõud õpetas meid,et kui tahad saada hinnet A,tuleb 
palumislehe ette sajadollariline panna. Meil pole kahjuks nii rikkaid mehi 
ja seepärast on ainult Uks vöi kaks üliõpilast,kelle keskmine hinne on A. 
Ka need pole seda saanud rikkuse tõttu,vaid harukordse töö läbi. 

Ülikooli nimi,kus õpin on City College of New York. Fsimesel semestril 
kukkuvad pooled meestest läbi. Ülejäänutest langeb pool välja järgmisel semes
tril jne. Kes edasi ei saa läheb paariks aastaks ülikoolist ära sõjaväeteenis
tusse ja proovib seejärele oma Õnne ülikoolis uuesti. City College on ainuke 
ülikool USA-s,kus puudub IBM masin,mis teeks registreerimise töö meestele ära, 
kuid selle vastutasuks saavad üliõpilased ise omale õppejõude valida. 

Praegu õpivad City Colleges kaks Rotalia tegevliiget ja kolm rebast. 
Mitmed rotalused on selle ülikooli juba lõpetanud. 

Tõnis D. Kelder 
Rot." 

VANCOUVER. 

õppetöö Briti Columbia ülikoolis toimub loengute seeriana,mis kestavad 
septembri kolmandast nädalast kuni aprilli lõpuni. Enne jõule on esimese 
poolaasta eksamid. Nende tähtsus on suhteliselt väike ja on mõeldud üliõpi
laste enda huvides,et need võiksid saada andmeid oma edukusest. Aasta lõpu
eksamid toimuvad aprilli keskel,kestvusega umbes kaks nädalat. Eksamid on 
enamikus kirjalikud ja kestavad 3 tundi. Erandiks on arstiteaduskond,kus 
õppetöö algab septembri alul,kestab aprilli lõpuni ja eksamid mai kuus. 

Tavaline filosoofia teaduskonna kursus koosneb l8 punktist. Iga aine, 
mida loetakse kolm korda nädalas ja mis kestab sUgisest kuni kevadeni annab 
kolm punkti. Lisaks sellele on praktikumid vöi kirjalikud tööd ettenähtud 
teemadel. Nöuetav on,et Üliõpilane võtaks osa vähemalt 6/7 loengutest, hari
likult siiski mingit kontrolli loengutest osavõtu üle ei tehta ja seepärast 
jääb üliõpilase oma otsustada kui tihti ta loengutel käib. On ainult tähtis, 
et ettekirjutatud töö oleks korralikult tehtud ja eksamid rahuldavalt õien
datud. 

õppemaks on Jföigile sunduslik ja peab maksetama kahes osas,nimelt 60% 



18 

õppeaasta alul ja 1±0% teise semestri alul. õppemaks on erinev teaduskonda
des. Näiteks on see filosoofiateaduskonnas 2ij.O dollarit,inseneri teaduskon
nas 290 dollarit ja arstiteaduskonnas 1|1|.5 dollarit aastas. 

Üliõpilastel on võimalik elada Ülikooli juures asuvas "Campuses",kus 
tuba ja söök maksab ca I4.OO dollarit õppeaasta jooksul. Neil,kes tahavad 
elada väljaspool ülikooli piirkonda,on võimalik elada kas omaette korteris 
vöi pansionaadis. Korralik möbleeritud tuba ühes söögiga maksab ca 70 - 90 
dollarit kuus. Tuba üksikult võib üürida ca 25 - 1+5 dollari eest kuus ja 
toit,kui ise teha,maksab ca I4.O dollarit kuus. Seega terve õppeaasta eest 
umbes 900 dollarit. See lubab võrdlemisi viisaka tudengi elamise ühes nä-
dala-löpu-ölle ja muu meelelahutusega. 

Ülikooli juures asub riigi tööamet,mille kohuseks on leida üliõpilas
tele tööd suvevaheajaks ja ajutist vöi kindlat töökohta neile,kes ülikooli 
lõpetavad. Suvevaheaeg,mis on ligi 5 kuud pikk,annab hea võimaluse raha 
teenimiseks. Tavaline üliõpilane peaks olema võimeline koguma suvel ca 
1000 dollarit puhast raha. Keskmine kuupalk Vancouveris on umbes 275 - 325 
doll. kuus. Linnast väijaminnes saab paremat palka.kusjuures on tavaliselt 
korter ja toit prii,ehk minimaalse tasu eest. Praegused palgad on umbes 
järgmised: puusepa tunnitasu 2.35>maam°°tja teenib 350 - 1+50 kuus pluss 
elamiskulud,lihttööline 1.78 tunnis,ülikooli, lõpetanud insener (ilma prak
tikata) 35° ja enam jne. Iga isik kelle aasta sissetulek on üle 1000 doll. 
peab tasuma tulumaksu,mille suurus on ca 16% üle 1000 'dollari teenitud 
summast. 

Ülikooli campuses on võimalik õppetöö kõrval töötada osalise tööjõuga. 
Tunnitasu on 1.36 ja töö piiratud 10 tunnile nädalas. Peale selle on või
malik töötada praktikandina oma eriala teaduskonna juures,mis nõuab umbes 
10 - 15 tööd nädalas ja mille tasu on 350 - 700 doll. aastas. Suur osa üli
õpilasi töötab laupäeviti,mil loengud lõpevad keskpäeval ja paljudel loen
guid Üldse pole. 

Vancouver on saanud eestlastele mõnusaks ja vastuvõetavaks uueks kodu
paigaks. Vahel nurisetatakse,et päikest on vähe ja vihma sajab rohkem kui 
vaja. See arvamine muutub aga ühes ilma muutumisega ja lõpuks ollakse ikka
gi ühisel arvamisel,et peale Eesti on järgmine koht Vancouver Briti Colum-
bias. Rahvas elab siin hästi,tööd ja leiba on leida kui otsid. Loodus on 
ilus ja muust maailma murest ja hädast asume eemal. 

Eestlaste koguarv oli 1956/57 öopeaasta jooksul ülikooli nimekirjas 
12 ja nendest on järgmisedneli rotalused: Valmar Tamm,dipl.ehitusinsener, 
kes töötab magistrikraadi saavutamiseks oma erialal,Maldus Marits.viimase 
aasta arstiteadlane,Ivar Keddis,õppinud 3 a.inseneriteaduskonnas ja Olaf 
Klasen,õppinud 4 a. filosoofia teaduskonnas. 

Ülikooli on lõpetanud juba rotalustest B.Auksman ja A.Romman inseneri
dena,T. Laanemäe majandusteadlasena ja K.Pöhjakas põllumajandusinsenerina. 
Kõik nimetatud on leidnud endale töökohad Vancouveris. 

Võrreldes teiste ülikoolidega on kohalik ülikool saavutanud endale 
samaväärse nime ja standardi kui teised selle kontinendi silmapaistvamad 
haridustemplid. Eriti on tunnustust saavutanud füüsika teaduskond,mille 
praegune juhataja prof.Schrum on nimekamaid aatomiuurimise eriteadlasi. 

Üliõpilaste koguarv ülikoolis on praegu ca 7500. Kuna on arvata,et 
see arv lähemate aastate jooksul kiiresti kasvab on kavatsus ülikooli laien
dada. Ülikool ise on ainult i|2 aastat vana,seetõttu on üllatus igale uus
tulnukale suur kui õpitakse ülikooli lähemalt tundma ja mõistetakse,et kõik 
edu ja areng on toimunud vähem kui poolesaja aasta jooksul. 

Olaf Klasen 
Rot.' 

MONTREAL. 

Mc Gill Unlversity Montrealis.asutatud aastal l821,on vanemaid üli
koole Kanaadas. Asutajaks oli šhotlasest suurkaupmees James Mc Gill. Esi
mesena asus tööle arstiteaduskond,mis praegugi on Kanaada kuulsaim. Mc 
Gilli arstiteaduskond,on tuntud nimi kogu Põhja- ja Lõuna Ameerikas ja 
võibolla isegi Euroopas. Teised teaduskonnad on vähe nooremad. Nii asutati 
näiteks inseneri teaduskond alles 1857* Raamatukogule ja muuseumile pandi 
alus 1860. 

Tänapäeval katab Mc Gilli ülikool oma mitmesuguste ehitustega laialda
se maaala Mont Royali mäe jalal ning kasvab üha. Nii valmis 1951 Physical 
Science Building ja 1953 oearaamatukogu hoone,mis mahutab ca 750.000 raama
tut,üldise lugemissaali tudengitele ja muid ruume. 

üliõpilaste arv on üle 65OO ning koos "õhtu ülikooliga" ca 10.000. 
Esitatud on rahvused pea igast ilmakaarest. Eriti arvukailt leidub tuden
geid Inglise asumailt,nagu Lääne-Indiast.Aafrikast ja mujalt. Arvukalt on 
neid ka USA-st ja Löuna-Ameerikast. Silmatorkavalt palju õpib ülikoolis 
juudisoost tudengeid. Eestlasi on Mc Gillis umbes I4.O Umber,neist õpib 
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enamik inseneri teaduskonnas. Naistudengid väijaspoolt Montreali on kohus
tatud elama ühiselamus n.n. dormit orys. 

Praegu on võimalik õppida järgmistes teaduskondades: filosoofia,arsti, 
hambaarsti,inseneri (mehaanika.elektri ja mäeasjandus).õigus.muusika,usu 
ja pöllumajandusteaduskondades. Peale nende n.n. fakulteetide on veel rida 
"schoole" näiteks arhitektuuri.kaubanduse,kehakasvatuse,sotsiaalas janduse 
ja muu tarvis. Normaalne õppeaeg on I4. aastat, inseneridel aga 5 aastat, 
arhitektidel 6 ning arstidel isegi 9 aastat. 

Eksamid on pea kõigis teaduskondades kirjalikud. Eksamiperioode on ig
al õppeaastal 2 - üks jaanuari alul ja teine aorilli lõpul. Kõik sama kur
suse tudengid kirjutavad eksami samaaegselt. Kui tudeng kukub läbi kahes 
aines,peab ta kordama terve aasta kursuse. Ainult Uher aines läbikukkumise 
korral on võimalus selles aines järeleksam kirjutada,kui selleks vastav 
professor oma nõusoleku annab. 

Loengutest osavõtt on kohustuslik. Puududa võib 1/8 loengute üldarvust. 
Rohkema puudumise korral kustutakse nimekirjast. Kuigi vanemakursus£e tuden
gite puudumist ei kontrollita,on osavõtt loengutest eriti inseneriteaduskon
nas täisarvuline. Praktilistest töödest (laboratooriumitest) osavõtt on 100% 
nöuetav. 

Ülikooli lõpetamise kraad on Bachelor.näiteks "Bachelor of Civil Eugi-
neer" jne. Järgmine kraad on "Master" ja sellele järgneb "Doctor". Arstitea
duskonna lõpetajad saavad aga kohe "Doctor of Medicine" kraadi. Ülikooli 
lõpetamise tseremoonia igal kevadel on väga pidulik ja meeldejääv toiming. 

Üldiselt on professorid eranditult kõikide tudengite vastu väga sõbra-
liKud ning abivalmid. Küsimusi loengute ajal ei panda pahaks ja professorid 
ei häbene mitte ütelda,kui nad mõnda küsimust ei oska vastata. Kuid alati 
teavad nad sel puhul soovitada vastavat kirjandust kõnesoleva küsimuse sel
gitamiseks. Kirjeldavate ja praktilist laadi õppeainete puhul kasutatakse 
õige tihti filmi. 

Õppemaksud on kaunis kõrged ja erisugused eri teaduskondades.Filosoofia
teaduskonna s on see $ l|-95 : - »inseneriteaduskonna s ca $ 'jjOO: - .arstiteaduskonnas 
üle $ 600: - aastas. Peale selle tulevad muud kulud,nagu raamatud,laboratooriu
mi varustus j.m. Keskmiselt võib tudengi aastakuludeks arvestada $ 1500:-
ümber. Rõhuv enamus õpib vanemate kulul. Pagulastudengid moodustavad erandi 
ja on peamiselt enda kulul õppijad. 

Ülikooli raames võib tudeng oma vaba aega kasutada väga mitmeti. Esi
mestel nädalatel oääle sügisese õppetöö algust meelitavad mitmesugused selt
sid ja klubid endale noorliikmeid. "Keilimine" käib kohati Tartu viisil. 
Tavaliselt isa klubi vöi selts korraldab ühel vöi teisel nädalalõpul üli
kooli klubiruumides mõne seltskondliku õhtu,balli vöi tantsuõhtu. Väga huvi
tavad on lõunamaalaste klubid ja nende vastavad peod vöi ballid. 

Peale selle korraldatakse üldiseid ülikooli pidusid,talveti jääkarne-
vaale.kus tudengid kogu Mc Gilli maaalal hiigelsuuri jääskulptuure püstita
vad jne. Neist pidudest osavõtt on kõigile tudengitele vaba. 

Enamvähem vastavad meie korporatsioonidele on "frater nityd",mille 
nimedeks on tavaliselt kreeka tähtede kombinatsioonid,näit: "velta-Kappa-
Epsilon", '®'elta-Sigma-Phi"jne. Sääraseid erinevaid gruppe on meestudengitei 
l8 ja naistel 8. 

Eurooplase silmale võõrana tundub meestudengite lohakas riietus ning 
"vaba"käitumine. Naistudengite riietus ja käitumine on palju parem. 

Kokkuvõttes võib öelda,et Mc Gillis tuleb teha tugevat tööd,et edasi 
jõuda. Siiski pannakse rõhku ka sellele,et tudeng ei muutuks tuupijaks ning 
eluvõõraks. Siht näib olevat kasvatada kvalifitseeritud oma eriala tundjaid, 
kes oleks juhid ja ühtlasi ka "rahvamehed".mitte aga eluvõõrad raamatukoid. 

Endel Arro 
Rot: 

Enn Jomm 
Reb.' 
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I  N  F O  R  M A T S I O O N  

Vii.' RICHARD URITAM SURNUD 

2l+ juuli hommikul kell 8.30 suri New Yorgi haiglas vii.' Richard 
Uritam. Kadunu puusärk! panemine toimus 26 juulil Walter Cooke matuse 
büroos ja samast ärasaatmine kalmistule 27 juulil. 

Puusärgi juures traditsiooniline korp.' Rotalia auvalve. Richard 
Uritami matusetalitust korraldas suurest murest hoolimata tema abikaasa. 
Matusetalitusest võttis osa rohkearvuline sõprade pere. Vaimuliku tali
tuse pidas praost A.Hinno. Korp.' Rotalia nimel ütles järelhüüde vilT 
kogu abiesimees vii.' Paul Leemets. 

R.Uritam sündis l6 mail 1892 a. Pärnumaal Tõstamaa vallas,köster-
-koolimeistri pojana,kus ta ka oma vendade-õdede keskel üles kasvas ja 
alghariduse sai. Keskhariduse omandas Pärnu gümnaasiumis ja kõrgema 
ma jandusteadusliku hariduse Moskva Kaubanduse Instituudis. Ülikoolis 
käies teenis raha edasloopimiseks suveti,andes tunde lastele vene'aris
tokraatide perekondades. 

Lõpetades Moskva Kaubanduse Instituudi,tuli tal paratamatult. 
I-sse maailmasõtta siirduda. Sealt tuli ta välja .ohvitserina,et edasi 
teenida Eesti Rahvaväes ja võidelda Vabadussõja löDuni. Vabadussõjas 
teenis ta ohvitserina mitmel kohal,tõustes selle viimasel poolel 2-se 
Ratsa Polgu ülemaks. Ta ülendati kolonelleitnandiks ja temale annetati 
1 liigi 3 järgu Vabadusrist ja autasu maa. 

Pärast Vabadussõda töötas R.Uritam peaasjalikult ühistegelikul 
ja põllumajanduse kaubandusalal. Oli juhatusliige Pöllum. Keskühisus 
Estonias, Estonia Eksporttapamajades, Pöllum. Uhis. Revisjonil!idus, 
Põllumeeste Keskpangas, o/ü Tallinna Külmetushooned ning kaastegev pal
judes teistes ettevõtetes juhtivatel kohtadel. 

Enamlaste eest asus R.Uritam Saksamaale ja elas seal mitmel pagu-
lasaastal kuni USA-sse siirdumiseni. New Yorgis ohverdas ta palju aega 
ja hoolt Eesti Abi kaudu - Saksamaale jäänud kaasmaalaste toetamiseks. 

Omas ligemas sõprade ringis olid Sa Richard alati rõõmus.abival
mis ,huumoriküllane,otsekohene ja truu sõberT Sa olid truu eestlane ja 
hää rotalusKuid nüüd ei ole Sind enam meie keskel 1 Olgu Sinu vaimule 
tähtedetagune ilm ilus ja maisele olemusele võõramaa muld kerge.' 

Sulev Kelder 

Rot.'viir 

ROOTSI KOONDISE TEGEVUSEST. 

Kaua aja järele oli jälle võimalus viimases Austraalias ilmunud 
M.S.nr.3-1957 saada informatsiooni Rotalia eriüksuste tegevusest üle maa
ilma. Kuigi tee Austraaliasse on pikk,ei läinud saadetud informatsiooni 
kaotsi,ega jõudnud hilja pärale. Oli tunne lugedes,nagu oleks kõik rotalu
sed üle maailma jälle korra koos istunud ja omast tegevusest pajatanud. 
Ning tundub,et meil on kokku palju jutustada ja et meie kokku moodustame 
suure ja väärika kogu,kelle tegevuses on intensiivsust ja sihikindlat 
edukust. 

Meenutame mõne reaga alguses Rootsi koondise tegevusest seda osa, 
mille kohta M.S. veergudel senini informatsiooni pole ilmunud,hiljem üle-
minnes hilisematele sündmustele. 

1956 a aastapäeva kommersist võttis osa 25 rotalust ja Varsinais-
Suomalainen Osakunta esindajana stud.agr. K.J.Väättänen. Tuju oli hoogne, 
enne seda tuletati meelde kadunud kaasvendi ja avaldati austust võitlevale 
kangelaslikule Ungari rahvale. Samas pandi kokku võitlevate Ungari akadee
miliste ringkondade toetuseks Kr.600:-,mis koos teiste EKL konventide panus
tega Austria Punase Risti kaudu saadeti otseselt sihtkohta. Samas leidis 
päev varem aset perekonna-õhtu 52 inimese osavõtul. VSO esindaja külastas 
peale selle mitmeid vilistlasi nende kodudes ja võttis osa E.Punase Risti 



21 

Ühisabi poolt korraldatud konsert-aktusest Konserthuseti suures saalis 
sõjavangide ja invaliidide abistamiseks,kus muuseas avaldati austust vaba 
Ungari lipule ungarlaste esindajate juuresolekul. 

Aktuaalsest välispoliitikast diskuteerlsime 21 novembril Margaretha 
kooli klublruumides tassi kohvi juures. Sissejuhatav sõnavõtt vii.' A.Ots. 

VilT 5.Vilvali 50.a.sünnipäeva pühitsesime 3 dets. tema külalistena 
koondise kasutamisel olevates ruumides Norr-Mälarstrandis. Sõprade poolt 
Rootsi koondises annetati talle vastava pühendusega ja värvikilbiga varus
tatud hõbedane karikas. 

E.V. aastapäeva pühitsesime 2lj. veebruaril pidulikul koosviibimisel 
tee- ja tantsuga I4.O inimese osavõtul,neist 6 külalist. Rotalustest skaudid 
tegid edukalt hääd muusikat ettekande iks ja tantsuks.vaheldamisi humoristli
ke vestetega aktuaalseil teemadel. Rotaluste panused Rootsis skautlikel ala
del on tähelepanuväärsed. Oleme pidevalt toetanud Kalevi lippkonda perioodi
liste annetustega,olles lippkonnale nagu vaderiks^ Oleme annud skaudijuhte 
ka Ameerikale. Nii siirdusid sinna varem vennad Toomesed ja nüüd lisaks nei
le seltsiks reb^ Kint. Ning vist ei puudu palju,kui Rotalia saab sinna oma 
noorima osakonna.(Atlanta osakond) 

Peale KKK 7 märtsil esines 1T1J A.Käo ametliku referaadiga teemal; 
"Probleeme seoses standardiseerimisegamis oma filosoofilise aine käsitlus
viisi tõttu kutsus esile huvitava debati,mis lõppes üksmeelse otsusega -
- referaat lugeda eeskujulikuks ja hääks kiita. 

Klubiöhtul 20 märtsil näitas confr: E.Järv värvifilmi USA-st ning 
jutustas palju huvitavat sealsest elust-olust Rootsi-eestlase silma läbi 
nähtuna. Väljastpoolt Stockholmi oli kohal vii: P.Jalakas Ulricehamnist. 
See idülliline linnake asub I4.OO klm lõunapool Stockholmi,ning seal on vii: 
P.Jalakas loonud endale kudumistööstuse,varustades turiste, laplasi ja 
Rootsi sõjaväge kinnaste ja suusasokkidega. Vahepeal tegi väikese vaheaja 
ja ristis oma noore poja Heikki uhkelt Stadshoteilis. õhtu oli väga elav, 
kantused kõlasid kaua üle kesköö ja kui perenaine juhtis tähelepanu sellele, 
et see on siiski Rootsi riigiprokurör,.kes elab ülalkorral,suhtuti sellesse 
üksmeelses arusaamas,et ta vöiks seal siiski edasi elada. 

Autoõnnetusel Taanis 22 mail surma saanud vii: H.Tagepera matused 
toimusid 5 juunil Stockholmi Pöhjakalmistul suure arvu leinaliste osavõtul 
meie traditsiooni kohase auvalvega ja lipu esinemisega. -Leinatalituse pidas 
vii.' K.Kool ja mälestuskõne kaasvendade poolt senior vii: A.Mägi. Peale 
leinatalitust kogunesid kadunu lese kutsel rotalused abikaasadega leinamaj ja, 
kuhu kokku kogunes J+3 inimest. Kuna kogunenud olid vaid rotalused abikaasa
dega ,korraldasime samas kadunule traditsioonilise mälestusöhtu. Peale seniori 
sissejuhatuse kandis olderman confr: A.Eistrat ette kadunu eluloolised and
med. Mälestuskõne pidas vii.' A.Ots. 

Suvise kokkutulekuna korraldasime suvepäeva 25 augustil Stockholmist 
ca I4.0 klm eemal asuval Gälö poolsaarel. Osavõtjaid jlj. inimest. Kaugelt tul
nud külalistena olid kohal New Yorgist confr: confr: H.Ainso ja H.Horn. Hom
mikune külm ja vihmane ilm peletas palju osavõtjaid,kuid päevane soojus, 
seente ja marjade rikkus metsa all tasus vaeva osavõtjaile. Ühine lõuna söö
di kohapealse turistide kodu peoruumis hubase kaminalökke juures. Peale 
seniori vii: A.Mägi sissejuhatavat "teretulemast" osavõtjatele ja eriti Kau
getele külalistele,andis konvendi poolt New Yorgis tervitused üle soojade 
sõnadega confr-: H.Ainso ning laulusõnades confr: H.Horn. See viimane põhjus
tas omakorda pikema humoristliku sõnavõtu kaua "vaikivas olukorras" viibi
nud vii.' A.Kelleri poolt ning kuhjaga saadeti tagasi tervitusi konvendile 
ja paljudele,paljudele üksikutele kaasvendadele. Sportlike võimeid ja osa
vust näitasime noolte viskamises,võrkpallis,badmintonis ja võidujooksus,kus 
ka vii: M.Luht edukalt viis alustatud jooksu lõpuni. Suveoäeva jätkati veel 
mitmel pool linna jõudes hilisõhtuni vöi oli see koguni varavalgeni. 

Seoses "ameeriklaste" külaskäiguga võime konstateerida,kui ütlemata 
suureks kasuks on see Rotaliale,kui saame aegajalt käia üksteisel külas. 
Need muljed mida "rootslased" jt. on saanud Ameerika mandril asuvaid üksusi 
külastades ja siin seda meiega jaganud vöi mida "ameeriklased" meile kaasa 
toonud,need on väärtuslikud üksteise tundma ö põimi, seks-, noor te tutvumiseks 
vanadega,uute muljete saamiseks ja'vanade mälestuste elustamiseks. Tõsiselt 
on kahju,et vii.' R.Ubakivi kokkupuuted rotalustega siin piirdusid ainult 
jutuajamisega ühe vilistlasega ning ebaõnnestunud katsetega telefonil,mis 
põrkusid tagasi kuivale kommentaarile selges keeles: "You have wrong number" 
Rootsist saatsime USA-sse 9 aug. veel meie siinsest elust tutvustama confr.' 
E.Järve,kellele läks verre ameerika elu ja lubas nüüd alaliselt jääda Kali-
forniasse,ning seal asutada uue Rotalia osakonna. Omalt poolt lubasime saa
ta siit esindaja esimesele pidulikule kommersile. Vastutasuks ühele ümber-
asunule saime jätta ühe "ameeriklase" siia,nimelt confr.' H.Horni,kes esi
algu lahkelt lubas vähemalt paariks aastaks siia jääda. Et tuliuus taeva
sinine Ford V-8 meie aktsiaid siin tõstab,selles pole kahtlust. Teise keda 
siia tahtsime jätta,oli confr.' H.Ainso,keda hüvitasime VSO stipendiumist 
Helsingi ülikooli juures,mis seekord siiski kahjuks jäi katki. 

Sügishooaja avasime KKK-ga kesknädalal 11'septembril,millest osavõtt 
oli väga rohkearvuline,nende hulgas Göteborgi senior confr.' E.Äro ja USA 
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külalisena reb.' A.Leemets. Ennem päevakorra juurde asumist mälestasime 
kadunud kaasvendi ,vilOtto Org, surn. 1947 Tallinnas , vii.' August Otema , 
surn. 1957 a Tallinnas ja vii.' Richard Uritam,surn. 1957 New Yorgis. Peale 
seniori sissejuhatuse pidas mälestuskõne vii.' vii.' 0.Orgile ja A.Otemale 
vii.' J.Toomes ja R.Uritamile confr.' A.Eistrat. 

Sellel koosolekul võtsime vastu ka otsuse,et anname M.S. välja Rootsis 
samas trükivormis kui see sünnib USA-s ja Kanadas,kuigi ta siin läheb tundu
valt kallimaks kui seal. 

VSO stipendiaadiks määratud confr.' Jaan Teär ei saanud ametalalistel 
põhjustel minna tänavu sügisel Helsingi ja tema asemele määrati stipendi
aadiks confr.' Oole Kint,kes on juba kohal. Napi aja tõttu polnud sellest 
võimalik kõiki Rotalia üksusi informeerida,kuid eeldame et määramine leiab 
kõikjal üksmeelset heakskiitu,sest Rotalia huvides seisis stipendiumi kohe
ne ja väärikas kasutamine. On soovitav võimalike edasiste stipendiumite 
suhtes varakult hankida Rootsi koondiselt informatsiooni soovida tahtjal 
vastavaks ettevalmistusteks. 

3 oktoobril pühitseb oma 50-dat sünnipäeva Stockholmis vii/ Karl Kool. 
Omaaegset Tartu konvendi seniori ja oldermani. Vilistlast kelle jutlused 
on saatnud Rotaliat ja rotalusi,nii pidupäevadel kui ka leina hetketel,nii 
Eestis kui paguluses õnnitleb kogu Rotalia pere. Jätkugu Sinul eluaastaid, 
et veel kaua kõlaks Sinu võimukas hääl ja südamlikud kõigile arusaadavad 
sõnad ,tõstes üles meid kõigest maisest ja igapäevasusest,sisendades kaas-
vendlust ja armastust - kõike seda mis teeb elu ilusaks ja väärikaks. 

Tagasitulles mandritevaheliste külaskäikude juurde vöiks mainida,et 
Ameerika elust ja olust ning sellel mandril asuvate Rotalia üksuste pulbit
sevast elust maalis meile värvika pildi omas referaadis peale l6 jaan. KKK-d 
vii: Kr.Joost. Kuna vii: Kr.Joost viibis pikemat aega teadusliku stipendi
aadina USA-s ja Kanadas,siis oli huvitav jälgida tema tähelepanekuid ja eri
nevusi meie üritustes ja mentaliteedis. 

Külalisõhtuid ja koosviibimisi oleme käesoleval tegevusaastal pidanud 
rohkesti,mis ka juba tulemusi on annud kolme rebase näol. Alamal tutvustame 
omi uusi noorliikmeid. 

Arved Mägi 
Rot.'vil.' 

Reb.' Rein Kool - sünd. 23.12.1934.a• Tartus vii: Karl Kooli pojana. Kesk
hariduse sai Södra Latinis.Stockholmis. Õpib arstiteadust Karolinska Insti
tuudis Stockholmis. Aktiivselt tegev Eesti Üliõpilaskond Rootsis juhatuses. 
Reb: vastuvõetud 27.5»1957» a-

Reb: Ülo Kool - sünd.9.6.1933*a. Tihemetsas abi-metsaülem P.Kooli pojana. 
Keskhariduse omandas Strängnäsi gümnaasiumis. õpib masinaehitust Stockholmi 
Tehnika Ülikoolis. Reb.' vastuvõetud 27. 5» 1957» a« 

Reb.' Aarne Tõnis Kint - sünd. 2.11.1932.a. Tallinnas vii.' Tõnis Kinti 
pojana. Keskhariduse omandas Stockholmi Eesti gümnaasiumis,enne seda oli 
lõpetanud juba Tehnilise Instituudi Stockholmis. Praegu õpib elektroteh
nikat Georgia Ülikoolis Atlantas. Aktiivselt tegev skaut juhina. Reb: vas
tu võetud 9.7.1957.a. 

GÖTEBORGI OSAKOND. 

11 mail 1957 a. Göteborgis peetud EKK-1 voeti tegevliikmeteks vastu: 
Vaabo Lumlla, Mart Avatare, Ivar Derrik ja Kalle Korrand. 

Peale koosolekut jätkus koosviibimine kohvi ja veiniga,kestes hiliste 
öötundideni. Osavõtjaid oli Göteborgi kohta rekordiliselt - 50 isikut. Hil
jem vöis järeldada,et nii villstlastele kui ka noortele confrater!tele meel
dib koosviibimistel enam muusika saatel tantsu keerutada ning tantsu vahe
ajal tass kohvi vöi pisut veini konsumeerida,kui et Tartu kombe kohaselt 
hommikuni lauas istudes ja napsu võtta kaloriterikka söögi kõrvale. 

Confr.' Avo Andrekson viibis suvel õppereisul Saksamaal,Austrias ,Schveit-
sis ja Itaalias. 

Vii.' Hans Adila kolib 1 nov. Jönköpingist Sandvikeni,asudes sealse 
Jernverks A-B,teenistusse. Aadress : Hantverkarbacken 7> Sandvlken. 

Confr: V.Kuldassaar lõpetas Chalmersi tehnikaülikooli elektrotehnilise 
osakonna. Praegu töötab sama ülikooli füüsika instituudi assistendina. 

Tähtsamaks sündmuseks on Göteborgi peres siiski confr.' Vaino Kuldas -
saare laulatus preili Maria Oad'iga 11 septembril St.Pauli kirikus. Göte
borgi rotaluste perega ühinevad kõik laias maailmas asuvad kaasvennad ja 
soovivad pruutpaarile palju õnne eluteel. 

Jüri Adila 
Rot.'vil.' 
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AUSTRAALIAST. 

2i+ juulil lahkus Sidneys siit ilmast pika raske haiguse järele vii.' 
Voldemar Posti abikaasa proua Ellen Post. Sidney rotalused austasid lahku
nut lillede asetamisega tema põrmule. 

Pr E.Post oli Tallinnas alati sooja südamega kaasa elanud Rotalia 
üritustele,ka Austraalias oli ta kontaktis sealsete kaasvendadega. Kõigile, 
kes teda tundsid,jääb temast mälestus,kui heast,sõbralikust Rotalia pere 
liikmest.' 

P.Mägi 
Rot .'vii.' 

INGLISMAALT. 

5 oktoobril pühitseb Inglismaal oma 80-dat sünnipäeva korp.' Rotalia 
esimene vilistlane ja auvärvipaela kandja vii.' Artur Lossman. Kirjutis 
sünnipäevalapsest ja juubelist ilmub meie ajakirja järmises numbris. 

MEIE SIDE ja kogu Rotalia maailma pere poolt südamlikumad õnnitlused 
ja parimad soovid tulevikuks f 

VANCOUVERIST. 

Uued noorliikmed: 

L.*l." Kaljo Pöhjakas - sünd. 12.8.1523 Tallinnas. Lõpetas Gustav-Adolfi 
gümnaasiumi. Käis Balti ülikoolis Hamburgis ja Briti Columbia ülikoolis 
Vancouveris,mille lõpetas 1951 a. põllumajandusmasinate insenerina. 

Lill Valmar Tamm - sünd. 31*12.1928 a Pärnus. Lõpetas 1948 a Sigtuna Eesti 
gümnaasiumi Rootsis ja 1952 a. Chalmersi Tehnika ülikooli Göteborgis vee-
ja teedeehitus insenerina. Praegu õpingud pooleli kohalikus ülikoolis mag. 
kraadi saavutamiseks. 

Meie esimene kommerss mai kuus läks väga hästi ja vöiks öelda,vast 
vöimsaltki korda. Praegu on meie nimekirjas 8 meest: lj. värvikandjat ja I4. 
reb.' vöi 1 fl 

Juuli alul üsna mitmed Vancouveri rotalused käisid Portlandis USA-s 
lääneranniku eestlaste suvepäevadel,kus väike koosolek sai peetud USA 
lääneranniku kohale ilmunud rotalustega. Kohal olid Vancouverist: confrat-
res J.Romman,B.Auksmann,T. Laanemäe ja reb: J.Keddis. Seattlest confr: L. 
Kosenkranlus ja San-Franc ise ost confr.' J.Kukk. 

Ida-Kanadast käis tänavu suvel Vancouveris külastus ja puhkusreis il 
confr.' J. Kivestu perekonnaga,kellele läänerannik ilmselt väga hea mulje on 
jätnud,kuna kavatseb päriselt siia kanti ümber asuda. 

Palun tervita ja täna minu eest confr.' ̂ asurit värviesemete siia-
saatmise eest. ^amuti suur aitäh confr.' Eitratile nende muretsemise kaasa
aitamisel. 

A.Romman 
Rot.' 

USA-st. 

7 juunil refereeris 1.' 1.' H. 0. Raudsepp teemal "Miks vaikivad relvad". 
Oponendid vii.' Ubakivi ja reb.' Upsi. Pärast pikemaid sõnavõtte kiideti 
referaat heaks. 

lU juuni EKK-1 võeti tegevliikmeks vastu 1.' 1.' H.O. Raudsepp 
Juunis abiellus confr.' A. Laev preili Lusiga. Palju õnne.' 
15 juunil toimus kevad kommerss New Yorgi Eesti Majas algusega kell 

6 õhtul. Õnnistati uued rapiirid. Kommerss õnnestus väga hästi. Osavõtjaid 
üle poolesaja. 

16 juunil kell 11 oli C.Q.-1 kaater frühstück. Suurepärase laua oli 
katnud vii.' Pitea. Osavõtjaid palju. 

Vii.' Aleksander Kõpp ostis maja Chicagos. 
Confr." Lembit Kosenkranlus on lõpetanud Seattles ülikooli ja töötab 

praegu insenerina samas Boeningi lennukitehastes. 
Koro.'Rotalia suvepäevad USA-s 17 ja l8 aug. 1957 a peeti Long Islandil 

NY Eesti Haridusseltsi last^suvikodus. Osavõtjaid kokku 67,neist 35 rotalust 
(13 vii;,17 confr; 5 reb.'),l8 daami, 12 vii.' perekonnavösu ja 2 külalistuden-
git. ivogunemine algas laup. 17 aug. pealelõunal,mida kasutati suplemiseks 
ja pallimänguks. Kell 17 õhtul koguneti rikkaliku õhtusöögilauda,mille kuli
naarsed meistritööd,nagu terve toitlustamine päevade kestel,oli valmistanud 
vii.' Pitea. Peale senior Ambrose avasõna lasti toidul ja joogil hea maitsta. 
Lauakõne pidas vii.' Kuuskvere. Järgnesid ühislaulud ja algas tants tapere-
corderilt tuleva mõnusa muusika saatel, ühist koosviibimist rikastas pr. E. 
Leesment lauluettekannetega.Kui pimedus oli juba täielikult katnud nii suvi-
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kodu kui ka seda Ümbritseva looduse siirdut! lõkketulele,mille eest olid 
hoolitsenud confrTarvo ja rebJuhan Toomesed. Lauldi ühislaule ja kuu
lati- reb.* Jüri Saimre virtuooslikku akkordeonimängu.Confrt Tarvo Toomese 
juhatusel oli korraldatud ka lõkkeõhtu eeskava,kus nii mitmetki kohalolijad 
said oma talenti või huumorit demostreerida. Peale eeskava lõppu jäid vane
mad (kui hingelt noored) inimesed leegitseva lõkke äärde mõnulema,kuna noo
remad siirdusid tagasi suvikodusse (mis asus ainult 25 meetri kaugusel),kus 
muusikat tantsuks alustas rebaste jazz-band,koosseisus Arno Kallaste ja Jüri 
^aimre,kes mõlemad kasutasid vaheldumisi nii klaverit,akkordeoni kui gitarri. 
Seega kaks meest,aga kolm pilli T Peo arenedes suurenes orkester veelgi bongo-
trummide näol,sest nii rütm,hea meeleolu,kui ärajoodud vägijoogid meelitasid 
mitmeid kohalolijaid pudeleid,toolipöhju jne. lõõkinstrumentidena kasutama. 
Äraväsinud siirdusid (mõned viidi,kas abikaasade poolt käest tõmmatuna,või 
kor. vend ikaa sl aste poolt toetatuna) puhkama,kuna avant-garde jätkas oma tege
vust valguse saabumiseni. Hommikul oli küll daamide poolt veidi nurinat,et 
"ooisid tegid palju lärmi,ei saanud magada",kuid nagu hiljem "järeluurimisel" 
tõestus,olid nende "ooiste" hulgas ka mitmed auväärsed vilistlased väga ak
tiivsed olnud. Hommikusöögi valmistamisel tabas vii.' Pitead kurb üllatus -
- öösel olid salapäraselt kõik maksa- ja muud vorstid kapist "aktivistide" 
ooolt ära hävitatud,nii et tuli piirduda heeringa võileibadega,mis aga kohvi 
ja peaparanduse saatel head maitsesid. Lõunasöök tehti seepärast varakult 
ja peale selle osa hakkas juba kodu poole sõitma,kuna osa sõitsid veel lähe
dasse ookeaniranda suplema. Nii et pühapäeva õhtupoolikul jõudsidki lõbusad 
päevad lõpule. 

Erilist tunnustust neab avaldama vii.* Piteale ,kes vaatamata kõigile 
raskustele toitis kahe päeva jooksul nii suure arvu inimesi (lõpus tabas 
teda jällegi üks "õnnetus",nimelt kaasvend,kelle autoga ta pidi koju sõitma, 
keelas oma autos suitsetamise,mille järele ta demonstratiivselt lahkus ja 
jäi ootama suitsetajate autot). Majutamist korraldas confr.' Felix Tamm,üld
korraldus lasus oidconfr.' Villota õlgadel. Kahjuks väi jaspoolt New Yorki 
ei olnud saabunud kuigi paljuid. Siin tuleks kiitust avaldada kõige kauge
mailt tulijaile,kelleks olid confr.' Gusten Lutter ja reb.' Saimre Delaware 
osariigist ja confr.' Hans Raudsepp Baltimorest. Eriti rõõmustav oli aga näha 
suurel arvul noori lapsukesi ja ka järelkasvavat kaardiväge vii.' vii.' Adovi, 
Lauritsa,Leetaru,Leesmenti ja Tarendi juba meheikka jõudvate poegade näol. 
Jääme ootama järgmise aasta suvepäevi.' 

Reb.' Uve Kapsi saabus tagasi sõjaväest Saksamaalt ja abiellus .prl. 
Jeanne rseckiga ,kes «ünnikoha järele on viinlanna. Pulmad peeti Lincoln, 
Nebraskas ja reb.' Kapsi siirdub lähemal ajal elama Seattlesse,olles nimeta
tud ühe firma kaubanduslikuks esindajaks Pöhj a-Lääne osariikides. 

Sõjaväest Saksamaalt saabus samuti tagasi confr.' Arvi Jalajas .asudes 
oma abikaasa Nancy ja kahe väikese poja Eriku ja Stewartiga elama East 0ran
ge,N. J. 

Confr.' Henno Sork pühitseb pulmi prl. Helve Tammega 1I4. septembril 
Lexingtoni Ave Eesti kirikus ja restoraan Finland Houses. Best man'ikr pul
mas on confr.' Rein Grabbi. Rotalia tervitusec annab pulmapeol edasi senior 
Heini Ambros. 

ConfrT Heino Ainso raabus tagasi pikemalt Euroopa reisult,mille kõrg
punktideks tema enda jutu järgi olid olnud Rotalia suvepäevad Rootsis ja ühe 
vanema Sa*sa korporatsiooni,Corps Borussia,Stiftunesfestist osavõtmine Kölnis. 
Sellelt peolt saabus ka kirjalik tervitus Rotalia New Yorgi konvendile Bor-
russia senior +++ ja Corps Hansea "he liikme allkirjaga. 

Confr.' Virko Keder viibis suvereisul Kuubas,kuid kahjuks tal ei õnnes
tunud kontakti saada Kuuba revolutsiooniliste üliõpilaste jahi Pidel Castroga. 

Confr.' Vello Ebrok on asutanud eletroke^mia töökoja,mille tegevus 
areneb jõudsalt. 

heb.' Arno Kallaste ja reb.' Udo Vaher lõpetasid Mississipi State College 
inseneridena j '.1 asusid tööle lennuki ehitus firmade juures Long Islandil. 

VIII Eesti Üliõpilaspäevad USA-s peeti New Yorgis septembri algul ia 
neid juhatas üliõpilaskonna esimehena confr.' Arved Laev,kes pälvis oma möödu
nud aastase energilise tegevuse eest üliõpilaskonna eesotsas koosolijate suu
re heakskiidu. Eelmises üliõpilaskonna juhatuses töötasid liikmetena kaasa 
ka confr.' Aksel Kiiss ja confr.' nein Grabbi. Uude üliõpilaskonna juhatusse 
valiti confr.' neino Ainso ja confr.' Olaf Millert,kes on dotsendiks ja dokto
randiks Harvardi ülikooli juures,pidas üliõpilaspäevade peokõne ja referaadi. 

i-.'l.' Uno Ots löoetas University of Connecticuti B.S kraadiga geoloogias. 
RebT Andres Männik komandeeriti Army koosseisus Prantsusmaale,KUS juba 

Air Force koosseisus viibib reb.' Ako Vainu. 
Confr.' Heino Ambros kihlus prl. Lilo Grishakoviga ja pulmi võib oodata 

peatselt. 

Tõnis Kelder 
Rot.' 

Hellar Grabbi 
Rot.' 
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UUSI AADRESSE. 

Argentiina. 

VII.' Karl Laa nt ee 

Kanada. 
Confr.'Toivi Laanemäe 

Rootsi. 
Vll.'A.Mägi 
" A.Pets 
" H.Plikk 
Confr.' A.Eistrat 
" H.Horn 
" 5. kartus 
" J.Teär 
" A.Käo 
Reb.' R. Kool 
" U.Kool 

USA 
Vii.' Aleksander Kopp 
Confr^Bruno Laan 
" Evald Järv 
" Lembit Kosenkranius 
" "aljo Lüli 
" Aado Perandi 
Reb.'Aarne Kint 

Cuenca 3285,villa del Parque, Buenos Aires. 

2016 W l^.Ave.Ap. 1, Vancouver B.C. 

Ehrenstrahlsvägen J, Stockholm-Bromma 
Myre,Srvalla 
Kungsladugärcen,Box 5013» Nyköping 1 
Nissanstigen 5-lii Stockholm-Johanneshov 
Rämensvägen I4.5, Stockholm-Johanne shov 
Grimstagatan 87, Stockholm-Vällingby 
Sörgardsvägen 39» Äkesberga 
Hästholmsvägen 17-1> Stockholm Sö 
Vinstvägen 1-1, Stockholm-Hägersten 

507 N.Lawler,Chicago.111,tel.ES -8-9222 
65OO Beck Ave,North Hollywood,Cal. 
II785 Laurelwood Dr.Apt.l,Studio City,Cal. 

• i+737 6 , Ave ,N. E. Seattle ̂  * WasJn. 
1544 Gillespie Ave,Apt 60,New York 6l N.Y. 
23ii-2 W.ll^^jStr. Brooklyn 23,New York 
Georgia Tech.,Pob 3837,Atlanta,Ga. 

LCPETADES KÄESOLEVAT NUMBRIT 

MEIE SIDE nr.I4. toimetus tänab kõiki kaasvendi,kes nii rohkelt 
varustasid käesolevat numbrit oma kaastööga. Artiklid mida ruumi puudusel 
ei saanud avaldada,on edasi saadetud järgmise MEIE SIDE toimetuse käsu
tusse. 

MEIE SIDE nr.lj. toimetuse kindel tahe oli avaldada niipalju sisse
tulnud materjali kui võimalik ja teiseks anda käesolev number välja üht
lasena USA ja Kanada numbritele. Kuna offcet.trükk Rootsis maksab 75 krooni 
U lehekülge pluss 10 - 15 krooni pilt ja 50 - 60 krooni köitmine,seega 
numbri kulu kokku 600 krooni ( 120 dollarit ),miil ist summat vastavalt 
KKK otsusele mitte ületada ei võinud. Siis kulude kokkuhoidmiseks toime
tuse liikmed sooritasid masinakirjutamise töö ise,mispärast kui mitte 
masinkirja spetsid palume vabandust,kui kiri pole just kõige ühtlasem. 
Lehekülje maht käesolevas numbris on ca I4.9OO trükilööki,seega ligi 1/3 
suurem kui varem ilmunud MEIE SIDE offcettrükis numbrites. 

Eelpoolantud kalkulatsioon ja et USA ja Kanada andmetel sarnane 
paljundamine seal ainult ca 1+00 krooni maksab,tõstab tõsiselt üles MEIE 
SIDE trükkimise tsentraliseerimise - et saada ülemaailma täiesti ühtlast 
hästitoimetatud,kuid meie majanduslikule kandepinnale vastavat MEIE SIDET. 

Nagu saateks toimetaja juba märkinud,on igale autorile alles jäetud 
tema isiklik stiil ja õigekirjutuse viis. Toimetus ei pidanud end kompe
tentseks otsustama,näit; kas on õigem Kanada - Kanaada, olderman - older
mann , kommerš - kommers - kommerss jne. Samuti pole kärpeid peaaegu üldse 
tehtud. 

Järgmise numbri annab välja New Yorgi konvent 1 detsembriks 1957 a, 
tegevtoimetaja confr.' Tõnis D. Kelder. Võttes arvesse kogemusi käesoleva 
numbri toimetamisel,palume tungivalt kõiki kaasvendi üle maailma saata 
kaastöö temale hiljemalt 1 novembriks. Kuu aega varemalt peab kaastöö 
toimetaja laual olema,see peaks muutuma mõisteks MEIE SIDE kaastöö sisse-
saatmisel - muidu ei suuda ka kõige paremal tahtmisel ka kõige tublim 
toimetaja kuidagi numbriga tähtajaks valmis saada. • 

ÄRGU KÄTKEGU SIDE.' 

M.S.nr.it- toimetus. 
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Hr.l VIII aastakäik Toronto. 15«11.1958 

T o i m e t u s :  Tõnis Kelder, Kristjan Joost, Ivar Derrik, Alfred 
Kalmet, Valter Põder, Paul Mägi, Oskar Ristmäe, Ülo Saar, Felix Laan-
soo, Aimar Romman, Abel Käbin. 
Käesoleva nr-i tegevtoimetaja: Oskar Ristmäe, Kanada. 

Käesoleva aasta 24. veebruaril pühitseb Eesti Vabariik oma 40.-dat 
Juubeli sünnipäeva. Eestlased vabas maailmas lähevad aga juubeliaktuse-
le mõnevõrra segaste tunnetega ja tasakaalutus olekus, kurja sünnipäeva 
laps ise, Eesti Vabariik, omas praeguses struktuuris on raskelt määrit-
lev mõistä. Riigi olemasoluks on tarvilik maa, rahvas ja autoritaarne 
riiklik võim. Vabad eestlased vabas maailmas, kätt südamele pannes, pea
vad kibedusega tunnistama: kõik need eesti riiklikud põhialused on vii
mase maailmasõja sündmused ära pühkinud ja Eesti Vabariik ei eksisteeri 
enam tegelikult. Maa on jäänud,- kodueestlaste! puudub enesemääramise 
õigus, pagulased on väikeste killukestena paisatud laia maailma. Riigi
võimu teostamine niisuguses olukorras on utoopiline küsimus. 

Siiski mingisugusel seletamatul ajel eestlased vabas maailmas de
monstratiivselt meenutavad oma vabariiki, külastavad vastavaid aktusi, 
kus see võimalik või pühitsevad väärikalt tähtsat päeva kitsamas ringis. 
Järjekordselt koputatakse maailma südametunnistusele ja nõutakse oma õi
gust, olgugi et käegakatsutavad võimalused peatseks vabariigi uuestisün
niks on tuhammas. Sellest järeldus: ühele eestlasele kaasasündinud vai
muomadusele oleme uhked, see on sitkus ja visadus. Eesti on ikestatud, 
vaim ja idee on siiski jäänud püsima, visalt ja sitkelt kinnlnaelutatuna 
meie hinge. 

Rotalla on sündinud paguluses, elas, Õitses ja kandis parimat vilja 
vabas Eestis ja tegutseb jälle paguluses, aga mitte 'sellepärast, et olla 
traditsiooni vang, vaid et kanda oma liikmete kaudu edasi eestlastele 
eestluse vaimu, kes on väsimas. 

Andku Kõigevägevam jõudu, et oleme vennad omavahel, aga ka võitle
jad ja vaimukandjad! Kellele on antud rohkem, sellelt nõutakse rohkem, 
sest eeskätt meie, rotalused, ei taha, et alates aasta arvuga 1940 jääks 
Eesti vaikivaks leheküljeks ajaloo raamatus. 

Parimaid tervitusi kõikidele rotäiustele vabariigi juubeli puhulJ 

0.Ristmäe. 
Roti Vili 

Torontos, veebr. 1958. 



Meenutades Jüri Uluotsa. 

(13. I 1890 - 9. I 1945) 

Eestlase arusaamise järgi on iga inimene Jumalast ja loodusest mää
ratud tervik, vaimne ja kehaline, j aotarnatu ja lagundamatu sündimisest 
surmani. Seetõttu iga inimese sünd on suur ja rõõmus sündmus, tema surm 
on raske kaotus. Igal inimesel on õigus tervisele ja elule. 

Eesti arusaamise järgi "seadus on vanem kui inimene", s»o. õiguse 
reeglid on ürgsed ja läbistavad kogu maailmakorra ning inimesed peavad 
neile alistuma. Vastavalt sellele eesti arusaamisele ka riik on õiguse 
korraldus, rajanedes "õiglusele, seadusele ja vabadusele". Ka riigivõia 
pole muud kui õiguste kogu, mis teostatakse seaduste alusel* Seetõttu 
keegi pole õigustatud võimu kasutama väljaspool seadust. Nõnda avaldub 
kogu elus õiguse-võim. "Õigus jääb ega lase end alla suruda, tema ees 
peavad taanduma kõik kurjad teod." 

Eesti arusaamise järgi taevalaotuses, taime- ja loomariigis on suu
red, väikesed ja imetillukesed kehad ning igaühel neist on oma ülesanne 
ja põhjus targas maailmakorras olemiseks, "õigus elule". Ka rahvaid on 
suuremaid, vähemaid ja väikesi, aga kõik nad on looduslikud ühikud, ais 
vastavail maa-aladel ajaloolises eluprotsessis on orgaaniliselt kujune
nud. Nagu oleks mõttetus taotella, et taevalaotuses, taime- või looma
riigis püsiksid ainult suured, ainult väikesed või ainult imetillukesed 
kehad, nõndasamuti oleks maailmakorras avalduva tarkuse vastane nõuda 
ja püüda, et inimsoos esineksid ainult väikesed, ainult keskmised või 
ainult suured rahvad või liiatigi ainult üks suur rahvas. Seetõttu eest
lase arusaamise järgi on igal rahval - olgu ta suur, keskmine või väike -
õigus oma iseseisvale elule. 

Need on ainult mõningad mõtted Eesti viimase peaministri Ja presi
dendi kohusetäitja, professor Jüri Uluotsa viimasest artiklist, tema n.n. 
poliitilisest testamendist, enne põgeniku teekonda Rootsi. 

Jüri Uluotsast kõnelevad tema kaasaegsed sõbrad kui ka poliitiliselt 
teisiti mõtlejad, vastased, nagu ühe suu läbi: ta oli oma väljaastumisel 
sirgjooneline ja õiglane, ka oma vastast mõistev ja salliv, kui see püsis 
rahvuslike ning demokraatlike õiguste piirides ja joonel. Siis leidis ta 
alati tee, kuidas kokkuleppe korras tüliküsimusest üle saada. 

Temast, kui ühest Rotalia asutajaist liikmeist, rotäiusest, teavad 
tema kaasvennad jutustada järgmist: 

"ta oli noorte sõber ja kasvataja. Ta põhimõte oli noori juhtida ja 
kasvatada mitte võimuga vaid vaimuga. Ikka ja jälle leidis tema, ehkki 
seotud oma ulatusrikkas töös, aega Rotallale. Meil, rotäiustel, on põh
jus uhke olla, et me oleme tundnud seda ammutamatut Ja kustumatut elurõõm
sat, heatahtlikku otsekohesuse vaimu, mis hoovas Jüri Uluotsast." 

Rotäiused, ärgem unustagem Jüri Uluots'a viimaseid surivoodil öel
dud optimistlikke sõnu: 

"Läbi raskeimate raskuste saavutame uuesti oma isamaal " 

Toimetaja. 



5. 

Eesti Vabariigi aastapäevaks. 

Rotäiustel on kombeks koguneda Eesti Vabariigi aastapäeval oma kon
vendi kooskäimise paigas. Tullakse kokku mitte pidutsemiseks, vaid tõsi
seks austuse avaldamiseks ning ustavuse kinnitamiseks kodumaale. 

Kus rotäiused on koos, seal on tükikene eksterritoriaalset Eesti 
pinda: Rotalia on lahutamatu osa Eestist. 

Eesti Vabariigi 40-nai aastapäeval näib, nagu oleks eeldused kodu
maa vabanemiseks väga tumenenud. Kummatagi: elu ise õpetab, et sageli 
lootusetu olukord kannab endas lahenduse algust. 

Maailm on jäänud tänapeevaks väga väikeseks. Ruum jt ab liiga kitsõks 
kahele lepitamatule maailmakorrale rööbiti eksisteerimiseks. Inimene pole 
enam võimeline hoidma oma meelevalla all olukorda, mille ta ise loonud. 
Kas selles olukorras endas ei peitugi lahenduse algus? 

Pinge tõuseb kogu aeg rahvaste vahelises elus. See tähendab, et meid, 
eriti meie kasvavat generatsiooni on ootamas ajad, mil toimub terav võit
lus inimvabaduste, ideede ja kristliku maailmavaate eest maailmas. 

Ses võitluses otsustatakse kord ka kodumaa saatus. 
Rotalused on kutsutud ja seatud igas maailma kaares kaasa tegema eel

olevat võitlust inimvabaduste, ideede ja humaansuse eest pealetungiva ma
terialismi ja kommunismi vastu, sellega teenib rotalus oma kodumaad ja 
rahvast. 

Kõrgem akadeemiline haridus pole mitte selleks, et isiklikult pare
mat ara-elamist saavutada; rotäiuse seisukohalt see olgu ka selleks, et 
kõrgema hariduse kaudu saavutada parem positsioon oma ideede eest välja 
astumiseks ümbritsevas ühiskonnas. Rotalia kohus on anda jõude eesti or
ganisatsioonidele, aga rotalused ei pea hoiduma lülitumast ka kohalike 
maade ja rahvaste organisatsioonidesse, kui need on sellised, kus meie 
saame töötada oma ideede levitamiseks. 

Rotalia iseendast pole mitte eesmärk, pole seda oma ajaloos kunagi 
olnud, vaid on abinõu - abinõu eesmargi saavutamiseks. Rotäiuse silmapii
ri pole kunagi varjutanud tema värvimüts, vaid ro talus on ikka vaadanud 
kaugemale, tema silmapiir on olnud ulatuslik. 

Rotali&l on praegu jälle täita palju samaloomulisi ülesandeid, mis 
oli asutamisaegadel Peterburis. Arvestagem sellega, et Rotalial tuleb 
jääda veel paljudeks aastateks Välis-Eesti korporatsiooniks, nagu ta sün
dis sellena. Selle kohaselt peame ka seadma oma sisemise elu. 

Eesti Vabariigi 40-dal aastapäeval mõtetes ja südamega viibime kodu
maal ja koos nendega, kes meile seal lähedased. Paljud kaasvendadest on 
oma parimad nooruse või mehe-ea aastad kasutanud kas kodumaa vabastami
seks, tema kaitsmiseks või vaba kodumaa ülesehitamiseks. Paljud, võibolla, 
ei näe kodumaad enam kunagi. Tehtud töö ja mehe-teod pole aga olnud asja
tud: tagajärjed jäävad ajast aega. 

Pealekasvavale rotaluste generatsioonile on saatus määranud samad 
ülesanded, mis tulevad küll täita teistes paikades, teissugustes oludes 
j& teha teiste meetoditega. 

Kodumaa ootab jälle mehe tööd# 

A.Käbin. 

Vili Kogu esimees. 



Organisatsioon ja ta vaimne sisu» 

Selle väljaande veergudel juba varemalt mitmel korral arutluse all 
olnud eesti organiseeritud akadeemilise nooruse ajaloolise ja rahvusliku 
missiooni üle järele mõteldes kerkivad nii organisatsiooni siseelu ja 
vaimse leegitsemise kui ka üldise olundi raames ikka jälle esile samad 
probleemid - probleemid meie tõelistest rahvuslikest ülesannetest, nende 
organiseerimisest ja vaimlis-enesekasvatuslikust tööst. 

On ülearune peatuda veel kord pikemalt nende eesti noorte tegevus-
ülesannete ja rahvusliku osatähtsuse lähemal vaatlemisel, kes tegid pingu
tusi ja kandsid ohvreid korporatsioonide Vironia (mitte ära segada praegu 
tegutseva samanimelise, aastal 1900 Riias loodud korporatsiooniga) ja Frat. 
Viliensise loomisel. Nende tegevussaavutused seisavad kuldtähtedes meie 
läinud sajandi 60-ndate - 00-ndate aastate ajaloos ja resulteerusid riik
liku iseseisvuse sünnis. Küll tuleb aga küsida, kas meie tänaste akadeemi
liste organisatsioonide kandjatena ja nendele sisu andjatena oleme teinud 
tõeliselt kõik, et ajaloo traditsiooni organisatsiooni mõtte rakendamisel 
edasi kanda. Nagu teada, sisaldub see traditsioon eeskätt rahvuslik-vaim
sete väärtuste viljelemises oma liikmeskonnas ja sellest tingitud avali
kus tegevuses ühiskondlik-hariduslikel aladel. Rotalia kodukord annab nen
de ülesannete täitmiseks selgesõnalisi kohustusi: "(Par.2) Korpi1 ülesan
deks on ... kasvatada oma liikmeid nii vaimliselt ... aidates 
neid oma edasiharimises, kasvatades neid tublide ...Ees
ti poegadena ..." ja "(Par.165) Mag.refI ülesandeks on kJ liik
m e s k o n n a  v a i m s e  t a s a p i n n a  j a  s i l m a r i n g i  l a i e n d a m i s e  
eest hoolitsemine. Selleks korraldab ta referaat-koosolekuid, teaduslikke 
ettekandeid, loenguid, ekskursioone jne. (sõrendused autorilt)." 

Ei tule unustada, et need kodukorra nõuded on vormuleeritud sääraste 
sätetena olundis, mis oma välismaisuse ja vaimsete tingimustega osutusid 
mitmeti väga lähedasteks tänastega. Kui korporatsiooni edasisel jõulis-
rahvuslikul tegutsemisel vaba kodumaa olundis organisatsiooni alustes nood 
sätted muutmatuiks jäid, siis märgistab see tõsiasi ainult nende vastuvaid
lematut ja muutumatut tähtsust. 

Liikmeskonna vaimne edasiharimine tublide 
Eesti poegadena ja silmaringi 1 a i e,» d a m i -
n e tarvitseb tsiteeritud paragraafide põhjal toimuda ainult otseselt 
kohustatud moodus tel. Lisades sõna "j n e" on kodukord ühelt poolt magi 
referendi muutnud üheks tähtsaimaks ametmeheks organisatsiooni juhatuse 
käsutuses ja teiselt poolt seadnud talle väga kõrge kvalifikatsiooni. 
Noorliikmete (resp. rebi ja liii) sundreferaadid moodustavad selles üles
annete ahelas ainult väga tagasihoidliku kohustusosa, mis langeb talle 
alles par.15 sättest. On loomulik, et noorliikmete sundreferaat ei moodus
ta magi referendi ülesannete täitmise kandvat osa par.2 ja par.163. mõt
tes, vaid on par.lS-ndast tulenevalt ainult kohustuslik noorliikme vaimse 
sobivuse katse, mille magi referendi on kohustatud vastava kogu ees läbi 
viima. Seevastu par.par.139 (subseniori juhtnöörid rahalise ja majandusli
ku tegevuse kohta) ja 187 ning 188 (raamatukogu-hoidja ülesanded (a) raa
matukogu täiendamisel ja koostöö magi referendiga sel alal) eeldavad magi 
referendi põhjalikku süvenemist oma ülesannete ulatusse ja nende etteval
mistamist koostöös teiste ametmeestega laial rindel. 

Need sätted ei piira kuski ega kuidagi magi referendi tegevuse ula
tust ega laadi, vaid annavad kohustuse tegutsemiseks ja vihjavad selle 
suunda paaris sektoris, lisandades kaugeulatusliku "jne". Seepärast on 
ühe konvendi juhtkonda kuuluva confi-i hiljutine vihje nende ridade kir
jutajale, nagu oleks konvendi või korporatsiooni aktiivne osavõtt meie 



rahvuskultuurilisest propagandast (konkreetselt oma liikmeskonna kaudu 
kaasaaitamine rahvusliku kirjanduse levitamisel ja eeskätt hoolitsemine 
selle eest, et liikmed ise meie rahvuslikku kirjandust omaksid ja kon
vendil see raamatukogu näol olemas oleks) oma "ärilise iseloomu tõttu" 
kodukorra mõtte vastane, sisuliselt meie kehtiva kodukorra vaimus täies
ti valel alusel seisev väide. 

Ülal vihjatud paragraafid teevad magi referendi vastutavaks liik
meskonna vaimse kasvatuse eest ja kohustavad teda vastavateks üritusteks 
ning koostööks raamatukogu-hoidj aga, jättes tema initsiatiivi laias skaa
las täiesti vabaks. Kuna teiselt poolt raamatukogu-hoidja esitab oma ku
lude eelarve maj andusseniorile, siis teostub selle sammu kaudu ka magi 
referendi ettepanekute esitamine ja kinnitamine. Ühegi vastutava amet
isiku ülesanded ja kohustused ei piirdu aga mitte ainult kulutamisega, 
vaid nad sisaldavad samal ajal õigusi ettepanekuteks sissetulekute han
kimisel, millele muide kodukord üheski oma sättes piire ette ei sea. 

Ajaleht "Meie Elu" nr.38(392), 19.sept.1957 avaldab kokkuvõtte To
ronto skaudijuhtide nädalalõpu-laagris toimunud arutluskoosolekust, kus 
konstateeriti nooruse allamäge suundumist ja rõhutati, et "eesti keelest, 
kommetest ja eesti seltskonnast võõrdumine ei ole mitte ainult rahvuslik 
kaotus. Nende kaotamisega koos kaovad ka moraalinormid ja käitumisreeg
lid, mis kuuluvad meie rahva, kultuuri ja traditsioonide juurde." Sama 
väljaanne avaldab ka USA-s toimunud Eesti üliõpilaspäevade avamisel 7. 
sept.1957 confrl A.Laeva poolt tehtud konstateeringu, et "noorema gene
ratsiooni hulgas on märgata rahvusliku iseteadvuse ja eesti kultuurili
se mõju kahanemist", mille vast saab "kõige paremini võidelda rahvusli
ke kultuurivarade edasikandmisega ja levitamisega, mis muidugi eeldab 
noorema generatsiooni enda sihiteadlikku tööd selles osas. Rahvusliku 
võitluse raskuspunkt välismaal peaks olema kultuurpoliitiline." Ja lõ
puks seisab seal must-valgel avaldatuna koosolekul vastuvõetud resolut
sioon: "Eesti Üliõpilaskond ÜSA-s üldkoosolek peab vajalikuks oma liik
meskonnal toetada meie kultuurilis-kirjanduslikke ja ideoloogilis-mõtte-
lisi väljendeid ning ettevõtteid nende tellimise ja aktiivse osavõtu 
kaudu. Meie rahvusliku olemasolu aluseks on eesti kultuur ja kirjandus. 
Enam vaimsust!" 

F-nnm vaimsust kõigepealt kõikides akadeemilistes organisatsiooni
des sisemiselt, sest organisatsioon peab tänases mitmeti muutunud olundis 
asendama tihtipeale eeskätt puuduvat kodu ja andma ka vaimse kasvatuse 
alal seda, mida andis kord normaalne eesti rahvuslik kodu ja kõige laiem 
rahvuslik ühiskond. 

Allakirjutajale tundub, et sääraste mõtete ja resolutsioonide liht
salt "teadmiseks võtmise" aeg on jäägitult möödas. Silmapilk nõuab tegu
sid. Isetegevus, mis Tartu ülikoolis toimus üle 50 akadeemilise ühingu 
kaudu (vt."Eesti entsüklopeedia" 1, veerud 244 ja 245, Kirj.Estonia, 
Stokbolm, 1957), peab nüüd koonduma ja lööma leegitsema eeskätt organi
satsioonides enestes ja alles sealt edasi üliõpilaskonna raamidesse kan
duma. Vaba eesti akadeemilise nooruse kasvamine uhkeks rahvuslikuks ka
sumetsaks ei ole teisiti võimalik. Rohtaed on ainult siis kaunis ja väär
tuslik, kui ta moodustab hoolikalt kultiveeritud taimla. Rohkem vaimsust1 
Aga eeskätt rohkem pingutavat kultuurilist isetegevust rahvuslike tea
duste tundmaõppimisel, viljelemisel ja edasikandmisel - vaimsuse teadli
kul viljelemisel, et väärikana eelmiste akadeemiliste põlvede kõrval 
seista. 

Johannes Kaup, Roti 



Meie päritolu küsimus vajab noori teadusmehi. 

Teaduse arenguga ja arheoloogiliste leidudega on meie päritolu küsi
mus üles kerkimas teises valguses, kui see seni on olnud. Siin on aga va
ja andekaid ja julgeid eesti või soome keele teadlasi, kes teeks selle 
ajaloolise pöördepunkti mõne teadusliku tööga sel alal. 

Soome-Ugri algkoduks peetakse soomlaste poolt 19. sajandi algul loo
dud teooria järgi Kirde-Euroopat, Uurali ümbrust ja rahvast ning keelt 
mongoolidega sugulaseks. Hiljem muudeti seda teooriat. Jäeti välja sugu
lus mongoolidega. Keeleliselt kuulume aga praegugi veel selle teooria jär
gi Ugri-Altai keeltegruppi. Sellest teooriast on arenenud välja Soome-Ugri 
keeleteadus. 

On tehtud tohutut tööd ja kirjutatud pakse raamatuid täis tuletusi 
ja keelelisi muudatusi soome-sugu keelte arenemisest Soome-Ugri algkeelest. 
Kogu sellel teoorial pole aga ühtki kirjalikku tõendit ega märkmeid oma 
vanast algkeelest. Kõik on rajatud ainult oletustele olemasolevast kee
lest ja siis keeleteaduses välja kujunenud teaduslike meetotidega loodud 
keelearenemise teooria. Lääne maailma vastavas kirjanduses oleme ikkagi 
veel sugulased mongoolidega. 

Eesti entsüklopeedia järgi on pikapealisi 6,9/6, keskpealisi 45,4$, 
lühipealisi 47,7% ja mongooli tunnustega 2,4%. On teada, et Hageri kihel
konda, Harjumaal, on jäänud elama 700 shermetjevi ratsanikku, kelle seas 
oli palju mongoole ja kes on nüüd eestlased. Üksikuid segunemisi on iga 
rahva seas, eriti kust sõjad üle käinud, kuid see ei muuda rahva rassilist 
kuju (Hunnid Ungaris). 

Põhj a-Euroopa muinasteadlased prof. Indrekuga eesotsas on muinaslei-
dude põhjal algusest peale tõendanud risti vastu soome-ugri keeleteadlas
tele. Meie kuulume muinaskultuurilt Lõuna-Euroopasse või Alpi piirkonda, 
mitte kunagi aga Kirde-Euroopasse või Aasiasse. Nii on arheoloogiliste 
leidude järgi Soome-Ugri muinaskultuuri leviku suund põhja-ida suunas ku
ni Uuraliteni välja, mitte aga vastupidi. 

19. sajandi lõpul loodi võrdleva keeleteadlaste poolt Indo-Germaani 
keelte grupp. Indo-Germaani keelteks nimetati vana sanskriti keele sarna
seid keeli. Sellesse keelte gruppi kuulus: india, kreeka, rooma, germaani, 
tentooni, slaavi ja kelti keel. Välja jäid Euroopa keeltest: leedu, läti, 
soome-ugri ja baskide keel. Hiljem tõendas Leedust päritolev prof. Franz 
Popp, et ka leedulased ja lätlased kuuluvad sellesse keelte gruppi, aida 
aga esialgu välja naerdi. Franz Popp aga tõendas oma väite teadusliku töö
ga, mida ka teadusmaailm tunnustas. 

Umbes 2000 a. e.Kr. tulid Indo-Germaani rahvad põhja poolt Indiasse 
ja vallutasid sumerisugu rahva, dravianid ja selle keele segu kutsuti 
sanskriti keeleks. Nad ise kutsusid ennast arianideks, mis tuleb nende 
sõnast ariama, s.o. maaharijad ja teised olid nomaadid - mittemaaharijad, 
Sanskriti keeles on umbes 800 sõna, mis on eesti keelega ühised. Nagu: 
ma - maa, meri - meri, dyans, dayvas - taevas, sata - sada jne. Sellepä
rast mõned keeleteadlased, nagu rootslane prof. Björn Collinger ja taan
lane Holger Petersen, arvavad soomesugu rahvaid isegi sugulaseks indo-
germaanidega. 

19. sajandi keskpaiku leiti Väike-Aasias savitahvlitel kirjutatud 
kiilkiri, mida teadlastel läks korda lugema õppida. See on umbes 6000 a. 
tagasi kirjutatud sumeri keel. Prantsuse professorid Oppert ja Lenomant 
ning inglased Smith ja Sayce, kes esimestena kiilkirja lugema õppisid, 
leidsid, et see keel on sarnane soome - eesti keelega. Sama tõendi andis 
neile ka soome ajaloolane Yrjo Koskinen. Pikemad kirjutised sel alal on 
tehtud prof. Lenomanti poolt. Siis aga astus välja semisugu keelte prof. 
Bachlevy (kes katsus igati tõendada, et heebrea keel ja kultuur on vanim 



maailmas) mõjutusel prantsuse prof. Alvey ja sakslane Paul Haupt, sans
kriti keele eriteadlased ja väitsid, et sumeri keel on kunstlik keel ja 
seega ei ole sugulane soome-ugri keeltega. Sinna paika see asi jäigi. 
Hiljem kui selgus, et see väide pole õige, prof. Delitz ja Sayce jäid 
oma arvamuse juurde, et see keel on sugulane ugri keeltega. Väljakaeva
mised Väike-Aasias ja Indias (1938-40) on näidanud, et see on maailma 
vanim kultuurrahvas, kelle leiutatud on kirjakeel, esiteks pildikirjas, 
mis Egiptuses arenes hiljem hirogliifideks ja Sumeris kiilkirjaks. Nen
de kirjutatud on maailma vanim eepos "Gilgames" ja müüdid maailma loo
misest, veeuputus Jobi raamat jne., mida me juutide poolt ümbertehtult 
leiame vanast testamendist. Sugemeid Gilgames'ist leidub Rigvedas, 
Odysseus'es ja ka Kalevipojas (põrguskäik). 

Prof. Chester W. New ja Charles E. Philip oma töös "A World History" 
Toronto, 1955, Ihk.11, ütleb: valge rass jagatakse jämedates joontes kee
leliselt 3. gruppi. 1) Sumerlased, vanemad asukad Väike-Aasias, Euroopas 
ja Vahemere saartel, piiblis tuntud vilistlaste nime all. 2) Semisugu
rahvad Araabia kõrbest ja 3) indo-germaanid. Tähendab meie kuulume ka 
ühte neisse keeltegruppi ja see on sumeri keeltegrupp. 

Sumeri riik ja rahvas hävitati umbes 2300 a. e.Kr. semi sugu rahva 
akkadlaste kuninga Sargon I. poolt nii, et "ka lindudel polnud kohta 
kuhu pesa ehitada." Rahvas tapeti ja põgenes. 

Eestisse ja Soome ilmub 2000 - 1800 e.Kr. rahvas Dnjepri jõe orust 
n.n. venekirve kultuuri nime ai] (venekujuline kirves), kes matsid oma 
surnuid, nagu tegid seda sumerisugu rahvad. Selle vastu indo-germaanla
sed ja ka leedulased ja lätlased põletasid oma surnuid. 

Eesti keel on sumeri keelega grammatiliselt kui ka ligi 2000 sõna
ga sarnane. Sumeri isa on ad ka at - eesti ätt. Ama, eme on ema. Nanna, 
nin on naine. Mes on mees ja ka poeg. Lu on kõva ja ka mees. Ki on kivi 
ja ka maa. An (taevan) on taevas. Ma on maa ja meri on meri. Sanga, sa, 
isag on sangar, isand, preester jne. Sumeri asesõnad: ma - mina, sa -
sina, na - nad, te - teie, nene - need. Sumeri keele puudub sugu (der, 
die, das). Numbrid: id - üks (üts), kas - kaks, sa - viis, as - kuus, 
sesma - seitse ja sata - sada. Sumerlane ütles : ana kati mullu - anna 
mulle käsi. Nanna ma ansi - naine andis jne. 

Sumerlased austasid loodusjõude ja neil oli ligi 100 jumalat. Juma
late nimed on enamasti loodusjõudude nimed. Jumalad elasid taeva kambris 
Dukus. Peajumal oli ATAR - (isa Taara), päikesejumal - Utu (udu), lõiku
se ja tarkuse jumal - Ea (hea), riietusjumal - Uttu (utt), tuulejumal -
Enlil (tuulehiil), tormi jumal - Maru, iludus jumalanna - Inanna (ilus 
naine) jne. Allmaailma vürst oli Nergal ja deemon - Kur ka kurra (pergal 
ja kurat), mägi oli kur (kõrge). Allmaailm asus mäe all. Kui taeva-jumal 
An lahutas taeva maast ja tuulejumal Enlil kandis ära maa, visati kole
tis "Kur" taevast välja. 

Sumeri keelte sugulust soome-ugri keeltega on sumeri keeleteadlased 
sumeri keele avastamisest saadik tõendanud. Eestlaste ja soomlaste seas 
pole ühtegi sumeri keeleteadlast. Selle ajaloolise töö tegemiseks on va
ja noori eestlasi, kes on huvitatud vanadest keeltest. Tuhanded savi-
tahvlid ootavad muuseumis lugejaid. Kuulsamad sumeriloogid Arno Poebel 
ja Samuei Noah Kramer asuvad USA-s ja seal vast oleks selle keele õppi
mine ja töö tegemine kõige hõlpsam. Selle töö tegemine vajab julget, 
Frana Poppi sarnast meest, sest sellel tööl on oodata tugevat vastuseisu 
soome-ugri keeleteadlastelt. Selle murranguga kogu soome-ugri keeletea
dus jääks õhku rippuma ja neil tuleks alata uuesti otsast pääle. 

See ala pole vast eriti tasuv, tuleb arvestada mõne õppejõu kohaga, 
kuid see ala vajab eestlast. Ka meie rahva enesetunde säilitamisel oleks 
see suureks abiks kui see töö saaks tehtud lähemas tulevikus. 



Noored õppivad rotalused, aidake lükata ümber meie pärinevus mon-
goolidest ja võtke algatus enda kättei 

Soovitaksin seda ala õppida Saksamaa või USA ülikoolides, kus vas
tava kirjanduse ja materjalide saamine kõige kättesaadavam. 

Heino Mähe. 
Roti 

VSO-stipendiaadina Soomes. 

Töötasin Lõuna-Rootsis, kus juhatasin süstemaatilisi puurimisi 
Skövde - Falköpingu piirkonnas lademete uraani sisaldavuse määramiseks, 
kui sain teate, et mul on võimalus VSO-stipendiaadina Soome minna ja 
sel juhul seal siis geoloogiat õppida. Selleks tuli kiiresti sissesõi
duluba Soome ja tagasipöördumiseluba Rootsi muretseda. Enne kui viimast 
oli võimalik saada, pidin andma allkirja, et võtan kõik riisikod, mis 
ühenduses reisiga Soome ja viibimisel seal, enda kanda. Sissesõiduloa 
Soome sain taotletud 4 kuu asemel 30-neks päevaks. 

Tööde likvideerimine ei läinud nii kiiresti kui alul arvestasin ja 
lahkusin Fvotsist alles 20. septembril. Soomes oli vastuvõtt tore. Mind 
paigutati elama Doraus Academica'sse, kus jagasin tuba ühe soome üliõpi
lasega, kes kuulus Savo osakonda ja õppis arstiteadust. Ta oli varem 
Rootsis viibinud ja rääkis hääd rootsi keelt, mis kujunes saatuslikuks 
minu soome keele õppimisele. 

Domus Academica koosneb kolmest majast, kus elab ca 700 üliõpilast 
Seal asub ka uus ja moodne üliõpilaskonna rikkalikult varustatud raama
tukogu koos lehtede ja ajakirjade lugemis-saalidega, mis paistsid isegi 
rohkem külastatud dlevat kui ülikooli-biblioteegi omad, mis pole nii 
moodsad ja mugavad. 

VSO korter asub tsentraalselt kesklinnas osakondade majas. Seal 
asuvad veel ESO (Eteläsuomalainen 0.), ViO (Viipurilainen 0.), SavO 
(Savolainen 0.) ja Kyme^lakson Osakunta. Ühte majakorda jaotavad VSO 
ja Kymenlakson 0. Mõlemad kuuluvad 11-st soome keelt rääkivast osakon
nast kolme kõige väiksema hulka. VSO inimesed Helsingis õpivad peami
selt õigusteadust, kuna juriidiline fakulteet puudub Turu ülikooli juu
res, kuhu enamuses Varsinaissuomi inimesi siirduvad. Turku (Abo) on ju 
Varsinaissuomi päälinnaks. 

Osakonnad jagunevad peamiselt maakondade kaupa, kuid jaotus pole 
nii rangelt läbi viidud kui Rootsis. Üldse kõik võrdlused mis siin teen 
jäävad võrdlusteks Rootsi ja Soome olukorra, peamiselt siis Uppsala ja 
Helsingi ülikoolide vaheliseks. 

VSO töö ja struktuur sarnaneb väga rootsi nationide omadega, on 
aga nendest hubasem. Nii näiteks toimub osakonna koondus igal teisel 
teisipäeval (Uppsalas tavaliselt 2 korda semestris). Seda juhatas osa
konna inspektor prof. A.R.Heikonen kuraatori kaasabil, kus siis kõiksu
gu päevaprobleeme sai arutatud võrdlemisi intiimses, aga siiski distsip 
lineeritud vaimus. Peale ametliku osa toimus teejoomine. Osavõtjate arv 
oli tavaliselt 20 ümber, enamasti alati samad isikud. Üks tudeng teadis 
seletada, et paljud selle tee pärast sinna tulevatki. Osakonna tööd ju
hib kuraator, praegu Matti Ilmanen, osakonna valitsusega eesotsas ja 
koos võrdlemisi suure funktsionääride staabiga. Vanemaid liikmeid oli 
väga harva näha. Senioritel (vilistlastel) toimus kord kokkutulek, enne 
aastakoosolek ja siis supi. See oli tegelikult ainus kord, kus vanemaid 
liikmeid sai näha. Need olid enamuses professorid ja doktorid oma abi



kaasadega. Oodati ka, et äsjakukutatud peaminister V.J.Sukselainen tu
leb, aga tal oli nähtavasti teisi suuremaid muresid. Avaldasin seal ka 
tänu võimaluse eest esimese stipendiaadina VSO külalislahkust nautida 
ja palusin neid vastu võtta tervitused korpi Rotalia poolt. Rääkisin 
eesti keeles ja prof. L.Posti soomestas kohe. Muide Soomes on praegu kõi
ge hullem olla venelane, sellele järgneb olla rootslane või rääkida root
si keelt. Paljudel soomlastel on printsiibiks Soomes mitte rootsi keelt 
rääkida, olgugi et nad valdavad seda hästi. 

Passi pikenduseks sain VSO'lt tunnistusi ja siseministeeriumis, mil
le alla välismaalased kuuluvad, asju ajades hakkas minuga sulaselges ees
ti keeles juttu ajama üks ametnik, keda hüüti magister Svenssoniks, kes 
varem olnud VSO liige ja nüüd abielus eestlannaga. Ta andis mulle viisumi 
nõutud 2 kuu asemel kuueks kuuks, öeldes, et maksvat sama palju. 

Võtsin osa peaaegu igast osakonna koondusest, pealeselle mitmest 
erisugusest pidustusest ja viibisin külas mitmel korral inspektori, ku
raatori ning teiste pool. Kuna elasin Domus Academica's, siis kujunes 
läbikäimine võrdlemisi elavaks ka teistesse osakondadesse kuuluvate isi
kutega. Niisiis viibisin ka ühel Savo peoõhtul. 

Ülikooli sissekirjutamine on palju tseremooniarikkam kui näiteks 
Rootsis. Nii pidas ülikooli rektor väikese kõne nendele, kes seisid jär
jekorras, tavaliselt ca 15 üliõpilast päevas, et tema käest kätte saada 
oma ülikooli sissekirjutarnise paberid. Kui rektor E.Linkomies, endine 
"sõjasüüdlane", pidas grupile, kuhu ka mina kuulusin, kõnet ja jagas ma
nitsusi, eriti toonitades vahet õppimisvõimaluste vahel demokraatlikes 
ja mittedemokraatlikes maades, peatudes pikemalt sellel probleemistikul, 
tundus, nagu oleks see kõne eriti minule olnud suunatud. Helsingis on 
ülikooli juures praegu üle 10.000. üliõpilase, koos polytehnikumi ja kau
bandusülikoolide üliõpilaskondadega 14.000. ümber. Helsingi elanikkonnast 
hääletavad ca 25% kommunistidele, terve maa kohta on neile hääletajaid 
ca 20%, Üliõpilaskonna esindajate valimisel, kes omakorda moodustavad 
üliõpilaskonna valitsuse, jäid kommunistid sel aastal ilma esindajata. 
Ei saanud tundlikel poliitilistel teemadel osakonnas palju vestelda. Ku
raator küll ei uskunud, et VS0's kommuniste leiduks, aga kindluse mõttes 
soovitas ta mind olla ettevaatlik. Igatahes enne millegi ettevõtmist 
küsisin tihti nõu kuraatorilt sobivuse suhtes jne. 

Helsingisse saabudes paistsid silma vene "Pobeda" märki sõiduautod, 
ca 90% taxidest koosnes neist. Esimesil päevil torkasid ka venelased sil
ma oma tüüpiliste pikkade tumesiniste mantlitega ja laiade kaabudega. 
Kui juhtus nägema mõnda meest tuliuues pikas palitus, mille käistest vae
valt käsi näha, siis võis olla kindel, et isik oli Suurelt Laialt maalt. 
Muide on ka Helsingis palju venelasi - valgeid, kes sinna jäänud esimese 
maailmasõja keeristes. Kui need näiteks tahavad anda oma lastele vene
keelset õpetust ja kasvatust, siis ei jää neil muud üle, kui panna nad 
kommunistlikku algkooli, mis praegu olemas ca 200 liikmelisele saatkonna 
kolooniale. 

Käisin ka vene filmi vaatamas. See oli banaalse tiitliga "Tüdruk ja 
Vang", aga igatpidi väga hää film, üks parimatest mida üldse olen näinud, 
olgugi et sinna sisse oli sokutatud palju propagandamaterjali. Huvitav 
ja paljastav oli ka eelfilm, reklaam sputnikule. Vene professoritel ja 
teadlastel paistis obligatoorseks riietuseks olevat pressimata riided, 
hästi närused ja kõverad särgikrae otsad ning pooles mastis lips. Filmi
kaamera, näidates rahvahulka, kes kuulamas üht teadlast, peatus eriti 
kaua ühe räpase vanamehe juures, kel teatrikiiker. Nii et, vaadake, meil 
on kahl 

Soome 40 a. iseseisvuspäeva pühitseti väärikalt. Muuseas marssisid 
üliõpilased, peale külaskäiku kangelaskalmistule ja vaikset minutit seal, 



10. 

tõrvikutega läbi linna Senatiturule, kuulates seal kõnet. Marssisin VSO 
ridades Rotalia Värvides koos ühe saksa korporatsiooni esindajaga Freie 
Deutsche Universität'i juurest Berliinis, kes oli üheks Helsingi üli
õpilaskonna külaliseks neil päevil. 

Ühe otsuse järgi osakonnakoondusel jäi Erkki Mali (mees, kes oli 
Stockholmis siigiskommersil) hoolde Malm'i kalmistul asuvate eesti sõdu
rite haudadel küünlate süütamine jõululaupäeval. Siiasaabunud teateil 
on ta ka selle ilusasti läbiviinud. 

Juttu ajades teiste üliõpilastega selgus, et väga paljudel olid 
isad sõjas langenud. Seetõttu oli ka selge, miks paljud nooremad ei 
tahtnud minevikust rääkida, ega tegeleda sellega mis puutus minevikku. 

Mulle tundub, et eestlased Rootsis üldiselt (miljöö tagajärjel) 
nagu rootslased, on hakanud soomlaste peale natuke alla vaatama või on 
influeeritud sellest. Soomest tuleb Rootsi võrdlemisi palju inimesi ja 
nende seae on muidugi protsentuaalselt seiklejate arv kõrgem kui tava
liselt. Kui midagi juhtub, siis puhuvad rootsi lehed asja ülesse ja 
pikapääle on tekkinud assotsiatsioon: soomlane - viin - puss jne. Kuid 
see allavaatamine rootslaste eeskujul, pole mingil moel õigustatud. 
See on pikapääle Rootsi-Soome vaheliste vahekordade väijakristallisee
rumid produkt, mis peab kaduma ja ongi kadumas. 

Kui juttu alustasin mõne tavalise soomlasega ja välja tuli, et 
olen eestlane, siis juhtus, et ta reflektsioon oli: "ah so, sa oled 
selle Georg Otsa maalt1" "Kes on Georg Ots?" küsivad kindlasti paljud. 
Ta on üks laulja Nõukogude Eestist, kes laulab schlaagerit "Saaremaa 
Valss", mis oli möödunud kevadsuvel ja ka siis veel kui Soomes viibi
sin, iiks populaarsematest. See "Saaremaa Valss" koos Georg Otsaga on 
praegu Nõukogude Eesti õnnestuimaks propagandatrikiks Soomes. Kuid kui 
G.Ots laulab "Mu pruut on kolhoosi parim lehmalüpsja", siis ei saa ka 
soomlased hästi naeru pidada. 

Kus vanemate inimestega tegemist oli ja tuli välja, et olen eest
lane, siis peaaegu igaüks hakkas seletama, et tema on ka kunagi Tallin
nas, Pärnus, Narvas või Tartus viibinud ja vastuvõtt ning kohtlemine 
oli alati igati lahke. 

Võrreldes Rootsiga oli Soomes "service" ükskõik mis alal palju 
parem. Üldse imponeeris see vastutulelikkus ja viisakus (eriti kui 
rootsi keelt ei rääkinud) millist Rootsis ei leidu, välja arvatud võib
olla Rootsi põhja- ja lõunapoolsemad osad. Rootsi keele ebapopulaarsuse 
tõttu sain hea treeningu saksa ja inglise keeles. Soomlased on väga vas
tuvõtlikud sellele, mis seoses eestlastega ja Eestiga, seepärast tuleks 
rohkem tähelepanu pöörata meie poolt sinna, sest muidu võib Soome tähe
lepanu pöörduda liiga palju Nõukogude Eesti poole ja sattuda sealt tu
leva propaganda mõju alla. See oht on juba praegu suur noorsoo hulgas. 

Elamine Soomes on praegu kallis. Tegelik rahaväärtus on 1 kr. • 
100-120 marka ametliku 62 marga asemel. Töö on odavam Soomes. Elamise 
stiil on konservatiivsem kui Rootsis. Pole "folkhem'i" nagu Rootsis, 
vaid kõik on enam differentseeritud. Niipalju kui minul oli tegemist ja 
võrrelda sai isesuguste ametialade standardeid, siis hambaarstide tead
mised ja oskused ei sisendanud küll suuremat usaldust. Rootsi keelt rää
givad vähesed, olgugi et see õppeaineks koolides. Soomlased teevad kõ
vasti tööd ja elavad tulevikule, lootes, et kui uus sõda juhtub puhke
ma, et siis suudavad neutraliteeti säilitada, või vähemalt, et pääsevad 
valel poolel kaasa sõdimast. 

Helsingis jatkasin oma õpinguid geoloogias ja liikusin ka väga pal
ju ringi raamatukogudes. Tuli välja, et vist kõige rikkalikumalt Eestis
se puutuva materjaliga on varustatud "Suomalaisen Kirjallisuuden Seura", 
Hallituskatu 1, Heisinki. Vanemat tsaariaegset kirjandust leidub ka pal
ju ülikooli raamatukogus, Unionkatu 36 ja natuke igasugust materjali 
Yliopiston Ylioppilaskunnan Kirjasto's, Leppäsuonkatu 9, Helsinki, mis 
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aga tegelikult üliõpilaste poolt kõige rohkem külastatud. Kahjuks esi
nes aga igal pool võrdlemisi suuri lünke paguluses väljaantud trükiste 
seas. 

Muide on Soome saanud viimaseil aastail kingituseks USA poolt, 
USA sõbralikuse avaldusena, väga palju õpperaamatuid kõiksugu teadus
aladelt. 

Soomest lahkusin 20. detsembril. Sõidul laevaga Helsingist Stock
holmi hilines laev 50%, s.o. 9 tundi', tugeva tormi tõttu. Enne ärasõitu 
oli osakonnas jõulupühitsemine "puurojuhla", seal oli ka "jõulupukk!", 
kes jagas kingitusi. Hiljem korraldati minu ärasaatmise õhtu ühes era
korteris, kus peoperenaiseks oli Mirja Siirala. Pidasin seal ühe pikema 
kõne ja sain ka VSO värvid. Sai muuseas ka palju lauldud. Muide on vist 
"Bibesko" kõige levinenuim laul eestikeelseist lauludest Helsingi osa -
kondade laulikutes. Eestikeelsed laulud on moes. Nii näiteks said Savo 
osakonna rebased just Bibeskot treenida. Mis rebaste kasvatusse puutub, 
siis neile korraldatakse loenguid "fuksiloentofsi", millele järgneb 
rebaste häbistamine "fuksiaiset" ja selle järele tuleb rebaste "kiitos-
juhla", kus rebased tänavad ja tasuvad kätte. Võrdluseks võib öelda, 
et Uppland'1 nation'is ja ka teistes nationides Uppsalas praktiliselt 
mingit "recentiorite" kasvatust ja juhatust ei toimu, vaid ainult 
"skändning" - häbistamine. 

Soome rahva mentalileet on hoopis erinev rootslaste omast ja meile 
palju lähedasem, seetõttu meeldis mulle ka Soomes olek väga. Et seda 
nii meeldivaks teha kui võimalik, ei lasknud VSO kuraator mingit juhjst 
mööduda. Olgu tema ja kõik teised siin veelkord tänatud selle ilusa aja 
eest Soomes. Loodan mõnda neist siin Uppsalas kevadel näha, sest VSO'1 
on ka sõprusleping Östgöta nationiga Uppsalas ja siis olevat alati peiar 
külalist VSO poolt siin. 

Oole Kint. 
Roti 

M õ t i s k l u s i .  

Sellest on nüüd juba väga palju aega möödunud, kui ühel sügisesel 
õhtul istusime konvendis küdeva ashju ees ja arutasime omavahel päeva
korras olevaid probleeme. Ei mäleta enam, kes seal sel korral koos olid, 
kuid ega see pole nii väga olulinegi, olime siis kõik üks pere ja vähe
malt korpi puutuvad mured olid kõigil ühtlaselt südamel. 

Sel ajal oli tõesti palju raskusi. Kõige suurema kaalu andsime sel 
korral korpi ellu puutuvaile küsimustele. Organisatsioon oli siis veel 
noor ja vajas palju head tahet ja tööd, et viia teda ajanõuete kõrguse
le. Siis tulid õppimise mured ja lõpuks teenistuse küsimus, sest sel 
ajal paljud pidid ka teenistuses olema, et ülalpidamist saada. 

Seal meie siis istusime ja arutasime kuni hilisõhtuni, kuid ei leid
nud midagi reaalset, vaid lõpuks ainult lohutust, et kui oleme kord va
nad, siis on kõik mured ületatud. Korpi on siis vana ja seisab teistega 
auväärses kõrguses. Meie ise oleme õppimise lõpetanud, oleme hallpäised 
vilistlased kõrgetel kohtadel. Istume siis juba uhkes konvendis kamina 
ees ja tuletame vast täna-õhtust istumist ja arutlust meelde. Läksime 
siis selle lohutusega laiali ja seegi andis uut jõudu töötamiseks ja 
edasiõppimiseks. 

Oleme nüüd selle igatsetud vanuseni jõudnud, on halli juba juustes. 
Paljud on ka vili, kuid kui põhjalikult on kõik muutunud. Ei ole enam 
isegi kodumaad, seda kõige tähtsamat ja kallimat vara. Oleme kõik laiali 
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paisatud mööda maailma ja palju meie kaasvendi vaevlevad raskes orjuses. 
Istun tihti õhtuti üksinda leegitseva kainina ees ja pea alati meenub mul
le see õhtu meie konvendis - kui kiirelt on kõik kadunud, kus on kõik 
need kaasvennad, kellel oli alati südamel korpJ eest töötamine ja hoolit
semine? 

Kas on nüüd kõik mured ületatud? Vist veel mitte2 

Augustin Lepp. 
Roti Vili 

Jutuajamine confrl Helmut Sandström'iga. 

Tere Helmut ! 
1. Linna paal on lai jutt, et Sina möö

dunud aasta suvel oled käinud põhjanaba uu
rimas ja säält ka terve nahaga tagasi jõud
nud. Kas vastab see kuuldus toele ja mis on 
Sul sellest meile rääkida, nagu: kliima, 
majutamine, toit, tegevus, loomad jne. 

Tõtt on natukene venitatud, sest täit
sa põhjanabale ma ju ei jõudnud. Kuid reisu 
suund on õige küll. Sihiks meil oli Elles-
mere saar, mis juhtub olema kõige põhjapool
sem Kanada poolsaartest. Pikki selle saare 
põhjarannikut kulgeb mäeahelik, mis on kae
tud igavese jääga ja meie ülesandeks oli 
uurida säälset jääd ja loodust. 

Maastiku suhtes võiksin öel^a, et kõr
gemad alad on kaetud jääga, mir mööda orge 
valgub laiali umbes nii, nagu leivataigen 
pandud lamedale alusele. Kõrgematel aladel 
ei sula lumi isegi suvel ja selletõttu toi
mub sääl alaline lumest jääks muutumise prot
sess ja jää ärajooks on võimaldatud jääjõge
de ehk kletserite kaudu. Uks taolistest oli
gi meie suvine kodu. Elamine sääl oli seo
tud väga mitmete hüvedega, sest puudusid 

paljud kunstlikud nõuded ja viisakused, mis tsivilisatsioon meile" peale 
surub. Jäid ära habemeajamised, näopesemised, ärkamine äratuskellaga ja 
palju teisi toimetusi, milleta inimene palju lõbusamalt saab elada. Ka 
polnud meil kunagi karta, et toit halvaks läheb, sest loomulik külmetus 
oli jalge all. Muide toit ja kõik varustus viidi kevadel sinna ja suvel 
ei olnud meil välisilmaga muud ühendust, kui lühilaine saatja -vastuvõtja 
kaudu. 

Kõige rohkem on minult küsitud, milline oli sääl kliima, taimestik 
ja loomastik. 

Ma võin vastata ainult suviste olukordade kohta ja see jutt kehtib 
muidugi alade kohta, mis jääga kaetud ei ole. 

Suve kestvus on sääl keskmiselt kaks kuud (juuli-sugust), kuid sel
le tulek on ülimalt järsk. Suvi on võrdlemisi soe (maks. 15 C. mõõdetud) 
ja soojus nüsib 24 tundi päevas, sest ka päike on üleval 24 tundi. Taevas 
on pilvitu kuni sügise alguseni, sest meri ümberringi püsib kaua jääs ja 

Confr.1 Sandström, 
põhjanabale kõige lähema
le jõudnud eestlane. 



13. 

terve aasta sademed tulevad maha septembri ja oktoobri kuus, siis kui 
meri on enamvähem vaba. 

Üldiselt taimestik on madal ja kängus ja esindatud on mitmesugused 
ronitaimed ja samblad. 

Sellisest taimestikust elatavad ennast mitmesugused loomad. Kohta
sime sääl muskushärgi, polaarhunte, polaarrebaseid, jäneseid ja lemmin-
guid, kes on hiire taolised väikesed loomakesed. Lindudest oli sääl nä
ha parti, hane, kajakat, tiiru ja hulga teisi, kellele ma aga ei oska 
nime anda. Tagasisõidul nägime meres ka hülgeid. 

2. Kaua see reis kestis ja kes seda finantseeris ningnis otstarbeks? 

Isiklikult sõitsin Torontost 20-dal mail ja jõudsin tagasi septemb
ri alul, niisiis umbes kolm kuud. 

Ekspeditsioon oli üks osa Kanada IGY programmist (IGY - Internatio
nal Geophysical Year, mis algas 1. juulil 1957 ja lõpeb 31.dets. 1958 ja 
mille alusel teadlased üle maailma intensiivselt uurivad maakera ja sel
le lähemat ümbrust) ja oli finantseeritud föderaal valitsuse poolt kait
seministeeriumi summade kaudu. 

3. Mis rahvusest olid osavõtjad ja kuidas koostöö arenes? 

Kokku oli meid kaheksa meest, kellest kolm olid inglased, neli kana
dalast ja mina. Üldiselt oli läbisaamine suurepärane. Mulle esiteks mõ
jus natukene kummalisena asjaolu, et vahekord kõikidega oli algusest pea
le hüüdnimede alusel, olgugi et kaks meie grupist olid ülikooli professo
rid. Kuid see on siinsel mandril väga loomulik ja ajajooksul hakkasin ka 
võtma seda olukorda kui normaalset. Kontaktid, mida ma suvel sain luua, 
on ka tulevikus kestvad ja võibolla ka kasuks. 

4. Kui ma ei eksi, siis oled Sina esimene meie rahvusest pärineja, kes 
sarnase reisuga on hakkama saanud ja nii kaugele välja jõudnud? 

See on arvatavasti tõsi, kuigi vanduda selle peale ma ei julge. Ma 
ei ole küll kuulnud, et keegi meie kaasmaalastest varem oleks põhjanaba 
vastu erilist tuvi tundnud. 

5. Kas Toronto tundus kuumana pääle nii toredat talvitamist? 

Seda ma otseselt ei saa ütelda, küll aga sain mõned päevad hiljem 
nohu, mida mul suvel sugugi karta ei olnud. Nimelt puuduvad säälses klii
mas batsillid, mis haigusi levitaksid. See on ka üks põhjustest, miks 
valgeid inimesi ei lasta eskimodega läbi käia, sest haigused võivad im-
porteeritud batsillidega kaasuda. Muide Ellesmere saarel eskimod enam ei 
ela, sest see on isegi nende jaoks liiga kaugel põhjas. Kuid mitte külm 
ei ole põhjuseks, vaid pikad ja pimedad talved. 

6. Missugust liiklusvahendit kasutasid sinna minnes ja sääl olles? 
Kas sooviksid sinna veel kord tagasi minna? 

Sinna minnes lendasime terve tee, kuid sügisel oli lennukitel sääl 
võimatu maanduda ja sellepärast tuli meile üks USA rannakaitse jäälõhku
jatest järele. Jäälõhkujale sõidutati meid helikopteritega. Thule lennu
baasist Gröönimaal aga lendasime tagasi Torontosse. Jääoludest sääl vast 
saab selgema pildi, kui ma ütlen, et sügisel tagasi tulles jäälõhkujal 
murdus üks propelleritest jää surve all, kuid õnneks olime laeval, millel 
oli kaks propellerit. 
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Sääl olles kasutasime koeri koormavedajatena ja ise muidugi suuski. 
Koerad olid meil laenatud taanlaste käest Gröönimaal ja need viisime sü
gisel tagasi intressiga. Nimelt oli ainukesel emasel õnnelik sündmus ke
set suve, nii et kevadise 20. koera asemel viisime tagasi 28. 

Kavatsetud on ekspeditsiooni korrata eeloleval suvel ja kuna mul 
sääl väga meeldis, siis kavatsen kaasa minna ka sellel korral. Peale 
koerte kavatseme suvel kasutada ka veel mootorkelke, mis teevad liiklemi
se hulga hõlpsamaks. 

7. Nagu ma tean, oled Sina vahepääl Toronto Ülikooli füüsika teaduskon
na I järgu kiituskirjaga lõpetanud. Mind huvitab nüüd: kas jäid sellele 
loorberilehele mõnulema või on Sul midagi põnevamat ees? 

Erilist põhjust veel puhkama jääda ei ole. Neli aastat ülikoolis ei 
ole küllalt pikk aeg suuremate teadmiste omandamiseks, just eriti täna
päeva teaduse arenemise ajal ja sellepärast võtsin nõuks edasi õppida, 
püüdes esimeses järjekorras saavutada magistri kraadi. 

8. Mis on Sinu mag. töö teemaks ja palju see aega võtab? 

Enda magistri-tööks lahendan mitmesuguseid probleeme füüsikas, mis 
kerkisid üles just kooskõlas meie suvise tööga, nii nagu: hääle kiiruse 
muutumine jää sügavusega, temperatuuri ja surve mõju jää viskositeedile 
jne. Loodan väitekirja kevadeks valmis saada, kuid see vist ei kindlus
ta mulle mag. kraadi. Peale väitekirja nõuab füüsika osakond osavõttu 
kahest kursusest, milles mõlemis tuleb sooritada eksamid, kuid loodan ka 
need kevadeks lahendada. 

9. Missuguseid hüvesid sarnane teaduslik kraad siin kätte annab ja 
kuidas mõtled neid ära kasutada? 

Hüvesid taolise teadusliku kraadiga võiks vast jaotada kahte laia 
klassi: majanduslikud ja akadeemilised. Esimesed nendest ei ole eriti 
suured, sest aeg, mis on kasutatud koolis, on kadunud saavutamata "se-
niority" näol, millel tihti on väga suur kaal edutamiste ning palga 
tõstmise juures. Akadeemilised hüved on aga hoopis tähtsamad. Enda sei
sukohalt vaadates on magistrikraadi saavutamine üks samm edaspidises uu
rimistöös, andes hea võimaluse tutvuneda meetoditega ja isiksustega 
teaduslikul alal. 

10. Kas Sinu teada veel mõni meie kaasvendadest praegu Toronto 
Ülik. juures teaduslikku kraadi taotleb? 

Minu teada taotlevad magistri kraadi tehnilistel aladel confri 
confri Karuks, Koop, Saar ja vill Maimets. Viimased kaks võtavad kursusi 
n.ö. enda leivateenimise kõrvalt ja ei ole vist veel hakanud tööd tegema 
väitekirja jaoks. 

11. Missuguse juhtmõtte Sina annaksid meie noortele, et nemad oma 
õpingud suudaksid lõpule viia sama edukalt kui Sina seda tegid? 

Raske on enda kogemusi teisi teenima panna, sest inimeste edu põh
jused on väga erinevad, kuid ma usun, et järgnev seisukoht on mind kõi
ge rohkem teeninud: 

Leia tasakaal õpingute ja muu tegevuse vahel J Mõlemad nendest on 
hi:dava j alikud. 

H.Sandström. Roti 
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Tänan Sind kõigi "Meie Side" lugejate nimel eelneva huvitava üle
vaate eesti 

Juhan Läte. 
Roti Vill 

Aadressid, tiitlid ja teaduslikud kraadid. 

Kui eelmises Meie Side nr.-s ilmus Rotalia liikmete nimestik ühes 
aadressidega, siis sai märgitud ka iga liikme juurde tema fakulteet. 
Seda tehti juba Eestis ja see on vajalik, sest tuleb ette, et on olemas 
liikmeid, kel on ühesugune nimi ja eesnimi, kuid fakulteedid erinevad; 
tihti tuleb ka ette, et eesnimi on meelest läinud ja siis sagedasti kor
duvate nimede (Tamm, Kask, Saar jne.) juures annab fakulteedi mainimine 
võimaluse meest identifitseerida. Fakulteetide nimetamine annab võima
lust teha ka statistilisi võrdlusi. 

Enne aadress-nimekirj a koostamist oli mitmelt poolt kuulda arva
mist, et tuleks nimekirjas märkida ka iga liikme teaduslik kraad. Üld
pildi saamiseks oleks see ju väga huvitav, kuid tegelikkuses põrkab 
siin rea raskustele: 

1) Kõikide järelpärimiste peale vaatamata puuduvad meil andmed pal
jude liikmete tead. kraadidest. Terve rida liikmeid pole isegi heaks ar-^ 
vanud teatada, kas nad ülikooli on lõpetanud. 

2) Meie liikmeskond on õppinud kokku 14. riigis ja ligi 70. ülikoo
lis. Igas riigis on oma teaduslikud kraadid ja vastavad nimetused, nii 
et ühesuguse teadusliku ettevalmistusega inimesed kannavad hoopis erine
vaid tiitleid. Toome mõned näited: a) insenerid - juba erialaliselt on 
siin rida nimetusi: ehitus ins., elektri ins., masinaeh. ins., agronoo
mia ins. jne. jne. Siin on igasugused erinevad tiitlid eri maades: Vene
maal oli mees lihtsalt insener, samuti Eestis, Saksamaal dipl. ins., 
Rootsis civ. ins., USA-s - B.A. ins. alal jne. b) Arstid: tavaline nime
tus Dr. loob ainult teatavat segadust, sest tavaline arst-Dr. ei ole ju 
võrreldav Dr. ing. ehk Dr. jur.-ga. Mis puutub Dr. med. - siis on siin 
jällegi erimaadel oma kvalifikatsioon, Venes ja Eestis oli Dr. med. seo
tud kaunis raskete väitekirjadega, Saksas Dr. med. oli kergemini saavu
tatav ja siin USA-s on iga ülikooli lõpetanu kohe Dr. med. Raskusi te
kitab meil Rotalias ka lihtsalt see, et pole andmeid, kes on Dr. ja kes 
on Dr. med. 

3) Juristid: Venes lõpetajad olid cand. jur., Eestis - õigusteadla
sed, Saksas dipl. jur. jne. (Vahemärkus. Saksas tehn. ülik. viimase kur
suse üliõpilased olid cand. ing.) 

4) Majandusteadlased: jällegi kas cand. rer. mere., majandusteadla
ne, Dipl. Kaufmann, B.A. jne. Ja nii pea igal teadusealal. 

5) Mis puutub teadusliku kraadi ja tiitli tarvitamisesse, siis on 
ju Saksamaa ja Rootsi "tiitlihaiged" - inimesel pole väärtust, kui tal 
tiitlit ehk kraadi pole! Meil Eestis ja siin USA—s tarvitatakse tiitleid 
ja tead. kraade väga harva ja ainult avalikus elus. Eestis ei nimetanud 
keegi: Majandusminister cand. rer. mere. NN, vaid lihtsalt Ma j. min. NN. 
Samuti USA-s: kõik valitsuse liikmed on ülikooli haridusega, kuid kunagi 
ei mainita nende teaduslikke kraade. Mulle tundub, et meie peaksime siis
ki eelistama omi eesti traditsioone. 

6) Rotalia siseelus ei ole olnud kunagi kombeks nimetada kedagi 
tiitlite ja kraadide järele. Omavahel ei nimetatud: Vill prof. dr. agr. 
NN, confr! mag. phil. NN. ehk rebi Dr. chem. NN. Siseelus oleme kõik 
võrdsed, on ainult olemas vanaduse astmed, vili, confri ja rebi - lill* 
Omavahel pole doktoreid, magistreid, kandidaate, B.A.-sid jne. olemas. 



16. 

7) Normaalsetes oludes ei omaks ju valdav enamus tZli, rebi ja lil! 
teaduslikke kraade. Kui ta ülikooli lõpetas, viidi ta kohe üle vilistlas
kokku. Siin paguluses on aga olukord hoopis teine: õige suur % nooremaid 
liikmeid on ülikooli lõpetanud (seega tegelikult vilistlased) ja teadus
likke kraade omandanud. Teisest küljest on aga vilistlasi, kes pole üli
kooli lõpetanud, seega ei oma teaduslikku kraadi. 

Kõigil neil põhjustel ei oleks vajalik nimestikes toonitada tead. 
kraade, ilma et tekitataks segadust, arusaamatust ja mõnikord ka pahan
dust, kui juhtub mõne mehe tead. kraadi ära jätma ehk vähendama, seda 
enam, nagu nimetasin, andmed sel alal on meil väga puudulikud. 

Aadress-nimestik on korpi intern asi, kus tiitlid ja aukraadid ei 
mängi olulist osa. Kui üht kirja saata, siis jõuab kiri ikka kätte, kas 
adresseerida: hra dr. phil. NN-le ehk lihtsalt hra NN-le - ja see on pea-
si! 

Kui ma need read kirja panen, siis tõesti mitte tahtega meie liik
mete teaduslikke saavutusi kuidagi allahinnata ehk ignoreerida, vaid et 
ärahoida eksitusi, segadusi ja arusaamatusi ning kinni pidada Rotalia 
traditsioonidest. Olen kindel, et meie kaasvennad vaatavad asjale ka 
praktilisest küljest ning ei tunne oma eneseväärtust olevat riivatud, 
kui nende auga saavutatud teaduslik kvalifikatsioon ei leia äramärkimist 
meie aadress-nimestikus. 

Paul Mägi. 
Roti Vii! 

Toronto Konvent - Sügissemester 1957. 

Sügis-semestri algusega asus konvent järjekordselt korpi Rotalia 
tutvustamisega noorte teadushimuliste tudengite hulgas. Viimane küla
lisõhtu toimus 15. nov., kus astusid rebastena sisse Jaan Kruus, Peeter 
Kruus ja Toomas Karm. 

Kommerss toimus 16. nov. C!Q!'s, millest võtsid osa Rotalia New-
Yorki konvendist confri confri Feliks Tamm, Rein Grabbi, Virko Keder ja 
Aksel Kiis koos qma daamidega. Täname veelkord oma konventi New Yorkist 
nende külaskäigu eest. Kommerssil viibis EKL'i esindajana kaasvõitleja 
Paavo Loosberg, Fratl Estica, kes oma kõnes rõhutas eesti noorte orga
niseerimise tähtsust ja avaldas tunnustust Rotaliale tehtud töö eest 
sel alal. Samal õhtul toimus perekonnaõhtu "Pickfair Inn" restorani ruu
mes, mis kujunes üheks suurimaks Toronto konvendi ürituseks Torontos. 
Kohal oli 71 osavõtjat ning hoogne perekonnaõhtu lõppes CiQi's varajas
tel hommikutundidel New Yorki kaasvendade külakosti "imetledes". 

Järgnevalt sellele toimus novembri lõpul muusikaõhtu koos korpi Sa
kala kaasvõitlejatega meie CJQi1s. Selle õhtu hingeks ja tegelikuks lä
biviijaks oli oldi confri Karuks. Detsembri alul. kandsid confri confri 
Suurmann, Soosaar ja kaasvõitleja Niitenberg ette oma mehaanika teadus
konnale esitatavad diplomitööd, mis oli esimeseks selle-laadseks CiQi's. 

Detsembri alul käis konvent külas Toronto EÜS tegevkonvendil, mil
le suurus on praegu üle kümne liikme. Kaastudengid olid ette valmistanud 
suurepärase õhtu, kus loodusrahvaste filosoofiast ettekantud referaat 
EUS'i poolt pani aluse hoogsale keskustelule. 

Vana-aasta õhtul avas korpi Rotalia oma uksed kõigile tudengeile ja 
nii võttis vana-aasta ärasaatmisest pääle rotaaluste ka osa arvukalt 
kaasvõitlejaid ja tudengeid Toronto Ülikoolist, kokku 45. 

Möödunud KiKiKil 31. jaanuaril valiti uus preas! järgmises koossei
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sus: Jüri Kraav Rotix, Heino Mähe Rotixx ja Jaan Soosaar RotJxxx. Raama
tukogu otsustati laiendada ning vilj kogu esimees vili Artur Laaman, kes 
seni on isiklikult annetanud rea raamatuid meie raamatukogule, lubas sel
leks ka vili kogu majandusliku toetuse. Raamatukogu otsustati eraldada 
maja-vanema kompetentsilt tema töö kergendamiseks ning raamatukogu hoid
jaks valiti rebi Peeter Kruus. Samal õhtul prooviti ka konvendi poolt mu
retsetud hi-fi grammafoni ja leiti, et confrl Koop ja confrl Kivi vääri
vad siira kiituse tehtud töö eest selle ehitamisel. 

Eesti Vabariigi aastapäeva pühitsemine toimub 22. veeb. C!Qi's koos 
daamidega, ning confri ja vill kogunevad jälle CiQi'sse 24. veeb. õhtul 
sama aastapäeva tähistamiseks. 

Ülo Saar. 
Roti 

Püüle KJKJKJ-d Toronto u.y.-s nov. 1957. 

Torontos vastu võetud uued liikmed: 

Jaan Kruus, sünd. 23. juulil 1936.a. Tallinnas, omandas keskharidu
se Torontos ja õpib praegu Toronto Ülikooli Eng. Physics osakonnas (III a.)j 
rebi vastu võetud 15. nov. 1957.s. 

Peeter Kruus, sünd. 8. juulil 1936.a., Tallinnas, omandas keskhariduse 
Torontos ja õpib praegu Toronto Ülikooli Eng. Physics osakonnas (I a.)j 
rebi vastu võetud 15. nov. 1957.a. 

Toomas Kärm. sünd. 17. juulil 1939.a., Tartus, omandas keskhariduse 
Torontos ja õpib praegu Toronto Ülikooli Ehitustehnika osakonnas (I a.); 
rebi vastu võetud 15. nov. 1957.a. 
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Torontos 16. nov. 1957.a. vastu võetud tegevliikmed: 

Sigismund Suurmann, Sulev Kaunismaa, Heino Mahe. 

m 

Suvepäevad 16. aug. 1957 viiJ Riga talus. Praes J ja uued tegev
liikmed. 

M o n t r e a l i s t .  

Montreali Osakonna aastapaeva-kommerss peeti senJ A.Jomm'i majas 
laup., 16. nov. 1957. Koos 12 rotalust (13-st). Kommersi avasõna ütles 
senior. Kõne isamaale - vill J.Kivestu, - kõne vill vill auks - confri 
E.Arro, - kõne lahkunud kaasvendade mälestamiseks - confrl F.Laansoo. 
Peale juramentumit istuti koos sõbralikus vaimus: laulumehed tegid can-
tust, kes oli kakofon - see üritas kõnepidamist. 

Järgmisel päeval kogunes 8 rotalust kaatripäevale - samas, kust 
osa kaasvendi õhtul edasi sõitsid vili Kasak'u sauna (umbes 45 miili 
Montrealist põhjas), 

EKL ja KKM (Läti Korpi Liit) ühine õlleõhtu (järjekordselt teine 
Montrealis) peeti 22. nov. 1957 Town of Mount Royal'i City Hall 'is -
seekord lätlaste korraldatuna. Osavõtt kasinam kui 1956, koos 50 korpo
rant! - lätlasi 24, eestlasi 26 (neist 6 rotalust). Õlleõhtu avas KKM 
seni vili Osis ingliskeelse tervitusega, millele järgnes Gaudeamus. 
EKL seni sakalanus Vahtrik ütles meiepoolsed tervitused. Õhtu kavas oli 
2 sõnavõttu - lätlaste poolt esitatuna "Läti korporatsioonid eksiilis" 
(vili O.Krabdzinš'ilt, Frati Vesthardiana) ja meie poolt "Eesti korpo- • 
ratsioonid eksiilis" (Frati esticus J.Köhler'ilt). Selle järele istuti 
ühises õllelauas, vaheldumisi cantus! tehes, hilisööni. 

11. jaan. 58 peeti järjekordne KiKiKI sen! A.Jomm'i majas. Koos 
8 rotalust. Otsustati pidada külalisõhtu veebruari alul, kohe peale jaa
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nuari eksami-perioodi lõppu* 
Peale KIKIKi-d vili Jomm'i ettekanne "Lööklauludest Eestis 1910 • 

1917." Küllaltki omapärase teemi käsitlemise aluseks oli referendi en
da kooliaegne käsitsikirjutatud "laulik". 

Muud informatsiooni: 

Confri Jüri Müürsoo on E.Skautide "Kalevi" lipp-konna juht. 

Vili Al-der Jomm on Montreali "Tehnika Koondise" esimees 1957/58. 

Vili Juhan Kivestu valiti Jaanuaris 1958, Montreali Eesti Ev. Luth. 
Usu Jaani Koguduse Nõukogu esimeheks. 

F.Laansoo. 
Roti 

• V a n c o u v e r i s t .  

Peale viimaste teadete väljasaatmist on meie pere kasvanud ühe mehe 
võrra: 17. nov. 1957 võtsime vastu liii K.M.Gorshkow'1, kes elab Seattlee. 
Uus liii on lõpetanud Viljandi Poeglaste Gümnaasiumi ning Tartu Ülikooli 
Kehalise Kasvatuse Instituudi 1944.a. Peale selle on liii Gorshkow õppi
nud edasi University of Washington'is, kus omandas Master of Science kraa
di 1955.a. 

Teatava üllatuse valmistas Toronto konvent käesoleva aast alguses 
meile teatades, et "kinnitavad" konvendi loomist Vancouveris. Vast oleks 
siiski pidanud meiega siin kirjavahetuse teel läbi rääkima, enne kui see 
otsus tehti. Mitte, et midagi eriti katki oleks, kuid põhimõtteliselt, 
kui midagi kinnitatakse, siis enne peedes olema sooviavaldus, mida kinni
tada. Võibolla meie pere pole veel küllalt ettevalmistatud, et konvendi 
kohuseid täita ja mitte ka küllalt arvukas. Tegevliikmete vähesuse tõt
tu Vancouveris tuli näit. senior valida Seattlest, mis asub siit ca 150 
miili eemal. Kui teised praesiidiumi liikmed väga suure innukuse ja ener
giaga konvendi tööst osa võtaksid, poleks ju olukorral väga viga, aga 
asjal ongi ses suhtes siiski "aber" juures. Kuid, kui tagaselja otsus on 
tehtud, küll saame hakkama ka. 

Võikski ehk teha mõningaid tähelepanekuid meie uue osakonna tegevu
sest. Üldmulje veidi üle aasta kestnud osakonna elust ja ettevõtetest on 
hea. Peale seniori Ja oldermani on teised liikmed kõik kohapeal organi
seerunud. Kui, siis vast ainult üksikud neist on varem teistes korporat
sioonides külas käinud, välja arvatud kohalikus korpi Fr. Estica osakon
nas, mis aga on ka võrdlemisi väike. Võiks sellepärast siis oletada, et 
tuvi või otsust organiseerumiseks ei mõjutanud varem oma silmaga nähtud 
korpi tegevus, tavad või kombed, vaid meelsamini organiseeruti põhjusel, 
et kas asutajad liikmed olid juba varem head sõbrad ja umbes samaealised 
või peeti korporatsiooni elujõulisemaks kui teisi eesti rahvuslikke or
ganisatsioone. Viimast on paar meest põhjusena nimetanud Ja ka et osa
võtt korporatsiooni tegevusest mõjub ennastarendavalt refereiatide J dis
kussioonide pidamisega, millele ka suurema osa oma tegevuse ajast oleme
gi pühendanud. Muidugi me pole ka mitte just "inglid" - õllemärjukest 
on ka üsna mõnusalt voolanud. 

Kuni 1957.a sügiseni oli osakonnas ainult 2 maksumaksjat liiget 
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(asutajad) ja ka nüüd kui neid rohkem on, oleme katsunud maksud hoida 
minimaalsed. Möödunud võrdlemisi edukas tegevus on näidanud, et vähese 
rahaga saab vägagi hästi tegutseda, peaasi, et igalühel on palju head 
tahet ühte kuuluda, midagi teha või tegevusest osa võtta. Võibolla, et 
see on aga võimalik ainult niisuguse hea kliimaga linnas kui Vancouver. 

Kasutan käesolevat, et tänada New-Yorgi konventi ja Rootsi koondist 
siiasaadetud ringkirjade eest. 

A.Romman. 
Roti 

Rootsi Koondise tegevusest. 

Esimest korda Rootsi Koondise tegevuse ajaloos peeti aastakoosolek 
mitte seoses aastapäeva kommersiga ja seda puht praktilistel kaalutlus
tel. Aastakoosolekul 30.okt.1957.a. valiti Rootsi Koondise presiidium 
1957/58 tegevusaastaks järgmises koosseisus: senior confrl Artur Eistrat, 
abisenior vill Ants Truusööt, laekur confrl Richard Tedro, abi confr! 
August Kärsten, kirjatoimetaja confrJ Anton Käo, abi rebi Rein Kool, ol-
derman confrl Sven Hanson. Ametnikud, magi cantl vill Kristjan Joost, 
magi coll confrl Endel Vasur, magi refl vill Leo Karupää. Majandus confrl 
August Kärsten, abi rebi Ülo Kool. Rev. komisjon: vill Henno Arro, vill 
Oskar Tammi soo ja confrl Arvo End. Koondise kohus: esimees vili Ernst 
Viival, liikmed vill vill Aleksander Onno, Eduard Pajuste, Arved Mägi ja 
Tõnis Kint. Prof. Jüri Uluotsa nim. Fondi esindajaks vill Martin Jüris. 

L-HlrrapmnVgii suuruseks määrati Stockholmis ja Göteborgis kr.60:-, 
Lundis ja mujal kr.30:-. Ülikoolis õppivatele tegevliikmetele kr.5:-. 
KKK repart maksumaksjatele liikmetele Stockholmis ja Göteborgis kr.5:50. 
MEIE SIDE repart kr.10:- (alammäär). Matusefond kr.10:- (sunduslik). 
Toetusfondi ja matusefondi summad tulevad tasuda Rootsi Koondise laekuri
le. 

Eelnenud EKK-1 otsustati, et rotalused, kes omi makse korrapäraselt 
ei õienda või ei reagee ri presiidiumi vastavatele ettepanekutele liik
memaksude ja võlgade korraldamiseks, kantakse juhtserite nimekirja ja 
peale üheaastast nimekirjas seismist esitatakse nimekirjast kustutamiseks. 

Samal koosolekul tehti järgmine ajalooline otsus: Kinnitada konvendi 
loomine Göteborgis kodukorra kohaste õigustega kuuluvusega korpi Rotalia 
Rootsis Koondise Göteborgi Osakonna juure kuni edaspidiseni, nimetusega 
"Korpi Rotalia Konvent Göteborgis". Korpi Rotalia Konvent Göteborgis liik
meteks on Rootsi Koondise Göteborgi Osakonna tegev- ja noorliikmed. Korpi 
Rotalia Rootsi Koondise. Göteborgi Osakonna ja Konvent Göteborgis vahekor
rad ja kaastöö lahendatakse omavahelisel kokkuleppel. 

Göteborgi Konvendi presiidium käesoleval semestril on: Rotlx confrl 
A.Andrekson, rotlxx confrl R.Nuudi ja rotlxxx confrl F.Malm. 

Rootsi Koondise kommers ja perekonnaõhtu peeti 9. novembril Stock
holmis, 31 resp.57 osavõtjaga. Varsinais-Suomalainen Osakunta esindajana 
oli kohal stud.jur. Erkki Mali, kes kommersil andis üle VSO tervitused, 
eriti allakriipsutades värskete hõimutuulte puhanguid VSO-s, ühenduses 
meie stipendiaat confrl Oole Kinti Soome jõudmisega. Tuju kommersil ja 
perekonnaõhtul oli ülev ja lõpp saabus seepärast väga hilja. Soome esin
dajale tutvustati järgmisel päeval päris põhjalikult Stockholmi ja saat
jate andmeil oli ta viinud siit kaasa parimad mälestused. 

Aastapäevaks jõudsid kohale ka kauaoodatud uued värvirapiirid Heidel
bergist. Väärib märkimist, et ka kuus rotalust muretsesid omale isiklikud 
rapiirid, üks isegi kaks. 

1956/57.a. kassaaruanne oli tasakaalus kr.7.175:59 krooniga. Üksiku



21. 

test kulupostidest võiks mainida, et toetused Toetusfondist tegid aasta 
jooksul välja 1.796:70 krooni. Heldemad annetajad fondi olid viiJ vill 
E.Viival ja A.Mägi 185:- resp 120:- krooniga. Kassa ülejäägist määrati 
kr.600:- korporatsiooni 50-a jüubelifondi, mis eelmise aasta panusega 
kokku on nüüd kr.900:-. Hambarahaks Göteborgi konvendile määrati kr.500:-. 

20.dets. võeti rebaseks vastu Manfred Bode. Sündinud Püssi vallas 
22.jaan.1930.a. Lõpetas Stockholmi Eesti gümnaasiumi 1957.a. ja õpib 
praegu Stockholmi Kuninglikus Tehnika Ülikoolis ehitustehnikat. MEIE SIDE 
toimetuse õnnitlused uuele rebasele. Loodame, et leiad meie peres omale 
häid ja püsivaid sõpru. 

Chalmersi Tehnika Ülikooli lõpetasid civ. inseneridena confrl Väino 
Kuldasaar ja confrl Enn Aro. Viimane töötab praegu E.M.Ericsoni juures 
Stockholmis elektri insenerina. Õnnitleme edu puhul! 

Vill Arved Mägi abikaasal Lindal sündis tütar 23.12.57.a. Meie sü
damlikud õnnesoovid väikesele Anna-Leenale ja tema õnnelikkudele vanema
tele! 

Vii! vill Kr.Joost ja H.Horn käisid jõulu ajal Alpides suusatamas. 

Kr.Joost. 
Roti Vill 

Juubeleid Rootsis. 

Vii 1 Karl Kooli 50-dal sünnipäeval olid rotalused koos abikaasadega 
palutud juubilari kodusse. Kõne sünnipäevalapsele pidas Vii! kogu juhatu
se liige vill E.Viival, andes ühtlasi üle kingitusena kristallvaasi vas
tava graveeritud tekstiga. Õnnitlustelegramme oli üle 80-ne. 

Vill Alfred Ventsel tähistas oma 50-dat sünnipäeva koos rotalia pe
rega 20.dets. 1957.8. Osavõtjaid 31 rotalust. Kõne juubilarile pidas se-
nior A.Eistrat, andes kingitusena üle kunstnik Talviku maali. Veel kõne
lesid vili vill A.Keller, M.Luht j.t. 

Vill Aleksander Onno pühitses oma 60-dat sünnipäeva koos rotalia pe
rega 16.jaan.1958.e. See näib kujunevat siin Stockholmis päris traditsi
ooniks. Koos 52 rotalust. Rotalia nimel tervitas ja andis kingitusena üle 
värvirapiiri hõbeplaadiga senior confrl A.Eistrat. Samuti tervitasid juu
bilari veel kõnedega vill vill T.Kint, M.Luht ja juubilari emakeeles (Võ
ru keeles) kaasvõrumaalane vii! A.Keller. 

A u s t r a a l i a s t .  

Rotalia Austraalia Koondise juhatus on valitud 1958. aastaks järgmi
ses koosseisus: 

Rotlx - vill V.Põder, Rotlxx - confrl L.Orav, Rotlxxx - confrl G.Kar-
lov. Olderman - vii! V.Jaason. 

Vii! Kogu USA Koondise tegevusest. 

Koondise juhatusse kuuluvad 1957/58.aastal vilistlased: J.Pajur -
esimees, V.Kõresaar - abiesimees, P.Leemets - laekur ja J.Tiivel - kirja
toimetaja. 

Juhatus on järjekindlalt 1 kord kuus koos käinud. 
"Viimase aja üritustest on olnud: 
7. dets. 1957 korraldati C1QJ-1 klubi õhtu, mis oli mõeldud peaasja

likult selleks, et vilistiastel luua võimalus kokku tulla ja mõnusalt aega 
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viita. Muidugi olid teretulnud ka konvendi liikmed. Istuti mõnusalt koos 
•kohvi ja konjaki juures. Vahepeal vill M.Uriko jutuajamise korras tule
tas meelde E.V. aegse maanteede asjanduse, mille kohta elavalt sõna võe
ti. Hiljem satuti õige hoogsasse laulutujusse, kus siis kõlasid õige va
nad buršilaulud, mida aastakümneid polnud enam kuulnud. Istuti koos vara
hommikuni. Oli kena koosviibimine. 

4. jaanuaril 1958 peeti Balti Majas Rotalia traditsiooniline pere
kondlik jõulupuu. Osavõtjaid oli 50 ümber, nendest õige tugevasti olid 
esindatud mudilased. Oli muidugi jõulupuu, jõululaulud, jõuluvana, kingi
tused, salmid - ja lõpuks kohvi ja maiustused. Tuju, iseäranis lastel, 
oli ülev. 

Veebruari alul on kavatsetud pidada järjekordne vill koondise pea
koosolek, peaasjalikult jooksvate küsimuste arutamiseks. 

Kavatsusel on korraldada 24. veebr, ümber CJQJ-s E.Vab ^ ^ ^ 
päeva koosviibimine. 

P.Mägi. 
Roti Vili 

Aadresside muudatused; 

vili vili 
TAMMELO, Ilmar, jur. - The Nook North Parade Ave., Oxford, 
LUHT, Mihkel, ing. - Vällingby-vägen 105 nb., Vällingby, Sweden. 
REBAS00, Herbert, mat. - 406 Mound Decorah, lova, USA. 
LINDORG, Neeme, ing. - Ulvsbygatan 33 III, Karistad, Sweden. 

tili till 
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Ajalooline ürik Korp! Rotalia (Selleagne Fraternitas Rotalia) 
esimese vapikavandi saamiseloost. 
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Iga aasta 23. juuni õhtul süütas Vabariigi President Tallinnas 
Võidutule. Sellest tulest süüdati tõrvikud, mis kanti kaitseliit
laste poolt mootorratastel laiali üle kogu maa, et neist süüdata 
võidutuled igal pool. Sellega algas Võidupüha pühitsemine Võnnu 
lahingu mälestamiseks, kus Eesti sõjavägi purustas Eestile 
kallale tunginud Landeswehri väed. VÕidutuli oli eestlaste igi
vana traditsiooni — jaanitule — modifikatsioon. Kui jaanituli 
oli valguse võidu sümboliks pimeduse üle, sest seda põletati 
aasta kõige pikema päeva — 24. juuni — ööl, mil Hämarik kohtus 
Koiduga, siis oli võidutuli eestlaste vabadusvõitluste lõpptule
muse — võidu sümboliks. 

Eesti rahva vabadusvõitluses on võidud vaheldunud kaotus
tega, nagu valgus vaheldub pimedusega, pikad päevad lühikeste
ga, lühikesed ööd pikkadega. Eesti rahva võidud Iseseisva Vana 
Eesti perioodil— Sigtuna hävitamine ja Pihkva vallutamine — kan
dusid rahva mälestuses edasi põlvest põlve kuni vabadusvõit
lust kroonis võit Võnnu lahingus ja idarindel. Eesti rahvas kan
nab võidutule sümbolit oma südames edasi põlvest põlve jutus
tades seda oma lastele ja lastelastele nii kaua kui eesti rah
vast jälle kroonib võit — iseseisva Eesti uuestisünd. Tung va
badusele ja iseseisvusele, mis on eesti rahva vabadusvõitluse 
aluseks, on osa eesti rahva mõttemaailmast, mis sõltub rahva 
antropoloogilisist omadusist, geograafilisest asendist ja aja
loolisest elukäigust. Jüri Uluots kirjutab: "... eestlase arusaa
mise järgi on igal rahval—olgu ta suur, keskmine või väike— 
õigus oma iseseisvale elule.. . 

Kui vanad Rotalia veteraanid valisid asutatava korporatsiooni 
nimeks Iseseisva Vana Eesti ühe maakonna nimetuse, siis on 
see sümboliks, et iga rotalus võtab omaks eesti rahva mõttemaa
ilmast veende, et eesti rahval on õigus oma iseseisvale elule 
ja kohustus selle eest võidelda. Selle sümbolina 'kannab iga 
rotalus võidutuld oma südames kuni praegu kestev vabadusvõit
lus jälle lõpeb võiduga. 

Adolf Perandi 
Vii! Rot! 



Rotalia vapi kavandist 

Ligikauda aasta päevad tagasi moodustas Korp! Rotalia New 
Yorgi konvent komisjoni, kellele tehti ülesandeks töötada välja 
kavand Rotalia vapi lõplikuks kujundamiseks. Komisjoni valiti 
confr! Arved Laev ja vii! vii! Viktor Kõressaar ja Roman Uba
kivi; ex officio kuulus komisjoni confr! Virko Keder mag! colo-
rumina. 

Asudes oma töö juurde võttis komisjon vastu seisukoha, et 
päärõhk tuleb asetada n. n. "suurvapi" (full achievement) välja
kujundamisele, kuna see seni puudus, ning vapikilbis teha ai
nult hädavajalisi muudatusi, sest üldjoonis vastab see hää 
heraldika nõudeile. Komisjoni töövilja tulemus esineb käesoleva 
Meie Side kaanel. Enne kui asuda vapi üksikasjalisele kirjelda
misele ja arutamisele, toome ära selle heraldilise kirjelduse. 
Uus suurvapp koosneb kolmest osast: kilp, vapiehis ja kandjad. 

I.  Kilp: nelitatud: esimene veerand: kolmeti põikjaostatud, 
sinine, must, roheline; teine veerand: roheline, hõbedase Rotalia 
tsirkliga; kolmas veerand: sinine, kümne kuldse tähega; neljas 
veerand: must, kahe hõbedase põikristi asetatud rapiiriga, ra
piiride korvid sini-must-rohelised. 

I I.  Ehis: Kilbi kohal, hoides Rotalia deviisi kandvat linti, 
hõbedane kotkas kuldse noka ja küüntega; pää ümber kuldne 
nimbuse rõngas. 

I I I.  Kandjad: Seistes rohelisel maapinnal, kannavad vapikilpi 
paremal kuldne ja vasemal must rebane. Vapi all lindil Rotalia 
lipukiri: Eestimaa mu isamaa. 

Isikuvappide juures koosneb vapp ilma kandjateta teatavasti 
kolmest osast: kilbist, kiivrist ja ehisest. Organisatsioonide 
ning institutsioonide ning muude mittepersonaalsete vappide 
juures jääb aga tavaliselt kiiver ära. Seepärast saigi komisjon 
kiivriprobleemist kiiresti üle, kuigi see varemalt on olnud suu
reks komistuskiviks vapi väljakujundamisega seoses olnud arut
luste ja sõnavõttude juures. 

Loobudes kiivrist otsustas komisjon aga siiski varustada 
meie vappi kilbiehisega ja nimelt kolmel kaalutlusel: 1) kand
jatega varustatud vapil, millel puudub ehis, kaldub strukturaalne 
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rõhk tsentrumilt (kilbilt) külgedele ja on seega ebasoovitav, 
2) pretsedendid institutsioonide ja korporatsioonide vappide 
näol on olemas (näiteks avatud raamat ehisena ühe Briti ülikooli 
vapil), 3) paljukõneleva ajaloolise sümboolika sissetoomise va
jaduse tõttu: vapiehisena tarvitatud hõbedane kotkas ei ole mi
dagi muud kui Läänemaa vapi kotkas. Ning see Läänemaa vapi 
kotkas tuleb otseselt Saare-Lääne piiskopkonna vapist, ning 
muistne Saare-Lääne piiskopkond hõlmas niihästi Saaremaad kui 
ka Rotaliat. Mis värvi see kotkas algupäraselt oli, ei ole abso
luutselt kindel, kuid Eesti Vabariigi Lääne maakonna vapil on 
ta hõbedane ja seetõttu võeti ta ka hõbedasena üle Rotalia va
piehisena. See Saare-Lääne piiskopkonna kotkas on muide Püha 
Johannese sümbol keskaegses kristlikus sümboolikas ja sellena 
võeti ta ka piiskopkonna vapikujuks. Siinkohal võiks märkida, 
et Soome üliõpilasnatsioonid—osakonnad, mis kõik kannavad 
maakondade nimesid, ei evi omi vappe, vaid kasutavad oma vap
pidena Soome muistsete maakondade vappe. 

Nagu eelpooltoodud kirjeldusest ning lisatud joonisest sel
gub, on komisjon Rotalia vapikilbil teostanud mõningaid muuda
tusi ja ümberpaigutusi. See kõik toimus heraldika reeglite range 
rakendamise seisukohalt ning oli kantud soovist käia nende 
jälgedes, kes Rotalia esimese vapi muutsid praeguse kujuliseks 
ja sellega astusid edasi suure sammu paremuse suunas. Uurides 
Rotalia praegust vapikilpi asus komisjon kõigepäält seisukohale, 
et töötades suurvapi kujundamise kallal võib ja peab komisjon 
kilbilt kõrvaldama kõik, mis heraldilise tava järgi sinna ei kuu
lu ja mille jaoks nüüd leidub kohta mujal. Esmajoones oli siin
juures tegu kirjatähtede ja kuupäevade kõrvaldamisega kilbilt, 
kuna nüüd leidub nende jaoks koht lintidel vapi all ja pääl. Tei
seks on Rotalia värvid praeguse kilbi esimesel veerandil paigu
tatud vasemalt põikjaostatult, ning kuna nad on veel asetatud 
kolmeti põikjaostatult, siis võib keskmist värvi käsitada (küll 
ebaõigelt) kui põikpalki vasakult, vasak põikpalk oli aga kesk
ajal bastarduse tunnuseks. (Hilisemal ajal kujunes muide bas-
tarduse tunnuseks vasak põikkepp (baton sinistre), või teatav 
eriline kilbiservis, ning on küllaltki tuntud sugukondi, kelle 
vapis esineb põikpalk vasemalt nagu näiteks inglise kunstnik 
Burne-Jones'i kilbil, ja samuti esineb see 3onaparte'ide algu
pärases perekonnavapis!) 

Kuid kõigest sellest hoolimata on heraldikas üldreegliks, et 
tuleb võimalikult vältida niihästi vasakut põikpalki kui ka 
põikjaostamist vasakult. Neist seisukohtadest lähtudes—ning 
soovides vältida kõiki võimalikke kommentaare heraldikat vaid 
puudulikult tundvate isikute poolt—otsuätas komisjon muuta 
meie värvide asendit kilbi esimesel veerandil, paigutades nad 

3 



paremalt vasemale, s.t. põikjaostatult ent ilma kvalifikatsioo
nita "vasemalt". 

Selle sammu tagajärjel aga langesid sinised väljad esimesel 
ja teisel kilbiveerandil kokku lõhkudes kilbi tasakaalu ja rikku
des heraldilist tava. Ainuke väljapääs sellest ummikust oli 
avatud kilbi üksikute veerandite ümberasetamise teel, nagu see 
on näidatud lisatud joonisel. Selle lahenduse juures ei lange 
sama värv erinevail veerandeil kuskil kokku. Samuti otsustati 
paigutada korporatsiooni tsirkel mõnele teisele veerandile, kuna 
esimesel veerandil oleks ta õieti pidanud asetama mustale 
palgile, see oleks teda aga sundinud põiki asendisse, mida 
komisjon tahtis igati vältida. 

Nagu ülalpool märgitud tuli esimese veerandi sinise kolman
diku kõrvale asetada roheline väli. Soovides anda tsirklile au
kohta (teine veerand on auväärsem kui kolmas või neljas) otsus
tas komisjon paigutada tsirkli teisele veerandile (praegu on 
rohelisel kilbiveerandil viljavihk ja sirp). 

Kolmas väli on sinine kümne kuldse tähega sõõris. See väli 
on põhiliselt seega muutmatu, väljaarvatud kirjatähtede kui 
ebaheraldiliste märkide kõrvaldamine. Komisjon otsustas meie 
korporatsiooni deviisi asetada vapi kohale lindile ning mitte 
lühendatult, vaid täielikult väljakirjutatuna. 

Neljas veerand on must hõbedaste rapiiridega, seega on ka 
see väli jäänud põhiliselt muutmata, ainult daatum, mis ei kuulu 
vapi juure hääs heraldikas, on ära jäetud. 

Sellane on komisjoni poolt väljatöötatud kilbi kavand. Kõige-
päält, mis puutub daatumisse, siis võib seda asetada lindile 
vapi kohal, s.t. deviisi lindile. Teiselt poolt on aga komisjon 
kavandis pidanud välja jätma viljavihu ja sirbi, kuna nende 
jaoks polnud enam ruumi, ning halvim, mida võib üldse kuju
tella, on ülekoormatud vapikilp. Muide, mis puutub sirbisse, 
siis otsustas komisjon selle oma kavandist igal juhul kõrval
dada. Esimesele veerandile ei saa viljavihku asetada samul 
põhjusil, mis on kehtivad tsirkli sellelt kilbilt ärajätmise kohta 
toodud motiivide all. Teisel veerandil ei ole viljavihu jaoks 
ruumi, samuti mitte neljandal. Kui tungivalt tahetakse vilja
vihku vapile tagasi tuua, siis leiduks sellele kohta kolmandal 
kilbil—kümne tähe poolt moodustatud sõõri keskel. Ent komisjon 
oma kavandil on pidanud sobivaks seda võimalust vähemalt 
esialgu mitte kasutada. 

Kilbi kandjaiks on komisjoni kavandil ette nähtud kuldne 
(paremal) ja must (vasemal) rebane. Ühel koosolekul New 
Yorgis, kus vapi kavandi üle mõtteid vahetati ja seisukohti 
avaldati, näis enamus kalduvat arvamusele, et rebaste asemel 
tuleks kasutada mõnda teist vapikandjat, näiteks kahte karu. 
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Lisatud kavandil on toodud rebased, nagu nad olid komisjoni 
lõplikul kavandil, kuid selles suhtes on igasugused ettepanekud 
muudatuseks teretulnud ja võimalikud. Praegune kavand iga
tahes annab selge ülevaate vapist koos kandjatega, olgu nad 
siis rebased, karud või isegi lõvid. Vii! Daniel on oma kavandis 
näinud kandjaina ette laeva või viikingilaeva. Laev kandjana 
on tarvitusel heraldikas väga harva, komisjonil oma töö vältel 
õnnestus leida ainult ühte juhtu ja nimelt shoti heraldikas, kus 
laev (või galeer) esines vapikandjana. Kuna laev kandjana on 
erandlik ja üldeffektilt küsitav, otsustas komisjon jääda tra
ditsioonilise viisi juurde ja kasutada kahte kandjat kilbi kül
gedel. 

Vapi all leidub korporatsiooni lipukiri: Eestimaa mu isamaa, 
ning vapi kohal lindil korporatsiooni deviis: Ausus, Kindlus, 
Iseteadvus, Ühistunne. Olgu muide märgitud, et originaalsel 
Saare-Lääne piiskopkonna vapil hoiab kotkas oma küünte vahel 
samuti pärgamendirulli. 

Kahe lindi kasutamine vapi juures ei kujuta endast muide 
mingit uuendust, vaid on täiesti tavaline näiteks shoti heral
dikas, kus moto ehk deviisi kõrval esineb peagu alati ka n.n. 
sõjahüüd (war cry). Praegusel kavandil on lindi tekstid kirju
tatud gooti kirjas, kuid komisjon asus seisukohale, et kuna 
on tegemist uue vapiga tuleks need õieti kirjutada ladina 
kirjas, mis on ka esteetiliselt vastuvõetavam. Muide võib de
viisi lindile lisandada—kui seda vajalikuks peetakse—ka kor
poratsiooni asutamisdaatum, sääl oleks ta omal kohal. 

Eksitavaks veaks praegusel kavandil on ristikujulised tähed 
kolmandal veerandil, see on puhttehniline viga, need tähed 
peavad olema kas viie- või kuueharalised, sest neljaharaline 
täht ei ole mitte täht vaid rist. 

Komisjon võttis ette vapi kavandi väljatöötamise selles 
teadmises, et ilma konkreetsete ettepanekute tegemiseta ja 
viimisteletud kavandi väljatöötamiseta ei nihku see küsimus 
kunagi paigalt. Nüüd on meil kavand olemas, ning seega on 
olemas võimalus selle kritiseerimiseks, parandamiseks ja uute 
ettepanekute tegemiseks. 

Viktor KÕressaar 
Vii! Rot! 

Soovime palju õnne vii! Peeter Kõpp'ule Chicagos tema 70-
daks tähtpäevaks. Palju aastaid ja siiramaid õnnesoove vii! 
Ignas Tõrmakülale Torontos hiljutise 50-da aasta tähisel. 
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Uue vapi kavandi saamisest ja edasi 

Dokument, mis esitab Vapi Komisjoni tööd, on komisjoni 
istungi protokoll 23. nov. 1957. Selles on antud põhimõtted, 
mida vapp peab sisaldama. Protokollist tegeliku jooniseni on 
tükk maad ja palju ^ar^utamist. Möödunud aasta lõpul asus 
joonistaja vapi kavandi skitside väljatöötamisele. Vapi kilbi 
osas peale kõikide kombinatsioonide proovimist selgus, et 
üksikute kilbi väljade ümberpaigutamine on möödapääsematu. 
4. jaan. s.a. oli Vii! Kogu Koondise juhatuse koosolek, kus 
Vapi Komisjon esitas saadud vapi skitsi, mille juhatus pidas 
vastuvõetavaks ja astus samme selleks, et vapi kavand saaks 
esitatud skitsi järgi välja joonistatud. Ühtlasi soovis juhatus, 
et vapi joonis saaks esitatud Vii! Kogu Koondise üldkoosole
kule 31. jaan. või 7. veebr. 1958, olenevalt sellest, missugusel 
kuupäeval nimetatud koosolek peetakse. Sellega oli antud 4 
nädalat aega, mis on küllaltki lühike aeg. Kavandi joonistusega 
jõuti siiski nii kaugele, et juba 31. jaan. s.a. alates ehib New 
Yorgi konvendi seina teiste piltide hulgas sisseraamituna klaasi 
all uue vapi kavand. Vapi kavand töötati välja värvides 22x27 
cm suuruselt 30x40 cm paberile. Samaaegselt said valmis ka 
vähendused värvides välja tõotatult, arvult nii palju, et neid 
jätkuks saatmiseks Vii! Kogu juhatuse kaudu igale koondisele 
ja selle osakonnale. Vähendused tehti 9x11 cm suuruselt 11x14 
paberile. Nii kui eelpool nimetasin, antud nelja-nädalane täht-
oli lühike, aja puudus tuli kätte, mispärast nii üht kui teist 
pole kooskõlas käesolevas numbris mujal toodud vapi kirjelduse 
ja kaanel asuva vapi kavandi kujutuses. Nii näiteks vapi kir
jelduses öeldakse, et vasakul all kvadrandis asuvad kümme 
tähte on viisnurgad kuna kaanel on need toodud nelinurksetena. 
Peale selle on tsirkel joonistaja käes oleval originaalil paremini 
välja töötatud kui kaanepildil. Need pisiasjad pole nii olulised, 
sest vapi kavand tervikuna on täiesti vastuvõetav selleks, et 
koondised võiksid omi seisukohti avaldada. 7. veebr. s.a. oli 
Vii! Kogu Koondise üldkoosolek, kus otsustati esitatud vapi 
kavandi vähendused Vii! Kogu juhatuse kaudu edasi saata 
kõigile koondistele ja nende osakondadele seisukoha võtmiseks. 

Ma ei tea kuidas Vii! Kogu juhatus mõtleb seda küsimust 
lahendada, kuid omalt poolt pean soovitavaks, et Vii! Kogu 
juhatus arvestaks ainult koondiste seisukohtadega, sest pole 
ju mõeldav, et Vii! Kogu juhatus hakkaks üksikute arvustajatega 
kirjavahetust pidama ja nende poolt ettepandud muudatustega, 
täiendustega või koguni uute ettepanekutega arvestama. See 
nõuaks suurt tööd ja pikaaegset kirjavahetust ja tulemusi nii 
kui nii pole ette näha. 
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Omalt poolt annan nõu koondistele käesolevat vapi kavandit 
arutada kahes osas. Esiteks võtta arutusele vapi kilp ja teiseks 
kilbi ümbrus, s.t. alus, hoidjad ja ilustused. Kumbki oma ette. 
Kui arutamisel selgub, et koondis soovib mõnd vähemat muu
datust või täiendust esitatud kavandil, siis toogu see koondis 
must-valgel ette põhjendused ja esitagu need Vii! Kogu juha
tusele ühes joonisega. Jooniseta pole mõeldav, kuna kirjeldu
sest võidakse mitmet moodi aru saada. Kui aga koondis esitab 
täiesti uue kavandi, siis soovitan seda välja töötada samasu
guses suuruses kui käesolev, mille mõõdud antud eespool. Kui 
joonistada väiksemana, siis võib edaspidi vapi detailsel välja
töötamisel ette tulla raskusi, kuna vapp tervikuna tuleb umbes 
170 cm kõrge. Kilbi kõrguse ja laiuse vahekorra olen ette 
näinud 125:100. Iga uue ettepaneku juurde kuuluksid vähendused 
umbkaudu eelpool toodud mõõtudes. Vähendused on mõeldud 
edasisaatmiseks kõigile koondistele ja nende osakondadele. 
Asjata on vast nimetada, et vapi kavandid ja vähendused 
tuleksid välja töötada värvides. 

Kui kõik koondised võtavad vapi küsimust kiireiseloomulise-
na, siis on mõeldav, et juba 45. aastapäeva tähistame uue 
vapi all. Juhul kui käesolev vapi kavand heakskiitmist leiab, 
siis ühes lähemas "Meie Side" numbris annan vapi tehnilise 
joonise—tööjoonise kõigi vajalikkude mõõtudega, et iga koondis 
ja osakond saaks endale muretseda vapi või vähemalt vapi 
kilbi ja et need oleksid üle maailma kõik sarnased. 

Kuuldub hääli, et olemasolev vapi kilp on küllalt hää ja 
ilus ja on meile armsaks saanud ja et kas on mõtet seda muuta. 
Kehtiva vapi kilbist nähtub, et selle looja ei olnud küllaldaselt 
teadlik heraldika nõuetest. Kilbi ümbrus aga jäi tegemata loo
tuses seda kunagi tulevikus teha. Nüüd on tulevik saanud ole
vikuks. Kui juba vapi küsimust arutame, siis on soodne juhus 
ka vapi kilbi parandustest või täiendustest rääkida ja seda 
niivõrd muuta, et see rahuldaks heraldika nõudeid. 

On ka muud, millega oleme pikkade aastate jooksul harju
nud ja mis meile on omaseks saanud. Siin mõtlen ma värvide 
laulu. Kaasvil! Jüri Mandre USA-s lõi sellele uue meloodia. Kui 
meie leiame, et see on parem kui olemasolev viis, siis miks 
meie ei peaks uue meloodia omaks võtma. Pealegi on see 
komponeeritud rotaluse poolt ja Rotaliale. Sentimentaalsuse 
pärast ei ole mõtet olemasolevast vapi kilbist ja värvide laulu 
meloodiast kramplikult kinni pidada. 

Paul Leemets, Vii! Rot! 
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VEELKORD ROTALIA VAPP 
Ei saa kuidagi nõustuda kaasvil! J. Toomese seisukohaga 

meie vapi ilustamise küsimuses (Meie Side 4, Stockholm 57). 
Et ma ise komisjoni tööst osa võtsin, mis pidi välja töötama 

vapi lõpliku kuju, tõstan siinkohal häält! 
Varsti pärast seda kui saime oma maja Tähe tänaval ja 

konvendi korteri sisustamisega valmis oldi, kerkis esile Rotalia 
vapi kaunistamine. 

Osa pooldas traditsioonilise rüütlikiivri sissevõtmist vapi 
heraldikasse, kuna suurem osa oleks parema meelega näinud 
rahvapärasemat lahendust. Vapi kaunistamise vastu ei olnud 
aga minu teada ühtegi sõnavõttu. 

Valiti komisjon, kes pidi hoolitsema vastavate kavandite 
valmistamise eest ja esinema kalkulatsioonidega. 

Pöördusime kujur Starkopfi poole, kes oli ka nõus nii ka
vandite kui ka vapi valmistamisega. Hind oli aga kaunis soo
lane (midagi 500—600 EKr. ümber). See oli vist Vii! kogu esimees 
Jüri Uluots, kes soovitas asja edasi lükata, kuna vilistlastel 
oli küllalt suuri väljaminekuid konvendi korteri sisustamisega. 
Konvendi enda kassa aga ei olnud nii kandevõimeline. Nii ei 
ole me, vähemalt Tartus, kunagi jõudnud "lasta kavandada heral
dika nõuetele vastavaid vappe", nagu artiklis seisab. 

Kaasvil! J. Toomes imestab, miks see küsimus korduvalt 
päevakorda kerkib. 

Just sellepärast, et meie vapp praegusel kujul ei ole valmis, 
ta mõjub nagu maal ilma raamita! 

Et vapi kaunistamine lippude ja rapiiridega oleks eriti 
"omapärane", on vaieldav. Lipud on igal pool traditsiooniliseks 
vapi kaunistamise vahendiks, ei moodusta aga vapiga mingit 
tervikut. See, et meil C. Q.-s asetati kaks rapiiri kilbi ülemisele 
äärele, oli puhtal kujul "hädaabinõuks" ja näitab ainult, et 
vapi paljas äär nõudis mingisugust dekoratsiooni, muidu mõjus 
ta kuidagi "peata". Ei saa ka öelda, et see rapiiride asetus 
oleks väga õnnelik olnud, sest kui juba tarvitada rapiire kau
nistamiseks, siis peaks rapiiri tähtsam osa — tera — nähtav 
olema, mitte aga kilbi taha peidetuna. 

Säärast vapi kaunistamist võisime tarvitada küll Tartus, 
suures esinduslikus saalis, mitte aga nüüd, kus meil on ena
masti juhuslikud kooskäimise ruumid, pealegi veel väikesed. 

Kas ei mõju praeguse aja fotodel meie miniatüürvapp aseta
tud seinale ilma kaunistuseta kuidagi mahajäetuna ja paljana? 
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Kaasvil! Toomese arvates on heraldika "importkaup ja võõras 
eestlastele, vanad õuemärgid olid maitsekad oma lihtsuses ja 
neil ei esinenud heraldika loomi ega esemeid," — kuid kindlasti 
ka mitte rapiire! Mis on "import kaup" ja mis mitte — ja seda 
küsimust nagu ei tahaks puudutada. 

Ei saa nõustuda ka väitega nagu eestlased ei oleks tarvi
tanud loomi ornamentides. Mõelgem ainult stiliseeritud hobuse
peadest väravatel, sarikalaudadel ja laevaninadel. Eesti Vaba
riigi ja Tallinna linna vapis esineb tervelt 3 lõvi, Narva linna 
vapis 2 kala, Haapsalu vapis l/2 kukke j.n.e. 

Miks kaasvil! J! Toomes kardab nii väga heraldika "loomi ja 
esemeid"? On ka teisi võimalusi vapi kaunistamiseks. Meil on 
küllalt ilusaid ornamente mis võib lugeda rahvapäraseiks. Meil 
on viikingite embleemid, mis on rahvapäraseiks saanud ja just 
viikingi ornamentika sobiks Rotaliale hästi, vaadake Rotalia 
minevikku või olevikku! 

Kogu küsimus ei seisa ju mitte vapi muutmises "heraldika 
seaduste ja nõuete kohaselt" vaid meie ilusa kilbi esiletõstmi
ses sobiva kaunistuse taustal! 

Kui ma paari aasta eest vapi küsimust Meie Side veergudel 
üles võtsin, mõtlesin ma just noortele kellel oleks võimalus 
kavandite näol aktiivselt osa võtta meile kõigile armsaks saa
nud vapi valmisehitamisest! 

Usun, et need 10 kaasvenda kes kord Rotalia asutasid ja 
vapi välja töötasid kavatsesid talle kindlasti edaspidi lõplikku 
kuju anda, et see senini teostamata jäi oleneb olukordadest, 
või mis ütlevad selle kohta Rotalia vanad alussambad Paul Mägi, 
Mihkel Luht j.t.? 

Niisiis liigutagem ajude kunstiosa kuni leiame sobiva lahen
duse. 

A. Daniel, vii! Rot! 

MEIE VAPI OMAPÄRAST 
Olen väga edev ja uhke meie korporatsioonile. Nõndaks siis 

juhtuski et hiljutisel külaskäigul oma vanima ameeriklasest sõb
ra poole kandsin meie värvide ja vapiga kellaripatsit (Made in 
Sweden), mida ankurdas mu püksitaskus eakalt ajalooline 
"Elgin". Viimase numbriplaati ja osuteid pole viimase kolme 
generatsiooni poolt enam raatsitud kasutada tavaliseks ajamõõt-
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miseks. Isiklikult sikutan toda eelmisest sajandist pärinevat 
hammasrataste kogu päevavalgele vaid harva ja eranditult vaid 
mõnele strateegilisele probleemile kõige otstarbekohasema la
henduse leidmiseks. 

Klllaliskond oli kirjuvõitu nii ealt kui päritolult. Ainukese 
eurooplasena esines äsja surnud Norra pankuri tütar ja temakese 
kõrval ainukese kodanliku päritoluga olevustena minu abikaasa 
minuga. Ameeriklastest kohalviibijad põlvenesid inglise, prant
suse ja itaalia vappe kandnud perekondadest. Ülimalt mitmeke
siste erihuvidega grupp. 

Üldise jutlemise avapauguks kujunes tänapäeva nooruse mit
temõistmise üle kurvastumine. Kõige süngemaks süüdistuseks 
nooruse vastu kujunes ridade vahelt mõistetav alateema, et meist 
keegi enam õieti nende hulka ei kuulunud. Võimalike põhjuste 
üle päid ja piike murdes veeres jutt inimsoo üldajaloo filosoofi
lisele pinnale. Ühinesime vaidlusteta arvamusega, et inimkonna 
arengus on toimunud vaid kaks põhilise tähtsusega muudatust 
ja momendil elame kolmanda ulatusliku ja suundamuutva perioo
di pöörises. 

Esimeseks põhiliselt kultuuri loovaks saavutuseks pidasime 
esivanemate poolt tööriistade, tule ja keele tarvitusele võtmist, 
kuna umbes kuus- kuni seitsetuhat aastat tagasi alustatud kar-
jakasvatamise ja põlluharimise kaela ajasime järgmise kultuuri
astme tõusu, milline omakorda põhjustas tervet rida sotsioloogi
lisi ja tehnoloogilisi edusamme. Sellastena nimetati metallide 
sulatamist ja töötlemist, ratta ekspluateerimist, kangastelgi, 
atra ning teisigi põhilisi mehhanisme kirjutamise oskuse tek
kimise kõrval, milliste inimvõimetega paratamatult kaasusid 
linlus, kuningriigid ja alalised sõjaväed. Ülimalt häm maid avana 
tundus tõik, et esimese tuhande aasta jooksul teise kultuurast-
me võimalused aretati tasemele millisel nad püsisid ca A.D. 
1800. 

Mällu sööbus käesoleva ajastu analüüsis väide, et elame 
tormakalt muutuvas ühiskonnas ja lihtsalt ei suuda küllalt kii
resti kohaneda uudustega. Pean rõhutama, et selles faasis meie 
arutlustele midagi ei lisanud, jälgides mõttekäikude arengut 
"dp-stunud" kuulajatena. Väiteid ja arvamusi esitasid vaid hästi 
kohanenud ja paiksed ameeriklased euroopalikest mõttemõlgu
tustest segamatuina. 

Praeguse, ehk kolmanda kultuurifaasi tekkimises peeti vas
tutavaks peamiselt kaht tegurit: soojusest jõu ammendamise ja 
rakendamise oskust ning teadusliku meetodi avast aim st. Kuna 
seltskonnas puudusid insenerid ja shotlased, ent esines küllu
ses elegantselt jutukaid prantslaste järglasi, võitis rambivalgu-
ses säravaima koha Henri Poincare teadusliku meetodi isana. 
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Vanad kreeklased, kellede loogikale praegu allakäiv õhtumaa 
rajatud, ei olevat tavatsenud rakendada praktikas omi filosoofi
lisi teadmisi. Ja võibolla õnneks nii, kuna loogilised tulemused, 
vastavalt loogika enda reeglitele, pole kaugeltki alati õiged tu
lemused. Praegu on toimumas põhjalik väärtuste ümberhinnang 
teadusliku meetodi rakendamisel saavutatud katsetus-tulemuste 
alustel. Teadusliku meetodi rangelt järelvalvatud katsed on püs
titamas vastselt avastatud teadmiste killukestest uute väärtus
te maailmavaatelist mosaiiki. Viimasest pole meie ilukirjanikud 
suutnud veel pakkuda Jules Verne'le võrdselt head ennustuslikku 
kokkuvõtet. (Verne ei rünnanud kaasaegsete teadlaste tuletus-
liku mõtlemise baase, vaid unistas soojuse jõuallikate raken
duslikest seiklustest.) Kahtlematult jõuavad teadusliku meetodi 
jüngrid väga kaugele maailma palge muutmises, kuna nad on 
täiesti teadlikud faktist, et katsetaja võib alateadlikult mõjus
tada katse tulemusi "soodsalt" ehk vastavalt oma teooria nõue
tele, kui pole jalamaid võimalik asetada vaadeltavat nähtust 
teaduslikule tasemele, s.o. selgitada kuidas igaüks kellel alg
kooli lõpetamiseks vaimseid võimeid, saab samu ehk soovitud 
nähteid esile manada. 

Libistunult kõnelema teadusliku meetodi võimalikust arengu 
suunast, jõudsime arvamusele et rahu jätkudes saaksid toimuda 
suuremad pingutused arusaamise tõstmiseks inimolendite vaim
susest kui nende hävitusvahendite viimistlemiseks. Nautisime 
hetkeks tolle ilutseva ja väeti humanistliku mõttemõlgutuse tär
kamist vabas õhkkonnas, millised nii erakordselt haruldased 
maailma ajaloos. Tõstsime klaasid terviseks kõikidele tugeva
tele indiviididele, kes alati suutnud kohaneda ka kõige keeru
lisemates olukordades. 

Ilutseva pausi pihustas märkus, et lehed kubisevad vesiniku
pommi hävitušvõime tõstmise katseist, ent kusagilt ei taba silm 
uue tehnika avastuse püüdlusigi hästi kohanenud ja nurisematult 
rahulolevate rahvastike soetamiseks. 

Jalamaid koorus koosviibijate vaimusilma ees lahti Ameerika 
demokraatia soovunelmate lihavaima õiena vastuseks ilmselt 
ajakohatule vaatlusele. Järgnev arutlus rahvusvahelistest koge
mustest jõuka antropoloogi poolt aga püstitas põhjendatult vaate-
et ajaloos on valitsenud otsene suhe valitseva kiike despotismi 
ja sõjatehnika vahel. Nõndaks on kas vaimselt või füüsiliselt 
ühesilmaga mehed olnud valitsejateks pimedate hulgas ja Amee
rika demokraatia oli võimas vaid 1776, mil jahipüss kamina ko
hal oli suuteline peletama koondrivi taktikat harrastavat kunin-
ga-väge koos isevalitseja despotismiga. Tänapäeval ei aitaks 
aga Ameerikas ka tank iga mehe garaazhis tulumaksu ametnikke 
majast eemale peletada, kuna nood võimu esindajad seiravad 
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siin igat üht haudagi. Pilt muutuks vast siis, kui pereemad õpi
vad ajaviiteks koogitaigna kõrval ka sinepi-ivakese suurusi 
aatomreaktsiooni alustajaid kokku rullima. 

Seega oligi meie ees lahti rullunud küsimus: "Quo vadis, 
U. S. A.?". Vastuse leidmiseks tsiteeriti vaid kaht allikat. Kan
sase Ülikooli professor Raymond H. Wheeleri poolt kujundatud 
Rahvusvaheliste Sõdade Indeks, millise aastasadandeid katva 
töö väärtust ennustusvahendina saavad paar järgnevat aastat 
hindama, viitab rahvusvaheliste konfliktide maksimaalsele pin
gele 1960. a. Muide, seda puht statistilist võimalust julgustab 
toetama maailma parim välispoliitika ekspert, Kenneth de Courcy, 
juhtides tähelepanu Nõukogude Liidu sõjavalmidusele: 1959. a. 
suveks on bolshevikel küllaldaselt toodetud kontinentidevahelisi 
rakette U. S. A. täielikuks halvamiseks. Juba käesoleva aasta 
algul alustati vastavate baaside ehitamist Leedus ja Valge-
Venes. Moskva välispoliitika pole jätnud vähematki kahtlust et 
nad taotlevad läänemaailma tingimusteta alistumist. Teiseks 
võimaluseks on aatom-sõda. Kolmas võimalus on kergeusklike 
paralüseerimiseks, manööverdades neid "valget laeva ootama", 
seega neid töö- ja teotsemisprotsessidest kõrvaldades vaid 
"hea sõnaga". 

Teise allikana leidis sõelumist Edward A. Lewin'i poolt 
möödunud aasta novembris avaldatud U.S.A. ajaloo analüüs. 
Vaatlus rakendas tsüklite teooriat, rullides kasvukõverat lahti 
aritmeetilises progressioonis: 1-ne tsükkel algas 13. mail 1607. 
a. esimese alalise asunduse loomisega Jamestown, Va. 

2-ne tsükkel algas 4. juulil 1776. a. iseseisvuse väljakuulu
tamisega (esimese tsükli pikkus 169 a.). 

3-as tsükkel algas 4. veebruaril 1861. a. — Kodusõda lõuna 
osariikide lahkulöömise tõttu; (teise tsükli pikkus pool 169 a.). 

4-as tsükkel algas 6. aprillil 1917. a. U.S.A. sekkus Euroopa 
sõtta. (Tsükli pikkus üks-kolmandik 169 a.). 

5-es tsükkel algas 16. juulil 1945. a. Aatom-aj astu algus 
esimese aatom-rünnakuga (tsükli pikkus üks-kuuendik 169 a.). 

6-es tsükkel algab augustis 1959. a. Järgmise ajastu algus 
USA-s. Tsükli pikkus üks kaheteistkümnendik 169 a. pikkusest 
põhilisest tsüklist. 

Esitatud külm statistika oli meeleolu nii üles kütnud, et 
otsustati kuued seljast heita. Perenaine, olles otsustanud suu
nata jutulõnga iga hinna eest meeldivasse ja naeratavasse 
olevikku, nähes minu kellaripatsit, haaras sellest kui õlekõr
rest hüüatades: "Oo, Romps, kui kaunis ripats!" Järsku aga 
kangestus temakese käsi, mis oli sirutunud ripatsi silmile 
lähendamiseks, ja kohkunult ta kogeles: "Sohilapse põikpalk, 
must värdja põikpalk isa kilbil!" Vajudes rahatuna lähimale 
istmele kammitses ta ikka veel mu ripatsit tarretanud pilguga. 
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Peremees oli välkkiirelt mu kõrval. Õõnsal häälel ja pingutatud 
ilmel meenutas nagu endale rääkides, et olen ju mina "junior". 

Mis maa ja ajastu, kui ka kelle vapiga on tegemist, sooviti 
teada. Norralannagi vangutas peakest, et sinist, musta ja 
valget ta tunneb küll Eesti värvidena, kuid roheline tolle musta 
värdjapalgi all näis tallegi võõrastavana. Seletus, et polnud 
tegemist minu isikliku vapiga, vaid eesti üliõpilasorganisatsi
ooni omaga, vaevu toibutas kombekaid virgiinlasi, kes olid 
surmani kohkunud võimalusest, et nad olid veetnud õhtut neegri 
sohilapse järglasega. 

Kuna on karta, et ei confr! Kauni teos meie riigilipu arengust 
ega "Meie Side" selgitused meie vapi kohendamiseks ei suuda 
laiemat avalikkust niipea küllaldaselt valgustada kõigist meie 
poolt vapile omistatud voorustest, tõttan siinkohal kiirustama 
ja toetama ettepanekut meie vapi korrastamiseks kõige suurema 
kiirusega. Peaks olema pikemata selge, et meie vapi kujunda
misel on otstarbekohane arvestada rahvusvaheliselt kindlaks 
kujunenud heraldika nõudeid kõikides maades, kus rotalused 
asuvad või asuda kavatsevad. 

Vanal, armsakssaanud ja tuttaval kujul meie vapikilbi esimene 
väli vihjab "vasakkäelisele abielule" või sohilapse päritolule. 
Muide, Balti aadli hulgas esines rohkesti vasakkäelisi abielu
sid, kus alamast seisusest või seisuseta mehed kosisid aad
likest noorikuid, kandes seejärele nooriku perekonnavapp! kujul 
nagu meie vapi esimene ja tähtsaim väli konstrueeritud. Samuti 
on lubatud mõnedel eriti kõrgest soost isast pärinevatele mees
soost vallaslastele perekonnavapp! kanda stiilis nagu meie 
kilbil esimene ja viimane väli välja töödeldud. Eriti vähendatud 
kujul torkab praegusel kilbil viljavihk silma "baton sinister'ina" 
või "bendlet sinister'ina", seega lisamata midagi positiivset, 
vaid tõstatades põhjendamata kahtlustusi. 

Suhtugem olukorda konstruktiivselt ja viigem läbi positiivsed 
reformid edumeelselt, seega aidates tõsta sõbralikku ja usal
davat suhtumist meie organisatsiooni kõikjal kultuur-maailmas. 

Roman Ubakivi 
Vii! Rot! 

Hiljutised tegevliikmeks vastuvõtmised New Yorgi konvendis 
on reb! read hõrendanud punktini, kus momendil ainult kolm 
noorliiget on confr! confr! ja vii! vii! igivanu prerogatiive täit
mas. 
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Lühike heraldilise kirjanduse bibliograafia 

Et võimaldada asjasthuvitatuil ise lähemalt tutvuda kaas
aegse heraldilise kirjandusega, on allpool toodud mõningad 
bibliograafilised viited. 

Ennekõike tuleks märkida kolme teost, mis kokku katavad 
täielikult ning moodsalt teaduslikult vaatepunktilt heraldika 
kolm põhiaspekti: ajaloolise, juriidilise ja tehnilise: 

1) Remi Mathieu. Le systeme heraldique francais. Paris, 1946, 
annab vapiõigusliku tagapõhja selgituse. 

2) Donald Lindsay Galbreath. Le Manuel du blason. Lausanne 
1942, tutvustab tehniliste probleemidega. See raamat on 
kättesaadav ka saksakeelses väljaandes: 
Donald Lindsay Galbreath. Handbüchlein der Heraldik. 
2 Aufl. Lausanne, 1948, 

3) Robert Chabanne. Le Regime juridique des armoires. Lyon, 
1954, annab ajaloolise ja juriidilise põhjenduse ja selgituse 
tehnilistele ja juriidilistele probleemidele, nagu nad on leid
nud käsitlemist kahes esimeses teoses. 
Kuna prantsusekeelsed tekstid ei ole käepärast paljudele 

asjast huvitatuile, lisan veel valiku muist teoseist, mida võib 
samuti edukalt kasutada, kuid seejuures ei tohi unustada, et 
nad sageli duplitseerivad üksteist. 

J.S. Milbourne. Heraldry. London, 1951. 
E. E. Reynolds. Introduction to heraldry. London, 1940. 
BoutelVs Heraldry, Rev. by C. W. Scott-Giles. London & 

New York, 1950, tuntud inglise käsiraamat heraldika alal. 
C. Wilfrid Scott-Giles. Romance of Heraldry. New York, 1929. 
Anthony Richard Wagner. Heralds and heraldry in the Middle 

ages. 2nd ed. London, 1956. 
Anthony Richard Wagner. Heraldry in England. Penguin Press, 

1949. 
Sir Thomas Innes of Learney. Scots Heraldry. Edinburgh 

1953. 
Ottfried Neubecker. Wie finde ich ein Familienwappen. 

Berlin, 1956. 

Heraldika eriküsimusi käsitlevad järgmised teosed: 
Juriidiliste isikute (corporate bodies) nagu linnade, ülikoo

lide jne heraldikat katab: 
C. Wilfrid Scott-Giles. Civic Heraldry. London, 1953. 

Kiriklikku heraldikat käsitleb: 
Bruno Bernhard Heinu Wappenbuch und Wappenrecht in der 

Kirche. Olten, 1947. 
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Tunnuslauseid, motosid ja eri märke käsitleb: 
Mrs. Qury Paliser. Historic devices, badges, and war-cries. 

London, 1870. 
Parim heraldiline polüglott sõnastik on alljärgnev, mis annab 

vasted kuues keeles: prantsuse, inglise, saksa, hispaania, 
itaalia ja hollandi keeles. 
Academie Internationale d'heraldique. Vocabulaire atlas heral

dique. Paris, 1952. 
Veel väärivad märkimist kaks õhukest suurekaustalist pub

likatsiooni, kus lühike, ent vägagi ülevaatlik pilt on antud 
heraldika süsteemist selgete graafiliste näidete varal: 
Pierre Joubert. Les Lys et les Lions. Paris, 1947. 
Arvid Berghman. Heraldisk bilderbok. Stockholm, 19.51. 

Õhtumaa,  maai imat i iv i i i i  a t s ioon  ia  £edt i  

Kui keegi minu sisse ei jää, see 
heidetakse välja kui viinapuu 
oks, ning kuivab ara; ja nad ko
gutakse kokku ja heidetakse tu
lesse ja põletatakse ära. 

Joh. 15.6. 

Tsivilisatsiooni peadpööritavalt kiire areng ja levik viimaste 
aastakümnete jooksul on endaga kaasa toonud sügavaid muuda
tusi kultuuride elus. Tänapäeva olukorda iseloomustab erakord
ne labiilsus ja sellest johtuv üldine väärtuste konflikt. Selle 
konflikti olemust püüame alljärgnevalt vaadelda tema kriitili
simas sektoris: Euroopa kultuuri kängumine moodsa tsivilisat
siooni pealetungi ees. Üldisse väärtuste konflikti on haaratud 
ka Eesti ja sellepärast püüame valgustada eraldi Eesti seisun
dit selles heitluses. 

/. Kultuur ja väärtustik 

Kultuure on defineeritud mitmeti, lähtudes kas idealistlikust, 
evolutsioonilisest, funktsionaalsest või mõnest muust seisu
kohast. Ilma et püüaksime anda uut formaalset definitsiooni, 
lähtume arusaamast, et kultuuride — nii nagu>nad ajaloo aasta
tuhandete jooksul on tekkinud ja enamuses ka hääbunud — 
põhiprintsiibiks on mitmesugused väärtused, mille teatavale 
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kultuurile eriomast kombinatsiooni nimetame väärtust ikuks. 
Kultuuri sisuks on spetsiifiline väärtuslooming inimese poolt, 
samuti kui ühiskondlikud eluavaldused üldse. Kultuuri vorm 
on see tüüpiline kuju, milles eriomane kultuurilooming ja ühis
kondlik elu ennast väljendavad. Näitena võib tuua ühe õhtu
maise kultuurielemendi: kirik. Olgu ta ehitatud romaani, gooti 
või barokkstiilis, kiriku väline kuju reedab meile, et tegemist 
on elemendiga õhtumaisest kultuurist. Kui valime välja ühe 
sellise õhtumaise kiriku, näiteks Münsteri toomkiriku, siis see 
kirik kui väärtuslooming inimese poolt on osaks õhtumaise 
kultuuri sisust, samuti need jumalateenistused, mida seal on 
aastasadade jooksul peetud. Kiriku ehitamist, stiili kui ka 
jumalateenistusi on aga hingestanud kristlik religioon Läänele 
omasel kujul — Õhtumaa kultuuri põhiväärtus. 

On tarvilik eristada kultuuri vormi ja väärtustikku, sest need 
ei esine sugugi alati koos. Tänapäeval näeme selgesti, kuidas 
Õhtumaa kultuur on mitmel pool tuntav veel vaid kivistunud 
vormist, kuna selle vormi loonud väärtusteadvus on asendunud 
hoopis uuega. Selline saab olla muidugi ainult üleminekuajajärk, 
sest lõpuks kaob ka endine vorm ja asemele astub uus, mis on 
loodud uue väärtusteadvuse poolt. 

Väärtustike kujunemine sõltub mitmesuguseist asjaoludest; 
tihti saavad nad tõuke silmapaistvate üksikisikute õpetusest. 
Sellisteks isiksusteks võivad olla usundirajajad, filosoofid 
jne. Kord välja kujunenud, alluvad kultuuriväärtustikud ajaloo 
käigule ja seega tegureile, nagu tehnoloogiline areng, sõjaline 
konflikt jne. Väärtustikud ei saa muidugi kujuneda vaakumis 
— kõneleme ju kultuuriväärtustest — vaid neid kannavad ühis
konnad. Ühiskonna ja kultuuriväärtustiku suhted leiavad käsit
lemist allpool. 

Kultuuride arenguga — nende nooruse, täisea ja hilisajaga -
tegelenud mitmete ajaloofilosoofide tööd. Autoreile ei ole jää
nud tähele panemata, et kultuuride hi li saj ai esineb kõikjal nn. 
tsivilisatsioon, mille eriliste tunnuste hulka kuuluvad tehnika 
areng, üldine jänu mugavuste järele ja kultuuri originaalse 
loominguvõime kängumine. Tänapäeval ei saa keegi selles enam 
kahelda, et kristlik kultuur on jõudnud tsivilisatsiooni ikka. 
Jälgides moodsa tsivilisatsiooni arengutendentsi märkame, et 
ta ähvardab lämmatada selle, mida tunneme õhtumaise kultuurina 
kitsamas mõttes. Mitte üksnes seda: Õhtumaa päritoluga tsi
vilisatsioon on nüüd levimas üle kogu maailma, kus ta põhjustab 
suuri ühiskondlikke ja kultuurilisi käärimisi teiste kultuuride 
aladel. Õhtumaa tsivilisatsioon on saanud maailmatsivilisat-
siooniks. Sellepärast võib tänapäeva tsivilisatsiooni vaadelda 
ka sirgjoonelise arenguna, mille ennenähtamatu jõud peitub tema 
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kumulatiivsuses ja n.ö. geomeetrilises progressioonis. See tsi
vilisatsioon viib ühiskonna radikaalsele ümberkujundamisele 
ja lämmatab traditsioonilise kultuuri. 

Meie huvi paelub käesoleval juhul Õhtumaa kultuuri saatus. 
Siin seisavad vastamisi ühelt poolt Euroopa kultuuri loonud 
traditsiooniline väärtustik ja teiselt poolt Euroopa kultuuri 
sünnitusena ratsionalistlik väärtustik, mis nüüd on kujunenud 
tsivilisatsiooni kandjaks. Rtasionalistlik väärtustik võib esi
neda mitmel erikujul, kuid oleks vale sellepärast mööda vaadata 
nende erikujude põhilisest samasusest. Olles küll sündinud 
Euroopas, ei ole ratsionalistlik väärtustik Euroopat veel täiesti 
enese valdusse saanud. Seevastu domineerivad ratsionalistlikud 
väärtustikud Põhja-Ameerikas ja Nõukogude Liidus, kus täna
päeva tsivilisatsioon on algsed kultuurid suurel määral juba hä
vitanud. Väikese Eesti saatust ei saa seejuures isoleerida ül
disest arengutendentsist, kus isegi suured riigid ja rahvad jää
vad tsivilisatsiooni kodarate vahele, tulgu see läänest, idast 
või ka autohtoonse arenguna. 

II .  Euroopa  t radi t s iooni l ine  väär tus t ik  

Euroopa traditsioonilises väärtustikus on keskne koht krist
likul usundil. Ülimaks väärtuseks on seega transtsendentne tae
variik, milleni jõuda on iga indiviidi elu lõppsiht — kuningast 
kerjuseni. Ka oma eetilised väärtused on Õhtumaa kultuur ammu
tanud suurelt osalt Kristuse õpetusest. 

Euroopa traditsiooniline väärtustik on tihedasti seotud sei
susliku ühiskonnakorraldusega. Oma klassilisel kujul esineb 
see keskajal, kus ülemklassi moodustavad aadel, kleerus ja 
patriitslus ning alamateks seisusteks on linnakodanlus ja talu
poegkond. Need kõik on omakorda mitmeti kihitatud. Selle ühis
kondliku süsteemi raames arenevad eri seisuskultuurid, kus
juures tooniandvaks on ülemklass. Säärane seisusühiskond on 
Kristliku Õhtumaa idee väljendus. Ühiskondliku hierarhia üle 
valitseb transtsendentne jumalus, kelle ees kummardavad nii 
ilmalikud kui ka vaimulikud ülimused. Viimaste privileegid on 
rajatud kohusetundele ja teenimisele: noblesse oblige. Sama 
kohuse ja teenimise põhimõte valitseb ka teiste seisuste juures. 
Nii näeme, et igal kihil on oma kindel roll: üksikisik kuulub 
ühiskonda alles oma seisuse kaudu. See kitsendab liikuvust 
üksikute ühiskonnakihtide vahel, loob aga stabiilse korra, kus 
saab areneda õiglus ja traditsioon ning kus üksikisikul on tugev 
kuuluvusetunne ja respekt teiste seisuste vastu. Kogu süsteemi 
hoiab koos kristlik usk. Eri rahvused kui Jumala looming elavad 
koos vennalikult kristlikus impeeriumis—idee, mille juured leia
me Uuest Testamendist. 
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Kui keskaegse ühiskonna seob spirituaalseks tervikuks krist
lus, siis kultuurilise seose ahnab talle antiikkultuuri pärandus. 
Kleerus on keskaegse humanismi kandjaks, mis loob silla an
tiigi pärimuste ja kristliku kultuuri vahel. 

Edasi on ühendavaks jõuks feodaalsüsteemi iseloomustav 
rüütlus, mis ühendab eneses kristlikud ja germaani sõdalase 
ideaalid. Rüütellik elutunnetus haarab endasse mitmed väärtu
sed, nagu enesedistsipliin, mõõdukus, au, truudus, julgus, ausus 
jne. Olles esmajoones omane Euroopa aadlist ülemklassi kul
tuurile, kandub rüütlud aga alamatessegi rahvakihtidesse, kes 
püüavad tema väärtusi ja eluviise jäljendada. 

Neile ühendavaile jõududele ülemklassi kultuuris on vastu
kaaluks alamklassi robustsed talupojakultuurid ehk nn. rahva
kultuurid, milliseid Euroopas leidub suur hulk. Need kirevad ja 
omapärased rahvakultuurid arenevad küll eraldi ülemklassi poolt 
loodud kõrgkultuurist, kuid on-sellega siiski pidevas seoses, 
mida on eriti märgata uusaja saabudes: kõrgkultuur annab neile 
osa oma loomingust (näit. rahvariided), kuna rahvakultuur kõrg
kultuurile annab teatava erilaadse tagapõhja (näit. rahvakeel, 
rahvamuusika). 

Nii aadli ja kleeruse kui ka talupoegkonna kultuuridest 
eraldi areneb linnakultuur: patriitslus ja linnakodanlus. Linna
kodanluse tõus keskaja lõpul kuulutab ette selle sotsiaalse kihi 
tulevast rolli Euroopa ajaloos. 

Euroopa keskaegset ühiskonda iseloomustavad individuaal
sus ja vabadus totaalsest, autoritaarsest või kollektiivsest 
survest. Inimene ei ole siin mitte animaalne-sotsiaalne kreatuur, 
vaid Jumala looming. 

Kristliku impeeriumi idee kõrval areneb Euroopas suveräänse 
rahvusriigi idee. 16. sajandist alates hakkavad humanismi vil
jastusel arenema rahvuslikud kultuurid ja absolutismi ajastul 
näeme juba Prantsusmaa tõusu esikohale Euroopa literaarses 
ja aristokraatlikus kultuuris. Keskaegne seisusühiskond on 
taandunud moodsa rahvusriigi idee ees, kus kandvat rolli hakkab 
mändima kodanlus. Siinkohal tuleks märkida, et rahvusliku 
kultuuri all mõtleme ühe rahva kultuuri sel määral kui see ke
hastab endas kõrgkultuuri väärtusi sellele rahvale eriomasel 
kujul. Seega ei ole rahvuslik kultuur mitte identne rahvakultuu
riga, kuigi temas leidub viimase sugemeid; rahvakultuur, nagu 
juba märkisime, kujutab endast talupojakultuuri. 

Kui Cervantes'e Don Quijote endast ka "viimset rüütlit" 
kujutab, siis ometi ei ole riiütluse väärtused Euroopa väärtus
likus kunagi hääbunud, vaid uusajal võime keskaegsele rüütli-
ideaalile kõrvutada džentlmeni-ideaali: mõlemad on ühe ja sama 
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elutunnetuse väljendus. Seega võime ütelda, et rüütellikud ide
aalid kuuluvad õhtumaise kultuuri põhiliste väärtuste hulka. 
Sama võime väita humanismi kohta. Keskaegse kleeruse on 
renessanss-humanismi kandjana asendanud kodanlus, õpetlased 
jne. Itaalia humanismi on tugevasti mõjustanud Cicero õpetus 
literaarsest stuudiumist kui parimast vahendist õilsa inimese 
kultiveerimiseks. Antiikkultuuri vaimsete, eetiliste ja esteeti
liste paleuste viljakast seosest õhtumaise kristlusega kasvab 
välja humanistlik kasvatusideaal sihiga kujundada harmoonilist 
autonoomset isiksust. Humanistlikud ideaalid, mis hiljem löövad 
veelkord erilisele õitsele saksa klassikas (Giethe, Winckelmann 
jt.), moodustavad rüütellike väärtuste kõrval teise suure Õhtu
maale eriomase väärtusgrupi. 

Absoluutse monarhia tulek tähistab suure murrangu algust 
Euroopa ühiskondlikus struktuuris, kus keskaegse vaba seisus-
ühiskonna asemele astub riik bürokraatliku ametnikkonna ja 
alalise sõjaväega. Vaimne murrang valgustusajastu näol on aga 
veelgi sügavam. Traditsioonilise väärt usti ku keskpunkt — krist
lik usund — asendatakse siin mõistusega. Nii näeb Rousseau 
riigis mitte enam Jumala poolt seatud korda, vaid inimestevahe
list ühiskondlikku lepingut. Ratsionalistlike ideede ja eluvii
side kandjaks saab kodanlus. 

Niisiis toimub nüüd Euroopa traditsioonilise väärtustiku 
aeglane lagunemisprotsess. Selle esimeseks suureks kulminat
siooniks on Prantsuse Revolutsioon, mis toob võimule kolmanda 
seisuse, s.t. kodanluse. Suurkodanluse tõus juhtivale positsi
oonile koos kapitalismiga 19. sajandil tähistab liberalismi ja 
demokraatia võitu Euroopa traditsiooniliste väärtuste üle. See
juures on huvitav tähele panna, et suurkodanlus ise püüab oma 
eluviisides ja maitsetes tihti aadlit matkida. Kahekümnendal 
sajandil ei kuule me enam palju aadlist; nüüd on peamiseks 
konservatiivseks jõuks kodanlus, kelle käest võimu püüab haa
rata neljas seisus ehk töölisklass. Siiski ei tohi me unustada, 
et isegi tänapäeval on traditsioonilised väärtused Euroopas 
suurel määral veel säilinud rahva südames ja põhilistes aru
saamades; ühiskond ei ole nii kiiresti minetanud sajandite jook
sul kujunenud väärtusi kui formaalne riigikord. 

III .  Rat s ional i s t l ik  väär tus t ik  

Kui Euroopa traditsiooniline väärtustik põhines usul trans
tsendentsesse Jumalasse ja kristlikul eetikal, siis ratsionalist
lik väärtustik on oma iseloomult sekulaarne: tema aluseks on nn. 
teaduslik maailmapilt. Selle järgi on kõik nähtused mõistuse
päraselt seletatavad ja inimene kui mõistuslik olend on võimeline 
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oma õnne ise saavutama sihikindla ratsionaalse tegutsemise 
teel, ilma et tal oleks vaja enda lunastamiseks jumalust appi 
kutsuda. Kui veel alguses püütakse Jumala olemasolu ratsio
naalselt põhjendada, siis peatselt koondub tähelepanu ühiskond
likele küsimustele. Täppisteadustel põhineva tehnoloogia aren
gu kõrval on nüüd tähelepandav ühiskonnateaduste väljaarenda
mine. Luuakse ka mitmesuguseid abstraktseid ühiskonnateoo-
riaid, milles peegeldub usk inimkonna pidevasse progressi 
mõistuse rakendamise kaudu (sotsialism, kommunism jt.) ja mille 
kõrval empiiriline ühiskonnastuudium jääb tihti varju. 

Ühiskondlike küsimuste esiplaanile tulekuga kaasub parata
matult utilitaristkik vaatlusviis. Kui Jumalat ei ole — või kui 
vähemalt ei ole oodata tema sekkumist maailma asjadesse — on 
Inimene ise looduse kõrgeim isand ja inimese eetiline siht on 
nüüd nii talitada, et see aitaks kaasa ühiskonna või koguni 
inimkonna hüvanguks. Nõnda on Bentham'i utilitaarse eetika 
põhimõtteks hea on see, mis on kasulik. Tunnetusteoorias vas
tab sellele pragmatism, mis rakendab tõe tagajärjeka aktsiooni 
teenistusse. 

Euroopas on ratsionalistliku väärtustiku omaks võtnud mit
mesugused viimase saja aasta jooksul tekkinud sotsialistlikud, 
kommunistlikud jt. vasakpoolsed poliitilised rühmitused, kuid 
maskeeritud kujul kummardab ka kapitalistlikku majandussüstee
mi kandev suurkodanlus ratsionalistlikku eetikat. Kui mitte kaa
sa arvata Ida-Euroopa kommunistlikke riike, on see areng võib
olla kõige kaugemale läinud Rootsis. Teisest küljest on ratsio
nalistlikul väärtustikul tänapäeva Euroopas suhteliselt kõige 
vähem mõju Hispaanias ja Portugalis. Ameerika Ühendriikides 
oli pöördepunktiks kodusõda, mille läbi lõunariikide individua
listlik süsteem tegelikult hävis; ratsionalistlik väärtustik hakkas 
sellest peale siin üha laialdasemalt levima. Venemaal oli ot
sustavaks sündmuseks bolshevistlik Oktoobrirevolutsioon ja 
siin talitati järgnevatel aastakümnetel kõige radikaalsemalt 
mitte üksnes aadli vaid ka kodanluse hävitamisega. 

Ratsionalistliku väärt ustiku levik Euroopas on endaga kaasa 
toonud usu mõju tunduva kahanemise. Ameerika Ühendriikides 
on usund suurel määral kaotanud oma transtsendentse sihi, olles 
muutunud sotsiaalseks: ateism- on siin antisotsiaalne! Seda 
ärapöördumist igavesest ja absoluutsest ühiskonna seltskond
likuks teenindamiseks süvendab lõpmatuseni killustatud lahk-
usulisus ja kõikesalliv relativistlik maailmavaade. Ka Nõukogu
de Liidus on usund praegu seal maksva väärtustiku teenistuses, 
mitte selle aluseks. 
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Niisiis saab usund ratsionalistlikus väärtustikus eksisteerida 
vaid tänu sekuläärsete printsiipide suuremeelsusele. Need ilma
likud põhimõtted asendavad ka kristliku eetika ja nad põhinevad 
veendumusel, et inimene on esmajoones sotsiaalne aatom või 
majanduslik olend. Primaarsuselt asendab selles süsteemis 
transtsendentse jumaluse otsingu majanduslike hüviste tootmine: 
inimese lõplikuks sihiks on majanduslik heaolu. Suurima arvu 
inimeste suurima õnne võtmeks on tootmise-tarbimise valem. 
Traditsiooniliselt kujunenud või omaksvõetud õigus- ja õiglus-
mõistete asemele astuvad ratsionalistlikus väärtustikus kons
titutsioonis, manifestides jne. fikseeritud põhiõiguste dekla
ratsioonid. Neid deklaratsioone vaatleb selline väärtustik 
religioonina: kui nad ka tegelikkuses üldse mitte või puudulikult 
on rakendatud, usutakse nende headusse ja ainuõigusse otse 
pateetilise emotsionaalsusega. 

Seesugustes põhiõiguste deklaratsioones on rõhk kõigi ini
meste üheõiguslusel. Siin rõhutatakse vabadusi ja õigusi, kuid 
mitte kohustusi. Seega on kõrvale heidetud Euroopa traditsiooni
lise väärtustiku Uks põhilisi printsiipe, nimelt et igale privi
leegile vastab sinna juurde kuuluv kohustus ja vastutus. Ratsio
nalistlikus süsteemis kohustus ja vastutus on anonüümsed ja 
neid on peaaegu võimatu siduda konkreetsete ühiskonnagruppide 
või indiviididegagi. Plebistsitaarse demokraatia salajastel vali
mistel on igal kodanikul õigus valida, kuid riigi poliitika eest 
tema ei vastuta; ka valitud rahvaesindaja ei vastuta selle eest 
isiklikult, sest ta on vaid anonüümse, statistiliselt väljaarves
tatud rahvatahte esindaja. 

Ratsionalistlikus väärtustikus ei saa ka selline väärtus 
nagu rüütellikkus eksisteerida, sest rüütellikkus eeldab sotsi
aalselt küllaldaselt diferentseerunud ühiskonda ja kasumotiivi 
allutamist kõrgemakspeetud motiividele. Ühiskond ratsionalist
liku väärtustiku kandjana on aga labiilne ja traditsioonideta 
ning seal on tendents ühe-klassi-ühiskonna suunas. Sellises 
ühiskonnas ei tunta enam ausaid mängureegleid, vaid väiklane 
kasumotiiv poeb sisse kõikjale; sõjas aga domineerib nüüd 
ennenägematu julmus ja isegi kaabaklus. Samadel põhjustel ei 
saa ratsionalistlikus väärtustikus eksisteerida humanistlik 
inimeseideaal. 

Sotsiaalne labiilsus koos majanduslike väärtuste esiletõst
misega tingivad säärases ühiskonnas ülemklassi kõrgkultuuri-
väärtuste asendamise proletaarlike või väikekodanlike väärtus
tega. Nõukogude Liidu massikultuur on seni rõhutanud prole-
taarlikke väärtusi, ent praegune tendents on U.S.A.-le järele-
jõudmise suunas ja nagu teada, iseloomustavad U.S.A. massi
kultuuri väikekodanlikud väärtused. Näib, et moodsa teaduse, 
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massihariduse ja massproduktsiooni abil on võimalik tööstus-
proletariaati tõsta väikekodanlikule tasemele. See saab aga 
sündida ainult kõrgkultuuriväärtuste mahakiskumise arvel. Kuna 
traditsioonilises Euroopa ühiskonnas tööstusproletariaati ei 
eksisteerigi, viimase olles alles kapitalistliku majandussüstee
mi kaasnähtuseks, siis võime küll nentida, et kapitalistlikus 
süsteemis eneses on algusest peale peitunud Trooja hobune. 

Kuna traditsioonilised humanitaarteadused ei sobi ratsiona
listlikku väärtustikku, püütakse neid funktsionaliseerida ehk 
sotsialiseerida ja U.S.A.-s ongi nad järjest loovutamas oma 
humanitaarteaduse rolli ning astumas nn. sotsiaalteaduste hulka, 
mis tuletab meelde Comte'i positivistlikku õpetust. Sotsiaaltea
dused omakorda võtavad üle täppisteaduste meetodid. Nõukogude 
Liidus on humanitaarteadused samuti kui sotsiaalteadused ki
vinenud marksistliku sotsiaaldogma teenimisele. Selliste kõrg-
kultuuriväärtustega tegelemine, nagu õilsad kunstid, filosoofia 
jne., saab ratsionalistlikus väärtustikus olla vaid üksikute 
erandlike indiviidide antisotsiaalseks eralõbuks, nende asemele 
on astunud massitsivilisatsioon kaugenägemise, raadio ja massi
ni ait sele kirjutatud bestselleritega. Sealt, kus lõplikult on 
domineerima pääsnud ratsionalistlik väärtustik, ei või ooda
ta enam ühtegi suurt kunstiteost ja pikema aja möödudes 
leidub seal vaevalt veel inimesi, kes suurt kunsti üldse mõis-
taksidki. 

Sellise nivelleeriva ja individuaalset omapära eitava väärtus
tiku juures ei ole imekspandav, et rahvus lakkab olemast funkt
sionaalne osis ja et temast saab vaid dekoratsioon. Nõukogude 
Liidus rõhutatakse rahvariideid, rahvamuusikat jne. põhimõttel 
sisult sotsialistlik, vormilt rahvuslik; Ameerika Ühendriikides 
on iirlus, juutlus, shotlus jne. vaid dekoratiivne ja sentimen
taalse tähendusega. Seega eitatakse rahvust selles süsteemis 
sisuliselt: ratsionalistlikku väärtustikku kuulub indiviid koda
kondsuse kaudu. 

Kuna ratsionalistlikus väärtustikus inimene ei ole mitte 
Jumalat otsiv indiviid, vaid sotsiaalne aatom, on siin märgata 
indiviidi tegelike vabaduste ja valikuvõimaluste tunduvat vähe
nemist. Sellega näib kaasas käivat tendents territooriumi hiig-
laslikkusele ja rahvaarvu tohutule kasvule. 

Ühiskond, mis ratsionalistliku väärtustiku täielikult omaks 
võtab, seisab varsti paradoksi ees. Sotsiaalsed teooriad, olles 
tegelikkuses rakendatud, muutuvad kiiresti sotsiaalseiks dog
madeks: mõistus on ju nüüd juba "lõpliku tõe" avastanud ja 
selle vastu häält tõsta on kodanikule sama hädaohtlik kui oli 
kahtlemine kiriklikus dogmas inkvisitsiooni aj ai. Sotsiaalne 
konformism egalitaarses ühiskonnas ei moodusta enam mõistuse
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pärast eluvaadet, vaid hävitab igasuguse originaalse mõtlemise 
juba idus. Seega toimub siin ratsionalistliku väärtustiku trans
formatsioon hoopis irratsionaalseks väärtuslikuks - loova mõis
tuse kängumine utoopilises sipelgapesas. 

Ratsionalistlik väärtustik tema mitmesugustes eri:varjundites 
on tänapäeval võitmas järjest laiemat pinda, kuna Euroopa 
traditsiooniline väärtustik on pidanud võtma kaitseseisundi, 
olles juba laialdaselt taanduma sunnitud. II Maailmasõja otsus
tavad lahingud löödi utopistlike süsteemide vahel; õhtumaine 
kultuur oli vaid tallermaaks ja traditsioonuline väärtustik 

olles juba laialdaselt taanduma sunnitud. II Maailmasõja otsus
tavad lahingud löödi utopistlike süsteemide vahel; õhtumaine 
kultuur oli vaid tallermaaks ja traditsiooniline väärtustik pea
miseks kannatajaks. (Ka rahvusotsialism Saksamaal oli utoo
piline antikristlik liikumine, mille mitmed sarnandjooned ratsio
nalistlike väärtustega on silmapaistvad.) Pärast II Maailmasõda 
on Ühinenud Rahvaste Organisatsioon saanud ratsionalistliku 
väärtustiku ja utoopilis-radikaalse maailmavaate kõige mõju
vamaks levitajaks ja isegi kaudsel teel pealesundijaks. 

IV. Eesti rahvuslik väärtustik 

Kui õhtumaise kultuuri põhiprintsiibiks on Euroopa traditsi
ooniline väärtustik ja tänapäeva maailmatsivilisatsiooni aluseks 
ratsionalistlik väärtustik, siis kannab rahvuslikku kultuuri rah
vuslik väärtustik. Täisikka jõudnud Euroopa kõrgkultuur dife
rentseerub rahvuslikeks kultuurideks, mis kujunevad rahvuslike 
väärt ust ike alusel. See faas Euroopa ajaloos ulatub üle mitme 
sajandi, jõudes Eestisse alles 20. sajandi alguses. 

Moodsa rahvusriigi idee rajaneb rahvaste enesemääramise 
õigusele, mis konkreetse kuju sai Prantsuse revolutsiooni ajal: 
siin ühinevad rahvuslus ja ratsionalistlikud inimkonnaideaalid. 
Nagu nägime, on sel ajal Euroopa traditsioonilise väärtustiku 
lagunemisprotsess juba oma esimese kulminatsioonipunkti saa
vutanud. Rahvusriik kujuneb selleks väliseks vormiks, milles 
ratsionalistlik väärtustik oma rünnakut traditsioonilistele insti
tutsioonidele ja tõekspidamistele saab ette valmistada. Rahvus
lus ise on kaugel ratsionalismist: kui ta ka abstraktsele enese
määramise õigusele toetub, on ta oma olemuselt romantiline ja 
individualistlik. Seega ei ole rahvuslus kui idee seesuguses 
teravas vastuolus Euroopa traditsioonilise väärtustikuga nagu 
ratsionalism: ta rõhutab vaid erisust ühisuse arvel ja tema 
efektiks on partikularism,tihti küll sekulaarne — seega eemaldu
mine Kristliku Õhtumaa ideaalist. Kodanlus rahvusriigi kandjana 
püüab Euroopa traditsioonilisi väärtusi konserveerida sel määral 
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kui need on ühendatavad tema põhiliselt liberaalse elufilosoo
fiaga. 

Rahvusliku partikularismi mõju hinnates peame ühelt poolt 
konstateerima, et see on aidanud Euroopa kultuuriloomingut 
mitmekesistada ja rikastada, kuid on samal ajal olnud hukatus
liku tendentsiga: rahvuslike väärtustike omavahelised konfliktid 
on tihti vallandanud sõdasid, mis tehnoloogia kiire arengu 
tõttu on muutunud üha katastroofilisemaks. II Maailmasõja 
kohutavad tagajärjed on nüüd sundinud Lääne-Euroopa rahvus-
riike järele mõtlema natsionalismi hukutava iseloomu üle ning 
— olles surutud kahe hiigelvõimu vahele — üksmeelsemalt tegut
sema kui seni. Küsimus, kas olla esmajoones eurooplane või 
rahvuslane, on teoreetiliselt akuutne kõigi Euroopa rahvaste 
juures; tegelikkuses nõuab riik euroopluse allutamist rahvus
lusele. Selle vastuolu võiks aja jooksul kõrvaldada vaid vaba 
liitumise alusel moodustatud Euroopa riikide konföderatsioon, 
mis uuesti tooks Euroopa rahvaste teadvusse õhtumaise kultuuri 
ühised väärtused; areng näibki kulgevat selles suunas. 

Tulles nüüd Eesti olukorra juurde leiame, et siin suutis 
Euroopa traditsiooniline väärtustik suhteliselt kauem vastu 
pidada kui Euroopa kontinendi paljudes läänepoolsemates osa
des. Selle põhjuseks on üheksateistkümnenda sajandi teise poo
leni kestnud feodaalühiskonna traditsioon, milles eksisteerisid 
paralleelselt balti-saksa aadli ülemklassi ja linnakodanluse 
kultuurid ning eesti alamklassi rahvakultuur. Balti-sakslus ei 
moodustanud seejuures mingisugust eriilmelist regionaalset 
kultuuri, vaid vaatles end saksa rahvusliku kultuuri sõsarkul-
tuurina. Lääne-Euroopas esilekerkinud ratsionalistlikud ideed, 
mis jõudsid Vene tsaaririigi Balti provintsidesse tunduva hili
nemisega, andsid siingi lõpuks tõuke eesti rahvusliku kultuuri 
tekkimiseks. Möödunud sajandi lõpul näemegi juba eesti soost 
linnakodanluse kiiret tõusu ja sellega kaasas rahvusliku väär-
tustiku kujunemist. Konflikt siin on aga teravam kui Lääne-
Euroopa maades, kus kõik ühiskonnaklassid kuuhivad samasse 
rahvusse; ei tohi ka unustada, et tegelik riigivõim kuulus kol
mandale jõutegurile Vene tsaaririigi näol. 

Eesti rahvusliku väärtustiku põhiväärtuseks on sekulaarne 
rahvuslus. Eestlus kasvas välja põhimõttest, et eestlastel on 
õigus elada oma elu segamatult omal maal iseseisva rahvusena. 
Sellepärast asetab eestlus rahvuse esikohale oma väärtuslikus. 
Eestluse maailmapildis figureerib rahvuslus kõrgeima väärtusena 
sel määral, et eestlane kogu maailma näeb rahvuste enesemää
ramise ja iseseisvustaotluste vaatevinklist. Selline sekulaarne 
rahvuslus ei ole sugugi enesestmõistetav rahvusliku väärtus
tiku põhialusena, sest näiteks katoliiklikel mail on usul rah
vusluse kõrval väga suur mõju. 
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Rahvuslus kui väärtus avaldub väga mitmetes aspektides 
Eesti elus, kuid suurima tähtsusega siin on küll eesti keele 
väljaarendamine: ennenähtamatu südikuse ja radikaalsusega on 
meie keelt uuendatud ja puhastatud, et temast saaks moodne 
Euroopa kultuurkeel. Eesti väljapaistvamate literaatide ja kee
leteadlaste väsimatu töö tulemusena on see siht ka suurel määral 
saavutatud, mis on seda tähelepanuväärsem, et ainult vähesed 
rahvad evivad väljaarenenud kirjakeelt. 

Eesti rahvuslik liikumine enne iseseisvust oli radikaalne. 
Kuigi ta langes oma haripunktil ajaliselt ühte radikaalse revo
lutsioonilise liikumisega Venemaal, võttis ta siiski eri suuna 
ja selle tulemuseks oli Eesti rahvuslik revolutsioon: iseseis
vumine ja balti-saksa aadli privileegide kaotamine ning maa
omandi sundvõõrandamine. Vabariigi esimesel dekaadil oli Eesti 
rahvuslikus väärtustikus radikaalne ja ratsionalistlik element 
eriti tuntav. 

Eesti kodanlik riik arenes aga tuntud rada mööda: kodanlus 
tüdineb pärast revolutsiooni kiiresti radikaalsusest ja hakkab 
endale mugavamat ning kindlamat positsiooni looma. Nii hakkas 
kolmekümnendatel aastatel äsjatekkinud suurkodanlus endale 
aegamööda nõutama ülemklassi rolli. Vabariigi teisel kümnendil 
on märgata tendentsi Eesti integreerumise suunas Euroopa rah
vusriikide süsteemi. Luuakse mitmesuguseid institutsioone, 
mille sihiks on stabiilne ühiskond; viimane on eelduseks Euroo
pa traditsiooniliste väärtuste taaselustamisele ja säilitamisele. 
Iseseisvusaeg oli selleks aga liiga lühike, et Eestis saanuks 
tekkida ülemklass euroopalikus mõttes, s.t. kes oleks olnud 
võimeline üle võtma balti-saksa aadli vaimset pärandit sel 
määral kui see oli euroopalik ja seda Eesti rahvusliku kultuuri 
vormis edasi kandma. Suur osa Eesti ülemkihiks pretendeeri j aist 
ilmutas end tõusiku peenutseva, ent põhimõttevaese maski all. 
Ka paguluses on märgata seda edvistavat, ent moraalselt lagedat 
ja selgroolt lõtva "seltskonda" jälle oma väljamängimata jäänud 
rolliga esile tükkimas. 

Eesti quasi-ülemklass enamasti lihtsalt ignoreeris kõrgkul-
tuuriväärtusi, sest ta ei mõistnud neid. Kui elati gootika ja 
baroki keskel, ei oldud selles teadlik; Euroopa kirjandusliku 
traditsiooniga kodunemist takistas Lääne-Euroopa kultuurkeelte 
mittetundmine; tõsisemat muusikat pidi helikunstnik esitama 
tihti elegantses kontsertsaalis haigutavale tühjusele. Eestis 
suutis vaid piiratud hulk individualistlikke vaimuaristokraate 
ja teisi erandlikke isiksusi sisse elada Euroopa kõrgkultuuri 
väärtustesse. Eesti quasi-ülemklassi kitsarinnalised, tihti ko
guni nihilistlikud arusaamad kõrgk uit uur iv äärt ust e st ei aidanud 
just kaasa Eesti kujuneva rahvusliku kultuuri upitamiseks 
euroopalikule tasemele. 
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Selle kõrval oli Eesti n.ö. loomulik aristokraatia arvuliselt 
kindlasti palju väiksem, ent seda väärtuslikum. Selline võib 
ühest talupojarahvast äkki esile kerkida ja oma rahvast isetead
liku kultuurrahva luua. Selle loomuliku aristokraatia hulka kuu
lusid mitmed meie riigimeestest, sõjaväelistest juhtidest, loo-
vaist vaimuinimesist, teadlasist, vaimulikest jne. ja kindlasti 
veel palju tundmatuks jäänud inimesi, kellele ajalugu ei andnud 
võimalust. Oli ju Eesti riik ise loodud suurelt osalt selliste 
tundmata sangarite poolt. Balti-saksa aadlile tuli eesti soost 
loomuliku aristokraatia esilekerkimine täieliku üllatusena ja 
kui toimunud murrangusse ei suhtutud sümpaatiaga, siis ometi 
äratas see imetlust sellises euroopalikus vaimus nagu krahv 
Hermann v. Keyserling, kes hiljem kirjutas, et ta oli tunnistajaks 
ühe rahva sünni juures. 

Niisiis jäi Eesti rahvusliku kultuuri kujunemine seisma, 
enne kui lõppsiht saavutati. Pärastsõjaaegses Eestis on areng 
võtnud hoopis teise suuna: Eesti on lülitatud Nõukogude Liidu 
ratsionalistlikku väärtustikku ning sellega on kaasas käinud 
rahvuslike väärtuste sihikindel hävitamine. Eesti on nüüd Nõu
kogude tsivilisatsiooni osaks saanud, seega Euroopa mõjusfää
rist hoopis eemale nihkunud. 

Mis puutub pagulastesse, siis enamik on kohanenud oma 
asukohamaadel hästi, kuna nende maade tsivilisatsioon ei nõua 
ega soovigi sügavalt Euroopa rahvuslikesse väärtustikesse 
takerdunud sisserändajaid. Võrreldes paljude teiste rahvustega 
on eestlane kergesti assimileeruv tsivilisatsiooni — tihti seda 
ise mõistmata — just sellepärast, et eestluse lülitumine Euroopa 
kõrgkultuuri Eesti rahvusliku väärtustiku kaudu õieti kunagi 
teoks ei ole saanud. Eestis on assimileerumine nõukogude 
tsivilisatsiooni palju vähem edukas olnud ainult selle tõttu, et 
see on esmajoones sovjettvenelaste tsivilisatsioon, kelle elu
viisidele omane korralagedus, räpasus ja allaheitlikkus idamai
sele türanlikule autoriteedile eestlastes põlgust äratab; et ta 
tehnoloogiliselt Eestile varem tuntud läänetsivilisatsioonist 
üldiselt kaugele maha jääb, ning et seda assimilatsiooni on 
püütud saavutada terrori ja Eesti institutsioonide vägivaldse 
hävitamise teel. 

Paguluse tee valinud Eesti vaimne eliit aga ei assimileeru 
läänetsivilisatsiooni. Ühe rahva eliiti iseloomustab alati ise
teadvus ja kohusetunne; vaevalt on olnud aega eesti rahvusliku 
kultuuri ajaloos, mis rahva loova geeniuse suurema ülesande 
ette oleks seadnud kui praegune. Eestluse traagika seisneb 
selles, et kultuuriloov osa pagulaskonnast eraldub aegamööda nii 
kodumaast kui ka kaaspagulastest, kelle järele kasvav generat
sioon enam ei kuulu eestlusele; kodumaal aga on loov vaim 
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summutatud ja kontakt Euroopaga minimaalne. Sellises dilemmas 
asub praegu kogu eesti kultuurilooming ja ainult aeg võib näi
data, kuhu see lõpuks suubub — kas tsivilisatsiooni lõpmatusse 
merre või tagasi kõrgkultuuri juurde. 

Confr! Arnold Laev 

U.S.A. VIL! KOGU 
KOONDISE TEGEVUSEST 

7. veebruaril s. a. pidas koondis oma järjekordse koosoleku, 
kus arutusel oli meie uue värvide laulu küsimus, milleks valiti 
3-liikmeline toimkond, kes seda küsimust kaalub ja vastavad 
ettepanekud esitab. Omal ajal valitud korp! Rotalia vapi komis
jon esitas uue vapi kavandi, mille joonistas Vii! P. Leemetsa 
abikaasa pr. Leemets ja milline kavand otsustati teistele koon
distele tutvumiseks saata mõtte algatusena, koos rea siseellu 
puutuvate küsimustega. 

22. veebruaril s. a. tähistas USA Vii! Kogu koondis koos 
konvendiga Eesti Vabariigi 40. aastapäeva konvendi ruumes, 
osa võttis 36 rotalust. Kõnelesid Vii! W. Tomingas — Eesti 
Vabadussõjast, Vii! R. Ubakivi —Teisest Maailmasõjast, mil
liseid ettekandeid huviga kuulati ja millised huvitavad ettekan
ded meid mõttes tagasi viisid aegadesse, mil need sündmused 
aset leidsid. Sõdades langenute mälestuseks kõneles õpetaja 
Vii! E. Kuusler ja seda südamest tulevate sõnadega. Ettekan
netele järgnes koosviibimine Vii! H. Pitea hoolitseval korral
dusel. Tähistamise õhtut võib kõigiti õnnestunuks lugeda. 

12. aprillil s. a. tähistas Vii! Ilmar Aasma oma 35-aastast 
sünnipäeva. Ühtlasi toimus ka perek. Aasmade uue maja õnnis
tamine, mida tegi Vii! E. Kuusler. Perek. Aasmade maja on 
suuremalt osalt nende oma kätetöö, kuhu on rakendatud kõik 
nende kogemused. Nii maja õnnistamisest kui ka sünnipäevast 
võttis osa hulk rotalusi ja laul White Meadow Lakes kestis hom-
mikutundideni. Südamlikud õnnitlused Vii! Ilmar Aasmaale sün
nipäeva puhul ja palju õnne perek. Aasmadele nendes uues 
kodus. 

Juhan Pajur 
Vii! Rot! 
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Arutlus ülemaisest 
Inimene oma maisel matkal 

näib vajavat pinda, millel sam
muda või seista, näib vajavat 
radu, mis viivad teda sinna, kus 
ennem teda on oldud. Pinnatus, 
rajatus ja sihitus on, mis täida
vad meie hinge ängistusega: 
näib et võime lubada endile 
hõljuvust vaid puhuti, kuid mit
te kestvat olemist ei siin ega 
seal. Ent liikumine kindlal, tun
tul ja omasel on püsivalt või
malik vahest ainult paigaltam-
mujale. Kes rühib egasi, koh
tab paratamatult kõikuvat pinda, 
kui ei kaota vahetevahel maad 
jalgade alt koguni. Kes ei käi 
ringis, sattub radadele, mis on 
võõrad, mis paistavad suubuvat 
eikuhugi. Kes vaatab ümber, ei 
näe kuski lõplikke sihte; ta 
näeb üksnes kõike sihte ümb
ritsevaid taanduvaid horisonte. 
Niiviisi rahu, mida loodame lei
da saabununa, kuhu oleme taot
lenud jõuda, osutub vaid het
keliseks või petlikuks rahuks: 
loodetud rahu pole seal, kus 
kunagi oleme—see rahu ja meie 
loodetud õnn on ikka seal, kus 
meie veel pole. 

Meie rahutus saavutamatu 
rahu järele, meie hõllandus taan
duva õnne järele, viib mõndagi 
mõtisklema võimalustest, mida 
elutegelikkus meist püsivalt 
hoiab kauguses. Olles maise 
kütkes, oleme nagu mingis pii
ri seisundis—seisundis, millest 
pole väljapääsu—piiri seisundis, 
mida iseloomustab piiridetus. 
Mõtiskledes ülemaisest püüame 

ületada kõike meie piire; nii 
arutleme igaviku võimalusest 
ja Jumala kui kõige alguse ja 
ja kõige lõpu võimalikkusest 
ja olemusest, ning võimalikku
sest ja võimalusest kuuluda 
igavikku ja osaleda jumalusest. 

Vaimne koht, milles igaviku 
ja Jumala probleemid on leidnud 
asetust, on religioon ja filo
soofia. Kuid kumbki probleem 
pole leidnud kummaski rahulda
vat vastust. Religioonid on vaid 
rahustanud inimesi. Nende il
mutatud tõed on vaid tõotused 
rajatud Jumala olemuse avane-
matule müsteeriale—Jumala,kel
le kõigeväelisus ja lõpmatu 
headus on lubanud inimese pat
tulangemist, süütu karistamist 
pattude eest, mida on teinud 
keegi teine, vabadust inimesel 
muutuda ta enda vaenlaseks, ja 
õeluse ning ärateenimata kan
natuse võimutsemist maailmas. 
Kes suudab omaks võtta tõde
dena religioonide tõotustes pa
kutut, võib leida vastavas usun
dis unustusele rajanevat rahu, 
kuid mitte rahu, mida toob tõe
line vaimne valgus ja selgus. 
Filosoofia on vaid tekitanud 
vaimset unepuudust ning takis
tanud tuhmumast otsisklevat 
vaimset pilku; ta pole annud 
lõplikku vastust sellele, mida 
inimene on filosoofilistes kü
sitlustes küsinud. Iga selgus, 
mida filosoofia on toonud, on 
avanud uusi selgitust vajavaid 
perspektiive. 

Religioonile on filosoofia 
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lõppkokkuvõttes olnud ebaandu-
nud teener. Ta on näidanud 
kõikide Jumala olemasolu tões
tuste ümberlükatavust, paika
pidamatust, ehkki samaaegselt 
ta on osutanud ka, et Jumala 
olemasolu eitus pole absoluut
selt tõestatav. Religioonis il
mutatud jumalasõna on meile 
olnud nagu langev täht. Kohta, 
millest see täht on kulgenud, 
me ei näe. Jumalasõna langev 
täht laseb meid vaid aimata, et 
meie taotlused viimati toovad, 
mida nad on väärt. Kuid ta 
valgus ei tee selgeks meie tee 
ega näita maailma valguses, 
mis lubaks meid mõista, miks 
on tarvilik ja milleks on hea 
kannatuse, kurjuse ja absurd
suse salgamatud tõigad. 

Loodu krüptogramm, mida 
loeme, ei ilmuta meile otseselt 
Loojat, kes oleks osanud või 
suutnud luua mõeldavatest maa
ilmadest parima maailma. Sel
les salakirjas on raske leida 
isegi, mis viitaks sellele, et 
Looja on annud loodule alguse 
ja tõuke, mis puuduliku viib 
täiuslikule, mis kurjuse viib 
kaduma headusse ja kõike, 
millele kuulub meie kategoori
line "Ei", vajuma lõppeks eita
matu "Jaa" absoluutsuse merre. 
Üksiku inimelu saatuse piires 
pole sugugi alati nii, et hea, 
mida ta teeb, kannab talle head 
vilja: vankumatult hoidudes 
kurjast ja vääramatult tehes 
head ta loob olukordi, mis on 
otsesteks põhjusteks ta kanna
tustele, isegi ta hukule. Nii on 
tõelise sangarlikkuse tavali
seks palgaks surm ja sangarite 
armee peamine osa on surma-

riigis. Rahvaste saatuse piires 
näib, et Ajalookohus mitte 
ainult ei venita otsuste tegemi
sel, vaid on paremal juhul 
püsival istungil: et ta jagab 
õiglasi otsusi, seda loodavad 
vaid kohtlased või seda mõtle
vad vaid eelarvamustest täide
tud pead. 

Et pääseda välja meelehei
test, mida maisega tegelemine 
meile toob, vajame ülemaiset 
ruumi, kuhu võiksime asetada 
oma soovide ja lootuste täitu
mise võimalust. Vaadeldes mai
se reaalsust ainult ettevalmis
tava faasina ülemaises toimu
vale realiseerumisele, suudame 
käsitada, et inimlik tragöödia 
pole jumalik komöödia, vaid 
on vaatus kosmilises draamas. 
Ülemaine, mis oleks kosmilise 
draama väärikaks järg- ja lõpp
vaatuseks, pole aga meile mi
dagi kindlana antut, kindlana 
tajutavat. Ta on eelkõige ide
aal, mille kujundamisel meil on 
etendada osa. Maa kütkes vii
bivat inimest on siingi varitse
mas kõigest maisest õhkuva 
tühisuse, absurdsuse oht. Et 
hoiduda omamast ülemaist puu
tuvaid mõttekujundeid, mil puu
dub tõeline väärtus, on oluline, 
et taotleksime leida meie tun
deid, tahtlust ja mõtteid in
tegreerivat ning suund avat 
Autentset Mina. Selle leidmi
seks on meile antud kitsas tee, 
mida on tuntud ja tundmatud 
suurvaimud ehitanud aastatu
handete vältel, avardades ja 
süvendades filosoofiat, arenda
des teadust ja viies usundeid 
kõrgemale vaimsusele. 



Meie Autentse Mina leidmi
sel, teadus annab meile orien
teerumiseks teadusliku meetodi 
põhimõtted; filosoofia annab 
selleks radikaalse kahtluse ja 
eimiskitsäästva kriitikä põhi
mõtted. Religioon annab selleks 
Lõpmatu Jumala idee ja sellest 
ideest tuleneva keelu: "Sina 
ei pea mitte ebajumalaid kum
mardama". See keeld ütleb, et 
meil tuleb hoiduda ebajumalaist, 
mis on meeltele tajutavana teh
tud puust, kivist või kullast. 
Kuid miski ei piira seda keeldu 
ulatumast ka ebajumalaile, mis 
on püstitatud kindlat kuju oma
vate mõttekujutelmadena, mil
ledesse Saatan on ajaloo kes
tel hiilinud, nagu ta on hiilinud 
kuldvasikatesse. Need mõtte-
kujunditena eksisteerivad idoo-
lid on tekitanud seal, kus re

ligioon on tardunud ümberlük-
matatutesse dogmadesse ja kus 
poliitilised või eetilised vaa-
dendid on panetunud vankuma
tuteks. Millised ka meie eba
jumalad poleks, nende kõikide 
ülbes pilgus on olnud inimesele 
alati midagi lummavat, mis on 
takistanud teda suunama oma 
silmi tõeliselt üllale, kõike
haarava horisontide horisondi 
taga olevale Viimasele Jaale, 
Varjatud Jumalale, kes näib 
olevat loonud meid oluliselt 
olema meie õnne sepad, meie 
endi hooldajad ja kujunema Te
ma kaaslasteks, et teha suurt 
tööd, mis seisneb jumalikkuse 
osa suurendamises meie maa
ilmas. 

Ilmar Tamme lo 
Vii! Rot! 

EESTI ISESEISVUSE SUND 
Eesti iseseisvuse sünnilugu 

koosneb mitmest olulisest kom-
pon endist. Põhilise tähtsusega 
meie iseseisvuse saavutamisel 
olid: Vene 1917. a. veebruari 
revolutsioon, meie rahva tahe 
oma elu vabalt määrata, rah-
rahvuslikkude väeosade asu
tamine kevadel 1917, Iseseis
vuse Manifest, Eesti Vabadus
sõda, Eesti—Vene rahuleping 
ja lõppeks—hea õnn, mis meid 
raskustes saatis. Mingil kombel 
ei ole meie oma iseseisvust 
saanud kellegi käest kingina 
või kokkuleppe tulemusena vas
tastikusel kauplemisel. Selle 
eest tuli pikka aega võidelda, 
isegi veel Tartu rahukonverent
si ajal. 

Jättes põhjalikud viimist
letud ettekanded meie riigi tek
kimise üle teiste asjaks, ta
haksin vaid käsitleda neid sünd
musi veebruaris 1918, mis leid
sid aset minu silma all. Seda 
mälestuste jagamisena minu
suguste hallpeadega ja, võib 
olla, lisa-ergutusena noorema
tele, kel seisab ees meie ise
seisvuse taas-saavutamine. 

Veebruaris 1918 teenisin me
reväe lendurina Pirita lennu
jaamas Tallinna külje all. 
Enamlaste oktoobri revolutsioo
ni keerises leidsid aset hulga-
lised mereväe ohvitseride tap
mised Helsingis, Kroonlinnas, 
Tallinnas, Sevastopolis. Meie 
lennujaamas tapmisi ette ei 
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tulnud. Küll aga esitas meie 
madruste komitee ohvitseridele 
nõudmise, et nad lennujaamast 
lahkuda ei tohi ilma linnaluba 
palumata komitee käest. Kuna 
meie luba palumisest keeldu
sime, pandi meid alalise püs
simeeste valve alla meie elu
majas, mida nimetati kajut-kom-
paaniaks. Nii elasime seal 
täiesti isoleerituna linnast. 

10. veebr, õhtul tuli mind 
vaatama minu sõber leitn. Jüri 
Ots. Lukustades end temaga 
oma tuppa kuulsin palju uudi
seid. Sama päeva hommikul oli 
Eestimaa Täidesaatev Komitee 
Viktor Kingissepaga eesotsas 
dekreediga käima pannud "kogu 
aadliseisuse üheaegse ja üle
maalise vangistamise", samuti 
kuulutanud kogu aadli lind
priiks. Vangistatuid, ka naisi 
ja lapsi, veeti kinni sadama 
elevaatorisse. Samal päeval 
oli kindluse staap saanud te
legrammi, et vene saatkond Leo 
Trotskiga eesotsas oli lahkunud 
Brest-Litovski rahukonverent
silt deklaratsiooniga, et Vene
maa loeb omalt poolt Saksa-
Vene sõja lõppenuks, aga keel
dub temale esitatud rahulepin
gule alla kirjutamast. Jüri Otsal 
oli olnud nõupidamine Juhan 
Pitkaga ja teiste Omakaitse 
juhtidega, kus jõuti arvamisele, 
et Saksamaa reageerib Leo 
Trotski deklaratsioonile üld-
pealetungiga kogu vene rindel. 

Tallinna Omakaitse Nõukogu 
asutati 1. oktoobril 1917 ja sin
na kuulusid—eestlasi neli,saks
lasi 2, venelasi 2, juute 1. 
Omakaitse mehed kandsid tun
nusena käelinti, mis oli valge, 

siniste triipudega ja millele 
oli trükitud mustaga ladina 
number linna jaoskondade järgi 
ühest kuni kuueni. Tallinna 
Sõjarevolutsioonilise Komitee 
otsusega saadeti Omakaitse 
laiali 24. nov. 1917, kuid nagu 
minul oli teada ja selgus Jüri 
Otsa jutust, tegutses Omakaitse 
põranda all edasi. Saksa esin
dajad Omakaitse Nõukogus olid 
teatanud, et Kingissepa bar
baarse dekreedi vastu võitlemi
seks olla delegaadid saadetud 
Saaremaale saksa sõjaväelist 
abi paluma. Eestlastest Oma
kaitse Nõukogu liikmed olid 
omavahel salaja nõu pidanud, 
et hea oleks linna oma alla 
võtta enne sakslaste tulekut. 
Mehi oli Omakaitsel registree
ritud umbes 3000 ümber, kind
lasti oli loota ka veel eesti 
ohvitseride ja osa II eesti pol
gu sõdurite kaasalöömisele. 
Ka taheti ühendusse astuda 
koi. Põderiga, I eesti polgu 
juhiga Haapsalus. Kuid kibe 
puudus oli sõjariistadest. See
pärast oligi Ots tulnud, et plaa
ni pidada, kas ei saaks välk-
löögiga Pirita lennujaama rel
valadu tühjaks teha. Selleks 
lubas Ots omalt poolt kaasa 
tuua 10 kindlat meest. Olin 
noorem mees kui praegu, see
pärast nõustusin silmapilk Jüri 
Otsa avantüüriga, kuid ütlesin, 
et seda ei saa teha ilma len
nujaama ohvitseride kaasatõm
bamiseta. Lennujaama koos
seisu kuulusid umbes kaks
sada madrust ja paarkümmend 
ohvitseri. Madrused elasid Ka
lev^ spordimajas ja kahes ba
rakis. Relvaladu oli omaette 
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barakis, võtmed komitee esi
mehe madrus Burljuki käes. 
Kuigi meie, ohvitserid, üks
teist usaldasime täiel määral, 
ei julgenud ma asjaga välja 
tulla terve kogu ees, vaid kõ
nelesin enne nelja silma all 
lennujaama ülema, kapten 
Lishin'iga. Tema laitis mu 
plaani ära. Esiteks, madrused 
ei ole maamehed, kes esimese 
paugu juures laiali jooksevad. 
Teiseks, vene ohvitseridel on 
vaid üks huvi—siit, kommunismi 
keerisest võimalikult kähku 
kodumaale saada, seal mund
rid maha panna ja, kui peaks 
vaja olema, siis seal punaste 
vastu võidelda Vene asja eest, 
mitte aga siin seigelda koos 
eesti valgekaartlastega. Nii 
jäigi see lugu meie oma vahele. 

Siis aga juhtus asi, mis 
andis tõuke edaspidistele sünd
mustele. 19. veebr, õhtul istu
sime kajut-kompaanias ja 
mängisime kaarte. Südaöö paiku 
hakkas meie baraki ette autosid 
vurama. Sisse astusid 12. ar
mee komissar, merekindluse 
komissar, meie lennudiviisi 
komissar, Burljuk meie komi
teest ja veel teisi punaseid 
ülemusi. Lennudiviisi komissar 
pidas kõne, millest selgus, et 
sakslased on hommiku vara 
alustanud üldpealetungiga ja 
et nende löögirühmad mitme 
rügemendi ja ratturpataljoni 
suuruses on liikumas üle jää 
Saaremaalt Haapsalu suunas. 
Kapitalistide poolt pimestatud 
saksa sõdureid tuleb peatada 
ja selleks on komissarid kaasa 
toonud puntrad valmis trükitud 
lendlehti. Nende pildumiseks 

saksa väeosadele merel tuleb 
hommiku vara meie lennujaamast 
välja saata lennuk. Kes ohvit
seridest lendab vabatahtlikult 
üles näitama suurt teenet Ve
nemaa proletariaadile? Olime 
vait ja vaatasime meie ülemu
sele, kapten Lishinile, kes, 
muide, oli Georgi risti kavaler. 
See vastas lühidalt, et meie 
lennata ei saa. Seepärast, et 
Burljuk oli paar nädalat tagasi 
ära keelanud igasugused len
nud, ka harjutuslennud. Selle 
keelu tõttu ei ole aparaadid 
korras. Vaieldi veel sinna ja 
tänna ligikaudu tund ja komis
sarid lahkusidki õlgu kehitades. 
Varsti pärast seda tuli aga 
tagasi meie komissar Burljuk 
ja nõudis, et kõik ohvitserid 
tulgu viibimata madruste üld-
miitingule. Olles miitingu ju
hataja, esitas ta meile küsi
muse, mikspärast ohvitserid 
keelduvad lendamast ja seega 
saboteerivad proletariaadi asja. 
Kui siis jälle Lishin tahtis 
kõikide eest vastata, nõudis 
Burljuk, et iga ohvitser vastaku 
isiklikult oma eest järjekorras. 
Ohvitserid kordasid lühidalt 
seda, mida Lishin juba oli 
oli ütelnud ja see tekitas selt
simeeste seas järjest kasvavat 
vaenulikku ärevust. Kui kõige 
nooremal mehel oli minu jär
jekord viimane ja see andis 
mulle aega mõtlemiseks. Jär-
jakorrani jõudes ütlesin, et 
lendan ja usun, et oma apa
raadi hommikuks ka ära proo
vida jõuan. Kuid ühe tingimu
sega. Komissar Burljuk peab 
minuga lendama kaasa, et isik
likult neid nii tähtsaks peeta
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vaid lendlehti visata sinna 
kuhu vaja. Kui ma peaks üksin
da lendama, kes keelab mulle 
paar tiiru Naissaare taga teha, 
seal puntratest lahti saada ja 
tagasi tulles raporteerida, et 
olen lend lehed viinud kas või 
saksa dessant-diviisi peakor
terisse Kuresaares. See jutt 
meeldis madrustele väga, seda 
enam, kui nad märkasid, et 
teised ohvitserid minule kõõrdi 
hakkasid vaatama. Nii kui ma 
kalkuleerisin juhtuski. Burljuk 
hakkas seletama, et tema kui
dagi kaasa tulla ei saa, kuna 
tema viibimine Pirital on pro
letariaadi asjale äärmiselt 
tähtis. Miiting manitses teda, 
hurjutas, seletas, et ilma tema
ta saab ka toime. Olles vastu 
seina surutud, varises Burljuk 
kokku, hakkas halisema, et 
tal on naine ja lapsed .. . Selt
simeestel tekkis piinlik olu
kord ja nii lubati meil, ohvit
seridel miitingult lahkuda. 

Järgmisel hommikul saabus 
Piritale merekindluse komissar 
kirjaliku käsuga asuda viibi
mata lennujaama evakueerimi
sele kuhu juurde käis korraldus 
et evakueerimise juhiks on 
kapten Lishin, ilma et madrus
te komiteel õigus oleks tema 
tegevusse end kuidagi segada. 
Kasutasin juhust komissariga 
koos linna sõita. Seal sepitse
sime koos vanem kirjut aja poots
man Jüri Saali stega paberi 
kindluse komandandi allkirja
ga, mis oli võlts, aga pitsatiga, 
mis oli ehtne. Paber sisaldas 
Pirita lennujaama relvalao vii
bimatuks evakueerimiseks kind
luse staabi garaashi, staabi 

personaali kaitseks. Garaashis 
teenisid pool tosinat eestlast, 
kellest Saaliste teadis ütelda, 
et küllap nemad juba relvadel 
silma peal peavad. Kui ma tolle 
paberiga oma ülemuse Lishini 
juurde tagasi tulin, vilksatas 
ta küll mulle otsa vaadata, aga 
tegi siiski korralduse minule 
ja mitte kellegile muule relvade 
transporteerimiseks paberil 
määratud kohta. Hankisin Pirita 
maameestelt hobuseid ja rege-
sid, lubades neile vaat bensiini 
ree pealt ja vedasin lao tüh
jaks. Relvi ja moona sai üle 
kolmekümne koorma. Veel mõ
ni sada püssi ja paarküm
mend Lews'i kuulipildujat 
läksid meile hiljem magusaks 
marjaks. 

Saabudes merekindluse staa
pi Narva maanteel, leidsin seal 
eest peata oleku ja paanilise 
evakueerimise. Ööd ja päevad 
kestnud töö järel oli pühapäeva 
hommikuks, 77. veebr., jaam 
evakueeritud. Madrused võtsid 
meid, ohvitsere, endi vahele 
ja nii alustati jalgsi marssi 
Piritalt Tallinna sadamasse. 
Jõudes seal transport Pallada 
pardale, kohtasin Freddy 
01brei'd, kes oli ka äsja saa
bunud oma väeosa evakueeri
misel. Kõik ohvitserid lukus
tati kajutitesse alumisel dekil. 
Saime nii teha, et sattusime 
ühte kongi Olbreiga. Püssime
hed olid koridoris, süüa ei saa
nud, tuju oli halb. Hakkasime 
Olbreiga nõu pidama, kuidas 
saaks põgeneda. Minu üllatu
seks ei olnud tema teadlik 
Omakaitse plaanidest. Ega mi
nagi neist kuigi palju ei tead

33 



nud. Omades kaugelt enam sõ
jamehe iseloomu ja tasakaalu, 
kui mina, suhtus ta skeptiliselt 
põgenemise plaanidesse, samu
ti ka suure mürtsu kordamine
kusse, nagu mina Jüri Otsa 
poolt kuuldud linna vallutamise 
plaani nimetasin. Arutasime 
endamisi asja kogu päeva. Kui 
meid pimeda tulekul talutati 
väljakäigu kohta püssimehe 
saatel, nägin koridoris tuttavat 
eestlast-madrust, kah püss sel
jas. Hakkasin temaga ja oma 
püssimehega vaidlema, et las
tagu meid ometi kas või veerand 
tunniks ülemisele tekile, et 
õhku hingata. Samuti tahaksime 
süüa, kuna hing hakkab seest 
välja kippuma. Väikese kõhk
lemise järele lasksid nad meid 
minna, hoiatades, et laevalt 
ei pääse põgenema ükski hiir 
ja et meie olgu ilusasti tagasi 
hiljemalt poole tunni pärast. 
Tekile jõudes nägime, et mees
tel oli õigus. Ainukene trepp, 
mis laevalt kaile oli pandud, 
oli valgustatud proshektoritega. 
Seal seisid püssimehed, kes 
hoolega kontrollisid tulijate 
ja minejate pabereid. Suure 
laeva tekk kubises inimestest 
ja igasugusest kraamist. Laeva 
pära oli aga pime ja tühjavõitu. 
Sinna me end poetasimegi. Seal 
avastasime käevarre jämeduse 
köie, millega teki pollar oli 
kinnitatud kai pollarile. Seda-
mppda ronisimegi alla, elegant
selt nagu penid plangu otsas. 
Hiilisime lauavirnade varjus, 
piki plankusid ja pimedaid koh
ti tollimaja ja elektrijaama 
suunas sadamast välja. 

Meie esimene käik oli Pitka 
poole, kel oli Patarei tänaval 

maja ja paadiehituse töökoda. 
Ei tahtnud oma kõrvu uskuda 
kui kuulsin, et Pitkal ei olnud 
aimu relvalaost staabi garaa-
shis Narva maanteel. Ega muud 
kui võtsime Pitka kaass ja 
kõndisime kolmekesi kiires 
korras kohale. Kuigi oli juba 
hilja, kell võis olla 10. paiku, 
saime Saaliste staabis kätte. 
Jah, relvad on samas kindlas 
kohas, aga temale, Saalistele, 
olevat Jüri Ots ja Konrad Rot-
schild ütelnud, et ta sellest 
kellegile ei hingaks, kuna 
püssid ja muu värk olevat 
määratud ohvitseride põranda
alusele organisatsioonile ja 
need härrad ei olevat veel 
asjadele järele tulnud. Kes 
Pitkat tunneb, võib ette ku
jutada, kuidas ta vihastas. 
Saaliste muretses ustavaid me
hi juurde, tõrjusime paar unist, 
üksluiset vene madrust välja, 
et oleks vähem tüli, ja hakka
sime kaste lahti võtma. J oh. 
Pitka saatis sõna abimeeste 
järgi ja kui need jõudsid pära
le, hakati relvi laiali vedama. 
Meie Olbreiga avastasime heas 
korras oleva masina, ladusime 
sellele paar kannu bensiini, 
võtsime kaks Lewis'i ja moona 
ja panime tulema. Sõitsime 
kõige pealt Rotschildi korte
risse Kaupmehe tänaval. Rot-
schild, kes hiljem oli II di
viisi staabiülemaks ja ülem
juhataja staabi kantselei üle
maks, tahtis kui kindlarstaab-
ler väga tark olla ja kukkus 
meid noomima, et kogu värk 
olevat Pitka poolt käima pan
dud liiga vara ja et see võib 
nurjuda. Võtsime ta kaasa ja 
sõitsime Otsa juurde. Siis hak



kasime majast majja sõitma 
Rotschildi hea mälu järgi ohvit
sere mobiliseerima, nagu Rot-
schild seda oma kuivas kee
les nimetas. Nii kestis see 
vara hommikuni. Kella 6 paiku 
veeret asi me oma vankri Masso-
produkti hoovi, Olbrei kodu
paika, ja läksime mõneks tun
niks magama. 

Esmaspäeval, 23. veebr., 
linna minnes kuulsin Pitka 
staabis Brokusmäel, et relvad 
kindlatesse kohtadesse toime
tatud, et kogu öö on olnud ük
sikuid kokkupõrkeid, aga et 
tänaseks päevaks on mehed 
käsutatud ettevaatlikud olla, 
kuna ennem tuleb koguda roh
kem jõudusid üldiseks välja
astumiseks. Staabis nägin ka 
Rotschildi, kes mind kutsus 
õhtuks enda poole. Sinna jõu
des selgus, et käimas oli nõu
pidamine. Eraisikutest olid 
kohal Pitka ja Aleksander 
Weiler. Weileri käest kuulsin 
esmakordselt teateid Pääste
komiteest. Samuti ka, et saks
lased olid 21. veebr, jõudnud 
Haapsalu ja et nad olid sõl
minud koi. Põderiga kirjaliku 
lepingu. Kuna Maanõukogu ju
hatus ühes Vanemate Koguga 
oli .19. veebr, kinnitanud ise
seisvuse manifesti teksti ja 
selle väljakuulutamiseks nime
tanud Päästekomitee, siis 
luges Weiler sakslaste lepingu 
suure õhinaga ette ja nimetas 
seda eesti iseseisvuse esime
seks tunnustamiseks. Ei taht
nud hästi uskuda kas see nii 
oli, kuna ei Põder ise ega ka 
sakslased Eesti iseseisvusest 
veel midagi teada ei võinud. 

Siin on lepingu tekst: 

Der Kommandör und die Offiziere 
des ersten estnischen Regiments 
verpflichten sich, dass zwischen 
den heute in Hapsal und Um-
gegend einrückenden deutschen 
Truppen in keiner weise Un-
einigkeiten vorkommen werden. 
Der Kommandör der deutschen 
Truppen ist damit einverstanden, 
dass das erste estnische Regi-
ment seine Waffen behält und in 
seinen bisherigen Quartieren bis 
auf Weiteres verbleibt. 
Der 21. Februar 1918. 

Oberst Põdder 
Al. Polkovnik Seiman 
Kapten Johannes Puskar 
Major Steffens 

Samuti kuulsime Weiler'ilt, 
et Maanõukogu juhatus oli 31. 
jaan. otsustanud välismaale 
saata erilise välisdelegatsiooni 
koosseisuga Ants Piip, Kaarel 
Pusta, Jaan Tõnisson, Karl 
Menning, Eduard Virgo—lääne
riikidesse ja Johannes Seljamaa 
ja ai. polkovnik Joh. Laidoneri 
Petrogradi. See kõik õhutas 
meid, nooremaid, nõudma, et 
järgmisel päeval välja tuldakse 
kõikide jõududega, mis olemas. 
Eriti veel kui telefonil üksikud 
teated hakkasid tulema, et 
nõukogude asutused on asunud 
evakueerimisele hirmu all saks
laste eest, kelle rinnet järgmi
seks päevaks arvati välja jõud
vat Tallinnani. Ka teadis Wei
ler meile kinnitada, et saksla
sed saavad olema meie poolt, 
kuna Päästekomitee olevat as
tunud samme läbirääkimisteks 
saksa väeosade juhatusega. 

Teisipäeva, 24. veebruari 
hommikuks kell 9 olid Konrad 
Rotschildi, Jaan Otsa ja Juhan 
Pitka löögirühmad käsutatud 
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kogunema Realkooli aeda. 
Mõistagi olime ka meie Olbrei
ga kohal oma vankriga. Real-
koolist lähtudes sai oma alla 
võetud üle puiestee asuvad 
Riigipanga ja Saksa Krediit
panga hooned. Keskpäeva pai
ku ilmusid kohale Konstantin 
Päts, Karl Konik ja Juhan 
Vilms, Päästekomitee liikmed. 
Rahvast oli vahepeal kogune
nud juba palju, käimas oli 
meeste registreerimine, relvade 
jagamine ja gruppide saatmine 
üksikutesse tulipunktidesse. 
Päts nimetas Rotschildi linna 
komandandiks, kusjuures tal 
oli kõva vaidlus Aleksander 
Hellatiga, kes seda kohta en
dale tahtis kui 1917. a. Tal
linna miilitsa ülem. Kuulsin 
veel, et taheti manifesti trük
kima minna ja selleks hangiti 
Aleksander Weilerile kaitse-
gruppi. Meie aga ei läbenud 
Olbreiga enam kohal olla ja 
sõitsime oma masinaga, mille 
täis laadisime meestega, Narva 
maantee äärde, Viljandi raud
teejaama, kus oli lahing käi
mas sadamat kaitsvate madrus
tega. Õhtupoolikuks selgus 
front meie ja punaste vahel: 
alates Kadriorust piki Narva 
maanteed, üle Merepuiestee, 
mööda Patarei tänavat kuni 
Patarei kasarmuteni (hiljem 
Keskvangla), mis olid ka juba 
meie käes. Suuremad löömised 
olidki elektrijaama juures ja 
Patarei vallutamisel, kus meie 
kaotused olid kaunis suured. 
Öö kestel saime oma kätte ko
gu linna, väljaarvatud kitsas 
sadama rajoon, kuhu punased 
olid kaitseks kokku tõmbunud 

ja mida meie ei söandanudki 
tõsiselt rünnata. Ilm oli käre
dalt külm, kuigi tuuletu. Meie 
lonkisime oma autoga linnas 
ringi, küll vahest püssi lastes 
siin ja seal, küll aeg-aj alt 
Rotschildi juurde Riigipanka 
minnes end soojendama ja uudi
seid kuulma ja sinna-tänna 
korraldusi laiali vedama. Nii 
möödus kogu teisipäeva öö 74. 
veebruaril ja järgmise päeva 
hommik. Siis, 25. veebruari 
lõuna paiku nägime esimesi 
sakslasi. Olime parajasti tasa
sel sõidul Kadrioru poolt tule
mas kui meile Narva maanteel, 
umbes merekindluse staabi ko
hal, pikkamisi vastu sõitis 
saksa sõdurite rivi. Uks hane-
rida rattureid ühel kõnniteel, 
teine rida teisel kõnniteel, 
ohvitser, samuti rattal, keset 
tänavat. Ohvitser peatas meie 
auto ja sõnas heatujulisel too-
nii: "Kinder, der Krieg ist aus. 
Gibt ihre Spielzeuge her." Nii 
jäime ilma ka oma sõidukist, 
mida olime kaitsnud kui lõvid 
küll Pitka, Rotschildi, Viimsi 
ja teiste ülemuste ees. Siis 
alles, kõmpides jalgsi linna 
poole, nägime Kompassi täna
va nurgale kleebituna esma
kordselt iseseisvuse manifesti. 
Ja siis läksime kodu sööma ja 
magama. 

J ärgmisel päeval, 26. veebr., 
oli tänavatele välja pandud 
kurikuulus sakslaste määrus, 
mis oli trükitud kahes kolon
nis. Ühe pealkirjaks oli "Ich 
befehle", teise pealkirjaks 
"Ich verbiete". Määrus kandis 
saksa väeosade käsuandja 
kindral-leitnant Freiherr Arnim 
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von Seckendorfi allkirja. See 
määrus rabas meid kõiki kui 
kapatäis külma vett. Enne 
Seckendorfi määrust oli aga 
siiski jõutud moodustada Ees
ti valitsus järgmises koossei
sus. 
Konstantin Päts Pea- ja Sisemi

nister 
Jüri Vilms Kohtuminister 
Juhan Kukk Rahaminister 
Jaan Poska Välisminister 
Ferdinand 

Peterson Põllutööminister 
Jaan Raamot Teedeminister 
Peeter Põld Haridusminister 
Villem Maasik Töö- ja Hoole-

kandeminister 
Al. polk. Andres 

Larka Sõjaminister 
Nendest on Ferdinand Peterson 
praegu elus ja elab New Yorgi 
külje all. Villem Maasik osu
tus hiljem enamlaseks ja saa
deti vabadussõja ajal sisemi
nister Aleksander HellaVi kor
raldusel koos mõnekümne teise 
enamlasega läbi frondi Vene
maale. Jüri Vilms ühes kahe 
kaaslasega (Arnold Jürgens ja 
Karl Peistik) võeti veidi hiljem 
matkal üle jää Soome sakslaste 
poolt kinni. 

Märtsi alul sakslased van-
gistasid Pätsi ja saatsid Poo
lasse vangilaagrisse, kust ta 
kodumaale tagasi jõudis alles 
20. nov. 1918. Teised valit
suse liikmed pugesid põranda 
alla. Aprilli kuul likvideerisid 
sakslased ka eesti diviisi. Di
viisi ülem, ai. polkovnik Larka 
oli staabi ruumidesse Narva 
tänaval kokku käsutanud kõik 
diviisi ohvitserid. Seal pidas 
ta ohvitseridele kõne ja tea
tas sakslaste määrusest divii
si likvideerimise kohta. Ta 

lõpetas oma sõnavõtu teada
andega, et iga ohvitser andku 
Larka nimele raport, milles ta 
oma enda südametunnistuse 
järgi võib end kõrgemasse au
kraadi kirjutada. Palus seda 
kohe samas paigas teha ja 
lubas kõik esitatud aukraadid 
läbi kanda oma viimases päe
vakäsus. Ja siis istusidki me
hed kirjutama. Terve rida minu 
lähimaid sõpru, lipnikke, kir
jutasid end kapteniteks jne. 
jne. Tõsiasi on aga see, et 
peale vabadussõja lõppu, kui 
ohvitseride aukraadide klaari
miseks loodi erikomisjon polk. 
Steinbergiga eesotsas, tunnis
tas see komisjon kõik need 
omaalgatusel tehtud aukraadid 
seaduslikult maksvaks. 

Diviisi likvideerimisega al
gas kõikidele sõjaväelastele, 
nagu teistelegi kodanikkudele, 
kibe okupatsiooni aeg. See 
lõppes saksa revolutsiooniga 
ja sõja kaotusega 9. novembril 
1918. 

Tahaksin lõpetada märkuse
ga, et 10. nov. 1918 õhtul pidas 
korporatsioon Rotalia kommers-
si Kadriorus. Vana kombe koha
selt tehti vara hommikul üks 
hanemarss. Marsiti linna ran
gelt distsiplineeritud hanerivis, 
värvides ja rapiiri kandva me
hega eesotsas. Raekoja platsil, 
ohvitseride kasiino hoone ees, 
kuhu pidi oma katkestatud töö 
jätkamisele asuma ajutine va
litsus, lauldi üks vägev 

Vivat et respublica 
Et qui illam regit. . . 

See demonstratsioon oli kül
laltki paika pidav, kuna sel 
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hetkel oli veel kogu Eesti 
saksa võimude ja saksa sõdu
rite nõukogude käes. Minu tea
da oli see esimene avalik poo
lehoiu avaldus meie valitsuse

le ja julge trotsimise väljendus 
võõra võimu vastu. 

William Tomingas 
Vii! Rot! 

Vii! Ralf Adams cantust tegemas Berliinis meie C! Q!-s 
1921. a., osaliselt varjates Olbreid. Istumas esireas 
paremalt vasakule: vii! vii! Sõber, Liiband, Toomes. 
Vii! Liibandi selja tagant kergitab nina "veike" Grasberg, 
kelle taga pahvib suitsu kunstnik August Albo, meie 
praeguse vapi konsultant. Tagareas värvideklis vii! 
Peekman. 

Elukutse valik 
Iga keskkooli lõpetanud noormees, kes tahab kõrgemat hari

dust taotleda, seisab otsekohe küsimuse ees, missuguse elu
kutse ta peab omale valima ja ühes sellega, missugusesse 
ülikooli ja fakulteeti tal tuleb sisse astuda. 

See valik on tingitud mitmest asjaolust: 
1) Kui noorel inimesel on juba välja kujunenud oma kindel 

huvi teatava eriala vastu, siis on valik kerge—minnakse sinna 
ülikooli ja fakulteeti, mis annab sel alal vajaliku hariduse, 
eeldades muidugi, et majanduslik olukord seda võimaldab. 
Muidugi püüab igaüks valida siis parima kuulsusega ülikooli. 

2) Tihti aga ei ole noorel aspirandil mingisuguseid erilisi 
väljakujunenud erihuvisid. Siis valitakse tavaliselt seesugune 
ala, mis tõotab elus anda võimalikult tulutoova positsiooni. 
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Kuid tihti on siin kaastegevad ka teised tegurid ja mõjutused, 
nagu isa elukutse ("kingsepp jäägu oma liistude juurde"), 
vanemate ja sugulaste soovid, sõprade eeskujud jne. Inimene 
on ju harjumuse loom ja ta kohaneb tihti isa töö juures, kuigi 
tal ei tarvitse selle vastu erilist huvi olla. 

3) Kui aga noorel teaduse jüngril on kehv majanduslik 
olukord, siis on valik veidi riivatud. Tuleb astuda sellesse 
ülikooli, mis on kodukohale kõige lähem, kus õppimine odavam 
ja, kui ollakse teenistuses ehk tööl, siis säärasel alal, mis 
võimaldab õppimist ka oma igapäevase töö kõrval. 

Need tegurid on olnud mõõduandvad fakulteedi valimisel. 
Olgugi, et seesugune olukord valitses kodumaal rahu ajal, 

peab meie pagulusnoorus üldiselt arvestama samade teguritega, 
olgugi, et igal maal ja mandril on oma erakordsed olukorrad ja 
tingimused. Kindlasti ka okupeeritud kodumaal. 

On huvitav võrrelda noorte elukutse valikut viimastel aas
tatel Vabas Eestis ja olukorraga praegu paguluses. (Kahjuks 
Kodu-Eesti kohta valitseb suur ?.) Mul pole käepärast andmeid 
eesti üliõpilaskonna kohta üldiselt, ma saaksin ette tuua võrd
lust ainult Rotalia piirides. See ei ole muidugi pilt, mida saaks 
üldistada kogu eesti üliõpilaskonna peale sest igal korp! ja 
üliõp! organisatsioonil on oma eriolukorrad. Jättes välja neid 
korp!, kes ennast komplekteerivad ehk on ennast minevikus 
toetunud ainult ühe fakulteedi meestele, nagu Väinla, Tehnola, 
Leola, kuhu kuulusid ainult tehnika ala õppijad, Frat. Liviensis 
oma rohuteadlaste kaadriga, Frat. Tartuensis loomaarstide 
meestega—on meie suuremad korp! ja ü. seltsid siiski ruumi 
andnud kõikide fakulteetide meestele, kuigi igal erijuhul tea -
tava fakulteedi mehed siin ehk seal domineerivad. Rotalias on 
esindatud pea kõik teadusharud (iseäranis vilistlaskonnas), kuid 
siiski oli kodumaal alati ülekaalus humanitaarteaduslik sekt
sioon, kuigi selle kõrval õige tugevasti olid esindatud insenerid, 
agronomid, arstid ja metsateadlased. 

Aga laskem arvudel kõnelda. 
1939. aasta II semestril oli Rotalia koosseisus teg! liikmeid, 
b! vii!, reb! ja 1! 1! 
Õigusteadlasi 
majandusteadlasi 
inseneri teadl. 
põllumajand. teadl. 
metsateadlasi 
matemaatikuid 
keemikuid 
arstiteadlasi 
usuteadlasi 
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91 (35,5%) Loomaarsti teadl. 1 
62 (24,2%) arhitekte 1 
43 (16,7%) keeleteadlasi 1 
25 ( 9,7%) ajalooteadl. 1 
10 ( 3,9%) loodusteadl. 1 

6 kehakasv. teadl. 1 
5 rohuteadlasi 1 
4 
2 Kokku 256 meest 



Seega olid juristid ja majandusmehed suures ülekaalus, mis oli 
tingitud peaasjalikult sellest, et 1) need alad võimaldasid 
Eestis õppimist töö kõrvalt, ei olnud vaja elada ülikoolilinnas 
ja 2) oma kursuse ulatuse poolest ja õppekavalt olid need vahest 
lühemad, kui teised fakulteedid, kus nõuti peale teoreetilise 
osa ka veel praktikume, laboratoorset ja kliinilist tööd, sundus
likku suvepraktikat jne. 

Nüüd aga andmed, mis illustreerivad meie olukorda paguluses: 

Rotaliasse on sisse astunud 1! 1! ja rebastena aastatel 1945—1957 

Fakulteet Rootsis USA-s Saksamaal Kanadas Austraalias Kokku 

ing. 36 30 7 26 — 99 51,4% 
med. 5 7 7 3 — 22 11,4% 
rer. oec. 2 5 5 3 1 16 8,3% 
chem. 6 4 1 1 1 13 6,9% 
arch. 4 2 2 1 — 9 4,7% 
phil. 3 4 2 — — 9 
iur. 1 1 — — 2 4 
rer. for. 2 — 1 1 — 4 
agr. 3 — 1 — — 4 
geol. 2 1 — — — 3 
theol. — — 3 — — 3 
phys. — 1 — 1 — 2 
math. 1 1 — — — 2 
rer. nat. — — 1 — — 1 
med. vet. 1 — — — — 1 
gymn. — 1 — — — 1 

Kokku 66 57 30 36 4 193 meest 

Pilt on võrreldes 1939. a. tabeliga hoopis muutunud: domi
neerivad on tehnika-ala mehed ja arstid, kuigi ka majandus
teadlased on esimese kolme rühma hulgas. Eesti noorus on 
haaranud neid alasid, mis tõotavad olla kõige tulutoovamad 
tulevikus, ja ka kus keeletundmine pole mitte primaarse täht
susega (nagu juristidel, õpetajatel, teoloogidel jne.). Muidugi 
võivad siin ka teised tegurid mõõduandvad olla. 

Kui meie noored on sunnitud või ise tahavad eluks ajaks 
võõrsile jääda, siis on nende poolt valitud kurss õige, olgugi, 
et igakord ka valitud elukutse ei osutu tulevikus südamelähe
daseks, kuid kindlasti toidab ta inimese ära. 

Teine küsimus on aga nendega, kes, kui võimalus kord 
avaneb, tahavad ennast vabal kodumaal tööle rakendada. Nii 
palju kui praegu kodumaalt kuulda on, on seal suur põud hu-
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manitaaralade teaduste õppijatest. See tähendab, et juristide, 
majandusteadlaste, usuteadlaste, kooliõpetajate jne. juurdekasv 
on äärmiselt väike. Teisest küljest aga paneb Nõukogude Ve
nemaa suurt rõhku tehnikaalaste inimeste väljaarendamiseks. 
Ja siis võib tekkida olukord, kui kogu sealne ühiskondlik ja 
riiklik struktuur tuleb jälle normaliseerida, et kibe vajadus on 
just humanitaarala lõpetajate järele. Piltlikult öeldes jääksid 
näit. pooled kirikuõpetajate kantslid täitmata, pole küllalt 
juriste, et täita riigi administratiiv aparaat, kohtud, advokatuur 
jne., sest neid on Eestis liiga vähe juurde tulnud ja vana kaader 
sureb järjest välja. Ka paguluse juurdekasv annab liiga vähe 
selle ala mehi. Kas kõik insenerid kodumaal tööd leiavad, seda 
ei tea. Kodu-Eesti on siiski väga vähesel määral industriali
seeritud, ja vaevalt leidub ka kapitali, et uusi tööstusi luua, 
suuri ehitusi ette võtta jne. Kas ei teki seal siis tehniliste 
jõudude üleproduktsioon? 

Need ja sarnased mõtted tekkivad tahtmata, kui püüda tungida 
tulevikku! 

Aga elu läheb oma rada ja sellega tuleb leppida. Siin ei tea 
ega tohi keegi nõu anda, kuidas oleks õigem talitada ja mida 
ette võtta, sest otsustaja on ikkagi noorus ise, missugust elu
kutset ta endale valida tahab. Ja elu ise peab reguleerima 
vahekordi Eesti ühiskonna liikmete vahel, peaasi et igaüks 
endale korraliku ülalpidamise leiab, oma huvide johaselt töötada 
saab ja kasulik saaks olla eesti ühiskonnale paguluses või 
kodumaal. 

Nii kõlab esimesest ülikooliaastast meelde jäänudvärsikild. 
Selle luuletuse täpset teksti ei ole praegu kahjuks käepärast. 
Juttu on seal igatahes juba ammu maakeralt kadunud elukatest, 
kellede luukerede uurimise järele mõned teadlased on jõudnud 
otsusele, et nendel olevat olnud kaks aju. Sellest arvamusest 
on luuletaja fantaasia edasi arendanud mõtet, et dinosauruse 
kaks aju olevat olnud alalises vaidluses üksteisega ja et kõik 
ettejuhtuvad probleemid olevat sel kombel muinaseluka poolt 
"eest ja tagant" läbi arutatud kuni see otsustusvõimetu loom 
viimaks maa pealt hoopis olevat kadunud. 

P. Mägi 
Vii! Rot! 

Behold the mighty dinosaur 
the creature which had two brains 

so it could reason a priori 
as well as a posteriori.. . 
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Jätame dinosauruste kadumise põhjuse vastava ala eritead
laste hooleks. Esitatud mõte on igatahes ilmne. Tegevusetu 
ja pikaleveniv arutelu ei vii sihile. Siiski toimub meie oma 
organisatsioonis, või vähemalt New Yorgi konvendis, mille 
tegevusega ma olen tuttav, pahatihti lausa "dinosauruslikke* 
KKK!-sid ja muid koosolekuid, mis venivad tõeliselt "ühest 
päevast teise". Koosolekute peamiseks tulemuseks on aluse 
panemine teiste samasuguste koosolekute pidamisele. Korpo
ratsiooni peategevus on tegevuse arutamine! Absurdne? Ja, kuid 
tõsi! 

Siinkohal meenub jutt idamaisest kooliõpetajast, kes oma 
õpilastele seletab, et Maa on lame nagu taldrik ja teda kannab 
hiigelkilpkonn. "Mis kannab kilpkonna?", küsivad õpilased. 
"Kilpkonn on nelja valge elevandi seljas", kõlab vastus. "Aga 
mille peal seisavad elevandid?"—"Elevandid seisavad suurte 
kivide peal."—"Aga mille peal seisavad kivid?"—"Narr, eks 
sa näe, et kivid on kõvad ja seisavad kindlalt maa peal!", vas
tab õpetaja vihaselt. 

Tihti on lugu ka meiega nii: arutame ringiratast ja seisame 
kindlasti—paigal. Kuid mida peaksime siis tegema? Korporat
sioonide üldised tekkeideed on ju kõigile teada. Inimene sot
siaalse olevusena liitub loomulikult kogukondadesse, olgu 
nendeks siis metsikud suguharud, uulitsapoiste kambad, skaut-
salgad, spordiseltsid või üliõpilaste korporatsioonid. Kõigi 
nende kogukondade põhiliseks ühendavaks jõuks on nendesse 
kuulumisest tulenev ühis- ja julgeolekutunne. Meil on korp! 
Rotalia näol ilmselt olemas vastav kogukond, mille liikmed 
tunnevad või on kunagi tundnud vajadust sinna kuulumiseks. 
Korporatsiooni algideeks on "salaselts" (secret society) mil
liseid leiame juba primitiivsete suguharude juures. Sinna kuu
lumiseks on harilikult vaja erikvalifikatsioone, mis kandidaadi 
teataval määral välja tõstavad üldise rahvamassi hulgast ja 
ja sinna pääseb pärast vastavate tingimuste täitmist ja eriritu-
aali läbitegemist. Seltside otstarve on mitmesugune ja nende 
piirides jätkub enamal või vähemal määral ritualistlik tegevus, 
saades mõningail juhtumeil seltsi peategevuseks. Paraku on 
moodsa aja ratsionalistlik mõttelaad kõrvale tõrjumas ritualis-
mi võlu. Hämarad ruumid põlevate küünaldega, tõotused mõõ
gateral ja vennastus mõjuvad tänapäeva noorele enam naljana 
kui pühaliku tõotusena. Seetõttu on nende organisatsioonide 
elus nagu näiteks vabamüürlased, milliste kogu olemus põhineb 
rituaalil, tekkinud moodsal ajal tagasilööke. Kuna korporatsioon 
on oma olemuselt ainult semirituaalne, siis on aeglane üleminek 
enam ratsionaalsele pinnale kergelt teostatav. Referaatõhtud, 
laulutunnid, peod, väljasõidud, külaskäigud ja sport on kõik 
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teretulnud tegevus. Omamoodi tüütavaks rituaaliks on aga kuju
nenud pikad KKK!-d, millega Korp!-i pegtegevuseks, nagu juba 
mainitud, on kujunenud selle sama "tegevuse" arutamine. Ometi 
oleks meil teha paljugi olulisemat ja huvitavamat. Praeguses 
olukorras seisavad meil pidevalt kaks vaenlast väravate ees. 
Meie isamaa on võõra võimu all ja ootab vabanemist. Korporat
sioonide organiseeritud jõud oleks teretulnud abiväeks meie 
välisvõitluse rindel; peaksime üles näitama senisest palju 
suuremat aktiivsust sellel alal. Teise vaenlasena seisab meie 
ees Ümberrahvustumine välismaal. Korporatsioonid võivad koos 
täienduskoolidega ja skautidega kujuneda eriti tõhusaks vahen
diks selle ohu vastu. Kui täienduskoolid ja skaudid annavad 
meie noortele rahvusliku alghariduse, siis jääb korporatsioonide 
ülesandeks olla meie rahvuslikuks kesk- ja ülikooliks. Kui praegu 
konvendi moodustavad enamikus paguluses eestikeelse güm
naasiumi lõpetanud noored, kelle keeleoskus ja rahvustunne 
on võrdne või parem kui vanema generatsiooni oma, siis on 
tulevaste rebaste hulgas peagi oodata suurt muudatust, kui 
organisatsiooni astuvad võõrkeelsest keskkoolist võrsunud 
noored. Selleks peame juba praegu tegema ettevalmistusi, et 
oma rahvuskultuurilise programmiga neid endale võita. Vajame 
palju enam kirjanduse ja kultuuriüritusi. Peame koos teiste 
organisatsioonidega looma tiheda liidu, mis hõlmaks kõiki välis
eestlasi hällist läbi lasteaia, täienduskooli, noorteorganisatsi
oonide, korporatsioonide ja vilistlaskogude kuni hauani. 

Ärgem loksutagem dinosauruse kombel viljatult mõtteid ühest 
ajust teise koosolekuil, kuni kaome. SEISAME KINDLASTI—mit
te paigal, vaid OMA RAHVA TEENISTUSES! 

William Salmre 
Rot! 
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Rahvusvahelisest pangandusest 

Kas on võimalik luua ülemaailmset panganduslikku organi
satsiooni kõikide maade rotalusi kaasa tõmmates? 

Seni on loodud kaks korda rahvusvaheline pank ülemaailmses 
ulatuses, peale esimest ja peale teist maailmasõda. 

Rahvusvaheline Maksuõiendamise Pank—Bank for International 
Settlement (lüh. BIS) Baselis asutati 1930. a. kapitaliga 500 
milj. Schw. Fr., esialgu selle mõttega, et peale esimest maailma 
sõda kaotanud riikidele kergendada kahjutasu maksmist. See 
pank oli mõeldud ka ühtlasi riigi emissiooni pankade keskpan
gaks. Eesti emissiooni pank—Eesti Pank, Tallinnas, võttis ka 
selle panga tegevusest osa. 

Panga aktiivne tegevus lõppes mõne aasta pärast, kui lõpe
tati rahvusvahelised kahjutasu maksmised ning suurem osa 
riike, eesotsas Inglismaaga (sept. 1931), lahkusid oma vääringu 
sidumisest kulla-alusega, nende hulgas ka Eesti (juuni 1933). 
Pank kaotas siis suurema osa oma tähtsusest. 

Praegu töötab pank jälle mõningal määral, võttes keskpanka
delt kulda ja välisraha hoiule ning finantseerides keskpankasid. 
Mõnelgi praegu okupeeritud riigil on seal "kinnikülmunud" kulla 
tagavarasid. 

Peale teist maailmasõda tekkis mõte uuesti luua keskus 
rahvusvahelise rahanduse korraldamiseks. Vastavalt Bretton 
Woods'i kokkuleppele loodi ühendatud rahvaste organisatsiooni 
(United Nations) kuuluva 45 osavõtja riigi poolt Atlandi Charta 
baasil 1944. a. Valuuta Stabiliseerimise Fond (The International 
Monetary Fund) ning Rahvusvaheline Ülesehitamise Pank (The 
Internationsl Bank forReconstruction and Development). Viimast 
kutsutakse ka "maailma pangaks". Selle panga põhikapitaliks 
oli ette nähtud kuni 10.000 milj. doll., mida pidid sisse maksma 
osavõtjad riigid, sellest USA üle 40%. 

"Maailma Pank" algas tegevust 1. märtsil 1947. a. Washing
ton is, D. C. (seal asub ka Monetary Fund), ning tema ülesandeks 
on koordineerida rahvusvahelist valuuta probleemide lahendamist 
ning toetada laenudega sõjas kannatanud riikide, samuti majan
duslikult vähemarenenud maade tööstuslikku ülesehitamist. 

Eriti viimastel aastatel on "Maailma Pank", kui ka "Fond" 
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aktiivselt tegutsenud. Laenusid on mõlemate poolt antud mitme
kümnele riigile kokku umbes 7.000 milj. doll. "Maailma Panga" 
liikmeks on praegu 68 riiki. 

Meie muidugi ei saa nii suures ulatuses pangadusorganit 
luua. See kõik oli ja on ainult riikide vahel. 

Kuid rotalused koondasid juba enne teist maailmasõda omad 
isiklikud, kui ka nende juhtimisel olevate ettevõtete rahalised 
operatsioonid (hoiusummad kui ka laenud), neisse pankadesse, 
kus rotalused olid juhtivateks tegelasteks. Neid panku oli Eestis 
viimastel aastatel mitmeid ja terve rida rotalusi teenisid neis 
ametnikkudena, samuti ka juhtival kohal. 

Luua aga nüüd rotalustele-põgenikkudele ning mitme maa 
kodanikkudele — oma pank ülemaailmses ulatuses, see on 
raskesti teostatav. Raskuseks on kaugused ja riikide vahelised 
valuuta kitsendused. See küsimus tuleb sellepärast edasi lükata 
paremate aegade saabumisele. 

Kuid igas üksikus riigis, kus rotalused asuvad, võivad 
rotalused, juba kodumaal ülesse seatud põhimõtte järgi, võima
lust mööda opereerida nende pankadega, kus rotalused on tee
nistust leidnud. 

Praegu on kriisi ja mõnel pool ka inflatsiooni hädaohu aeg. 
Kuidas toimida, et kasulikumalt ja kergemini neist ajajärkudest 
üle saada? 

Vana tõde on, et kriisi algusel ja selle kestvusel langevad 
toorainete ning üldse mitmes, varade hinnad. Majandusalal on 
seega depressioon. 

Siis on parem omada vabu summasid, kui olla võlgnik panka
dele või muudele ettevõtetele. Raha on sel perioodil raske 
saada. Tööpuudus suureneb ning kaupasid on raskem müüa. 
Seega samuti on raske võlgasid ja nende protsente tasuda. 
Sularahaga on aga võimalik hindade stabiliseerimisel või hin
dade tõusu algusel väärtusi (kinnisvarad jne.) odavamält osta, 
kui majanduse kõrgkonjunktuuri ajal. 

Inflatsioon toob kaasa rahaväärtuse — selle ostujõu — languse. 
Inflatsiooni tähtsamaks tundemärgiks on — riigi rahapress teeb 
n.ö. "ületunde" —täh. käibel oleva paberiraha hulk kasvab jär
jekindlalt. Siis on see võitja, kellel rohkem reaalväärtus! (kin
nisvarad, akubad jne.), ning rohkem võlgasid, mida on hiljem 
kergem tasuda. Hoiusumma omanik on siin kaotajaks pooleks. 

Martin Köstner 
Vii! Rot! 

45 



"Aga mina ja minu pere..." 

Vii! G. Kuuskvere poolt suvepäeval Long Islandil 
EESTI LASTEKODU ruumides 17. aug. 1957 peetud kõne 

Juba konvendi presiidiumi poolt kätte saadetud ringkirjast 
nägite, et ma pean kõnelema. Nüüd siin kohal on ka teatatud, et 
mul on sõna ja siis tuleb alustada. Üks lühemaid kavas ette 
nähtud kõnesid on minu kuulmist mööda peetud ühe Valga tuntud 
arsti poolt sealse tuletõrje ühingu juubelil. Kui kava kohaselt 
oli ette nähtud kõne, siis sammus arst kõnetooli ja kõneles: 
"töö on tehtud, vaev on nähtud, hurraa!" ja kõne oligi otsas. 
Võib olla, et ka täna tuleks kõne osas nii teha, kuid et see — 
mu sissejuhatus on juba pikem, kui see arsti kõne, siis lubatagu 
mul veel mõni sõna ütelda. 

See algul minu poolt öeldud lause on võetud piiblist, nimelt 
Joosua raamatu viimasest, s.o. 24-ndast peatükist, 15. salmist. 
Piiblis on üldse palju elutarkust ja eeskuju, mida on jätkunud 
möödunud aegadeks ja jätkub ka tänapäeval ning tulevikus. 
Minu vanemate kodus, mis nüüd lagedaks tehtud, oli perekonna 
piibel, mis oli kingitud mu vanematele pulmapäevaks. Selle 
piibli esilehel oli olemas see lause — "aga mina ja minu pere, 
meie tahame Jehoovat teenida." Kui ma seda sealt omal ajal 
lugesin, siis ma sain sellest nii aru, et see on harilik perekonna 
isa väljendus ja rõhutus kristliku perekonna jaoks ja ma ei 
mõtelnudki selle üle rohkem. Nüüd, just paguluses, sattusin 
ma sellele lausele uuesti ja lugesin siis kogu selle 24. pea
tüki läbi ja siis avastus mulle, et see lause on hoopis suurema 
ulatusega ja tähendusega, kui see oli mulle paistnud selle 
lause lapseeas lugemisel. Nimelt olid juudalased või Iisraeli 
rahvas Palestiina vallutamisel sattunud kokku selle maa endiste 
elanikkudega. Ega nad neid endiseid elanikke kõiki ei hävi
tanud, vaid neid jäi sinna edasi elama ja juutidel tuli hakata 
paratamata ka nendega suhtlema. Siis aga tutvusid juudid ka 
sealse maa kommetega ja nende usu ning jumalatega. Tekkis 
tõsine oht, et juudid võivad maha jätta oma vanemate usu ja 
hakata kummardama ja teenima väärjumalaid. Aga mis oli siis 
usu kaotamine ja seda eriti tol ajal. See oli kogu juudi rahvuse 
kaotamine ja paganaiks muutumine. Joosua nägi ja tajus seda 
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ohtu. Ta kutsus siis kokku kõik suguharude vanemad, kohtu
mõistjad ja üldse kõik, kellel oli mingit mõju ja ülesannet ja 
manitses neid ja kutsus üles truuks jääma oma vanemate usule 
ja jumalale. Ja siis lõpuks ta ütles, et kui ka teie peaksite 
unustama Jehoova, kes teile teinud seda ja seda head nii palju 
ja palju, siis tehke seda, aga mina ja minu pere, meie tahame 
Jehoovat teenida. Siis aga kinnitasid kõik, kes seal koos olid, 
et ka nemad tahavad Jehoovat teenida ja tahavad kõik olla ise 
selle tunnistajateks, et nad seda teevad. 

Meid —eestlasi on tänapäeval laiali pillatud üle maailma. 
Meie oleme võõraste kommete ja mõjude keskel. Meie oleme ka 
võõraste Õpetuste ja uute "evangeeliumide" kuulajad. Need 
võõrad mõjud ja kombed ning "õpetused" kutsuvad ja meelitavad 
eestkätt meie noori, seda kõige väärtuslikumat osa meist, endiga 
kaasa tulema. Teiselt poolt igasugused ismid katsuvad meid 
mõjutada ja suigutada loobuma oma senistest tõekspidamistest 
ja sellest, mis meile senini on olnud armas. Ma mõtlen siin 
eestkätt kommunismi, missugune õpetus ajab ja punub võrke 
iga maa noorte keskel ja seda nii Rootsis, siin Ameerikas ja 
igal pool mujal. Vahest mäletate ja panite tähele, kui siin maal 
mõnedes ülikoolides eemaldati õppejõude nende kuulumise 
pärast kommunistlikku parteisse või kommunistliku korra ülis
tamise pärast. Kes siis tõstsid häält ja olid selle aktsiooni 
vastu? Üliõpilased just. Sellega nimelt need, keda taheti kaits
ta kommunismi mürgituse eest administratsiooni poolt astutud 
sammudega. 

Kui möödunud sajandi keskel ja teisel poolel meie kodumaal 
üksikud eesti noored jõudsid ülikooli läveni, siis, võib olla 
enamikule neist, tähendas see seda, et nad polnud sealtpeale 
enam eestlased. Häbeneti oma päritolu ja taheti olla saks või 
sakslane. Nüüd nii mõnigi tahab olla eht ameeriklane, kanada
lane jne. Ma ei tea kedagi niisugust õnneks Rotalia perest. 
Vähemalt ei ole minuni ulatunud kellegi kohta säärast kuuldust. 
Ja ma arvan, et Rotalial on ses mõttes ka oma teene, et ta pere 
liikmed on jäänud eestlasteks. On olnud huvitav lugeda üksikuid 
märkmeid Rotalia tekkimise- ja sünniajast ja ma pean siinkohal 
tähendama, et väärtuslikud on ses mõttes kaasvil! ja asutaja 
liikme Mihkel Luhti märkmed. Siis oli Peterburis marksism oma 
kommunistliku kallakuga eriti ülikooli noori oma rüppe võlumas. 
Iga korra loomise katse tembeldati tagurlikuks ja reaktsiooni
liseks ja igas niisuguses katses nähti midagi kurja ja otse 
kurja korporatsiooni loomise katses ning mõnitati neid, kes 
tahtsid kindlat korda. Sellele vaatamata eraldus seal grupp eesti 
üliõpilasi, kes asutasid Rotalia. Nad tahtsid luua ja jõid kindla 
korraga organisatsiooni, mis tahtis olla, oli ja jäi rahvuslikuks 
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ja on ka seda tänapäeval. 

Just meie rahva poegade ja tütarde eesti rahvusele säilita
mine on tänapäeval EESTI ÜLIÕPILASORGANISATSIOONIDE 
esimeseks ja pühamaks ülesandeks. Muidugi peab üliõpilasorga
nisatsioon kasvatama oma liikmeid ka seltskondlikult ja seda 
kasvatust ei tohi ja ei või meie ka unustada ühekski hetkeks. 

Muidugi peame meie teadma kus meie asume ja mis on või
malik ja ses mõttes peame meie ka kohastuma. 

Kui Rooma väepealik ja pärastine Rooma keiser Tiitus 
juutide mässu mahasurumisel septembri kuus 70-ndal aastal 
pärast Kristust Jeruusalema vallutas, siis ta karistas juute 
väga raskelt ja poos neid massiliselt risti. Mul on meeles ühe 
mu õpetaja ütelus, et Jeruusalema ümber oli siis ristilöödute 
mets. Ellujäänud juudid paiskas ta üle Rooma riigi laiali. Sel
lele vaatamata ei surnud välja juudi rahvas, vaid ellujäänud 
pidasid kinni Joosuale antud tõotusest, et ka nemad tahavad 
Jehoovat teenida ja olid ise selle tunnistajateks, et nad seda 
tegid. Ja tänapäeval on jälle juutidel oma riik ja juutide mõju 
maailmas on vahest suurem, kui ühelgi teisel rahvusel, eriti 
kui arvestada nende mõju nende arvuga võrreldes suurrahvastega. 

Kui meie jääme eestlasteks, siis on meie väärtus ja meie 
tulevane mõju kahtlemata palju suurem võrreldes sellega, kui 
meie üksikult kaome võõrasse ümbrusse ja võõra rahva sekka, 
nagu tundmata hauda maetuna. Eestlasteks jäädes täidame 
meie seda ülesannet, milleks Looja meid loonud igaühte üksi
kult eestlasena ja eesti rahva tervikult. Meie täidame seda 
ülesannet siis õieti ja ausalt. Meie hoiame ja kanname siis 
rahvana loomulikku elujõudu. Selleks peame kinni pidama meie 
vanemate tõekspidamisest ja nende austamisest. Kord juutidele 
antud neljas käsk: "austa oma isa ja ema, et su käsi hästi käib 
ja sa kaua elad maa peal", on käsk ka meile igaühele. 

Meie ei tea, kaua kestab veel praegune lõhestatud olukord 
maailmas. Meie loodame, et see ei kesta tuhandeid või sadu 
aastaid. 

Vahemärkuseks olgu tähendatud, et kui Khrushchev räägib 
rahust ja selle kindlustamisest, siis meie ei saa seda uskuda, 
sest kommunistid on seda valetanud alati ja räägivad ka rahu 
suhtes ainult selleks, et sellega teha propagandat endi sala
jastele tulevastele kavadele. Kui sama Khrushchev nüüd natu
kene aega tagasi oli Ida-Saksamaale tulnud, siis ta kinnitas, et 
Nõukogude Liit pole ühelegi teisele kallale tunginud. Ta peab 
aga inimeste mälu liiga nõrgaks, kui ta seda öeldes mõtleb, et 
teda usutakse, sest meie teame väga hästi, mis ta tegi 1939. a. 
novembri lõpul Soomele kallaletungimisega. Nõukogude Liit 
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tungib kallale igale teisele, kui ta tunneb, et ta jõud on sellest 
Üle ja kui ta teab, et teised ei saa selles teda takistada. Kui 
kord peaks tulema suur võitlus, siis meie loodame ja usume, et 
võidab Vaba Maailm, mis toob vabaduse ka meie rahvale. 

Kui meie pagulaspõlv peaks kestma kaua ja kauem, kui 
oleme arvestanud varem, siis meie teame ja see on kindel, et 
kui meie kodumaalt lahkusime, siis kandsime meie kõik süda
mes tunnet ja tõotust, et lahkume ainult ajutiseks, et meie 
oleme eestlased ja jääme selleks ja tuleme tagasi oma isade 
maale. Olgem siis ka meie ise selle tunnistajateks, et meie 
seda tunnet ja tõotust täidame. 

G. Kuuskvere 
Vii! Rot! 

Uks vendadest on lahkunud... 

16. aprillil suri Saksamaal, Neussis Vii! Prof. Dr. Ing. 
Vladimir Paavel südame rabandusse. 

Vii! V. Paavel sündis 19. veebr. 1900. a. Pihkva kubermangus. 
Keskhariduse omandas Tartu reaalkoolis ning selle järele astus 
Karlsruhe Tehnika Ülikooli, mille lõpetas ehitusinsenerina 
vesiehituste alal. Lõpetamise järele astus teenistusse ühte 
Saksa ehitusettevõttesse, kus töötas rida aastaid ja millise aja 
kestel teostas suuri vesiehitustöid, mitte üksi Saksamaal, vaid 
ka mujal maades. 

Omades suuri kogemusi vesiehituste alal, kutsuti V. Paavel 
Tallinna Tehnika Ülikooli professoriks sellele alale, millisel 
kohal töötas Nõukogude Vene okupatsioonini, olles viimasel 
ajal Ülikooli ehitusteaduskonna dekaaniks. 

1941. a. märtsis asus jällegi Saksamaale, kus töötas mitmes 
suuremas ettevõttes, samal ajal aga sooritas seal Dr. Ing.kraadi. 

Viimased aastad elas prof. V. Paavel Neussis, Rheini ääres, 
kus temal oli oma inseneri büroo, töötades paljude suurte tööde 
ettevalmistuseks ja nende läbiviimisel, olles aga samal ajal 
nõuandjaks inseneriks välismaal läbiviidavate tööde teostamisel, 
nagu Türgis, Pärsias jne. Pärsias võttis tema osa teadlaste 
komisjonist, kus kaalumisel oli suureulatusega kõrvealade nii
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sutussüsteemi läbiviimine. Avaldas mitmeid teaduslikke artik
leid mitmes välismaa vastavas ajakirjas. Peale nende oli 
temal väljaandmisel kellegiga koos teaduslik töö vesiehituste 
alal. 

Kadunu põdes 1956. a. läbi raske seedimisrikete haiguse, 
kuid paranes sellest, kuid surma põhjustas südametegevuse 
ülesütlemine. Paranedes seedimisrikete haigusest, asus tema 
täie energiaga oma otsesele kutse tööle, kuid võib olla oli just 
ülepingutus peale rasket haigust surma põhjuseks. 

Vii! V- Paavelit tundsid Tallinnas elunevad rotalused hästi, 
ja teda tunti mitte üksi kui teadlast, vaid kui alati heatujulist 
ja alati naeratavat inimest ja rot alust. Kaas-rotalustesse suhtus 
tema alati sõbralikult ja abivalmina ja andis oma osa Rotaliale 
niivõrd, kui lubas seda tema suur töökoormus. V. Paavelit jäid 
leinama tema perekond Saksamaal. 

Armas kaasvend, Sinu sõbrad üle kogu maailma soovivad 
Sinule rahulist puhkamist. Sinu surmaga kaotas eesti rahvas 
ühe suure eestlase, suure teadlase, aga Rotalia ühe kaasvenna. 
Eriti on Sinu surm suureks kaotuseks Rotaliale, kuhu Sina oma 
hingega kuulusid ja kus Sinu koht alaliselt tühjaks jääb. Olgu 
võõras muld Sulle kerge, aga Sina puhkad mullas, millel Sina 
palju aastaid astusid. 

Juhan Pajur 
Vii! Rot! 

Prof. dr. agr. Peeter Kõpp 70. aastane 

Aprillikuul s.a. tähistas Vii! P. Kõpp Chicagos oma 70-dat 
sünnipäeva. 

Vilistlane P. Kõpp sündis 3. aprillil 1888. a., Kärsna vallas 
Viljandimaal, metsavahi pojana. Õppis Viljandi linnakoolis 
ning sooritas 1907. a. Peterburis linnakooli õpetaja kutseeksami. 
Sellele järgnevalt oli kooliõpetajaks lühikest aega Viljandis ja 
1909—12 Otepää progümnaasiümis. Edasipüüdleva noormehena 
jätkas õppimist ja omandas eksternina Moskvas küpsustunnistuse 
ning astus Königsbergi ülikooli põllumajanduse osakonda, mille 
lõpetas 1914. a. 

Ülikooli lõpetamise järele töötas 1914—19 E. Aleksandri 
põllutöökoolis, Kõo mõisas Pilistveres õpetajana, ühtlasi oma 
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igapäevase töö kõrval agaralt osa võttes kohapealsest selts
kondlikust elust, tegutsedes ühingutes nõuandjana-revideerijana, 
Pilistvere haridusseltsi esimehena ja Viljandi maanõukogu 
liikmena ning esimehena. Õpetaja töö kõrval toimetas ka põllu
majanduse tasuvuse uurimist, mille tulemusena kirjutas töö: 
"Väike põllumajanduse tasuvus Pilistveres". Mainitud uurimus
töö alusel õiendas 1931. a. Helsingi ülikooli juures litsensiaadi 
eksami. 

Eesti Vabariigi loomisel tuli Vii! Kõpul etendada silmapaist
vat osa meie kõrgema põllumajandusliku hariduse korraldamisel 
ning juhtimisel, kuna haridusministri poolt määrati tema Ülikooli 
kuraator P. Põld'i ettepanekul ülikooli põllumajanduse teadus
konna organiseerijaks ja dekaaniks. Nii alustas 1919. a. sep
tembris põllumajanduse teaduskond iseseisva teaduskonnana 
ülikooli juures Vii! Kõpu juhtimisel tegevust, kusjuures nime
tatu määrati ülikooli nõukogu poolt sama teaduskonna agraar-
ökonoomia dotsendiks. 

Juubilari töö leidis üldist tunnustust ja ta valiti 1924. a. 
erakorraliseks ning 1938. a. korraliseks agraarökonoomia pro
fessoriks. Samuti valiti ta teaduskonnakogu poolt põllumajandus
teaduskonna dekaaniks teistkordselt 1935. a. ja kolmandat korda 
1936. a. 

Oma töö kõrval omandas vilistlane P. Kõpp 1936. a. ka doctor 
agr. kraadi. 

Olgu märgitud, et viljaka kõrgema põllumajandusliku hariduse 
organiseerimise, juhtimise ja õppetöö kõrval on Vii! Kõpul 
jätkunud aega ning tahet paljuks muuks. Ta sulest on ilmunud 
palju ridu, tal on jätkunud aega kaasa töötamiseks paljudes 
organisatsioonides ning asutustes, ühtlasi olles tegev ka polii
tilisel kui ka kultuurpoliitilisel alal. 

Nii töötas tema ülikooli mõisade ülemvalitsejana ja ülikooli 
Maarjamõisa valitsejana. Oli Akadeemilise Põllumajandusliku 
Seltsi organiseerijaks ja seltsi esimeheks. Töötas Konjunktuur-
instituudis põllumajandussektsiooni esimehena. Samuti oli tema 
Põllumajandusliku Raamatupidamistalituse nõukogu esimeheks, 
milline asutus arendas üleriigiliselt taluraamatupidamise levi
kut, kusjuures raamatupidamise tulemusi kasutati Eesti põllu
majanduse tasuvuse, tootmiskulude jne. uurimusteks. Ei saa ka 
märkimata jätta tema innukat tegevust ühistegevuse alal, kuna 
ta oli 1937—1940 juhtival kohal kindlustusselts Eestis, oli 
Eesti Ühistegelise Liidu nõukogu esimeheks 13. a. jooksul ning 
kutsekodade ellurakendamisel Ühistegevuskoja asutajaid. Samuti 
oli tema Agronoomide koja asutajaid-elluviijaid. 

Riiklike ja omavalitsusasutiste ülesannete osas oli Vii! 
Kõpp tegev riigivanem K. Pätsi määramisel Riigimajandusnõu-
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kogu liikmena kogu selle kestvusel, samuti oli tema Eesti Hari
dus- ja Kultuurnõukogu ning Rahvuskogu liige. 

Ka pagulasena pole tema hoidnud käsi rüpes, vaid töötas 
Saksamaal kaasa nii rahvuskomiteedes, Eesti Punase Risti 
Keskkomitees, Geislingeni Eesti põllumeeste seltsis ning agro
noomide koondises. Ümberasumisel 1950. a. USA-sse, on tema 
aktiivselt osa võtnud Chicago Eesti seltsi tegevusest. 

Ülaltoodust nähtub, et Vii! Kõpp on olnud üks eesvõitlejaid 
ja juhtijaid Eesti põllu- ja rahvamajanduse arendamisel, on olnud 
tubli teadusmees, tasakaalukas poliitik, kuid kõige juures hea
tahtlik ning sõbralik. 

Rotalia konventi kuuluvad liikmed ja vilistlased, eriti aga 
endised agronoomid soovivad Vii! P. Kõpule pikka iga ning 
edu edaspidiseks! 

Nikolai Viilup 
Vii! Rot! 

Armas Peeter! 

Luba endale soovida palju, palju õnne ja tervist oma elu 
"talveikka" jõudmisel. Ära kurvasta selle üle! Pea alati meeles, 
et meie, põhjamaalased ja looduse ligidased oma elukutseilt, 
oleme ilusalt hele-valgelt talvelt leidnud alati suurt rõõmu ja 
energiaküllust, mis tihti paistnud meie lõkendavatelt nägudelt 
kas suusatamisel, uisutamisel, lumememme ehitamisel, või 
muidu lumes rühklemisel. 

Mulle meenub siin juures meie ühine, väga ilus elu-kevade 
pildike, mida Sa ju ei keela meelde tuletamast. 

See oli Nuustakul, umbes 50 aastat tagasi. Ühel ilusal päi-
kese-küllasel sügispäeval sisenes meie klassi direktori saatel 
noor, kauni välimusega, rõõmsa ja mehise näoga õpetaja, keda 
meile tutvustati matemaatika õpetaja Peeter Kõpuna. Oli meil 
ju siis Otepääl ellu kutsutud esimene emakeelne progümnaasium, 
kus õpetajad rääkisid õpilastega puhast eesti keelt ja õppimine 
toimus emakeeles. Ja sellest päevast pääle olid me.il iga päev 
algebra ja geomeetria tunnid Peeter Sinu õpetamisel ja juhtimi
sel. Need olid meil alati oodatud, kuid kiiresti mööduvad tun
nid. Neist ammutasime meie esimese lennu õpilased (12 poissi) 
suure innuga esimesed laiemad matemaatika teadmised, milli
seid Sina nii osavalt oskasid oma õpilastesse istutada. Kuid 
ega Su õpetamine ei piirdunud ainult matemaatikaga. Sa õpetasid 

52 



ju meile ka laulmist kolmel häälel. Muu hulgas ka mitte kunagi 
ununeva "Gaudeamuse"! Sa moodustasid oma õpilastest viiuli 
mängu harrastajate grupi, sest Sa käsitasid viiulit osavalt ja 
mängisid ise hästi. Ja veel palju, palju kasulikku ja ilusat 
õpetasid Sa tookord maile, eriti eesti kirjanduse alal. 

Jah, seekord olime ju kõik noored ja kevad kordus väga tihti. 
Ja need imeilusad Otepää mäed, orud, ojad, järved, metsad... 
kuis rõkkasid nad kevadeti lindude laulust ja kuis õitsesid seal 
toomingad, sirelid ja igasugu lilled nagu: kullerkupud, pääsu
silmad, maikellukesed, kannikesed jne. Ja missugust ilu andsid 
ümbrusele Pühajärv, NUplijärv Munamäe veerul ja paljud teised. 

Ja kui meie, õpilased, astusime tihti Luksepa raamatukaup-
lusse, kuhu meil ju alati asja oli, siis.. . jah siis olid ka Sina, 
Peeter, tihti seal! Aga see oli ju nooruses, see oli ju ka Sinu 
elukevadel, kus kõik põllud ja aasad, orud ja mäed rõkkasid 
rõõmust ja laulust! Kus kõik kasvas ja õitses! Kus ka meie 
armsa Eesti elus tekkis esimesi ilusaid õisi, eriti hariduse 
alal! 

Ja kauni Nüplijärve kaldal asuvast Luksepa talust — peale 
järvel kalastamist — murtud sirelite ilu ja lõhn tulevad veel 
praegu värskelt meelde! Kuid Otepää gümnaasiumi 50. aasta 
juubelil ei olnud ühtegi tolle aja õpetajaist ega esimeste lendude 
õpilastest — "kõik ilma merel laiali"! 

Ammuta jõudu ilusatest mälestustest! 
Palju, palju õnnelikke aastaid ja tervist Sinule ja Su kallile 

kaasale Veerale 
soovivad Sulev Kelder 

ja Rotalia pere 

Vii! Artur Keller 60 aastat 
Artur Keller tähistab 11. juunil 1958. a. oma 60. sünnipäeva. 

Ta võib tagasi vaadata rikkale ja viljakale tegevusele küll eesti 
noorsooliikumises, eriti aga Eesti Vabariigi majanduselu kor
raldamisel. 

A. Keller on Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast võrsunud 
majandusteadlane. Olles aktiivselt tegev eesti noorsooorgani-
satsioonides, alustab ta oma ühiskondlikku tegevust juba 1925. 
a. Võrus ajalehe toimetajana, siirdudes siit peatselt Tallinna 
riigiteenistusse. Töötab alul majandusministeeriumis kaubandu
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se inspektorina. 1930. a. rasketel majanduskriisi aastatel, kui 
riik ja põllumehed tõsiseid pingutusi tegid raskustest ülesaa-
saamiseks, näeme A. Kellerit majandusministeeriumis toidu
teravilja sisekaubanduse organiseerijana. 1931. a. määratakse 
A. Keller vastloodud Eesti Riikliku Teraviljamonopoli juhata
jaks. Siit kutsutakse A. Keller varsti uuesti majandusministee
riumi koosseisu finantseksperdina, töötades alul rahanduse 
osakonna direktorina ja 1934. a. alates majandusministri abina. 

1944. a. põgeneb A. Keller koos perekonnaga Rootsi. Põge-
nikeaastatel on A. Keller elavalt ja aktiivselt osa võtnud meie 
rahvusliku tegevuse organiseerimisest, kuuludes keskorgani
satsioonide ERN ja ERF aktiivsete kaastööliste hulka, samuti 
osa võttes mitmete teiste organisatsioonide tegevusest. Polii
tilisest tegevusest on ta osa võtnud Põllumeeste Kogude era
konna juhtivais organites. Soovime juubilarile kestvat edu ja 
õnne! 

A! toimetaja! 
Oleksin Sulle tänulik, kui leiaksid võimaluse alljärgnevate 

ridade avaldamiseks läbirääkimiste korras. 
MS nr 3/57 on praeguse vii! kogu juhatuse nimel avaldatud 

ülevaade org'i kujunemisest ja ta ülesannetest paguluses, peal
kirja all "Korp! Rotalia tänapäeval." See, võiks öelda "mixtum 
compositum", on avaldatud läbimõtlemiseks ja rakendamiseks, 
näiliselt lähtudes seisukohast "Dictum sapienti sat est". Samas 
artiklis aga kinnitatakse, et kõik see, mis on moodustanud org'i 
aluspõhja, kandub ajast aega ja seega peaks ka maksev olema 
paguluses tekkinud org'i kohta. Küsimuse "kas ettekantu kohta 
sõna soovitakse" ärajätmine ei ole seega kooskõlas selle kin
nitusega. Selle ärajätmine ei näi ka lähemalt selgitamata õigus
tatud olevat. 

Juhatuse nimel avaldatud seisukohtadele ja konstateeringu
le on alla kirjutanud 3 ühel ja samal maal asuvat juhatuse liiget. 
Teistes maades asuvad juhatuse liikmed ei näi olevat asjasse 
pühendatud. Vähemalt nii näib see olevat Rootsis asuva juhatu
se liikmega. Sellest tingituna puudus ka võimalus avaldatu 
kombe- ja korrakohaseks ventileerimiseks org'i Rootsi sektoris. 
Mõttekäik, et kuub, mis oivaliselt sobib org'i Kanaadas arenenud 
kehale, peaks, ilma kääride ja nõela abita, sobima ka org'i 

Peto vetbum! 
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Rootsi omale, ei saa ilma proovita pidada tõestatuks. Kahelda 
isegi tuleb, kas seesuguse mõtteviisi kohane toiming aitab kaa
sa liikmete ühistunde kõvenemisele ja peegeldab org'i ühtlust 
ning terviklust. 

Küsimus on seda delikaatsem, et avaldatud ülevaates on asju, 
eriliselt puudutavad Rootsi sektorit. Kas või näiteks see, mida 
intern klubi kohta öeldakse. See ei ole Stockholmis enam ainult 
ekslik ja absurdne mõtlemine, vaid tegevus on juba aastate 
jooksul sellekohaselt arendatud. Kas ja kuidas see tegevus on 
kooskõlas selle osaga artiklist, mis räägib lipukirja ettekirju
tusest, jääb nende ära seletada, kes võivad end selle tegevus
suund algatajaiks pidada. 

Edasi märgitakse, et Rootsi koondises tema osakondadega 
ei tarvitse olla saavutatud viimane võimalik staadium organi
seerimisel. Mis selle all mõeldakse, see selgub asjasse mitte 
pühendatule alles peale vii! P. Mägi avaliku küsimuse läbilu
gemist, avaldatud MS nr 4/57. 

Pikale viiks, käesoleva artikli raames, avaliku küsimuse 
sisu analüüsimine ja samuti ka org'i organite avaliku küsimuse 
korras väljalülitamise otstarbekohasuse käsitamine. Mööda ei 
saa aga siiski minna asjaolust, et selle avaldamisega on küsi
musmärgi alla seatud Rootsi sektoris asuvate liikmete võime 
otsustada hea ja kurja üle omas sektoris. Teiste sektorite sise
asjades seesugusel viisil kaasalöömine on uudsus, samuti nagu 
küsimuse esitamise kord ise. Kas ja kuidas need saavad kaasa 
aitama org'i sihi saavutamisele ja ülesannete täitmisele, on 
praegu selgusetu. Et see võiks olla väljakutsutud Rootsi sek
toris asuvate liikmete passiivsusest aktuaalses küsimuses, ei 
ole põhjendatud. Seda võivad kõige paremini tõendada end. 
Rootsi ja praegused Kanaada sektoris asuvad liikmed Jomm ja 
Timmas. Palju aastaid tagasi kutsus küsimus Rootsi sektoris 
kui mitte just tõsise lainetuse, siis ometi suuremas skaalas 
virvenduse esile. Küsimus ei ole sellest peale sugugi ei tead
likult kalevi alla asetatud, ega ka tähelepanematuse või hoole
tuse tõttu unustushõlma langenud. See on ikka ühel või teisel 
kujul korduvalt, lühemate või pikemate vaheaegade järele, 
Rootsi sektoris kõne all olnud. 

Et Rootsi sektoris valitsev olukord oleks kuidagi halvavalt 
mõjunud org'i arengule Rootsis või mujal, ei näi samuti põhjen
dusena olevat kasutatav. Kui avaliku küsimuse esitaja andmeid 
aluseks võtta, avaldatud MS nr 3/57 — Veidi statistikat — siis 
ei näi Rootsi sektoris asuv ai 1 liikmeil põhjust olevat silmade 
mahalöömiseks. Seda muidugi juhul, kui lähtutakse vii! kogu 
juhatuse artiklis silmatorkavalt esile tõstetud peataotlusest— 
uute liikmete värbamisest. 
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Kui avaliku küsimuse esitaja ei ole lähtunud seisukohast 
"Epistula non erubescit", siis on vajalik küll ära näidata, et 
tegemist on tõelise igakülgselt läbi mõeldud pretsedendi loo
mise katsega ja selle järele on praeguses olukorras vajadus. 
Selle ilmumiseni asub aga allakirjutanu seisukohal, et praegune 
org'i geograafiline laialipillatus nõuab rohkem, kui kunagi va
rem, suurt taktitunnet ja üksteise respekteerimist vastastikkusel 
suhtlemisel. Hoidumist kõigest seesugusest, mida võidaks ma-
dallöögiks teiste ja upitamiseks enda suhtes pidada. 

Uudsuste sissetoomine võib toimuda ainult selleks ettenähtud 
korras ja kõigi liikmete kaastegevusel. Üleskerkivate ja alga
tatavate küsimuste ning probleemide põhjalikuks sõelumiseks 
peab korra ja org'i vaimu kohaselt kõigile liikmeile võimalus 
antama. Liikmete ühistunnet, org'i ühtlust ja terviklust ei saa 
ülal- ega alalhoida ainult paljaste sõnadega, ükskõik, kas need 
on siis avaldatud manitsuse või üleskutse vormis, kuid küll aga 
tegudega. Eriti kui need tuginevad praktikas oma häid külgi 
näidanud ja äraproovitud meetoditele, missugused kodukorras 
ühes või teises kohas ja kujul kirja pandud. 

Mihkel Truusööt 
Vii! Rot! 

Vee! akadeemilistest kraadidest 
Stockholm, 16. veebruar 1958 

Meie Side toimetusele 
New York, U.S.A. 
Kallid kaasvennad. 

Meie Side Nr. 5 (New York) 1957, lk. 26, eelviimane lõige 
alt poolt arvates, loeme: 

"Värske arhitekt alustas oma õpinguid Stockholmi Tehnilises 
Instituudis 1947, mille masinaehituse fakulteedi lõpetas 
1951..." 
Nagu teada mõistetakse "fakulteedi" all ainult Ülikoolide 

ehk neile vastavate õppeasutuste osakondi — teaduskondi, siis 
võib eeltoodust lausest järeldada, nagu oleks Stockholmi Teh
niline Instituut mingi ülikool ehk sellele vastav õppeasutus, 
ning sellega saada täiesti vale ettekujutuse, sest Stockholmi 
Tehniline Instituut on ainult kutsekool, kuhu võib isegi algkooli 
haridusega sisse pääseda/^Nimetatud Tehnilise Instituudi lõpe
tamine ei anna Rootsis õigust ülikooli vastu võetud saada ilma 
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vastavate täienduseksamiteta. Nimetatud Instituudi lõpetamine 
ei ole siin maal võrdne gümnaasiumi, ka tehnikagümnaasiumi 
lõpetamisele. Nagu teada nimetatakse siinse gümnaasiumi lõpe
tamise eksamit "student-examen'iks ". Võrdseks "student-exam-
en'ile" loetakse küll siinsete Tehnika gümnaasiumide lõpueksa
meid, mitte aga eelpool nimetatud Tehnilise Instituudi lõpeta
mist. Minul olevatel andmetel ei ole ühtegi ainult Stockholmi 
Tehnilise Instituudi lõpetajat Eesti akadeemilistesse org-idesse 
vastu võetud. Võib olla eksin? 

Kõne all oleva Tehnilise Instituudi lõpetajad saavad küll 
"inseneri" kraadi, kuid nagu teada, vabas maailmas ei ole ainult 
"insener" veel mitte ülikooli lõpetanud, vaid see tähendab ja 
väljendab ainult vastava kutsekooli lõpetamist. Nii on see 
Saksamaal, Skandinaavias ja igal pool mujal vabas maailmas. 
Teate ju isegi, mida mõistetakse "Engineer'i" all inglise keelt 
kõnelevates maades. Ainult vanas ja, kui ei eksi, siis ka prae
guses Venes tähendab "insener" ülikooli haridusega tehnilist 
jõudu. Miks Rotalia ainukese akadeemilise org-ina sellest vene 
nimetusest kinni peab, ei tea mina. Kui kätte võtame viimase 
vabas Eestis välja antud EKL-i nimestiku, siis ainult Rotalias 
on "ing-id", teistes korp-ides aga omavad tehnilise haridusega 
liikmed neid kraade, millised nad on omandanud ülikoolide 
lõpetamisel. Rotalia peab ka ainukesena kinni sellest "tavast" 
paguluses. Tegelikus elus on mul mitmeid juhuseid olnud, mil 
soovitajana on vajadust olnud andmeid anda kaasvendade kohta 
ja mil nende andmete aluseks on olnud meie nimestikud ehk siis 
EKL-i nimestik. Et meil Rotalias aga ainult "ing-d" on, siis on 
selle tulemusena raskusi andmete andmisel, millise tehnilise 
hariduse vastav kaasvend omab jne., jne., eriti kui küsimus 
puutub neisse kaasvendadesse, kellega ei ole lähemalt kokku 
puutunud. Kui ka Rotalia tarvitaks nimestikus neid kraade, mil
liseid iga kaasvend on ülikooli lõpetamisel omandanud, siis 
oleks otsekohe selge, kus kohas ja millise hariduse vastav 
kaasvend on omandanud. 

Kaasvendliku tervitusega 
I. Toomes 
Vii! Rot! 

Kolmandal mail kõnelesid Balti Üliõpilaste Föderatsiooni 
kõnekoosolekul Balti Majas confr! confr! Villiam Salmre ja Jaan 
Upsi. Viimane, muuseas, võitis esimese auhinna üle USA pee
tav ail ajakirjandus-võistlusil oma artiklitega pedagoogilistel 
teemadel, millised ilmusid 1957. a. ajalehes tiraazhiga 50,000 
või vähem. 
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Sa tahad M.S. jaoks Briti saarte oleviku ja tuleviku analüüsi 
Lord Russelli j.t. mürtsude ajajärgul? Ja kas see noobel lord 
soovib vene kodakondsust? Selle peale võiks kirjutada niipalju: 
ma pole veel kohanud inimest (normaalses olukorras) kes tahaks 
H-pommile lähemal kui paar miili olla, seepärast Russellil on 
kindlasti palju nõusolijaid — nii siin kui muudel maadel. Inglis
maa eriti, kus elu voolab pisut vaiksemalt, n.ö. haljaste aasade 
vahel, leidub üsna palju inimesi, kes igapäevase töö kõrval 
võtavad oma hobby'ks ka kaugete (näit. Lõuna-Aafrika rassi-
poliitika, Austraalia või Malai pärismaalased), või õilsate (nagu 
mait alaste usuvabadus jne.) või ilusate (nagu George II kuju 
ümberpaigutamine) või südantlõhestavate (nagu kiirituse genee
tiline mõju) asjadega tegelemise. Seal pole midagi parata, ja 
kohapealseid olusid tundjad ei tahagi seal midagi muuta. Kui 
kirjeldati rongikäiku — või ristikäiku—aatomrelvade uurimisjaa-
ma, siis kirjutati umbes nii: "...Seal oli naistudengeid ühes 
käes plakat H-pommi hirmsast geneetilisest järelmõjust, aga 
teises käes veelgi tugevamini —meestudeng (eelistatavalt habe
mega). Seda kirjutas Times, kes tavaliselt ei ole ülemeelik. 

Mitmesugused tegurid mõjuvad kaasa, et tugevajõulisi pomme 
vastumeelseks muuta. Tõsi on ka see, et kommunistidele on 
korraldus tehtud seda liikumist toetada ja õhutada, kuid —tä
helepandavalt — korraldus on partei liikmetel mitte esiplaanile 
tulla. On tõsi, et valitsuse —ja ka opositsiooni juhtide näod 
üksvahe tõsiseks muutusid, kuid on vist ka tõsi, et praeguseks 
on hädaoht mööda. Moralistid ja kommunistid kahe peale kokku 
paratamatult takerduvad. Kommunistid vajavad ülespuhutud 
dramaatilist esinemist, et muljet jätta oma võimsusest, mida 
vaja teiste poliitiliste nõudmiste ettenihutamiseks. Moralist 
aga samas rüüs ilmneb naeruväärsena, ja nad kaotavad oma 
mõju poliitilise jõuna. Mis on juhtunud on see, et 618 teadlast 
kirjutasid alla paberile, milles laskuti faktilise arutelu asemel 
poliitilisesse igapäevasusse — ala, kus teadlane ja prügivedaja 
on ühevägised — kuid mis veel halvem — lord Russell saatis selle 
edasi peaministrile omapoolse kaaskirjaga, mis erines. Ühes 
oli juttu rahvusvahelisest leppest lõpetada pommikatsed, teises 
oli juttu, et Briti lõpetaks omapoolsed katsetused. Keegi ei 
julge Russelli süüdistada loogikavaesuses või lohakas kirju
tamises. Kas just vene kodakondsust soovis? Vaevalt küll. 
Pole vist kusagil õige-eriti mitte Inglismaal — püüda inimesi 
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eraldada ainult kahte gruppi — kommunistid ja "kodanlased". 
Oleks tõesti raske oma elu nii korraldada, et Kremlil kunagi 
ei oleks põhjust head meelt tunda. Ei ole ka kasuks meie va-
baduspüüetele, kui me igaühe, kes meie eest sõtta ei tõtta, 
varustame sirbi ja vasara kaelarihmaga ja kardina taha lükkame. 
Igapäev me süüdistame teisi, et nad ei tunne kommunismi — 
mitte ainult NKVD-d (ja järeltulijaid), sõjaväge ja viletsust — 
vaid ka kommunismi loomust ja sisemist loogikat, mis viib eba
inimlikkustele nagu seda ollakse kogetud Baltimere ja Kam-
tschatka vahel. Aga ise 1939—41 vahel ootasime paranemist, 
ja kuuldavasti mitmed kirjutavad kodumaale —ja saavad kirju 
sealt samas stiilis—üsna avameelselt väljendudes. Kas poleks 
õigem omaks võtta, et inimloom on optimist, võib olla kerge
meelne, isegi hädaohtlik—kuid mitte igakord kuritahtlik. Kui 
nii, kas poleks meil enam lootust taotledes "sõjaga ähvarda
misest" poliitikat kui sõjakuulutamisest? Just nagu Kreml teeb 
nüüd. 

Kuna siinse inimrivi iga 10 km peale tuleb Uks eestlane, siis 
ei saa selles kirjas mööda minna ka eestlaste elust Inglismaal, 
eriti Londonis. 

Esiteks, EKL-u kommerss peeti ära Eesti majas tosina osa
võtul—vii! Lossmani presideerides. Rahalisest ülejäägist peeti 
väike Mai vastuvõtt. 

Eesti organisatsioonide elus on aasta esimene pool olnud 
aruannete ja valimiste tähe all: Londoni Eesti Selts, Abista-
misekomitee, Luterlik kirik jne. Ainuke põnevust tekitav asi 
oli Eesti Klubi —s.o. Eesti Maja elukorraldaja—mille peakoos
olek kokku tõi 90 liiget! Ja esimene kord üle hulga aja polnud 
vaja käia kaugelt ja mesimagusalt otsimas juhatuse kandidaate: 
neid oli "kahest leerist" iga ametkoha jaoks. Tulemuseks oli, 
et kirik sai enamvähem keset küla: Lossmanjäi edasi esimeheks. 
Aruande juures oli pikemaks—peagu ainukeseks kõneaineks, 
kas pudelist peab välja tulema 33, 32 või 30 napsi. Juhatus 
arvas, et 32 oleks küllalt; "rahvas" aga arvas, et kui üle 30 
välja tuleb, siis ei ole kärbestel ruumi sissekukkumiseks ja 
ja baaripidajal esindussummasid... Tegelik aruanne näitas, et 
umbes iga kaheksas naps oli lörri läinud—asjaolu, mis ei meel
dinud juhatusele, kuid näis päris vastuvõetav olevat "rahvale". 
Vaatame, kas uus baarimees on sama lahke —ja jään tervitades 

Sinu, 
E. Aru ja 
Vii! Rot! 
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Mõttemõlgutuse korras 

Olles laialipillatud rakukestena maailma erinevatesse osa
desse, eraldatud mitmetuhandemiiliste vahemaadega, on meie 
ainukesteks ühendusj õududeks rahvustunne, Rotalia deviisid 
ning meie kodukord. Ainult erandjuhtumitel on meie liikmetel 
võimalik tutvuda isiklikult teiste konventide tegevuse ning 
nende päevaprobleemidega. Paratamatult, tingituna kohalikest 
oludest, kujunevad tegevussuunad, kombed ning tegevuse nü-
andis erisuundades. Nende põhiliselt üksteisest pöördumist 
takistab ainult kodukord ning iga konvendi juures tegutsev 
vilistlaskond — isikud, kes on oma algkasvatuse Rotalias saanud 
ühiselt, kas siis Tartu või Tallinna konventides. Oleme õnne
likud, et meil on võimalus nendelt saada näpunäiteid kodumaal 
kehtinud kommetest ning oma tegevust nende järgi suunata. 

Kahjuks on meie kodukord koostatud meie kodumaal eksis
teerinud konventidele, arvestades kehtinud olukordi ja nende 
päevaprobleeme. Püüdes seda sõnasõnalt rakendada pagulus-
konventide eriolukordades, satume tihti ületamatute raskuste 
ette —raskused, milledest ülesaamine on võimalik ainult kodu
korra liberaalsemal tõlgendusel. Näitena võib tuua kodukorra 
paragrahvi, mille kohaselt E!K!K! on otsustamisvõimeline ainult 
2/3 ülikoolilinnas viibivate confr! confr! osavõtul. Püüdes 
seda rakendada New Yorgi konvendis, peaksime esmakorras 
defineerima ülikoolilinna piirid, sest New Yorgi ümbruskon
nas elunevad kaasvennad on immatrikuleerunud mitmes üli
koolis, paljud nendest elavad väljaspool New Yorki. Võttes 
aluseks ainult New Yorgi suurlinna, jätaksime palju confr! confr! 
ametlikult välja oma tegevusest, laiendades definitsiooni New 
Yorgi ümbruskonnale, muutuksid enamik E!K!K! otsuseid mitte-
siduvaiks, sest koosolekuid, kus kohal on 2/3 New Yorgis ja 
ümbruskonnas elavaid confr! confr!, on vähe. Vastandnäitena 
sellele võib tuua Toronto konvendi, kus enamik üliõpilasi õpib 
Toronto Ülikoolis ning konvendi tegevust on võimalik lähendada 
kodumaal maksnud korrale. 

Teise paradoksina võib tuua b! vii! küsimuse. Kodumaal oli 
enamik b! vii! sunnitud oma õppetöö katkestama majanduslikel 
põhjustel ning kodukord näeb ette nende kasuks teatavaid soo
dustusi nende majanduslikes kohustustes konvendi vastu. Siin 
on see aga kujunenud sootuks vastupidiseks. Enamik konvendi 
liikmeid, kes kuuluksid b! vii! kategooriasse, on oma õpingud 
katkestanud sõjaoludest või muudest põhjustest tingituna ning 
pole aastate möödudes õpingutega uuesti alustanud. Majandus
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likult on nad üpris paremas olukorras kui tegevüluõpilased ning 
nendele soodustuste tegemine tundub naiivsena. 

Need oleks paar näidet, kuid kindlasti leidub neid rohkem 
kodukorras. Nende ülalavaldatud mõtete sihiks pole asuda min
gisugusele kodukorra revolutsioonilisele ümbertöötamise teele 
või isegi selle kui dokumendi kõrvaleheitmisele, vaid vastu
pidiselt teatavate sätete aja- ja kohalikele olukordadele kehas
tamisele. Selleks pole tarvis muuta kodukorda kui tervikut, vaid 
ainult teatavaid paragrahve kohandada kohapealsetele tingimuste
le kodukorra täiendusena. Kodukorra muutmise paragrahvide 
põhjal pole seda õigust teha ühelgi kohalikul konvendil vaid 
selleks peab olema Rotalia kui terviku otsus. Oleks aeg peale 
nii pikki aastaid sellele tõsisemalt mõtelda. Kergendaksime 
sellega praesidiumi tööd nende otsuste legaliseerimisel ja kon
ventide otsuste rakendamisel praesidiumide poolt. 

Aksel Kiiss 
Rot! x (N.Y.) 

NEW YORGI KONVENDIST KUULEME 
Vastu võeti värvikandjaks confr! Jüri Tint, Ants Leemets ja 

EKL-u komerssi eel "liikuval lindil" confr! confr! Jaan Pennar, 
Jaan Upsi, Ado Uriko ja Riho Vahtel. Tseremoonia toimus 22. 
märtsil C! Q! ruumes kenal pealelõunal enne 27 liikmelise ro-
taluste pere siirdumist EKL-u komerssile Eesti Majja New 
Yorgis, kus istuti linnulauluni, varavalge hommikuni. 

Mag! referendi pajatab tõsiasja, et lahemas tulevikus esitavad 
kolm järelejäänud reb! reb! referaadid, millele arvatavasti järg
neb tõsine operatsioon "rebase jaht". Reb! Väino Ader ja 1! 1! 
Rudolf Hämar on referaadi nõude juba täitnud, kuna reb! Vaher 
alles poleerib oma ettekannet. 

Confr! Arved Laeva perekonna jahimaja ostuleping on sõl
mitud. Üheteisttoalise hoone juurde kuulub samal krundil ka 
metsavahimajakene. Greenwood Lake'i kosutav looduslik ilu 
peegeldub loodetavasti meie noore filosoofi sagenevates ja 
teretulnud avalikkudes sõnavõttudes. Kas jahipüssid on puhtad 
ja õlitatud? 

Confr! Olaf Millert, Harvard University toekamaid õpilasjõude, 
sõidab juuni keskel Euroopa reisile. Pariis, võib-olla, või 
Akropolise marmorsambad? 
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"Liederkranz wie shön bist du am Abend ein-zudroppen..." 
kella-viie tee (ilma allegriita) peeti kolmandal mail 30-ne rota-
luse ja palutud külalise poolt Central Park'i lähedases intiim
ses klubis. Tants, kohvi kookidega. Peale kohtumist siirduti 
en masse Ida Loo-Talvari kontserdile. Rootsist saabunud prl. 
Talvari võlus kuuldavasti mitmedki rotalused oma kuldse hää
lega ... 

Indianapolises nais confr! Arvo Lõoke prl. Maimo Leetmaa. 
Kutsutud külaliste hulgas Aksel Kiiss, Rot! x, confr! A. Lehtmäe 
ja reb! Valfried Blumfeld. 

Kahjuks peame teatama, et confr! Heino Ambros pole juba 
tükk aega varastel hommikutundidel nautinud unekest. Tegelevat 
piimapudelite ja luttidega ja laulvat trios varahommikusi sere
naade. Põhjuseks on New Yorgi kõige kuulsamad kaksikud, 
kelle kurg tõi hiljuti linnutiivul Ambroste perekonda. Tütar ja 
poeg. 

Vii! A. Sikk kavatseb juunis üle kolida Saksamaalt Rootsi. 
Dr. phil. kavatseb tegutsema hakata Rootsis pedagoogilisel 
alal. Seega jääb Saksamaale ainult kaks rotalust. 

Värsketeks värvikandjateks on confr! Väino Ader ja confr! 
Rudolf Hämar, kes pühitsesid oma esimest komerssi värvidek-
lites 6. juunil s. a. Eesti Majas. Chicagost tõi isiklikult tervi
tused kohale vii! H. Kõpp. Samal ajal ja samas kohas debüteeris 
1! 1! Kuno Laren mustas deklis, tõstes meie kevadkomerssist 
osavõtjate arvu 45-le. L! 1! Kuno Laren on Tallinna poisse, lõ
petanud New Yorgi Ülikooli majandusteaduskonna magistri kraa
diga panganduse alal. Töötab väärtpaberite analistinaWall Stree-
dil. Akadeemiliseks isaks ta valis vii! Roman Ubakivi. 

New Yorgi konvendi kevadkomerss oli hoogne, ent distsip
lineeritud ja kandus järgmisel hommikul (8. juunil) C! Q!-sse 
kaatripäeva pidamisele. 

15. mai 1958. a. Vaba Eesti Sõnast loeme: "New Yorgi Pau
luse koguduses kihlusid Tarvo Toomes ja Inga Pajur. Peigmees 
elab praegu Rootsis, kuid asub elama Kanadasse, kuna pruudi 
alaline elukoht on New Yorgis." Omalt poolt soovime värskele 
pruutpaarile uljaid pulmi ja palju lusti. Eriti hea meel on meil 
konstateerida, et Tommy on elukoha kaugusest hoolimata kõi
gist New Yorgi konvendi üritustest käesoleval semestril osa 
võtnud. 

Jaan Upsi-Sherwood 
Rot! 
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Uued aadressid ja eksitavate trükivigade'õiendusi, 
mis ilmusid xxMeie Sides" nr. 5, 1957. a. 

USA osas 

Vilistlased 

Ojamaa, Voldemar 1206 State Rd. Seabrook, N. J. 
Kelder Sulev 20-62 Crescent St., LIC 5, N. Y. 
Kõpp, Peeter 507 N. Lawler St., Chicago 44, 111. 
Rebassoo, Herbert 406 Mound St., De Corah, Iowa 
Suursööt, Helmut 2061 North Vermont Ave., Los Angeles 27, 

California 
Klaus, Rein 816 Eastern Ave., Schenectady, N. Y. 

Confr atres 

Ambros, Heino 1068 Gerard Ave., Apt. 1A, Bronx, N. Y. 
Laan, Bruno 1289 West 22 St., Los Angeles 7, California 
Kukk, Jaak 1159 N. Fuller Ave., Apt. A, West Hollywood, 

California 
Soobert, Avo 2106 Barr Rd., Delpark Manor, Wilmington 8, 

Delaware 
Himma, Einar Capt. Einar Himma, 37—A Wherry Apts., 

Fort Campbel, Kentucky 
Künnap, Boris RR5. Quincy, Illinois 
Kosenkranius, Lembit 4750 39 Ave., South Seattle 18, Wash. 
Kooba, Eino Dr. Eino Kooba, Bridgeport General Hospital, 

Bridgeport, Conn. 
Raudsepp, Hans 857 S 15 St., Newark, N. J. 
Mägis, Olaf Reverend Olaf Mägis, Polson, Montana 
Seitam, Dr. Arnold 7501 Cermac Rd., Berwyn, Illinois 
Lõoke, Arvo 2382 Westwood Dr., Columbus, Ohio 
Pennar, Jaan 900 W 190 St., New York 40, N. Y. — Tel. 

LO 8-8118 
Perandi, Aado Tel. CO 6-9144 

Hämar, Rudolf 
Vainu, Ako 
Kilgast, Helmut 
Kapsi, Uve 
Kallaste, Arno 

Vii! Liband, John 
Vii! Park, Erich 

Lihtliikmed ja rebased 

824 A Berkley St., New Milford, N. J. 
Rd. No. 1, Box 249, Jamesburg, N. J. 
George St. and North Ave., Melrose, Illinois 
500 W 60 St., Seattle, Wash. 
1071 Rochester Road, Royal Oak 3, Mich. 

mitte aga Liibant, Johannes 
mitte aga Priks, Erich 
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Järgmine Meie Side (nr. 3) ilmub Korp! Rotalia 45. aastapäeva 
numbrina 1. oktoobriks vii! Alfred Kalmeti toimetamisel. Palume 
saata kaastööd võimalikult aegsasti toimetajale aadressil: 
St. Södergatan 59 IV, Lund, Sweden. 

Käesoleva numbri toimetajad, vii! Ubakivi ja confr! Upsi-
Sherwood, avaldavad oma isiklikku tänu kõikidele virkadele 
sulerüütlitele meie ridades, kes innukalt oma kaasvendlust 
demonstreerisid pakkudes aegsasti ja kõhklematult kaastööd. 
Oleme veendunud, et säärane ja avaramgi kaas- ja koostöö levib 
pidevalt ja imbub kõigisse meie eluavaldusisse. 
Pilt väljendavat enam kui sõnad— toimetaja vii! Ubakivi on selle 
M.S.-ga enam rahul kui all oleval "sailfish^" saba peal jaluta
misel Acapulcos. 
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Nr. 3 IX aastakäik Lund, 1.10.1958 a. 

Toimetus: Tõnis Kelder, Fellx Koop, Kristjan Joost, Ivar Derrik, 
Alfred Kalmet, Valter Põder, Paul Mägi, Oskar Riatmäe, 
Felix Laansoo, Abel Käbin, Helmut Sandström. 

S A A T E K S  

M E I E  S I D E  

4b-dal aastapäeval tervitaD Kõiki kaaavendi lähedal ja kaugel! 

Mõtleme tänutundes meie asutajaile liikmeile, kes novembris 1913 Peter-
ouria panid aluse meie akadeemilisele Kodule selles teadmises, et Uhlael 
Jõul auudavad eesti akadeemilised noored kantuina ühiseiat aateist, midagi 
suuremat saavutada oma isiklike Kui ka rahvuslike paleuste taotlemisel. 
Ümstunne - milles on leidunud pai Ju õilist tahet ,1a teovõimet, nooruse -
vaimustust 1a elutuld - m õpetanud meid kergemini Ületama eluraskusi. 

4^-e aasta kestel oleme oaa võtnud vaba Eesti riigi raiumisest. 01«me 
näinud oma iseseisvuse õitsengut Ja nautinud kosutavat rahu, siin aga kr 

hävingut ja leina. 

Paljud meist on lõpetanud oma m°ise rännaku Ja mitmed on suikunud ^ka
le unele võõrasse mulda. Teised on valgunud laiali mööda maailma otsides 
oglka^ kuhu luua ima uut kodu. 

Korp! Rotalia on saanud globaalse mõiste la ta pUUab ka paguluses käia 
neid radu ja Piimas pidada tähiseid, mis tema asutajate poolt on ülesseatud. 

Kuri saatus on annud meie kallile kodumaale valusaid hoope, nille all 
peaksime kokkuvarlienud olema. Seda pole aga sündinud. KUU leidub siin 
Kuninglikus Rootaia kui ka köik.lal üle merede võitlejaid ühise lipu ai 1, 
kel i =de südrn^s on Igatsus sinise kodumaa tseva järele J= palav armastua 
selle muata pinna Ja roheliselt haljendavate aaaade Ja niitude vastu, Ja 
hinges tuline võitlufhimu toore vägivalla Ja ülekohtu vastu. Loodame, et 
õigus pääseb võidule Ja uus koit paistab meie kodumaale. 

Sellepärast ei tohi anduda apaatsusele ega Jääda vaid mineviku Uude Ja 
varjude meenutamisele, vald teadkem, et ausus, kindlus ja iseteadvus » 
sedg vajame nüüd Ja tulevikuakll Meie paljukannatanud kodumaa vajab oma va-
badusekoidikul Maarjamaa poegi, kes ühismeeles ja sõpruses asuvad - üles
ehitustööle. 

Korp! Rotalla pere liikmeil paguluses on eriti suur ülesanne. Meie pea
me edasi kandma Je .andma oma noorllikmeile aeda vaimu, mis valitses kodumaal 
Rotalias. Ärgem laskem end ümbervormlda võõrastest oludest Ja võõrast vai
must - pidagem vankumatult kinni meie rahvuslikest tõekspidamistest! 

Teadmine, et ka ookeanitagustes kaugustes leidub meie ühlspere kilde,mis 
vormitud samast vaimust - aee andku meile Jõudu nüüd Ja tulevikus ! 

Siinkohal avaldan aügavat tänu keasvendadele kõigil mandreil sõbraliku 
kaastöö eest MEIS SIDE nr.3« toimetamisel. 

Pean kahetsusega mainima, et oalJu häid artikleid on tulnud ruumipuudu
sel välja Jätta. Need aga ilmuvad kindlasti MEIE SIDE nr.4, New Yorgis. 

Eriti avaldan tänu kaasvil! Aleksander Daniel'iie kunatikauni kaane val-
miatamiae eesti Alfred Kalmet 

vii! Rot! 
Lundis 1.okt.1958. MEIE SIDE nr.3-da toimetaja 
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AASTAPÄEVAKS 

Viimastel aastatel on korp 1 Rotalla organisatsioon arenenud kahes suunas: 
on kohanenud kodukorra alustele, seega asudes oma püsivale struktuurile,ning' 
teiseks, on tekkinud uusi organeid, seega sidunud rotalusl tihedamalt omava
hel ning loonud uusi eeldusi Järelkasvuks. NII on läinud aastal Rootsis, Gö
teborgis rakendunud Rotalla konvent. Teame, et Rootsis konvendi rakendamise 
küsimus on olnud arutusel ka varematel aastatel, kuld edasi lükatud olnud, 
sest eeldused polnud veel küllalt küpsed. Läinud aastal Rootsi koondises pea 
Uhel häälel - ainult kahe erapooletuks Jäämisel - tehtud otsus konvendi ra
kendamiseks Göteborgis näitab, et eeldused olid seks olemas. 

Pea samal ajal, kui Rootsis otsustati konvendi rakendamine Göteborgis,ot
sustati Kanadas konvendi osakonna kinnitamine Vancouveris, B.G. Nimelt kin
nitamine, sest seks ajaks oli osakond end korraldanud Ja omale organid vali
nud. Kahele confr! Toronto konvendi poolt antud volituste alusel ,B.C. üli
kooli Juures 1!1! vastu võtta Ja osakonda organiseerida, umbes aasta Jooksul 
kujunes konvendi osakond. 

Rotalla organisatsiooni kujunemisele ongi Iseloomustav, et enne, kui üka 
organ, kui niisugune, rakendub Ja oma õigustesse ning kohustesse astub,käib 
selle eel pinna ettevalmistamine. See tagab uuele organile püsivama aluse. 

Läinud aastal asusid rotallased Ühendriikide Läänerannikul organiseeruma. 
Läbirääkimised ja kirjavahetus ellukutsutava osakonna, USA vii! koondise ning 
konvendi vahel New-York'ls kestsid kuni selle suveni. Praegu Juba tegutseb 
vii! koondise osakond Läänerannikul, kellel New-Yorkl konvendilt volitused 
võtta vastu 1!1! Ja anda nendele konvendi kasvatus.Läänerannikul on eesti rah
vusest üliõpilasi. Eeldused Rotallale sealt Järelkasvu leidmiseks on olemas. 
Peaasi aga on, et seal Juba elunevad rotalused kujundavad kohapeal Rotalla 
organi. 

Näib, et tänapäevaks on Rotalla organisatsioon ulatuselt kujunenud Juba 
selliseks, et see seob rotalused igal pool, kus neid sel arvul lähestikku 
elamas, et korp'1 organi loomine on võimalik. See tähendab aga seda, et kui 
võime pisut hinge tagasi tõmmata meie korporatsiooni organisatsiooni arenda
misest horisontaalselt, siis seda enam tööd on organisatsiooni kujundamisel 
vertikaalselt, süvendamise sihis. 

Eestkätt on vajalik võimalikult tihe läbikäimine - olgugi ka ainult kirja
vahetuse teel - üksikute Rotalla organite vahel. Seegi on tõhus vahend üks
teise hästi mõistmiseks. Vll! kogu Juhatus praeguses koosseisus ei või teha 
kelleglle etteheiteid, nagu ta poleks küllalt Informeeritud Rotalla organite 
tegevusest maalimas. Ka pole lahkuminevaid seisukohti meie korporatsioonis 
põhilistes küsimustes, olgu otseselt korp'1 ellu puutuvates küsimustes või 
laiemale pinnale ulatavates ideoloogilistes seisukohtades. Olgu ka ära märgi
tud, et vll! kogu Juhatuse ükski ettepanek pole vll! koondistes Jäänud kinni
tamata. Ettepanekud Ja otsused protokollide näol on ametlikud asjad, aga sel
le kõrval on olnud ka koostöö vill kogu Juhatuse Ja vllI koondiste Juhatuste 
vahel kõigiti, hääs arusaamises Ja kooskõlaline. 

Päevakorras püsib endiselt pealekasvava eesti akadeemilise haritlaskonna 
küsimus. Praegu on üle terve maalima umb. üks tuhat eesti rahvusest üliõpi
last.Tõeliselt on vist pisut rohkemgi. Elu hakkab aga näitama, et pärast Üli
kooli lõpetamist organlseerumata lõpetajatest suur arv kaob jäljetult eesti 
rahvuslikult rindelt. Kaob ka organiseeritutest, kuid palju vähem. 

Kahjuks puuduvad andmed, kui suur arv tuhandest eesti üliõpilasest kuulu
vad eesti akadeemilistesse organisatsioonidesse. On ainult teada, et Toronto 
ülikoolis immatrikuleeritud eesti rahvusest meesüllöpilastest 1958 I sem. 
kuulusid Rotallasse 24,656. Seda protsentarvu ei saa aga võtta ülemaailmses 
ulatuses ei Rotallasse kuulumise ega ka organiseerumise mõõdupuuna. 

Kuidas tekitada huvi Ja usku keskkoolidest tulevatel Ja ülikoolidesse as
tuvatel eesti poistel eesti akadeemiliste organisatsioonide vastu, kusjuures 
need noored mehed möningalgl Juhul ei valda enam kuigi ladusalt eesti keeltki 
- see on probleem , millele ei saa anda üldist lahendust. 

Kahekaateistkümmend aastat tagasi ühel augusti kuu õhtul kuulutati Nõmme 
miilitsajaoskonnas Rotalla vii! kogu sulgemise otsus. 

Kuni elab veel rotalusl, pole Rotalla suletud ega surnud. Sulgemisele Järg
nenud neil aastat elas Rotalla pöranda-all Ja tema organid ning volinikud te
gutsesid salaja. Oma neljakümnevllendale aastapäevale läheb Rotalla hoopis 
uuelt, kuld vanadel ära proovitud alustel kujundatud organisatsioonina. Mär
kamatult nagu on peale kasvanud Juba uus generatsioon rotaluslgl. Kes on se
da teinud, kes on selle nõnda kõik korraldanud ? Noorimast rotaluaest vani
mani on iga Uks kannud hääd tahet ning tegusid Rotalla vara-alta. Finasve -mad 
on kUll kaugel, ookeaanlde taga, aga kui rotalused on nad lme-lähedal,nagu 
k o o a  ü h e l  õ u e l .  N i n g  ü k s m e e l e s  J a  I s e t e a d v a l t  
I s t u m e  4 5 . a a s t a p ä e v a l  k o m m e r s i  l a u a  J u u r -

d 9* A.Käbin 

Vll! kogu esimees 
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MÖTTEMÖLGUTUSI SÜNNIPÄEVAL. 

Aastad aina kaovad! Juba aaab Rotalla 45-aastaseks. See pole Just eriti 
kõrge vanua ega ka pärla polalkeselga praegusel rahutul Ja aündmuate rohkel 
ajajärgul, kua organisatsioone on aurnud enne veel, kui nad olekald auutnud 
öletl Jalgu alla saadagl. Need on olnud Imelikud aaatad. Nlmellaelt on 
neid küll 45, aga lähemal vaatlusel leiame, et tõesti produktiivset aega, 
kus on võidud rahulikult töötada, koguda Ja koauda, on olnud ainult 15 aas
tat: 1924 - 1939. 30 aastat on olnud aina uuesti otsast algamine, oludega 
kohanemine Ja uute eluvormide otsimine. See kohanemine,kujunemine Ja muga
nemine kestab praegugi edasi. Kui mönl arvab, et nüüd oleme Jõudnud kindla 
vormini, kua pole enam mingeid suuremaid muudatusi oodata, siia oleka aee 
aamaaugune enda petmine nagu Hltlerl omaaegne uniatua 1000-aaataaeat Suur-
Sakaamaaat völ aelle unistuse purustajate vaga soov maalima Ja aelle varade 
Jaotamisest oma vahel. Kölk on senini läinud hoopla telaltl, kui on ette 
plaanltaetud. Palatab, et elu Ja sündmused käivad kõrgemate seaduste Järgi 
kui riigimeeste soovid Ja kokkulepped. 

Aastate keatel on ka Rotalla atruktuur Ja siseelu läbi teinud suuri muu
datusi. NII mõnigi asi on läinud hoopis telaltl, kui vanad töalaed burŠld 
olekald soovinud. Kaa need muudatused on olnud head völ halvad, seda küsi
must ei saa öletl üles töatagl, aeat need on olnud paratamatud ja oludeat 
tingitud. Rotalla kaevu aelsukohaat on olnud kasuks, et aeda arengut pole 
püütud väglai takistada. Olulised kaavatuallkud eeamärgid on Jäänud endiseks 
Ja erillat rõhutamist on leidnud vöörall kaavava akadeemilise nooruse tut
vustamine eesti kultuuriga Ja eesti rahvuslikkude taotlustega, et neid vir
gutada Ja rakendada nende püüdluste Jätkamiseks. 

Omat,tegevuse edukaks arendamiseks vajab iga organisatsioon teatavaid eel
dusi. Üks olulisemaid on, et oleka koht, kua aaaka segamatult oma tööd teha 
Ja asju ajada, a.o. oma maja völ korter. Eriti oluline on see korporatsloo-
ni-taollsele intiimorganisatsioonile, kus peamine tegevus seisab omavaheli
ses tihedas läblkälmlaea Ja aiaemiaea kaavatuatööa. Seepärast on ka Rotalla 
Iga uueatl algamlae perioodi ealmeaeks Ja auurlmaka mureka olnud leida so
biv Ja majanduslikule kandejõule vastav korter. NII oli aee Peterburla, Ber
liinis Ja Tartua. Mäletan, kuldaa Tartua murti pead aastaid aelle probleemi 
kallal, otalti, arutleti Ja sondeerltl pinda majanduslikkude eelduste kohta. 
Võttis mitu head aastat, enne kui Jõuti kõike korraldada Ja endale mugav ko
du luua. See nõudis üsna suurt majanduslikku ohvrimeelsust kõigilt. Ometi 
oli see õigesti Ja ettenägelikult tehtud. NII sai Rotalla endale tugeva alu
se kaavuka Ja konvent toreda kodu tegevuaeka. Kui aeda poleks tehtud Ja neid 
majanduslikke ohvreid kantud, siis poleks Rotallal olnud seda positsiooni, 
mla tal kodumaal viimati oli, ega oleks olnud ka neid eeldusi, millele võis 
paguluses organisatsiooni uuesti Jöudaaatl üles ehitada. Nõnda et need, kes 
olid oma raha selleks ettevõtteks andnud, olid kapitali õigesti paigutanud, 
sest raha muutus mõne aja pärast väärtusetuka Ja ka isiklikud varad, mla ael
le eeat oleka võidud muretseda, läkald kaduma. 

Varsti on Rotalla olnud maapaos niisama kaua kui Iseseisval kodumaal. 
Igal mandril ja maal on meil olnud sama mure Ja vajadus - korter konvendile. 
Oma maja peale ei Julge praegu keegi töalaelt mõteldagi. Asja teeb raskeks 
see. et Jõud Ja võimalused on killustatud mitme maa peale. Igatahea on Kanada 
Ja Ühendriigid oma konventide ulualuae küaimuse lahendanud. Olgu need siis 
head völ halvad, nad on sllekl omad, kus völb segamatult olla, tulla Ja min
na. Paistab, et sealne tegevus on ka edukam. 

Rootsis on korterlküaimua aenlnl lahendamata. Mõne aja eest astusid meie 
Göteborgi liikmed Julge sammu Ja asutasid konvendi. Neile oleks oma ruume hä
dasti vaja. Kui tahame, et aealne tegevua oleka vlljakaa ega sulkuks aega
mööda varjusurma, siis tuleka meil selle eest hoolitseda, et nad saaksid en
dale sobivad ruumid. Kuldas oleks, kui katsuksime luua majandusliku aluae Ja 
kindlustuse selleks, et Rotalla Euroopa ainuke konvent vöiks soetada endale 
sobiva ulualuae? On töal, et meie vlllatlaapere auure oaa majanduslik olukord 
alln maal pole Juat hiilgav, ühe oaa oma pole aga ka mitte halvem kui kodu
maal. Hea tahtmise Juurea tuleksime ehk aelle üleaandega tolme. Igatahes on 
aal tõsise kaalumise väärt. Kui tahame, et Rotalla Rootsis pikapeale välja 
ei aure, alla tuleb meil korterlküaimua Jaatavalt otauatada. Mõtelgem ka sel
lele, et krooni kurss langeb pidevalt! 

Vambola Klauren 
vll! Roti 
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KOHTUMINE ROTALIAGA. 

Rahvuallse 1a kodanllae Ilmavaatega Akadeemilise selts

konna otalmlael kohtusime Rotallaga. 

Konservatiivsetest Eeatl taludest võrsunud Ja oma keskharidus lõppllhvl 
saanud Vene revolutsiooni, Saksa okupatsiooni Ja Eeatl Vabariigi kujundami
se ajal, otsisime nii individuaalselt kui ka grupina kontakti Eesti harit
laskonnaga Tartua 1920-23. See ei olnud sugugi kerge ülesanne, kuna selle
aegne õppiv noorsugu oli küllalt kirju niihästi mentalldeedllt, kui ka Il
mavaatelt. 

Revolutalooni läbiteinud rahvas on tavaliselt antlkodanllne Ja nii oli 
ka meie rahvaa aeda auurea enamuaea: Aautava Kogu valimisel aaadl tugev 
antlkodanllne majoriteet. 

Telaeka moodaaka Jooneka sel ajal oli boheemaus, mla ei piirdunud mitte 
Ukal kirjanikkude Ja luuletajate seltskonnaga, vald ajaa oma Juuri ka 
nooraukku. 

Kolmandaks Eeatl vaimule vööraka nähtuseks oli aelleaegaelt Balti saks
luselt Ja Vene aadlilt eeskujuks võetud nobbism laiutamine Ja ülespuhutud 
esinemine. 

Otsisime töslat haritud Eeatl aeltakonda. Kälaime ka "proovlpeal", kus 
meie kui maapoisid proovijatele suurt imposantsust ei saanud pakkuda Ja lae 
ekaamlneerljaid alahindasime. 

011 piinlik seisukord: kauem ei sündinud olla organiseerimatu. Selleaeg
ses Akadeemilises Põllumajanduallkua Seltsis arutaa grupp põllumajanduse 
üliõpilasi koos prof. P.Köppuga olukorda Ja vilmaae kaudu saadi kontakt 
Tallinna põllumajanduse tegelastega Ja poliitikutega. Sealtpoolt oldi huvi
tatud, et Tartus tekiks üks värakem Ja Eesti maavaimule rohkem rajanev üli
õpilaste organlaataioon. Kas see pidi tulema korporatsioon, selts või klu
bi, polnud algusea tähtla - tähtia oli homogeenaua Ja valm. Lubati ka aine
list toetuat, kuna uue organisatsiooni kälmapanemine vana vaimuga Tartus 
polnud mitte nii lihtne Ja uustulnukad polnud alati teretulnud. Sellepä
rast pidi esinemine algusest peale olema Jõuline Ja soliidne. 

Aeg venla Ja pealetulev pealeaõjaaegne majanduakrlia tömb-s mitmestki 
kavatsusest kriipsu läbi. 

Umbes samal ajal algasid Tallinna Rotalla vilistlased otsima võimalusi 
Tartus konvendi avamiseks. 

Prof. Kõpp oli astunud kontakti Rotallaga Ja ka meie püüdsime hankida 
andmeid Rotalla kohta. Teadsin sel ajal William Toomingast kui Eesti Pääste
komitee liiget, Paul Mägi Ja prof. Uluotsa, kes oli meile Eestimaa agraar-
öiguse ajaloo ettelugejaka. 

Kui alla Maarja mõisas prof. Kgppu Juures Rotaalla vilistlaste Ja meie 
grupi üliõpilaste esindaja poolt informatsiooni koosolekul vastuvõetud sei
sukohad teatavaks said, alls oli ka otsus Rotallaga Uhinemiseks tehtud. 

Esimestena võeti Tartua Rotallasse vastu prof. Kõpp Ja üliõpilased Vol
demar Ojamaa, August Ealaa, Gleb Jakobson, Abel Käbin, Peeter Klnt, Jaan 
Rebane, Enn Terasmäe, Jakob Welitar Ja Nikolai Vlllup. Mitmed meie gruppi 
kuulunud üliõpilased Jäid silakl eemale, kuna nad ei pooldanud korporatiiv
set korda. Tõnia Klnt Ja Aleksander Onno tulid üle Vlrooniaat. Tallinnast 
koopteeruald mitmed vanemad tegelased, nagu Jaan Teemant Ja mitmed kõrgemad 
sõjaväelased. 

Rotalla start Tartua oli Jõuline Ja aee tõi ainna palju väraket eeatl 
vaimu Ja aitas tuulutada Ja väljapuhastada meile enne revolutalooni aega 
päranduseks Jäänud vöõrarahvusllsi kombeid Ja mentaliteeti. Tänu vlllatlaa-
te Kõppu Ja Uluotsa energilisele tegevusele oli uute liikmete Juurdetulek 
auur, nii et Rotalla end Eesti iaeaelavuse aja lõpuks suuremaks korporat
siooniks võis pidada. 

See oli Eesti vaim, mis kandis Ja tiivustas Rotaliat Ja see oli Rotaalla 
valm mla hiljem Eeatl omariiklusele andia palju tugevaid müüriklve. 

Keatku see Rotalla vaim ka ekalllla Ja ärgaku sama apontaanauaega kord 
Uues Eestis, nagu ta tõusis omal ajal Tartus. 

Jakob Welitar 
vii! Rot! 
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EESTI JA SAKSA KORPORATSIOONIDEST TARTU ÜLIKOOLI 

JUURES 1918 - 1940 

Eeatl Maapäeva kuulutamine körgemaka võimuka Eeatla - 28 novembril 1917 
aaatal oli põhjapaneva tähtauaega rllkllkuka aktlka laeaelava Eeatl Vaba
riigi rajamlael. Eeatl üliöpilaakond nägi ette tuleviku Vaba Eeatl kujune-
mlat Ja eneae kohustavat oaa Eeatl laeaelsvuae klndluatamlael. Neil päevil 
eeatl akadeemlllae noorsoo organiseerimine aüvenea Ja tlhenea. Korporat-
aioonldeaae organiseerunud eeatl Üliõpilased olid aautanud Eeatl Korporat-
aloonlde Liidu 1915 aaatal Ja aellega loonud autoriteetee keakuae oma elu 
korraldsunlaeka Ja Uldlaeka suunamlaeka. Eeatl Korporataioonlde Liit - EKL -
tegutaea kooatööa Eeatl üliõpilaste keakae organiga - Eeatl Üllöpllaate Le
he Aaemikkude Koguga, milline oli asutatud Tartua 1913 aaatal. 

Eesti Korporataioonlde Liitu kulusid tol ajal kõik Vene riigi piires ole
masolevad eeatl korporataioonld, arvult vila - Vlronla vRlla), Fraternltaa 
Eatlca, Sakala, Ugala v Tartu) Ja Rotalla vPeterburi). Uue eeatl rahvusliku 
korporataioonlna aautatl 28 Jaanuaril 1918 aastal Tartu Ülikoolis rohutea-
dust õppivate üliõpilaste Ja ülikooli lõpetanud rohuteadlaste poolt Frater
nltaa Llvlenaia. Värvidega - violett, roheline, valge - aatus Fraternltaa 
Livienala avalikkuse ette. 

Eesti Vabariigi väljakuulutamine 23 Ja 24 veebruaril 1918 aastal Ja sel
lele vahetult Järgnenud Sakaa okupataioon märgivad uue ajajärgu algust Eea
tla. Sakaa okupatsiooni ajal aelaid Eeatla adminiatratiivaete ühikute eea-
otaaa Sakaa klndralkomando poolt nimetatud Isikud. Valju poliitilise surve
ga tökestatl eestlaste poliitilist eneseavalduat. Koolipoliitikas Ja haridu
se alal rõhutati kaugeleulatuvaid sakaaatamiatendentse. Tartu Ülikool korral
dati saksakeelseks, aaksarahvuaest õppejõududega. Kõik aee tolmua erapooletu 
Eeatl Vabariigi territooriumil Ja ei olnud kooakõlaa Eesti rahva ega tema 
Juhtkonna soovidega. Rahvuallkult mõtlev eesti üliöpilaakond ei oltiud selle
ga nõus. 

Eesti üliõpilasorganisatsioonid asusid Tartus Saksa okupatsioonivõimude 
poolt avatud ülikooli suhtes eitavale selaukohale, ei võtnud oaa ülikooli 
pidullkuat avamlsetalltusest ega registreerinud endid ka uuesti avatud Tar
tu Saksa Ülikooli Juures. Eeatl üliõpilased ei ilmunud õppetööle, väljaarva
tud üksikud erandjuhud Ja Fraternltaa Eatlca. 

Eeatl Vabaduaaõda, mla algaa novembrikuul 1918 aastal, haaras enesega 
kaasa eesti akadeemilise noorsoo. Eesti üliõpilasorganisatsioonide esindus
kogu tegi otsuseks, et üliõpilased aatuvad Eeatl rahvaväkke vabatahtlikult. 
Vaatavaalaullne kohustav reaolutaloon vyeti vaatu 26 novembril 1918 aastal. 
See otsus leidis teostamist. Riias tegutsenud korporatsioon Vlronla liikmes
kond astus vabadussõtta Ja suur osa nendest võitles soomusrongide koossei
sus. Korporatsioon Ugala otsuataa aetuda Vabadussõtta in corpore. Sõjatege
vusest võtsid osa ka Peterburist Tallinna asunud Rotalla liikmed Ja kõikide 
eesti korporatsioonide liikmete rõhuv enamik. Ka Tartu Saksa korporatsiooni
de liikmeid Ja vlllatlaai võttis Eesti Vabadussõjast oaa Ja nemad võitlesid 
peamiselt Balti pataljoni koosaelaua. 

Eesti Ülikooli avamine tolmus Tartus 1 detsembril 1919 aastal. Eeslil Va
badussõja võidukas lõpp 1920 aaatal Ja.oma - eesti õppekeelega Tartu Ülikool 
- töid üliõpilasellu suuri muudatuai. Üliõpilaskonna moodustavad tollest 
ajast alates oma rõhuvas enamikus eestlased, Söjategevuseat vabanenud üli-
öpilaaed võlaid Jatkata oma poolelijäänud õpinguid. Sõjapäevil soikunud üll-
öpilaaelu Ja organisatsiooniline tegevus elavnes ning näitas suurt arengut. 
Väljaspool Tartut tegutsenud eeatl üllöpllaate korporatsioone aaus Tartusse. 
Riias tegutsenud Vlronla registreeris end Tartu Ülikooli Juures 1920 aas
tal. Tema vilistlaskogu ostis korporatsioonile maja Tartu südalinna, Lai 
tänav nr. 30. Detsembrikuu kolmandal päeval 1920 aaatal aautatl uue eeatl 
rahvuallku korporatsioonina Revella, väliamärkidega müta Ja lint värvides -
roheline, muat, valge. Revella aautajalka oli grupp Sakalast välja astunud 
rebaseid. Asutajate hulgas oli ka dr. med. Hgrbert Normann, kes oli olnud 
Frat. Academlca liige. Ta oli hiljem Tartu Ülikoolis profesaorlka. Rotalla, 
milline oli tegutaenud Peterburis Ja tegutses peale Esimese Maailmasõja lõp
pemist Berliinis, aaus Tartusse 1924 aastal. Tema ajutine korter asus Nar
va tänavas, vastu Peetri kirikut, kust kolis algava sügissemestri eel end. 
Fraternitas Rlgensise korteriaae, Lille tän. nr.3, südalinna vaiksesse kõr
valtänavasse. Põlised Tartu korporatsioonid, Fraternitas Estlca, Sakala Ja 
Ugala Jatkaaid endiselt oma tegevuat. Eesti üliõpilaste arv suurenes Tartu 
Ülikoolis iga aastaga. Noori üliöpllaal organlaeerua korporatsioonidesse Ja 
need paisusid oma liikmete arvult enneolematult suureks. Intensiivselt te
gutaea Eeatl Korporataioonlde Liit, mille kooaaelau kuuluald noil päevil 
selle asutajad - Vlronla, Frat. Estlca, Sakala, Ugala Ja Rotalla. Fraterni
tas Llviensls kui "rikaste apteekrite" poolt asutatud korporatsioon, sai ko
heselt enesele hea majandualiku aluse Ja tegutses võrdlemisi auure liikmes
konnaga väljaspool EKL'u, kuld oli sellega kartell-leplngus. Sinna voeti 
vastu ainult rohuteadust õppivaid üliöpllaal. Alles hiljem muutis Frat.Ll
viensls oma põhikirja ning hakkas vastuvötma ka teiste teaduskondade üll-



õpilast? EKL-ga oli karteil-lepingus ka Revella, milline oma liikmete arvult 
pidevalt kaevas. 

Iseseisvate Eesti,Läti,Leedu Ja Poola riikide tekkimisega asusid tegevus
se nendes maades ka omad rahvuslikud ülikoolid. Selle tõttu lahkus Tartu 
ülikoolist oma kodumaale edasiõppima hulgaliselt teistest rahvustest Üliõpi
lasi. Balti sakslasi siirdus Saksamaale, venelasi oli läinud Venemaale, lät
lasi, leedulasi Ja poolakaid oma kodumaa Ülikoolidesse. Riias tegevust alus
tanud Läti Ülikool koondas sinna lätlasi Ja Läti aladelt pärinenud balti
sakslasi. Koos nendega lõpetasid oma tegevuse Tartus mitmed ttllspllaste kor
poratsioonid. Kõige vanem nendest, Guronla, registreerus Riia Ülikooli Juu
res Ja Jatkas oma tegevust Riias, samuti Frat. Rlgensle. Vanadest Tartu Sak
sa korporatsioonidest Jatkasld oma tegevust Tartus Estonia, Llvonla, Neobal-
tla Ja Fraternitas Academlca, millised kuulusid Ch!C!-sse. Estonia oli 
peale Guronla asumist Riiga, Tartus kttlge vanemaks üliõpilasorganisatsioo
niks. Tema konvendi korter asus Vallikraavi tänavas nr.9 oma vilistlaskogule 
kuuluvas maj as,mille taga aaus ka välke aed. Asukoht oli looduslikult ilusas 
kohas, Toomemäe Jalal Tähetorni Juures. Korporatsioon Estonia oli esimene 
Üliõpilasorganisatsioon, milline ehitas omale maja Tartusse, korporatsiooni 
nõuetele sobiva plaani Järele. Tol ajal ehitati maja Tartu linna servale, 
Karlova mõisa väljakule, suurele Ja avarale krundile. Maja ümber Istutati 
park Ja rajati iluaed ühes muruväljakuga Ja rlngsõldu-teega maja ette. Tartu 
linna kasvamisega Ja linna piiride laienemisega Jäi maja varsti linna piiri
desse Ja paiknes Tähe tänavas nr.29. Esimese Maailmasõja ajal vjjetl maja Ve
ne tsaariarmee valdusesse Ja oli sõjaväe kasutuses ka Eesti Vabadussõja ajal. 
Eeatl Vabariigi ajal Estonia enam ei kasutanud seda suurt maja, kuna liik
meskond oli jäänud väikesearvuliseks. Maja üüriti välja ning seal asus Ees
ti Vabariigi algpäevil Karlova Korralduse Selts ning hiljem Tartu Eesti Maja. 
omanike Selts. Estonia endises suures saalis peeti pidusid, koosolekuid, ku
na väikeses saalis Ja endises söögitoas, tegutses alaliselt restoran. Suvel 
korraldati seal aiapidusid. Sageli korraldati ka maadlusvõlstlusl, kus käi
sid maadlemas Ja pomme tõstmas meie elukutselised kui ka asjaarmastajad ras— 
Kejöustlku atleedid. Noil päevil on seal maadlejana esinenud ka meie praegu
ne vilistlane, dlpl. majandusteadlane Eduard Lampson. 

Llvonlal oli oma maja Tartus Veski tänavas nr. 13 Katoliku kiriku lähedal 
See maja oli ehitatud samas stiilis nagu Estonia majagl, kuld ajaliselt hil
jem Ja oli tunduvalt väiksem. Ehitajaks oli olnud sama arhitekt, kes oli ehi 
tanud Estonia maja. Llvonla liikmeskond oli väga väikesearvuline, palju välk 
sem Estonia omast. Põhjuseks oli, et Llvonla vilistlaste enamik oli pärit 
L^una Eesti Ja Põhja Läti aladelt Ja Llvonla vilistlaste poegi öppls Riia 
ülikoolis. Llvonla vilistlasi oli väga palju siirdunud Saksamaale. 

Neobaltla konvent aaus ka omas majas. Tartus Kastani tänavas nr. 1. Liik
mete arv oli suurem Llvonla omast, kuld enam vähem võrdne Estonia liikmete 
arvuga. 

Fraternitas Academlca oli omas majas Tartus, Veski tänavas, Llvonla lä
hedal. Tema lliJonete arv oli, võrreldes teiste Saksa korporatsioonidega kõi
ge suurem. Alates 1922 aastast tegutses Frat. Academlcal osakond Berliinis. 
Neid võis näha ka rohkem osa võtmas üliõpilaskondlikust tegevusest Ja liiku
mas seltskonnas. Estonias, veel enam Llvonlas, oli esindatud balti aadlit 
kaunis arvuliselt. Neobaltlas oli aadlitiitleid kandvate liikmete arv võrdle
misi väike Ja veelgi väiksem oli see Frat. Academlcas. 

Need neil korporatsiooni moodustasid Tartu Saksa Ghargierter Convent'1 
IDorpater Deutscher ChlCl), mida ametlikult eesti ülikoolis registreeritud 
organisatsioonide liiduna nimetati Tartu Saksa Korporatsioonide Esindajate 
Konvent. See liit märkis oma ametliku asutamlsajana 3.okt.1834 ^mõningate 
allikate Järele 1832). Juhtivaks organiks oli eestseisuste koguvChiCIJ mis 
koosnes kolmest liikmest. Presideerlb vanuse Järjekorras Iga korporatsioon 
Uks semester. Nendel oli omavaheline üliõpilaskohus vBurschen Gericht) mis 
arutas Ja karistas korrarikkumisi. Tartu Saksa Korporatsioonide Esindajate 
Konvent vD.D.Ch.C.) seisis kartell-leplngus lvastastikune teine-telse tun
nustamise Ja auasjade ajamise leping), Tartus asuva korporatsioon Fraterni
tas Pharmaoeutlca Dorpatensis•ega Ja Riias asuva Saksa Korporatsioonide Esin
dajate Konvendiga CIC!) Ja Tartus tegutseva end. Riia eesti korporatsiooni 
Virooniaga. 

Tartus tegutsevatest Saksa korporatsioonidest seisis väljaspool Ch!C!-d 
fraternitas Pharmaceutica Dorpatensis. See korporatsioon oli asutatud Tartu 
Ülikoolis rohuteadust õppivate üliõpilaste poolt 24 märtsil 18?2 aastal kui 
Verein studierender Pharmazeuten zu Dorpat". Aastal 1910 muudeti see orga

nisatsioon korporatsiooniks. Temal oli Riias osakond korporatsioon "Cottonla" 
nime all• Frat. Pharmaceutica Dorpatensis'e liikmeskond ei olnud suur kuid 
korporatsioon seisis majanduslikult heal järjel. Nendel oli oma,kahekordne 
võrdlemisi suur maja Ilusa alaga Tartus Lille tänavas nr.16. Eesti Vabariigi 
päevil muudeti põhikirja, võeti nimeks korporatsioon Baltonla Ja liikmeteks 
võisid olla ka teiste teaduskondade üliõpilased. 
Väljaspool Ch!C!-d seisid veel Fraternitas Normannla Ja Fraternitas Dop. 

patensls. Fraternitas Normannla oli asutatud 1909 aastal Peterburis. Asus* 
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Tartusse Ja registreerus E.V.Tartu Ülikooli Juures 1920 aastal. Konvent 
asus Emajõe ääres, ülevalpool Vabadussllda asuvas Saksa Söudeklubl Dorpa-
ter Ruderklub) maja teisel korral. Fraternitas Dorpatensis oli asutatud Tar
tus aastal 1854, Veterinaarinstituudis loomaarstiteadust õppivate üliõpilas
te poolt. Enne Tartu Eesti Ülkooll ellu kutsumist s.o. Vene ajal, oli Looma
arstiteaduse Instituut iseseisev kõrgem õppeasutus. E.V.Tartu Ülikooli loo
misel aga liideti Veterinaar Instituut Tartu Ülikooliga Ja nimetati looma
arstiteaduskonnaks. Sellest ajast arvates registreeriti ka korporatsioon 
Frat. Dorpatensis Tartu Ülikooli Juures tegutseva korporatsioonina. Ainult 
loomaarstidest Ja loomaarstiteadust õppivatest üliõpilastest koosnev Frat. 
Dorpatensis muutis Eesti Vabariigi päevil oma põhikirja ning asus vastu võt
ma ka teistes teaduskondades õppivaid üliõpilasi. Kuni 1929 aastani valit
ses Frat. Dorpatenslses asjaajamiskeelena saksa keel. Siis muudeti kodukor
da Ja võeti tarvidusele koos saksa keelega asjaajamiskeelena ka eesti keel. 
Frat. Dorpatensise liikmeskonda kuulus palju eestlasi, loomaarste, looma
arstiteaduskonna õppejõude Ja professoreid. 

Kunagine kõikvõimas Tartu Saksa Korporatsioonide Esindajate Konvent 
<Ch!G!) ei omanud E.V.Tartu Ülikooli päevil mingit tähtsust teiste korporat
sioonide suhtes ega üliõpilaskonna tegevuse alal. Ta tegutses puht Saksa 
korporatsioonide asju korraldava organisatsioonina. ChIC! ei taotlenud EKL-
uga kartell-lepingu sõlmimist Ja seda ei taotlenud ka EKL. Endise Riias te
gutsenud G!C1 liikmena Tartus tegutsev Vlronla oli kartell-leplngus ka Tar
tu GhlCl-ga Ja Vironial oli ametlik läbikäimine Tartu Saksa korporatsiooni
dega. See lepingus olek ei meeldinud aga teistele EKL-u kuuluvatele korpo
ratsioonidele Ja EKL-u soovil Vlronla hiljem lõpetaski lepingu Tartu Saksa 
ChIC1-ga. 

Eesti korporatsioonid kasvasid oma liikmete arvult Jõudsasti. Kiiremini 
kui teised aga kasvas Rotalla. Konvendiruumld Lille tänavas nr 3 olid hea 
Jaotusega, suure saaliga, millel oli hea tammeparkett põrand, millist eriti 
tantsuhuvilised Ja daamid väga kiitsid. Saali otsas asus lava, milline oli 
piiratud klassikaliste Korinthl sammastega. Perekonnaõhtutel Ja koosviibi
mistel mängis laval| tantsuorkester, kommersile Järgnenud koosviibimisel aga 
kutsuti seda paika "Kamtschatkaks" Ja seal istusid Ja tõstsid klaasi kõige 
vägevamad napsuvennad, kes tavaliselt ka kõige suuremat lärmi tegid. Need 
ruumid Jäid arvukale liikmeskonnale peagi kitsalks Ja olukord sundis vaata
ma uusi. Meile, alaliselt Tartus elunevaile langes uute konvendi ruumide 
otsimine nagu iseenesest. Arutasime 1931 aasta suvel confr. Karl Hallik'uga 
ruumide probleemi Ja hakkasime uurima Tartu Majaomanike Seltsi valduses ole
va maja küsimust. Omal algatusel, lima kellelegi teatamata, tegime visiidi 
Estonia vilistlaskogu volinikule vandeadvokaat SchmldVile, kes elas Tartus 
Lossi tänavas, Muusikakooli kõrval asuvas majas. Tutvustasime ennast Ja pa
lusime lähemat Informatsiooni korporatsioon Estonia maja kohta Tartus Tähe 
tän. nr 29. Küsisime, kas Estonia vilistlaskogu on nõus seda maja meie kor
poratsioonile üürima või ka müüma. Advokaat Schmidt oli kõrgetes eluaasta
tes, lahke Ja Jutukas härra. Ta võttis meid oma kabinetis väga sõbralikult 
vastu. Kabineti seinal rippus vana värvitekkel, mille põhi oli tunnistajaks 
Schmidt'i poolt kaasa tehtud kommersside rohkusele. Seintel oli suuri üles
võtteid Estonia liikmeskonnast värvides Ja lippudega, millised tehtud kokku
tulekute puhul. Schmidt tõi välja Estonia maja plaanid Ja dokumendid. Rullis 
need 1 süiti Ja andis meile pika Ja ülevaatliku seletuse Estonia maja saamise-
loost, ehitusest. Ta näitas majaplaanil igat üksikut konvendi ruumi Ja kõne
les mis otstarbeks üks või teine ruum oli ette nähtud Ja kuidas neid oli ka
sutanud Estonia. Lubas meie ettepaneku üle kõnelda Estonia vilistlaskogu Ju
hatusega Ja arvas, et nemad tõenäoliselt on nõus seda maja müüma, või välja 
üürima Rotaliale, kui lõpeb Tartu Majaomanike Seltsiga sõlmitud üürileping, 
mille löputähtaeg on Järgmisel aastal. Schmidt seletas veel, et nemad on sel
le maja ehitanud üliõpilastele teiseks koduks. Nende korporatsioon on nüüd 
Jäänud väikesearvuliseks, kuna paljud vilistlased on siirdunud Saksamaale Ja 
uusi Juuretul!Jald ei ole enam nõnda palju kui varemalt. Lubasime advokaat 
Schmidt'1 poolt antud informatsioonid edasi anda oma vilistlaskogu esimehele 
prof. dr. Jüri Uluotsale Ja lahkusime. Meie jutuajamine oli kestnud ligi kaks 
tundi. Olime oma visiidi tulemustest Ja nähtust ning kuuldust vaimustatud. 
Omavahel asja arutades kippus meie optimistlikke tulevikukavatsusi segama 
kahtlus, et mis siis saab, kui vilistlased ei ole nõus seda ilusat, kuld 
küllalt kallist maja üttrlma, rääkimata ostmisest. Tahtsime korraldada oma 
konvendi asju Ja elutingimusi kõigiti esinduslikult, paremini völ vähemalt 
võrdselt teiste Tartu korporatsioonidega võrreldes. Ilus oma maja oli meie 
tookordseks unistuseks. Otsustasime asja tasa Ja targu edasi ajada olles 
kantud mõttest, et järjekindlus viib sihile. Kõnelesin meie käigust confr. 
Aksel Tomasson'lle, kes oli minu hea sõber. Käisime siis temaga koos Estonia 
maja vaatamas, nii seest kui ka väljast. Sealses restoranis tegime mõned 
napsid. Tegin visiidi vii. Uluotsale Ja kõnelesin temale meie korteri puu
dustest ning Estonia majast Ja käigust advokaat Schmidt'1 Juure informat
siooni saamise eesmärgil. Paistis, et Uluotsale meeldis meie algatus Ja idee. 
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Tasa Ja targu kõnelesime aeda aaJa ka teistele rlllatlastele, Puusepp'ale, 
kea oli vll!kogu laekur, Teder'lle, kes oli kirjatoimetaja, Peeter Kõpp*uie 
Ja aja Jooksul kõikidele, kellega kokku puutusime. Konvendi lilKmetele oli 
aaja aelgeka tegemine lihtne Ja need haaraald mötteat kohe kinni. Eatonla ma
ja meeldis kõikidele. Nüüd völs sageli kohata meie mehi Majaomanikkude Selt
si reatoranla. Ennem ei käinud aeal nendest keegi. Asi ahenes Ja 1932 aasta 
suvel kolis Rotalla Uürlllaena endlaesae Estonia majja. Ümberkolimist aitas 
kiirendada ka meie valduses oleva Lille tän.nr. 3 asuva maja müügile minek. 
Selle ostis ära dr. Bernakoff, kea asus maja ümber ehitama oma soovikohaselt. 

Avarad Ilusad ruumid löld siin eriti head eeldused Rotalla edaspidiseks 
arenguks. Hiljem, 1935 aaata sügisel, sõlmiti ostu leping Ja Rotalla vilist
laskogu oli saanud Ilusa, korporatsiooni nõuetele vaatavalt ehitatud maja 
omaplkuka Tartus. 

Uha suurenev üllöpllaate arv Tartu Ülikoolis, ning vabad Ja lahedad tegut
semisvõimalused tllvustaald üliõpilasi oma Ideede rakendamiseks asutama uusi 
organisatsioone. Asutati korporatsioone Ja seltse. Uue organlaatsloonltüübi
na - tõenäoliselt Soomest völ Rootsist võetud eeskuju Järele - maakondlikke 
kogusid. El tundu usutavana, et maakondlikkude kogude asutamisel oleks tõu
kejõuks olnud Vene Ülikooli päevil tegutsenud vene üliõpilaste "semljat-
achestvod". Need ei omanud oma tegutaemlae päevil kuigi head kuulauat Ja eea
tl üllöpllaaed olid häälestatud rahvuslikult, suunaga Lääne Euroopasse, ning 
kõik mis omas Vene maiku, oli nendele vastumeelne. 

Uue eeatl korporatsioonina asutati 1924 aasta varakevadel "Kungla". Värvi
dega - must, violett, valge, astus Kungla ühel varakevadisel pilvisel Ilmal 
avalikkuse ette, tehes ringsõidu lahtistel kahe- Ja ühehobuae voorimeestel 
läbi Tartu. Kungla värvimütsi põhi oli valmistatud muataet sametist, millele 
oli välja õmmeldud valge rosett. Olin tol ajal koolipoiss Tartu Treffnerl 
Gümnaasiumis Ja Jälgisin huviga seda ringsõitu. Kungla mehi oli palju. Asu
tajaiks olid vanemad üliõpilased, nende hulgas kolm Hugo Treffnerl gümnaa
siumi õpetajat - ajaloolane Ja stud.Jur. August Krooni, füüsikaõpetaja Ja 
stud. rer.nat. Jaan Verendel Ja muusikaõpetaja Pedosaon. Kungla asutajate pe
re oli vördlemlal auurearvullne Ja uute üliõpilaste Juuretulekuga korporat
sioon kaavas kllreatl. Näla, et areneb elujõuliseks organlsataioonlka. 1926 
aasta sügisel aga tekkis Kungla liikmetel tüll korporatsioon Ugala liikmete
ga. Tartus, Tähe tänavas arenes see tüll ühel hlllsöö tunnil löömlnguka,mil
lest palju mehi oaa võttis. Sellel kakelusel, nagu selleat klrjutaa Tartus 
Ilmunud Poatlmeea", olid Kungla mehed ühte Ügala meest tahtnud Juuresoleva 
maja Iluaeda piirava teraviku otsa "vardasse ajada". Seda toimingut selgitas 
õlge piltlikult karikaturist oma Joonisega ajalehes. Kakeluse tagajärjel tu
ll mõnel mehel viibida esimese abi saamiseks lühemat aega haiglas. Asi läks 
politsei kätte, sattus ajakirjandusse Ja oli arutusel Ülikooli valitsuses. 
Kungla mehi leiti süüdi olevat vägivalla tarvitamises Ugala meeste kallal Ja 
kogu selle pahanduse tagajärjel auleti korporatsioon Kungla Tartu Ülikooli 
Valitsuse otsusega. Tol ajal olin Hugo Treffnerl Gümnaasiumi viimase klassi 
õpilane. Kungla liikmeskonda kuulus endiseid Treffnerl gümnaasiumi lõpetajaid. 
Eelmise aasta lennust olid mitmed koolivennad astunud Kunglasse rebasteks. 
Nõnda oli tutvuste kaudu olemas teatud kontakt Kungla meestega. Meie õpetaja
te hulgas oli ü^s Ugala vilistlane - Hugo Treial, kes õpetas kodanikuteaduat 
Ja majanduateaduat. Ta oli hea pedagoog Ja väga lugupeetud ning hinnatud 
mees õpilaste poolt. Ajaloo õpetajaks oli Kungla vilistlane August Krooni,kes 
oli samuti suur autoriteet Ja väga hinnatud pedagoog. Ta oli olnud meile aja
loo õpetajaks Treffnerl Gümnaasiumis Juba algkooli viimasest klaasist 1922 a. 
alates. Küsisime klaasis tunni ajal mõlemalt asja kohta lähemat aeletuat. NII 
Treial kui Krooni andsid meile ülevaate asjakäiguat. Treial rääkla üldjoon-
tea sama, mida olime lugenud "Postimehest". Ta kõneles ka teistest, varem 
aset leidnud üliõpilaste kakelustest, millised olid oma mõõtmetelt olnud 
veelgi suuremad, nagu Ugala Ja Fraternltaa Eatlca vaheline kakelus, milline 
algas "Vanemuise" einelauas kandus sealt välja ooteruumi, sealt laiade trep
pide kaudu üleese, teisel korral asuvasse Jalutuasaall, ning kus kakelusse 
sekkusid ka "abiväed", millised telefoni teel kohale kutsuti oma konventidest. 
See kakelus oli aset leidnud peale Vabadussõda. Arvas, et ega see õlge pole, 
et asi leiab arutlust ajalehes Ja politseivõimude kaudu, kuna varemate kake
lus te puhul on alati suudetud asi üliõpilaste organite kaudu ära klaarida. 
Meele Jäi iseloomustavana mõnda, mida rääkis Krooni. - "Asi olnuks akadeemi
lise kombe kohaselt lahendatav aukohtute kaudu. Ugala mehed aga Juhtisid aa
ja ajakirjandusse. Seda oli nendel kerge teha, kuna nende vilistlane,advo-
Kaat Vilk, on "Postimehe" toimetuse liige. Süüdi selles tülis on nii Ugala 
kui ka Kungla mehed. Algatajaiks olid aga Ugala mehed. Ajalehes on loetletud 
terve rida Kungla meeste nimesid ning märgitud neid kaklejaina. Tegelikult 
on kõik need rahulikud inimesed Ja ainult üks nendest vöiks enam vähem kuu
luda löömameeste mõiste alla. Pealegi pole Feliks Peterson kellegi kakleja, 
vaid üsna välke Ja tagasihoidlik poiss . xPeterson lõpetas Treffnerl gümnaa
siumi 1926 aasta kevadel Ja oli noor õigusteaduse üliõpilane ning Kungla re
bane. Ta oli hiljem E.V.politsei teenistuses vastutaval ametkohal. Tema nimi 
oli koos teistega "Postimehes" kaklejana nimetatud). "Halb on ainult, et min-
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dl käsitsi kokku. Ka ei avaldanud "Postimees" Kungla-poolaeid aeletual.Nõn
da valltaeb laiemates ringkondades ühepoolne hinnang asjakäigu kohta, kuna 
audiatur et altera para - kuuldagu ka teist poolt - puudub". 

1924 aastal, 2 mall aautatl korporatsioon Rajala. Värvideka oli- muat, 
violett, helesinine. Värvidekll pöhl oli tehtud mustast sametist Ja sellele 
oli välja õmmeldud helesinine rosett. Rajala oli tunduvalt välkaemaarvullsem 
Kunglast. Kungla-Ugala tüll saigi alguse alla, kui Kungla mehed tulid Raja-
last külast Ja puutusid kokku lähe tänaval Ugala meestega, kelle konvendi 
korter asus Tähe tänavas. Rajala konvendi korter asus Lootuse tänavas, Tähe 
tänava lähedal. Rajala liikmete arv ei näidanud nimetamisväärset Juurdekas
vu. Tema liikmeid vöis näha värviteklels liikumas aastail 1924 - 1928. Raja
la ei arendanud EKL-uga ega ka teiste organisatsioonidega nimetamisväärset 
läbikäimist. Tema liikmeid ei nähtud hiljem enam kuakll liikumas, ega oaa 
vötmaa üliõpilaskonna tegevusest. Läka vaikselt hlnguaele. 

Eeatl korporataIoonina aautatl Tartu Ülikooli Juurea 8.mall 1925 aastal 
"Harjola". Värvideka olid Harjolal violett, must, kollane. Värvidekll põhi 
oli violett Ja. selle põhjal kollane rosett. Harjola asutajate hulgas olid 
ka mõned Rotallaat lahkunud rebaaed, nende hulgas atud.rer.oec. Egon Lomper 
Ja atud.rer.oec. Ernat Olev. 

Aaatal 1926 aautatl korporataioon Fraternltaa Leholenals. Tema värvideks 
olid violett, muat,heleroheline. Uute üllöpllaate Juurdetulek Harjolasse ei 
olnud küllaldane. Sama põhjuse all kannatas ka Fraternitas Leholenals. Mõle
mad korporatsioonid liitusid 1920 aasta kevadtalvel, võttes nimeka "Harjola" 
Ja värvideka end. "Leholenslse" värvid - violett, muat, heleroheline. Peale 
ühlnemlat oli Harjola võrdlemisi arvullae lllkmeakonnaga korporatsioon. Sa
mal kevadel, a.o. 192b aastal pidas Harjola aastapäeva kommerrsl.Kommeral-
päevale Järgnenud kaatripäevaks palus Harjola kõiki EKL-u kuuluvaid korporat
sioone omale külla. Seesugust kaatripäeva nimetati korporatsioonide perea 
lahtlaeka kaatripäevaka. Olin tol ajal Rotallaa kölge nooremaka rebaseks 
iorganlaeerusin 25.veebruaril 1928 a.) Läksin kooa confr. Fred Tomingaga, Jo
hannes Sprenglga Ja mitme teise värvikandjaga ning meiega kaasas oli veel 
ligi kümmekond rebaat. Harjolaase tuli ka auurem grupp Sakala mehi - värvi
kandjaid Ja mõned rebased. Harjola konvendi korter aaua siia Filoaofl tänavaa. 
Läksime peale lõunat, kella viie ajal Ja vllbialme aeal kuni kella 12-nl. 
Oli haaaimlsi Ja lluaat tudengilaulu. Rebastel oli palju tegemist, kuna tol 
ajal olid õllepudelid suletud pikkade korkidega, millised tull korgivinnaga 
kõrvaldada nõnda, et korgi äratömbamlsel ei tekkiks pauku, ega pudeneks kor-
gitüklkesi pudeliaae. Ka tuli vastavalt värvikandjate käaule teha kantuat ja 
olla muidu tähelepanelik Ja kiire reageerimisega. Kooavllblmlne oli üldiselt 
sõbralik Ja meeldiv. Hiljem völs mõnel laupäeva hilisõhtul näha Harjola liik
meid ka Rotalla konvendi korterla, kuld väga harva. Harjola liikmete enamik 
lõpetas ülikooli völ siirdus Tartust eemale. Uusi ei tulnud küllaldasel ar
vul Juurde Ja Harjola likvideerus 1935 aaatal. Korpi Harjola tegevlllkmeld 
aatus Rotallasse llhtllikmelka, vilistlaskogu aga lnkorporeerua Sakalasse, 
nende hulgas ka end. Rotalla rebaaed majanduateadlaaed E.Lomper, E.Olev Ja 
pastor Karl Kiiak, kea kõik praegu asuvad USA-s Ja kellega olen ka korduvalt 
hiljem kokku puutunud. „ 

Aaatal 1927, kevadtalvel, asutati uue korporatsioonina Tartu Ülikooli 
Juurde "Vlgllia". Tema asutajaiks olid peamiselt endised Kungla mehed, kel
lega oli liitunud ka uusi. Vlgllia võttis oma värvideks - tumesinine, vio
lett, heleroheline. Värvidekll pöhl oli tumesinine Ja sellel heleroheline 
rosett. Vlgllia oli kaunis arvuka liikmeskonnaga korporatsioon. Nagu kõik 
uued organisatsioonid, nõnda ka Vlgllia kannatas uute Juurdetulijate vähesu
se all. Vlgllia liitus hiljem, 1929 aastal üllöpllaskoguga, mis kandis nime
tust "Socletas Studloaorum Narvensium Viclnla". Selle organisatsiooni vär
videks oli sinine, hõbe, violett. Ühendatud uus korporatsioon võttis omale 
nimeka Viclnla, Ja vällamärglna end. Vlgllia värvid. Ühinemine tegi need or-
ganlaataloonld tugevaks küll vilistlaskogult Ja ka majanduslikult, kuid 
korpi Viclnla kannatas endiselt, nagu kõik uued organlaataioonld, uute Juur
detulijate väheause all. Korporataioon Viclnla liikmed olid tagaaihoidlikud, 
hea käitumiaega, viisakad mehed, kea ülikoolis öpplald korralikult. Vlllst-
laate perea oli ülikooli õppejõude Ja ühiskondlikul alal väljapaistvaid me
hi. Nad nägid peagi, et edasi tegutsemine ei paku tulevikus küllaldasi väl
javaateid Ja 1931 aastal aatuald kontakti Rotallaga aelle vlllatlaskogu Ju
ha tusellikmete kaudu. Samal aastal, veebruari, märtsi Ja aprilli kuudel oli 
õlge mitmel korral võimalus kohata Viclnla vilistlasi, tegevlllkmeld Ja mõnda 
rebast meie Lille tänava konvendi korteris üheakooa meie vilistlaskogu esi
mehe prof. dr Jüri Uluotsaga, riigikohtunik Peeter Puuaepp'aga, dr Richard 
Tederiga, prof. Peeter Köpp'uga Ja teistega. Töatalme õllekannu, lõime laulu 
Ja ajaaime Juttu. Kui aga teravmeelauae proovlmlaeka läka, muutua vill Ulu
otsa nägu üsna pllvlaeka Ja sealtpoolt tuli siis ka varsti mõni korraldus, 
mla "hambamehe" viis teiate üleaannete Juurde. Uluota püüdis vältida aaaiml-
al Ja aellest tulenevaid ebamugavusi külalistele. Vlllatlaskogu Juhatua oli 
kooa prealldlumlllikmetega viibinud külalisena ka Vicinias. Viclnla likvidee
rus 1931 aaata kevadel. Tema liikmete enamua aatus Rotallasse llhtllikmelka 
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1931 aaata maia. Viclnla vilistlaskogu liikmete enamik aga võeti vastu Rota
lla villstlaakokku sama aasta novembrikuul tolmunud aastapäevakommera1 koos
olekul. 

1929 aaata kevadel, 27 märtsil, asutati uue korporatsioonina Fraternltaa 
Tartuenaia. Tema värvideka on roheline, valge, violett. Rohellael mütsipõh
jal on valge rosett. Frat. Tartuenalae aautajalks olid eesti rahvuaeat loo
maarstiteaduskonna üliõpilased Ja vilistlased. Enamik nendest,olid endised 
Fraternitas Dorpatenslse liikmed. Asutajate hulgas oli Tartu Ülikooli Looma
arstiteaduskonna õppeJõudusid Ja professoreid. Frat. Tartuensise eaimene 
konvendi korter asus Puiestee tänavas. Sealt kolisid nemad varatl Narva tä
navasse Ja sealt hiljem Suurel Turul 1Raekoja Plats) aauvaase Brunhof1 ap
teegi t end. Kaart Ja Pedel) maja telaele korrale, südalinna. 

Uued korporatsioonid seisid EKL-ust eemal. Nemad arendasid mõnel määral 
läbikäimist EKL-u korporatsioonidega. Uutena Ja kogemusteta organisatsiooni
dena esines nende liikmeil siin seal ebaõnnestumisi, mis ei tulnud kasuka 
nende korporatsioonile. EKL-u perre kuuluvatel korporataloonldel olid arvukad 
vilistlaskogud Ja häatl välja kasvatatud liikmeskond, mla omakorda tagaaid 
head suhted seltskonnaga. Tugeva distsipliini abil teostatud Ja kindlale 
süsteemile rajatud kasvatus tegi tema liikme seltskonnas vastuvõetavaks Ja 
üliõpilaskonna tegevuses paistsid EKL-u llikmeakorporataioonide värvikand
jad kõikjal poaltiivaelt allma. Välkeaearvuliaed, väljaapool EKL-u aetavad 
korporataioonid kannataald vajalikkude seltskondlikkude sidemete puudumise 
tõttu uute juurdetulijate vähesuse all samal ajal, kui EKL-u kuuluvateaae 
korporataioonideeae oli alase astuda soovijate arv sedavõrd suur, et sageli 
paljud soovijalst tuli Jätta vastu võtmata. See asjaolu omakorda võimaldas 
välja valida sooviavalduse eaitanulst paremiku. Väljaapool EKL-u tegutsenud 
korporatsioonidest on olnud eriolukorras need, millised rajati ühe teadus
konna alusele. Nõnda kasvas elujõuliseks selle asutamisest alates ka Frater
nitas Livlensls ja Fraternltaa Tartuenaia. 

Eeatl Korporataioonlde Liitu kuulus tema asutamisest alates viis eesti 
korporatsiooni. Kuigi vahepeal oli asutatud Tartu Ülikooli Juure mitmeid uu
si eesti korporatsioone, oli EKL väga ettevaatlik nendegi suhete 1oomiaei 
ning oma lllkmeka vastu võtmisel. Oldi seisukohal, et uus asutatud korporat
sioon peab näitama oma elujõulisust, akadeemilist taset Ja korporatiivset 
väärikust oma tegevuses, auasjade ajamisel Ja ühiskondlikus töös enne, kui 
völb köne alla tulla temaga kartell-leplngu aölmlmlne Ja allea selle Järele 
EKL-u liikmeks vaatu võtmine. EKL-uga seisid kartell-leplngus Revella Ja 
Fraternitas Livlensls. Alles EKL-u kolmeteistkümnendal tegevusaastal suure
nes EKL-u pere, kuna sellekohase otsuse kohaselt võeti vastu EKL-u liikmeks 
kauaaegne kartell-lepinglane korporatsioon Revella. Vastuvõtmine tolmus 
märtai kuul 1928 aaatal Ja vildi läbi Rotalla konvendi ruumea Tartua Lille 
tän.3 ajal, kui Rotalla nii EKL-u presideerivaks korporatsiooniks Ja EKL-u 
esimeheks oli Rotalla senlor stud. phll. Vambola Klauren. Vastuvõtmisele 
Järgnes koosviibimine Rotalias, kust siirdutl õhtul Revellasse. Novembrikuul 
1930 aaatal, toimus Frat. Llvienaiae vastuvõtmine EKL-u kooaaeiau. Ka aee 
teostus ajal, kui Rotalla JärJekordaelt presideeris EKL-u Ja Vambola Klauren 
oli EKL-u esimeheks. Fraternitas Tartuensise vastuvõtmine EKL-u kooaaeiau 
tolmua 29 mail 1937 aaatal. Ka alla oli Rotalla EKL-u presideerivaks korpo
ratsiooniks. Olin tol korral Rotalla Ja EKL-u esimeheks. Fraternltaa Tar
tuenalae vastuvõtmine kujunes pidulikuks sündmuseks. Meie suures saalis Tähe 
tän.29, toimus aktus, kus kirjutati kõikide aktusekülaliate Juuresolekul vaa
tavale lepingule alla. Saal oli tulvil EKL-u korporataioonlde vilistlastest, 
tegevlilkmetest Ja rebastest. Peale aktust tolmus ühine, vana aja kommet 
meenutav ringsõit Tartu linnas, mllleat vöttia oaa kogu EKL, eesotsas oma 
vilistlaskogude Juhatustega Ja konventide presiidiumitega. Sellele Järgnes 
ühine õhtueine Rotalla ruumea aktuaeat oaavötnulle ja ametlikele ealndajalle. 
011 laupäeva õhtupoolik. Järgmise pühapäeva varahommikul allrduti Fraternl
taa Tartuensise konvendi korterisse hommikueinele. Seal kestis koosviibimine 
kogu Järgmise pühapäeva. Meeleolu oli ülev Ja hea oli istuda sõbralikus 
seltskonnas hästi kaetud laudade Juures. Ilus kevadellm aitas süvendada head 
meeleolu Ja mitme päeva vältel KOOS iatunud suurearvuline, nüüd Juba kahek
sast korporatsioonist koosnev värviküllane EKL-u pere tundis end ühise tuge
va organisatsioonina. Tülisid ega pahandusi ei esinenud. "Postimees" tõi oma 
veergudel sellest sündmusest kirjelduse. Seda tegid ka teised suuremad aja
lehed. 

Fraternitas Tartuensise vastu võtmisega oli EKL-u kuuluvate korporatsioo
nide arv tõusnud kaheksale Ja 1937 aasta .kevadsemestri lõpul völs EKL oma 
koosolekul konstateerida, et kõik Tartu Ülikooli Juures tegutsevad eeatl kor-
porataioonld on koondunud Eesti Korporatsioonide Liitu. 

1.septembril 1939 a. alganud Teine Maailmasõda avaldas Juba sõja algu
sest peale suurt mõju ka Eestile. Ss.ksa-N.Vene kokkuleppe põhjal ette näh
tud salaklauellga määrati kindlaks huvlpilrkonnad Ja Eesti,Läti Ja Leedu 
loovutati N.Venele. Oktoobris-novembris 1939 aastal teostati suure kiirusega 
baltisakslaste ümberasustamine Eestist Saksamaale. Eestis tegutsenud balti-
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sakalaste organisatsioonid likvideerusid, nende hulgas ka Tartu Ülikooli 
Juures tegutsenud põlised korporatsioonid - Estonia, Llvonla, Neobaltia, 
Frat. Academlca Ja Baltonla Ja Tartu Sakaa korporatsioonide Esindajate Kon
vent i D.D.Ch.C.) ning Frat. Normannla. Likvideerus ka Frat. Dorpatenslse vi
listlaskogu, kuna korporataioon oli Juba varemalt Tartu Ülikooli Juures oma 
tegevuse lõpetanud. Vähemusrahvusest üliõpilaste korporatsioonidest Jatka-
sld oma tegevuat Tartu Ülikooli Juures veel Vene korporatsioonid Frat. 
Aeterna ;värvid - must,valge, orange) Ja Frat. Ruthenia lvärvid punane, 
must. kuld), ning Juudi korporatsioon Limuvla <värvid - tumesinine, valge, 
kuld), millised oma väikese lllkmetearvuga Ja Üldiselt isoleeritud tegevuse
ga ei lisanud Tartu Üliõpilaskonna üldpilti midagi olulist. 

Eesti üliõpilaskond Ja Eeatl korporatsioonid Jatkasld endiselt oma hoog
sat tegevust. Eesti korporatsioonid olid oma liikmete arvult kasvanud suur-
organisatsioonideks. Mitmel nendest olid osakonnad Tallinna Tehnika Ülikoo
li Juures. Rotalial tegutaeaid oaakonnad Varaaavla vaiates 1934) Ja Tallin
nas ialatea 1936). Oma maja oli oiemaa Sakalal, Vlronial, Frat. Eatlcal,Ro
talial , Ugalal Ja Frat. Llvlenslsel. "Loetelu on tehtud majade muretsemise 
järjekorras). Need olid Ilusad Ja avarad ehitused, aedadega ja konvendi te
gevusele vastavate ruumidega Ja saalidega, kallid Ja hästi sisustatud kin
nisvarad. Eesti Korporatsioonide Liit pidas 1940 aastal kevadel oma 25 a. 
tegevusJuubelit Tartu Vanemuise kontsertsaalis esindusliku aktusega Ja suu
rejoonelise kommersaiga. See oli aga ka viimaseks sellesarnaseks. Juba Juu
nis 1940 tungis N.Vene punaarmee Eesti Vabariigi territooriumile, okupeeris 
aelle, N.Vene punaarmee abil seati ametisse uua, kommunlsmlsõbrallk valit
sus, Eeatl liideti vägivaldselt N.Liidu süsteemi Ja sisemine, vaba demo
kraatlik kord asendati N.Vene terrorisüsteemiga. Varandused riigistati Ja 
organisatsioonide tegevus keelustati ning lõpetati. Nii lõpetati vastava 
korraldusega ka kõikide Eeatl korporataioonlde, kui rahvuslike eesti organi
satsioonide tegevus Ja suleti EKL. Korporatsioonide varandused vaeti riigi 
poolt üle. Algaa Juhtkonna arreteerimine Ja Jälitamine. Brutaalselt lõpetas 
N.Vene kommunistlik võim vaba üliõpilase kujunemise Ja eluavalduaed Tartus 
Ja kõikjal Eeatis. Vägivallaga lõpetati küll eesti haritlaskonna Ja üliõpi
lasnoorsoo välised eneseavaldused, kuld ideed ja selle kandjad elavad edasi, 
samuti nen^e korporatsioonid, olles rajatud samadele äraproovitud põhimõte
tele, aususele, rahvuslikule kokkukuuluvusele, Vaba Eeatl teenimisele, isi
kuliste, ühiskondlike ning akadeemiliste väärtuste hindamisele, kuni kord 
Jälle avaneb võimalus oma riikliku vabaduse kättevõitmiseks Ja akadeemilise 
noorsoo eneseavalduste legaalseks rakendamiseks oma põlisel kodumaal. 

Johannes Pedak 

vii! Roti Baltimore 

K I N D L U S  

Eeatl meeste korporatsioon Rotalla oma neljakümne viiendal aastapäeval 
seisab võimete tipul, valmis ületama raskusi Ja tõkkeid elurõõmsa naeratu
se Ja mängleva kergusega - nagu ainusobiv burslle. Ettenägelikkuse, elujõu
lise hoo Ja kohase plaanltsemlsega kindlustame oma organisatsiooni tulevik
ku nagu isiklikku õnnegi. Vilistlaskond völb vaadata uhkuse Ja heameelega 
möödunud aastate saavutustele. Tegevliikmed on peamiselt huvitatud tulevi
kust, Ja põhjendatult, kuna neli enamik oma elupäevist tuleb veeta kogemusi 
Ja trofeesid kuhjates eeloleval sajandi poolel. Kuld ka noorlmalgl meist 
völb kujuneda olukordi,millistes tunnetatakse, et ainult mineviku kogemused 
itoos tuleviku lootustega muudavad oleviku talutavaks - kas völ rebasepöl-
veskiI 

Erilist headmeelt valmistab tõiga nentimine, et meie ülekaalukate vaen
laste läbimõeldud Ja viimistletud strateegiad pole suutnud meid lõhestada, 
hävltamiaeat rääkimatagi. Milline õnn, et eeatluat Ja meie riiki ajaloost 
kustutada püüdev bolshevism, nagu rahvus-sotsiallsmgl, pillutas eestlaskon
na mõtleva nooruse üle maailma laiali, sel teel meie rahvust Ja keeltki kol
ge paremini kaitstes moodsate relvade hävitusjöu vastu! Meil endil on nüüd 
suhteliselt kerge olukordadele kohaneda Ja mitmeti mugav ning meeldlvgl edu 
arendada kõigiti soodsamates Ja stimuleerivamates oludes kui õppival noor
sool kodumaal. 

Korporatsioon Rotalla eesmärk on kasvatada edukat eestimeelset, kõrgeimat 
haridust omavat Juhtkonda moodsates, erikeelelistes ühiskondades, kasutades 
omavahelises asjaajamises eesti keelt. Seega oleme ülimalt spetsialiseerunud 
ettevõtte osanikud ainult üht laadi toormaterjaliga: ajukad maakeeles mõtle
vad Ja Jutlevad noormehed. Kuna meie ei soovi elada ega tegutseda praegu ko
dumaad okupeerivas ideoloogias - kuhu füüsiline sissepääs on teatavasti vaba, 
s.o. "sissesõit prii, Ja kohaleJõudnult kohtlemine eesrindlikult põhjalik" -
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peame kujundama ja rakendama vahendeid millised taaa vabastavad meie laade 
maa võõra völmu kUtkest. Eesmärgi saavutamiseks vajame kõigepealt rünnak-
röömsat vaimu Ja üleolevat strateegiat - eriti viimast. 

Järelikult tuleb meil koondada Ja rakendada süstemaatilist mõtlemist Ja 
kõiki omi teadmisi põhiliste rahvuslikkude probleemide lahendamiseks. Võrd
luseks pilku heites avalikkuse tähelepanu kütkestanud sputnikute tekkeloosse 
näeme kõrgetasemelisi teaduslikke Ja tehnoloogilisi saavutial tolle n.n. 
teadusliku triki taga. Ja nood saavutised omakorda vihjavad ühiskondlikule 
korraldusele milline oma varem püstitatud eesmärgile vastavalt on motiveeri
nud valltsetavald rahvuseid ja pidevalt organiseerib neid pingutuma, enamas
ti valikuvabadust Jätmata, püstitatud eesmärgi saavutamiseks kõige tähtsama
tel suundadel. Näiliselt õhukindel süsteem maailma vallutamlaexs, Ja kõigi 
poolharitlaste poolt Imetletud, kuna ainult kogenenud vaatlejad suudavad 
avastada ohtlikke roostemõrasid sovjettlde moodsas sotsioloogilises soomus
rüüs. 

Meie eesmärgi saavutamise võimalusi vaagides peame möönma et moodsa ühis
kondliku struktuuri kõige põhilisemaks Ja veenvamaks aluseks on raha. Raha 
tarvitusele võtmine on võimaldanud kõrgkultuuride tekkimist. Kuld vähe selle 
institutsiooni avastamisest: raha ei majanda end lae, vald vajab oskuslikku 
Käsitamist. Raha majandamise alal kehtivat tohutut ignorantsust illustree
rib paremini Nõukogude süsteemi suurim nõrkus ehk verise revolutsiooni seni
ni säilunud "aaavutua": kullaga tagatud rahandusele toetuva eramajanduse 
asendamine riikliku orjapidamise aüateemiga. Püüdlus võrdne ajalooratta ta-
gaalpööramisele tuhandeid aastaid 1 Jahmatama paneb nende kaasaegsete harit
laste pinnalisus ja eluvõõrus, kes igatsevad või isegi söandavad näha Nõuko
gude korras arenenud demokraatiat Ja edumeelsust ainult tolle süsteemi range 
Ja hoolimatult rakendatud plaanimajanduae tõttu. Viimane on kahtlematult ai
danud töata N.3.V.L. aöjallat vöimauat tasemele, millisel relvastatud kokku
põrge humanistliku Ja bolshevistllku ideoloogia vahel on vältimatuks muutu
nud. Johtuvast kaosest saame meie endid pääata vaid ajakohaae tegutaemiaega. 
Selleks vajame ettenägellkkuae Ja teotahte kõrval veel tugevamat organisat
siooni kui senine. 

Õnneks pole 45.aastane Rotalla vanaduaeat paralüseerltud.Vanadusnörkuaes-
ae haigestunud organisatsiooni iseloomustavad prof. C. N. Parklnsonl*) hin
nangul Järgmised sümptoomid : "Kõrgeimad ametkandjad on tuimad tuupijad Ja 
pugejad ehk tüüplllaed ametnikud; Järgmlael Juhtkonna taaemel tegutsejad on 
aktiivsed ainult ükstelae vaatu lntrlgeerimlses, Ja noorimad liikmeskonnas 
on kas pettunud nurisejad või lihtsalt kergemeelsed tuuletallajad, üritusi 
on vähe. Saavutusi õieti ei minglauguaeld. Sarnane tõbi on enamasti enda su
gereeritud. Seesinane tõbi on üllkergelt diagnoosltav, kuld ravlka retsepti 
pole. Kuld teame et kölge tavalisemaks tõve põhjuseks on kõrgeim võimalik ka 
deduse Ja võhikluse kontaentrataioon." vLk. 79 J.J«) 

Vllmaae olukorra kohta pajatas oma autoriteetaete kogemuate aluael USA 
eelmine kaltaemlniater, General Motor'1 Charles Wllson: "Ukaki plaan ei suu-
da vältida mõne tobukeae aattumist vaatutavale kohale, kuld hea plaan peab 
vältima ignorantsete lalkute kuhjumiae kujunemist." Ehk Parklnsonl seaduse 
sõnastuses klk. 81) :"Kul organisatsiooni Juht on teisejärguline Jõud, ta va 
lib oma lähimad kaastöölised ilmtingimata kolmanda Järgu jõudude hulgaat, 
kea omakorda kasutavad kölge piinlikumaid ettevaatuse abinõusid, et neile ai 
luvate hulka ei sattuks ühtegi nendegi tasemeni küündivat isikut, s.o. nopl-
vad kokku neljanda Järgu Jõudude kollektsiooni. Loodud õhkkonnas tekib peat
selt terav võistlus lollustes, kus inimesed ülimalt pingutuvad et näida ise
gi ajutumatena kui nad on sünnipäraselt Ja tegelikult." 

Eeltoodu põhjal on teoreetiliselt võimalik, et kirjeldatud aüateemi köl
ge puhtakujullaemal rakendamisel mõne rahvuse n.n. kölge valitumate haritlas 
te kogu seab endale eesmärgiks kord Jõuda nii kaugele et oma vaimse auurloo-
mlngu tähe all välja anda mõnekümne leheküljelist koguteost "Tibukese A,B,C 
Raamatu" ehk maakeeles äraaeletatult kuke-aabitsa nime all! 4Loomulikult tu
leb töö tegelikuks läbi viimiseks ajud Ja muu tööjõud palgata väljastpoolt 
organisatsiooni.) Prof. Parklnsonl hinnangul on kirjeldatud "arenguastmest" 
paranemlsJuhud erakordsed haruldused, kuna vähemalt näiliselt on viimanegi 
intelligentsi säde kogu grupis edukalt lämmatatud Ja Institutsioon on prak-
tlllaelt surnud. Ometi on kirjeldatud lootuaetuat olukorrast mõningad organi 
aatsloortld üle saanud. Kuni alljärgneva prof. Parklnsonl autoriteetsest su
lest tilkunud aeletuaenl Mk. 81 - 82) aelaia teadus punnallmaelt tummas, eh 
munud aukartuses sarnase surnust ülestõusmise ime eea. 

"Völb näida võimatu, et paarkümmend aaatat aurmakangestusea viibinud 
lnstltutaloon lima erilise ravita taas elustuks. Suur enamik noist laguneb J 
haihtub vaikselt. Erandite vaatlus töeatab, et taaa-eluatumlse protsess on 
sarnane elavate organiamlde lmmuunauae arendamiaele surmavate mürkide vaatu. 
Vördlua toetub oletusllkule analoogiale kua kogu organismi järjekindlalt 

*) "Parklnaon'8 Law and Other Studles ln Admlniatratlon" - The Riverslde 
Press, Cambridge, Massachusetts, U.S.A., 1957, 112 lk. $ 3.00 
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pritsitakse kangeima mürgiga, mis garanteeritult hävitab kõik ettevõtlikku
se Ja võimed. Aastate vältel saavutatakse pritsimisega soovitud tulemusi. 
Kuid mõningad indiviidid muutuvad vahest Immuunseks. Nad peidavad oma tege
likud võimed nödraarullse hüva-huumorl maski taha. Tulemuseks on et funktsio
näärid, kelle ülesandeks on organisatsioonist võimetega isikute ee alhoidml-
ne Ja väljarookimine, ei oska eraldada määratud ohvreid neid kohates. Ja nii 
Juhtubki, et mõni võimekas indiviid Immitseb läbi valiku sõela Ja paratama
tult alustab oma teed ülespoole. Loomulikult logeleb ta alguses organisat
sioonis sihitult ringi, mulisedes nalju Ja Itsitades lollakalt, kaotades do
kumente ja unustades nimesid - sarnanedes täielikult teistele valitud õnne
likkudele. Alles mõnele vastutavale kohale Jõudnult loobub ta lolluse mas
kist. Masendunud kohkumisega avastavad ta kaas-Juhid võimekuse otse endi 
keskel I Kuid on Juba liiga hilja enam midagi ette võtta. Pahandus on teh
tud, surmakangestus hakkab haihtuma Ja täielik paranemine on võimalik Järg
mise kümne aasta Jooksul." 

Pole kahtlust, et niikaua kui elab korporatsioon Rotalla säilitatakse 
eestlus välismail Ja Jätkub meie rahvuslike väärtuste talletamisest võrsuv 
areng. Seega on meile pühaks kohustuseks organiseeruda otstarbekohaselt Ja 
mõjuvalt. Organisatsiooni ajakohastamine Ja ülima tõhususe saavutamine on 
lõpmatu probleem, millist tuleb lahendada igal generatsioonil omaette, kuld 
delikaatses koostöös Ja südamlikus arusaamises vanemate Ja nooremate gene
ratsioonidega. Kuld doktriin Ja strateegia peavad olema ühised; ainult tak
tikas völb Ja peab iga keskuse Juhatus kui ka maglstergl oma suva Ja leid
likkust demonstreerima. 

Meie probleem pole ainulaadne, vaid üldinimlik, meile ainuomaste isiklik
kude nüanssidega. Mida erinevamana Ja ainulaadsemana püüame Rotallat näha, 
seda lihtsamaks lahenduse leidmine muutub. Taolisi olukordi on edukalt la
hendanud muude hulgas nii Vatikan kui ka Juuda rahvas oma ajaloo vältel 
korduvalt. Uks nende viimaseaegseid ühiseid üritusi pälvib märkimist Argen
tiinas: "Movlmlento de Gonfraternldad Judeo-Chrlstian". 

Meie seisukohalt tuleb populaarse analoogia mõttes eriti huvitavaks pi
dada Iisraeli ajalugu. Pääle praeguse Iisraeli riigi taasrajamist ajalooli
sel maaalal on zionlsm lakanud olemast Juute käivitav Ideoloogia Ja Jõuli
ne mõiste. Püstitatud eesmärk - Juutide koondamine Iisraeli - on saavutatud. 
Tõsi küll, kommunistlikelt mailt ei pääse Juudid välja, Ja Ühendriikidest 
ei soovi Juudid ümber asuda Iisraeli, vald eelistavad Kesk- Ja Ladlna-Amee-
rlkat immlgreerumlseks strateegiliselt ohustatud aladelt, kaasa arvatud 
Iisrael. Viimasel tuleb lahendada hulgaliselt majanduslikke Ja strateegili
si probleeme. Lahendusekava on originaalne Ja teostatav rahvastiku kvali
teedi tõttu. On otsustatud taotleda territoriaalse ekspansiooni asemel tea
duslikku, asendades sõdurid teadlastega. Nll paberil. Tegelikult pole Iis
rael suutnud tänaseni elada sõdurita. Elu vihatud naabrina neid 20:1 üle
tavate araablaste vahel on Juutidel olnud võimalik ainult toetudes nii naab
rite valusatele lahing-mälestustele, kuld eriti oma pidevalt tõusvale sõ
jalisele üleolekule naabreist. Iisraelil on eeldusi kujuneda esimeseks rii
giks maailmas mis lahendab tülika tööpuuduse Ja üleproduktsiooni tsüklite 
probleemid oma relvastussüsteeml pideva Ja põhjaliku uuendamisega, nll 
võibolla tõustes Šveitsi, Kaanada Ja Prantsusmaa Järele seitsmendaks aatom-
Jöuks maailmas. Selleks annab Juutidele parimad eeldused distsiplineeritud, 
Kõrge Intelligentsiga rahvastik arvukate teadlaste, poliitikute, strateegi
de, flnantseerlde Ja mitmekülgsete tehniliste Jõududega nende hulgas Ja 
maailmapoliitiline olukordade kujunemine näib neid isegi kohustavat. Võib
olla ongi aeg juba napiks Jäänud neil vajalikkude ettevalmistuste läbi vii
miseks omal käel, sest Moskva Järgmiseks märklmlsväärsemaks sammuks näib 
kujunevat Araabia riikide Juhtimine Ja varustamine Iisraeli kaardilt püh-
kimlseks. Kahjuks pole tõenäoline et lääneriikidel Jätkuks ettenägelikkust 
la tahtejõudu Iisraeli kaitsmise nimel taotleda punase bolshevistliku aju 
blondeerlmlst" ulatusliku vesiniku reaktsiooniga. 
Kui soovitakse piltlikult näha staatilise rahvapärimuste säilitamise tu

lemusi, kaasa arvatud keele tarretamlne esivanemate tasemele, vaadelgem 
Ameerika indiaanlasi nende reservatsioonides. Kord nll vaprast, uhkest Ja 
teguvõimsast rahvast on säilunud vaid kibestunud hingelised Ja füüsilised 
ahervarred. Paari aasta eest Mexicos puhkusel viibides kogesin et San Crla-
tobel de Las Casas räägitakse kuutkümmet eri keelt tühise suurusega maa
alal. Sääl elav taani keeleteadlane Franz Bloom vöiks pajatada palju omapä
rast keele säilitamise mõjudest rahva väljasuremisele. 

Kas julgeme asetada rõhku arendamisele 1a selleks vabastada energiat 
"säilitamise" kammitsast? Areng Ja arengu kiirus olenevad majanduslikust 
tugevusest Ja vaimsest valmisolekust. Viimast meil Jätkub, kuld väldet et 
oleme põgenenud bolshevismi eest Ja Järelikult eksisteerime kapitalismi 
märtritena, pole meie veel tõhusalt tõendanud. On ülim aeg rakendada völ 
vähemalt uurida kölge viimistletud meetodeid milliseid meie poolt eelista
tud süsteem pakub. Ärgem unustagem hetkekski, et ükski ühiskond ei saa are
neda ega õitseda majandusliku edu Ja Jõukuseta. 
Rida Iseseisvaid poliitilisi kääbuseid, nagu Madalmaad, Šveits,Lebanon, 
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Jne. on välja arendanud erilaadsed rahvusvahelised pangandussüsteemid.milli
sed on niivõrd Jõuliselt kütkestanud suurvõimude ristuvaid huvisid, et nood 
sõjaliselt abitud, tihti naeruväärsed maaalad on püsinud Iseseisvatena. Kuid 
ka näiliselt vaid ideoloogiatele toetuvad eakad rahvusvahelised institutsioo
nid, nagu Juutlus Ja Rooma katoliiklus, on rajatud põhiliselt hästi mõiste
tud Ja otstarbekohaselt rakendatud rahandusele ehk flnants-süsteemldele, na
gu selgitatud Juba Moosese poolt. Ajalugu kubiseb näidetest väikeste ent ti
hedalt liitunud ühiskondade õltsenguist nii territoriaalsel alusel völ sel
leta. 

Korporatsioon Rotalla evlb kõiki eeldusi edukate katsevagude kündmiseks 
meie taas-lseselsvumlse söõdlstuval Põllul.Oleme Ju vöimellaed nii vaatlema 
kui ka lahendama lgakujullsi probleeme meie koosseisu hariduste Ja etteval
mistuste summat valitud raskuspunktidesse suunates. Meie deviis seab väär
tuste skaalas kõrgeimale kohale kõik mis avardab inimlikkude võimete ulatust, 
ehk teiste sõnadega : meile on väärtuslik kõik mis aitab eestlasi saavutada 
rohkem kui nad enda arvates võimelised saavutama. 

Eesti keelele tuleviku kindlustamiseks peame leidma talle tulusa raken
duse, mis tagaks "maa-keele" arengut kui ka levikut. Selle eesmärgi saavu
tamiseks näib olevat kölge otstarbekohasem organiseerida ühlstegellkku lii
kumist Investeerimise panganduse alal. Eeldused eestlaste edukaks organisee
rimiseks rahvusvahelisse Investeerimise panganduse võrku on head. Õnnestumi
se eelduste hulka loen meie kokkuhoidlikkuse, visaduse Ja püüdlikkude kõrval 
suurt vajadust.millele lisandub meie väljapaistev kalduvus uurlmlstõlks ehk 
analüüsideks ning ülemaailmne asetus mitmekesise keelte oskusega. Sarnane 
uhlstegellk organisatsioon võimaldaks Ja õigustaks eesti keele arendamist 
välismail Ja muudaks selle oskuse ihaldatavaks tulusaima pangandusvorml sif-
rlna. 

Eesti üldrahvuslikkude probleemide lahendamisele saab Rotalla kölge mõju
vamalt kaaaa aidata oma tegevuse voolujõõnestamisega. Meil pole puudu voo* 
rustest. Kuid ärgem iialgi liblstugem nende arvel komplimente õngitsema kaas
maalastelt. Sarnane käitumine reedaks lubamatut vöhlklust oma rahvuse põhi
liste iseloomujoonte tundmlaea. Vasn kutsu sabast manitseb meid sisemiselt 
süvendama ühistunnet ausalt Ja avardama iseteadvust kindlalt! Niisiis suu
nakem vahelduseks kogu vaimuenergia Ja teotahe Rotalla ettevõtete toetami
seks Ja teostamiseks ning lakakem enda kulutamast Ja pllnamast "põh
juste' leiutamise Ja sõnastamisega miks meie ei tule toime oma ideoloogilis
te eesmärkide Ja Ideede teostamisega. 

Tähtoäevll on kohane arutleda tehtut, olevikku ,1a tulevikkugi. Pilku tu
levikku suunates muutuvad eakamadkl vilistlased loovaika. Paraku noorimate 
aastakäikude kölge vlljakamadkl pead on Jäetud aga enam-vähem aegutava õudu
se ette; neid soovitakse näha loovaina küll, kuld auunale vihjamata. 

Televisiooni Ja raadio kaudu tutvustatavad veatluaed demonatreerivad ku
jukalt kuidas ülimalt loovad ajudki kõige igapäevasematelegl, ent usutleva-
te reporterite poolt sensatsioonlahnelt pingestatud küsimustele vastata po-
bisevad tihti abituid, kui mitte lausa andetuid lihtsameelsust. Arvestagem 
Ja rakendagem üldtuntud tähelepanekut, et kõige loomisvölmsamgi vaim ei "lii
guta llllekestki" kui talle pole aegsasti selge völ ta pole otsustanud mida 
Ja kuldas luua. 

Otsuste tegemine on Inimkonnale alati osutunud üheks kõvemaks pähkliks. 
Seniseks lahenduseks on olnud elukutseliste otsuate tegijate ehk Juhtkondade 
Kasvatamine - töö millisele Rotallagl pühendatud. Praegune elutempo kiirene
mine dikteerib kiirust Ja täpsust nõudvate otsuste tegemisel Inimese asenda
mist "elektrooniliste ajude" ehk masinatega vähemalt seniks kuni Inimene, 
völ temast arenev olevus, viitsib taaa saavutada kõrgemat effektllvsust enda 
poolt ehitatud automaatidest. Kuld ka aladele, kus masinad ületavad Inimlik
ke võimeid, vajatakse omakorda Inimesest algatajat, kontrollijat. Isegi Ini
mese täielikult kunstlikuks seemendamiseks - protsess mis lubab ühel ainsal 
laborandil sünnitada arvukat rahvastikku soovitud pärlvusllkkude omaduste Ja 
kalduvustega - vajame veel Inimest.otsustajana, leidurina, Juhina. 

Traditsiooniliselt on vähemalt kolm võimalust igaka sündmuseks, seega ka 
Rotalla tuleviku kujundamiseks. 

Idee, et tulevik on täpselt ette määratud, aelgeati vinjab võimalusele et 
juba enne maailma loomist oli Sulle, armas kaasvend, Käesolevate ridade luge
mine ette nähtud Just praegusel momendil, täpselt selles kohas Ja kindlasti 
ka praeguses asendis ehk poosis! Muidugi mgista ei eita arutletav idee Sinu 
valiku võimalust, kuld olgu Sulle sõbra mehe poolest öeldud, et Sinu valik 
oli kah ette määratud. Tõestuseks leiad tuge aatom-teooriast, mis lubab Sul 
silma all olevat näha koosnevana blljonelat Ja blljonelat aatomelst, millis
test Iga üksik on omaette "päikese süsteem", koosnedes päikesele vastavast 
südamikust Ja elektroonld planeetidena keerlemas ta ümber. Iga "planeedi" 
asukoht on täpselt ette määratav soovitud ajaks, kuna kõik nood seosea ole
vad süsteemid liiguvad koos Ja on paremini aünkronlaeeritult kui Sina Ja aina 
Rotallaa.AsJe llhtnuse Ja selguse huvides oletagem, et antl-mateeriast kooa-
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nevad süsteemid ehk erinevat teklit kandvad Institutsioonid vähemalt käes
oleva vaatluse raamides ei eksisteeri. Aga kui nad siiski eksisteerivad, ei 
tarvitse meil ulplda sihitult nagu kompassita päästepaati Ka ei õigusta sar
nane maailmavaade meid kaltse Järele ahastades sünnleelsease poosi kägardu-
ins völ lömitama oma relsuvalmls kohvrite otsas eri maailma nurkades ajal, 
mil teised pingutuvad tuleviku probleemidele vastuste leidmiseks. 

Teine Üldtuntud tulevikku piilumise Idee on pisut lohakam, mainides tõe
näolist tuleviku sündmuste laadi üksikjuhtude protsentuaalse ulatuse määra
misega, Sinu auväärset isikut otseselt mainimata. Tuntud näitena mainigem 
kindlustusseltside statistikat. 

Kolmas võimalus kuulub alati Ja täielikult vaimselt kölge nooremale gene* 
ratsioonile, s.o.: tulevik on meie enda teha - ta rullub lahti Just nll Ja 
sääl kus meie soovime! 

Rotalused, nagu kölk teisedki vastutusvõimellsed tegutsejad, ei saa enda
le lubada luksust et valivad Ja arvestavad ainult meeldivaid tõsiasju. Peame 
olema valmis kõikidest olukordadest auga Jagu saamiseks, ignoreerimata üht
ki tõsiasja. Seepärast arvestagem ka alati sõjaga, olgu ta siis "külm" või 
vesiniku leegiga "kõrvetav", kui keskse faktiga meie kõikide elua usu, loo
tuse Ja armastuse õnne igatsuste kõrval. 

Klnklgem Rotallale tema käesolevaks aastapäevaks avaram .la täpsuatatum 
tuleviku soov kui traditsiooniliselt lühikene Vivat, crescat, floreat 
corp! Rotalla ln aeternum! " Koostagem konkreetne voolujooneline kava meie 
detsentraliseeritud organisatsiooni ilutulestikuna käratseva energia raken
damiseks.. Suunakem Rotalla kõrgemale, kaugemale Ja kiiremini seniste saa
vutuste tempost! 

Rotalla tegutsemise kandvaks eesmärgiks on liikmete taotlus võimalikult 
täiuslikku Isiksust arendada eestluse raamides. Kõigile elujöullstele ini
mestele omased igatsused, ihad Ja tungid mõjustavad rotalustegi otsuseid Ja 
kujunemist. Nagu igas elujõulises grupis esineb meilgi endasse tõmbunud 
müstikuid kui ka teise äärmusse kalduvaid ekstrorseld isiksusi. Eitamata 
kumbagi äärmuse väärtusi völ nõrkusi, püüdkem leida kuldset keskteed, meenu
tades Ja mõistes et suurimat edu saavutatakse kogu energia Juhtimisega vali
tud eesmärgi suunas. Meeli alaliselt piitsutavad pidevad muudatused kogu 
meid Ümbritsevas llmaa rõhutavad kaht põhilist tõde; liikumatu Ja tardunu 
on kas surnud völ suremas; elu Jätkavad Intelligentsemalt kohanevad Ja uusi 
vorme loovad a.Jud. 

Ennasthävitavaks inimlikuks nõrkuseks on kaldumine äärmustesse. Massi 
meeleolud pendelduvad pidevalt ühest äärmusest teise, kuna vaimne arenematus, 
laiskus Ja ebaausus ei võimalda neil püstitada ega kaitsta keskseid seisu
kohti Ja ideid. Kommunismi harrastaval ldapoolkeral on negatiivse ellusuh
tumise aktsepteerimine hävitanud inimvabadused kooa individualismiga. Ja 
positiivsusest pakitaval pragmatismi kodumaal haihtub tänapäeval läänellst 
tsivilisatsiooni ülesehitanud individualism hullumajade survel nobedamini 
kui Kremli keldrites harrastatavas kuklalaskude verepulmas. Looja Igavene 
vaim näib olevat otsustanud oma igaviku säästmiseks hävitada tardumust Ja 
paigaltammuJald, Jättes negatiivse ellusuhtumise suuremeelselt enesetapjate 
eneseteostamiseks". 
Edutagem Rotalla kosumist Ja kasvamist põhjalikult plaanitsetud Ja tasa

kaalustatud tegevusega. Meie organlaatsioonil on ees võimsalt õitsev tulevik, 
kuna neljakümne vile noorusnödra aasta vältel on ta Jõuliselt arenenud, 
trotsides kõiki negatlivsusl milliseid talle kadeda hävitustahtega kaela 
paisatud vaenlaste poolt völ millised Juhuslikult sisemiselt veslvösutsenud. 

Soovin edu Ja õnne kõigile praegustele Ja tulevastele rotalustele,kelle
dele kõikidele vana armas korporatsioon Rotalla on alati elusuuruseks Ins
pireerivaks peegelpildiks 1 

Roman Ubakivi 

vii! Rot! 

TERVITUSEKS VARSINAISSUOMALAINEN OSAKUNTA'LE 

"Sündmused kogu maailmas tõendavad, et rahvaste heitlus olemise eest 
muutub aina tõsisemaks. 

Rahvaste elus on üliõpilasorganisatsioonidel Ikka olnud täita tähtis ü-
lesanne. Nad on ühendanud Ja kasvatanud akadeemilist noorsugu, kes hiljem 
Juhib rahvaid Ja korraldab nende elu ..." 

Need on korpiRotalla Vilistlaskogu esimehe prof. Jüri Uluotsa sõnad meie 
söprusleplnglastele nende 30 aastapäevaks <Ylloppllaslehtl nr.52. 26.3.36). 
Neid Jüri Uluotsa sõnu on meil põhjust tuletada meele 12 nov. 1958, päeval 
mil söpruslilt Varslnalasuomalalnen Osakunta Ja korp! Rotalla vahel tähistab 
oma 25 aastast olemasolu. 

Meie oleme ajutiseks kaotanud oma kodumaa. Oleme Jäänud kaotajaiks oma 
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olemise eest heitluses. Kui akadeemilise pere liikmed on meile asetatud.suu
remaid kohustusi kui teistele meie keskelt oma rahva elu Juhtimisel - temale 
temalt vägivallaga röövitud vabaduse taas tagasi võitmiseks. Seda võitlust ei 
suuda meie kanda kui seisame väiksearvuliselt Ja üksinda rahvaste suures pe
res. Saatus on olnud armuliseni meie lähidasemale hõimule, meie söprusleping-
laatele. Kuigi meie ehitasime oma söprusliidu üle Soome lahe, et omalt poolt 
kasvatada Soome Ja Eesti akadeemilist noorsugu vennasrahva, selle maa Ja kul
tuuri tundmisele Ja silmapilgul see liit üle Soome lahe katkend on, on see 
liitmujale suunatud suunades Jäänud siiski püsima. See on akadeemiline side 
vaba rahva Ja ühe hõimurahva vaba killu vahel, kes vabaduses võitleb oma 
rahva vabastamise eest. Meie kohuseks on samaaegselt selgitada, eriti meie 
söprue-liitlaste nooremale generatsioonile, et Soome lahe lõuna kaldal puu
dub akadeemiline noorus selle sõna tähenduse õiges mõistes seni, kuni see 
rahvas asub vööra võimu-, vägivalla-, surve- Ja rõhumise all. Oleme veendu
nud selles, et samal arvamisel on ka meie söprusllitlased nll nagu paljud 
suurrahvad, kes Jätkuvalt ei tunnusta võõrast võimu Ja vägivalda meie kodu
maal. Nende rahvaste poolt ei ole Jäetud meid üksi meie suures võitluses, 
mis lõpeb kord kindlasti Soome lahe löunakalda vööra võimu alt vabastamise
ga Ja hölmuallla üleviimisega tema õigele kohale. 

Päeval mil korpi Rotalla pühitseb oma 45 aastapäeva on möödunud 25 aastat 
sõpruslepingu sünnist. Sel puhul ütleb südamlikult kogu korpi Rotalla pere 
kõikjalt kus leidub rotalusl - igast ilmakaarest vanal Tartu kombel; 

Vlvat, crescat, floreat Varsinalssuomalainen Osakunta in aeternuml 

A. Pais 

vii! Roti 

ROTALIA SUVIPÄEVAD MULGIL 

Rotalla suvlpäevad Ühendriikide Ja Kanada vaheliselt tulid tolme sel su
vel ksvil! G. Palootsa Mulgi talus, Delhi lähedal 50, 31 aug. Ja 1.sept. Ro-
taluste pere kogunes Mulgile proua G.Palootsa lahkel kutsel, mis oli üle an
tud Juba läinud talvel. Mulgi talu on rotaluste kokkutulekuks nagu loodud -
kahel põhjusel: 1) proua Palootsa Ja ksvilI Palootsa südamlikkus ning siiras 
külalislahkus loovad otsekohe koduselt vallutava õhkkonna ning 2) talu on 
eraldatud ümbruse taludest looduse poolt nõnda, et oma-ette oleku tunne on 
täiuslik. 

Laupäeva hommikul Jõudsid Juba esimesed rotalused pärale ning päeva Jook
sul kogunes arvukas pere rotalusl koos abikaasade, lastega Ja külalistega 
Mulgile. Loeti 120 osavõtjat, lapsed peale selle. Alul oli ülekaal Ühendrii
kidest tulnutel, hiljem see kaldus Kanadale - Torontole koos Montreallga. 

Laupäeval kell 5 p.l. astusid mõlema vennaskonvendi senlorld heisatud 
Eesti Vabariigi lipu alla ning Toronto konvendi senior, tervitanud kõiki kok
kutulnuid, avas ametlikult suvlpäevad. New York'1 konvendi senior konstatee
ris, et see on Rotalla vaim, mis on toonud kokku kaasvendl Ja nende perekon
di nii kaugete maade tagant. Kokkutulnuid tervitasid Ühendriikide vill koon
dise esimees Ja vill kogu esimees. Selle Järgi kõneles vllI Enn Terasmäe, 
konstateerides, et Rotalla saatus on seotud Eesti saatusega, kuld et Eesti
le võib kolta Jälle uus päev, millesse meie usku peab Jätkuma. 

Ning siis algas see, mida mõistetakse suvepäeva all. Kaasvennad kohtusid 
Jälle kaasvendadega, keda polnud nähtud enam kui kümne aaata Jooksul. Esma
kordselt elus nägid noored rotalused mõningaidki vanemaid vilistlasi, ning 
ümberpöördult. 011 palju-palju kõnelda, oli aegagi selleks, aga ikkagi mitte 
kallalt. 

Õhtusöök - tMulgi talu kapsastest Mulgikapsad) - läks Juba konvendi keh
tiva korra Järgi. Pärast õhtusööki koguneti talu metsa alla loltva tule 
Juurde. 011 suurepärane soe õhtu kerge pilvitusega ning sooja, kerge tuulega, 
mis hoidis lõkke loltvll. Miljöö pisut müstiline. Confr! Tarvo Toomes toimis 
seal loitsijana - Juhatas laulu, korraldas rebaste kõnevõistluse, Mulgikapsa 
rahvuslikust toimest Ja siis urvaplaastrist - kole pikk Ja keeruline teema, 
mille lõpp moraal rebi Hanseni formuleerituna oli, et kui mõnigi vll! oleks 
ölgel ajal urvaplaastrit ravimiks saanud, oleks neist ehk täitsamehed saa
nud. Käidi Tarvo Juhtimisel mingi põlevate silmadega eluka Jahil, pandi sel
le eest plehku, raiuti ning saeti puid, langetatlgi, aga ükski puu ei lan
genud. Külalised korpi Fillae Patrlae'st esinesid lauluettekannetega - ilus 
see oli - ning siis confr! Toomes pani - uskuge völ mitte -vennaskonventlde 
senlorld vägikaigast vedama 1 Muidugi oli see esmakordne Juhtum Rotalla aja
loos, et kaks Rotalla senlori südaööl,loltva tule Juures panevad päkad vas
takuti ning sikutavad vägikaigast 1. Tehti seal Igat - lauldi, tantsiti, 
mängiti vist ringmängugl, ainult üle tule ei hüpatud! Palootsa ouude leek 
oli liialt pikk Ja kõrge. Nll kõrge Ja kuum, et vorsti röstlmlne varda otsas 
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oli umbes nagu käik Vana Testamendi tulisesse ahju. 
Järgmine päev - millal see algas, seda keegi ei tea - muutus Juba ametli

kuks. Mõlema vennaskonvendl presiidiumid astusid kokku ühiseks koosolekuks. 
Samal ajal pidas vii! kogu Juhatus oma koosoleku. Sellele Järgnes K!K!K! -
Ühine mölemlle konvendile. Arutati vapi uut kavandit. Jäi mulje, et tuleb 
vist mitmeid ettepanekuid veel selle kavandi suhtes. Järgnevalt vill kogu 
esimees andis ülevaate korpi Rotalla organisatsiooni kujunemisest ülemaailm
ses ulatuses ning eelolevatest ülesannetest korp 11 töös Ja tegevuses. Selle
le Järgnesid elavad läbirääkimised, mis haarasid Juba rahvusliku kasvatuse 
Ja rahvuse ning eesti keele säilitamise probleeme. 

Järgnenud E1K1K1 võttis vastu kolm rebi tl liikmeteks: Junan Hanseni, 
Aarne Tõnis Klnt'1 ja Mart Lepik'u. Tegevliikmete vastuvõtmine tolmus raske 
äikese mürina Ja sähviva pikse saatel: Just koosolekute ajal tull raske äi
kese vlhmavalangl Mis koosoleku lõpuks Jälle möödus. 

Kas on maailm Jäänud väikeseks völ on Rotalla kasvanud suureks? Selline 
küsimus tekkis, kui New-Yorki konvendi presiidium esitas t111 vastuvõtmiseks 
rebi T.Klnt'1; vastu võetud Rotalla rebaseks 1957 Rootsis, kuulunud New-Yor
ki konvendi koosseisu USA-s, oma kohustusliku rebi referaadi esitanud Ja 
kaitsenud Kanadas Toronto konvendi ees t11! vastuvõtmine New-York - Toronto 
Konventide ühisel EKK1-1 - N.Y. konvendi presiidiumi poolt täide viiduna Ka
nadas. - Uhed arvasid, et Maailm on väikeseks Jäänud. Teised Jälle arvasid, 
et Rotalla on Kasvanud liiga suureks selle maailma Jaoks. Mõnel teisel pla
needil vennaskonvendl rakendamise küsimust siiski ei algatatud. 

Koosolekud lõppenud, lõunasöök läbi, ning pere hakkas hõrenema. Ega suvl
päevad veel ei lõppenud. Kohale Jäädi veel eamaspäevanlgi. Kuld see oli Juba 
intiimsem osa. 

Olid hoolikalt ettevalmistatud suvlpäevad. Täitsid Ka oma ülesande. Kin
nitasid, et Rotalla on üksmeelne tervik. Oli ilus pilt, kui konvendi Kooso
lekutel Istusid vapi all vennaskonventlde senlorld kõrvuti, mõlema presiidi
umi liikmed oma ametikohtadel presiidiumi lauas. Ning seeniorid toimisid va
heldumisi oma ametiüleaannetes, nõnda nagu küsimus pärines ühest völ teisest 
vennaskonvendist. Töail sel korral puudus küll veel kolmanda vennaskonvendl 
presiidium ühiselt koosolekult, kuld Kui nad oleks kohal olnud, oleks kõik 
läinud sama sujuvalt üksmeelselt. Ning küllap tuleb peagi suvepäev völ mönl 
aastapäev, kus kolme vennaskonvendl senlorld istuvad kooa vapi all. Rotalla 
jaoks maailm pole tõesti enam kuigi suuri 

Sorlba 

L U N D  

Kuna käesolev MEIE SIDE number näeb Ilmavalgust Lundls, siis arvan, et ei 
oleks mitte ülekohtune lugejate vastu, kui kirjutaks ühe episoodi selle lin
na vanemast ajaloost kui kultuurihällist, millel on kultuuris Ja ajaloos oma 
Kindel positsioon - Ja millest paljudel melat nagu "möödamlnnea" oleme üht
teist kuulnud. Juba meie ajaloo koidikul - ümarguselt 900 aastat tagasi - oli 
Lund kultuuri, õigem küll, ristiusu juhtiv keakua, mis ka meie kodumaa aja
loosse oma jäljed Jättis. 

9-aajandIst on säilinud Rootsis rahva seas rahvajutustus, legend, et vii
kingid on sellel sajandil teinud suure röövimlsretke Lundl - see on esimeseks 
viiteks Lundl linna tasula) olemasolu kohta. Sõna "lund" eestikeelses tõlkes 
tähendab "hiis" Ja selleaegsest ohvrl-hliest sai linn omale nime. 

1060 aastal esineb Lund piiskopilinnana Ja alates 1170 aastast sai Lund 
peapiiskopi lärkebiskop , archbiahop) asukohaks Ja Juba 1238 aastast loeme, 
et Lundla oli 27 kirikut Ja kuna aelajal kultuuriline elu koondua Ja arenea 
kiriku Umber, alla saame ettekujutuse Lundist kui selleaegse vaimse elu tsen
trumist Löuna-Rootsls. 

Lundl peapiiskopi kiriklikku völmupilrkonda kuulus 12.sajandil ka Eesti
maa. Nii on säilunud Lundl peapiiskopi Andreas Sunesson'1 t oli Lundls pea
piiskopiks 1201 - 1222) kiri Lindanäsl inäs - eestlkeeles neem) preestrile 
Nikolaus'ele - kea oli eestlane, kuid saanud preestri ettevalmistuse -, kus 
teda kutsutakse Lundl peapiiskopi Juurde aruandma Ja Juhtnööre saama misjo
nitöö üle Eestimaal. Samadest allikatest selgub, et Llndanäs 'allas Lynda-
nise, Llndanlsse, Llndanlaa) oli Juba aelajal tuntud auurem asula Ja Hansa 
kaubanduse tsentrum Eestimaal Ja aeda kutsuti kohaliku rahva seaa Rävälä'ks. 
Seega selgub, et Tallinn iReval) ei asutatud mitte Taani kuninga Valdemari 
poolt aastal 1219 - mil ta tegi vallutussöjakäigu Eestimaale - vaid kindlus 
Ja kaubanduataentrum Rävälä oli Juba ammu enne aeda olemas. Kuna meie maa va
rasema ajaloo andmed baseeruvad peamlaelt Läti Hendrlku kroonikale, siis on 
arusaadav, et Tallinna asutajaks peeti Taani kuningat Valdemari, kuna nime
tatud kroonikas esineb eslmeat korda Reval'1 nimi aastal 1219 seoses kunin
gas Valdemari sõjakäiguga Pöhja-Eestlsse, ja veel rohkem seepärast, et aas
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tal 1219 ehitati kuningas Valdemari käsul Rävälä'sse loss, mis kandis Reval'1 
nime. 

Võrreldes Lundl linna ajalugu Ja arenemist meie vanema linna Tartuga, leia
me palju sarnasust. Nll asutati Tartu 1030 aastal Ja sai pilakopl-llnnaks 
1224. Niisama kui Lund kujunea vaimuelu Ja harlduae keskuseks Löuna-Rootsls, 
kujunea Tartu välja meie Harlduahälllka Eeatla. Tartu Academla Guatavlana 
aautatl Gustav II Adolfi poolt 1632 Ja Lundl Academla Carolina Karl XI poolt 
1666 aaatal. Kuigi Tartu oma kasvus Jõudis ette Lundlat - Lundls elab praegu 
40.000 Inimese ümber - on sarnasus nende kahe linna vahel niivört silmator
kav, et kutaub ealle isegi assotsiatsioone Toomemäest Ja Emajõest, millised 
muidugi siin kahjuka puuduvad. AJameelseteat profeasorltest Ja lõbusatest tu
dengitest ei olnud puudust Tartus ja ei ole ka mitte alln Lundla. 

Eesti teadusmeeste panus Lundl ülikooli Juures on silmatorkav Ja hinnatud. 
Lundl Eesti Üliõpilaskond katsub teha oma parima eesti haritlaskonna Juurde-
kaavua Ja ka aeltskondllkus elus, kuld aeg vajutab sellele oma pitseri -
tempora mutantur ! 

A.Toomes 

vii! Fot! 

MÕTTEID SUUREST HAAMRIST JA NAELAPEAST 

Inimene on väga egotsentriline. Ta mõtleb peamiselt iseendale, - saagu 
teistest, mis aaab. Mina" Ja "oma" on ta elu kaks nõla-aõna, mis panevad ta 
käed Ja Jalad liikuma Ja suu rääkima, vaidlema ning targutama nagu imeväel. 

Maalima Looja seisukohalt üksikisik pole kaugeltki nll tähtia kui see Isik 
ise mõtleb. Inimese elu on väga lühike: kuuskümmend, seitsekümmend völ ka
heksakümmend aastat. Selle aja Jookaul inimene aooritab lmekapanu-väärt suu
re hulga rumalusi, tallab tühja tuult Ja laseb tihti märgist mööda. Siiski 
nii mõnedki inimeae teod "lähevad täie ette". Neid aoorltadea inimene Ületab 
Iseenda. Ta loob midagi, mis on tähtsam kui ta ise. Inimkonna kultuur Ja tsi
vilisatsioon on nõnda ülesehitatud surelikkude, ekslikkude Ja enda tähtsust 
liialdavate inimeste poolt. Selles seisab Inimese tähtsus ja ta olemasolu 
õigustus. Hoolimata üksikisiku nõrkustest ja puuduatest suured Inimmassid,ge
neratsioon generatsiooni Järele, ehitavad Ja loovad kultuuri. Kultuur kasvab 
Ja areneb sel vilall ühtelugu edasi Ja muutub täielikumaks. See on suurim 
areng Ja looming, mida tunneme. 

Maailma Looja Ja Ehitaja seisukohalt Inimene on sulane Ja töörtiat,aelleat 
hoolimata kas ta aeda ise teab völ usub. Oma vaba tahte liikumisruumis inime
ne võib muuta end paremaks sulaseks Ja paremaks tööriistaks millegi suurema 
Ja tähtsama heaks, mis asub väljaspool ta isiklikku tibatillukest egotsentri
list sööri. See nõuab inimeselt auurt plngutuat purustada oma nõrga Jõuga 
seestpoolt oma isiklikkude huvide munakoor Ja ronida välja sellest koorest 
vankuvate Jalgadega Universumi heleda valguse alla. Aga kui ta võtab ette 
selle vaeva, tasu ei Jää tulemata. Tasakaal on tähtsamaid seadusi looduses. 
See maksab kõikjal Ja ulatub lõpmatuse ühest äärest otaatuse teiae äärde. Ta-
suon tasakaalu seaduse praktiline resultaat. Kes külvab, aee lõikab. Kes ei 
külva, see )ääb "puha lima". Tasu on aee vedru, mis paneb liikuma egotsentri
lise inimese ja teeb temast kahetuhande aastase kultuuri edasiehltaja. Nõnda 
nagu õnnetunne valdab pealaest Jalatallani põllumeest, kes oma käega lõikab 
viilu omal põllul kasvanud viljast küpsetatud uudselelvast, nõnda läbistab 
õnnetunne inimese, kes oma isiklikke huvisid salates völ oma elu kaalule pan
nes satub liikuma suurte asjade rütmis ja aooritab tegusid Maailma Looja Ja 
Ehitaja plaanide teostamiseks, võideldes töe Ja öiguae eest, leevendades kaas
inimeste kannatusi Ja armastab oma ligemist nagu Iseennast. 

Mõned uauvad, et akadeemilise organisatsiooni eesmärgiks on aidata oma 
liikmeid nende isiklikkudes ambitsioonides. Kui aee oleks akadeemilise orga
nisatsiooni ainuke eesmärk, ails ei seisaks aee organisatsioon millegi poo
lest kõrgemal linakaupmeeate vastastikusest krediitühiauaeat, ükskõik kui 
peened on selle akadeemilise organisatsiooni liikmete maneerid. Akadeemiline 
organiaataloon völb aga töuata äraarvamata kõrgele, kui ta generataioon gene
ratsiooni Järele kasvatab Juhtkonda kultuuri Ja tsivillaataioonl edaaiehita-
mise töös, kasvatab eestvedajaid, mitte kupjaid. Et kasvatada Juhti Ja eest
vedajat, selleks kasvatatav peab muutuma Ja arenema seespidi. Mõned usuvad, 
et inimene astub kõrgemasse arenemisastmease, kui ta ostab endale auto ja 
sõidab sellega. Autoga völb tõepoolest sõita väga kaugele. Sellega völb sõi
ta isegi silt maailmast teise maailma. Aga oma nahast ei saa keegi autoga 
välja kihutada. Et tõeliselt kõrgemasse arenemlsastmesse Jõuda, selleks peab 
seespidi muutuma Ja arenema. Siinsamas Ja Just sellel kohal on naelapea. Kui 
me seda ei märka, siis võime suure haamriga vehelda mitukümmend aastat ja see 
kõik oleka tühja tuule tallamine. Mis me suudame teha kultuuri edaalehitarni-
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seka Ja oma rahva ning kaasinimeste neaks, selle Järgi mõõdetakse meie Ja meie 
organisatsiooni väärtust. Kõik muu on kolmanda Järgu tähtsusega. 

Ignas Törmaküla 

vll! Rot! 

PROF. JURI ULUOTSA NIMELINE STIPENDIUMIFOND 

10.AASTANE 

Prof. Jüri Uluotsa nimeline Stlpendlumlfond asutati 1948 a. Rootsis asuvate 
eesti akadeemiliste organisatsioonide poolt prof. Jüri Uluotsa mälestuse 
Jäädvustamiseks Ja kaasaaitamiseks õppimisvõimaluste toetamisel eesti üliõpi
lastele. Fondi asukohaks on Stockholm. Fondile võidakse luua osakondi eest
laste keskusis väljaspool Rootsit. 

Fondi alusvaraks on Peaminister Prof.J.Uluotsa Mälestuskomltee poolt raa
matu "Prof. Uluotsa mälestusraamat" ülejäägina fondile ülekantud summa Kr. 
400:-. Fondi alusvara on puutumatu. 

Fondi tuludeks on: 
1. Üliõpilasorganisatsioonide perioodilised sissemaksud. 
2. Sissemaksud, milleks kohustuse endale võtavad üksikisikud Ja organisat

sioonid. 
3. Annetused Ja muud kulud. 
Fondi kõrgemaks organiks on üldkogu. Üldkogu koosolekud peetakse vähemalt 

kaks korda aastas. Need on otsusvölmellsed, kui on koos vähemalt 1/3 Stock-
nolmls olevaist üldkogu liikmeist. Otsused tehakse liht nääleenamusega. Koos
oleku kutsub kokku Juhatus. Fondi tegelikuks valitsemiseks ning üldkogu ot
suste täideviimiseks valib üldkogu fondi Juhatuse ühe aaata peale.Juhatuse 
liikmete arvu määrab üldkogu. 

Fondi majanduslikku tesrevuat revideerib kolmeliikmeline revisjoni komisjon, 
missugune valitakse üldkogu ooolt ka üheks aastaks. Fondi tulud kasutatakse 
stipendiumite völ pikaajalise laenu andmise näol. 

Esimene Juhatus oli kolmeliikmeline. Permanentse liikmena kuulub juhatusse 
eo tpso pr. A.UIuits-Wernstedt. Esimene Juhatuse esimees oli vii! Kr. Joost. 

Esimese aasta tulud seisnesid järgmirte llikmeorsjanlaatsioonide perioodi
listest sissemaksudest Kr. 1.319:- auuruaea; ENUS, EUS, korp!Korp! Flllae 
Patrj,ae, Frat. Eatlca, Rotalla, Sakala, Ugala, India, aeltaid Liivika, Põhja
la, Ühendus, Eeatl Akadeemiline Klubi Ja Agronoomide Selts. 

Järgneva kahe aasta Jooksul näitab fondi summade laekumine kasvavat ten
dentsi. Fondi toetajate ring suureneb Ja 1951 on saavutatud sumade laeku
mise kulminatsioon. Summa ületas 2000 krooni. 

Tihedama kontakti loomise võimaldamiseks Juhatuse ja llikmeorganisatslno-
nide vahel suurendatakse juhatusliikmete arvu esimees Kr. Joosti ettepanekul 
7-le. Kuid järgnevad aastad kriipsutavad süaki tagasiminekut fondi tegevuses. 
1957 a. kassa aruande kohaselt laekus ainult ca Kr.550:-

Et fondi toetussummade laekumine näitas kahanemistendentsi katsuti juba 
1954 a. juhatuse koosolekul mitmesuguste paranduste ettepanekutega muuta põ
hikirja nii, et suuremate summade toetajad üliõpilasorganisatsioonid saaksid 
suhteliselt suuremaid toetusi oma liikmetele, samaaegselt kaaluti ka fondi 
likvideerimise küsimust. Samalaaatal võetakse vastu otsus esimees vii! E.Pa-
Juste ettepanekul Jagada fondi summad laenu kujul, kuajuurea määrati kindlaks 
laenu tagasimaksmise kohustus 2.a. pääle ülikooli lõpetamist. Nimetatud otaus 
rakendati ellu 1955 aastal. 

Juhtiva organisatsioonina fondi tegevuses on olnud korp! Rotalla, kes on 
annud fondile selle loomisest kuni 1956 a. esimehed järgnevalt: 1948-52 a. 
vll! Kr.Jooat, 1952 a. vii! A.Ventsel, 1953-54 a. vll! E.PaJuste, 1955-56 a. 
vii! K.Kool. Kahe viimase aasta Jooksul on eaimehe ülesanded olnud O.Aule -
(korp! Vlronla) ,1a V.Soo -Utorp! Ugala) kätea. Praegu on korp! Rotalla esinda
tud vll! M.Jürlae kui ableslmehe kaudu. 

Fondi tegevus praegusel kujul ei täida mingil viiall temale pandud lootusi. 
Uldiaelt völb märgata lllkmeaorganiaatsloonides ^neid on vähe Ja paljudel on 
oma tähtsamate vilistlaste nimelised fondid) huvi puudust, õigemini loidust 
fondi ülesannete 1a sihtide taotlemisel. 

Üksikud veel Järele Jäänud lilkraesorganlsatsloonld täidavad omale võetud 
kohustusi vald rutlinlkohaselt. Summad laekuvad hilinenult Ja eeldavad kordu
vaid meeldetuletusi. Laekuvad summad ei suuda leevendada õppida nooraoo vaja
dusi 100 - 200 krooniliste toetussummade näol. Rootsi elustandardi juures on 
fondi tähtaua vaid illusoorne õppivale noorele Ja on profaneerlv auure rligl-
Ja teadusmehe nimele. 

Et anda fondi tegevusele tegelikku effekti, oleka vaja koondada fondi sel-
Jataha laiemaid ringkondi, ka tööstus- Ja äriringkondi, sellise teadua- Ja 
riigimehe formaadia oleva mehe kui prof. Uluotsa nime säilitamiaeks Ja tema 
nime kaudu õppiva noorsoo abistamiseks. Ma ei tahaks Isegi põrkuda tagasi asu
koha maa vaatavate ringkondade kaasatõmbamiseks. 
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Kaa kõik ühele kaardile völ likvideerida fond sellisel kujul ja teha ta 
korp! Rotalla siseasjaks. Slsefondi kaudu on meil võimalus tõhusaks abistami
seta Ja käealrutamiseks Just neile, kea seda abi vajavad Ja Just selles suu
ruses, kui vajalik. 

Martin Jüris 

vll! Rot 1 

AUVIL! PAUL MÄGI SÜNNIPÄEVAKS 

16 oktoobril 1958 tähistame Paul Mägi 65 aastast sünnipäeva. 
See aeg kui vll! Paul Mägi oma õpinguid sooritas Peterburi Mäe Instituu

dis, oli Eesti seltskonnal tõsine venestamise hädaoht. Selleaegsetes üliõpi
laste seltsides "Põhjalas" Ja "Peterburgi Eesti Üliõpilaste Seltsis" oli pal
ju sarnast elementi, kelle lipukirjaks oli: "Ubi bene ibi patrla". Nendest 
kaunis pahempoolse hoiakuga seltsidest tull ka terve rida tähtsamaid Eesti 
kommuniste nagu Valner, Anvelt J.n.e. 

On vist kõigile selge, et sarnast olukorda ei suutnud ärksamad Eesti Üli
õpilased taluda. Siin oli vaja tegutseda, et päästa eestlust Ja kasvatada 
tublisid eesti noori, teguvõimsaid eeatl haritlasi. 

Noore energilise üliõpilasena asub Paul Mägi teiste oma mõttekaaslastega 
looma organisatsiooni, milline oleks võimeline kasvatama eesti noori nll rah
vuslikult kui ka seltskondlikult distsiplineeritud eestlastena. 

Selle organisatsiooni nimeks valiti Lääne Maakonna ladinakeelne nimetus 
"Rotalla". Uue organisatsiooni täiel1k nimi oli "Fraternitas Rotalla". 

Sõja Ja enamllse revolutsiooni sunnil tuli konvent Peterburis likvideeri
da ja suurem osa liikmeid, nende hulgas ka Paul Mägi, asusid Eestisse. 

Vabadussõja algul näeme Paul Mägi ehitamas soomusronge ja hiljem sõjalii
nil soomusrongide insenerina. 

Et konvendi pädevust säilitada, algab konvent tegevust Tallinnas. Esialgul 
on kooskäimise kohaks Uka tuba ohvitseride kasiinos Harju tänaval, kuna pä
rast poole saab konvent võrdlemisi korraliku ruumi Datsl tänavale y Köhieri 
tän.) ühe confr! korteris. Vaatamata sellele, et oli sõda, tegutses konvent 
kodukorra paukimlae, cantuse j.n.e. tundidega ja väga tugeva distsipliiniga. 
Tihti peale tulid mehed aöjaliinllt otse konventi, et kaasvendadega teha Uks 
ühine cantus Ja Juua mõni ölu. Nii tugevalt distsiplineeritud meestekogu ma 
ei ole peale Tallinna konventi näinud. See oli veel Peterburi konvendi kas
vatus, Peterburi konvendi vaim. Kadunud Fred Tomlngas ei eraldunud seal pal
ju teistest. Vii! Paul Mägi oli aee aeg palju karmim kui teda kunagi päraat-
poole olen näinud. Kirjutatud kodukord oli kaduma läinud, kuid selleks pol
nud suurt vajadust, see oli tegevliikmetel peas. 

Et ellukutsuda Berliini konventi, selleks oli aga hädavajalik kirjutatud 
kodukord, s.o. must valge Deal. Olin Berliinis ainukene Rotalla värvikandja. 
Siin tuli Paul Mägi abiks. Saatis mulle kirjade näol terve Rotalla kodukor
ra. See materjal oli minu kui tegevliikme käes hoiul. Kodukorra paragrahvi
desse panemine sündis Järgmiselt. Lllbant Ja mina harilikult redlgeerisime 
Ja suuremalt osalt J.Toomes kirjutas raamatusse. Kui midagi selguseta oli, 
siis pöördusin kirja teel P.Mägl poole, kes viivitamata vastas. Kadunud 
Karl Martin õppis sel ajal Darmstadtis. Päraat poole, kui Berliini konvent 
Juba töötas, oli ta oaar korda läbisõidul Berliinis, kus ta peatus meie kon
vendi võõraste-toas ca 2-3 päeva Ja võttis meie koosviibimistest osa. Pea
raskus küsimuste konsulteerimisel lasus vii! Paul Mägi õlgadel. 

Sellega oli meie armas Juubilar tegev eestluse eelpostide loomisel nll 
Idaa kui ka Läänes. 

Kadunud vii! J.Uluots omas kõnes Rotalla 25.a. Juubeli aktusel Vanemuises 
nimetas Peterburi ja Berliini konvente eestluse eelpostideks Idas Ja läänes. 

1924 aastal konvendi ületoomisel Tartu oli Jällegi Vll 1 P.Mägl tegev kui 
organiseerija Ja nõuandja. 

Tartus, kodulinnas, Rotalla kaavab kiirelt üheks suuremaks Eesti korpo
ratsiooniks. 1936 aastal algab tegevust Tallinna tehnika Ülikooli Juures Ro
talla konvendi osakond. Siin lnkorporeerub Tehnika ülikooli korp! Kaljula 
ühiseks Rotalla pereks. 

Korp. Rotalla on andnud Eestile palju distsiplineerituid,teguvöimaald, 
tublisid haritlasi Ja eriteadlasi, kelledest paljud on olnud Juhtivatel koh
tadel. 

1940 aaatal haarab rahvusvaheline kommuniaml koletis Eesti. Kõnts ujub 
peale. Korralikkude kodanikkude mõrvamine Ja küüditamine muutub igapäevaseks 
nähteks. Silt algab tumedam aeg Rotalla Ja rotalaste elus. 

Et vii! Paul Mägi vabas maailmas viibib on tänu sellele, et ta oma elukoh
ta vahetas asudes Kohtla kaevanduse juhataja kohale, kus ta oli kommunistide
le asendamatu tööjöud. 

Saksamaa ja USA koondiste loomisel on ta Jällegi algataja Ja väsimatu 
kaastööline. Et üle ilma laialipillatud rotallusi koondada nina; hoida ühi
se kompaktse perena on ta üks MEIE SIDE nurgakivi panijaid. 
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Peale Vabadussõda asub Juubilar ametisse Võru Maavalitsusse.Esialgul Maa
konna tehnilise Jõuna,hiljem aga Teedeosakonna juhatajana.Sealt asub ta Har
ju Maavalitsuse Juhataja kohale.Siis töötab Kohtla Põlevkivi-tööstuse kaevan
duse Juhatajana. Sealt ta asub Maanteede Valitsuse abidirektori kohale,kust 
põgeneb enamlaste eest 1944 a. Saksamaale. 

Armas Paulus! Soomeallla ehitamisel ei ole Sa ka unustanud oma panust,ai
dates luua häid suhteid meie vennasrahva— Soome üliõpilastega, mille tulemu
seks oli Varsanaisuomelalsen osakonnaga sõpruslepingu allakirjutamine. 

Osavõttes teede konverentsidest Lätis Ja Leedus E.V.delegatsiooni liikme
na, olid Sa ka seal sillaehitajaks nende rahvaste Ja Eesti vahel. Kuld Eesti, 
samuti kui ülaltähendatud rahvad magasid oma Vabadussõdade loorbereil,ega osa
nud hinnata seda Jõudu mis seisab rahvaste ühinemisel. 

Ei ole vist ühtegi tähaamat üritust olnud korp! Rotalla ajaloos, kus ei ole 
kaastegev völ kõpuni algataja olnud meie armas vii! Paul Mägi. Sinu panus Ro-
taliale Ja sellega eestlusele on võrratu. Kuld Juubilar völb uhkusega oma teh
tud tööle tagasi vaadata.Need Ivad mis tema on külvanud ei ole sattunud kal
jule. Olgugi, et Rotalla on igasse ilmakaarde laiali paisatud, ühendavad meid 
ühised traditsioonid,usuaed ,Rotalla vaim, mida ei hävita ükski völm. 

Meie kõikide rotaluste soov on,et Sul veel kauaka Jätkuks aarnaat haaravat 
energiat samas sihis edaai töötada meie rahva ja Rotalla hüvanguks. Selleks 
palju,palju tervist, õnne Ja Jõudu! "Möllavad tormid küll tumedal taeval, ael-
aame kindlasti" 

vll! Rot! Mflks Urlko, New-Yorgis 

RAHVUSLIKU KASVATUSE PÄEVAMURED 

Palju on räägitud ja kirjutatud üliõpilasorganisatsioonidele paguluses 
langenud rahvusliku kasvatuse ülesannetest. Et need ülesanded on suuremad kui 
vabas Eestis, on kindlasti kõigile selge Ja selle Juures ei ole mõtet pike
malt peatuda. Hulga huvitavamad küsimused on: kea, kui auurel määral 'Ja kul-
daa aeda rahvualikku kasvatuat läbi vila. Nendea probleemides ei ole mõtte
vahetus küllalt elav olnud, kuigi Just siin kogu ainestiku tuumik peitub. 

Enne kui esitatud küsimustele vastust püüan anda, vaatlen meie pagulaenoc-
rust olevikus ja katsun ka tulevikku pilku heita. 

Rootala tolmua hiljuti eesti noorte loendus. Selle läbi selgus, et umbea 
pooled eesti noortest Rootsis 5-20 aasta vanuses ei kuulu ühtegi eeatl or
ganisatsiooni ega käi eesti koolis. Oletus, et see osa noori on eestlusele 
kaduma läinud on liiga pessimistlik, kuld esiletoodud faktid on küllaltki tõ
sised, et Rootsis asuva eesti pagulaskonna rahvusliku vastutustundega liik
meid sügavalt olukorra üle Järele mõtlema panna. 

USA Ja Kanada eeatlaakonnad ei ole Jõudnud noorteloenauaeni. Minu mulje on 
et olukord neia maades on töalaem kui Rootala, sest neis puudub aegade Jook
sul kujunenud ühtlastele traditsioonidele rajatud rahvuslik ühiskond, mis nll 
kergesti võõraid killukesi omaks ei võta. On väljaspool kahtlust, et aaalmi-
leerumlsprotsefs on palju kiirem USA-s ja Kanadas, kui Rootsis. Toon Järgmi
se näite. Kui ma veel aastavahetusel 1955-bb Rootsis olin, esines vaid osa 
12 - 13 aastaste skautide seas seda, et omavahel rootsi keelt räägiti, kui 
mõni Juht nähtaval ei olnud. Noorematega oli olukord halvem. Sel ajal oli aga 
läbilõike eestlane Rootsis 11-& aastat veetnud. Pilt, mille sain eesti skauti
dest USA-s, 19bb Ja 1957 aaata suvel Lakewoodi laagris viibides, oli kurvem. 
Kui eesti lipp laagri lõpetamisel viimast korda alla tõmmati, algas ka pois
tel omavahel inglise keele rääkimine, sellele vaatamata, kas mõni Juht pealt 
kuulas völ mitte. Paraku on ülaltoodu maksev isegi enamiku 15 - lõ aastaste 
poiste suhtes, noorematest rääkimata. 1958 aasta jaanipäeval olin Ontario 
eestlaste suvepäevV. Kanadas. Sealt Jäi mulje, et ainult üksikud alla 20 aas
ta vanused noored omavahel eesti kr^lt rääkisid. Juhtus ka seda, et mõni va
nem inimene nooremaga rääkides sai kõik vastused Inglise keeles. Suurlaager 
Muskokas 1958 aasta augustis näitas, et kümne päeva Jooksul ei suudetud kõi
kidest skaudtealistest poistest inglise keelt välja rookida. Siinjuures tu
leb meeles pidada, et läbilõike eestlane on USA-f 1a Kanadas praegu kaheksa 
aastat veetnud. 

Eesti keele mlttetarvitamlne noorte hulgas on„Usna heaks mõõdupuuks meie 
rahvusgruppi varitsevate hädaohtude hindamisel. Ülaltoodud näite juurea tu
leb meeles pidada, et väljaarvatud Ontario eestlaste suvepäevad, oli tegemist 
eesti skautlusesse organiseerunud noorusega, mis laseb oletada, et enanlk pä
rineb eeatlmeelsemateat perekondadest. Olukorda ei tule aga mõista aelliaelt, 
et. r.«3tl keelt omavahel mitterääkiv noorua eesti keelt ei oskaks. Väljaarva
tud üksikud erandid oskavad kõik eesti keelt üsna ladusalt, vähemalt suusõ
nal. Võõrkeeles ammutatava koolitarkusega kaasuv suurem sõnavara Ja tahe 
ümbruskonnast mitte erineda omavahel eesti keele rääkimisega muudavad võõr
keele tarvitamise laduaamaka. Noortele endile ei ole seepärast õlge ettehei
teid teha. 

On selge, et iga aastaga mla möödub, eestikeelne ja meelne pagulaskond üha 
rohkem kokku kuivab. Praegustest noortest, kes omavahel võõrkeelt räägivad, 
pöördub osa vanemaks saades tagasi eesti keele Juurde, kui tal on kodust kaa-
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aaa küllalt tugev alus Ja ta eeatl ühiskonna mõjupiirkonnast välja ei satu.Se 
da on kogemused näidanud. Sellele vaatamata völb paarikümne aasta pärast olu-
koH tekkida, kus eesti organisatsioonide asju hakatakse ajama kohapealses 
võõrkeeles, kuna eesti keele kirjasõna oskajaid ei leidu, völ nad Jäävad vähe 
musse. Sel Juhul kerkib kindlasti päevakorrale küsimus, miks üldse enam eesti 
organisatsioone säilitada, kui nendest on kadunud eesti keel. 

Meie oleme võimelised seda meile negatiivset arengut pidurdama. Kui palju 
- see oleneb igast üksikust eestlasest, kes paguluses viibib, eriti aga nen
dest , kes peamiselt omavad potentsiaali rahva Juhtimiseks - meie akadeemili
sest perest. 

Akadeemiliste organisatsioonide rahvusliku kasvatuse tööpöld ei tohi enam 
alata rebastele lihvi andmisega, sest siis kui rebaseks antub noormees,kellel 
puuduvad kõige algelisemad teadmised Eestist Ja kelle eesti keel on puudulik, 
on .luba hll.la. et temast eestlast teha. Kasvatustöö sel Juhul oleks nagu vil
ja külvamine asfaldile. 

Meie rahvusgrupp suudab säiluda paguluses ainult senikaua, kui leidub ees
ti kodusid, kus noorele luuakse eestimeelne ja eesti keelne alus, millele pä
rast eesti tälenduskool, noorteorganlsatsioon Ja akadeemiline intiimorganlsat 
sloon kas üksikult völ koos peale ehitavad. Seepärast olgu eesti kodu meie 
huvi fookuses! Mitte ainult meie endi kodud vaid ka sõprade, naabrite Ja tut
tavate kodud! See on muidugi väga delikaatne probleem, hakata teistele õpeta
ma, kuidas oma lapsi kasvatada. Otsene õpetamine pole vajalik, aitab sellest, 
kui me suudame eestimeelsuses "vaakuvatele" kaasmaalastele sisendada meis en
dis peituvat kindlat isamaalisust. Seda teeme neid oma sõprusringiga liites, 
eesti organisatsioonidega liituma meelitades Ja vestlusteemat eesti ainetele 
Juhtides. Iga rotalus peaks olema võimeline kahtlejaid veenma eesti kuituur1-
varamu väärtustes. Plngutame ainult oma tahet! 

Pagulaspõlv on küllalt pikk olnud selleks et me kõik oleme majanduslikult 
kui mitte haljale oksale Jõudnud, siis vähemalt Jalad kindlalt alla saanud. 
Olpem senisest heldemad eesti meelsust arendavate organisatsioonide - ja üri
tuste toetamisel! 

Kui Rotalla liikmeskonna teadmised Ja kogemused kokku panna, saame aukar
tustäratava kogu vaimset potentsiaali. Kutsun üles kõiki rotalusl mõtteid a-
valdama rahvusliku Ideoloogia loomiseks, mis moodustaks selgroo meie rahvus
poliitikale paguluses Ja oleks meie võõrsil võrsunud noorusele teenäitajaks 
eestlusele! Keskseks probleemiks oleks: "Miks olla eestlane"? Ivajaduse völ 
soovi korral "Kas olla eestlane"? Kui oleme sjda küsimust analüüsinud psüh
holoogilisest, majanduslikust, usulisest, ajaloolisest, sotsioloogilisest,fi
losoofilisest, tehnoloogilisest Ja veel mõnest muust vaatevinklist Ja selle 
taustal püüdnud heita pilku tulevikku, peaksime olema Jõudnud suure sammu 
edasi. 

Nii niis Iga rotalus on aktiivne rahvuspoliitiline võitleja, esnajoones in
dividuaalselt ja siis Rotalla kaudu, kes asslmileerumislahingus lööb kaasa 
nöu, jõu ja rahakotiga. Üks võimalus selle võitluse pidamiseks on esitatud 
käesolevas artiklis. See pole loomulikult ainuke, kuid me peame alati valmis 
olema uute võimaluste leidmiseks, nagu seda taotleb ülal esitatud küsimus. 
Kui meie ei tee praegu eesti nooruse säilitamist eestlusele oma südameasjaks, 
hääbub eestlus paguluses Ja ühes sellega Rotalla. 

vll! Rot! Tarvo Toomes 
Toronto 

MAALE SOOLAKS JA MAAILMALE VALGUSEKS 

Tuuled Ja tormid, mis käisid iile meie isamaa Ja rahva, hajutasid meid laia 
11 Igasse ilmakaarde, ka meie kohta kehtivad eesti lauliku sõnad;"Me lapsed 
nagu eksind linnud, kõik llmalaanes laiali". Ei ole võimalik tervitada kõiki 
kaasvendi suusõnal Ja kättpidi, kaugused on liiga suured Ja inimkäsi liiga 1U 
hlke, tuleb kasutada selleks kirjasõna. Olgem siis tervitatud, kallid kaasven 
nad ligidal Ja kaugel, Issanda Jeesuse Kristuse sõnadega: 

Tele olete maa sool. 
Tele olete maalima valgus. 

Matt.ev.5, 13.14. 
Need Jeesuse Kristuse sõnad olid suunatud tema Jüngritele. El suutnud Is

sanda lüngrld ära hoida ja seisma panna köikl lagunemise Ja laostumise prot
sesse tolleaja maailma Ja inimeste elus, ega kogu maailmas ööd muuta päevaks, 
ei suuda seda meiegi. El olnud see Jüngrite ülesanne ega Issanda sõnade mõte. 
Aga oma rahvakaaslaste hulgas völ teiste rahvaste keskel, kellega koos tuli 
rännata ühisel elumaanteel, seal - selles maailmas pidid jüngrid olema maale 
soolaks Ja maailmale valguseks, peame olemr seda meiegi. Oleme me1e aeda? See 
on küsimus, mille ette meid, kallid kaasvennad, seavad Jeesuse Kristuse sõnad 

Meie ühine ema- korporatsioon Rotalla - on meile ellu kaasa andnud varad 
J? väärtused, mille läbi Ja mille abil meie seda suudame Ja võime, need on: 
ausus, kindlus, iseteadvus ja ühistunne. Need on varad Ja väärtused, mida 
kõrgelt ei hinnata maailma börsidel Ja turgudel. Aga need on varad Ja väärtu-
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aed, mida meie ei vöi vahetada kõliseva kulla völ heliseva hõbeda vastu. Kui 
teeme seda, siis müüme kergel käel maha Rotalla sisu Ja tuuma, siis muutub 
Rotalla Ja muutume Ise tuimaks soolaks, mille kohta kehtivad Issanda sõnad, 
et ta ei kõlba millekski muuks: "Kui välja visata Ja Inimeste tallata". 

Kas ei ole Just oleviku maailm, rahvad Ja inimesed vaesed neist varadest 
Ja väärtustest, Kas ei ole Just tänapäeva rahvad Ja inimesed sageli kergel 
käel loovutanud oma parimad tõekspidamised völ maha müünud oma õilsamad aa
ted Ja Ideaalid? Ausus - kas ei ole Just sellest suur puudujääk riikide, rah
vaste Ja üksik inimeste elus? Riigid Ja rahvad sõlmivad lepinguid Ja liite, 
mille eest hiljem keegi ei ole nõus maksma paberi hinda, millele nad kirjuta
tud. Inimesed annavad täna töotusi Ja lubadusi, et neid homme juba murda. 
Kindlus - kas ei ole Just tänapäeva rahvad Ja Inimesed nagu tuulelipud või 
pillirood, mida tuul pöörab või öötsutab siia Ja sinna. Vaadelgem ainult a-
Jaloo pildiraamatu viimaseid lehekülgi vöi lahtiste silmadega elu Ja Inimesi 
eneste ümber, siis on see meile kõigile käega katsutavalt Ja ilma pikema se
letustega selge. Edasi Iseteadvus, see ei tähenda mitte upsakust Ja lugupida
matust teiste rahvaste Ja inimeste vastu, vald lugupidamist enese tõekspida
mistest, neist varadest Ja väärtustest, mida pühaks Ja kalliks on pidanud 
meie esivanemad põlvest põlve. Kas ei ole viimastel võõrastel okupatsiooni 
aegadel Ja pagulusaastatel küllalt roomatud võõraste võimude Ja tegelaste 
ees, on kõrgeks kiidetud seda, mis võõras, Ja nll vähe hinnatud aeda, mis 
oma, on sageli puudunud eesti mehe sirge Ja julge hoiak. Eesti haritlaskon
nal on sageli puudunud see usulsa Martin Lutherile nll Iseloomulik Joon, kes 
usuteaduse doktorina Julgesti tunnistas: Ma olen talupoja poeg, minu isa, 
vanaisa Ja esiisad olid talupojad". Meie akadeemilised Inimesed on sageli 
häbenenud oma rahva eelmisi põlvi - talupoegi, kes mitte ainult vabaks ei 
ostnud, vald ka vabaks võitlesid oma Isade maa. Ja viimasena ühistunne, see 
ei tähenda mitte seda, et meie kõigiga pe^me kaasa minema, kSlgele oma Jaaö-
na ütlema. Seal, kus võideldakse õilsate aadete Ja ideaalide eest, seal, 
armsad kaasvennad, pangem käes külge, vöidelgem kaasa kõigi nende annetega, 
mis meile antud, kõigi nende teadmistega Ja oskustega, mida olema kogunud Ja 
omandanud. Sealt, kus ühiskonna ja rahva huvid tehakse omakasu Ja isiklike 
huvide tallermaaks, sealt hoidugem eemale, selle vastu vöidelgem kui kurja 
katku vastu, seal öelgem oma Jul^e la kindel ei. Ainult nõnda võime olla 
maale soolaks Ja maailmale valguseks. 

Ausus,kindlus, iseteadvus Ja ühistunne - on hea, et need kümme meest,kes 
45-e aasta eest Peterburis, tolleaegses Venemaa pealinnas, aluse panid 
eesti üllöpllas korporatsioonile, Just need neli sõna valisid oma deviisiks. 
Sellele alusele on meie vendade pere ehitanud möödunud aastate jooksul. Aeg 
Ja aastad on näidanud, et need neli sõna on olnud neil tugevat, kölge pare
mast terasest taotud kandetala kogu ehituses. Meie ei vöi ühtegi neist kande
taladest välja kangutada Ilma, et varisemise hädaphtu sattuks hoone, mida 
eesti üliõpilaskonna Ja eesti rahva ajalugu tunneb korporatsioon Rotalla ni
me all. 

45-e aasta Jooksul on korporatsioon Rotalla eesti üliõpilaskonna Ja eea
tl rahva ellu Jätnud Jäljed, mida kinni ajada ei suuda korporatsioonide kui 
üliõpilasorganisatsioonide vaenlaste vöi eriliselt Rotalla vastaste laimu 
tuleklliv. Kes tõde Ja õigust austab, see peab andma oma tunnustuse sellele 
tööle Ja tegevusele, mida Rotalla organisatsioonina vöi tema pojad eesti elu 
põldudel on teinud. 

Armsad kaasvennad, ärge kirjutagem aeda kõike ainult eneste arvele, vald 
pangem Rotalla 45-al sünnipäeval käsi tänupalveks kokku, tänagem kõigeväelist 
Isa selle eest, et ta oma õnnistuse Ja abiga on olnud meiega, et ta meile 
selleks kõigeks tervist, Jõudu Ja aastaid on andnud. 

Olles heitnud pilgu minevikku küsigem, mida meilt nõuab olevik Ja tulevik? 
Maailm vajab tänapäeval enam kui kunagi varem võitlejaid maailma eest, kus 
inimene ei ole inimesele hundiks, kus valel Ja vägivallal ei ole voll ega 
võimu,kus tõde Ja õigus valitsevad, kus igal rahval on õigus elada Ja tööta
da vabana Jumala päikese all oma isade maal Ja mullal. See on kohustus Ja 
ülesanne, mis meie õlgadele pannakse Ja mille ette meid akadeemiliste mees
tena seatakse. Seda võitlust võideldes täidame kristlastena, eestlastena ja 
rotalustena kohustuse Ja ülesande, mida meilt nõuavad Issanda sõnad:" Teie 
olete maa sool. Teie olete maailma valgus". 

Korporatsioon Rotallat vöiks võrrelda hää eest emaga, ta on 45-e aasta 
Jooksul tahtnud kasvatada Ja kasvatanud Isamaale Ja rahvale truid Ja ustavaid 
poegi Ja teeb seda vaatamata raskustele truult Ja ustavalt ka pagulaspäevil. 
Ta on pagulane, nagu paljud teised eesti emad. Mitmed ta poegadest puhkavad 
Juba mulla all väsinud ränduri und. Teised viibivad kannataval kodumaal vöi 
vaevlevad laiadel Siberi lagendikkudel. Neist paljudest ta ei tea, kas nad 
veel viibivad elavate hulgas, vöi on Juba lõppenud nende maine elumatk. Kol
mandad on ajaloo tuuled laiali kandnud igasse maailma nurka. 

Kui täna.temalt küsida, mis oleks tema soov oma poegadele, siis ütleks 
ta:"Vöidelgem, armaadpojad, selle maa Ja mulla eest, mis on Joonud eesti hi
gi, pisaraid la verd aastasadade Jooksul. Vöidelgem oma rahva koduölguse Ja 
vabaduse eest . Seda ootab Ja loodab oma poegadelt korporatsioon Rotalla, 
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Ka meie kohta kehtivad sõnad, mla olid kirjutatud vanadele möõkadele:"Kul 
puhkan ma, alla rooatetan ma; kui võitlen ma, alla hiilgan ma". Armsad vane
mad kaaavennad, meie ei taha olla ainult vanad härrad, kes kokku tulevad,et 
aorlda tudenglaja mäleatuates. Armsad nooremad kaaavennad, meie ei taha muu
tuda Inimesteks lima Isamaata Ja rahvata. Vald meie tahame olla võitlejad -
võitlejad parema maailma Ja oma Isamaa Ja rahva parema tuleviku eest.( 

Üks kuulus väejuht Utlea kord: "Võit Jääb parematele pataljonidele". Ol
gem, kallid kaaavennad, Üheks selliseks paremaks pataljoniks eesti pagulas
konna hulgas Ja maal, kus pagulaatena viibime, alla on ka korporatsioon Ro-
talla "linnaks, mla aaetaeb mäe otaaa Ja ei aaa Jääda varjule", alla kroonib 
meiegi võitlust võit - uue Ja vaba Eesti näol. 

Elmar Kuualer, vll! Rot! 
New-York 

Korp! Rotalla Rootai koondlae prealldum, 
Stockholmla, 1958. 

Istuvp.d vasakult: vll! H.Truusööt - ablaenlor, vll! Artur Elatrat - aenlor. 
Seisavad vasakult; vll! Käo - kirjatoimetaja, vll! Tedro - laekur Ja Sven 
Hanaen - olderman. 

_10.11.1913_-_10.11.195§_ 

10.november 1913 on kuupäev, mida Iga rotalua teab. Sama häatl teab ta 
ka, et meie korporatsioon saab 10.novembril s.a. 45-aaataaeka. Samal ajal 
täitub 25 aaatat aöprusleplngu allaklrJutamlaeat V.S.O.-ga. 

45 aastapäeva tähistamine toimub Rotalla organlaeerltud üksustes geograa
filiselt ulatuslikumalt kui kunagi varem Rotalla ajaloos. 

Sest koondatuna kõik ühiselt oma C.H.-leolekalme suutelised olnud aeda 
päeva tähistama palju mõjuvamalt, esinema auure Ja väärika organisatsioonina 
omas ühiskonnas, uuendama ja kövendama omavahelisi sõprussidemeid, elustama 
vanu mälestusi kohates nll palju kaasvendl mitmest ajajärgust Ja paljudelt 
tegevusaladelt. 

Oleme sllakl õnnelikud, et meie vabaa ühiskonnas viibijad saame 45.aasta
päeval kartmatult kokku tulla Ja traditsioonide kohaselt oma pidupäeva pl-
aada. Meie ei kahtle ka, et meie kaaavennad lkestatud kodumaal või mujal 
aundolukorras olles seda päeva eriliste tunuetega kaasa elavad, ehkki neil 
puudub võimalus pidutseda vabalt, kartmatult Ja meie traditsioonide kohaselt. 

Mõttes aga kogume sel päeval kõik slnl-must-rohellse värvide alla - vaata
mata kaugustele Ja olukordadele moodustame ühise rotalla pere, kel lootus 
rinnas, et paremail ajul õitseb meie kodumaa. 

A. Elstrat 

Rot! x 

Rootsi koondis.Stockholmis 
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UHT-TEIST VAPI KAVANDIST. 

Suure Huviga tutvuned New-Yorgi konvendi poolt moodustatud vaplkomlaJonl 
töötulemustega xM.S.nr.2,195ö)• 

Peab sellele komisjonile au andma, ta on oma ülesannet tõsiselt võtnud Ja 
heraldika küsimusi põhjalikult uurinud. Kaasvil! /.Köressaar omas artiklis 
annab head ülevaadet heraldika seaduste üle Ja näitab vigu mis esmeD meie 
vapi Juures. 

Vaadeldes aga esitatud vapi Kavandit, ei saa lahti muljest, et komisjon on 
Kramplikult kinni pidanud heraldika nõudeist, selle Juures aga unustanud si
sule Küllalt tänelepanu omistada. 

Algan sellest mis kõige enam silma torkab - rebased vapikandJatena.Ammust 
ajast on rebane tuntud kavaluse Ja ebaaususe sümboolina. 

Meie vapp on aga põhijoonelt lihtne, soliidne Ja sirgjooneline.Kunstili
selt ei pääse rebased ka mõjule, eriti veel erineva värvi pärastlkuld Ja must). 
Kavandit domineerivad nad täielikult. 

Laanemaa kotkas vaplenisena täidab küll kiivri ärajätmise tõttu tühjaks 
jaanud kohta, tema olemasolu ei ole aga küllalt pönjendatud. Et Rotalla kuu
lus omal ajal Saare-Lääne piiskopkonna alla, ei õigusta veel piiskopkonna 
embleemil täita nii tähtsat osa korp! Rotalla vapil. 

Vaplkllbi muutmine on osaliselt põhjendatud. NII võiksid tähed K.A.I.U.vä
ga hästi asetseda lindil, nagu kavandis ettenähtud, selle vaatu kaotavad aga 
rapiirid oma mõtte kui kõrvaldada asutamise kuupäeva. Et sirp välja Jääks ei 
kahjust^., minu arvates,vihk on aga paigutatud vapile viljakuse sümboolina Ja 
teda ei tohiks kergekäeliselt kõrvaldada. Nagu vll! Köressaar ise tähendab, 
on meie trikolorl musta värvi käsitamine vasaku pöikpalglna s.o. bastardsuse 
tunnusena - ebaõige, kas on siis tõesti vajalik muuta kogu kilbi Jaotust et 
ärahöida valetõlgitsemlst mõne võhiku poolt? Võib olla on see küsimus U.S.A-s 
tõesti nii tähtis! 

Üksikute veerandite ümberppigutamine on tõesti vajalik kui pölkjaotust e-
simesel veerandil muuta parempoolseks, selle Juures läheb aga värvide loogi
line Järjekord kaduma. 

Kaa tsirkli ümberpaigutamine on vajalik? Ta praegune asetus ei ole, minu 
arvatea, heraldika reeglite vaatu asub Ju metall värvi peal Ja mõne kuju pai
gutamine põigiti üle pöikjaostatud vapi veerandi esineb sageli,näiteks lövl 
teisel Ja kolmandal veerandil Rootsi suurel riigivapil. 

Jääks tslrkel oma kohale, oleks ruumi viljavihule rohelisel veerand il,see 
on ka ainukene väli kuhu ta sobib. 

Vaplkomisjonl töö ei ole aga sugugi asjata olnud, meil on nüüd rohkem tepd-
misl heraldika küsimustes Ja neid tuleb silmaspidada kavandite valmistamisel. 
Et kohe esimene, heraldiliselt õige, kava sajaprotsendiliselt ei rahulda, on 
Ju üsna loomulik, tahaks näha rohkem kavandeid võrdluseks. 

Isiklikult arvan, et viikingiembleemid sobiksid eriti hästi meie vapi kau
nistamiseks. Põhjatäht oleks efektne vanlehis. Tarvis on aga leida head kom
binatsiooni. Et viikingilaev esineb heraldikas harva, on ju ainult plussiks. 

New-Yorgi konvendi vaplkomisJon, kes on nüüd kaunis kompetentne vapi kü
simustes, peaks väiJakuulutama kavandite võistluse. MEIE SIDE oleks õige 
koht paremate kavandite Ja nende üle kriitika avaldamiseks. 

A.Danlel 
vii! Rot! 

UUS VAPP 

Nii kaua kui mina mäletan, on meil vaplküsimus olnud alaliseks murelapseks. 
Eriti aktuaalseks muutus see, kui asusime oma majja ja oli vaja saali suure
mat vappi. Olude sunnil lrahapuudus Ja aJanappus) telliti siis vana vapp suu
rendatud kujul Ja katsuti seda kõigiti katta Ja ehtida lippude Ja rapiiridega. 
See oli kõik ajutine lahendus ega suutnud vapi puudusi varjata. Nagu mäletan, 
olid kõik üksmeeles selles, et uus heraldika nõuetele vastav vapp on hädava
jalik. 

Nüüd on viimaks nii kaugele saadud, et vaplkomisjon on esitanud uue vapi 
kavandi. Seletuskiri kavandi Juurde on selge Ja kokkuvõtlik, ettepanekud as
jalikult põhjendatud. Komisjon väärib tõsist tänu tubli töö eesti 

Ma pole asjatundja heraldika alal, usun komisjoni põhjendusi. Vapp näib 
olevat nägus - pole seda värvides näinud ega tea, kuidas need harmoneerlvad -
ega ühtu vlat ka mitte teiste üliõpilasorganisatsioonide vappidega. Arvan, 
et rebased vapi kandjatena on rohkem põhjendatud kui karud või lõvid. Oige 
on ka aee, et vapikilbilt on kõik ülearune kõrvaldatud. Minu arvates tuleks
ki viljavihk koos sirbiga välja Jätta. Praegusel vapil meenutab see rohkem 
vorsti kui viljavihku. Mäletan, et ütlesin seda kord ka kadunud Fred TomInga
le , kui ta oldermanlna andis meile seletust vapi kohta. Asutamiskuupäev vöiks 
paigutada ülemise lindi vasakule kaardunud otsale Ja aasta paremale. 
Oleks küll kena, kui viimaks lahenduks see nii kaua aega - õieti asutamisest 

saadik - päevakorral olnud küsimus Ja Rotalla saaks korraliku vapi.Murrangu
listel aegadel on mõnd asja võimalik siiski otsustada kergemini kui tavalises 
olukorras. ,, 

V.Klauren 
vll! Rot! 
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I N F O R M A T S I O O N  

VILI KOGU JUHATUSE TEATEID 

Vill kogu juhatuse valimiste as.lua: Korp! Rotalla esimehe Ja vill kogu 
Juhatusiiikmete volitused lõpevad 31«dets.l958. 

Vll! koondiste vahelise kehtiva kokkuleppe kohaselt tuleb valida järje
kordselt , volitustega alates 1 jaan.1959 kuni 31 dets.1960, vll! kogu esi
mees Ja kaka Juh! liiget korp! Rotalla vill koondise USA-o koosseisust, Uka 
Juh! liige - vill koondise Kanadas koosseisust Ja üks Juhllllge - vii! koon
dise Rootsis koosseisust. 

Igal korpi Rotalla vilistlasel kui ka vll! kogu organil on õigus esitada 
kandidaate vii! kogu esimehe või juhi liikmete kohtadele, kusjuures aga ku
junenud tava kohaselt vll! kogu Juhatuse liikmete kandidaatide esitamine 
on Jäetud vastavalt Iga vill koondise asjake ning esitatud kandidaadid on 
vll! koondised aktaeptlnud. 

Igal korp. Rotalla villatlaael on öigua oaa võtta vll! kogu esimehe,resp. 
Juhi liikmete valimisest, hääletades kas vill koondise koosolekul, vöi andes 
oma hääle edasi mõnele koosolekust osavõtvale vilistlasele, või aaates oma 
hääle vll! koondiae Juhatusele posti teel. 

Vlllkogu Juhatus palub kõiki vill koondisi vöi nende osakondi võtta koos
oleku päevakorda vllI kogu esimehe Ja Juh! liikmete valimised enne 20 novemb
rit 1958. Seks ajaks peavad olema lähetatud ka posti teel saadetavad hääled. 
Hääletamise tulemused teatada otsekohe vill kogu esimehele, A.Käbin'iie, 
425 Fourth Line, Oakville, Ont., Canadä, et oleks võimalik avaldada vill ko
gu Juhatuse uus koosseis MEIE SIDE selle aasta viimases nr-is. 

Senini on esitatud Uks kandidaat vill kogu esimehe kohale - vll! koondise 
USA-a üldkoosoleku poolt - vill Ralf Adama. 

Korpi Rotalla vill kogu koosseisu küsimuses: 
Vill. kogu koosseisust on kustutatud Hugo Veem, eluk. Argentiinas ipro-

tok.25, 1958 - otsus Jõustunud 20 märtsil 1958). 
Vll! kogu koosseisu viidud (vll! kogu Juh! protok. 25, Jõustunud 20 märt

sil 1958) vill koondises tehtud tarviliku häälteenamusega otsustega: Enn Ava
ra, Artur Elstrat, Arvo End, Mart Kurol, Anton Käo, August Kärsten, Martin 
Lepik, Richard Tedro, Ain Treu-1*eidt, Endel Vasur. 

Vll! kogu Juhatuse vastavalt otsustega viidud üle vll! kogu koosseisu üli
kooli lõpetanud confrl: Enn Aro k talvill-ing.,Chalmera,Ggteborg), Väino 
Kuldassaar < elektrotehnika, Chalmers, Göteborg), Endel Arro (Bachelor of 
Architecture, Mc Gill, Montreal), Hans Johanson tmajandusteadlusk., Sydney 
ülik., Austraalia), Heino Ambros lTexas Chrlstian Unlverslty, BA-internatio-
nal affalrs), Hellar Grabbl tWllllam Jewell kolledze- B.A. Ja Columbi*". ülik. 
- Master of Science), Eino Kooba (Dr med., Zürich), Edgar Mathieaen Uustus 
Lleblg - Hochschule für Bodenkultur u. Veterlnärmedlcine zu Giessen - põllu
aia jandusteadusk. ) , Arnold Seltam (Gõttlngeni ülik. - arstiteaduskond), Kaljo 
Vlllota 1Bachelor of Mechanical Englneering, City College of N.Y.), Olaf 
Millert (Magister phil.), August Sikk (Dr phil., Heidelberg), Viktor Puskar 
iM.S., Columbla ülikool). 

Korpi Rotalla organisatsiooni aa.lua;U3A Läänerannikul on asutatud Ja te
gutseb korpi Rotalla USA vill koondise Lääne-Ameerlka osakond, tegevuspiir
konnaga Washington, Oregon, California, Montana, Nevada, Idaho, Utah, Colo
rado , Arizona Ja Nev Mexico, Osakonna Juh! asukoht - Loa Angeles'la. Osak. 
a/a ealmeea - H.Suursööt, klrjatolm. G.Härm. - Parimad aoovld ning Jõudu 
tööle vill kogu uuele organile I 

Korpi Rotalla alaloo as.lus: Vill kogu Juhatus on kutsunud Rotalla ajaloo 
peatoimetaJaka kaasvll! dr phil. Viktor Köresaar'e, kes on nõustunud aeda 
raaket tööd tegema. Vill kogu Juhatua palub kõiki kaasvendi kaaavlll V.Köre-
saarele olla kõigiti abiks tema töös materjalide Ja andmete saatmisega, mis 
temalt palutud. Peame meeles pidama, et see on täiesti erilises olukorras 
töö, kus puuduvad Igasugused allikmaterjalid ning peatoimetajal tuleb kogu
tud mälestused kontrollida ning tervikuks kujundada. 

Vill kop^i juhatuse protokoll nr 24 asjus: Vll! kogu Juhatus on saanud kõi
kidelt korp'1 organitelt vastused nr 24 tehtud ettepanekute asjus. Ettepane
kud on kinnitatud kõigis korp'1 organites - kõik hääled pro. 

USA vill kogu tegevusest. 
USA vill kogu koondis pidas oma kevadise korralise koosoleku 23 mail s.a., 

milllael koosolekul tentl alljärgnevad otsused. 
1.Kinnitati koondise poolt lõplikult korp. Rotalla Lääne Amerlka Osakond, 
millise osakonna territooriumiks oleks: Washington, Oregon, California, Ida
ho, Nevada, Arizona, Utah, Montana, Wyomlng, Colorado Ja New Mexico osarii-
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gld.Värske koondise piirkonnas elab kümmekond rotalust kelledelt loodame ener
gilist tegevust. Koondise algatajaks oli vill H.Suursööt, kes mitte kaua ta
gasi aaua Kanadast USA'ase. 
2.Koosolek kinnitas vll! J.Mandre poolt loodud värvide laulu vllsl, kuld sõ
naline osa anti tagasi värvide laulu komisjonile veelkordseks läbivaatamiseks. 
3.Kuna 1959-1960 aastaks annab ülemaallmllse vill kogu Juhatuse USA koondis, 
sile seadle koondis selle esimehe kandidaadiks vill Ralf Adamsi. 
4.Koosolek tegi koondise Juhatusele ülesandeks saata laiali kõigile koondis
tele Ja konventidele USA konvendi poolt valitud komisjoni väljatöötatud Rota
lla vapi kavandi. Nimetatud kavand on Uks ettepanek Ja koondis loodab, et kõik 
Rotalla osakonnad ülemaailma ka omapoolsed kavandid esitavad. 

Kuna suvise aja tõttu ei saa nimetada erilist tegevust, kuld sügise saabu
misega algab Jällegi normaalne tegevus Ja seda uue koondise Juhatuse Juhtimi
sel, milline valitakse oktoobri kuul. 

New Yorgi konvendi uudiseid 
Kuna suvel perioodilisi koosviibimisi C!til-1 ei peeta, siis üldise tegevu

se osas lisaks eelmises MEIE SIDE'a Ilmunule ei ole palju midagi Juurde lisa
da. On peetud kaks referaati: mai kuu lõpul rebi Udo Vaber rääkis probleemi
dest seoses Inimese peatse kavatsetava sõiduga kuu peale, oponeerisid confrl 
Ebrok Ja confrl R.Grabbl. Augusti alguaee pidas referaadi reb! Jüri Salmre, 
kõneledes paberi ajaloost Ja paberi valmistamisest - oponeerisid confrl Jala-
Jaa Ja confrl Link. Mõlemad referaadid kinnitati. 16 augustil, üheaegaelt USA 
Eesti Üliõpilaskonna auvlse väljasõiduga, tolmus ka konvendi väljasõit samas
se kohta - Lakewoodl. 

Sügissemestri avaõhtu peeti külalisõhtuna 12 septembril Ja see kujunes tu
leva tegevusperloodl suhtes heaendellseks hoogsa tegevuse ettekuulutajaks -
kohal oli 32 rotalust Ja 3 külalist. Sõnavõtuga, milles ta eriliselt puudutaa 
tlliöpllaate praegusi probleeme Eestla, eslnea vill Perandl. 
Lühiteateid;Uua värvikandja - confrl Arne lönls Klnt 

Uus rebane - Tõnis Leetaru. Rebi Leetaru, sünd. 1.940, õpib esimest 
semestrit Rutgersl ülikoolis geoloogiat. 

Vill kokku ülekantud - Heino Ambroa, Hellar Grabbl, Eino Kooba, 
Edgar Mathlesen, Olaf Mlllert, Viktor Puskar, Arnold 
Seltam, Kalju Vlllota. 

Möödunud semestril Juhatas NY kl tegevust praealdlum koosseisus:Rotl x - confrl 
Aksel Kilas, roti xx - confrl Tõnis Kelder, roti xxx - confrl Fellx Link, roti 
oldi - confr! Rein Grabbl. Uus praesldlum tuleb valimisele peakoosolekul 19. 
septembril. 
Los Angelesls on asutatud Rotalla osakond, mille tegevust Juhatab vill Suur-
sööt. On vastu võetud ka Juba esimene rebane - Heiti Marendl. Los Angelesl 
Eesti Seltsi esimeheks on confrl Jaak Kukk. 
New Yorgi kl kooaaelaust on Vancouverl osakonna koosseisu üle kantud Uve Kap
si, kes võeti kevadkommersll Vancouverls vaatu tegevliikmeks. 
New Yorgis 6-7 septembril tolmunud Üliõpilaspäevadel valiti USA Eeatl Üliõpi
laskonna ableslmeheks confrl Jaan Upsl, Üliõpilaste Toetuafondl ealmeheke 
confrl Rudolf Hämar. 
Perekondlikke teateid: Kihlunud: confrl Heino Alnso - prl, Ive Patraaon <F1-

llae Patrlae) 
confrl Aksel Kiiss - prl Helle Sllrak <korpi 

India) 
confrl Feliks Tamm - prl. Mare Nlgul 

Juurdekasv: Helkkl-Aare Paadre, Kolt'1 Ja Erika poeg 
Indrek Grabbl, Hellarl Ja Irja poeg. 

Toronto konvendist. 
Varsti pärast kevadkommerssl Ja perekonnaõhtut, millised peeti 10 mall, 

asusid akadeemilise kraadi - "bachelor'l" saamisega 11 ametmeeste" hulka seltse 
confrll Toronto konvendist: confrll Rein Mägi Ja Erneat Õunapuu - ehltuateh-
nlka, confrl! Slglamund Suurman, Jaan Soosaar Ja Ulo Jaaaon - masinaehitus, 
confrl Sulev Kaunlamaa - elektrotehnika Ja confrl Agu Peters - arstiteadus,M. 
D. Väljaarvatud confrl Kaunlsmaa, kes siirdus Montreali Ja confrl Peters,kes 
aaub Londonla lOntario), aausld kõik värsked lõpetajad töökohtadele Torontos. 

10 Juunil käis kl külas nalakorpl Fllla Patrla, kes oli esindatud 12 liik
mega. Eriliseks üllatuseks oli confrl1-le kaasvõitlejate oletatav vanua - um
bes 21 aaatat. 

KKKl-d peeti auvel Iga kuu esimese teisipäeva õhtul ning referaat koosole
kud Iga kuu kolmanda teisipäeva õhtul. Referaate oli arvult seltse, mllllateat 
oaa äratasid eelllat huvi, et kohalolejad leidsid, et rohkearvuline vill! ehk 
ka telate kaasvõitlejate oaavött oleks tulevikus soovitav. 

Suurlmaka kl ürltuaeka olid auvlpäevad, mla toimusid 30 Ja 31 auguatll 
Vll! Guatav Palootaa talus mla aaub Delhl, Ontario lähedal. Pühapäeval 31/8. 
tolmunud KKK-1 dlskuteerltl Rotalla vapiga seoses olevaid küslmual Ja vill 
Abel Käbin andis ülevaate korpi Rotalla tegevusest maailma ulatuses. Vill Kä
bin rõhutas oma sõnavõtus meie tegevuse sisu ning selle tähtauat tulevikus 
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eestluse säilitamisel vabas maailmas. Suvepäevadel vöetl tegevliikmeteles vas
tu reb! Arne Klnt NY.k!-st Ja rebi Juhan Hansen Ja Mart Lepik Toronto kl-at. 

Kooa külaliste Ja rotalluste nooremate võsudega oli osavõtjate arv suve
päevadest 101 lnlmeat. nendest 2 vll! ! Ja 13 confrl I New Yorklst, 1 vill Ja 
2 confrl! Montreallst Ja 14 villi Ja 13 confrl! Torontost. Konvent avaldab 
südamlikku tänu vii! Palootsale Ja tema perekonnale nende piiritu külalis
lahkuse eest, Ja tänu vill Heinrich Karule tema kaasabi eest Rotalla suvepäe
vade heaks kordaminekuks. 

1958 a. sügissemester algas KKK-ga 9 sept., kus valiti uus praesl Järgml-
ses koosseisus: 

confrl Ergo Karuks Roti x 
confrl Uil Jaason Roti xx 
confrl Jaan Kruus Roti xxx 
confrl Ylo Saar Roti Oldi 

MEIE SIDE Toronto kl toimetajaks valiti confrl Helmut Sandström. Süglskom-
merss kooa perekonnaõhtuga otauatatl pidada laupäeval 15,novembril. Kl määras 
kindlaks ka Järgmiste KKKl-de ajad, mla on iga kuu ealmeael reedel kell 8.00 
õhtul, ning samuti ametlikud tunnid, mla toimuvad iga kuu kolmandal pühapäe
val kell 11.00 hommikul. KKKl klnriitaa praes 1 poolt esitatud tegevuskava 
Järgmiseks semestriks. 

M o n t r e a l  
Aprillis, Jürlpäeval, annetas korpi Rotalla Montreallst eesti skautidele 

nende metsatare Ja sauna ehitamiseks jj 220;-. Suuremad annetajad olid: senlor 
Jomm -$ 50:-, samuti tegid ka vill Oskar Nõmm. Kaasvend Kaaak annetaa ka mi
dagi, kuld ei lubanud sellest laekuril avalikult rääkida. Teised piirdusid 
10:- annetamisega. 
23 aprillil 1958 asus pikemale Euroopa-reisule confrl Endel Arro. Kas see 

on arhitektuuri nautimine või pruudi otsimine ei ole veel selge. Prantsuse 
fifflt ta kaasa ei võtnud. Algas Portugalist üle Madridi - Parlsl - Zürichi -
Viini. Viimane teade tull Helsingist Ja nüüd ta peaks olema Stockholmis või 
Uopaalas. 

10 mall 1958 peeti kommeras Ja perekonna õhtu Jommi talus. Osavõtsld kõik 
peale kaasvend Kivlstu. 

14 Juulil 1958 käis Montrealis värske magister B.Aukamann oma noorikuga. 
Süglael läheb tema California tehnika ülikooli tagasi Ja hakkab doktorit te
gema. Proua Aukamann latutaa aellel pidulikul külaakälgul senlor Jommi talu 
aeda rooslpõõsaate taha murulaugu põõsa.Jommiaid polnud kodus. Olid vist 
kalal. Alma Pringi oli tunnistajaks. 

Victoria. B.C. kaasvend Laansoo, 326 John St., Victoria, B.C. Canada -
tervitab kuldsulgl" - Ilo Käbln'at, Aadu Toomes'!, Aleksander Danlel'1 Ja 
teisi Lundl rotallusi-kaasvendl. Ilo'lt ootab tema kirjapanemist Soomea oldud 
aja kohta 50.aasta Juubelialbumi kaaatöö Jaoks, 

Vancouverlat. kuuleme.... 
Kuna Kaljumägede taha Vancouverisse MEIE SIDE't pole pikemat aega Juba 

Jõudnud, ei teagi kuhu meil reporteerlmise kord pidama Jäi. tVllmase kontrol
limise Ja otsimise põhjal on viimane siia Jõudnud - number nr.5 , New York, 
1957). 

Peamised uudised Vancouverlat: 
Meil on uua värvikandja: Uve J.Kapsi, elukohaga Seattle'ls, Juba Juuni 

kuust saadik. Teiaeka rõõmuatavaka uudlaeks on confrl Lix Laansoo siirdumine 
Briti Kolumbia pealinna 4õieti Vancouverl algul küll) Victoriasse, kus ta on 
alustanud ehltuaettevötmlst. omal käel Ja NHA, kulu Ja kirjadega.tVäljaapool 
Kanadat selgituseka: NHA ei ole mitte keemiline vormel raha tegemiseks, vaid 
National Housing Act mille alusel tulevaste majaomanikkude laen antakse 
praegustele ehitajatele). Eriti on meil Vancouveris heameel, et Jälle Uks 
lda-kanadalasest vend Briti Kolumblat nägi Ja enam üle mägede tagasi sõita 
ei Julgenud). Kolmandaks rõõmustavaks uudlaeks on, et meil nüüd omast käest 
arst võtta on: Confrl Maldua Marlts lõpetas maikuus U.B.C. doktorikraadiga. 

Tulevikulootused on meil ka head: Confrl Hane Johanson, majandusteadlane-
Koollõpetaja-seltakonnategelane, ajuti ajakirjanik Ja plekksepp on teatanud, 
et Jõuab Vancouverl 24 oktoobril s.a. Sydney'st Austraalias. Meie lootus on, 
et ta siia Jääb. Confrl Lembit Koaenkranlus on endale lenduripaberid muret-
aenud Ja kuuldavasti Uhe lennuklosa kah, nii pole Imestada kui me kõik kord 
siin,kord seal maailmanurgas esile kerkima hakkame. (Muidugi, kui me tema 
lendamist Juba usaldama hakkame). 

Vancouverl suvi on tänavu, olnud ilma vihmata, kuum sisemaa suvi. Küll 
vlat aellepäraat oli külalisi kõrgest põhjaat: Vill Jaan Raud abikaaaaga kü-
laatas Vancouverit eravllaillaelt oma puhkuse ajal.Alaline Vancouverl külas
taja Montreallst vll! Juhan Klvestu olevat preeriasse tänavu suvel eksinud 
ning meie lootused teda siin näha ei täitunud. 

Osakonna tegevus oli suvehooajal küllaltki elav: oli kavatsetud huligaa
nide ehk tindikala püük mereat, mitmed rannapeod, ühine väljasõit paadiga 
romantilisele saarele Ja palju muud huvitavat. Kavatsetud .... Korda ei aaa-
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nud midagi vila, aeat suvi oli nii soe Ja liua ... 
Osakonna nimel palju tänu kõigile ringkirjade eest - sel moel oleme me 

olnud kontaktis teie kõigiga Iile maailma. Imelikul kombel need Jõuavad kõik 
kohale, kuld meie alde MEIE SIDE, on sama harva kohale Jõudev kui Vancouverl 
osakonna ringkirjad ... nad on nii harvad kui ingerlaae rukis - kolm taime 
seitsmes reas. 

Stockholm 
Stockholmi rotalused on 195ö kevadsemestril Jatkanud oma tegevust endi

sel- vllall , b.o. kokkutulekutega üka kord kuua. Osavõtt nendeat on olnud e-
lav l20 - 30 osavõtjad iga kord). 

Rootsi Koondise üheka peaülesandeks on sidemete alalhoidmine Ja tihendami
ne meie Soome aõprusleplnglase Varsinalsauomalalnen Oaakuntaga iVSO). 

VSO stipendiaadina Soomes vHelalngla) viibinud confr! Pole Klnt on Root
sis tagasi Ja pidas veebruaris ettekande oma Soome muljetest. Need muljed 
on Igati head, aoome üliõpilaste suhtumine meie stipendiaadlsse on olnud 
sõbralik. Peale 20 aastast vaheaega oli see esimene võimalus, kus Rotalla 
esindaja Jälle sai söprusleplnglaste stipendiaadina Soome üliõpilastega kooa 
akadeemilist tööd teha. 

VSO aastapäeval 26 märtsil Helsingis eslndaa Rotallat vll1 Ain Treufeldt. 
kes aai kolme päevaae külaatuae Jookaul vennasrahva suure külalislahkuse osa
liseks. Aprilli kokkutulekul refereeris vlll Treufeldt oma reisist, tõstes 
esile VSO liikmete südamlikku auhtumlat rotalusteaae. 

Omal käel ehitas "Soome silda" ka vll! Hans Horn. kes Soomes ametirelsll 
viibides t vll! Horn on Du Pont'1 tehniline "adviaer Skandinaavia riikides) 
eaindaa Rotallat Helsingis Soome üliõpilaskonna ja VSO traditsioonilisel 
1 mai pidustustel. Kuuldavasti on eriti grnem augu esindajaga väga rahule 
jäänud. 

Kohustuslikkude referaatide sarjas pidas rebi Rein Kool referaadi vitamii
nidest. Pälkesevaesea Rootala on vitamiinide küaimua väga aktuaalne". Rebi 
Ülo Kool pidas samas sarjas referaadi üllõpllastraditsioonidest Stockholmi 
Kuningliku Tehnikaülikooli Juures. Rootsi üliöpllastradltaloonid erinevad 
suureatl meie omadest. 

Kogu Stockholmi rotaluate pere osavõtul pühitseti Juunis vill A.Kellerl 
60 aastast aünnlpäeva. Samasugusel ühisel viisil korraldatakse 13 septembril 
senlor A.Elstratl 50 aastase tähtpäeva pühitsemist. Kaugel põhjas lUmeäa) 
sai vill H.Lulk Juulis 50 aastat vanaks. 

30 mail võeti tegevlllkmeteks vastu rebi rebi Rein Kool Ja Ülo Kool.Pai,1u 
õnne Ja edu noortele värvikandjatele. Rotallal on Stockholmis nüüd ainult 
üks rebane, nimelt rebi Manfred Bode. kes on aga lae hoolitaenud coetuae suu-
rendamlae eest, saades abikaasalt Juunis kingituseks poja. 

Vilistlaskogu Rootsis asuv Juhatuslllge vill E.Viival on muretsenud enda
le seisusekohase villa. 

Koondiste vaheline side hakkab tihenema. Möödunud suvel käis terve rida 
rotalustest "dollarturiste" Stockholmis. Esimesena tull confrl Bruno Laan 
abikaasaga Los Angeleaist, seejärele vill T.Leete abikaasaga Ja confrl A.Arro 
Montreallst, edasi teadusemehed confrlconfrl O.Mlllert Harvardlst Ja Pennar 
New-Yorklat. Londonist, Kanaadaa, oli Stockholm la pr. Tan.ia Hansen. Eeatl AJa-
klrJandua RootPia Ja tähelepanuga Jälginud rotaluate reise. Nii ilmus "Stock-
holms-Tldnlngen Eestlastele pikad uautluaklrJelduaed ühea piltidega confrl 
confrl Läänist, Mlllertlat Ja Pennarlat. Samuti märgiti ära küllalt pikalt 
pr.Hanseni reis Euroopasse. 

Confrl August Sikk siabua 15 Juunil Saksamaalt Stockholmi Ja kavatseb ela
ma asuda Rootsi. Teretulemast Rootsi Koondise koosseisu. 

Stockholmi rotalused on Jõukohaselt osavõtnud EKL-1 tegevusest. See tege
vus kahjuka piirdus kevadaemeatrll ainult ühe õlleõhtu korraldamisega korp! 
Frat. Estlca ruumides. 

Uudiseid Göteborgi at. 
3 augustil 1958 aastal pühitses confrater Toivo Ennok Göteborgis oma 50-ne 

aastast juubelit. Rotaluate pere Ja Göteborgi konvendi nimel käisid sünnipäe
valast tervitamas ning traditaloonlllst lauallppu üle andmaa aenior confrl 
Avo Andrekaon, olderman confrl Sven Tedro Ja confrl Vambola Kain. 

Confrater Avo Andrekaon löpetaa Chalmeral Tehnikaülikooli ehitusosakonna. 
Göteborgis 14 augustil 1958 a. korraldatud külalisõhtul võeti vastu kaka 

uut rebast: 
Wello 3epp. stud. phil., sündinud 4 märtsil 1938 a. Saaremaal Kihelkonnal, 

1958 a. kevadel löpetaa Allngsäsi gümnaasiumi Ja Jätkab öpplnguid Göteborgi 
ülikoolis. 

Olev Krämer, stud. phil., sündinud 17 oktoobril 1937 a. Rakveres, 1958 a. 
Kevadel löpetaa Göteborgia Hvltfeldtaka gümnaaaluml Ja Jätkab oma õpinguid 
Uppaala Ülikoolis. 

U u d i s e i d  L u n d l a t  
15 Juunil s.a. tolmua esimest korda korpi Rotalla Lundl osakonna suvepäev 

vill Alekaander Danlel'1 suvekodua - Stockamöllas - looduslikult lmekaunia 
kohaa, alguaega kell 12 ennelõunat. Kuna ilm oli väga Ilus siia oli kogunenud 
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sa775 
pea kõik Lundi osakonna kaaavennad koos abikaasadega ning lastega 
iarvult 27 Isikut). Suvepäeval harrastati: paadlsöltu vmootor) Ja 
kalapUUdmlat,vaba looduses Jalutamist.Suvepäeva keskpunktiks oli 
Aleksander Danlell poolt korraldatud laakevölstlused. Kus võitjaks ^ 
kl Toomes Ja Marianne Daniel, korralda Ja-maJalsa poolt Jagati väi J <7< 
aplaual eaatel. 011 pererahva poolt korraldatud suurepärallne löur 
kõik üll rahule Jäid,kiites majaproua Katja Danlell heade roogade eeau. 
laakevõistluat toimus ka Jalgpalli võistlus millest läbisegamini kõik peaaegu 
osa võtsid suure naerulagina saatel tvõistlesid ka daamid). Enne lahkumist 
pakuti kohvi koos rikkalikkude Ja maitsvate võileibadega. Kohvijoomine kestis 
pikemat aega, kuni päike hakkaa Juba alla vajuma ning andes märku, et nUUd 
tuleb koju poole sõitma hakata... 

Kauni suvepäeva eest on Lundi osakonna liikmed korraldajale väga tänulikud 
Ja see kaunis päev Jääb meelde mitmeks aastaks. 

Lundia asuvad käesoleval silmapilgul 3 rotalust:vllIX.Toomes,vii! A.Kalmet 
Ja confrl J.Räamal.Telaed kaasvennad elavad laiali mööda Skäne pöllumaastlkku 
150 klm sööris. ViHJ.Welitar - FJälklngla,vll 1 M.Kurol - Ängelholmla, vill I. 
Käbin - Landakronaa Ja vill A.Daniel - Eslövis. Omavaheline läblaaamlne on kõi
giti hea Ja sõbralik.Teisi E.K.Liidu liikmeid on Lundis peamiselt korpi Fr. 
Eaticaat Ja korpi Sakalaat. 

Mitmed aastad tagasi asutati EKLlidu L.-Rootsi osakond.Viimasel on väga 
sõbralik vahekord Eesti Ullöpllaaaeltal iEUS) L.-Rootsi koondisega. Kolm õlle
õhtut on vaataatlkku korraldatud Lundi akadeemlllaes õhkkonnas.Õlleõhtud on 
möödunud väga sõbralikus miljöös - Ja kesvamärjukest on maitstud ühes hoogsa 
cantuse saatel hommikutundldenl,tuletades elavalt meelde endiseid kuldseid 
aegu Tartus Emajõe kaldal.EKLlidu korpi Sakala presldeerlmlsel korraldati 15* 
märtsil kella 5 tee koos perekonnaliikmetega,mis õnnestus kõigiti hästi. EKL 
L.-Rootsi Järgmine õlleõhtu on ettenähtud 27.9. Lundis.Kombeks on saanud,et 
neist võtavad osa ka Tartu saksa korpi Neobaltia Ja Fr.Dorpatenalae liikmed, 
kes elavad L.-Rootsis. 

Täiendavalt New-Yorglst .saadud 27.9.1958 
19.sept. aset leidnud semestri alguse peakoosolek tõi kokku 33 rotalust, 

nelat 23 tegevliiget.EKK andis värvid Ja vöttla vaatu tegevliikmeks Jüri Salm-
re.Kuna vill Leetaru, peale kauaaegset ametis olemist,pani maha konvendi va
nema ülesanded, alla valiti uueks konvendi vanemaks vill Elmar Kuusler. Kon
vent hindas vill Leetaru tööd temale hõbedast õllekapa annetamisega. 

Uus praesldlum Ja kl ametkandjad valiti Järgmises koosseisus: 
Roti x-Reln Grabbl * magi cantl - Riho Vahtel 
Roti xx - Ado Uriko majavanem - Jüri Tint 
Rott xxx - Ants Leemeta majanduseestseisja - Väino Ader 
Roti oldi - Vlrko Keder arhivaar - Enn Karell 
magi refl - Rudolf Hämar Revisjoni komisjon: Tõnis Kelder, Aksel 
magi eolI - Henno Sork Kiiss, Fellx Link 
magi paucl - Hans Raudsep 

Uusi aadresse Rootsis: 
Vilistlased: —-
Kuldassaar, Vaino, civ.lng., Bläavädersgatan 20, Göteborg H,tel.53-26-17 

Tegevliikmed: 
Horn, Hans, dr.chem.,Örnhuvudsgatan 7, Göteborg, tel. 20-57-95 
Mäsak, Helmar, stud.rer.mere.,HAgäkersgatan 9 A. Mölndal,tel.Gbg 27-30-60 
Norrand, Kalle, stud.lng., Örgryte Stommgatan 24, Göteborg S. 
Tedro, Sven, stud.lng., OAvägen 1, Göteborg S. 

Rebased: 
Krämer, Olev, stud.phil., Galoppvägen 9 B, Partiile, tel.Gbg 44-11-29 

Uppsalas: Sysslomannagatan 51 
Sepp, Wello, stud.phil., Lerum, Box 3186 

Aadresslmuudatusl USA*s,L.Saksamaal 1a Rootsis. 
Vill Paul Leemets,270 Van Siolen Ave,apt 5D, Brooklyn 7, N.Y. Telef:EV 

Confrl Ants Leemets, sama aadress 5-7730 
Confrl Henno Sork, 2329 Hudson Terrace, Coytesvllle, New Jersey, 

Telef.: Windsor 4-5786 
Confrl Koit Paadre, 94-02,46-th Ave, Elmhurst 73,N.Y.Telef.: IL 8-5952 
lill Kuno Laren, 55-19 Van Horn St., Elmhurst 73, N.Y.Tel.: IL 7-1574 
rebi Andres Männik, US 51403463, USA ORD SUB Depot,Fontenet, APO 259,N.Y.NY. 
rebi Udo Vaher,c/o Arno Kallaste, 1071 Roohester Rd, Royal Oak 3, Michigan 
confrl August Kisa, Kaiseriautern 2, Schllssfach 317, W.Germany 
vill Mihkel Luht Borrvägen 20 II, Hägersten, Sweden 

J är r g m 1 n e MEIE SIDE nr.4 Ilmub New-Yorgis 1.1.1959. 

Kõik kaastöö palume saata kaasvill Roman Ubakivi nimele: E.F.Blgoney 4 Co, 
14 Wall Street, New-York 5, N.Y. USA. 
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Võlakohustis nr. nr, * 

EESTI ÜLIÕPILASTE KORPORATSIOON ROTALIA VILISTLASKOGU 

tõendab sellega, et ta on saanud konvendimaja ostmiseks 

võlana 

Kr. 

• £t /v 

krooni 

See võlg kannab 5 > aastas ning protsendid loetakse makstuki igal 

aastal liikmemaksu arvel. Seda võtga võib üles öelda igal aastal 

kuni 1. aprillini ja sel puhul võlg kuulub tasumisele hiljemalt järg

neva aasta 1. aprilliks 

Seda võlakohustist saab pantida või üle anda ainult Eesti Üli

õpilaste Korporatsioon Rotalia Vilistlaskogu juhatuse nõusolekul. 

Tartus, „ 193 

Vilistlaskogu juhatus 
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Nr.4 IX aastakäik New York, 1.dets. 1958* 

Toimetus: Roman Ubakivi, Jaan Tipsi, Feliks Koop, Ivar Derrik, 
Kristjan Joost,Alfred Kalmet, Valter Põder, Oskar 
Ristmäe±_Feliks_Laansoo±_Abel_Käbin,Helm ̂Sandström^ 

Saateks 
Sõbralik rahupühade vaim embab edasirühkivaid rota-

lusi. Meid köitva vendluse ja sõpruse enamik tugevaid kiude 
on põimitud helgeist mälestusist. Alles mälestusi loovatele 
ja koguvatele kaasvendadele on meenutused kõigest ülevast, 
vaprast ja vabast meie ühiselt eduka tuleviku pandiks. UIjäte 
eesti noorte isetegevuse arendamiseks on otsustatud rajada 
Rotalia Maja vaba maailma pealinna Manhattani. 

USA Koondise üldkoosolekul 7» dets. 1951* a* võeti 
vastu hääletamisel vii! Adolf Perandi ettepanek kasutada se
nist Abistamisfondi 5&f° Majafondina. (Protokolli raamat, Ihk. 
96). Edasi otsustati, et rotalused paigutavad Majafondi ühe 
tunnitasu kuus. Lisaks kuulutati Majafondi kuuluvaks: üle
jäägid, kapitali kasumid, pärandused, kingitused j.m. või
malikud tulud, (ibidem, 99)» 

Tsiteeritud ajaloolisele hääletusele järgnenud otsus
te rea kohaselt avasid järgmised kaasvennad Rotalia Maja Fondi 
investeerimise arve: Vii! Ilo Käbin, allakirjutanu, confrs! 
Rein Grabbi, Hans 0. Raudsepp, Ants Leemets, Aksel Kiiss, 
Aksel Lehtmäe ja William Salrnre. Eesmärgiks on koguda ise
majandava hoone sissemaksuks vajalikku summat, kusjuures 
200.- dollarit annab investeerijaile ühe hääle. Kaasarääki
miseks saada vähemalt 50*- dollariline tsekk või rahakaart 
Chase Manhattan Bank . , ... 

„ . , . = 1 ci nr. nimele adressil: 
Rotalia, Inc.,a/c 5415100 

The Chase Manhattan Bank 
Trust Department 
40 Wall Street 
New York 15, N.Y.. 

Rotalia, Inc. nimele raha panka saatmisest teata sama
aegselt confr! Aksel Lehtmäele, 108 Paulison Ave, Ridgefield 
Park, N.J., meie raamatupidamise hõlbustamiseks ja kontrol
liks. Ole meheks! 

Rõõmsaid jöulu pühi ja saavutusrikast uut aastat kaas
vendadele ja perekonna liikmetele soovib toimetuse nimel 

Roman Ubakivi 
Vii! Rot! 
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änuavaLdui 

Palun kogu Rotalia peret vastuvötta minu südamlikuni 
tänu ettepaneku toetamise ja läbiviimise eest millega mulle 
annetati aupael Rotalia värvides. 

Kaasvendliku tervitusega 
Mihkel Luht. 
Vii! Rot! 

Rotalus. 
Käesolev kirjutis saabus C!Q! 

pääle võistlustöö esitamise tähtpäeva 
möödumist ja seepärast ei esitatud 
züriile hindamiseks. Esitatud mõtted 
aitavad meie noorema generatsiooni 
püüdlusi ja vaateid tundma õppida ja 
sellastena väärivad kinni naelutamist 
"Meie Side" veergudel. 

Toimetus. 

Igal hommikul silmi avades näen oma voodi kohal seinal 
rippuvat deklit ja kümmet värvi-paela. Kohe meenub:Olen rota
lus! Tollegi pärast pean ennast aga sureliku moodi maast lahti 
rebima ja habet ajama tõttama. Peeglist vaatab mulle vastu paar 
unist ja küsivat silma.Gilettiga kaapimise edenedes hakkab sel
guma tuttavaid nõojooni. Pole kahtlust - tegemist on tõesti ro-
talusega! Kuid missugused on need tuttavad nöojooned mis kehas
tavad rotalust? Mis tähendab olla rotalus? 

Kui uni silmist kadunud ja veri kiiremini ringlema haka
nud,hargnebki sõnastus mu otsivatele küsimustele. 

Mulle on rotalus samatähenduslik ehk sugulus-möiste positiivse 
isiksuse ja mõjuva juhtimisega. Rotaluses näen inimest kes alati 
liigub kindla eesmärgi poole õnnestunud saavutistega. Niisugust 
inimest iseloomustab alaline tegevusküllus ja teorööm. Säärane 
isik sageli pahandab ja isegi ärritab erapooletuid või negatiiv
seid kaasinimesi. Rotalus liigub kindla eesmärgi poole isetead
valt ja tulemustega, võttes enesele vastutust vabatahtlikult ja 
meelsasti,nii erinedes automaatselt massist. 

Rotalus saadab korda tegusid ja inspireerib tegutsemist. 
Ta väärtuste valikud otsustavad kas temast saab hea või halb 
juht, ent nii või teisiti - iga tegutsev inimene on juht.Rota-
lusi leiame igal tööpõllul• Ta liigub oma otsuse kohaselt,kind
luse ja täpsusega mis näitavad selgesti, et tal on teotsemise 
plaan tööd juhtimas. Ta vaimsed ja füüsilised üritused on suh
teliselt seotud mitmesuguste sammudega. Kui kõik sammud on 
hästi läbi mõeldud,plaanitsetud ja öige-aegselt teostatud, õn
nestub kahtlematult iga ettevõte. 
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Vaadelgem mõningaid põhilisi rotaluse iseloomujooni 
lähemalt. 

1. ROTALUS TEEB SIRGJOONELISI OTSUSEID,MÄÄRATES TÄPSELT 
KUHU TA TAHAB MINNA. Tal on eesmärgid:pika-ja lühi-ajalised. 
Need on kas üles kirjutatud või siis niivõrd selgelt meeles, 
et ta võib neid igal ajal paberile panna. On tavaline nähe, 
et inimesed kes saavad juhtideks on olnud kindlalt veendunud 
töö laadis millist nad on tahtnud teha.Nad ei kasuta lihtsalt 
esimest head juhust ja ei vali just kõige kergemat teed. Rota-
lusel on alati vähemalt üks eesmärk, milline võib tihti vahel
duda. Igapäevaseid otsuseid ta teeb lõppeesmärki silmas pidades. 

2. ROTALUS MÄÄRAB TEGUTSEMIS SUUNA VÖI MUUDAB SEDA OMA 
EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS. Ta õpib huviga strateegiat ja tunneb 
hästi käitumise reegleid ning psühholoogiat. Hea näide ja tree
ning eelnevaks on igivana sõja-mäng male, kus peab ette nägema 
mitu käiku ja sageli muutma oma plaane vastase käikude vastu 
töötamiseks. Eesmärgi saavutamine nõuab kindlat tegutsemise 
plaani, isegi kui plaan järjest muutuvaks osutub. Kui lendur 
sõidab New Yorgist Londoni, tal on lennu plaan. Tormid võivad 
teda teel mõjutada suunda muutma, aga ta vähemalt algab mille
gi ga mida ta muudab oludele vastavalt. See on midagi muud kui 
alustada ilma millegita ja siis töötada välja plaan koha peal. 

3. ROTALUS ARVESTAB ETTE MIS TUUPI JA KUI PALJU ABI
NÕUSID TA VAJAB OMA EESMÄRGI SAAVITAMISEKS. Ta hindab ligi
kaudselt kui palju ja missugust materjali ta vajab tulevikus 
kindlatel ajavahemikkudel. Ta on teadlik sellest mis tüüpi 
organisatsiooni ta vajab, milliste võimetega inimesi on vaja 
teostama mitmesuguseid töid; peamised füüsilised jõud üles
ande teostamiseks; vajalikud toormaterjalid ja majanduslikud 
vahendid ilma milleta ettevõte ei saa eksisteerida. See ei ole 
mitte ainult nii suurte organisatsioonidega, vaid tolle põhi
mõtte kasutamine algab indiviidi endaga. Mõni indiviid kes on 
täielikult iseendasse tõmbunud ja eraldub kõikidest teistest 
inimestest kui ka vendadest konvendis võib olla küll kõike 
muud aga mitte rotalus! Seepärast jätkem ta välja praegusest 
arutlusest. Indiviid kellest räägime ei saa elada eraldatud 
elu teistest. Ta peab igas asjas võtma arvesse teisi inimesi 
ja enda suhteid nendega. Ainult eremiidi elu pole sõltuv 
teistest inimestest, materjalidest ja rahadest. Ehk Benjamin 
Frankiini sõnastuses:"Hoidkem kokku, või vastasel korral ol
gem valmis rippuma koos - võllas!" 

4 .  ROTALUS SEAB SISSE TÄPSE K0NTR0LL-SUSTEEL11,1;IIS 
TEDA ALALISELT INFORMEERIB PLAANI JA TEGELIKU EDASIJÕUDMISE 
VAHELISEST SUHTEST. Ta seab üles standardid ja pole kitsi de-
legeerimast õigust tegutsemiseks otsustavates tulipunktides. 
Rotalusele meeldib purjetada korrastatud laeval, kus igal 
asjal on oma otstarbe ja iga eesmärk, õigustatud. 

5. ROTALUS MOTIVEERIB INIMESI TEGUTSEMA. Tema inspi
reerimisel ja juhtimisel inimesed saavutavad rohkem, kui nad 
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enda arvates on suutelised tegema. Ta on võimeline andma 
tööks motiive ja ka suurt inimlikku rahuldust tehtud tööst. 

Rotalus on inimene kes teah kuhu ta läheb, kuidas sinna 
jõuda ja kuidas selleks värvata teiste inimeste ahi. Väga har
va leiame niisugust inimest otsimas endale isiklikke kasusid 
või isiklikku tunnustust. Ta värbab teisi ühiseks ettevõtteks 
millest on kõikidele kasu kui kord eesmärk saavutatud. Ta on 
harilikult sügavate tõekspidamistega ja usub oma eesmärgisse. 
Seejuures ta arvamused ja tõekspidamised ei ole mitte kivis
tunud vaid on küllalt elastsed, et nooremate generatsioonide 
ideesid vastu võtta ja neid asjatundlikult kaaluda. Rotalus 
on eestkätt realist. 

Ei leidu suuremat jõudu kui inimesel, kellel on kindel 
eesmärk ja oskus seda saavutada. Mõlemaid, eesmärki ja oskust 
on võimalik arendada. Eesmärgi püstitamine nõuab arusaamist, 
et rotaluse elu koosneb .otsuste tegemisest. Ta teeb otsuseid 
eesmärki silmas pidades. Rotalus ei ole harjumuse ori ega tra
ditsiooni sulane vaid ta analüüsib oma elukombeid ja eesmärke 
oma edu-teelt takistuste kõrvaldamiseks. 

"Väino! Tule juba ometi kord kohvi jooma", kõlas ema 
hääl, katkestades mu mõttelõnga. Kohvilauas polnud aeg ega 
koht ega jook sobivaks hüüdeks: "Prosit, rotäiused!", seepä
rast lõpetasin oma mõtiskelu vaikse sooviga "Vivat, crescat, 
floreat corp! Rotalia in aeternum!" 

Väino Ader, confr! 
New York. 

Mõni sõna ühistundest 

Vii! Artur Lossman lõpetas kord ühe oma tervituskirja 
järgmiselt: 

"Orjastamine ei vöi olla jäädav. Võitlus käib edasi ja 
see nõuab meilt kõigilt kindlat meelt, ühistunnet ja raudset 
tahtejõudu. Vabaduse eest tuleb võidelda, seda ei kingita 
ühelegi rahvale. Olen kindel, et kõik rotäiused annavad oma 
parima panuse kodumaa vabastamiseks, ja loodan, et Rotalia 
oma 50. aasta juubelit pühitseb vabal Eesti pinnal." 

See on väga paljuütlev ja julgustav läkitus ning po
sitiivne suhtumine tulevikku. Ülaltoodus kriipsutan siiski 
alla sõnale vöi öogemini mõistele ÜHISTUNNE. Kuivõrd tähtis 
on selle omamine ja mida see korda võib saata peaks olema 
kõigile selge. Tagasi vaadates minevikku pesitses see ühte
kuuluvustunne vabaduse ja teiste universaalsete inimõiguste 
saavutamiseks nii Eesti vabadusvöitlejais kui korporatsioon 
Rotalia asutajais. 

Ei teeks paha kui iga rotalus, eriti aga meie noore
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mad liikmed, küsiks endalt: Miks astusin korp! Rotaliasse? 
Teiseks, mida olen talle annud ja mida olen talt saanud? 
Isiklikele kogemustele toetudes ütleksin, et kas ei olnud 
põhjuseks Rotaliasse astumisel tahe kuuluda ühte Eesti intiim
organisatsiooni , leida omasuguste noorte keskel sõpru ja kuu
luda organisatsiooni, mis oleks tiivustatud nii ühest mi
nevikust kui ühistest sihtidest? 

Ma pean kahetsusega nentima, et vaatamata vabale,pii
ramata, aktiivsele tegevusele on mitmed meist meile nii täht
sast ühistundest hoopis võõrdunud. Meie mõiste järgi ei ek
sisteeri ühistunne vanemate ja nooremate seas eraldi, vaid 
ka vilistlase ja tegevliikmete omavahelises läbikäimises. 
01gugi,et tegevliikmed aeg-ajalt vii! kogusse üle läheb, on 
aastate suhtes vahe vii! ja confr! vahel kaunis suur. Kuna 
suurem osa noori on alles kas Saksamaal, Rootsis, Kanadas, 
USA-s vöi mujal koolis käies üles kasvanud, on vaimse taga
põhja vahe veelgi suurem. Seega raskus seisab siin "ühise 
keele" leidmises, mis on raskendatud väga mitmesugustest 
meist olenematuist asjaoludest. Kas on ühistunde hääbumise 
üheks põhjuseks see vöi midagi muud, on teadmata, kuid mulle 
paistab,et põhiliseks teguriks on lihtsalt võimetus üksteist 
mõista, üksteisest arusaada. Kui seda küsimust veelgi keeru
lisemaks teha, vöiks küsida, kas ei ole siin ka teataval mää
ral tegemist ignoreerimisega. 

Meie suures peres on tihti ka suuri eriarvamusi. Neid 
esineb nii vilistlaste kui ka tegevliikmete seas eraldi.Eri
arvamused on vajalikud, ja ma ütleks isegi asendamatuks aren
gu edutajaks igas vitaalselt ja progressiivselt häälestatud 
korporatsioonis. Seejuures tuleb avaldada kõiki eriarvamusi ja 
võtta informatsiooni korras ja mitte pealesurutud doktriinina. 
Nii ühe kui teise seisukoha kritiseerimine, mahategemise vöi 
naeruvääristamise näol on väiklane. Just vastupidi, isesu
gust seisukohta tuleb respekteerida, sest ta näitab siiski 
ühe meie kaasvenna isiklikku seisukohta. Nõnda ratsionalisee-
rides ei tohiks meist keegi haavuda ega isiklikult riivatuna 
tunda isegi siis kui mõned meist propageerivad näiteks tule
viku ultra moodsa Eesti ühiskonna struktuuri rüütlite ja pa
runite poolt valitsetuna vöi Eesti viimist Euroopa ühendrii
kide perre. Nii utoopilised kui need ideed mõnegi kaasvenna 
arusaamise järgi ka ei ole, ei pälvi nad siiski sõjakat hoia
kut ega tasakaalu kaotust, Olgu öeldud, et siinkohal on pari
maks arstimiks sallivus, et oma kaasvennast ühistunde huvides 
paremini aru saada,ja nii teda ennast kui ka tema seisukohti 
tunnustada. 

Meie oleme kõik üheväärsed korp! Rotalia liikmed - ja 
seda uhkusega - sest nagu vii! H. Leesment seda ühel koosole
kul peetud sõnavõtus alla kriipsutas, oleme kõik saanud rotä
iusteks selektsiooni läbi. Teiste sõnadega, me oleme valitud 
mehed, ja kui sellised, meie vahel peaks valitsema täielik 
vend-vennavahe1ine usaldus - austus vahekord. See peaks näh
tuma igas meie korporatsiooni eluavalduses,kuid kõige rohkem 
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vast siis kui oleme täitmas meie peale pandud kohustusi kas 
esimehena, seniorina, magistrina vöi mõnes teises kapatsi-
teedis. Et me ühistunne ei asõtse .just mitte kõige tugevamal 
pinnal,tuleb see ilmsiks tihti siis kui usutakse teisi - ja 
veel korporatsioonist väljaspool olevaid allikaid, sellease-
mel,et avaldada usaldust Rotalia deklit kandvale liikmele. 
Vend vennavaheline usaldus - austusvahekord peaks avaldama 
kohusetunde, respekti ja lojaalsuse näol igasuguses omavahe
lises läbikäimises. ükskõik, kas puudutab see siis teatavat 
probleemi, otsust, käitumisviisi mõne meie liikme vöi amet-
mehe poolt. 

üheks ühistunde suurimaks vaenlaseks on apaatsus.Na
gu juba mainisin, astusime Rotaliasse mõttega, et olla sõp
rade seas ja leida uusi, väärtuslikke sidemeid, sõlmida ven
nalikku ühendust, ja ,et kasvada endavääriliste seas tubli
deks, ausateks kodanikeks ning eesti meesteks. Paraku,ja 
siiamaani seletamatuil põhjusil, on eemaldumine ning kõr
valejäämine (sihilik vöi mitte) nagu kirjutamata tavaks. 
Konvendis näeb värskeid värvikandjaid harvemini kui neid oli 
näha rebasena, vanu värvikandjaid veel vähem ning vii! ko
gusse üleläinud rptalusi peaaegu üldse mitte. Kommersist osa-
osavötjäte suhtes võib päris kindel olla,kes sinna tulevad 
ja kes mitte. Kui muidu ei tea arvata, siis aitab, et heita 
pilk möödunud kommerssidest võetud fotodele. Näod on ikka 
ja alati needsamad. Puudumiste peamiseks põhjusteks loetel-
lakse õpinguid ja perekonnaseisu muudatusi, s.t. on teada 
nii palju nende poolt, kes võtavad vaevaks kas siis telefoni 
vöi kirja teel sellest teatada. Knid kas on see nii? Kas me 
ei kasuta neid ettekäändeid lihtsalt vabandusseks? Ja kas see 
ei ole juba vana tõde, et mugavus ja laiskus on kui kaksikud, 
ning "liiga hea elu" ja kohusetunde puudus kui öde ja vend? 

On aeg, et näitaksime korp! Rotalia vastu üleüldiselt 
suuremat huvi. On aeg, et vilistlased süvendaksid püüet noor
test paremaks arusaamiseks, ja,et noored näitaks rohkem lugu
pidamist ning austust vilistlaste vastu kasutades ja arenda
des selliseid voorusi kui diskreetsus ja kompromiss, ühis
tundes ju seisab üks meie pere tugevusi ja kui meie seda 
aegajalt ei uuenda ega sellele tähelepanu ui pööra, on või
malik, et võõrdume sest hoopiski. 

Heino Ambros. 
Vii! Rot! 

Koondis versus osakond. 
Seoses Montreali osakonna asutamisega vastuvõetud Vii! 

Kogu juhatuse otsus, et ühe ja sama maa (resp. riigi) piiri
des oleks üks koondis (resp! Vii!koondis) osakondadega eri 
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paikkondades. Vastavalt konventide võrgu väljakujunemisega on 
see olukord koondiste suhtes tuntavalt muutunud ja seepärast 
oleks ülim aeg sellise otsuse revideerimesele võtmiseks. See 
ainult üksi ei aitaks kaasa organisatoorsete puuduste kõr
valdamisele vaid samal ajal sammuks edasi kodukorra sätetele 
vastava struktuuri loomisele. 

Vastavalt kodukorra (edaspidi KK)§ 221-le "Vii! kogu 
liikmed, olles oma elukohtade järele laiali üle maa, moodus
tavad kohapeal vii! kogu koondised ..." ja seda seal kus vä-
malt 4 vii! kogu liiget elab. Tekstist võib järeldada, et see 
koondiste moodustamine on kohustuslik kuna tekstis on märgi
tud moodustavad aga mitte võivad moodustada. 

Algatuse kohustus (mitte võivad algatada vaid algata
vad) kohapealsed vilistlased, vii! kogu juhatus vöi peakoos
olek. Vii! kogu juhatuse ülesandeks on koondiste tegelik el
lukutsumine . 

Konventide tekkimisega seoses on ajutiselt eriöigus-
tega varustatud koondised ja osakonnad oma ülesande täitnud 
ja asunud tegutsema KK kohaste Vii! kogu koondistena. See on 
toiminud New Yorgis , Torontos ja Göteborgis. Seega on lange
nud ära igasugused muud vajadused ja takistused nende tagasi
pöördumiseks oma õigete ülesannete juurde ja seda kõiki vas
tavalt KK § 221 - 232 sätetele. 

Tegeliku elu ja Rotalia struktuuri väljaarenemine vii
mastel aastatel on tinginud KK nõuetele suurema respekti and
miseks, Seega on langenud ülalmainitud Vii! kogu juhatuse ot
suse järele vajadus ära, kuna elu on kujundanud sootuks suu
remad eeldused osakondade ja konventide arendamiseks". Tagasi 
minnes KK kohasele korrale ja vastavatele koondiste struktuur 
riie,langeb sootuks ära vajadus,et igal maal oleks tegemist 
vaid ühe vii! kogu koondisega. Vastupidi, võib ja peabki neid 
tekkima igas ümbruskonnas kus on vähemalt 4 vii! kogu liiget. 

Eriolukorra moodustavad Stockholm ja Austraalia, seal 
vilistlased jätkavad tegevliigete ülesannete täitmist. Selleks 
oli algul hädavajadus ja vormiliste aluste puudumisel usurpee-
riti selline võim ja tölgendati KK vabamalt, Stockholm ja Aust
raalia on veel alles n.n. koondiste ajajärgus, kus hädaolukord 
tingis vilistlaste konvendi tööst osavõtmist. Seoses Rotalia 
levikuga üle maailma tekkisid ka nendele koondistele omad 
osakonnad, millised jällegi olid tegutsemas konvendi ülesanne
tes. Nüüdse struktuuri kujunemisel ei tohiks olla takistusi, 
et igas konvendi asukoha maal need segakoondised vöi õigemini 
koondiste osakonnad muutuksid vastavate konventide osakonda
deks. Tegelikult need osakonnad täidavad kõik suuremal määral 
puht konventide ülesandeid. Seal on vaid väikeseks erandiks 
vilistlaste osa, kes vaikival kokkuleppel omavad tegevliikme 
õigused. Vilistlaskogu ülesannete täitmine on sellistes olu
kordades väga piiratud ja enamikul juhtumitel piirdub vaid 
Vii! kogu juhatuse valimisega. 



ülaltoodust järeldub, et on tegemist päris selgepiiri
lise erinevusega koondiste ja koondiste vahel ning 
samuti osakondadega,mis ainult konvendi ülesandeis tegutsevad. 

Aegade kestel areng on läinud konsolideerimise suunas 
ja on KK kohased koondised ja osakonnad olemas New Yorgis, To
rontos ja Göteborgis. Kõik teised koondised ja osakonnad te
gutsevad konvendi ülesannetes ja seal on vilistlastel tegev
liikme õigused; seega on need koondised ja osakonnad sootuks 
lähedalt seotud konvendiga ( resp, konventidega) ja moodus
tavad selle organilise osa. Hädaolukorras usurpeeritud õigus 
kaasalöömiseks tegevliikmena tuleks legaliseerida vastate 
konventide otsustega, et volitatakse nendel hääletada kaasa 
konvendi asjus. See oleks igati KK kohane ja annaks vaid se
niste mitteloogiliste koondiste asemele terve hulga konvendi 
osakondi, millised on struktuuri lihtsuse ja järjekindluse 
mõttes otstarbekamad senisest olukorrast. Eriti on segav kui 
arvestada Vii! kogu koondisi New Yorgis, Torontos ja Götebor
gis, milliste ülesanded ja õigused on KK kaudu redutseeritud 
õige miinimumini. Samal ajal ei ole loogiline samade piiratud 
õigustega Vii! kogu koondiste allorganid osakondade näol. 
Viimased on orgaaniliseks osaks konvendile.Osakondade koossei
sude allutamine administratiivselt vii! kogu koondistele ei 
ole kuidagi kasulik struktuuri ühtluse ja kodukorra nõuete ja 
järjekindla kodukorra põhimõtete rakendamisele. Senine olu
kord oleks võõras, kus vilistlase koondis juhib ja korraldab 
osakondade elu, milline peaks saama vajaduse puhul administ
ratiivselt sõltuv konventidest. Konventide moodustamise loo
mulikuks järelduseks pidanuks olema koondise osakondade muut
mine automaatselt konvendi osakonnaks ehk kui seal liikmeks 
ainult vilistlased, siis koondis pidanuks muutuma automaat
selt kohalikuks vii! kogu koondiseks. 

Seega peaks järgmised osakonnad kohe peale vastava Vii! 
kogu otsuse muutmist nimetama ümber konventide osakondadeks: 
Montreal, Vancouver, Chicago, Lääne Ameerika osakonnad. 
Stockholm ja Lund moodustavad koos Austraaliaga veidi raske-
pärasema olukorra, nendel maadel puuduvad konvendid. Götebor
gi konvent loob eelduse, et Stockholm ja Lund moodustavad vas
tavad osakonnad. Lund ehk lepib selle olulorraga aga raskem 
on Stockholmi olukord, vaevalt nemad lepivad osakonna staatu
sega. Ainuke võimalus, et nemad hakkavad mõtlema tõsiselt 
Stockholmi konvendi asutamisele. 

Konvendi osakondade peamiseks ja üheks tähtsamaks üles
andeks peaks kujunema leida küllaldaselt noori elu jätkamiseks 
et vilistlased saaksid siirduda koondistesse ja noored kannak
sid edasi konvendi elu. Rotalia on põhiolemuselt noorte orga
nisatsioon ja seepärast tuleks noorendamise protsessi suunas 
kogu oma energia kulutada. 

Helmut Suursööt. 
Vii! Rot! 
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"FUCHS" JA "BURSCH". 
"Rebane" kui korporatsiooni liige ja samuti nimetus 

"Rebane" on oma ajaloolise arengu läbi teinud. See nimetus 
ilmneb esmakordselt 1660 - 1670 a. Rostockis, Saksamaal, s.o. 
ajajärgul kui olid veel "Landmannschaft"id ja nende liikmed 
kandsid värve kübara ja mantli küljes. "Landmannschaft"ides 
üksikud liikmed liitusid intiimseteks ringideks, n.n. "Kränz-
chen", mis ongi korporatsiooni algkuju. Nende ringide liikmed 
oma vanuse järele olid: "Fuchs", "Bursch", "Alter Bursch" ja 
"Cemostes Haupt". Rebaseks vastuvõtmine sündis üldkujul prae
guste kommete kohaselt. Noorele liikmele õpetati seltskond
likku käitumist, esitleti teda teistele üliõpilastele ning 
kuulutati avalikult rebaseks. Viimasest toimingust alates on 
ta ametlikult "rebane" ning kannab seda nimetust üks aasta 
ja üks päev. Selle aja esimesel poolel nimetati teda "Gold-
fuchs"iks kuna tal oli veel kodust kaasa toodud raha, kuid 
teisel poolel nimetati teda "Brandfuchs"iks (oli juba oma 
rahadega läbi põlenud). On see rebase aeg, ühtlasi katseaeg, 
möödunud, siis õnnitluste saatel pesti tal silmi, kuna rebase 
põlves peeti teda pimedaks. 1.juunil 1806.a. "Giesener Bursch
en Konvent"! moodustamisel määratakse kindlaks burschi vanu-
sus: "Fuchs"- esimene semester, "Brander"- teine semester ja 
määratakse kindlaks,et Jena, Halle, Leipzigi, Wittenbergi, 
Viina, Tartu, Moskva, Rostocki, Göttingeni, Würzburgi, Mar
burgi, Heidelbergi, Landshuti, Tübingeni, Erlangeni, Frank
furt O.ä. ülikoolide üliõpilased on "Bursch"id, kuna kõikide 
vähem tähtsamate ülikoolide üliõpilased on "Fuchs"id. Mis 
puutub nende privigileeritud ülikoolide üliõpilasorganisat
sioonidesse , siis jämedates joontes olid nad järgmise struk
tuuriga: Pärisliikmed ja n.n. "Renoncen"id, kus 
juures viimastest n.n."eri Renoncen"id moodustavad korporat
siooni järelkasvu ja 1820.a. nad saavad erilised värvid. Üle
jäänud "Renoncen"id ei olnud lähemas kontaktis organisatsioo
niga, kuid said viimase poolt vajaduse korral toetust ning 
võtsid ühistest ettevõtetest osa. Aegamööda hakkavad välja-
kujunema praeguse aja korporatsiooni põhimõtted, mis tol ajal 
leidsid väljendust korporatsioonide põhikirjades. Põhialusteks 
olid vabaduse ja iseseisvuse põhimõtted, teiste sõnadega, et 
ainult väikses heade sõprade ringis, mis omab kindla kuju,saab 
väijakujundada kindla iseloomuga isikut ja tema tegevust. 
Korporatsiooni (Corp) määrused on kehtivad ainult korporat
siooni enese suhtes, korporatsioon laiemas ulatuses s.o. 
Landmannschaft ja Renoncen'id on lodevalt, sageli fokseeritud 
tingimustega, seoses korporatsiooniga (Corp). 

Nikolai Kornev. 
Rot! Vii! 
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Narva üliõpilased korporatsiooni loomas 

Universitas Tartuensis avas 1.detsembril 1919*a-« uksed 
kõigile teadusjänulistele eestlastele. Üliõpilasi voolas kokku 
kogu Eestist, linnadest ja maalt. Eriti tõusis üliõpilaste arv 
peale kahuriköne vaikimist, vaatamata sellele, et ülikool oli 
ise alles loomisel ning uued oludekohased instituudid ja asu
tised alles kujunemisel. 

Uus Eesti üliõpilaskond, kes kogunes vana Alma Materi 
tiiva alla oli läbielanud esimese maailmasõja, vene revolut
siooni, saksa okupatsiooni ja eesti tuliristsed. Paljud olid 
neist ise osa võtnud. Osa oli oma akadeemilist õpingut alus
tanud mujal, enamikus Petrogradis. Osa oli oludest tingituna 
eemalseisnud õpingutest, suurin osa aga tuli koolipingilt. 
Kõigile aga oli ühine uhkustunne Tartus 1920.a. allakirjuta
tud akti üle. 

Tartusse tõi noor üliõpilane kaasa peale oma kohvri 
veel tegutsemise iha, lootuse ja ka palju unistusi ning õhu
losse. Eesleiduvad eesti üliõpilasorganisatsioonid olid uute, 
äkki juurdevoolavate üliõpilaste vastuvõtmiseks ettevalmistamata 
ning ei suutnud seda suurt noorte energiahulka ärakasutada. 
Uutel üliõpilastel tekkis rahuldamatuse tunne. 

Sageli kohtusid ülikooli kella all koolj põlve sõbrad ja 
tuttavad,kelles küpses otsus ise käed külge panna ja luua oma 
organisatsioonid. Sarnaselt tekkis esimesil aastail terve rida 
maakondlikke kogusid, seltse ja korporatsioone. 

Tartusse tulid ka üliõpilased Narvast, kus oli alanud 
hoogne rahvuslik tõusuajajärk. Kuni 12. aprillini 1917•&. mil 
Vene ajutine valitsus kinnitas Ajutise Eesti maaomavalitsuse 
seaduse, millega eestlaste etnograafiline elamisala liideti 
ühiseks administratiivseks ühikuks, kuulus administratiivselt 
Narva südalinn Fetrogradi kubermangu, kuna eeslinnad nagu 
Kreenholm, Paemurru j.t. asusid Eestimaa kubermangus. Suur
vene ekspansioon oli läände tsaristliku vallutamispoli itika 
abil rajanud Narva jõe vasakule kaldale oma venestamise silla
pea. 

Tegelikult oli kuni saksa okupatsioonini 1918.a. Narva 
südalinn suurel määral veneline. Paljud kinnisvarad kuulusid 
venelastele, ning kesklinna kaubanduses oli neil tähtis osa. 
On arusaadav, et sarnases olukorras oli linna juhtimine vene
laste käes, eesotsas nende kindralist linnapeaga. Linna büro
kraatia valdas ainult vene keelt. Seltskondlik elu takerdus 
venelisuse kammitsais, ehkki kogu Narva elanikkonna koos ees
linnadega moodustasid suures enamuses eestlased. Kui mujal tu
li omavalitsustel maadelda järelvalve asutistega,siis Narvas 
pidid eestlased võitlema linna omavalitsusega. Isegi Eesti 
iseseisvuse manifestis 24.veebruaril 1918.a. peeti tarvili
kuks Narva linna Eestile kuuluvust allakriipsutada. 
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Saksa okupatsiooni vöiin kõrvaldas venelased juhtivatelt1 

kohtadelt asendades need sakslastega. Okupatsiooni võimu kokku 
varisemisel puhkes Vabadussõda. Kui 18. jaanuaril 1919»a»linn 

uuesti vabastati tuli kõik uuesti luua, milliseks suureks üles
andeks Narvas eestimeelset intelligentsi ei piisanud. Üliõpila
sed ja abituriendid olid oludest tingitud studiumi vaheajal, 
enne Tartusse siirdumist hoogsalt, vaimustusega kaasategevad 
eesti Narva ülesehitamisel. 

1921.a. sügisel oli Tartus juba kaunike kogu üliõpilasi 
Narvast ja Virumaalt, eriti Alutaguselt, kes oina küpsustunnis
tuse olid saanud Narvas. 

Mõned vanemad üliõpilased hankisid ülikooli valitsuselt 
loa ja ühel ilusal varasügisesel pühapäeva pealelõunal kogunes 
Narva mälestusi kandvaid nais- ja meesüliöpilasi ülikooli nel
jandasse auditooriumi oma organisatsiooni asutama. Kokkutulnu
te seas oli korporante, seltside liikmeid ja organiseerima
tuid. 

Sel koosolekul pandi alus sega organisatsioonile, mille 
ülesandeks pidi olema koguda Narvaga ühenduses olevaid üliõpi
lasi, alal hoida ja süvendada kontakti Narvaga, korraldada 
omavahelist seltskondlikku läbikäimist ja pakkuda oma liikme
tele vaimset ning majanduslikku tuge. Põhimõtteliselt pidi 
see kujunema neutraalseks organisatsiooniks, mis võimaldaks 
juba organiseerunuil sellest osa võtta. Hellitati lootust, et 
uus loodav organisatsioon vöiks Narva eestistamisele tunta
valt kaasa aidata, millele vastutasuks loodeti linnalt vaimset 
ja majanduslikku tuge. Uue organisatsiooni nimeks sai Societas 
Studiosorum Narvensium, lühendatult SSN. 

Järgnevail töökoosolekuil, mis peeti auditoriumis koos
tati põhikiri, milles taotleti juba kindlama organisatsiooni 
vormi. Otsiti eeskuju selleaegses soome vaimustuses soome osa
kondadest, kui ka Tartu korporatsioonidest ja seltsidest ning 
vene semijatsestvost. 

Varsti oli loomisajajärk möödas. SSN oli seega organi
satsioon . Tal oli Narva vapi värvidest tuletatud lipp: sini
ne ,hõbe,sinine (Vapil hõbedased kalad sinisel põhjal). Liikmed 
kandsid eraldusmärgina samavärves linti üle vasaku öla,rõhu
tades sellega, et lint ei pärine mõõgarihmast, vaid on ainult 
eraldusmärk. SSN-il oli veel neljakandiline ca 2x2 cm rinna
märk, mis kujutas alusele toetuvat teaduse püramiidi, mille 
külgedelt võrsuvad stiliseeritud teaduse kasvud. Püramiidi 
keskel asus sümboolselt pimeduselt äravõidetud teadust val
gustav põleva tulega kreeka lamp. Alusel olid tähed SSN. Pit
ser oli laiaksvenitatud kaheksakandiline, laineliste joonte 
vahel ringiva nimetusega Societas Studiosorum Narvensium. 
Pitseri keskel oli neljakandilisel pinnal SSN-i märgi kujutus. 

Tegelikult lipuga ei esinetud, küll aga kanti juba 1921 
a. värvi linti ning üksikuid rinnamärke. Värvilinti kandsid ka 
korporandid koos oma värvipaelaga. Märke leidus ka portsiga
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ridel ning kellaripatsitel. 

Erilise institutsioonina fikseeriti põhikirjas "Abi
andmise kassa", mille ülesandeks oli oma liikmetele toetuste 
ja laenude andmine. Ehkki ülikooli rektor prof. H. Koppel sel
le teostavuses kahtles, registreeriti põhikiri ülikooli valit
suse poolt. 

Järgnev tegevus koondatigi Abiandmise kassa alusepane
misele. Jöuluvaheajal korraldati Narvas hästiönnestunud pidu 
mille ülejäägiga alustas kassa oma tegevuse. Tegelikult piir
duski kassa tegevus selle kapitali valitsemise ja vähemate 
lühiajaliste laenude andmisega, kuna uusi märkimisväärseid 
summasid, peale üksikute annetuste enam juurde ei tulnud. 

Enese laiematele ringkondadele tutvustamise otstarbel 
korraldati Narvas uue aasta vastuvõtmise rongikäik tõrvikute
ga raekoja ette, kus linnapea tervitusteleastas. Kuna täna
päeva möistekohaseid tõrvikuid Narvas saada ei olnud, laena
ti need Narva linna- ja Peetri tuletõrje seltsidelt. Tõrvikud 
täideti petrooleumiga, ning need suitsetasid osavõtjad tõe
listeks neegriteks. Teade rongkäigust seisis ajalehis ning 
suurearvuline rahvahulk oli kogunenud seda jälgima, sellega 
oli effekt saavutatud. 

Järgneval semestril kavatseti väljatulla millegi ula
tuslikumaga. Tartus tegutses Aug. Viira nimeline teatri trupp. 
Otsustati korraldada trupi võõrusetendus. Varuti kevadpüha-^-
deks Narvas karskusselts Võitleja ruumid ja sõlmiti trupiga 
leping. Narvas käisid hoogsad eeltööd, kuulutustulpadele il
musid paarimeetri laiused võõrusetenduse kuulutused. Oodati 
põnevusega etenduse tulemust, määratud ajal aga puudus publik. 
Sissepääsu hinnad olid Narva olude kohta kõrged ning etendu
sed jäid ära. Suure vaevaga suudeti kokkukraapida trupi taga
sisõidu raha. 

Saadud õppetund jahutas seltskonnategevuse tungi. Edes-
pidine tegevus suunati suurel määral sisemisele tööle. Säält-
pääle arenebki SSN-i, kui intiimorganisatsiooni väljakujune
mine . 

Vahepeal tõmbusid tagasi naisüliõpilased, sellega muu
tus SSN iseenesest meesorganisatsiooniks. Mitmed lõdvemalt 
seotud liikmed jäid kõrvale ning langesid välja. Koosseis ka
hanes tunduvalt. Alalejäänute omavaheline kontakt muutus aga 
elavamaks ning õpiti paremini üksteist tundma. Suvevaheajal 
Narvas süvenes omavaheline läbikäimine veelgi. Suvel kohtuti 
tihti Pimeaia öhtukontsertidel ning korraldati ühiseid välja
sõite . 

Järgneval sügisel kohtuti Tartus juba kokkukasvanud 
tervikuna. Soetati omad ruumid, mis võimaldas sagedamini kok
ku tulla. Esimene societase korter asus Aia ja Kastani tänava 
nurgal, mida hiljem vahetati mitmel korral,pere kasvades. 

Algas intensiivne sisemine töö, mis kestis semestreid. 
Algul määratud neutraalne pind jäi iseenesest kõrvale. Asuti 
väljatöötama kodukorda, fikseeriti väljakujunenud uusused. 
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Määrati kindlaks tegev- ja noorliikmete ning vilistlaste sta
tuut . Lähtuti põhimõttest, et liikmete arv ei tohi nii suu
reks kasvada, et see kahjustavalt vöiks mõjuda ühtehoidmisele. 
Koopteeriti esimene vilistlane. Praesidiumi kõrvale seati 
ametikandjad. Erilist rõhku pandi kasvatustööle. Oldi tead
likud enda lihvimatuses ning nurgelisuses, asuti end vastas
tikku poleerima. Esineti referaatidega ning kontrolliti üks
teise ülesastumist. 

Õhtuid läbi istuti koos. Peeti koosolekuid, ametkand
jate tunde, harrastati üliõpilaslaulu vöi arutati päevasünd-
rnusi. Societase korter muutus liikmetele teiseks koduks. Ma
javanem korraldas puhvetit, kus alati leidus ölu ning pikema
ajalise alahoiduvusega toiduaineid nagu konservid, juust jne. 
Igaüks võis neid aineid säält võtta ja tasuda juuresolevasse 
kassasse. Sagedasti korraldati teeöhtuid, pühitseti üksteise 
tähtpäivi vöi muid sündmusi. Societase eluavaldused, koos-
käimised ja korteri külastused tava kohaselt kanti lühikestes 
lausetes oma nime kõrvale päevaraamatusse "Baromeeter". Nagu 
vastav aparaat näitab õhusurve tõusu vöi langust, jäädvustas 
siin igaüks oma tähelepaneku, millest loeti tõusu ja mööna 
societase tegevuses. 

Mõne semestri möödudes oli algus soome osakondade 
struktuurist inspireeritud lahtine societas muutunud kindla 
kodukorraga kitsaks, suletuks, kokkukasvanud liikmete ringiks. 
Uusi liikmeid tuli juurde, kuid ka vanu langes burschvilist-
lasteks. Mitmed vanemad liikmed seisid oma studiumi lõpetami
se eel. 

Üliõpilaskonna parlamendis - edustuses - seisis pike
mat aega päevakorras üliõpilaskonna üldmütsi küsimus, mis vii
maks otsustati. Üldmütsisks sai soome eeskujul valge põhja ja 
sinise äärega müts, mida kanti aasta läbi. SSN kandis seda 
mütsi paar semestrit. Kuna üldmütsi kandmisel väärnähteid 
esines, mis nende kandjaid alati kõige paremast küljest ei 
valgustanud, võeti peale pikemaid kaalutlusi tarvitusele oma 
värvides sinine,-hõbe,-sinine müts. 

Otsimiskäigul oli jõutud teelahkmele. Tugevad sidemed 
ühendasid Narvaga, kus mitmed SSN-lased o]id rakendunud juh
tivalt tegevusse seltskondlikkudes organisatsioonides. Uusi 
sidemeid oli loodud mujal väljaspool, kuhu asus SSN-lasi. 
Nimetus Societas ei vastanud enam sisule. Oldi nagu midagi 
vahepealset, ei korporatsioon ega selts. Pärast põhjalikku 
kaalumist valiti 1924«a. edespidiseks tegevuse vormiks korpo
ratsioon. Paljud liikmed olid väijaspoolt Narvat, mispärast 
ei peetud otstarbekohaseks maaalaga seotud korporatsiooni ni
me, vaid uueks nimeks sai Korn! Vicinia. Värvideks võeti vio
lett , - hõbe,- sinine, ning värvipaela kanti juba üle parema 
õla. 

Nagu teada lõpetas Korp! Vicinia 1931•a. oma tegevuse. 
Suurim osa Vicinia vilistlastest ja tegevliikmetest astus 
Rotaliasse. Üksikuid vilistlasi ja tegevliikmeid, kes Rota-
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liasse üle ei tulnud, ning kõik burschvilistlased kaotasid 
oma organisatsiooni. 

Korp! Vicinia värviesemed, nagu lipp, rapiirid jne. 
ning arhiiv koos SSN-i arhiiviga viidi Narva, kus need teatud 
aja möödudes oleks üleantud Narva linna muuseumile. Teise 
maailmasõja keerises hävinesid need koos ajaloolise linnaga. 

F. Malm. 
Vii! Rot! 

Johannes Pedak 50 aastane 
Laupäeval, 25. oktoobril jõudis vilistlane Johannes 

Pedak oma 50. aasta eluverstaposti juurde. Meil on hea meel 
tervitada juubilari sellel tähtsal päeval ja hüüda Rotalia 
mitmekordsele oldermannile ja seniorile plurimus annuus! 

J. Pedak sündis Tartus äriomaniku pojana 25• okt. 1908. 
aastal. Lõpetanud Hugo Treffneri gümnaasiumi ja Tartu ülikooli 
arstiteaduskonna Rohuteaduse osakonna, jätkus töö apteekides. 
Tundes huvi pedagoogilise tegevuse vastu, tegutses koolides 
õpetajana ja sooritas õpetaja kutseeksamid. Lõpetas E.V.Sõja
kooli a spirantide klassi suurtükiväe alal' ning tegutses kait
seliidus. Teine maailmasõda viis juubilari sõjaväkke - kodumaa 
ja vabaduse kaitseks! 1944* a. veebruaris näeme J.Pedak' it Tar
tu Tagavararügemendi adjutandina töörohketes ülesannetes» Suur
tükiväe ohvitserina kutsuti teda eesti suurtükiväe rügemendi 
formeerimisstaapi ja varsti näeme juubilari juba kibedates la
hingutes Eesti Diviisiga Narva rindel - Sininömmel, Sinimäge
des, Krivasoo koti lõuna serval ja mujal, kuni 18. septembri 
varahommikul saabunud käsk sunnib teda oma patareiga asuma 
uutele positsioonidele. Järgneb lahingukorras taandumise-tee
kond läbi Eesti, Läti - Saksamaale.Berliinist tulnud korraldu
sega viidi J.Pedak 1944* aasta oktoobrikuu lõpul üle oma eri
alale Sõjaväe keemia ja farmaatsia osakonda. Määrati jaanu
arikuu algul 1954* aastal Garmisch-Partenkirchenis asuvate sö-
javäelaatsarettide peaapteegi juhataja vastutusrikkale kohale. 
Eeskujuliku teenistuse ja algatusvõime hinnanguna järgnes kõr
gendus auastmes. Sõja lõpu järele leiame juubilari 1945• aas
ta suvel Bad Kohlgrubi külakeses Oberammergau lähedal Baieri 
alpides, organiseerimas Garmisch-Partenkircheni Eesti komiteed, 
kuhu koondas selles piirkonnas elunevad eestlased. Siirdus ela
ma Augsburgi ja korraldas kõikide Garmischi piirkonna eestlas
te ületuleku Augsburgis asuvasse Hochfeldi Balti põgenikelaag
risse 1945• aasta hilissuvel . 

Augsburgis jätkus tegevus alul laagri administratsioo
nis. Samal aastal asus üheskoos end. E.V.Tervishoiu Peavalit
suse farmaatsiaala juhatajaga Rodolf Wallner'iga koondama 
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eesti rohuteadlasi ja farmatseutilist personaali, mille tule
musena kutsuti ellu Eesti Rohuteadlaste Koondis, kus juubilar 
on olnud sekretäriks selle asutamisest peale. Oli Augsburgi 
eesti apteegi a sutajaid ja selle abijuhataja ja hiljem juha
ta j aks-omanikuks . Oli Ulesaksamaaliste I, II ja III Eesti Ro
huteadlaste Päeva de organiseerijaid ja referent. Kutsuti 
1947. aasta algul Augsburgi Eesti Gümnaasiumi keemia õpetajaks 
ning valiti 1949» aastal sama gümnaasiumi direktoriks.Rohu-
teadusliku ja pedagoogilise tegevuse kõrval tegutses 1946 -
1951»a. Augsburgi Eesti Rahvaülikooli lektorina ja juhatajana. 

J,Pedak oli korduvalt Augsburgi Eesti Rahvuskomitee 
esimeheks, Eestlaste Keskesinduse liikmeks ja abiesimeheks 
1948 - 1951» Eesti Rahvusfond Saksamaal abiesimees ja esimees, 
I.R.O. A.C.Hochfeldi viceadministraator, Eesti sideohvitser 
I.R.O. juures, Rahvusvahelise Põgenike Pressiliidu asepresi
dent, ajaleht "Eesti Rada" toimetuseliige ja "Teadus,Tehnika, 
Tervishoid" toimetaja ning alates 1949«a. sügisest "Eesti Raja" 
vastutav toimetaja ja litsentsiaat. Genfi kõrgemas põgenike 
komisjonis ning I.R.O ja USA komisjonides tuli J.Pedakil kaits
ta ja selgitada eesti sõjaväelaste osavötuküsimust Saksa sõja
väes ja teises maailmasõjas, ning taotleda endistele sõdurite
le ja kaasmaalastele I.R.O hoolduse ja emigratsiooniõiguste 
tagasi saamist. Haridusalal läks J.Pedak'il korda selgitada 
eesti, läti ja leedu koolide tarvilikkust Saksamaal, ning 
I.R.O. palgalt kustutatud õpetajad võeti 1950.a. uuesti pal
gale, kusjuures rahvuslikud gümnaasiumid ja algkoolid võisid 
oma tegevust jätkata. Juubilar oli üks eesti söjameesteorga-
niseerimise eestvõitlejaid ja Eesti Võitlejate Ühingu juhatus-
liige selle asutamisest peale kuni emigreerumiseni Saksamaalt 
USA-sse 1951»a. sügisel. Saabunud USA-sse, kutsuti Baltimore 
Eesti Seltsi haridus - ja kultuurtoimkonda ja valiti B.E.Selt
si juhatusse, kus oli mitme aasta jooksul abisekretäriks, 
abiesimeheks ning hariduse ja kultuurala korraldajaks. Kutsus 
1951»a. kokku õpetajad ja lastevanemad ja asutas Baltimore 
Eesti Täienduskooli ja seisab selle juhtimisel ka praegu. 
Kutsus 1952.a. veebruaris eesti sõjaveteranid ja oli Balti
more Eesti Võitlejate ühingu asutajaid ja mitme aasta jook
sul selle abiesimees. On Eesti Vabadusvõitlejate Liidu asu
tajaid ja on olnud selle nõukogu ja revisjonikomisjoni liige. 
Suur on nende kõnede ja loengute arv, mida juubilaril on tul
nud pidada, samuti on suur koosolekute hulk mida tal on tulnud 
juhatada. Ja kui nüüdki New Yorgis, Lakewoodis või teistes kes
kustes on toimunud sõjameeste, rahvusorganisatsioonide vöi ha
ridustegelaste kongresse vöi kirikumeeste sinodeid, oleme näi
nud J.Pedak'it tihti juhatuse laua taga kongressi juhatajana 
vöi sekretärina nõnda, nagu omal ajal Eestis ja ka Saksamaal, 
alati valmis tegutsemiseks, kui on vaja midagi ülesehitada vöi 
tasakaalukalt juhtida ja lahendada. 

Rotalusena on J.Pedak olnud üks aktiivsemaid. Ta on ol
nud korduvalt mag! cant!, mag! ref!, olderman, senior, EKL-u 
esimees,Liidukohtu liige ja esimees ja esindanud Rotaliat kui 

16 



ka eesti üliõpilaskonda nii kodu- kui ka välismaal. Eriti 
väärib aga hindamist J.Pedak'i tegevus Rotalia konvendi or
ganiseerimisel ja väljaarendamisel Saksamaa perioodil. 

Sojale järgnenud rahuaeg juhtis J.Pedak'i 1946• aastal 
rahulikku abielusadamasse. Tema naiseks sai bakterioloog Os
vald ja Dr. Claire Jakobsoni tütar Leelo, kes tol ajal õppis 
Müncheni Ülikoolis rõhuteadust. Nüüd võime kohata juubilari 
tema koduses hubasuses oma arvurikka lastepere keskel alati 
heatujulisena, täis paremaid lootusi tulevikku. 

Jüri Hinno. 
Vii! Rot!. 

/* ähillükmed 
üksikult elavatele Rotalia liikmetele, kaugel korporat

siooni mitmesuguseid nimetusi kandvatest suurematest vöi vähe
matest keskustest (konvent, koondis, osakond jne.) on "MEIE 
SIDE" ilmumine palju suurema tähtsusega, kui neile, kes elavad 
keskustes vöi keskuste lähedal. Viimastel on võimalik tihe koos
käimine ja korporatsiooni elust aktiivne osaxrött. Seevastu ük
sikult suurte kauguste taga elavatel Rotalia liikmetel õieti 
ainsaks kontaktiks korp!-iga on "Meie Side" kaudu. 

Meist klass omaette on Harry Põdersoo, üksi kogu "mustal 
mandril". Aga ka mujal on mõnikümmend Rotalia liiget, kes on 
tõelised üksikud "hundid", nende seas allakirjutanu. Minu lähe
mateks naabriteks on: Idas - Joh. Vallner, läänes - Paul Herz-
man, lõunas - Herbert Rebassoo, kõigini umbes 500 miili (800 
km.) Lähim Rotalia keskus - Toronto- on ca 1000 miili kaugusel. 
Viimase alla ma ametlikult kuulun, mis tähendab seda, et aastas 
saadetakse mõni paljundatud koosoleku kutse ja sinna tuleb ta
suda liikme maks - see ongi kõik. Mis seal tehakse, seda saab 
kuulda "Meie Sidest", kuid selle kaudu on samasugune, sageli 
parem informatsioon teistest Rotalia keskustest. "Meie Side" 
saadetakse ka Toronto kaudu, kuid tavaliselt see jõuab siia 
"metsa nurka" kuni poole aastase hilinemisega, kui üldse saa
detakse sest mitu numbrit on jäänud saamata. 

Arvestades sellega, et kaugel üksikult elavatel liikme
tel isiklik kontakt ja aktiivse tegevuse võimalused puuduvad 
vastava keskustega, mille liikmeiks neid on arvatud, minu, arva
tes oleks õigem, et sellistele liikmetele antaks õigus lahkuda 
koondisest ja kuuluda otseselt ülemaailmlise Rotalia vilist
laskogu juurde, kuhu ka liikme maksu maksaks. Laekuv raha siis 
läheks kogu Rotalia kasuks, mitte ühe koondise huvides, kes 
sinust nii kui nii rohkem ei hooli, kui, et liikme maksud kui -
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dagi kätte saaks. Selliste üksikliikmete maksudest vöiks pea
miselt tugeda "Meie Sidet", see oleks kogu Rotalia huvides, 
millest ka meiesugustel oleks kõige suurem "kasu". Kui seda 
võimalust ei anta, siis vähemalt peaks jääma vaha valiku või
malus koondiste vahel (sama maa piires vöi mujal), sümpaatia
te, lähemate sõprussidemete v.m. kaalutlustel. Igal juhul peaks 
"Meie Side" välja saatmine sündima otse toimetusest, kes selleks 
soovi avaldavad. Senine kord, kus "Meie Side" saadetakse koon
disele, sealt saadetakse juhuslikult edasi, vahest ei saadetagi, 
vahest saab 2-3 numbrit korraga. Nii see ainukenegi side 
Rotaliaga lonkah kahe jalaga. 

"Meie Side" välimus, kaust ja trüki- vöi paijundustehni
line külg jätab soovida. Eri koondiste poolt väljaantud numbrid 
on mitmes formaadis, mis nende korraliku säilitamist segab ja 
aasta käike pole võimalik kokku köita. Kõige parem oleks "Meie 
Side" toimetada ühest keskusest, sobivaim New Yorgis, ainult 
abitoimetajad erimaades. Vöi kui jäädakse toimetamise suhtes 
senise korra juurde, siis vähemalt trükkida alati ühes kohas 
ühtlases kausta suuruses. 

"Meie Side" senist sisu võib heaks pidada, üksikud pikad 
teaduslikud, ajaloolised, filosoofilised j.m. üldsisulised ar
tiklid vöiks vabalt väljagi jätta, selle asemele aga anda roh
kem ruumi ülikoolidest, eesti üliõpilaskondade tegevusest ja 
muust akadeemilisest elust, eriti on seni puudulikult käsita
tud Eesti Korporatsioonide Liitu. Minu teadmised E.K.L.-ust 
lõpevad 194-0. aastaga, kui Liidus oli 8 korporatsiooni ja üks 
kartellis (Väinla). Mõningatest lühematest märkmetest "Meie 
Sides" näib E.K.L.-u korporatsioonide arv olevat kasvanud 

tosinale neist üks nime järele varem täiesti tundmatu„ 
(Saksamaal asutatud korp! Fr. ücuensis esitas E.K.L.-u 

sisseastumise sooviavalduse kuid see on veel otsustamata. Toi
metuse märkus). Võib olla konventide tegevliikmed on asjaga 
kurssis, kuid ka meile vanematele tegelastele vöiks lähemalt 
tutvustada uusi E.K.L.-u vastuvõetud korporatsioone - millal 
ja kus asutatud, millal E.K.L.-u vastuvõetud, värvid jne. 
Praegusest tegevusest vöiks anda ülevaade kõigi E.K.L.-u 
korporatsioonide kohta (kus ja kuidas tegutsevad jne.) 

Uute konventi vastuvõetud liikmete tutvustamine on 
väga soovitav. Mõned osakonnad on seda teinud, teised mitte. 
Vähemalt 5-6 reaga peaks ikkagi uus liige olema tutvustatud. 
Kes on kelle poeg - ka see on omal kohal. "Seisustesse jaga
mise" jutud ei pea paika. Kuid on huvitav kuulda kui mõne oma 
kaasaegse poeg on jõudnud konventi, samuti mõne tuttava poeg, 
ilma, et neid "kõrgemasse klassi" keegi jagaks. Kui kardetakse 
mõne noore rebase juures "komplekse",siis võib ju "kardeta
vad" andmed välja jätta ja muud positiivset lisada - seega on 
"hundid söönud ja lambad terved". Aga vaevalt nüüdne rebaste 
põlv on nii väga "õrna hingega", kuis mõned arvavad. 

Liikmete nimekirja vöiks "Meie Sidest" välja jätta ja 
avaldada eraldi "Meie Side" kaasandena. Nii oleks praktilisem 
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kasutamise mõttes. Ka teaduslikud kraadid, kellel neid on, 
peaksid olema märgitud.Praegu ei ole nimekirjas ainustki ma
gistrit ega doktorit, kuigi neid on pikk rida. tegelikult ole
mas. Teaduslikud kraadid peaksid nii olema näidatud, kuis neid 
vastav ülikool on annud, kusjuures selguse mõttes vöiks, kas 
vöi sulgudes olla märgitud teadusala, sest "teaduse magistri" 
ja "filosoofia doktori" kraade annavad Ameerika ülikoolid suu
remale osale aladele agronoomidest juristideni. 

Ei ole midagi kuulnud E.K.L.-u nimekirjast. Kui sellist 
on ilmunud vöi ilmumas, siis peaks saatma kõigile liikmetele. 
Kui ilmunud ei ole, siis vöiks Rotalia teha algatuse. Huvitav 
oleks näha, kuidas "naabrid" on arenenud ja kes vanadest teis
tes korporatsioonides olevatest sõpradest vabasse maailma pää
senud. Igal aastal vaevalt seda nimekirja jõutakse välja anda, 
kuis Tartus tehti, aga iga 2-4 aasta järele see peaks olema 
võimaluste piirides. 

Kirjutiste kärpimise juures pidada silmas, et seda teh
taks sisu ühtlust rikkumata. Minu kirjutisse (Meie Side nr.4 ja 
5, 1957*) oli kärpimise tõttu jäänud mõtte "auke" ja lõpp oli 
nagu noaga maha lõigatud. Sellistel puhkudel on parem käsikiri 
saata autorile tagasi vastavate kärpimiste, muudatuste vöi pa
randuste tegemiseks. 

Olen püüdnud käesolevas anda enda mõtteid peamiselt 
"Meie Side" osas ühe üksikult elava Rotalia liikme vaatevink
list * Loodan, et selles asjas veel sõna võetakse, eriti teiste 
samasuguste "üksikute huntide" poolt, et meie nõrka häält kuul
daks. Üks on aga kindel, "Meie Side" on praegu ainuke vahend, 
millega maailma kõigisse kolgastesse laialipaisatud rotalused 
suudavad ennast koos hoida ühise Rotalia perena. 

Endel Toiger. 
Vii! Rot!. 

ENESELE ÜLIÕPILAS-INTIIMORGANISATSIOONI 
OTSIMAS 1921. a. SÜGISSEMESTRIL 

Kui ma 1921.a. sügisel astusin Tartu ülikooli majandus
teadust õppima, siis vaatasin koha ka ringi, kas leian sobiva 
ja meelepärase üliõpilasorganisatsiooni, kuhu liikmeks astuda. 
Olin ette teadlik, et selle soovi teostamine ei olnud mulle 
tol ajal kaugeltki mitte kerge. Esiteks seepärast, et minu 
keskkooli tee oli olnud väga hüppeline ja katkendlik, läbi 
mitmete koolide, kusjuures ainult ka,ks viimast aastat Hugo 
Treffneri gümnaasiumis Tartus olid normaalsed - igati kindlad 
ja meeldivad. Seetõttu ei kujunenud minu lähemate sõprade ring 
keskkooli ajast kuigi suureks ja kaks viimast aastat "Treffo-
nias" ei olnud küllaldased, et 44* õpilasest koosneva lennu 
hulgast saada enesele püsivaid sõpru ülikooli ajajärguks, veel 
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vähem edaspidiseks - peale astumist tegelikku ellu. Mul pol
nud seega niisuguseid kaaslasi, kellega ühiselt valida sobi
vat üliõpilasorganisatsiooni. Et pääseda parematesse üliõpi
lasorganisatsioonidesse ja seal soovitavalt kiirelt "läbilüüa" 
tegevliikme seisundisse, selleks olid minu eeldused tol korral 
napid. Olin siis n.ü. liialt "villane". 

Teiseks oli minu rahakott tol ajal liialt "kõhn", et 
viimati nimetatud "viga ja puudust" soovitavalt ruttu paran
dada. Mu sümpaatia kuulus algusest peale korporatsioonidele, 
mitte nende ilusate värvideklite ja värvilintide pärast, vaid 
seda se:sukohta mõjutas ning vormis teadmine, et korporatsioo
nides valitseb palju kindlam kord ja distsipliin kui teis
tes üliõpilasorganisatsioonides. Ka olin saanud mõnevõrra and
meid ja tõendeid, et korporatsioonides pannakse suuremat rõhku 
seltskondlikule kasvatusele ning aidatakse noorliigetele mit
meti kaasa, et nad ei langeks tõsistele eestlastele kahjulike 
ja väärate õpetuste ning ideoloogiate ohvriks. 

Ja lõpuks - minu jaoks tõotas rahuldavaks ja viljakaks 
kujuneda üksi niisugune üliõpilasorganisatsioon, kus peale 
eelpoolnimetatud väärtuste saavutamist võis loota, et leian 
enesele tõsiseid sõpru, kes jäävad selleks kuni elu lõpuni. 
Saada sõpru ja sõprust, mida ei suuda kõigutada mingisugused 
sündmused ja asjaolud. Seda minu suhtumist sõpradesse ja söp-
russe oli mõnevõrra mõjutanud ka üks sündmus mu gümnaasiumi 
algaastail. Olin nimelt olnud gümnaasiumi kolmanda klassi õpi
lasena ühe põrandaaluse salaorganisatsiooni liikmeks mille 
peamiseks ülesandeks oli võidelda Vene Ts^aaririigi politsei 
surve vastu ja inimõiguste ning vabaduste laiendamise eest. 
Liikmeks astumisel võeti minult sõjamehelikult karm vande-
töotus, et ma iialgi ei reeda meie salaseltsi ja selle liik
meid , ka siis mitte, kui mõni õnnetu juhus peaks mind viima 
tsaaripolitsei nuhkide kätte ja mind ähvardatakse vangistamise 
vöi isegi surmaga. Tolles vandeseltsis ei juhtunud kunagi min
git reetmist ja peale tsaaririigi kokkuvarisemist võisime sel
le likvideerida. 

Tõin tolle mineviku juhtumi siin ette selleks, et näi
data, missuguste mõtete ja ootustega asusin otsima enesele so
bivat üliõpilasorganisatsiooni. Nüüd ei olnud ju kõnes keela
tud salaorganisatsioonid, kuid mõisted vastastikkusest usaldu
sest ja ustavusest ning vankumatult kindlast kokkuhoidmisest 
jäid mulle imperatiiviks. 

Nagu eelpool märkisin, kuulus minu sümpaatia korporat
sioonidele, nagu see on jäänud selleks tänaseni. Kuid mul ei 
olnud nendes pea ühtegi kindlat sõpra ees, kes mind oleks soo
vitanud ja toetanud vastuvõtmise otstarbel. Ja kuna ma tahtsin 
ka ise veenduda, kas vastavad mingil määral tõele tolleaegsed 
jutud, et korporatsioonides "tarvitatakse alkoholi liiast pal
ju ja tehakse ülikoolis õppimisega tegemist liiast vähe", siis 
algasin oma tutvunemiskäike ühe kõige vanema ja kõige suurema 
üliõpilasseltsiga. Seda hõlbustas asjaolu, et just seal oli 
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mul tuttavaid ees, nende hulgas kaks minu sõpra ja koolivenda 
kihelkonnakooli ajast ja pärinevusega koduvallast. Käisin seal 
kahel -kolmel korral, kuid mulle sealne vaim ja kombed ei "is
tunud". Võimalik, et seda muljet suurendas asjaolu, et igal 
korral kohtasin seal kõige enam üliõpilasi, keda nad ise kut
susid "igavesteks" ja kelledest ma ka ise mitmeid sain hiljem 
tundma sellistena. Ja alkoholi tarvitamine nende poolt oli sa
ma ohter, kui vaeste noorliikmete hoolimatu malteerimine. Ei 
tahtnud uskuda, et korporatsioonides selliseid "kandeid kom
beid" veelgi ületada võidaks, samuti kui nende "ülivaba" käi
tumist ka külaliste vastu. 

Siis tuli järjekord astuda vaatama korporatsiooni elu 
ja olemist. Leidsin, et tookord võis minu jaoks kõnesse tulla 
kolm korporatsiooni, nende hulgas kõige vanem eesti korporat
sioon. Viimasesse tahtsingi liikmeks astuda, kuid selgus, 
et soovitajatest ja rahast oli ülesaamatult suur puudujääk. 
Olnuks mul kogemusi ja tolles korporatsioonis ees mõni kaa
lukas vilistlane, siis oleksin raha vajaduse saanud kergesti 
lahendada, kuid puudus üks kui teine. Ent sagedasti pole hal
ba ilma heata - sain lõpetada siiski ülikooli ja astuda tege
likku ellu ilma end võlgadega koormata. Paremuselt teises 
nendest kolmest korporatsioonist tekkisid umbes samad rasku
sed kui esimeses ja kolmanda praakisin ise välja. 

Nii jäin. oma esimesel ülikooli - aastal "metsikuks". 
1922.a. kevadsemestril hakkas üks grupp Võrumaalt pärinevaid 
ja esialgselt metsikuks jäänud üliõpilasi, nende hulgas ka 
mina,"hauduma" plaane asutada endi jaoks üks uus, meie poolt 
seatud nõudmistele vastav korporatsioon ja tulemuseks oli 
Korp! R a j a 1 a asutamine. Asutajaist liikmeist oli ena
mik Võrumaa üliõpilased ja teisel kohal Tartumaa mehed; alade 
järele oli kõige rohkem õigusteaduse üliõpilasi, järgnedes 
arvult majandusteaduse ja agronoomia üliõpilastega. Starti-
sime suure innukusega, saavutades lühikese ajaga vajalikud 
teadmised konvendi korra ja kommete osas. Ka ajutise kodu
korra koostasime juba korporatsiooni esimesel tegevussemest-
ril. Kuid Rajala eluiga ei kujunenud kuigi pikaks. Asutajad 
liikmed suutsid küll panna üsna soliidse aluse, kuid kui 
need ülikooli lõpetamise järele lahkusid Tartust, siirdudes 
tegelikku ellu, ei suutnud kasin noorte juurdekasv korporat
siooni püsivust kindlustada ja see tuli 1928.a. likvideerida. 

Tollest ajajärgust olgu veel märkida, et sama 1922.a. 
sügissemestril tegime veelgi ühe eksperimendi, nimelt ühe 
täiesti uuetüübilise üliõpilasorganisatsiooni asutamisega. 
Nimelt oli siis väga akuutselt üles kerkinud üliõpilaste 
organiseerimine maakondade järgi , nagu see oli teostatud 
Soomes. Pärnumaa ja Võrumaa üliõpilased olid pioneerideks. 
Loodi siis Võrumaa- ja Pärnumaa üliöpilaskogud ja hiljem 
järgisid neile Harjumaa ja Virumaa üliõpilased oma üliöpi-
laskogude asutamisega. 

Võrumaa Uliõpila^ste Kogu asutamise koosolek peeti 
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mäletavast! 1922.a. oktoobrikuul Liivimaa võõrastemaja peosaa
lis - ootamatult elava osavõtuga . Meie korporatsioon fiajala 
liikmed, ei leidnud mingisugust takistust olla üheaegselt ka 
nimetatud maakondlise - n.ü. ühisorganisatsiooni liikmed. Ka 
teistest korporatsioonidest ja üliõpilasorganisatsioonidest 
sai Võrumaa Üliöpilaskogu liikmeid. Asutamisekoosolekule järg
nes samas hoones hoogne tudengite pidu laulu, tantsude ja üli-
õpilasnaljade saatel. Ütlemata hästi õnnestus sellel Üliöpilas-
kogul 1923.a. juunis Võrumaa Üliõpilaste Suvepäeva korraldami
ne Võrus. Ootamatult elav osavõtt, igati õnnestunud üliöpi-
lasball Kandle seltsi saalis, väljasõit Võru lähedal asuvas
se Väimela põllutöökooli ja selle mõisasse ning rohkesti hu
vitavaid üliöpilasnalju - kõik see jättis osavötjaisse suu
repärase mulje. Kõrge hinnangu andsid sellele üritusele ka 
külalistena osavõtnud Võru avalikuelu tegelased. 

Mäletan, et ka teiste maakondlike üliöpilaskogude te-
vust kandsid meeldivad ja lootusrikkad kevadtuuled. Seega 
ilmnes eesti üliõpilaste keskel tookord vägagi elav tahe ja 
poolehoid organiseerumiseks maakondade järgi. Kuid kui märk
sa hiljem tehti kaunis laialdast vaenukampaaniat meie vanade 
ja tegeliku elujõudu näidanud üliõpilasorganisatsioonide -
korporatsioonide ja seltside vastu, soovitades organiseeru
mist Soome eeskujul maakondade järgi, siis oli jõutud juba 
täiesti unustada, et sellise maakondliku organiseerimise 
moodusega oli varem väga pooldavalt ja püüdlikult katsetatud. 
Kuid kujunes tõsiasjaks, et maakondlised üliöpilaskogud ei 
suutnud tõestada oma elujõudu ja surid kõik üsna ruttu välja. 
Julgen rõhutada, et surid välja endi jõuetuse tõttu, sest nad 
polnud suutelised looma tihedat ja püsivat sidet ning kokku
hoidmist oma liikmete vahel. 

Ka veel paguluseski on mõned auväärsed eesti akadee
milised inimesed üles soendanud toda kodumaal esinenud vaenu 
eesti vanade ja äraproovitud üliõpilasorganisatsioonide vastu 
Need auväärsed, hallipäised akadeemikud on nähtavasti sootuks 
unustanud, milliseid ülisuuri teeneid nende endi vanad üli
õpilasorganisatsioonid on osutanud eesti ülikooli nooruse kas
vatamisel ja arendamisel tüsedateks ühiskonna, kultuurielu ja 
riigi juhtivateks tegelasteks ning headeks ja ustavateks isa
maalasteks. Kas ei tule selles näha ka looduse seadusi: võõr
silt toodud taimed väga sagedasti ei kasva soovitavalt kodu
pinnas, ega näita elujõudu ja püsimist. 

Nii siis olin organiseerunud vaid lühemat aega Korp! 
Rajalas ja veelgi lühemat aega Võrumaa Üliõpilaste Kogus,mil
le järele uuesti muutusin "metsikuks".Ent viimane seisund 
muutus mulle mõne aasta järele igavaks. Tekkis uuesti igatsus 
muretu ja lustiröömsa akadeemilise üliõpilasnooruse seltskon
na ja miljöö järele. See igatsus leidis soovitavalt meeldiva 
lahenduse, kui mind 1932.a. hilissügisel koopteerimise korras 
vastu võeti Korp! Rotalia vilistlaseks. Vastuvõtu pü
haliku tseremoonia teostas Rotalia suurmees, kadunud vii! Jü
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ri Uluots Tartus. Kuidas ma Rotalias leidsin oma üliõpilasor
ganisatsiooni ideaali ja mis ma selles näinud, kuulnud ja tund
nud järgnenud 26. aasta jooksul, sellest lubatagu mul kirjuta
da "Meie Side" järgmises numbris. 

A. Keller. 
Vii! Rot! 

MÄLESTUS! 

"Meie Side" palus minult kaastööd minu mälestustest. 
Kirjutan oma lapsepõlve ja koolipoisi ajast meie algkoolides 
70 - 80 aastat tagasi. See aeg ühtub eesti koolide venestami
se algusega, mis võib meile, eriti noorpõlvele, teatavat huvi 
pakkuda. Kirjutan oma mälu järele kuna mul allikad puuduvad, 
sellepärast palun vabandada, kui mõned ebatäpsused, eriti aas
ta arvudes ette tulevad. 

Sündisin 5• oktoobril 1877.a.Vändra kihelkonnas, Vilu
veres, kus minu isa metsniku ametit pidas. 1880.a. ostis ta 
Vana Vändra vallast Aluste Vanaõue ja Lehtmetsa talud. Palju
des valdades ei olnud vahekorrad mõisniku ja talupoegade vahel 
mitte head, aga Vändras ei jätnud see midagi soovida, tänu 
mõisaomaniku A.von Dittmari vastutulelikkusele ja suuremeelsusele. 
Et Vändra Eesti valdade esirinda tõusis oli ka osalt mõisniku 
teene,kes müüs kohad talupoegadele soodsatel tingimustel ja 
neile igatpidi kaasa aitas. Näiteks,kui isa Vanaõue talu os
tis, siis pakkus Dittmar temale ka Lehtmetsa talu, 60 hektari 
suur ja enamasti metsa all, müüa. Kui isa ütles, et raha ei 
ole, siis vastas Dittmar,et sa oled edasipüüdja mees , maksa 
100 rubla sisse ja muu õiendame edaspidi. Kuid sa pead Vana
õue koha peale, mis suure tee ääres, ilusa maja ehitama. Isa 
müüs poole Lehtmetsa talu metsast ära ja siis oligi talu välja-
maksetud. Vanaõue koha peale ehitas isa esimese kahekordse 
talumaja Vändras. Maja Dittmarile meeldis ja ta saatis isale 
autasuks 25 rubla raha ja ühe töuvasika. Kui asutati Vändras 
Põllumeeste Selts siis kinkis Dittmar Seltsile maja ühes näi
tuse väljakuga, kus peeti igal aastal põllumajanduslikke 
näitusi. V.Dittmar suri Riias aga Vändra mehed kandsid Ditt
mari kirstu Tori piirist kuni Vändra kirikuni, see on 12 ki
lomeetrit, oma kätel. 

Minu lapsepõlv möödus nagu igal talulapsel - 6.-10. aas
tani lammaste ja sigade karjas ja 10. - 14. aastani veiste 
karjapoisina. Kõige raskem oli kariloomade karjapoisi elu. 
Kari käis ligi kilomeeter eemal karjamaal. Kell 6 hommikul 
läks kari ja jäi välja kuni kella 8. õhtul karjamaale. Kui 
mätta või kännu otsas istusid siis tuli vägisi uni peale. Ma
gama ei tohtinud jääda sest karjamaa naabruses olid vilja põl
lud. Kõige halvem oli see, et pühapäevad vabad ei olnud nagu 
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teistel. Ainult esimesel suviste pühal ja ka mõnel teisel pü
hapäeval ei pruukinud minna karja. Siis võisin ka mina ühes 
teistega sõita kiriku. Iga karjapoiss soovis võimalikult vara 
karjapoisi seisusest välja jõuda ja hakata tööpoisiks, siis 
olid pühapäevad vahad ja enesetunne palju parem. Jakobsoni lu
gemisraamatus esimeses jaos leidub laul:" Karjapoiss on ku
ningas, suure valla valitseja..." mis ülendab karjapoisi sei
sust. Ju ka sellel elul oma võlud olid.•• 

Talvel istuti ema või vanema õe voki kõrval, õpiti 
tähti tundma ja lugema ning tüübiti käske pähe. Peale selle 
oli minu kohuseks peergude süütamine, sest sel ajal veel töö
tati peerutule valgusel. Lampe kasutati teistes tubades. 
Elektri valgustust ei olnud tol ajal isegi Eesti linnades. Lu
gemine ja käskude õppimine läks minul kergesti. Tol ajal pidid 
lapsed kes kooliealised ei olnud sügiseti minema katsele ko
halikku koolimajja, seda toimetasid kirikuõpetaja ja köster. 
Seal lasti lugeda, küsiti käske ja Meie Isa palvet. Esimest 
korda läksin katsele 6. aastasena. Mõistsin lugeda, teadsin 
10 käsku ja Meie Isa palvet. Minu teadmised meeldisid õpeta
ja Sokolovskile ja sain kingituseks lasteraamatu. Naabri poi
sil, kes minust vanem oli ei läinud katse nii libedasti. Ta 
luges tähti veerides ega teadnud käske. Kui õpetaja Sokolov-
ski küsis temalt kolmandat käsku, siis hakkas ta suure põrina
ga peale ja ütles käsu ära kuid peale "Mis see on?" jäi vait, 
kohe aga lisas: "Lits läks sitta!" Ka teistkordne katse eba
õnnestus ning lõppes samade sõnadega. Nüüd Sokolovski vihas
tas ja küsis:" Armasch Toomasch, miks sa nii rumalasti räägid, 
kas sul kodus ka niimoodi räägitakse?" Selle peale vastas Too
mas, et tema kodus räägivad niimoodi köik. 

Mõni sõna kauaaegsest ja populaarsest Vändra kiriku
õpetajast Ernst Sokolovskist, minu ristiisast. Sokolovski 
esivanemad graf Falkenhayn'id elasid Austrias. Tema isa oli 
lutheri usku üle läinud ja pidi sellepärast katoliiksest Aust
riast Poolasse emigreeruma, kus ta oma nimeks võttis Sokolovs
ki. Poeg Ernst õppis Tartus usuteadust ja valiti peale M.Kör-
leri Vändra õpetajaks. Julge, energilise ja lojaalse õpetaja
na võitis ta Vändra rahva poolehoiu. Kevade kui teed halvad 
ja läbipääsmatud, sõitis ta ratsa mööda kihelkonda kiriklikke 
talitusi nii kui ristimisi, haigete külastamisi jne. toimeta-
mas. Tol ajal tehti valitsuse poolt soodustusi neile kes üle-
läksid kreeka katoliku, rahva keeles vene, usku. Selle taga
järjel ka väga paljud vahetasid oma usku. (Soodustuste andmi
ne üksikisikutele üleminekul kreeka katoliku usku oli vaid 
propoganda võte. Tegelikult ei antud mingisuguseid soodustusi 
ei kellegile.Hiljem kui see selgus siis väga paljud tahtsid 
oma endisesse usku jälle tagasi pöörata, kuid maksvate seadus
te järele oli see võimatu. Vaata Hans Kruus - Ajaloo lugemik, 
III. Toim. märkus). Sokolovski astus liiga tuliselt ja ener
giliselt sellele vastu, sattudes võimudega seepärast vastollu 
ja pidi Vändrast lahkuma. Ta sai koha Paldiskisse kus ta mõne 
aasta pärast suri. Ta maeti Vändrasse suurte auavaldustega. 
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9 - 1 0  a a s t a s e l t  m i n d i  v a l l a k o o l i ,  m i s  o l i  k o h u s t u s l i k  
ja tasuta. Igaüks kes edasi kihelkonna kooli ei läinud pidi 
kolm talvet vallakooli s käima. Vallakooli õppeained olid: 
Usuõpetus - piiblilugu ja katekismus, eesti keel - lugemine 
ja kirjutamine, rehkendamine, maadeteadus, laulmine ja vene 
keel. Viimast õpetati ainult lugema sest õpetaja ei olnud sel
le ainega väga kodus. Koolimaja asus viis km minu kodust eemal, 
nii, et mind viidi igal esmapäeva hommikul leivakotiga kooli 
ja laupäiviti tulin jala koju. Leivakotis oli leib,vahel ka 
saia, suurem karp sea lihaga, väiksem- võiga, vahel ka soola 
silku. Toobrist joodi vett peale. Häda oli talvel kui leib 
kooli eeskoja riiulil ära külmas, nii, et seda tuli kirvega 
raiuda. Koolis oli kaks suuremat tuba; üks klassituba, kus 
ka poisid magasid ja teine tütarlaste magamistuba. Peale 
selle veel kaks väiksemat tuba kooliõpetajale. Õhtul lükkasid 
poisid pikad klassilauad kokku, põrandale laotati õlgedega 
topitud magamise kotid ja nii magati. Ahjude kütmine ja ruu
mide koristamine oli koolipoiste kohustuseks.Muidugi ei või 
tolleaegseid koolielusid hügieenilisteks nimetada, kuid tei
selt poolt tänapäeva hügieenilistes oludes inimese organism 
kohaneb neile mugavatele tingimustele ja kaotab vastupanu 
võime haigustele ja taudidele. Surevus oli vanasti suurem, 
sest arstiabi oli kaugel ja maarahvale kallis ja paljud 
arstimise viisid ja arstimise vahendid tundmatud. Näiteks, 
diphteeria seerumid tol ajal ei tarvatatud ja väga palju 
lapsi suri sellesse haigusesse. 

Vallakoolis käisin ma ainult ühe aasta, sest katsed 
ja minu edasijõudmine näitasid,et võisin kihelkonnakooli 
üle minna. Kihelkonnakoolis olid ruumid palju avaramad. 
Kaks suurt klassituba, poiste magamistuba, kuhu igaüks oma 
voodi kodust kaasa tõi, magamistuba tütarlastele, üks tuba 
kus voimeldi ja peale selle korterid kahele kooliõpetajale. 
Õpilaste arv minu ajal oli saja ümber. Kooli majandusliku 
külje eest hoolitses kihelkonna konvent, mille liikmeteks 
oiivad kohalikud mõisnikud, valdade saadikud, kirikuõpetaja 
ja kooliõpetajad.Öpperaha 10 rubla aastas. Ruumide puhasta
mine ja ahjude kütmine teostati õpilaste poolt. Toitlusta
mine toimus samuti kui vallakoolis kus igaüks tuli kooli 
oma toidumoonaga. Kooliõpetajaid oli kolm: Koolijuhataja 
Anton Jürgenstein, Ernst Peterson (hiljem Särgava), mõlemad 
Vändras sündinud. Peale selle köster Rossmann, kes usuõpetust 
ja laulmist andis. Anton Jürgenstein oli lõpetanud Valga se
minari, mis andis omal ajal palju tuntuid eesti ja läti koo
liõpetajaid. Seminari direktor lätlane Zimse oli hea peda
goog ja muusikamees. Mõned tema laulud nagu:"Kui ma kallist 
isatalu, jumalaga jätsin ma..." olid omal ajal eestis väga 
populaarsed. Õpetus Valga seminaris toimis saksa keeles, 
kuid õpetati ka eesti, vene ja läti keelt. Jürgenstein kui 
kirjanik ja peamiselt kui hea kirjanduse kriitik läks peale 
minu kooliaega Tartu "Postimehe" toimetuse liikmeks. Hiljem 
valiti Jürgenstein põhja liivimaa poolt Venemaa Duuma (rah
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vaesinduse, parlamendi) liikmeks, kus ta mõnikord esines kõ
nelejana. Teine õpetaja Ernst Särgava, tuntud kirjanik, oli 
pärast Vändra kooli minu õpetajaks Põltsamaa Aleksandri Koo
lis. Tema suri hiljuti mõni päev enne 90. aastaseks saamist. 
Õpetus kihelkonna koolis kestis kolm aastat ja oli eestikeel
ne. Soovijatele andis Jürgenstein saksa keele tunde. Öpeained 
olid: Usuõpetus ( õpperaamatuteks - Piiblilugu ja katekismus), 
ajalugu (õpperaamatuteks - Bergmann, Vana-.Kesk- ja Uusaeg), 
looduslugu ( Kunder - Elajate taimede ja kivide riik,), maa
deteadus (raamatut ei mäleta), aritmeetika ( Kurrik - Arvude 
vald), geomeetria (sama autori raamat),vene keel (Russkaja 
retsch), eesti keel (Jakobson - Lugemisraamat II jagu), sak
sa keel soovijaile (Grenstein - Saksa keele õpperaamat), joo
nistamine, laulmine, võimlemine poistele ja käsitöö tütarlas
tele mida õpetas pr. Jürgenstein. Õppetöö algas kell 8 homm. 
ja kestis kella 2. Peale lõunat mõni päev poistele võimlemist 
ja tütarlastele käsitööd. Kella 6-8 oli nõnda nimetatud 
"vaikne tund",kus õpilased oma ülesandeid järgmiseks päevaks 
ettevalmistasid. Kell 10 pidid kõik õpilased olema voodis 
Võimlemist andis hra Mett, endine kaardiväe allohvitser. See 
toimus talvel ruumis riistadel ja suvel väljas. Vanem klass 
tegi ka riviöppust puust püssidega. Peale selle andis hr.Mett 
mõni nädal enne sõjaväe teenistusse minekut n.n. "liisupoiste -
le" riviöppust (utschinad) vene keelsete käsklustega, kuna 
poiste venekeele oskus oli vilets ja nad saadeti enamasti 
"aega teenima" Poolasse. 

Üldiselt peab ütlema, et tolle aegsed kihelkonnakoo
lid andsid enne venestamise ajajärku oma õpilastele hea ja 
mitmekülgse hariduse.Paijud õpilased kes oma talusse tagasi 
ei läinud, endid veel mõnevõrra teadmistes täiendasid, said 
teenistuskohad kantseleidesse ehk andes II järgu vabatahtliku 
eksamid astusid sõjaväe teenistusse ja pärast ohvitseride koo
li jne. Suurt rõhku pandi koolis ilusa ja selge käekirja pea
le, kuna tol ajal ei olnud veel kirjutusmasinaid ja hea käe
kiri tähendas teenistuse saamisel väga palju. 

Kooüde venestamine algas 80. aasta lõpul. Nimetati 
igasse maakonda rahvakoolide inspektorid, kes koole revidee
rides panid pearõhku vene keele õpetamisele. Nende ülemateks 
olid rahvakoolide direktorid Tallinnas ja Tartus. Vanemad 
kooliõpetajad kelle vene keele oskus oli puudulik pidid 
teenistusest lahkuma ehk minema vene keele täienduskursus
tele. Kooliõpetajate ametisse määramine toimus nüüd rahva
koolide inspektori kaudu kuna varem vallavolikogu vöi kihel
konna konvent seda tegi. Õppeainete koosseis muutus. Kihel
konnakooli õppekavast jäid välja üldajalugu, looduslugu, geo
meetria ja füüsika. Vene ajalugu, aritmeetikat ja maadetea
dust õpetati vene keeles. Minu viimasel kihelkonnakooli aas
tal tuli kooli revideerima meie esimene rahvakoolide inspek
tor, venestanud sakslane von Möves, kes oskas ka vähe eesti 
keelt. Talvel klassi astudes viskas ta oma suure kasuka ja 
nahkkindad kooli lauale ja hakkas õpilasi katsumal Õpilased 
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olid alguses kohmetanud kuid vastasid korralikult.Mõnest ins-
pekxori küsimusest oli raske aru saada. Näiteks minu naabrile 
esitas küsimuse; "Kak kalad atwen?'' Sellest õpilased ei saanud 
aru ja Jürgenstein selgitas, et inspektori härra tahab teada 
kuidas kalad hingavad. Järgmiseks inspektoriks oli Pärnumaalt 
pärit Erikson. Kuid peale teda nimetati inspektoriteks ainult 
umbkeelseid venelasi. Pea venestajaks oli Püha Sinoodi Ulem-
prokurõr Pobedonostsev keda vene üliõpilased hakkasid Bedonos-
tseviks hüüdma. (Pobeda tõlkes võit ja Beda tõlkes häda. Toim. 
märkus). Temal kui keiser Aleksander III kasvatajal oli viima
se peale suur mõju. Pobedonostsevi algatusel viidi Tartu muu
laste koolides ja Tartu Ülikoolis kaugele ulatuvad venestamise 
reformid läbi. Tartu Ülikooli rektoriks nimetati maruvenelane 
Wiskovatov. Endised saksa professorid, kes ei saanud venekeeles 
loenguid pidada, peale üksikute asendati venelastega. Kooli
õpetajaid valmistati ette Tartu Kooliõpetajate Seminaris, kus 
peagu kõik õpetajad olid venelased ja aineid õpetati vene kee
les. Kihelkonna koolide vastanditeks asutati ministeeriumikoo
lid, et kiriku ja kohaliku rahva mõju koolidest hoida eemale. 
Ministeeriumikoolid olid haridusministeeriumi ülalpidamisel. 
Kooliõpetajaid nimetati rahvakoolide inspektorite poolt,nii 
et kohalikul rahval ei olnud enam midagi ütelda. Kõik see aga 
ei annud loodetavaid tagajärgi. Kooliõpetajad olid enamuses 
eestlased, nii sama ka õpilased. Et kohaliku rahvaga läbi
saamine oleks hää pidi kooliõpetaja olema seltskonna tege
lane, pidi seltside tegevusest osa võtma, laulukoori juha
tama jne. 

Ka muudel aladel oli venestamise mõju suur. Näiteks 
kodumaal ei nimetatud eestlasi kõrgemate kohtadele riigitee
nistuses, kubermangu valitsuses, politseis jne. vaatamata 
soovija haridusele ja kogemustele. Siia toodi umbkeelseid 
venelasi. Eestlased võisid küll paremaid kohti saada ja oma 
tublidusega edasi jõuda kaugel sise-venemaal. 

Kihelkonna kooli lõpetamisega pidi ka minu kooliskäi
misel olema lõpp. Vanem vend abiellus ja tahtis iseseisvaks 
saada ja temale anti Vanaõue talu. Meie vanematega kolisime 
Lehtmetsa tallu. Keskmine vend kes Tartu Seminari lõpetas 
valiti Kursi kihelkonna kooliõpetajaks. Isa oli vana ja te
male oli abi vaja ja nii pidin mina koju jääma. Minu põllu
mehe amet kestis kolm aast&t. Talvel olin oma õemehe juures 
vallakoolis õpetaja abiks ja muul ajal töötasin talus.Tol 
ajal taludes rehepeksu- ja muid pölutöömasinaid ei olnud. 
Rukki rehesid kuivatati parsil, pekseti käsitsi vihkusid 
rabades ja kootidega tagudes. Suivilja kuivatati samuti par
sil ja tallati hobustega üks teise sappa seotult. Vilja pu
hastati sarjadega tuulates. Rukkis lõigati sirbiga ja heina 
ja suivilju niideti käsivikatiga. Hiljem tulid müügile niidu-
ja löikusmasinad. Töö kestis suvel päikese tõusust päikese 
looja minekuni, 1-g- tunniliste vaheaegadega keskhommikul ja 
lõuna ajal. Üheks tähtsaks põllutöö haruks oli Vändras lina 
kasvatamine,kus savipõhjaga maad hea saagi andsid ja talude

27 



le pea rahaliseks tuluallikaks. Keskmine talu külvas kuni 10 
riiavakamaad lina millest saadi umbes 10 kaalu linakiudu. 
(Uks kaal = lo puuda = 20 leisikat . ( 1 puud umbes 40 naela. 
Toim. märkus). Lina kaalu hind oli enam-vähem stabiilne ja 
kõikus 50 rubla ümber.Lina seemneid müüdi õlivabrikule. Mäle
tan selgesti üht juhust, kus mind olles 15. aastane enne jõu
le lina koormatega Pärnu saadeti, et neid linakaupmeestele ära 
anda ja raha vastu võtta. Andsin linad ära ja sain mõni-sada 
rubla raha. Enne kodus ema hoiatas mind, et rahaga hoolsasti 
ümberkäia ja mitte ära kaotada Õhtul trahteri taga toas maga
ma heites panin rahakoti padja alla. Hommikul üles tõustes 
unustasin selle sinna ja alles mõne aja pärast tuli rahakott 
mulle meelde. Suure hirmuga ruttasin trahteri tagasi, t.meks 
ei olnud veel voodi ülestehtud ja rahakoti sain kätte tervelt 
Tol ajal oli Pärnu peaasjalikult lina väljaveo sadamaks.Sügi
sel ja kevadel vara tulid sinna inglise laevad lina ja lina -
seemneid laadima.Linad tulid kokku Pärnumaalt, peamiselt Vänd
ra, Halliste ja Karksi kihelkondadest, Viljandimaalt ja Läti
maalt Ruhja ümbrusest. Linade eest raha saades oli linnas pal
ju elu, eriti Riia tänava trahterites kus tehti lina liikusid. 
Tihti läks seal sõnelemiseks eestlaste ja lätlaste vahel, kus 
Viimased lätikeelset sõna "mulkis" s.o. tola tarvitasid. Ise
seisvuse ajal Estonia valges saalis mulgipeol kindral Sootsiga 
kokku saades , seletas see, et sõna "mulk" on persia keelest 
võetud ja tähendavat "suursugune". 

Kui ma vanemas eas sain autasuks Valtu mõisa südame 
siis aitasid noorepõlve põllumajanduslikud kogemused palju 
kaasa, et muuta oma asundustalu eeskujulikuks pöllumajapida-
miseks. 

Artur Los sinan. 
Vii! Rot!. 

USA SÕDURINA PUHKUSEL ROOTSIS 

Kusagilt Euroopast kirjutab esimese klassi vahva sõdur 
reb! Andres Männik, et juulikuu algul ta võttis välja kõik oma 
võimaliku saada oleva puhkuse ja sõitis Stockholmi. 

Rootsit juba vaadatagi andis puhkuse meeleolu. Loodus 
ei röögata vastu nii kui dzunglis ja kusagil ei ole näha suu
ri kontraste. Isegi raudteejaamad on vaiksed nii kui kirikud. 
Igasugune ümbrusest tingitud pinge kaob nagu iseenesest. 

Rotalia meestega ma kahjuks Stockholmis kokku ei saa
nud. Helistasin vii! Joostile paar korda. 

Tagasiteel pühitsesin Pariisis Bastille päeva - 14 juu
li. Kolm päeva järjest oli igal tänava nurgal hommikuni tants 
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ja joobumiseks polnud tarvilik juua. Peeti ka suurim paraad 
mis sõja lõpust saadik on olnud. Nii mõnigi halli habemega 
araablane ja neeger nägi riigi kulul esmakordselt Pariisi. 
Lõbu ja tsirkust oli laialt kuid siiski annab De Gaullile 
mõtlemine mulle kõhedustunde. Ta räägib vaid Prantsusmaa au 
ja sõjaväe uhkuse taastamisest. Uue põhiseaduse kavand näib 
tüürivat korporatiivse riigi poole. Praegu on Prantsusmaa 
küll sama maa mis ta aasta eestki oli, ainult,et valitsuse 
propoganda ministeeriumi ja osalt ka ajakirjanduse vaatevinkel 
on muutunud. Põhiprobleemid on jäänud. Prantslastel on ikka 
veel see hea omadus,et ta sildist "Verboten" lugu ei pea ja 
oma äranägemise järele talitab. Gendarmerie end asjasse ei se
ga - päeval mängivad"võimud"kaarte ja öösel magavad. 

Rootsi eestlaskond tundus mulle vaimselt kindlamana kui 
USA oma. Võib olla on aga vanemad Rootsi pagulased küll naiiv
semad. Tuldi vaid paarsada kilomeetrit Tallinnast ja saadi ko
du jälle elu rahulikus oludes organiseerima hakata, selle ase
mel, et laagrites istuda või ringi rännata. 

Puhkuselt jõudsin parajasti "sõja" alguseks tagasi.Ei 
ole aga ette näha,et mind sinna saadetakse.Ei usu ka,et seal 
laskmist saab olema. Välisministeerium näib vaid püüdvat hal
bade vahenditega halba olukorda parandada. Loodan vaid,et USA 
end Liibanonis samasse situatsiooni ei aseta kui see milles 
Prantsuse armee praegu Alzeerias on. 

Igastahes loodan jaanuarikuul sõjaväest vabaneda. 

SOTSIAALKINDLUSTUSEST ARGENTIINAS 
... Lisan juurde mõned read sotsiaalkindlustuse (jübila-

cioni) ja pensioni kohta Argentiinast: 

Argentiinas on kõik töötajad ja isegi tööandjad sun
duslikult kindlustuskassade liikmed, vastavalt oma tööalade
le liigitatult: 

Tööstuse teenistujad ja töölised 
Kaubanduse teenistujad ja töölised 
Põllumajanduse teenistujad ja töölised 
Omavalitsuse ja riigi teenistujad ja töölised 
Linnavalitsuse teenistujad 'ja töölised 
Iseseisvad töötajad ja kutselised (ettevõtete omanikud jne.) 

Neid alaliigitusi tööalade järgi on väga palju ja otstarbetu 
on neid kõiki loetleda. 

Jubilacioni seadus muudeti käesoleval aastal ja praegu 
on täisjübilacion 82io sellest mis sama töötaja teeniks tööl 
olles ja liikuv s.o. kui töötajate palgad tõusevad siis ka tõu
sevad vastavalt pensionid. 

Pension mis makstakse jubileeritud isiku surma puhul 
tema lesele ja lastele kuni täisealiseks saamiseni, on samane. 

Täisjubilacioni vanuseks naistel 50 a. töötanud 27 a. 
Vähendatud vanuseks 45 a. " 27 a. 
Vabatahtlik tööst loobumine 50 a. " 10 a. 
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Täiajubilacioni vanuseks meestel 55 a. " 30 a. 
Vähendatud vanuseks 50 a. " 30 a. 
Vabatahtlik tööst loobumine 5 5  a. " 1 0  a. 

Tööjõuetud võivad jubileerida vaatamata ajale mis nad töö
tasid. Vähendatud vanuse puhul tervislikku olukorda arvesse 
võttes makstakse täis jubilacion. Omal soovil tööst loobudes 
on jubilacion vähendatud 60$> ja tõuseb iga aastaga, mis töö
taja töötab peale 55• a. vanuse 5see maksab nende kohta 
kes omal pikal eluajal on vähe jubilacioni kassa makse maks
nud ja tahavad jubilacioni tõsta töötades mõne aasta peale 
55• aastaseks saamist. 

Jubilacioni kassale maksavad tööstus- ja kaubandus
ettevõtete töötajad 10$, mida ettevõtja on kohustatud kinni 
pidama palgast ja omalt poolt 15 % juurde lisama, nii, et 2jfo 

töötaja sissetulekust läheb jubilacioni kassasse, see on suur 
summa ja jubilacioni kassad on väga jõukad (Kui president 
neist pole laenu teinud). 

Jubilacioni kassast saab liige hüpoteek laenu maja 
ehitamiseks või ostmiseks 100% 50 aasta peale 4»5i° aastas; 
ka abiellumise puhul on võimalik samast kassast laenu saada. 

On mõned kassad kus liikmed ei maksa nii kõrget liik
memaksu, näiteks isesseisvad töötajad ja ettevõtjad maksavad 
12$, kuid jubilacioni vanus on 60 a., samuti on põllumajan
duses ja majapidamises töötajate jubilacioni kassa liikme
maksud madalamad. 

Sotsiaal hoolekande alal vöiks nimetada veel vanade- ja 
lastekodusid, mis aga pole riiklikud vaid ühiskonna ja kiriku
te ülal pidada. Eriti suur on katoliku kiriku otsene ja kaudne 
abi nimetatud kodude ülalpidamisel. 

Vastastikused haiguse- ja arstiabi ühingud töötavad klu
bide põhimõttel , kus iga liige maksab väikese kuu maksu,mil
le eest on võimalik haiguse korral saada odavat arstiabi haig
las kui ka arstide juures, viimastel on nimetatud ühinguga le
pingu vahekord . Surma puhul nimetatud ühingud maksavad soliid
sed summad ühekordselt liikme perekonnale, milleks ühingul kind
lustus seltsidega vastavad kindlustused tehtud. Mainitud ühin
guid on palju ja nad on grupeerunud enamasti rahvuste järgi 
nagu itaalaste, hispaanlaste, sakslaste vastastikune abistamis-
ühing, mille liikmeks võivad olla ka iga teise rahvuse liige. 

Muuseas on huvitav märkida, et kui riigi kassas pole 
raha, siis pöördutakse jubilacioni kassade poole ja Peroni 
valitsus oli nad päris tühjaks teinud, nii tuleb ette viivitusi 
jubilacioni andmisel milline asjaajamine kestab mõnel juhul vä
ga kaua ja makstakse tagant järele sellest ajast mil liige ju-
bileeris 2-5 aasta jubilacion korraga (kui liige vahepeal 
nälga ära ei surnud). 

Confraterlike tervitustega 

Erich Jaago. 
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ALEKSANDER LEINJÄRV saab 1. jaanuaril 60 aastat vanaks. 
Rotalia pere õnnitleb vilistlast Aleksander Lein järve tema 60. aasta 

juubeli puhul 1. jaan. 1959-

TAIENDAVALT KUULEME 
USA Vilistlaskogu koondise peakoosolekul 10. okt. s.a. 

valiti eelolevaks tegevusaastaks 1958/1959 koondise juhatusse 
järgmised vilistlased: 

Viktor Köressaar - esimees 
Paul Kõlvik - abiesimees 
Ilmar Aasmaa - laekur 
Edgar Mathiesen - kirjatoimetaja 

Revisjonikomisjon moodustati järgmises koosseisus: 

Sulev Kelder 
Gustav Kuuskvere 
Nikolai Viilup 

Ülemaailmse vilistlaskogu juhatuse kanditaatidena on 
koondis valimise teel üles seadnud järgmised vilistlased: 

Ralf Adams - esimees 
Maximilian Uriko - juhatuse liige 
Villibald Allik - juhatuse liige 

Uus ülemaailmne vilistlaskogu juhatus võtab presidee-
rimise üle praeguselt (Kanadas) 1959* a« jaanuaris niipea kui 
kõik koondised üle maailma on valimised läbi viinud. 

Rootsi Koondis pidas Stockholmis 45• aastapäeva kommerssi 
9. nov. s.a. 51 kaasvenna osavõtul. Oli hoogne vennastuspidu. 

Lundis järgnes 22. nov. peetud hoogsale kommerssile pere
konnaõhtu, millest osavõtjaid 14• 

Sääl võeti ka rebaseks vastu Peeter Aavik, 22 a. vana kes 
praegu õpib hambaarstiks Malmö Hambaarstide ülikoolis. 

-0O0-
veebruari kuul 1959• a. 

Kõik kaastöö palume saata hiljemalt 1. veebruariks 
1959. a. vii! Oskar Ristmäe nimele ja adressil: 
129 Sunnyside Ave, Toronto, Ont., Canada. 

"Meie Side" nr. 2 ilmub juuni- vöi juulikuul Austraalias. 
Nr. 3 - meie aastapäevaks Rootsis ja 
nr. 4 - jõuludeks 1958 USA-s. 

Toimetus palub kaasvendi heatahtlikult 

vabandada kõiki trükivigu ja komistusi, millised on paratama
tult teksti libisenud. 



LÕUNA AAFRIKAST PAJATAB 

Siin maal ma ei tegutsenud omal õpitud erialal,agro
noomina, vaid töötasin ühe arhitekti juures,algul joonestaja
na ning hiljem, arhitektuuri ja inseneri teadustele lähemale 
tungides (iseõppimise teel kodus), sama arhitekti "parema 
käena", tehes kogu arhitektoonilise ja ehitus inseneri töö 
tema juures. Möödunud aastal hakkasin ka omal käel eratöid 
võtma ning nii tegutsesin umbes aasta.Töötades tolle arhitek
ti juures ning teatud päevadel nädalas,ka pühapäevadel, omas 
kodus. Ma sain järjest töid juurde ning alates veebruarist 
ütlesin oma šeffile "good-bye" ning jäin täiel jõul omal käel 
töötama.Töid oli kuhjunud rohkesti,nii,et ka nüüd ei saa veel 
kristlase viisi pühapäeva pühitseda,vaid pean veel kõvasti 
pingutama enne kui ehk tööga järele jõuan. Ma teen arhitekti 
ja ehitusinseneri tööd,s.t. teen majade plaane,teen staatilisi 
arvestusi,detailjooniseid jne.,annan ehitused ettevõtjale 
välja ja teostan järelvalvet. Arhitektina tegutsemiseks siin 
linnas vastavat diploomi ei nõuta, kuid ehitusinseneri töid 
võib seaduse järele vaid linnavalitsuse poolt tunnustatud ehi
tusinsener või arhitekt teha.Möödunud aastal koostas linnava
litsus tunnustatud arhitektide ja ehitusinseneride nimestiku, 
kelledel on õigus staatilisi arvestusi teha ning pani ka minu 
nime kirja. Seega mul takistusi iseseisvalt tegutsemiseks ei 
ole. Tööd on esialgu küllalt ja loodan,et tulevikus,kui rah
vas enam minust kuuleb,tuleb töid juurde. Kui hästi läheb 
siis püüan siin paar aastat iseseisvalt töötada,kuid igaveseks 
ei tahaks siia maale jääda. Kus see "unistuste maa" asub kuhu 
tahaks minna, seda veel ei tea,kuid kavatsus on kõva,et seda 
maad leida. Esialgu olen silmad heitnud kahele maale mis on: 
Lõuna Afrika ja USA. Lõuna Afrikasse ümberasumine on muidugi 
palju lihtsam ja kulud vähemad.Kas USA-sse ümberasumiseks 
üldse luba saab seda ma ei tea kuid arvan,et ega see päris 
lihtne küll ei ole.Lõuna Afrika on rikas maa,kuid sealne 
raassipolitika valmistab vähe muret. Kavatsen aga tuleva aas
ta alul sinna saata"ekspeditsiooni" oma naise ja vanema poja 
nõol (viimane lõpetab jõuluks high schooli),kes siis uuriks 
sealseid olusid lähemalt. Ise ma kahjuks ei saa kauemaks 
ajaks siit eemale jääda,kuna pean pidevalt ehituste üle järe
levalvet teostama ning ka üldse töötama. Kui Lõuna Afrika 
meeldib siis ehk koiime sinna,kui ei siis tuleb hakata uurima 
võimalusi USA-sse "purjetamiseks". 

Miks ma siit ära tahan on see,et see maa pole sobiv 
valgele raassile eluks ajaks siia jäämiseks. Tanganyika kuu
lub UNO usaldusvalitsuse alla ja administratsioon on inglaste 
käes. Aja jooksul antakse see maa ül#e neegritele,kes juba 
praegu ihaldavad iseseisvust. Eurooplasi on siin tohutul maa
alal vaid mõned kümned tuhanded. Peale neegrite eluneb siin 
rohkesti indialasi, kes siginevad nagu kodujänesed,nii,et mõ
ne generatsiooni järele võib neid siin olla neegritega pooli
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ti. Ka araablasi leidub siin rohkesti. Eurooplaste enamus on 
inglased,kes teenivad siin peaasjalikult valitsuse ametnikku
dena. Siis tulevad kreeklased, itallased, sveitslased, hol
landlased, sakslased, poolakad jne. Kuigi inglase käes on 
"jäme ots" valitsemise alal,siis rahad on teiste meeste käes 
ja kahjuks mitte õigetes kätes ja selles on süüdi siinne ad
ministratsioon. See maa kuulus enne esimest maailma sõda 
sakslastele, ning langes peale seda inglaste valdusse. Saks
lased aeti maalt välja, nende varad ja maad omandasid paljas
jalgsed indialased ja kreeklased võileiva raha eest. Sama lu
gu kordus viimase sõja ajal. Sellepärast suuremad varandused, 
eriti suured mõisad, on peamiselt väheste indialaste ja kreek
laste käes, kes oskasid sõjaolukorda kasutada ja eneste jalge
alust kindlustada. Meil Eestis tunti juute sellise rahvana 
kes oskasid teiste "nahka koorida'.' Siin maal juute vaevalt lei
dub ja kui küsid miks, siis kõlab vastus: "Ega juut sinna ei 
tule kus indialane vöi kreeklane ees on, sest need tõmbavad 
ka juudil naha üle kõrvade". Üldiselt kui mass elab siin kõi
ge paremini eurooplane,kellele järgneb indialane ja viimasena 
maa pärisrahvas,neeger. Ametlikult liigitakse siin rahvas 
kolme kategooriasse: l) European, 2) Asian ja 3) African. 
Eurooplastele maksetakse kõige kõrgemad palka, temale järgneb 
aasialane ja kõige odavama palgaline on neeger. Koha otsimise 
ja pakkumise kuulutustes ajalehis on alati märgitud ka raass 
ja sageli ka rahvus. Ka raassid pole täpselt ühe väärilised. 
Nii näiteks goanid,kes on algeliselt indialased (Goa asub 
Indias ja kuulub Portugaalile), kuuluvad paremasse liiki, kui 
teised indialased. Kreeklasi peetakse kõige alamaks Euroopa 
rahvuseks, ning sageli ei nimetata neid üldse european, vaid 
lihtsalt greek (eriti teevad seda neegrid ise). Nii nagu töö 
suhtes jagunevad inimesed klassidesse, valitseb klassitamine 
ka seltskonnas ja veel teravamal kujul. Eurooplasel passib 
seltskondlikult läbikäia vaid eurooplastega. Eurooplane enda 
poole indialast ei kutsu, kuid ümberpöördud juhte esineb,kus 
jõukad indialased kutsuvadsuurtele olemistele ka eurooplasi. 

Ka hotellid ja restoraanid on enamasti eri raassidele 
Majades kus töötavad kõik raassid koos (ärid, bürood jne.), 
paistab raasside eraldamine silma eriti W,C. kasutamisel. Nii 
on kategooriliseks nõudeks, et eurooplasel on omaette W.C., 
asiaadil omaette ja afriklasel jälle eraldi. See on tingitud 
sellest, et seda"tähtsat toimingut" ei kõlba koos ajada ja 
teiseks sellest, et iga raass on harjunud eriviisiliselt "oma 
asju ajama". Nii armastab eurooplane selle toimingu ajal mu
gavalt istuda ja tarvitab paberit. Asiaat tahab aga kükitada 
(selleks ka madal tüüpi W.G.) ja peseb end puhtaks veega,mis 
on usuline nõue. Afriklane kükitab ka kuid ta ei tarvita ei 
paberit ega vett. Nende nõuetega peab siin arhitekt arvestama 
ja vastavalt W.C. ehitama ja sisustama. 

Teenijaskond nii avalikes asutistes kui ka kodudes 
koosneb meessoost neegritest, keda kutsume üldiselt boy'deks. 
Tavaliselt on perekonnas mitu boyd sest nende tööjõudlus on 
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väike. Nii näiteks on mul kolm boyd - üks on kokk, teine toa
poiss ja kolmas pesu peal, kes ühtlasi peseb ka auto; seega 
tuleb mul boy'd inimese kohta, kuna oleme kodus enamasti 
naisega kahekesi, sest lapsed on kaugel koolis ja tulevad 
koju ainult kooli vaheaegadel. 

Üldiselt on neegrid laisad ja vastutustundetud ja väga 
vähe arenenud primitiivne rahvas. Elavad savi onnides, söövad 
primitiivselt ja peavad kinni vanadest kommetest. Nii on jää
nud kombeks ka naise ostmine. Kui neegripoiss tahab abielluda 
siis peab ta naise ostma, mis pole sugugi kerge neegri vilet
sa palga juures. Naiste hinnad üldises elukalliduses on kõ
vasti tõusnud ja suhteliselt palju enam kui palgad. Seitse 
aastat tagasi, kui tulin siia, siis naised maksid shs. 100/-
tükk, kuid nüüd nõutakse juba kuni shs. J>00/ -, olenedes va
nusest ja ilust. Ka mõned eurooplased, eriti poissmehed maal 
elades, peavad enestel kodus musti naisi, keda nad omale ost
nud kasutamiseks. Neegri silmis on see loomulik nähe, ning 
enamus neist arvab kindlasti, et ka meil eurooplastel on tul
nud oma naiste eest maksta ränka raha. 

Teine suurem raass siin - indialased - elavad üldiselt 
ka kaunis lihtsalt ja on elamiselt mustad ning üldse ebameel
div rahvas - Nehru, India peaminister, kellest kindlasti olete 
ka seal Ameerikas kuulnud, on üks tüübiline indialane, kes oma 
nina topib teiste asjadesse ning armastab seal tuhnida, mis ei 
kuulu temale; valetajad, petised ning trügivad igale poole 
rinnaga. Kuna nad väga sigivad, siis tulevikus muutub "kollane 
hädaoht", millest meil Eestis omal ajal kõneldi, kindlasti sa
ma kardetavaks kui kommunism. 

Lõpetan sedapuhku oma "missjonitöö" pimedast Afrikast, 
kuna aega pikemaks analüüsimiseks on kahjuks vähe võitu. Loo
dan, et õige väikese ülevaate suutsin siiski anda siinseist 
oludest. 

KORPORATSIONI 45. AASTAPÄEVA TÄHISTAMNE 
NEW YORGIS )A TORONTOS 

45* aastapäeva tähistamine New Yorgis kujunes kolme
päevaseks ürituseks. Neljapäeval, 6. novembril kogunes osa 
korp! liikmeid C!Q!-sse, et traditsioonokohaselt kommersi-
päeva vastu võtta. Istuti koos veel kaua pärast seda kui 
keskööl sisse toodi korp! lipp ja seniori suust kõlas "Dies 
commerssii incipit". Samal õhtul võeti ka rotaluste ridade 
täiendamiseks vastu rebaseks ksv! Eduard Tarien. 

Pidulik kommerss peeti järgmisel päeval klubi "Liederkranz" 
majas ja sellest võttis osa 56 rotalust ning EKL-u esindajana korp! 
Tehnola esimees vii! Toom. Ei saa jätta mainimata, et 
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juba kasvõi ainult noobli, avara ja hästi sisustatud pee
gel saali tõttu, milles kommerss aset leidis, kujunes see kõi
ge esinduslikumaks seni USA pinnal peetuist. Suurest kohal
viibijate arvust , esinduslikust ruumist ja heast saksa õl
lest tekkinud pidulikult ülevat meeleolu tõstsid veelgi hoog
sad ja hästi ette valmistatud kõned: Seniori kõne - cõnfr! 
Rein Grabbi, kõne isamaale - vii! William Tomingas, kõne vi-
listlastele - confr! Rudolf Hämar, kõne lahkunud kaasvendade-
le - confr! Aksel Lehtmäe, oldermanni kõne - confr! Virko 
Keder. Tervitasid peale EKL-u esindaja veel Toronto senior 
confr! Ergo Karuks ja Montreali osakonna esindaja vii! 
Oskar Nõmm, kes seks puhuks kohale olid sõitnud. Umbes kesk
öö paiku siirdus enamik kommersil viibinuist edasi C!Q!-sse 
mis sõna tõsises mõttes ähvardas lõhki minna, sest poolesaja 
mehele on C! Q! kitsas. 

Laupäeval järgnes aastapäeva pidu Eesti Majas, millest 
osavõtjaid koos daamidega oli 82, enamikus nooremad rotalused. 
Kuna repart oli sellele õhtule võrdlemisi kõrge (mis võis ka 
põhjustada oodatust vähemat osavõtjate arvu) siis sellele vas
tavalt olid söögid head ning valget viina ja konjakit jätkus 
piiramatul määral. Kuna esmakordselt oli peaaegu 00$-lisel t 
igal korp! liikmel daam kaasas, siis jäi kitsaks tantsupõ
rand ja seda õige tükiks ajaks, sest enamik pidulisi lahkus 
alles hommikul kella 4* paiku. Sõnavõtuga kohalolijate poole 
pöördus USA vii! kogu koondise esimees vii! Viktor Köressaar 
ning hommikupoole tuli veel mitmeidki teisi sõnavõtte, mille
de rohkuse poolest vii! Nõmm eriti silma paistis. Tuleks mai
nida ka sellel õhtul ilmnenud häid sõprussidemeid korp! Filiae 
Patriaega, kelle värve kandvaid noori daame oli peol õige roh
kesti. Ühesõnaga asetleidnud pidu oli elav, lõbus ja nooruslik, 
seda tänu kohalolnutele ja heale korraldusele konvendi praesi-
diumi poolt. 

Mõlemates keskustes, nii New Yorgis kui ka Torontos, 
presideerisid aastapäeva tähistamisel vennaskonventide senio-
rid kõrvuti. Too vendlust kinnitav ja ülistav samm osutus teos 
tatavaks seetõttu, et põhjapoolne konvent pidutses nädal hiljem 

Nii tujult, osavõtjate arvult kui ka kõnede tuumalt olid 
sündmused võrdselt edukad. Üldkokkuvõttes rõhus kaalukeele 
Toronto konvendi kasuks avaramatesse oma ja üüritud ruumidesse 
mahutatud üksmeelne pere väljapaistva endadistsipliini ja vaik
se huumorimeelega. 

Loomulikult aitas sündmuse esinduslikkuse ja pidulikku
se rõhutamisele kaasa vii! Abel Käbinale aupaela andmise tse
remoonia Torontos. Selleks puhuks New Yorgist kohale sõitnud 
rotaluste trios oli ka asutaja liige vii! Paul Mägi. 
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TEA TEID 
USA Rotalusi reisi peal... 

Confr! Olaf Millert pidas meeles kaasvendi Inari 
Turistide Kodus, Lapimaal - 320 km põhjapool polaar piiri. 
Kiitis laplaste kui ka põhjapõtrade külalislahkust. Kui 
Bostonis lapsed laulavad, et "Nägin ema suudlemas jõuluvana..." 
vähemalt rotäiused teavad kellest juttu... 

L!1! Kuno Laren tundis Manhattani järele koduigatsust 
juba esimesel Stockholmis taas-veedetud tunnil, kuna kuning
riigi asjad ei meeldinud talle enam veeranditki nii hästi kui 
14 a. tagasi. Ka ei pakkunud küllaldaselt vaheldust ja lohu
tust fakt, et seal kõik asjad, välja arvatud sigareti suitse
tamine, toimuvad vasakul käel. 

Vii! Herbert Rebassoo katsetas rheuma vastu võidelda 
selle eest kiire ja sikk-sakk kursil jalga laskmisega. Reisis 
üle 4000 miili ja on üliheas vormis. Nimelt tema poolt õpeta
tavatest ainetest on kolm nii uudsed, et puuduvad öpperaama-
tudki ja vii! Rebassoo peab ise kogu oma jutu välja mõtlema. 
Aga mõnus jutumees on ta ju alati olnud - õpivad sel viisil 
amidki meie huumorit tundma! 

Vii! A. Raidal on lükanud kõik reisimised mõneks ajaks 
edasi - armuline proua on käima peal. Sassigi kõrvu olid kost
nud New Horgist ohked, et pere ei kasva ja rebaseid pole. 
Äsjaka mehena võttis kõik probleemid ise lahendada, ja vaat' 
- käes , ära otsi! 

-0O0-

Oktoobrikuul jõudis täismehe ikka s.o. pühitses 50.a. 
sünnipäeva vii! Endel Toiger. Kanada lagendikudel tegutsevale 
pärispöllumehest kaasvennale soovib õnne, jõudu ja tervist 
kogu korp! Rotalia pere! 

-0O0-

Confr! Tarvo Toomese laulatus prl. Inga Pajuriga toi
mub 20. dets. 1958. a. kell 18.00 Lynbrooki Luterlikus kirikus. 
Rotalia pere hüüab: "Hõissa pulmad!" 

-0O0-

New Yorgi konvent tutvustab uut reoast; 

Eduard Tarien, sünd. 1 5 .  aprillil 1928.a. Tuhalaane vallas, 
Viljandimaal. Keskhariduse omandanud Pärnu I Gümnaasiumis ja 
Oldenburgi Eesti Gümnaasiumis Saksamaal. Praegu õpib Columbia 
ülikoolis, New Yorgis, keemiat viimasel kursusel.Rebaseks vas
tu võetud 6. novembril 1958. a. 

-0O0-

Stockholmist purjetas New Yorki koramerssile pr. Helmi 
Tagepera, lennates siit edasi Californiasse külla confr! Evald 
Järve perekonnale. 

Tere tulemast ja edu ning õnne USA-as. 
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Nr.l X aastakäik. Torontos, märtsis 1959. 

Toimetus: Roman Ubakivi, Jaan Upsi, Ivar Derrik, Kristjan Joost, 
Alfred Kalmet, Valter Põder, Oskar Ristmäe, Feliks 
Laansoo, Helm. Sandström. 

S A A T E K S .  

Rotäiused, käesoleva numbriga astub Meie Side teatavas mõt
tes juubeli aastakäiku, sest 10 aastat on ümargune arv. 

Eelmine U.S.A.-s ilmunud M.S. jäi mingisugustel põhjustel 
ilmumisega ajaliselt plaanist maha ja toimetaja saatesõna tõi mei
le jõulu- ja uueaasta meeleolu veelkordselt koju kätte. Sellest 
pole ühtegi häda, et nimetatud sündmustest oli möödunud paari kuu 
ümber. Vaimsuse, suure hääduse, vastastikuse mõistmise ja kokku
kuuluvuse tunnet on meil tarvis terveks aastaks. Sellepärast ärme 
oleme eelmisele toimetajale sugugi pahased. Ärge pahandage ka minu 
üle, kui Vabaduseppeva tervitused jõuavad teile kätte Võidupäevaks 
(hiljemalt!), sest ka isamaalist tunnet on vaja säilitada muul ajal, 
kui ainult pidulikkudel aktustel. 

Üks on aga kindel, et peame pidevalt tegema inventuuri selle 
üle ka aastal 1959, et meie deviisis äratoodud kõrged juhtmõtted 
leiaksid rakendamist tegelikus elus. 

Ühistunde rakenduslik osa on puudulik, kui ainult paar korda 
aastas oma kohaleilmumisega austame kommerssi ja siis jätame kauni 
elamuse uinuma konvendi seinte vahele kuni järgmise traditsiooni
lise kokkutulekuni. Niisugusel korral jääks tühimik Rotalia pidu
päevadel avaldatud proklamatsioonide ja tegeliku elu vahele, mida 
pole võimalik millegagi täita. 

Nagu ikka, Meie Side soovib ülalnimetatud puuduse vältimiseks, 
et hoiaksite sidet oma vahel, kui ka kõikide teiste eestlastega 
ja nende ettevõtmistega igal ajal. 

Ühiskondlikkudes ringkondades heidetakse sageli ette, et aka
deemilised ja võimetega mehed on jäänud passiivseks eestluse ühis
rindel. Ühes käesoleva numbri artiklis vihjatakse samuti, "vähe on 
sellest, kui ainult räägitakse." Loodame, et sel puhul pole Juttu 
rotäiustest. Meie asendame sõna teogal 

Siiski, Rotaliajvapist on tõesti palju räägitud, aga vähe teh
tud. Üks meie kaasvendadest lükkas õnneks ka selle teooria ümber. 
Tema vapivisandit kasutan kaane kaunistuseks. 

Rotäiused, asetage nüüd vapile uusi loomi, kavalamaid või kur
jemaid, võtke mõned ära või seadke teise järjekorda. Peaasi, et mi
dagi liigub ja midagi tehakse. 

Jõudu tööle I 

Toimetuse nimel 

O.Ristmäe, 
Vii1 Roti 



Märkmeid Rotalia struktuurist. 

Kodukorra rakendamise ja Rotalia struktuuri küsimustes on 
viimaste aastate jooksul "Meie Side" veergudel rohkesti sõna võe
tud, kuid siiani on need küsimused lõpulikult lahendamata. Ksvlli 
H.Suursööt omas kirjutises ("Meie Side" nr.4, 1958) tõi rohkesti 
olukorda tervendavaid mõtteid, ainult konventide süsteemiga, igal 
maal oma konvent ja osakonnad, ei saaks nõus olla. 

Kodukorra järele on ainult üks Rotalia. ühe konvendiga ja 
ühe ViiJ-koguga. Konvent võib vajaduse järele avada osakondi, mis 
sisuliselt on autonoomsed kõigi konvendi funktsioonidega, ainult 
ametikandjate nimetuse järele "at." (asetäitja) märge (RotJx -
Rotlx at., Magi CantJ - Magi CantI at. jne.). Ei ole mõeldav, et 
ühel organisatsioonil oleks mitu samavõrdset juhatust, loogili
selt oleks siis tegemist mitme sama nime kandva organisatsiooni
ga. Kuid et Rotalia on üks organisatsioon, selle vastu vaevalt 
saaks vaidlust tekkida. 

Minu arvates meie ei tarvitse riikide piiridega üldse mitte 
arvestada. Meie Kodukord, mis oli mõeldud Eesti Vabariigi piiri
des tegutsevale Rotaliale (erandina oli siiski Poolas Varssavi 
osakond), tuleks ainult rakendada ülemaailmsele Rotaliale, ilma 
selle juures Kodukorda muutmata. Tuleks valida Üks senistest kon
ventidest Rotalia Konvendiks ja kõik teised muutuksid konvendi 
autonoomseteks osakondadeks, ükskõik kus maal need asuvad. Sisu
liselt midagi ei muutuks, kuid juriidiliselt oleksid Kodukorra 
nõuded täidetud. Ainsad "rivaalid" konvendi nimetusele saaksid 
olla Toronto ja New York, teised selleks on liiga väikese liik
mete arvuga ja nõrga juurdekasvu võimalustega. Kui vabatahtlikku 
kokkulepet ei saavutata, kumb neist konvendi staatuse saab, siis 
võiks küsimus panna üldisele hääletusele, andes võimalust kirja
likult hääletada kõigile Rotalia liikmetele (tegevliikmetele ja 
vilistlastele) üle maailma. Selline "rahvahääletus" oleks siis 
juba siduv kõigile. 

Vilistlaskogu tuleks re-organiseerida umbes selliselt, kuis 
H.Suursööt soovitab. Oleks ainult üks Vilistlaskogu (ülemaailmne) 
kohalikkude koondistega, kus lähestikku 4 või rohkem vilistlast 
elab. Mõiste "lähestikku" võiks täpsemalt fikseerida miilides või 
kilomeetrites, kui selleks tarvidust leitakse. Üksikult asuvad 
vilistlased ei kuuluks ühtegi koondisse, vaid otseselt Vilistlas
kogusse. Piki ÜSA - Kanada piiri ookeanist ookeanini oleks siis 
eeldusi koondiste (isegi konvendi osakondade) tekkimiseks mõlema 
maa vilistlastest, kes seni sunduslikult kuulusid vastava maa 
koondistesse. 

Senine segamoodus - Vill-kogu koondiste osakonnad - peaks 
kaduma. Need "koondiste osakonnad", kus on tarvilik hulk üliõpi-
lasi-tegevliikmeid, moodustaksid lahus konvendi osakonna ja Vii1-
kogu koondise. Kui aga tegevliikmeid on liiga vähe, kuid konvendi 
tegevust tahetakse edasi arendada, neis võiks äärmise erandina 
vilistlased arvata tegevliikme õiguste ja kohustustega osakonna 
liikmeteks. Sellisel juhul nad kas üldse ei kuuluks Vill-kogusse, 
või oleksid ainult nimeliselt "arvele võetud" (ilma õiguste-
kohustusteta). Kui aga mõnes keskuses on ainult paar-kolm üliõpi



last-tegevliiget või rebast, siis ei ole alust osakonna moodusta
miseks, need võiksid juba kuuluda lähema konvendi (osakonna) liik
meskonda, kuigi kohapealse Vill-kogu koondise tegevusest osa võta
vad. 

Loodetavasti käesoleva "Meie Side" nr,-i ilmumise ajaks on 
Stockholmi olukord muutunud ja seal konvent asutatud. Sellega on 
liiga kaua viivitatud Ja nii noorte juurdetuleku osas hilk võima
lusi "maha mängitud". Kuuldavasti rida teisi organisatsioone, nen
de seas vähemalt kolm E.K.L.-i kuuluvat korporatsiooni, on saavu
tanud sellega, et õigel ajal noortele juhtimise üle andsid, nii 
suure edumaa, millele on raske, kui mitte võimatu, järele jõuda. 
Seevastu USA-s (New Yorgis) ja Kanadas (Torontos) on Rotalia kõi
ge populaarsemaks ja suurima noorte juurdekasvuga üliõpilaste 
org-iks, tänu konventide asutamisele. Rotalia vilistlaste arv aga 
kõigis neis kolmes maas (Rootsi, OSA, KANADA) on praktiliselt sa
ma suur. 

Siin juures ei saa mööda minna ka märkusest, et meie sõprus-
liitlase V.S.O. juures Soomes Rotaliat esindavad vilistlased, mis 
on otseselt sõpruslepingu mõtte vastu. Leping oli sõlmitud Rotalia 
konvendi ja V.S.O. (puhtakujuline üliõpilaste org.) vahel akadeemi
lise noorsoo vastastikkuseks tundmaõppimiseks jne. Ei ole loomulik, 
et meie poolt esindajaiks saadetakse keskikka jõudnud vilistlasi 
"noorsoo" nimel. Seega vastavalt lepingule Rotalia konvent saadab 
esindajad (üliõpilased) ja kui Stockholmi veel konventi asutatud 
ei ole, siis esinduse ülesanded normaalselt läheksid üle Göteborgi 
konvendile (osakonnale). 

Käesolevas toodud<mõtete kohaselt senine Rotalia kodukord an
nab täielikult kohandada ülemaailmse Rotalia struktuurile, välja 
arvatud üksikud vähemad kõrvalekalded. Vilistlaskogu enda koondis
tega ja konvent ühes osakondadega tulevad pidada lahus. Vilistlas
te! on peale majandusliku toetamise võimalusi aidata konventi 
(resp. konvente või osakondi) kasvatuslikkudes, ideoloogilistes ja 
traditsioonide edasikandmise küsimustes ilma, et otseselt noori 
juhtima mindaks. Lisaks on iga konvendi (resp. osakonna) juures 
Vilistlaskogu ametlikuks esindajaks ja vahemeheks konvendivanem -
sellest aitab. 

Endel Toiger. 
Vill Roti 

Ka vapi kavandist pisut. 

7. veebruaril s.a. sai aasta täis, kui vapi komisjon oma töö 
tulemuse - vapi kavandi - USA vill kogu üldkoosolekule esitas. 
Osalt vabandavatel ja osalt täiesti mittevabandavatel põhjustal 
jõudis vapi kavand ühes kirjeldusega "M.S." nr.2 - 1958 veergudel 
Kanadasse alles septembri keskel ja Rootsi veel hiljem, ehkki see 
"M.S." number oli vaijasaate valmis juba 5. juulil 1958. 

Esitatud kavandi kohta on sõnavõtte väljapool USA-d olnud 
õige vähe. Kaks kirjutist ilmusid "M.S." nr.5 - 1958 ja kolmas 
jäi vist ruumi puudusel järgmisest "M.S." numbrist välja. Kõik 



sõnavõtud olid Rootsi koondise kaasvendadelt, mis on komplimendiks 
Rootsi koondisele ja näitab "rootslaste" erilist huvi asja vastu. 

"M.S." on Õige koht, kus tuleb vapi kavandite kohta oma sei
sukohti avaldada Ja neid analüüsida. Kuid kas "M.S." veergude kau
du ka edasi jõuame, on küsimus omaette. "M.S." ilmub praegu 4 numb
rit aastas ja jaanuari kuul oli öSA-s kuulda hääli, et seda alla 
viia 5-le numbrile aastas. Siis küll "M.S." oma kasina lehekülgede 
arvuga ja 3 - 4 kuise ilmumise vaheaegadega ja paari kirjutisega 
igas numbris, võtab väga palju aega asja selgitamiseks ja arutami
seks. Ja kui väga paljud meist tahavad "M.S." veergudel selles as
jas sõna võtta, siis lihtne, väike aritmeetika näitab, et kui kõi
kide sõnavõtud on trükimusta näinud, on juba teine 45 aastat möö
das ja et aastal 2005 oleme sama kaugel kui 90 aastat varem. 

Tähtis on, et koondised vapi kavandite küsimusi tõsiselt võ
taks ja seda arutaks ja siis omi seisukohti avaldaks. Sellepärast 
aja kokkuhoiu mõttes, kui kellelgi on midagi vapi kavandite kohta 
ütelda, tehku seda oma koondise koosolekul. Kui isiklikult pole või
malik koosolekust osavõtta, siis ütelgu seda kirjalikult, et koon
dis saaks seisukohta võtta. 

Seni kui koondised oma seisukohti ei avalda, ei liigu vapi kü
simus ja meie seisame kindlasti ... paigal. 

Kaasvili Danieli sõnavõtust nähtub, et tema ei poolda rebaseid 
vapil. Ta ütleb, et rebane on ammust ajast tuntud, kui kavaluse ja 
ebaaususe sümbol. Et rebane on kõrgema intelligentsiga loom, kui 

' paljud teised loomad, selles meie ei kahtle. Kui kaval või ebaaus 
ta on, ma ei saa kaasa rääkida, kuna mul puudub vastav skaala. Ja 
et temale nii väga kanaliha maitseb, seda ei saa temale süüks pan
na. Küll aga on süüdi see taluperemees, kes oma kanu ei oska hoida 
ja sellepärast ilmsüütut rebast, kelle kõht on tühi ja kes teda 
mõistusega ületab, omast kurjast südamest kanavargaks nimetab. 
Alatus selle taluperemehe pooltl Et rebane oleks kavaluse ja eba
aususe sümbol, seda kuulen kaasvili Danieli käest esmakordselt. 

Kui sirvida kirjandust heraldika kohta, näeme, et vappidel 
kasutatakse igasuguseid loomi ja linde, kaasa arvatud ka okassiga. 
Et igale loomale ja linnule vastav sümbol juurde pookida, on vist 
liiga julge samm. Pigemini näeme loomas või linnus teatud sidet 
kohaliku loodusega. Ka mitte alati - näiteks lõvid Eesti Vabariigi 
vapil. 

Pealegi mulle näib, et kaasvili Daniel hakkab ilma parandama 
mitte just õigest otsast. Ta asub meie kõige värskemat punga ope
reerima. Tuleks ikkagi hakata tüvest pealel Kõigepealt tuleks tü
vi puhtaks teha rebastest ja kuldrebastest, siis ei tuleks kellel
gi mõttessegi panna rebaseid vapile. Kardan, et see liiga ühemõt
teline väljendus võib meie rebastelt ja kuldrebastelt massiliste 
väljakutsetega kaasvili Danielile suurt tüli teha. 

Kui nii väga ollakse sümbolite küljes kinni, siis küsiksin, 
et mida kujutab lõvi, keda väga sageli vappidel näeme? Rahvasuu 
nimetab teda loomade kuningaks. Teame ju kõik, et lõvi pole ei 
kellegi poolt armastatud ega austatud kuningas. Tema on oma posit
siooni võitnud hammastega ja küüntega, s.t. relvadega ja samadega 
hoiab ta oma tiitlit. Ei, parem jätame sümboolika! 

Meie peame oma vappi nii palju kui võimalik siduma oma kodu
korraga ja kodumaaga. Rebased ja kuldrebased on meile antud kodu



korrast Ja rebane on ka tükike kodumaad. Seega on rebast vapil pü
simine kahekordselt õigustatud. 

Edasi kaasvili Daniel paneb ette, et USA vapi komisjon kuulu
taks välja vapi kavandite võistluse. Kas vapi komisjon on õigusta
tud seda tegema, ma ei tea, kuid viimane tegi esimese käigu sel 
teel ja palus ka teisi koondis! oma kavandeid esitada. Et seni üks
ki koondis pole midagi esitanud, on küll väga kahju. Kaasvili Dani
el räägib midagi vikingi laevadest ja põhja tähest... See võib Ju 
väga kena ja ilus olla, kuid sellest on ikkagi vähe, kui sellest 
ainult räägitakse. Ei ole maailmas veel keegi ühtki vapi kavandit 
sulepeast või kirjutusmasinast välja meelitanud. Selleks on ikkagi 
tarvis muretseda kolm väga tarvilikku eset: 1. paberit, 2. pliiat
sit ja 3. värvi. Kui need väikesed ostud on tehtud, siis hakkab va
pi küsimus alles 11 llnima meile soovitud suunas. 

Lõpuks kasutan juhust ja ütlen kaasvili Mölder'ile suurima tä
nu rebaste vapile asetamise idee eest. Kaasvili Mölder tahaks küll 
näha kaht kuldrebast, kuid nähtavasti vapi komisjon pidas paremaks, 
kui ühe ikkagi üle tõrvaks, et paistaks mustana, 

Kaasvili Mölder*1 esialgne skits ilmus "M.S." nr.4 - 1956. 

Paul Leemeta. 
Vill Roti 

Mis kasu on minul Rotaliast? 

Puudutan mõnda teist mõtet, mis on tekkinud koos "Meie Side'8" 
ilmunud samanimelise artikliga. Mu kirjutis kaldub küll mõneti tee
mast kõrvale, kuid mina näen üht või teist asja teisest vaatevink
list ja üks asi seob teist. 

On kurb tõsiasi, et leidub VII. Kogu nimekirjas isikuid, kes 
oma kohustusi Rotalia vastu ei ole õiendanud. Õnneks on see % väike, 
siiski ei saa olukorda pidada normaalseks. 

Ma küsiksin kohustusi mitteõiendanutelt, mispärast nad siis 
omalajal Rotaliasse astusid? Eestis olid Rotalia maksud praeguste 
maksudega võrreldes väga suured. Praegune Rotalia maksukoorem moo
dustab ainult väikese osa Eestis makstud maksudest. Rotalia kohus
tused on nüüd aga palju suuremad: tuleb võimaldada õppivale noor
soole kooskäimist mitmes linnas, mis kulusid märgatavalt tõstab. 
Ma arvan, et ka mlttemaksjad ei vaidle vastu noorsoo tähtsusele ja 
sellele, et eestlased ka eeeti vaimus kasvaksid. Euroopa riikide 
küsimus ei ole enam tiksi eestlaste mureküsimus, vaid siin leiavad 
eestlased endale abi kõigilt rahvastelt, kes on Euroopas kommunismi 
all kannatada saanud ja - Jumal tänatud - neid ei ole mitte vähe. 
Kanadasse ja ÖSA-sse on sisse pääsenud sadu tuhandeid immigrante. 
Siin leidub küllalt elavat jõudu, mida võiks panna liikuma. Ma loo
dan, et meie noored on kord selles asjas eestvedajaiks ja võibolla 
see oleneb ka meie noortest, millise tähtpäeva nad venelastele va
batahtlikuks või sunniviisiliseks 1939.a. piiridesse tagasi tõmbu
miseks ette kirjutavad. Noortesse tuleb süvendada ainult usku Ja 
enesekindlust. 

On teatavas mõttes õnneks, et Euroopast tulnud rahvad on pai
satud laiali üle maailma. Kommunismivastase aktsiooniga võib alus



tada igalt poolt ja toetust sellele leiab maa pärisrahvastelt. 
Eesti üliõpilastel tuleb leida sõpru sama mõtet pooldavate teiste 
rahvaste hulgast. Euroopa ühendriigid ei tohiks jääda ainult tu
leviku unelmaks. Jääb soovida, et noored igale kõmmunismisõbrfli-
kule liigutusele aktiivselt vastu astuvad ja kirjas ja sõnas tõe 
esile toovad. See ei tohi ainult ühe märgukirjaga piirduda, mis 
jääks hüüdjaks hääleks kõrbes. Märgukirju, ajalehe artikleid ja 
muud tuleb saata massiliselt. Pole küllalt jõudu sellel, kui Vä
lisvõitluse Nõukogu saadab ühe märgukirja, sellele vastab märgu
kirja saaja viisaka kirjaga ja märgukiri lendab paberikorvi. Siin 
on tehtud viga, mida noortel tuleks parandada, kuna nad siinset 
mentaliteeti rohkem tunnevad. Sellega ühenduses esitaksin mõtle
miseks küsimuse: kas Eesti Vabariik oleks sellisel kujul saanud 
tekkida, kui eestlased Petrogradis I. maailmasõja ajal ei oleks 
15.000 inimest demonstratsioonil tänavale toodud, nii et Vene valit
susvõimudel ei olnud võimalust viivitamiseks ja oldi sunnitud Asu
tava Kogu valimisi lubama. 

Praegu on Ö.S.A. ettevõtlikumad ringkonnad ja Liitunud Rahvad 
Venemaa suhtes küllaltki informeeritud. Tegutsemise võimalusi oleks 
mitmesuguseid, kui vaid tahetakse. 

Siinsetel ükskõiksetel rahvuskaaslastel ja ka kohustusi mitte-
täitvatel rotalustel võiks korraks peast läbi käia mõte, et nende 
pääsemine 1944.a. või varem võis väga noateral olla ja võinuks min
na nii, et oleks tulnud olla Siberis või mujal sunnitööl, nagu pal
jud meie kaasvennad, kelle lootused suunduvad ikka veel vabasse 
maailma pääsenud eestlaste poole. Kas siin ei võiks asjale nii vaa
data, et kuigi elatakse laialipaisatult maakeral, peavad kõik pa
gulasorganisatsioonid kõige kiuste siiski edasi töötama täie pin
gega ja saagima Nõukogude riigi alussambaid. Siiasaadik on ainult 
viilitud. 

Mõne aja eest kirjutas U.S. Göteborgist, et meil ei ole noor
tele enam pakkuda neid võimalusi, mis meil olid Eestis, pole enam 
ministri-kohti. Minu arvates mõnegi eestlase elukogemused kaaluvad 
üles mitme ministri kohad . Neid kogemusi on meil sajandeid edasi 
pärandatud. Kui Rotalia asutati, kus need ministri-kohad siis olid? 
Need tekkisid kõik hiljem. Meie noortele, kes poliitika alale siir
duvad, on ministri-kohad samuti lahti. Poleks halb, kui mõne U.S.A. 
või Rootsi ministri niiditõmbajaks ja nõuandjaks oleks eestlane, 
mis on täiesti võimalik. Samuti võib tulevikus ministriks otse 
eestlane olla. 

Siiani on Vii. Kogu juhatus Rotalia elust eemalseisjaid ja 
kohustuste mittetäitjäid teatavas mõttes sametkinnastega paitanud. 
Kuigi täiskasvanud inimeste ümberasumine on kui elujõulise puu üm
beristutamine: ta põeb kaua ja täit elujõulist temast kunagi ei 
saagi, kuid kuidagiviisi ta siiski ümber juurdub. Nüüd peaks vi
risemiste aeg olema möödas, juured juba maas ja mõeldagu sellel, 
et ega Rotalia selles süüdi pole, mis 1959.a. juhtus. 

Felix Krabi. 
ViiJ Roti 



Meie .1a maa. 

Eestlastel on olnud alati janu oma maalapi järele, tung ise
enda peremeheks saada ja vaba olla. Meie rahvas on vastu vaidle
matult tõestanud, et eluterve ja tugev inimene ning ühiskond peab 
olema tihedalt loodusega seotud, moodustama ühe osa sellest. Maa
rahvas on olnud meie terviseallikas, rahvusomapära säilitaja ja 
rahvusluse kandja. Teame ajaloost, et need, kellel talu omandami
ne mitmesugustel põhjustel kodumaal võimalik ei olnud, asusid se
da isegi vanasti otsima võõrsilt, nii tekkisid eesti külad Peipsi 
taha, Kanadasse jm. 

Tsaaririigi varemeilt tõusnud VABA EESTI põllumajandus oli 
laastatud ja feodaalse mõisapidamise kaimultsais. Kiire ja eduka 
organiseerimise ning maareformi tulemusena, põllumajanduse too
dang tõusis ja enamik EESTI RAHVAST sõltus otseselt või kaudselt 
maast ja maa elukutsetest. Vabal kodumaal sirgunud haritlaskond 
põlvenes maalt. Kui mitte meie ema Ja isa ei olnud sündinud maal, 
siis vanaema ja vanaisa olid kindlasti maalt pärit. 

Rotalia liikmeskonnas olid inseneride, õigus- ja majandus
teadlaste järele neljandal kohal põllumajandusteadlased, kellele 
järgnesid metsateadlased jt. Paguluses on rotäiused suures enamu
ses koondunud suurlinnadesse. Samuti on meie liikmeskond suurene
nud tehniliste teaduste osas. Põllumajandus- ja metsateadlaste 
juurdekasv on olnud väga väike, kuna nende akadeemiliste elukut
sete palgad on suhteliselt madalamad. 

Kas oleme kaotamas sidet maaga? Kas on meie huvi maa ja maa
elu kui sellise vaistu kadumas? 

Kanadas meie perre kuuluvatest põllumajandusteadlastest töö
tavad ligi 50% oma erialal ja on otseselt või kaudselt seotud 
maaeluga. Tegelikke taluomanikke nende hulgas on kaks, s.o. vill 
vill G.Paloots ja E.Toiger. Teistest elukutsetest (keemikud, ma
jandusteadlased jne.) on üsna mitmed ostnud talud või suuremad 
maatükid, kuigi ise töötavad suurlinnades. Siin olgu nimetatud 
vill vill E.Kuutma, H.Riga, F.Krabi, E.Maldre jt. Suvituskrunti-
de omanikke on rohkesti. Kui taluomanike hulka kuuluvad peamiselt 
meie vanemad vilistlased, siis suvituskruntide omanike hulgas 
esineb vast ülikooli lõpetanuid, nagu vilt vill Ü.Luksepp, L.Mai
me ts jt. Kuuldavasti on teistes maades asuvate rotäiuste huvi 
maa vastu ka umbes vastav. 

Kuigi meie juurdekasv tänapäeval ei tule maaga seotud elu
kutsetest ja elame enamikus suurlinnades, siiski on jäänud püsima 
teataval määral eestlastele omane tung maa suunas ja huvi maa vas
tu. Töötades Hnn« ängistavas õhkkonnas, veedetakse nädalalõpud 
maal looduse keskel, kus tuntakse end vabana. 

Aastate jooksul, kodumaal maa traditsioonides ja maaga seo
tud milj ööstikus sirgunud vilistlased peavad oma vanuse tõttu ruu
mi pealekasvavale generatsioonile. Tulevase VABA EESTI ja 
eestluse säilihuvides paguluses on oluline, et meie noored 
siiski valiks ka maaga seotud akadeemilisi elukutseid ja et ka 
teiste akadeemiliste elukutsete juures püsiks huvi maaelu vastu. 
Siin on meie praeguse vanema ja keskmise põlve ülesandeks selgi
tada noortele maaelu hüvesid ja väärtusi, tekitada huvi maa vae-
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tu, sest pole ju elukutse valikul ainult aluseks rahalised väär
tused, vaid ka noore huvi. 

Linnad on alati saanud värsket verd ja täiendust maalt. Nii 
nagu puud, põõsad ja lilled pole võimelised normaalselt kasvama 
ega arenema linna õhustikus, nii ka linna elanikkond põleb läbi 
ja hävib generatsioonide jooksul. Maa on kodumaal säilitanud 
eestlust sajandeid, maa loob ka siin paguluses teatavad eeldused 
eestluse säilitamiseks. 

Ei no Kuris. 
ViiJ Roti 

Teemandl ,1a Suursöödiga teravil.1 amonopoli 
as.ju klaarimas. 

Juba 1929.a. lõpul hakkas maailma majanduselu kohale tõusma 
kriisi pilvi ja alates 1930.a. levis iildine majanduslik depres
sioon ülexkogu maailma. Kõige raskemini tabas tookordne kriis 
põllumajandust. Loomulikult ei jäänud sellest puudutamata ka Ees
ti rahvamajandus, eelkõige põllumajandus. Asuti siis otsima abi
nõusid kriisi raskuste pehmendamiseks. Üheks kaitseabinõuks krii
si vastu kujunes Eesti põllumajanduse osas Teravil.1 a kaitseseadus. 
See seadus võeti Riigikogu poolt vastu 1950.a. alul - O.Strandmani 
valitsuse ettepanekul, pärast pikki ja ägedaid vaidlusi. Seaduse 
järgi anti toiduteravilja (rukki ja nisu) sisse- ja väljavedu rii
gi ainuõiguseks. Selle seaduse elluviimise määruse põhjal võttis 
riik endale kohustuse osta ära põllumeestelt kogu rukki- ja nisu 
toodangu selle osa, mis ületas põllumajapidamiste omatarvituse. 

Teravilja kaitseseaduse elluviimine pandi Majandusministee
riumi Kaubandus-Tööstuse Peavalitsusele. Mina olin tollal nimeta
tud Peavalitsuses kaubanduse peainspektoriks ja minu peale pandi 
Teravil.1 aas j ade .luhata.ia ülesanded, kusjuures ma jäin oma endise 
ametnimetuse ja ka endise palga juurde. Sain nii siis juurde vaid 
".awu", ent mitte palgatõusu. Hiljem hakati teravilja kaitsesea
duse läbi loodud korraldust nimetama rahvapäraselt Riigi teravil-
jeunonopoliks ja mind Teraviljamonopoli juhatajaks, kuigi ei seadu
ses ega määruses, samuti mitte ka Valitsuse otsustes niisugust ni
metust kunagi ei esinenud. 

Rukki ja nisu esimene kokkuost riigi poolt toimus 1950.a. 
lõikusest. Kuna erakaupmehed teraviljakaubanduse alal, eriti aga 
era-suurveskid olid n.ü. käte ja jalgadega riigi viijamonopoli 
vastu, siis saadi neilt võrdlemisi vähe abi vilja kokkuostmiseks 
ja sedagi pikkade kauplejaiste ja tingimistega. Erandi sellest 
hoiakust osutas Eesti Tarvitajateühisüste Keskühisus, kelle suh
tumine asjasse oli positiivne. Seepärast tuli riigil enesel luua 
nii vilja kokkuostu organisatsioon, kui ka muretseda üle maa laod 
kokkuostetava vilja paigutamiseks. 

Vilja kokkuost linnade lähikonnast oli kergemini lahendatav, 
kuid mujalt tuli vili vastu võtta raudtee jaamades, mida teostasid 
selleks moodustatud liikuvad ostu toimkonnad. Kokkuostetud vili 
püüti paigutada ladudesse vastavalt sellele, kuidas võidi eeldada 



vilja tarvidust kohtadel, suurem osa linnadesse, Tallinnaga ees
otsas. Mina juhtisin rukki ja nisu kokkuostu 1930. ja 1951.a. 
Nii vilja kokkuostmine kui ka ladudesse paigutamine ja vilja heas 
seisukorras hoidmine õnnestus riigi teraviljamonopolil kõigiti 
hästi. Ei juhtunud ühtegi äpardust, vastupidiselt era-suurveski-
te ja teiste era-viljakaupmeeste suurele "hirmu- ja õudsuse" jut
tude kampaaniale vilja kopitamisest ja mädanemisest riigi vilja-
ladudes, mis pidi kaljukindlalt järgnema, kui riik hakkab vilja-
kaupmeheks. Opositsiooni tehti teraviljamonopolile ka mitmetest 
teistest ringkondades ja kuna ladude soetamine üle riigi nii kii
res korras oli väga raske ülesanne, siis vaatasid ka selle üritu
se pooldajad asjale teatud murega. 

Kui 19/2 1952.a. astus ametisse Jaan Teemanti neljas valit
sus (ta oli olnud enne seda juba kolmel korral valitsuse juhiks), 
siis oli riigi poolt juba kahe aasta lõikusest kokku ostetud ja 
ladudesse paigutatud c:a 45.000 tonni rukist ja nisu. Ja just 
siis olid erakaupmeeste läbi levitatud jutud vilja kopitamisest 
ja mädanemisest riigi ladudes jõudnud oma haripunkti. See leidis 
vastukõla ka Riigikogus ja ajakirjanduses. Jaan Teemanti tunti 
kui meest, kes igal pool"korra sisse lööb", ega pane paljuks se
da teha vajaduse korral ka hilistel õhtu- või öötundidelgi. Seda 
"korra sisselöömist" sai tol korral tunda ka Majandusminister Os
kar Suursööt, käesolevate ridade kirjutaja teraviljamonopoli ju
hatajana ja kõik juhtivamad kaastöölised riigi teraviljakaubandu-
se alal. 

Nimetatud 1932.a. kevadpühade laupäeval - 10 minutit enne 
tööaja lõppu, ilmus Riigivanem Teemant Majandusministeeriumi ja 
nõudis minister Suursöödilt teraviljamonopoli asjameeste kohest 
kokkukäsutarnist, et siis alata Tallinnas kõigi riigi teravilja-
ladude kontrollimist. Minister Suursöödi katsed rääkida Riigiva
nemale "auk pähe", et ta lükkaks selle kontrollringsõidu edasi 
pühadele järgnevale esimesele argipäevale, ei annud mingeid tule
musi. Ei aitanud ka selline "tõsine vastuväide", kui minister 
kinnitas, et tal pole pühadeks kodus tilkagi viina. Riigivanem su
vatses selle kaaluva vastuväite kindlalt tagasi lükata, mainides: 
"Ah Sa arvad, et Sinu tühise viina pärast peab vili riigi ladudes 
edasi kopitama ja mädanema." Minister Suursööt oli oma iseloomult 
suurepärane inimene, alati elurõõmus ja löögivalmis. Ta tuli siis 
ise minu tööruumi, kus me parajasti kahe kaastöölisega arutasime 
kiireid küsimusi, mis pidid lahendust leidma enne, kui võisime 
teha sissejuhatust kevadpühade pidamisega. 

"Pojad, ei aita ussi- ega püssirohi, peame minema koos Rii
givanemaga kohe riigi viljaladusid kontrollima", lausus minister 
Suursööt muheledes. See silmapilk seal Toompeal, eriti hüüe 
p o .j a d . on nagu raiutud mu mällu minister Oskar Suursöödi 
ülimeeldivast olemusest. Jah, ega siis polnudki parata, läksime. 
Riigivanem, minister Suursööt ja mina istusime Riigivanema autos
se, minu kaastöölised Majandusministeeriumi autosse ja sõit läks 
lahti. Teel esimeste ladude juurde Tallina sadama piirkonnas, pi
das Riigivanem korduvalt vajalikuks kuulutada: "ma ütlen, häda 
teile kõigile, kui kas või osakenegi sellest vastab tõele, mida 
Riigikogus, ajakirjanduses ja rahva hulgas räägitakse vilja kopi
tamisest ja mädanemisest riigi ladudes." Ja see ähvardus plahva-
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taski, vastavalt Teemandi temperamendile, niipea kui avasime esi
mese viljalao uksed. 

"Noh, ongi nii nagu rahvas räügibl Vili selles laos ju Juma
la märg. Seda näeb ju kohe isegi iga poolpime inimene, nippea kui 
ta heidab pilgu laos olevale viljale." Seletuseks olgu märgitud, 
et meie paigutasime vilja riigi ladudes nõnda, et viljaga täide
tud kottidega moodustasime parjäärid lao jaotamiseks salvedeks, 
jättes salvede vahele vabad vahekäigud, et pääseks salvedele igalt 
poolt juurde ja et oleks võimalik vilja ümberkiihveldada, kui peaks 
juhtuma, et mõnes salves vili läheb soojaks. Kulude kokkuhoiu sihi
ga ostsime parj aaride moodustamiseks tarvitatud kotte. Ligi kahe 
aastase seismise järele laos olid kotid kattunud tolmuga ja jät
sid vaatajale tõesti mulje, nagu oleks tegemist märja kaubaga. 
Julgesin siis lausuda Riigivanemale, et ei või olla märja vilja 
ei selles ega teisteski riigi ladudes, sest alles kaks päeva ta
gasi kontrollisime põhjalikult läbi kõik riigi viljalaod Tallin
nas ja kusagil ei leidunud märga vilja. Sellele viskas Riigivanem 
vastu nagu "äkiline välk"; "mis tähendab - ei või olla? Kas teie, 
riigiametnik, tahate olla targem, kui mina, vana põllumees? Ja 
vaadake ometi ka ise korralikult, siis näete, et vili puha märg, 
puha märg.'" Ja siis me vaatasimegi ühisel jõul. Kasutasin paar 
juurdekutsutud aidameest tööle, et tõmbaksid kotid parjäärist põ
randale, võtaksid kotist vilja ja annaksid Riigivanemale proovida, 
kas vili on kuiv või märg. Aidamehed täitsidki käsu suure innuku
sega, nii et vili jooksis pahinal salvest põrandale laiali. Selle 
eest saime Riigivanemalt jälle "prõmmida", et "mis te hullud vai
mud sedasi pillate vilja laiali, seda proovimist saab ju ka kor
ralikult' tehaJ" Aga kes lahingus hoolib pisiasjadest ja eks toi
munud siin ju teataval määral lahing riigi esimese kodaniku ja 
riigi teravilj amonopoli "sulaste" vahel. Riigivanem sai aga nii 
esimesest kui ka paljudest teistest kottidest proovid hamba all 
katsumiseks, surus ka ise käe sügavale koti sisemusse, et ei 
oleks võimalik mingi "sohi tegemine". Kottidest Riigivanem aga 
märga vilja ei leidnud, terad praksusid priskelt hamba all. Siis 
käsutati mehed tooma proove salvedest ja kõrgemalt poolt käsutati 
aina, et prooviora tuleb suruda salve põhjani, sest seal põhjas 
see vili just märg ongi. Aga ka sealt võetud proovidest ei leid
nud Riigivanem märga vilja. Aga ega Riigivanem leppinud nii 
"pealiskaudse" kontrolliga. Ronis ka ise üles viljakihile ja ai
tas meestel prooviora keerata. Ja kui Riigivanema kamassid läksid 
vilja täis, siis võeti need jalast ära, ulatati adjutandi kätte 
ja proovide võtmine ning katsumine hamba all jätkus sokkide väel. 
Ent tulemus oli siiski niisugune, et Riigivanem ei leidnud tolles 
esimeses kontrollimisele võetud laos märga vilja ja ei leidnud se
da ka teistes riigi ladudes. Algasime kontrollkäiku halvemate la
dudega ja läksime siis järjest parematesse ladudesse seda asja 
järele vaatama. Tulemus oli, et ka Riigivanema tuju "paranes" se
damööda, kuidas tulime järjest paremate ladude juurde. Kui lõpuks 
jõudsime Kopli poolsaarel asuvate viijaladude juurde, mis olid pai
gutatud end. Kopli laevaehitustehaste sadu meetreid pikkadesse, 
klaasist katustega hoonetesse ja kus vili oli paigutatud nöörsir
gelt säätud kottide parjäärist moodustatud salvedesse kolme meet-
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riiise kihi kõrguselt, eiis laks hallipäine Riigivanem, põllumees 
ja advokaat Jaan Teemant üles viljakihile ja jalutas seal kaua ja 
mõnuledes viljaharjale paigutatud laudteerada mööda. Oli tunne, 
et Riigivanem viibib pühakojas, nautides hardumuses toda suurepä
rast vaatepilti. Sellega see kevadpühade laupäevane kontroll-ring
käik lõppeski. Kell oli jõudnud edasi kuni kuuenda õhtutunnini. 

Teel Kopli viljaladude juurest Toompeale, lausus Riigivanem 
Teemant: "ei ole sel riigi viljaasjandusel viga midagi. Mis puu
tub kopitamisesse, siis tõesti kopitab, aga mitte riigi viljala-
dudes, vaid mitmel pool mujal. Ma kahtlustasin tänaseni seda "ko-
pitärnist" esinevat nii mõnegi Riigikogu inimese ajudes, ajalehte
de joone peal Ja joone all Jne., kuid nüüd nägin oma silmaga, et 
"kopitab" mujalgi." 

Toompeale jõudes tegi Riigivanem oma adjutandile ja minu abi-
l i s e l e - B p e t s i a l i s t i l e  l a d u d e  a l a l ,  s õ j a v ä e a m e t n i k  K a u s i l e ,  
korralduse, et kõikidest teravilj ai adudest võetud proovid pitsee-
ritaks ja saadetaks Riigi Katsekotta. "Kui saan need "ametlikud 
tõendid" vilja seisukorrast riigi ladudes ja kui siis keegi tu
leb veel oma "kopitamise" juttudega, siis ma neile näitan, kellel 
ja kus kopitab." Nende sõnadega lõpetas Riigivanem meie tookordse 
kontrollringkäigu. 

Minister Suursöödile ja minule laskis Riigivanem anda oma 
viinakeldrist "paraja" arvu pühade napsu pudeleid, et asetada se
da, mille ostmise meie endi poolt ta oli teinud võimatuks. 

A.Keller. 
Vili Roti 

Kanada kiltmaa. 

See oli aastal 1554. Prantsuse sadamalinnast St. Malo pur
jetas välja Jacques Cartier lääne suunas, et leida otsest läbipää
su Indiasse. Tema eelkäijatel Columbusest saadik ei olnud selle tee 
leidmine õnnestunud ja nüüd otsustas tema oma õnne proovida. Kolm 
nädalat hiljem ta nägi esmakordselt uuesti maad, mis tänapäeval 
kannab nime - Newfoundland. Purjetades läbi Labradori ja Newfound
land! vahel asuva väina Ja maandudes mitmes paigas, tema mulje sel
lest maast, millel sel ajal ei olnud veel nime ega mille ulatusest 
kellegil polnud ettekujutust, oli halb. Ta kirjutab: kogu põhja 
kaldal ma ei näinud ühte kärutäit mulda ja ometi ma maandusin mit
mes kohas. Seal ei ole midagi muud kui sammal ja madal võsa. Ma 
kaldun uskuma, et see on see maa, mis Jumal andis Kainile." 

Meil ei ole põhjust öelda, et Jacques Cartier'11 ei olnud õi
gus. Igaüks, kes on näinud seda mandri osa, ütleks samuti. Aga 
siiski see on ühtepidi õigus ja teistpidi täiesti vale. Mulda ei 
leidu seal tõesti palju, kuid selle eest muud: metsa, veejõudu ja 
mineraale. 

Kallas, mida Jacques Cartier oma esimesel reisil nägi, moo
dustab ühe osa totu tust n.n. Kanada kiltmaast. Kogu Kanada pinda
last (5.845.744 ruut miili) on ligi kaks kolmandikku (c:a 2,500.000 
ruut miili) selle kiltmaa piires. 
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Kanada kiltmaa on pre Cambrlumi aegne (enaia kui 500.000.000 
aastat) formatsioon. Kõrgemad mägede tipud on jää-aegade poolt 
maha hõõrutud ja järele on jäänud ümmargused ja paljad mäed ning 
künkad. Mägedevahelised orud on täidetud morään kruusa, savi ja 
suurte kividega. Kogu maa-ala on kaetud metsa, soode ja rabadega 
ja täie tikitud lugematu arvu suuremate ja väiksemate järvede ja 
Jõgedega ning ojadega. 

Kanada kiltmaa väärtus seisab eestkätt maakides, mida see 
maa-ala sisaldab. Need maagid annavad pea kõiki metalle, mida 
inimsugu kasutab ja kui palju neid seal on, seda ei tea keegi. 
Kuid juba praegu annab kiltmaa kogu Kanada nikli, raadiumi, plaa
tina ja coobaidi, 95$ vasest, 92$ kullast ja üle 50$ hõbedast. 
Rauamulla lade Labradoris - praegu teada Ja kasutamisel - on üle 
400 mülj pikk ja üle 50 miili lal, raua sisaldavusega 60 - 65$. 
Uued lademed samas piirkonnas on avastatud, maakide hulgad veel 
teadmata. Law8on'is, Ontarios, avastati hõbeda soon maapinnal, 
mis annab 12.000 ountsi hõbedat ühest tonnis kaljust. Eldorado 
kaevandused Suure Orja järvede piirkonnas annavad kogu Kanada 
uraniumi. Ja "ü see nimestik jätkub. Inimene on alustanud sis
setungi Kanada kiltmaale ja senised avastused, kuigi ainult kilt
maa servadel, on tagatiseks, et ta on leidnud ühe murdosa sellest, 
mida sel maa-alal tegelikult leidub ja seegi murdosa on tohutu 
suur. 

Kanada kiltmaal leiduvaid loodusvarasid ei saanud kasutada 
enne käesolevat sajandit. Need olid kättesaamatud inimesele nii
kaua,kui ei olnud lennukeid ja bensiini mootoreid. Need saadused 
ei olnud ümbertöötatavad niikaua,kui ei olnud võimalik juhtida 
elektri jõudu pikemate maade taha. See on nõudnud kogu käesoleva 
sajandi esimese poole, et arendada varustust sellise astmeni, 
mis võimaldab selle maa-ala vallutamist. Euroopas 19. sajandi lõ
pul aset leidnud tööstuslik revolutsioon ei olnud rakendatav Ka
nada kiltmaal - oli vaja astuda veel samm edasi. Ja et täies ula
tuses kasutamisele võtta seda, mida sel maa-alal leidub, on vaja 
astuda tiks samm tänapäevasest tehnilisest arengust. Midagi uut, 
niihästi tehniliselt kui ka sotsiaalselt, on vajalik selleks, et 
Inimene võiks end nimetada Kanada Vi 1 twmw isandaks. Võib arvata, 
et see samm astutakse peatselt ja just sellepärast, et nõudmine 
saaduste Järele, mida see maa-ala sisaldab, kasvab ja Põhja Amee
rika mandri muudes osades nende saaduste toorained vähenevad väga 
kiiresti. 

Kanada "Külmunud põhi" on niihästi fraas, kui ka fakt. 
"Suund põhja", on kanadlaste vankumatu otsus, vallutada maailmale 
ja endale kõike, mida see maa sisaldab. See otsus ei puuduta ai
nult neid, kes sellest aktsioonist otseselt osa võtavad. See puu
dutab ühel või teisel viisil kõiki kanadlasi ja hiljem või varem 
ka uus-kanadlaei. Keskmine Immigrant Euroopast tavaliselt ei ole 
huvitatud Kanada külmunud põhja avastamisest. Tema on eestkätt 
huvitatud töökoha leidmisest, kus võiks rakendada omi teadmisi ja 
elada sellejuuree.võimalikult euroopalikult. Ta jääb tavaliselt 
peatuma mõnda linna, ostab omale varsti auto ja televisiooni apa
raadi ja vaatab Kanadat auto aknast või TV-st. Jõudnud niikaugele, 
on ta varsti maal, kus on Kaljumägestik, Mac Kenale jõgi, üngava 
Ja koos sellega kogu ta elu muutub. Asudes maal, kus võitlus füti-
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silise expansiooni ja valitsemise eest jätkub ja.kus võitlejad 
on tema oma uued kaasmaalased, mehed ja naised, ei pääse ta sel
le võitluse mõjust ja tema elu uuel maal on lugematutel viisidel 
varsti erinev elust Euroopas. 

Kuid on ka kaasmaalasi, kes peale siia maale saabumist on 
võtnud kohe suuna põhja. Samase sammu peamiseks motiiviks on as
jaolu, et uue elu alustamine ääremaal on kergem ja töö paremini 
tasutav. Expansioon põhja on viimasel aastakümnel pakkunud tuhan
deid töövõimalusi, eriti tehnilise ala Inimestele ja neid võima
lusi on kasutanud paljud uus-kenadlased ja ka meie kaasmaalased, 
öute maanteede, raudteede, jõujaamade, radarjaamade, jne. ehita
misel - kõikjal võib neid leida. Oma enam kui kuue aastase töö
tamisel' kogemuste põhjal nendel aladel, võin öelda, et see on hea 
algamise koht inimestele, kes ei ole väga hellitatud, kes ei ot
si Euroopasse mahajäänud kultuuri, kes tunnevad, et nad suudavad 
taluda üksluiset elu ja kes on valmis ohverdama mõned aastad oma 
elust. Vastutasuks nende loovutuste eest on dollar, mida saab 
külmunud põhjas rohkem ja mis peaasi, raha kulutamise võimalusi 
pole sääl palju. Minu arvamise järele on töö põhjas eriti sobiv 
meie Õppivatele noortele. Kolme- kuni neljakuulise ülikooli õppe
vaheaja jooksul teenisid noored sääl 700 - 1.500 dollarit, olene
valt nende oskustest. See oli samal ajal nende suvine sääst, sest 
pääle korteri on ka toit kõikides laagrites tasuta. 

Pääle teenitud ja säästetud dollarite on töötamisel nendel 
tühimaadel veel üks hää omadus - sääl õpib tundma inimesi. Elades 
ja töötades pikemat aega koos samade inimestega, kuuled nendelt 
üksikasju uue maa kohta, nende kombeid, kuidas siin oli varem ja 
kuidas on siin nende arvates praegu. Need on paremad lood, kui 
neid leiad ühestki raamatust, need on lood igapäevasest elust ja 
ümbruskonnast, kuhu ise oled olude sunnil elama asunud. 

Aga ma ütlesin varem: see on hea koht elu algamiseks uuel 
maal. Eluks ajaks aga ei taha kuigi paljud sinna jääda, vähemalt 
mitte praegu veel. Võibolla edaspidi, võibolla järgmine generat
sioon. See ei ole halb maa, sealsed inimesed pole halvad ega up
sakad, aga niikaua kui meis elab vana n.n. Euroopa vaim, meie 
võime olla küll Kanada kiltmaal pioneerid, aga mitte asunikud. 

A. J omm* 
Vill Roti 

Suuskadel suvitamas. 

Möödunud suvi oli mul järjekordselt kolmas, mille mööda saat
sin igavese jää ja lume piirkonnas. 

Olles eemal olnud linnast mitu suvekuud ja kohates taas sõp
ru ja tuttavaid, esitatakse mulle esimeseks peaaegu alati küsimus: 
"kus sa oma suve veetsid?" ja kui ma vastan, et olin endaga üsna 
põhjas ja pikema pärimise peale nimetan paiga nime ja teen katse 
tuua küsijale silme ette pildi selle paiga asendist maakaardil, 
siis pean tunnistama, et sageli jääb küsija ja vastaja vahele, 
teatud arusaamatus. Kuid ega ei ole põhjust imestada, sest sellest 
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ei ole veel nii palju aega tagasi, mil kaugeltjuhitavad mürsud 
ja kunstlikud kuud olid alles plaanitsemisjärgus, mil siinse mand
ri elanikkond ei tunnud kuigi suurt hivi põhjaalade vastu ja isegi 
maakaardid tihti hõlmasid ainult alasid lõuna pool 70-75 põhja 
laiuskraadi. Põhja pool seda vööd oli ju ka midagi, kuid mis sääl 
õieti oli, sellest teadsid vast rääkida üksikud misjonär-jesuii
did ehk siis kapralid RGMP-st, kelle ülesandeks oli väheste eski-
mode juures esindada Tema Majesteedi võimu ja kes peale lõuna 
poole tagasitulekut ülendati seersantideks. 

Viimased kümme aastat on aga asetanud strateegilise tähtsuse 
Kanada arktilistele saartele, sest need asuvad lühima] teel USA-
Kanada ja Vene tööstuskeskuste vahel. Selletõttu ehitati ka kahe
kordne radarjaamade võrk, mis kahe vööndina läbib Kanada merest-
mereni ja mille ülesandeks on hoiatada meid saabuva hädaohu eest. 
Põhjapoolne kahest vööndist on n.n. DEH (Distant Early Warning) 
Line umbes 70-dal põhja laiuskraadil ja tuik maad sellest lõuna 
pool on PINE TREE ehk MID-CAHADA Line. 

Dew Line on paljudel juhtudel inimestele põhjapoolsemate et
tekujutuste piiriks ja kui ma siis juhtun nimetama, et Kanada ula
tub säält veel umbes 1.000 inglise miili põhja poole (s.o. kogu 
Rootsi kuningriigi pikkus ehk tee Torontost Tampasse Floridas) ja 
et mu tee viis mind enam-vähem nii kaugele, siis Järgmine väga 
hämmastanud küsimus on tihti, et mida põrgut ma säält otsisin? 

See küsimus viib meid geograafilisest maailmast tagasi n.ö. 
isiklikku vahekorda ja võin hakata seletama, miks ma üldse sinna, 
kus eskimodki ei taha enam elada, läksin. Laskem aga mind, enne 
kui vastan küsimusele - miks?, selgitada natuke pikemalt veel kü
simust - kus? 

Vaadates P.Ameerika kaarti, näeme, et kontinent, mis lõunas 
on kompaktne, hakkab põhjaservas lagunema ja saari, nii suuri kui 
ka väikseid, on täis terve Põhja Jäämeri, kuni umbes 85-da põhja 
laiuskraadini. Umbes 75-da laiuskraadi ümbruses on lai Ja üsna 
sirge väin (M'Clure Strait - Viscount Melville Sound, Barrow 
Strait - Lancaster Sound), mis on põhjapoolsemaks mereteeks idast 
läände. Sellest väinast põhjapool, umbes kolmnurga kujuliselt, 
asub grupp saari, millest põhjapoolseim Ja suurim on ELlesmere 
Saar (pindalalt umbes sama suur kui Eesti - Läti - Leedu). Saare 
põhjapoolseim osa on vähem kui 500 miili Põhjanabast ja umbes 
1.000 miili Euraasia kontinendist. See on koht, kus Admiral Peary 
valmistas ette viimast osa oma sõidul Põhjanabale, kuhu ta esime
sena jõudis aastal 1909. Vaadates veelkord kaardile, kajastub mei
le teistegi nii õnnetute kui õnnestunute ekspeditsioonide ajalu
gu kohanimedes, sest kohtame nimesid, nagu Baffin Bay, Sverdrup 
Island, Nansen Sound ja Grealy Fjord. 

Nagu juba ühes varasemas "Meie Side" numbris küsimuste peale 
vastasin, oli meie seekordnegi ekspeditsioon'varemate traditsioo
nide jatkamine sellega, et peamine ülesanne oli koguda niipalju 
uut informatsiooni kui võimalik aladel, nagu* geoloogia, meteoro
loogia, glatsioloogia, sooloogia, bioloogia, geograafia, arheo
loogia, jne. Ekspeditsiooni liikmeteks olid eriteadlased ülal
nimetatud aladelt, kokku 17 meest. Isiklikult olin üheks liikmeks 
kaheaehelises grupis, seotud peamiselt glatsioloogilise füüsikaga 
ja sain selle tõttu väga palju ringi liikuda. Elasime täiesti no
maadi elu. Sellest kõigest aga järgmine kordi 

H.Sandström. 
Roti 
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Vili Abel Käbin 60. aastane. 

Vili Abel Käbin sündis 20. jaan. 1899 , Virumaal, Kohtla 
vallas, "Kftmmelkopll" taluperemehe pojana. Vaatamata visarikkalt 

Reti confri Ergo Karuks lo< 

haritavale põllupinnale, oli 
perekonnas 10 last. 

Kroonuleiba sai Abel 
koolipoisina Vabadussõjas, 
1918-19.e., viiendast pol
gust, millise sõja lõppedes 
astus Tartu ülikooli põllu
majanduse teaduskonda. Juba 
1922.a. alates on Abelil ja
lad oma laua all, teenides 
meie põllumajandust küll nõu
andjana, inspektorina, eri
teadlasena, büroojuhatajana, 
nõuandetalituse juhatajana-
asedirektorina, kiili Lihaeks-
pordi Juhatuse ja Põllumeeste 
Keskpanga juhatuse esimehena. 
1955 kirjutas raamatu - "C.R. 
Jakobson kui Eesti põllumees
te juht." 

Alates 1940 rakendas 
põllumajanduslikke teadmisi 
oma Ambla vallas asuvas Koigi 
talus. 

Pagulaspõlves, Saksamaal, 
võttis osa Ülemaailmse E. Kir
janduseseltsi asutamisest ja 

ette auaadressl vill A.Käbin'ale 

Rotalia auvfirvipaela 
üleandmine 
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oli seltsi esimehe asetäitjaks. Abel Käbin abiellus Liis Martin-
soniga, kellest sai meie maanaiste organiseerija Ja nende ajakir
ja "Taluperenaine" juht. 

Vaatamata neile paljudele vastutusrikastele töötllesannetele, 
jäi Abelile veel pulbitsevat energiat meie Rotalia Jaoks ja nii 
leiame teda ikka tulipunktides ja Juhi positsioonides. Mul on 
tunne, et Abel nagu ei soovi, et temast ja tema tlle räägitakse. 
Vaimustame sile iseendid Ja räägime temast omavahel. Et Abeli te-

Grupp külalisi ja rotalusi pidupäeval. Vasakult - Asutaja liige, 
auvarvipaela kandja, vill P. Mägi USA-st, lahkunud vill F. Tomin-
gas'e abikaasa, vill A. Käbin ja teisi külalisi. 

gevue meie organisatsioonis on nii silmapaistev, märgime vaid 
tähtsamaid episoode selle "parandamatu korporandi" elutööst ku
ni tänaseni. 

1924-25.&. on Abel Tartu konvendi senioriks. 1940.a. sügi
sel Vill Kogu likvideerimise ajal on Abel Vill Kogu esimees ja 
nagu kiuste tuli temal, kes oli oma hinge organisatsioonile an-
nud, sama organisatsiooni surmaotsusele Nõmme miilitsajaoskon
nas alla kirjutada. 

Niipea kui võimalused avanevad, näeme teda jälle sama orga
nisatsiooni elluäratamisel. 1945 Geislingenis on Abel Rotalia 
juhatuses ja elustamistöö Jätkub. 

12. nov. 1949, ühenduses Eotalla 56.a. aastapäeva kokkutu
lekuga, peeti Kanada Koondise asutamiskoosolek, millest võttis 
osa 8 rotalust, valiti esimene koondise Juhatus, esimeheks Vill 
Abel Käbin. Rotalia 40.a. albumis kirjutas Vill Abel Käbin: 
"Praegu Rotalias domineerib ja on esikohal vilistlane. Rotallas 
peab aga olema esikohal Ja domineerima tegevliige, vaimu valvu
rina tema kõrval vilistlane." Selle idee praktilise teostusena 
asutatakse 1954 Torontosse konvent. Abel esindab korduvalt Ka
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nada koondist Vill Kogu juhatuses ja oli kaks viimast aastat Vill 
Kogu juhatuse esimelieks. 

15. nov. 1958, Rotalia 45.8. aastepäeva pühitsemise naelaks 
Torontos oli Vill Käbinale auvärvipaelfl annetamine, et osaliselt
ki avaldada tänu suure töö eest ja osutada suurimat lugupidamist 
oma liikme vastu, mida organisatsioon on üldse suuteline tegema. 

Järjekordselt on koondis uhke, omades Abeliga ainukese au
värvipaela kandja Kanadas. Piduliku sündmuse puhul oli kohal ja 
tõi tervitusi asutaja liige, auvärvipaela kandja, Vill Paul Mägi 
USA-st. 

Abel elab Torontost 25 miili eemal Oakvilles, kus juhib puu
vilja farmi, kuid kaugus ei takista teda koondise elust osavõt
mast, millest tõde Abeli kohta: kui on küsimuses Rotalia teenimi
ne, ei ole otsustav niivõrd koht kui tahe. Abel on kaasvend, kes 
kunagi ei kahtle - kas suudame^ 

Meie rahvas vajab mehi tema kaliibriga, võitluseks oma õi
guste eest, võitluseks vale ja vägivalla vastu, võitluseks Eesti 
Vabariigi taastamise eest. 

Andku Kõigevägevam Abelile palju ilusaid aastaid samas vai
mus jatkamiseksl 

Juhan Läte. 
Vill Roti 

Kanada Koondise esimees. 

Toronto Konvendi tegevusest. 

Käesolev ülevaade hõlmab konvendi tegevust 1958.a. sügisse
mestril ja 1959.8. kevadsemestri alguses. 

Sügissemestri alguses oli konvendi nimekirjas 18 blrill, 
9 confrl ja 8 rebi. Seni on nimekirjas toimunud järgmised muuda
tused: 

Vill Kogusse on kantud üle 6 konvendi liiget, nimelt: 
blvill Raoul Sepp, Ülo Luksep, Feliks Koop, Ago Peters, Felix 
Evert ja Sulev Kaunismaa. 

Tegevliikmeteks on vastu võetud endised rebased: Peeter 
Kruus, Ants Lübek, Ono Abe, Toomas Kärm, Rein Läte ja Harald 
Seren. 

Noorliikmeteks on vastu võetud: Silver Holmberg, Mati Vooro, 
F.nn Pajur, Henno Siilaste ja Ilmar Wallner. 

Seega momendil on konvendi nimekirjas 12 blvill, 15 confrl 
ja 7 rebi 

Sügiskommerssist, 15. nov., võttis osa: 22 vill, 24 confrl, 
5 rebi ja külalisena viibis kohal EKL-i esindaja. New Yorgist 
olid kohale sõitnud: asutaja liige, auvärvipaela kandja vill 
P.Mägi, vill R.Ubakivi ja New Torgi konvendi senior, confrl 
R.Grabbi. 

Pidulikust koosviibimisest ja perekonnaõhtust, Muirhead res
toranis, võttis osa 82 isikut. Vill P.Mägi kõneles Rotalia 45-nda 
aastapäeva puhul ja toimus auvärvipaela üleandmine vill Abel Kä
binile, mille tõttu ka konvendi praest ja lipuhoidjad olid frak
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kides, jättes kõigiti toreda mulje (kuid sellest pikemalt teisal). 
Perekonnaõhtul valitses vill H.Karu magi mensana ja andis oma 

osava juhatamisega edasi sädeme tujuküllaseks perekonnaõhtuks, mis 
hiljem kolis Muirhead'ist üle ClQl-sse ja kestis sääl hommikutundi
deni. 

Pühapäevasel kaatripäeval jätkus pidutsemine hapukapeaste ja 
vilnivorstide söömisega. Ei olnud puudust ka päevakohastest laulu
dest. 

Konmerssi puhul kinkisid Rotalia daamid konvendile $75.00 
kommerssi karikate 
.muretsemiseks ja sel
le eest veelkordne 
suur tänul 

Korpi India kü
lastas meid 10. veet
leva liikmega 14. det
sembril. Konvendi au 
päästis tollel korral 
üks vilistlane, kuna 
kohal oli ka ainult 10 
konvendi liiget. 

Üks grupp rotalu-
si võttis uut aastat 
vastu ClQl-s. Lauldes, 
tantsides ja lõbutse
des kestis pidu hommi
ku tundideni. 

Kevadsemestri praes1 
ja ametmehed valiti järg
mised: Rotlx confrl Ülo 

Vill vii! Lepik, Kulgma,Läte, Kukkur 
suhtuvad perekonnaõhtusse esialgu veel 
täie tõsidusega. 

Daamide nägudelt võib märgata juba ootuslikku peomeeleolu 
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Jaaaon, Roti xx confrl Toomas Karm, Rotixxx confrl Rein Läte, 
magi cantl confrl Tarvo Toomes, magi refl confrl Ernst Õunpuu, 
majavanemaks confrl Ergo Karuks ja M.S. toimetajaks confrl 
Helmuth Sandstöm. 

Liikmemaksud määrati järgmised: blvill Torontos $12,00, 
blvill väljaspool Torontot #8.00, confrl Torontos $8.00, confrl 
väljaspool Torontot $5.00. 

Vabariigi aastapäeva tähistamine toimus ClQl-s 24. veebru
ari õhtul Ja vill Abel Käbin pidas sisuka ja meeldejääva kõne. 

1. märstil käisime külas Korpi Filia Patria tegevliikmetel 
ja rebastel. Vastuvõtt toimus Sakala majas ja nii mõnigi meie 
liikmetest sobitas uusi tutvusi. 

Naisemeeste kilda on astunud confrl confrl Tarvo Toomes, 
kes abieelus prl. Inga Pajur'iga (vill Juhan Pajur'1 tütar) ja 
Ülo Saar, kes abiellus prl. Leili Õunpuu'ga. Mõlemad "alistusid™ 
20. detsembril, Tarvo New Yorgis ja Ülo Torontos. 

Confrl Enn Kiilaspea perekond suurenes ühe liikme võrra 
märtsi alguses. 

Kõigile siinjuures konvendi südamlikumad õnnesoovidl 
Tutvustades uusi tegevliikmeid ja noorliikmeid: 

Tegevliikmed: 
Peeter Kruus - sünd. 8. juulil 1956.a. Tallinnas. Omandas keskha-

riduse Torontos ja Õpib momendil Toronto Ülikoolis füüsikat 
ja keemiat, kuid taotleb sissepääsu meditsiini, et oma õpin
guid sääl jätkata. Rebi vastu võetud 15. nov. 1957 ja tegev
liikmeks 19. okt. 1958. Akl isaks on confrl H.Sandström. 

Ants Lübek - sünd. 5. märtsil 1925.a. Tartus ja omandas ka sääl 
oma keskhariduse. Õpib Toronto Ülikoolis metallurgiat Ja 

käib suveti Põhja-Ontarios "rauda tegemas". Rebi vastu võetud 
28. sept. 1956 ja tegevliikmeks 19. okt. 1958. 

Uno Abe - sünd. 21. okt. 1957.a. Pärnus. Keskhariduse omandanud 
Torontos ja õpib Toronto Ülikoolis hambaarstiks (II a.). 
Rebi võetud 24. sept. 1957 ja till 19. okt. 1958. 

Toomas Kärm - sünd. 17. Juulil 1959.a. Tartus. Keskhariduse oman
danud Torontos ja õpib Toronto Ülikooli Filosoofia teadus
konnas. Hea andega joonistaja ja korjab vanu raamatuid. Rebi 
võetud 15. nov. 1957 ja till 19. okt. 1958. 

Rein - sünd. 20. veebr. 1958.a. Valgas, vill Juhan Läte po
jana. Keskhariduse omandanud Torontos ja õpib Toronto Ülikoo 
lis ehitustehnikat. Rebi voetud 24. sept. 1957 ja till 19. 
okt. 1958. 

Harald Seren - sünd. 5. okt. 1918.a. Tallinnas. Omandas ka keskha 
riduse Tallinnas ja õppis Stockholmi Tehnilises Instituudis. 
Õpib praegu Toronto Ülikoolis tehnilist keemiat ja juhatab 
vabal ajal Kalevi võimlejaid. Rebi võetud 15. märtsil 1957 j 
till 19. okt. 1958. 
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Noorliikmed: 

Silver Holmberg - sünd. 1. mail 1959.a. Hiiumaal. Keskhariduse 
omandanud. Torontos ja õpib Toronto Ülikoolis Tehnilises 
teaduskonnas. Rebi võetud 28. sept. 1958. 

Mati Vooro - õpib Toronto Ülikooli tehnilises teaduskonnas. 

Enn P«jnT - sünd. 27. nov. 1957.a. Tallinnas. Lõpetas Linwell' 1 
Highechool'! Thorold'is, Ontarios. Õpib elektritehnikat Wa-
terloo CollegeYis. Rebi võetud 8. okt. 1958. 

Hwnnn Ml laste - sünd. 29. veebr. 1956.a. Tn Hinnas. Keskharidu
se omandanud Hamiltonis, Kanadas. Õpib arhitektuuri Toronto 
Ülikoolis (IV a.) ja on ka praegu BÜT president. Rebi võetud 
14. nov. 1958. Akl isa confrl H.Sandström. 

Xima-r Wwiinop - sünd. vill Johannes üallner'1 pojana. Keskharidu
se omandanud Sault-Ste-Marie's, Ont. Ja õpib University of 
Manitoba juures. Rebi võetud 51. Jaan. 1958. 

z.z.x 

E.K.L. kommerss. 

E.K.L. pidas 14.05.59 korpi Sakala presideerimisel kevadkom-
merssi Torontos, millest võttis osa 65 meest. 

Korpi Revelia jäi oma vilistlase, Paul Põder'i, surma tõttu 
sellest eemale. 

Rotaliast oli osavõtjaid 15. 
Confrl Ergo Karuks pidas kõne noorusele. 
Cantuse tegemisega hiilgasid meie mehed: Ülo Saar, Helmut 

Sandetröm ja Ergo Karuks. 

Uudiseid Göteborgist. 

Göteborgis on traditsiooniks kujunenud, et külalisõhtud noor
tele Rotalia tutvustamiseks on peetud rotaluste kodudes. Kodune 
miljöö võimaldab ka külalistele kiiremini ja paremini pilku heita 
rotäiuste elule ja mõtlemisviisile. 

Rotäiuste arvu suurenemisega Göteborgis on aga vilistlaste 
kodud Jäänud kitsaks suuremateks kokkutulekuteks ning vajadus suu
rema koosoleku ruumi jaoks väga akuutne. 

Göteborgi konvendile oli seepärast meeldivaks uudiseks semest
ri esimesel külalisõhtul, 14. aug. 1958, vill J.Adlla juures, confrl 
Kalle Võrrandi teadaanne, et tema vanemad on nõus konvendile koos
olekute ja referaatõhtute pidamiseks tasuta kasutada andma nende 
villas, Göteborgis, örgryte Stonnigatan 24, alumisel korral asuva 
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ruumi, põrandapinnaga ca 50 m/2. Nimetatud ruumi on ka nüüd kasu
tatud konvendi koosolekuteks ja ametlikeks tundideks. Loota tuleb 
ainult, et korporatsiooni liikmed perekond Norrandite lahket vas
tutulekut õieti hindavad ja et ka tulevikus võime ruumi kasutada. 

Siinkohal aga ka Göteborgi rotäiuste nimel suurim tänu 
dr. Norrandile ja tema abikaasale suure abivalmiduse ja külalis
lahkuse eesti 

45-ndast juubelikomroerssist ja perekonnaõhtust Stockhomis 
võttis Göteborgi poolt osa vill Martin Köstner ja confrl confrl 
Sven Tedro abikaasaga, Rein H. Nuudi, Hans Horn ja Märt Avatare. 

45-nda aastapäeva kommerssi ja perekonnaõhtu peeti Götebor
gis,' 22. nov. 1958, traditsiooniliselt Chalmersi tehnikaülikooli 
vanas üliõpilasmajas - "lopphusetis". Aastapäeva pidustustele oli 
tulnud Stockholmist Rootsi koondise esimees, vill Artur Eistrat, 
kes tervitas konventi ja andis edasi Rootsi koondise õnnitlused. 
Vandevanemateke ja abideks olid vill V.Kuldassaar ja vill V.Sare-
tok ning confrl H.Horn ja confrl V.Nelberg. 

Perekonnaõhtust võtsid külalistena osa ka dr. Norrand abi
kaasaga ja pr. Talvõik. Saadeti tervitused aupaela saanud vilist-
lastele: Mihkel Luht1iie, Peeter Kõpp'ule ja Abel Käbin'ale. Hoog
sas meeleolus kadusid tunnid ja oli neid, kes üllatunult koju min
nes kohtasid esimesi tõusva päikese kiiri. 

Komoerssist võttis osa 27 värvikandjat ja rebast. Perekonna
õhtust osavõtjate arv oli 49. 

Senised meile sobivad "lopphuseti" ruumid on kitsaks jäämas 
ja kui 1959.a. peaks jällegi Lundi koondisega ühiselt Rotalia aas
tapäeva pühitsetama Göteborgis, siis tuleb selleks puhuks varuda 
juba suuremaid ruume. 

Göteborgi konvent on tegevliikme teks vastu võtnud rebased 
Juhan Aavik'u ja Endel Aring'u. 

Chalmersi tehnikaülikooli arhidektuuriosakonna on lõpetanud 
confrl Sven Tedro. Rotalia pere soovib vastsele ülikoolilõpetanu
le palju õnnel 

Göteborgi Eesti Üliõpilaskonna juhatuse abiesimeheks on 
confrl Märt Avatare ja kirjatoimetajaks confrl Kalle Norrand. 

Vilistlaskogusse ülekandmiseks on avaldanud soovi confrl 
Hans Horn. 

Vill Vaino Kuldassaar on assistendiks Chalmersi tehnikaüli
kooli teletehnikaosakonnas. 

19. jaan. 59.a. pühitses Lerumis oma 25.a. sünnipäeva confrl 
Priit Malm, kes kihlus samal päeval prl. Taimi Mägi'ga. Kogu maa
ilmas laialipaisatud rotäiuste pere surub vastse pruudi ja peig
mehe kätt ning soovib südamest õnnel 

50. Jaan. 1959.a. refereeris rebi Jüri Aus teemil "Vana Tal
linn". Peale rohkeid sõnavõtte võis magi refl konstateerida, et 
referaat on tunnistatud ühel häälel vastuvõetuks. 

Peale referaati istuti pr, Norrandi poolt koosolekust osa
võtnuile pakutud kohvi ja küpsiste juures ning arutati Rotalia ja 
eestlaste päevasündmusi. 

Göteborgi konvent on kutsunud 17. veebruariks külla korpi 
Filiae Patriae Göteborgi osakonna. Vastuvõtt leiab aset hotell 
"Viktor Rybergi" ruumes. Osavõtt kõigil tegevliikmetel ja rebastel 
kohustuslik. 
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Külalistõhtul, 26. sept. 1958.a., vill Vitold Saretok1! 
juures, võeti vastu uuteks rebasteks: 
APS. Jüri, sünd. Tallinnas, 51. märtsil 1953.a. 1944.a. põgenes 
koos vanematega Rootsi. Lõpetas Oskarshaani Högre Allmänna Läro-
verki 1958.a., sama aasta sügisel jätkas ona õpinguid Göteborgi 
Universiteedi ajaloo teaduskonnas. Akl isa: vill V..Kuldassaar. 
KANE. Valdar. sünd. 2. dets. 1935.a. Kuressaares, Lõpetanud Karls-
hBmr^ gümnaasiumi 1957.a. ja alates 1958.a. II semestrist, õpib 
Göteborgi Kaubandusülikoolis. 
KANN.. Jaan, sünd. 15. mail 1936.a., Kuressaares. Lõpetanud Karls-
hamni gümnaasiumi ja al&tes 1958.a. II semestrist, õpib Göteborgi 
Kau bandu sülikoolis. 

Aadressi muudatusi: 
Kuule®, Otto, rer.merc. Mölndal, Baaxgatan 54, tel. Göteborg 

27-61-50. 
Nelberg, Veiko, stud.ing., Göteborg, Karl Grimbergsgatan 20, 

Göteborg. 
Tedro, Sven, stud.arch. Höteborg H., Solvädersgatan 58 II, 

tel. 55-45-84. 
Vikman, Sven, stud.ing. Omvägen 1, Göteborg S, tel. 40-51-78. 

Jüri Adila. 
Vill Roti 

Uudiseid Stockholmist. 

45. aastapäeva kommerssist ja perekonnaõhtust, mis peeti 
9. nov. m.a., Stockholmis, võtsid osa 3 esindajat VarsinaisT Suo-
malainen-Osakunta'st. Nendest oli kaks üliõpilaste ja üks vilist
laste esindaja. Vilistlaste esindajaks oli üks Rotalia ja VSO va
helise sõpruslepingu soomepoolseist allakirjutajaist, nimelt Outeri 
Kallloniemi. Eriti neile rotäiustele, kellel oli 1955.a. võimalus 
viibida sõpruslepingu allakirjutamise juures Tartus, valmistas Kal-
lioniemi külastus meeldiva üllatuse, sest sõprusleping võis sama
aegselt pühitseda oma 25. aastast Juubelit. Outeri Kallioniemi, kes 
on praegu õppejõuks Helsingi Kaubandusülikoolis, on osutunud Rotalia 
ja üldse eestlaste üheks kindlamaks sõbraks. Ta on osa võtnud kõi
gist Rotalia tähtsamates tähtpäevadest paguluses (55., 40. ja 45. 
aasta juubelipidustused), võtnud vastu omas kodus Helsingit külas
tanud rotalusi ja aidanud igati kaasa, et nende külastus Soomes on 
kujunenud meeldejäävaks. Oma sõprust eestlaste vastu on 0.Kallio
niemi näidanud muuseas ka veel seega, et tema on jõululaupäeva õh
tutel ehtinud Soome sõjas langenud eesti vabatahtlike haudasid Soo
me kombe kohaselt kalmuküünlatega. 

VSO esindajad andsid 45. aasta juubeli puhul üle VSO kingituse 
Rotaliale. Kuna samal õhtul oli ka 0.Kallioniemi sünnipäev (ta on 
ühevanune Rotaliaga), siis anti temale üle rotaluste poolt kingitu
sena üks mälestusese. 
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Aastapäeva pidustused, ais algasid kommerssiga ja lõppesid 
perekonnaõhtuga, olid hästiõnnestunud ja hoogsad. Neist võttis 
osa EXL-u esindaja Frater. Estl Ventser. Peost osavõtjate arv oli 
51, nende hulgas terve rida vilistlasi Ja confrl confrl Götebor
gist, keda oli oma limusiinis kohale toonud vill H.Hora. 

Göteborgi konvendi ametlikud tervitused andis üle konvendi 
senior, confrl Sven Tedro. 

Märtsi lõpul, k.a., peetavast VSO 55. aastapäeva pidustustest 
võtavad Rotalia esindajatena osa vill V.Kuldasaar ja confrl 
rekson. mõlemad Göteborgist. 

Rootsi Koondise aastapeakoosolek peeti 10. dets. m.a., kus 
valiti koondise presiidium järgmises koosseisus: 

Rot.x vill Enn Aro, abisenior confrl Juhan Toomes. 
Rot.XX vill Richard Tedro, abilaekur vill Martin Lepik. 
Rot.xxx confrl Ülo Kool, abisekretär vill Anton Käo. 
Roti oldi vill Ants Truusööt, oldi ktl Opsalasse confrl Oole 

Klnt. 
Magi cantl vill Bernhard Tiitus, magi coll confrl Rein Kool. 
Magi refl vill Karl Kool, majandus vill August Kärsten. 

Vill kogu juhatuse liige vill Ernst Viival. 
Arhivaar (eluaegne) " Alfred Ventsel. 
Meie Side esindaja " Kristjan Joost. 
Prof. Uluots'a Fondi esindaja vill Martin Jüris. 

50.a. Juubeli ettevalmistamise tolmkonda valiti vill vill 
Alfred Ventsel, Arved Mägi Ja Leo Karupää. 

Koondise kohtu esimeheks vill Artur Keller ja liikmeteks vill 
vill Arved Mägi, Aleks. Onno, Eduard Pajuste ja Karl Lindma. 

Liikmemaksuks otsustati määrata Kr.60.- Stockhomia ja Kr.30.-
Lundis ning mujal. Ülikoolis õppivaile tegevllikmeile määrati liik
memaksu aks Kr.5.-. Peale selle kohustuslikud repardid kõigile, väl
ja arvatud ülikoolis õppijad, nimelt: 
Meie Side - Kr.10.-, matusefond - Kr.10.-, juubelifond - Kr.10.-. 

Auvilistlane Ja asutaja liige .Mihkel Luht, pühitses 5. jaanua
ril, k.a., omg. 65. sünnipäeva. Kogu Rotalia Õnnitlus temale sel täht
päeval. 

Samuti õnnitleme vill Eduard Pa.1uste't tema 60. aasta sünnipäe
va puhul. Ro täiused Stockholmis olid 15. jaanuaril k.a. in corpore 
kogunenud seda päeva pühitsema vill Pajuste villas. Hoogsast peost 
võttis osa ka Stockholmis külaskäigul viibiv VSO vilistlane, tekn. 
litsentsiaat Niinivaara. 

Samuti soovime õnne vill M.Lepik'ule, kes on astunud üle 50. 
aasta künnisel 

Edu soovime ta uuel vastutusrikkal ametkohal vill Eugen Just-
sulcVfHe. kes on nimetatud AB Svensk Plynood'1 asjaajajaks direkto
riks - s.t. "big vossiks". 

Aadressi muudatusi: vill Neeme Lindorg, Olebygat. 55, 21 r*t 

Karistad. Vill Mihkel Luht, c/o. Tamman, KLubbacken 81, MälarhöJ-
den - Stockholm. 
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Vili Endel Arro lahkus 10. märtsil Stockhomist ja ka Root
sist, sihiga Montreal, kubu loodab jõuda mai alguseks. Vahepeal 
külastab ta mitmeid soojemaid maid Vahemere ääres ja muid huvita
vaid paiku Vana Ilma mandril. Vill Arro praktiseeris umbee pool 
aastat Stockholmis omal erialal (arhitektuur). 

Kr.Joost. 
Vili Roti 

Uudiseid Austraaliast. 

Pidasime koraoerssi 6. detsembril m.a., Katoombas, vill Kal-
puse majas. Katoomba on väikene linnake mägede keskel. 

Kohal olid: vill vill Kalpus, Karlov, Klettenberg (kes on 
alles hiljuti võetud vastu vill kokku), Põder, Tammelo, Vaino, 
confrl confrl Juurik, Karlov, Orav, Tünder, üksküll. 

Juhatusse valiti: esimees Orav, laekur Juurik, kirjatoimeta
ja Karlov, oldermani k.t. vill Klettenberg. 

Meil läheb muidu kõik vana viisi. Igas kuus istume harilikult 
4-5 tundi koos. Mõnedel ro talu st ei, nagu vill vill Jaason il, Põ
der1 il ja Tammelo1!, on muidugi pika reisi ja oma isikliku liikle-
misvahendi puudumise tõttu raskusi nendest kokkutulekutest osa 
võtta. Riigi transport on siin aga võrdlemisi vilets. 

G.Karlov. 
Vill Roti 

KORP j ROTALIA KANADA KOONDISE NIMEKIRI. MÄRTS. 1959. 

vill vill 
1. AHMAN, Arnold, ing. - 92 Fermel Ave., E.Hamilton, Ont. 
2. ALT, Kuno, med. - 17 Lessard Ave., Toronto, Ont. Tel. B09-8943. 
5. BACH, Mihkel, arch. - 51 Kirk Bradden Rd., W.Toronto, Ont. 

Tel. EEL-7111. 
4. ERLE21AN, Viktor, jur. - 108 Bnpress Ave., Ap.l, 0 Hawa, Ont. 
5. EVERT, Feliks, rer. for. - 59 Mark Ave., apt. 17, Eastview, Ont. 
6. HAABNIIT, August, agr. - 424 Davenport Rd., Toronto, Ont. 

Tel. WA5-5645. 
7. HANSEN, Juhan, ing. - 255 Ridgewood, Kensal PO., Ont. 

Tel. WA5-5643. 
8. HANSEN, Juhan, ing. - 255 Ridgewood, Kensal PO., Ont. 
9. HANSEN j Jüri, agr. - 422 Bellhaven Rd., SOP. PO. 14, London, Ont. 
10. HERZMAN, Paul, arch. - 49 Hasgrave St., Winnipeg, Man. 
11. JA5KA, Elmar, agr. - 261 Fifth Ave., Ottawa, Ont. 
12. JOASAARE, Eerik, rer.oec. - 25 Ravina Cresc., Toronto^Ont., 

Tel. 335-9586. 
15. JOASAARE, Mart, agr. - 192 O.Connor, Toronto 9, Tel. BD 1-0527. 
14. JOMM, Aleksander, ing. - 5555 Somerset Rd., Ville St.Laurent, 

Montreal 9, Que. Tel. RI8-7658. 
15. JöRIMA, Ülo, agr. - 484 Beresford Ave., Toronto, Ont. 

Tel. R06-6558. 
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16. KARD, Heinrich, agr. - 50 Duke St., London, Ont. 
17. KASAK,-Arnold, Ing. - 4816 Wileon Ave., London, Ont. 

Tel. DE 8845. 
18. KAUNISMAA, Sulev, Ing. - 4596 Decarie Blvd., Apt.8, Mont.28 P.Q. 
19. KlVESTU, Juhan, Ing. - 588 Westluke Ave., Ville Cote St.Luc., 

Montreal 29, Que. Tel. DE 0685. 
20. KOOP, Feliks, ing. - 6 Harthaa Pl., Apt. 208, Downeville, Ont. 

Tel. ST 8-6198. 
21. KRABI, Feliks, rer.oec. - 515 Christie St., Toronto, Ont. 

Tel. LE 5-6175. 
22. KUKKUR, Hendrik, ing. - 2568 Queen St., Apt.19, E.Toronto, Ont. 

Tel. OX 4-1558. 
25. KULGMA, Artur, Ing. - 2568 Queen St., Apt.7, E.Toronto, Ont. 

Tel. 01 9-0757. 
24. KULLANGO, Harras, 57 Tremount Cres., Don Mills, Ont. 

Tel. H 4-5774. 
25. KURIS, Eino, agr. - 81 Glenmount Pk. Rd., Toronto, Ont. 

Tel. OX 4-4278. 
26. KUUTMA, Eduard, rer oec. - 62 Killdeer Cres., Toronto 17, Ont. 

Tel. HU 5-0228. 
27. KABIN, Abel, agr. - Wilton Farm, 425 4th Line, Oakville, Ont. 

Victor 5-4147. 
28. LAMAN, Artur, rer.oec. - 22 Willard Gardens, Toronto, Ont. 

Tel. RO 6-4996. 
29. LEETE, Taimo, jur. - 510 9th Ave., Ville la Salle, Montreal 52, 

Que. Tel. PO 6-9156. 
30. LIPIK, Osvald, agr. - 528 Beresford Ave., Toronto, Ont. 

Tel. RO 2-7025. 
51. LEPSON, Albert, jur. - 67 Gray Ave., Hamilton, Ont. 
52. LIIDEMAN, Georg,. Ing. - 54 55th St., Toronto 14, Ont. 

Tel. CL 1-9222. 
55. LUKSEP, Ülo, ing. - SOO Martin Grove, Islington, Ont. 

Tel. BE 5-8797. 
54. LÄTE, Juhan, jur. - 60 Beaverbrook Ave., Islington, Ont. 

Tel. BE 5-2545. 
55. MAIMETS, Lembit, ing. - 905 Brimorton Dr*, Scarboro, Ont. 

Tel. AT 2-7645. 
56. MALDRE, Elmar, chem. - 28 Fairview Blvd., Toronto, Ont. 

Tel. BD 6-7251. 
57. MANDEL, Harald, agr. - 42 Columbine Ave., Toronto, Ont. 

Tel. OX 9-1628. 
58. MÄGI, Raimond, rer.oec. - 87 Pacific Ave., Toronto, Ont. 

Tel. RO 9-2574. 
59. NÕMM, Oskar, ing. - 4525 Trenholme Ave., Montreal 28, Que. 

Tel. HU 1-5666. 
40. OJAMAA, Ülo, jur. - QNS & Labrador Rly Co., Seven Islands, Que. 
41. PALOOTS, Gustav, agr. - RR 2, Delhi, Ont. 
42. PALS, Ilmar,- ing. - 802 Bowness Rd., Montgomery, Edmonton, Aita. 
45. PETERS, Agu, med. - 83 Boulton Dr., Toronto, Ont. Tel. WA 5-6584. 
44. RAUD, Jaan, agr. - 11856 St. Albert Rd., Edmonton, Aita. 

Tel. 556/44. 
45. RIGA, Heino, Ing. - 167 Chaplin Cres., Toronto, Ont. 

Tel. HU 5-5457. 
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46. RISTMÄE, Oskar, rer.for. - 129 Sunnyside Ave., Toronto 3, Ont. 
Tel. LE 4-7264. 

47. RÜKKEL, Helmut, rer.oec. -488 Danforth Ave., Toronto, Ont. 
Tel. HO 5-9006. 

48. SEPP, Raoul, chem. - Barbados, Canada. 
49. THDEH, Erik, rer.oec. - 55 Gair Dr., Etobicoke, Ont. 

Tel. CL 9-1532. 
50. TERASMÄE, Enn, agr. - 11 Hales Cres., Quelph, Ont. 
51. TERASMAE, Jaan, geol. - 1292 Kilborn Ave., Ottawa, Ont. 
52. TDQiAS, Osvald, rer.oec. - 176 Marlee Ave., Toronto 10, Ont. 

Tel. RU 3-0326. 
53. TOIGER, Endel, agr. - RR HI, Murillo, Ont. 
54. TÕIGAST, Helmut, jur. - 176 Fairholme Ave., Toronto, Ont. 

Tel. RU 1-1429. 
55. TÕRMAKÜLA, Ignas, jur. - 424 Davenport Rd., Toronto, Ont. 

Tel. WA 5-5643. 
56. URVANDI, Paul, jur. - 4865 Cumberland Ave., Montreal 29, Que. 

Tel. EL 9450. 
57. VAHER, Arved, ing. - 75 Cayuga Ave., Toronto, Ont. 

Tel. RO 7-4104. 
58. VALLNER, Johannes, rer.for. - 182 Biggins Ave., Sault-Ste-

Marie, Ont. 

KORPI ROTALIA KONVENT TORONTOS - NIMEKIRI. 

Tegevliikmed: 
1. ABE, Uno 
2. HANSEN, Juhan 
5. JAASON, Ülo 
4. KARUKS, Ergo 
5. KIILASPEA, Enn 
6. KIVI, Arnold 
7. KIVISTIK, Olav 
8. KRAAV, Jüri 
9. KRUUS, Jaan 
10. KRUUS, Peeter 
11. KARM, Toomas 
12. LEPIK, Mart 
15. LOIT, Valdu 

14. LÄTE, Rein 
15. LÜBEK, Ants 
16. MÄGI, Rein 
17. MÄHE, Heino 
18. PAHAPILL, Forselius 241 Bicknell Ave., 

Apt. 4 
19. SAAR, Ylo 25 Pintsli Cres. 
20. SANDSTROM, Helmuth 6 Nona&ndy Blvd. 
21. SARNA, Ülo 174 Arundel Ave. 
22. SEREN, Harald 156 Windermere Ave. 
25. SOOSAAR, Jaan 46 Magwood Court 

570 King St. ff. Toronto 2-B EM 5-1854. 
422 Belhaven Rd. London, Ont. 
251 Glendonwynne Rd. Toronto 9 RO 2-2616. 
177 1/2 Bain Ave. Toronto 6 HO 5-9527. 
60 Juliana Court Toronto 9 RO 7-5856. 
655 Soudan Ave. Toronto 7 HU 8-5959. 
587 Miller Ave., Apt.9 Ottawa 
595 Castlefield Ave. Toronto 12 RU 2-9454. 
11 Talwood Dr. 
11 Talwood Dr. 
92 Indian Rd. Cres. 
528 Beresford Ave. 
70 Century Dr. 

60 Beaverbrook Dr. 
40 Division St. 
540 Merton St. 
119 Perth Ave. 

Don Mills,Ont. HI 7-7895. 
Don Mills,Ont. HI 7-7895. 
Toronto 9 RO 2-5529. 
Toronto 9 RO 2-7025. 
Scarborough 

Ont. AM 1-2256. 
Islington,Ont.BE 5-2545. 
Toronto 
Toronto 
Toronto 

WA 2-5259. 
HU 5-8918. 
LE 5-5804. 

Toronto 9 RO 9-0718. 
Don Mills,Ont. HI 7-5904. 
Toronto 8 
Toronto 6 
Toronto 5 
Toronto 9 

OX 1-7025. 
HO 5-9969. 
RO 9-0709. 
RO 2-0459. 

24. SUURMANN, Sigismund Ridge Rd., RR.l, Vinemount Ont. 
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25. TERASMÄE, Ilmar 
26. TOOMES, Tarvo 

27. ÕUNPUU, Ernst 

1. HDLMBERG, Silver 
2. KIIL, Ain 
5. PAJUR, Rin 

4. SILLASTE, Henno 
5. VIILU, Harold 
6. VOORO, Mati 
7. WALLNER, Ilmar 

415 Lakeshore Rd., 
Court 4, Apt.506. 
500 Winnett Ave., 

Apt. 205. 

Toronto 14 CL 9-8942. 

Toronto 10 RU 1-7874. 

22 Durie St. Toronto 5 RO 9-1676. 
65 Joaeph St. Toronto 15 CH 4-1488. 
108 Dearbourne Ave. W. Waterloo, Ont. 
59 Longfellow Ave. St.Catharines, Ont. 
86 Abbott Ave. Toronto 9 RO 6-4251. 
507 Mutual St. Toronto WA 5-8255. 
87 Clendenan Ave. Toronto 9 RO 9-6721. 
Box 218 (Administration Bldg.) University 
of Manitoba, Winnipeg, Manitoba. 
182 Briggine Ave. Sault Ste. Marie, Ont. 

tlli la lill VÄLJASPOOL TORONTOT. 
1. ARRO, Endel, arch. - 5445 Stanley St., Apt. 15, Montreal 2, Que. 

Tel. VI 9-4465. 
2. HABICHT, Hane, agr. - 1855 St. Germain Blvd., Ville St.Laurent, 

Montreal 9, Que. Tel. RI 7-7581. 
5. JOMM, Enn, med. - 5555 Somerset Rd., Ville St.Laurent, 

Montreal 9, Que. Tel. RI 8-7658. 
4. JÄNES, Lembit, agr. - 52 Etapire Ave., St.Johns, 8fdl. 
5. KEDDIS, Ivar, ing. - 5045 W 11 Ave., Vancouver B.C. 

Tel. CE 5286. 
6. KLASEN, Olaf, phil. - 2028 W. 2 Ave., Vancouver 8, B.C. 

Tel. CH 5859. 
7. LAANEMÄE, Toivo, rer.oec. - 2016 W. 1 Ave., Vancouver 9, B.C. 

Tel. BA 7525. 
8. LAANSOO, Feliks, rer.oec. - 2727 Maplewood Ave., Montreal 26, 

Que. Tel. RE 5—6889. 
9. LUNIN, Paul, ing. - 4845 Lucerne Ave., Roxboro, Que. 
10. MARITS, Haldus, med. - 1112 152 Roughton St., Vancouver, B.C. 

Tel. PA 9888. 
11. MÜtiRSOO, Jüri, ing. - 1817 Dorchester St. W.Montreal 25, Que. 

Tel. WE 5-2827. 
12. PÕHJAKAS, Kaljo, ing. - 1554 E. 54 Ave., Vancouver, B.C. 

Tel. EL 6027. 
15. RAITARE, Lembit, ing. - 51 10th Ave., Roxboro, Que. 

Tel. St.Geneviewe 5152. 
14. ROMMAN, Aimar, ing. - 2861 W. 6 Ave., Vancouver 9, B.C. 

Tel. CH 1557. 
15. SEPP, Raoul, chem. - 5 Bergen St., Cornwall, Ont. Tel. 6118. 
16. TAMM, Valmar, ing. - 748 Petta Rd., Richsond, Vancouver, B.C. 

Tel. BR 7-4684. 

x.x.x 
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KORPI ROTALIA KANADA KOONDISE JOHATUSE KOOSSEIS. 

Esimees - vill LÄTE, Juhan. 

Kassapidaja - vill LEPIK, Osvald. 

Kirjatoimetaja - vill MAIMETS, Lembit. 

Kanada Koondise postiaadress: vill Juhan Läte, 60 Beaverbrook 
Ave., Islington, Ont. Tel. BE 5-2545. 

x.z.r 

KORPI ROTALIA VILI KOGU JUHATUSE KOOSSEIS. 
(arvates 1. jaanuarist, 1959.) 

Esimees - vill ADAMS, Ralph. 

Juhatuseliikmed: URIKO, MaxLmilian ja ALLIK, Villibald - tJSA-et, 

VILVAL, Ernst - Rootsist ja LÄTE, Juhan - Kanadast, 

x.x.x 

Kanada Koondis on avaldanud käesolevas numbris nimekirja 
kõikidest Kanadas elunevatest rotäiustest. Peame väga soovitavaks, 
et ka kõik teised koondised oma nimekirjad näit. järgmises Meie 
Sides ära tooks. Kindlasti on igal maal ja mandril olnud palju 
elukohtade muudatusi. Neid igakord ainult üksikult avaldada, teki
tab ainult segadust. Ülevaade puudub, kontrolliniseks tuleb kõik 
numbrid läbi sorida, mis on väga tülikas. 

Koondised, võtke see küsimus kaalumise alla . Austraalia Nr-i 
toimetaja on kindlasti väga rakul, kui ta nimekirjade näol kor
raga nii palju kaastööd saab. 

Rotalused üle maailma, soovime teile kõigile tervist ja 
edu 1 

Jällekuulmiseni Meie Side veergudel, mis järgmisena toime
tatakse arvatavasti juulis Austraaliastl 

Ärge unustage kaastööd. 

Toimetus. 
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-§-^L'LI_LK JLl. 

T E I S T  K O R D A  J c f u A B  " M E I E  S I D E "  R O -

T A L U S T  E  K O D U D E S S E  A U S T R A A L I  A S T ,  J A  A U S 

T R A A L I A  K O O N D I S E L  O N  S E L  P U H U . L  H E A M E E L ,  

E T  T A  O N  J Ä L L E  S U U T N U D  M I T T E  V Õ L G U  J Ü S -

D A  O M A  P A N U S E  R O T A L I A  Ü H I S E S  E T T E V Õ T T E S .  

M E I E  E S I M E S E  N U M B R I  S I S U G A  M E  
J Ä I M E  R A H U L E , A G A  V Ä L I N E  K Ü L G  J Ä T T I S  P A L 
J U  S O O V  I  D A . S E E K O R D  O N  E H K  Ü M B E R P Ö Ö R D U L T -
T E H N I L I S E L T  P E A K S  N U M B E R  O L E M A  P A R E M ,  
K U I D  S 1  S U  O L E K S  E H K  V O J N U D  O L L A  M I T M E 
K Ü L G S E M .  I K K A  M I D A G I  V I G A  L E N T  P A L U M E  
L E P P  I D A , S E S T  V A I D  S E L L I N E  O N  M E  I  E  V Õ I 
M E T E  U L A T U S .  

X  X  X  X  X  
L U B A T A G U  M U L L E  S E L  K O H A L  A V A L D A 

DA K A H  J  A T S U S T ,  E T  " M E L E  S  I  D E L 1 7  I K K A  V E E L  
E I  O L E  P E A T O I M E T A J A T , K E D A  A G A  O L E K S  
H Ä D A S T I  V A J A . N Ä I B , E T  M I N U  S E L L E K O H A N E  
MÕTTEAVALDUS KAKS AASTAT TAGAS L ,'E1* 0 L E 
L E I D N U D  K O L A P I  N  D A , S  E S T  S Õ N A V Õ T T E  S E L L E  
K O H T A  P O L E - O L N U D . J A  O M E T I  O N  S E E  V Ä G A  
T A H T I S  K Ü S I M U S , M I S  V A J A B  L A H E N D U S T , K U I  
T A H A M E , E T  " M E I E  S L D E ^ M U U T U K S  J Ä R J E S T  P A 
R E M A K S  J A  E L  O L E K S  M Ä R G A T A  T A G A S I M I N E K U  
T E N D E N T S I  N A G U  P R A E G U . O N  V A J A  P E R E M E E S T  
M A J A S .  

L  E  I  A N ,  E T , ? M E  I  E  S  I  D E F F O  N  R O T A L I A ,  
K U I  Ü L E M A A I L M S E  U L A T U S E G A  O R G A N I S A T 
S I  0 0 N I , 0 L U L I S E M A I D  E L U A V A L D U S I , J A  E T  S E L 
L E P Ä R A S T  O N  T Ä H T I S  P A N N A -  S U U R T  R Õ H K U  
T E M A  V Ä L J A K U J U N D A M 1 S E L E , H Ä S T I K O R R A L D A -
T U  K S  ,  S U U  N  A  A N D V A K S  O R G A N  I  K S  . S E L L E K S  O N  
A G A  V A J A  J U H T  I  - P E A - T O 1  M E T A J A T  I  

V . P Õ D E R .  

V i L  l  R O T  I  T E G E V T O I M E T A J A .  
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V E E L  U U E S T  V A P I S T .  

M E I E  V A P I  K A V A N D , M Ö Ö T V A H E K O R R A S  1 : 5  

S I S S E  R A A M  I  T U N A  J A  V Ä R V I D E S  V K L J Ä  T Ö Ö T A -

T U N A , O N  J U B A  L I G I  P O O L T E I S T  A A S T A T  D E E K O -

R E E R I N U D  N E W  Y O R G I  K O N V E N D I  S E I N A  J A  

S E L L E  A J A  J O O K S U L  O N  I G A L  K O N V E N D I S  V I I 

B I J A L  O L N U D  V Õ I M A L U S  S E L L E G A  L Ä H E M A L T  

T U T V U N  E D A , S E L L E S S E  S Ü V E N E D A  J A  O M A  A R V A 

M U S T  S E L L E  K O H T A  A V A L D A D A . L O O M U L  I  K  O N ,  E T  

M I D A  R O H K E M  S A  S E L L E S S E  S Ü V E N E D  S E D A  

E N  A i y / L E  I  A  D  M I S  S E L L E S  O L E K S  V Õ I N U D  T E I S I 

T I  O L L A .  
V A P I  K O M I S J O N  O M A  !  9  .  M  A  I  I S T U N G I L  O T 

S U S T A S  S E L L E S  E T T E  V Õ T T A  J Ä R G M I S I  M U U D A 

T U S I  :  

I  . K O T K A S  T E H A  S U U R E M A K S ,  E T  S E E  R O H K E M  
M Õ J U L E  P E S E K S .  

2 . D E V I I S I  L I N T  T Õ S T A  K Õ R G E M A L E  K I L B I  
Ü L E M I S E S T  M R  E S T  J A  T E H A  L A I E M A K S .  

3 . L I P U K I R J A  L I N T  Ü M B E R  P Ö Ö R A T A , E T  A N D A  

S E L L E L E  K U M E R U S T , J A  T E H A  L A I E M A K S .  
4 . R E B A S T E  S A B A D  S A M U T I  V  J ? L  J  A  T Ö Ö T A D A  

K U I  N E N D E  K E H A D  O N  V Ä L J A  T Õ O T A T U D .  
V A P I  K O M I S J O N  E S I T A S  Ü L A L  T O I D U D  M U U 

D A T U S E T T E P A N E K U  N E W  Y O R G I  K  .  K  .  K  •  —  L E  

1 9 . M A I L  I 9  5 9  A o , M I L  K O N V E N T  S E L L E  H E A K S  
K I I T I S c V A P I  K O M I S J O N  E S I T A B  S E L L E  K A  

J Ä R G M I S E L E  U S A  V I L  Z K O G U  Ü L D K O O S O L E K U L E  

J A  P O L E  K A H T L U S T , E T  K A  V I I M A N E  S E L L E  
H  E A K S  K I  I  D A B  .  

E S I T A T U D  V A P I  K A V A N D I D  T U L E B  V A A D E L 
D A  k o o s " m e i e  s  i  d e " n r # 2 - I 9 5 8  a  .  

T O O D U D  V A P I  K A V A N D I  K I R J E L D U S E G A  V Ö  1  -

I G A L E  K O O N D I  S E L E ,  O S A K O N N A L E  J A  K O N V E N 

D I L E  V A R E M  V  Z ? L  J A S  A  A  D E T U  D ,  V f Ä R V  I  D E S  V f t L  

J A  T Ö Ö T A T U D , V A P I  K A V A N D I  J O O N I S E G A .  -

P a u l  L e e m e t s .  

V  I  L  2  R O T l  N E W  Y O R G I S .  



lSAMAA 



1. NOORED KÜLAS. 

2. VILI G.TIIDEMANN JA OONFRJ L.ORAV. 
3 .  E . K . L . ' U  1 9 5 8 .  A .  S Ü G I S K O M B R S S .  
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H A R E M Ä R K M E I D  V A P I  K A V A N D I L E .  

V A P I K O M ! S J O N I  U U E  K I L B I K A V A N D I  E E L I  

S E K S  O N  P A R E M  V Ä R V  1  D E J A ^ T U S ,  X 1  I  S  V Ä L D I B  

S A M A  V Ä R V I  K O K K U P U U T U M I S T  K A H E L  K O R V U T ] -

A S E T S E V A L  V E E R A N D I L ( P R A E G U S E L  V A P I L  T U 

L E B  S E E P Ä R A S T  K A S U T A D A  L 1  1  S T E , S . 0  .  R I S T  I  ,  

N E L J A  V Ä L J A  V A H E L )  . S  A M U T I  E l  S A A K S  K A  

P A L J U  V A S T U  V A I E L D A , K U I  K I L B I L T  K Õ R V A L 

D A T A K S E  N U M B R I D  J A  T Ä H E D , M I S  V A S T A V A L T  

H E R A L D I K A  R E E G L I T E L E  S I N N A  E I  K U U L U  ,  

M I N G I L  J U H T U M I L  E t  S A A  A G A  N Õ U S T U D A  

S E L L E G A , K U I  M E I E  V A P I L T  K Õ R V A L D A T A K S E  

S Ü M B O L E I D , M l S  E l  O L E  V A S T U O L U S  H E R A L D I 

K A  R E E G L I T E G A . M I S P Ä R A S T  O T S U S T A S  V  A P  !  -

K O M I S J O N  S I R B I  V Ä L J A  J Ä T T A  1 G A L  J U H U L ?  

K A S  S E E P Ä R A S T , E T  M Õ N E L  P O O L  K A S U T A T A K S E  

S j ^ R P I  K O O S  V  A S  A R  A G  A ? M  E l  E  S Ü M B O L I T E  Ü L E 

V Õ T M I S E  V A S T U  T E I S T E  P O O L T  E l  S A A  M I D A G I  

P A R A T A , S A M U T I  K U I  N Ä I T E K S  L Ä T I  V 9 ^ K I R -

J A S T  E l  M Õ T L E  K E E G I  K Õ R V A L D A D A  S A G E L I  

E S I N E V A T  H A A K R I S T I  M O T I  I  V I  , 0  L G U G I  E T  S E 

D A  K A S U T A S  O M A  S Ü M B O L I N A  S A K S A M A A .  

V I L J A V I H K  J A  S I R P  T U L E B  V A P I  

K I L B I L E  T A G A S I  T U U A  l  

S E E P Ä R A S T  O N  M I N U  E T T E P A N E K  J Ä R G M I -

N  E I  A S  E T  A G  E M  R A P I I R I D  K O O S  K Ü M N E  T Ä H E G A  

K O L M A N D A L E  V Ä L J A L E . S  E E J U U R E S  O L E K S I D  

R A P I I R I D  M I T T E  T Ä I E L I K U L T  R l S T l  9 0  

K R A A D I  A L L , V A I D  U M B E S  4 5  K R A A D I  V Õ R R A  

A V A T U D  K Ä Ä R  1  D E N A . S E L L I  S E L T  P A I G U T A T U 

N A  O L E K S I D  R I N G I S  A S E T S E V A D  T Ä H E D !  

Ü K S  Ü L A L  K Ä Ä R | T E R A D E  V A H E L , T E I N E  A L L  
K Ä Ä R I  P Ä R A D E  V A H E L  J A  K U M M A L G I  P O O L  K Õ R 
V A L  N E L I  T Ä H T E .  

N E L J A N D A L  V E E R A N D E L  O N  M U S T A L  V Ä L 

J A L  K U L D N E  V I L J A K I M P  H Õ B E D A S E  S I R B I G A .  

^  R E B A S E D  V A P I  K A N D J A  I  N A  O N  K O I G  E  

Õn n e l i k u m  l a h e n d u s . s ü m m e e t r i a  j a  v  a n u  -

S E P R I N T S I I B I  T O O N I T A M I S E  P Ä R A S T  
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V Õ I K S I D  M Õ L E M A D  O L L A  K U L D R E B A S E D ,  

S A A R E  L Ä Ä N E  K O T K A S  V A P I  E H I S E N A  T U N 

D U B  M U L L E  K A H J U K S  P I 0 A S S O  R A H U T U V I N A  

J A  M A  K A R D A N , E T  Ü K S  O I G E  R E B A N E  E l  S A A  

J Ä Ä D A  R A H U L I K U L T  V A P P I  H O I D M A , K U I  T A L  

O N  E E S  S E L L I N E  V Ä I K E  L I N N U P O J U K E . K U I  

V A P I  E H  1 S  E N A  K A S U T A D A  L I  N D U , S I  I S  J U B A  

P Õ H J A K O T K A S T  N A G U  N Ä I T E K S  K A I T S E L I I 

D U  V A P I L .  
V A P I  K O M I S J O N  M A I N I B ,  E T  O R G A N I  S A T 

S I  0  N  I  D E  J A  T E I S T E  M I T T  E P  E R S O  N A A L S  E T  E  

V A P P I D E  J U U R E S  J Ä ? Ä B  K I I V E R  V A P I  E H I S E 

N A  T A V A L I S E L T  Ä R A . K U N A  S E E  A G A  E I  O L E  

R A N G E  R E E G E L ,  E E L I S T A K S I  N  V A P I  E H I S E N A  

S I I S K I  K I I V R I T .  
M U L L E  T U N D U B , E T  K I R I  L I N T I D E L  G O O 

T I  T Ä H T E D E S , N I I  N A G U  S E E  E S I N E S  K A  

E S I T A T U D  K A V A N D I L , O N  P A R E M  L A D I N A  K  I  R -
J A S T , M I  D A  V A P I  K O M I S J O N  E E L I S T A B  O M A  
S E L E T U S K I R J A S , K U N A  O L E V A T  T E G E M I S T  

U U E  V A P I G A . T A H A K S  I N  S E L L E G A  Ü H E N D U 

S E S  A L L A  K R  I  I P S U T A  D A ,  E T  M E I E  E l  T A H A  
U U T  V A P P I  J A  V A P I K O M I S J O N I  Ü L E S A N 
D E K S  O L I  V A I D  R O T A L I  A ^ V A P I  L Õ P L I K  K U  -

J U N D A M I N E . S E E P Ä R A S T  K Õ N E L G E M  V A I D  M Õ 
N I N G A T E S T  M U U D A T U S T E S T  J A  T Ä I E N D U S 
T E S T  P Õ H I L I S E L T  V A N A L E  V A P I L E .  

J A  L Õ P U K S , Ä R G E M  K l  1  R U S T A G E M . M Õ T E L -
G  E M  E N N E  H Ä S T I  J Ä R E L E , K U I  T Ä I E N D A T U D  
V A P I  H E A K S  K I 1 D A M E .  

V .  S I S K A .  

V I L  I  R O T  !  
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V I  L I S T A S E  J U R I  M A N D R E  A B I K A A S A ,  

E L E O N O R E  M A N D R E ,  

M Ä L E S T U S E K S .  

L O O D U S  V A L M I S T A B  E N D  K E V A D E L E , E L U L E  
J A  0 1 T S E M I S E L E . K A  S E E  ' K U L D N E  S Ü D A , K E L L E  
B A L T I M O R E  E E S T L A S K O N D  2 1 . M Ä R T S I L  1 9 5 9  

H Õ B E D A S E S  P U U S Ä R G I S  M A A M U L D A  S Ä N G L T A S ,  
T A H T I S  T E R V E K S  S  A  A  D  A  ,  E L  A  D  A  ,  L  A U  L  D  A  J A  
O L L A  R Ö Ö M U S . A G A  T A L L E  E l  A N T U D  S E D A .  
K E L L E G I  T U G E V A M  T A H E  M Ä Ä R A S  T E I S I T I .  

E L E O N O R E  O L I  P H 1  K E S  E P A I S T E L I  N E . T E -
M A S T  Õ H K U S  S O O J U S T  J A  S Õ P R U S E  V A I M U  
K O H A L I K U  S E L T S K O N D L I K U  E L U  A V A L D U S T E S 
S E , M L  I L E S T  T A , A B I K A A S A  J Ü R I  K A R V A L ,  
I N N U K A L T  O S A  V Ö T T l S . T E M A  K U L L A N E  K U J U  
E L A B  E D A S I  M E I E  M Ä L  E S T . U Q . T  E S  .  J  A  T E M A  
P Ä I K E S E P A I S T E  N I N G  H Ä K D U S  S O O J E N D A V A D  
K A  M E I E , V A N E M A  P Õ L V E  J  F Ä  R  E  L  E T U  L  E  J  A T  E  
S Ü D A M E L  D  J A  H  1  N G  I  ,  H Q O V A T  E S  J Ü R I  V I I 
S I D E S T , K U H U  S U U R  A R M A S T U S  S E L L E  O N  
T A L L  E T A N U  D .  

S U L L E , A R M A S  L E I N A V A L U S  V I I B I V  J Ü  
R I , E I  O S K A  M A  L O H U T U S E K S  M U U D  Ü T E L D A  
K U I  K O R R A T A  K U N I N G A S  S A L O M O N I  S Õ N U !  
H Ä K L  P Ä E V A L  O L G U  S U L  H Ä R  M E E L  J A  K U R 
J A  P Ä E V A  V A A T A : K A  S E L L E  O N  J U M A L  T E I 
S E  K A R V A L E  L O O N U D . "  

S E D A  T  E  H  A , N I  I  V I I  S l  T U N D A , O N  V Ä G A  

R A S K E . A G A  N I I  O N  S U U T N U D  M A S E N D A V A S S E  

S U R M A  S U H T U D A  H E N R I K  V I S N A P U U , L A U L D E S  
O M A  L U I G E L A U L U S :  

"  M I K S  P E A K S I N  E L U S T  L A H K U M A  M A  

M U R E S , K U I  K Õ ' l K , M | . a  9 , I T S E B , M Ö 9 -  • •  

D U M A T U L T  S U R E B ,  

E L  T  E A , M I  K S  K U S T  . . . .  .  



I  0  

A N D K U  S U L L E , J Ü R I , J A  M E I L E  K Õ I G I L E  

J Õ U D U  S E D A  R A S K E T  K A O T U S T  N I I  M Õ I S T A  

S U U R  J U M A L  I S E , K E L L E L E  K U U L U B  K O G U  O L E 

M A S O L U  M Õ T T E  J A  V I I S I D E  I G A V E N E  S A L A D U S  .  

B A L T I M O R E , M D  A L E K S A N D E R  J  .  L  E  I  N  J  ? Ä  R  V  .  

M Ä R T S l S , I 9  5 9 .  V | L !  R O T !  

M Ä L E S T U S  I  

K I R J U T A D E S  J Ä L L E  K A A S T Ö Ö K S  M E E N U B  

M U L L E  C J H E  L A H K U N U D  K A A S V Õ I T L E J A  E L U T E E  

L O P P  S I I N  M A A  P E A L .  

V Ä H E S E D  V I S T  M Ä L E T A V A D  T E D A  V E E L ,  
S E S T  S E L L E S T  O N  J U B A  3 5  A A S T A T  M Ö Ö D U 
N U D , K U I  Ü H E L  H I L I S E L  T U N N I L  H U G O  P O O -

M A N N  L Õ P E T A S  O M A  E L U  M A H A L A S K M I S E  T E E L .  
S Õ N U M  S E L L E S T  L  E V  I S ^ K I  I  R E L T  J Ä R G 

M I S E L  H O M M I K U L  K O G U  Ü L I Õ P I L A S K O N N A S ,  
J Ä T T  E S  ̂ J U  H T U M I S E S T  I G A Ü H E L E  V Ä G A  R U 
S U V A  M Õ J U .  

H U G O  P O O M A N N  O L I  S E L  A J A L  K O R P !  

K A L J O L A  T E G E V L I I G E  J A  T A  Õ P P I S  T O L L E 
A E G S E S  K Õ R G E M A S  T A L L I N N A  T E H N I K U M I S  

K g E M M | A T , T A  O L I  S U U R E P Ä R A N E  K A A S V Õ I T L E 
J A , A L A T I  H Ä Ä S  M E E L E O L U S  J A  S U U R  M U U 

S I K A  J A  L A U  L U M E E S . K U I  K O I  K  O L I D  J U B A  
V Ä S I N U D  L A U L U S T  J A  M U U S  I  K A S T , S I  I S  T U 

L I  H U G O  O M A  M U U S I K A G A  V Ä L J A  J A  V Ä G A  

L I H T S A L T  T A  A S E T A S  L A U A L E  T E R V E  H U L K  

O L L E K L A A S E  T Ä I T E S  N E I D  Õ L L E G A  M I T M E 
S U G U S E  K Õ R G U S E N I  N I N G  T I M M I S  I G A  

K L A A S I  S U U R E  H O O  L E G  A , K A V A L  I L M E  N Ä O L  .  
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E R K S A K S  J A  T Ä N E L E P A N E L  I  K U K S  K U I  A G A  

S I I S  H U G O  L Õ P U K S  K O I K  K L A A S I D  H Ä Ä L D E  

O L I  P A N N U D  J A  U H K E  M A R S I  V O I  V A L S I  K U U L 

D A V A L E  T O I , S I I S  E l  O L N U D  K I I T U S E L  L Õ P P U  

J A  H U G O L  T U L I  J Ä R J :  E S T  N E I D  P A L A S I D  K O R 

R A T A .  

K U I D  M I S  V I I S  N O O R E  A N D E K A  I N I M E 

S E  N I I  K A U G E L E  E T  L Õ P E T A D A  I S E  E L U ,  

J Ä I G I  Ü L D S U S E L E  T E A D M A T U K S , A R V A T I , E T  

M Õ J U T A S  S E L L E K S  K E H V  N Ä G E M I N E , M I S  V I I 

M A S E L  A J A L  N A G U  H A L V E N E S . E N T  R A S K E  O N  

U S K U D A , V I I  M A S T , S I  I  N  P I D I  K A A S U M A  V E E L  

M O N I  S U U R E M  J Ä R S K  H I  N G  E V  A P U S T U S , M I S  P  A l S  

T I S  T A L L E  O L E M A  S E L  H E T K E L  Ü L E T A M A T U  .  

H U G O  V A B A S U R M  P A N I  K O G U  Ü L I Õ P I 

L A S K O N N A  K I H A M A ,  E R I T I  M E I E  O R G A N  I  S A T -

S I O N I . T A H T S I M E  T E D A  M A T T A  I G A T I  K O R P  2 - i :  

K O M M E T E  K O H A S  E L T . K U  N A  S E E  A G A  O L I  E S I 

M E N E  E N E S E T A P M I S E  J U H U S , S I I S  T U L I  M E I L  

E N N E  N E I D  K O M B E I D  U U R I D A  J A  S I I S  A L L E S  

R A K E N D A D A .  

A U V A L V E  V A J A S  H U L K  K A A S V E N D I  J A  N I I  

O L I D  K O I K  K I B E D A S  T E G E V U S E S .  

K U N A  V A B A S U R M A  M I N E J A T  E l  S A A N U D  
K I R I K L I K U L T  M A T T A , S M S  H U G O  E M A  S U U R I M  

S O O V  O L I , E T  V Ä H E M A L T  S U R N U A I A L E  Õ P E T A 

J A  T U L E K S . L Ä K S 1  N  S I I S  S  E L L  E S  A S J A S  E M A G A  
T E M A  K O G U D U S E  K I R I K U Õ P E T A J A T E  J U U R D E ,  

K U I D  S E E  R E I S  E l  O L N U D  P A L J U  K E R G E M  

K O L G A T A  T E E S T . I G A L  P O O L  V O E T I  V A S T U  

Ä Ä R M I S E L T  K Ü L M A L T  J A  E B A V I I S A K A L T  J A  

V A B A N D A T I  A J A P U U D U S E G A . O L I M E  J U B A  K A 

H E  Õ P E T A J A  J U U R E S  K Ä I N U D , K U I D  M I N G E I D  

T A G A J Ä R G I • E M A  O L I  M U R E S T  J A  Ä R R I T U S E S T  

K O K K U  V  A R 1 S  E M A S , S  E S T  H U G O  O L I  T E M A  

A I N U S  P O E G , T A  M E E S  O L I  S U R N U D ,  

L Ä K S I M E  S M S  V I I M A S E  Õ P E T A J A  J U U  "  -

D E .  K U I D  S E A L  O L I  V A S T U V Õ T T  V E E L  K Ü L 

M E M  J Ä L L E  Ä R A Ü T L E M I N E . E M A  J U L G E S  S E A L  

M A I N I D A ,  E T  M I L L E K S  T A  S M S  K O G U D U S E S  

O N  O L N U D  K U I  K E L L  E G  I  L  P O L E  A E G A  T E M A  
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A I N S A  P O J A  M A T M I S E K S R S E E  J U T T  Ä R R I T A S  
ÕP E T A J A T  N I I  E T  K A R G A S  I S T M E L T  Ü L E S S E ,  
T E G I  U K S E  L A H T I  J A  P A L U S  M E I D  L A H K U D A ,  
K U N A  T E M A L  E L  O L E V A T  E N A M  A E G A . N I I  
S M S  V I S A T I  L I H T S A L T  V Ä L J A  J A  I G A S U 
G U N E  L O O T U S  O L I  K A D U N U D  M A T M I S E K S  O M A  
K O G U D U S E  Õ P E T A J A T E  P O O L T .  

E T  E M A  K U R V A S T U S T  V Ä H E G I  L A H U T A 
D A , T U L I  M Õ T E  P Ö Ö R A T A  P Ü H A V A I M U  K I R I -
P U  Õ P E T A J A  T A L L M E I S T R I , K U I  R O H K E M  V A 
B A M E E L S E M A  Õ P E T A J A , P O O L E . T A  O L I  P A R A 
J A S T  I R ! I G L K O G U  K O O S O L E K U L .  

V I I S I N  H U G O  E M A  K O J U  P U H K A M A , K U I D  
M A  I S E  O L I N  K A K U I D A G I  V Ä S I N U D  V I S T  
R O H K E M  P Õ R U T A T U D , P Ü H A M E E S T E  K Ä I T U M I 
S E S T .  

H Ä R R A  T A L L M E I S T E R  T U L I G I  V A S T U ,  
K U I D  J Ä L L E  A J A P U U D U S E  T Õ T T U  S O O V I T A S  
P Ö Ö R A T A  P R A O S T  M O  H  R  F  E L  D 1  I  ,  K U I  T E M A  
A B  I  , P O O L  E  .  

L Ä K S I M E  S I I S  S I N N A . V A S T U V Õ T T  O L I  
H Ä F Ä  J A  V I I S A K A S  K U N I  T  A S U M A K S M I  S E N I ,  
S M S  ' V A N A H Ä R R A  M U U T U S  V Ä G Ä  P A H A S E K S  
J A  Ü T L E S , E T  S E E  O N  A I N U L T  V O O R I M E H E  
R A H A  A I A K S  I M E  8 I I S  J U U R D E  K U N I  A I T A S  
J A  L Õ P U K S  O L 1 " Õ P  E T A J A  S A  A D U  D , 0  L G U G 1  ,  
E T  T E R V E  P Ä E V  O L I  M Ö Ö D U N U D .  

J Õ U D S I M E  S I I S K I  K Õ I G E G A  O I G E K S  
A J A K S  V A L M I S  J A  H U G O  V I I M N E  T E E K O N D  
K U J U N E S  S U U R E K S  D E M O N S T R A T S I O O N I K S .  
^  M A T U S E  R O N G I S T  V Õ T S I D  O S A  K O I K  
Õ P P E A S U T U S E  J U U R E S  R E G I S T R E E R I T U D  
O R G A N I S A T S I O O N I D  N A G U  K O R P L L E O L A ,  
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M A L I K  S E L L E L E  L A H E N D U S E  O T S I M I N E  Ü K S  I  -
K A S J A  D E S . M I  D A  K Ä E S O L E V A T E  R I  D A R  E  K I R 
J U T A J A  J U L G E B  S I I N  E S I T A D A , O N  V A I D  
R A S S I P R O B L E E M I  L A H E N D A M I S E  Ü L D I S E D  
S  I  H T  J O O N E D .  N E E D  O L E K S I D  J Ä R G M I S E D . *  

I  )  O N  T A R V I S  T E H A  S E L G E T  V A H E T  E L U T E 

G E L I K K U S E  J A  M E I E  I D E A A L I D E  V A H E L . Ü H E  

R A S S I  A L A V Ä Ä R S U S  T E I S E  S U H T E S  O N  T E A 

T U D  P I I R I D E S  T Õ D E , K U ^ D  S E E  P O L E  M U U T -

Ä A - I U o I U m E ^ t J . A  . S E L L E  T O E  E B A T Õ E K S  T E G E -
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M I N E  O N  M E I E  M O R A A L N E  K O H U S T U S .  

2 ) R A S S I D E  S A M A V Ä Ä R S E K S  K U J U N E M I N E  P O  

L E  T E O S T A T A V  Ü K S N E S  R A S S I  D E  S A M A V Ä Ä R S U 

S E  I D E A A L I  K U U L U T A M I S E  L Ä B I , V A I D  P E A M I 

S E L T  N E N D E  L I I K M E T E  M A J A N D U S E - J A  K U L T U U  

R 1  O L U D E  P A R A N D A M I S E  T E E L .  

3 ) N E N D E  O L U D E  P A R A N D A M I N E  E l  S A A  

S Ü N D I D A  A I N U L T  P A R E M A T E S  O L U D E S  E L A V A T E  

R A S S I D E  J A  R A H V A S T E  H O O L D U S E  L Ä B I , V A I D  

S E E  E E L D A S  S E N I  A L A V Ä Ä R I S T A T U D  R A S S I D E  

J A  R A H V A S T E  E N E S T E  T U N D U V A T  P I N G U T U S T  

P Õ H I M Õ T T E  J Ä R G I , E T  I G A Ü K S  O N  O M A  O N N E  

S E P P .  
4 ) K U S  R A S S I D E  D I S K R I M I N E E R I M I N E  O N  

I N S T I T U T S I O N A L I S E E R U N U D  E B A Õ I G L A S E K S  

Õ I G U S E K S , S E E  E B A Õ I G L U S  T U L E B  K Õ R V A L D A D A  
V A J A D U S E  K O R R A L  T A R V I T U S E L E  V Õ T T E S  R A H 

V U S V A H E L I S I  S U R V E A B I  N Õ U S  I  D , M I  S  V I I B  K A S  

V Õ I  I N T E R V E N T S I O O N I L E  V A S T A V A T E  R I I K I D E  

S I  S E A S J A D E S S E . S E L L I S E D  S U R V E V A H E N D I D  O N  

I L M S E L T  T A R V I L I K U D  L O U  N A - A F R I  K A  U N I O N I  
A P A R T H E 1  D  y I  P O L I I T I K A  K O R N V A L D A M I S E K S ,  
O N  L O O T A , E T  A U S T R A A L I A  A V A L I K U  A R V A M U 
S E  R E A K T S I O O N  O N  T O H U S  K Ü L L A L T , E T  K Õ R 
V A L D A D A  Õ I G U S L I K K U  O L U K O R D A , M I S  L U B A S  

U U S  G U I N E A S  E L U N E V A  A U S T R A A L L A S E  K A R I S 

T A M I S T  V A I D  R A H A T R A H V  I G A , K E S  S Ü Ü L I 
S E L T  S U R M A S  S E A L  P Ä R I S M A A L A S E .  

5 ) R A S S I D E  S E G U N E M I S E  F O R S S E R I M I N E  
O N  E B A T A R K  P O L I I T I K A  O L U D E S , K U S  R A H V A S  

P O L E  V E E L  J Õ U D N U D  V Ä L J A  K A S V A D A  I N T E N 

S I I V S E S T  R A S S  I  V A E N U L  I  K K U S E S T  . K U 1  G I  K O R 

V A  L  T  V  A  A T  L  E  J  A  N  A  V Õ I N  E K S  I  D A ,  J U  L G E N  Ö E L 

D A , E T  Ü H E N D R I I K I D E  L Õ U N A  O S A R I I K I D E S  

T O I M U V  R A S S I D E  I N T E G R E E R I M I N E  K O O L I D E S  

O N  V I S T  K Ü L L  E N N A T L I K  S A M M . S A M U T I  E I  
S U U D A  M A  M Õ I S T A  S E L L E  S A M M U  P O L I I T I 

L I S T  T A R K U S T , M I S  T Ö Ö P U U D U S E  A L L  P Ü S I 

V A L T  K A N N A T A V A L E  I N G L I S M A A L E  O N  H U L G A 

L I S E L T  L U B A N U D  S I I R D U D A  V Ä R V I L I S T E  

R A S S I D E  L I I K M E I D , N I I  E T  S E A L  M A A L  O N  

A S J A T U L T  L Ö Ö N U D  K O H A T I  L Õ K K E L E  R A S S I -
V A E N ,  
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i m m i g r a t s i o o n i  ü u d j j ^ t  t  u  n  d u  v  p i i r a m i 

NE T OLL E LE I f L E R M i  v  h  3  j  a  v  u  d  e i v i  i  g  r  A  t  2  i  0 0 -
n  !  M  A  A  L  E  O L E  s '  3  T  a  K  !  S  i '  a  N  V  D  0  L e i f  0  R  C  A  u  E  I f  E  K  
K  1  ? , i  " i  o T  ,  M  !  t l  0  N  E S  A  M  , r :  r .  l  f  I  V  a  n  ^  |  y  L -  A  !  N  U  l t  

v a e n : ;  a k  n o c  o h v r  I .  i  l e ,  i  r.» k a  k õ i g i l e  

n e i l e  t o l  m a a l , k e s  t a o t l e v a d  b h l t l  r a h -

v  a t i l  e  p  £  r  e  h  a  «  m  O U N I L l s r  u : l  ' j  0  T  •  

i l m a r  t a m m e l o  

v i  l  l  r o t  l  

M Ä R K M E I D  A U S T R A A L I A S T .  

e l a m u s e k s  k õ i g i l e  e e s t l a s t e l e  a u 

s t r a a l i a s  o l i d  a a s t a v a h e t u s e l  a d e l a 1  -
d e s  p e e t u d  e e s t i  p ä e v a d . ü l e  k o g u  a u 

s t r a a l i a  o l i  k o k k u  t u l n u d  e e s t l a s i , e t  

j ä l g i d a  s p o r d i v õ i s t l u s i , k u u l d a  l a u l u  
j n e . , n i n g  k o h a t a  s õ p r u  k e d a  p o l n u d  

k a u a  n ä h t u d .  

k a  r o t a l u s  e d  o l i d  s e o t u d  s u u r ü r i 

t u s e g a  .  v i l  l  v  .  s i s k a  o l i  ü k s  k o r r a l d a 

j a i d  j a  v i  l  i  g  . t i  i  d e m  a n n  a i t a s  i g a t i  

k a a s a  .  v  i  l . ? t a m m e l o  p i d a s  v ä g e v a  k õ 

n e  n i n g  t u t v u s t a s  f i l m i  v a r a l  o m a  

ü l e m e r e  r e i s i .  

s y d n e y s t  o l i d  v e e l  k o h a l  c o n f r j  

j u u r  i  k  j a  c o n f r l o r a v . n i m e t a t u d  r o -

t a l u s  e d  v ä r s k e n d a s i d  s õ p r u s s i d e m e i d  

n i n g  m e e n u t a s i d  ü h i s e l t  v e e d e t u d  

a e g u  n i n g  o m a  j õ u d m i s t  s i i a  m a a i l m a  

k a u g e m a s s e  n u r k a . u u e l  a a s t a l  t õ s t e t i  

k l a a s e  a d e l a i d e  e e s t i  m a j a s  k o o s  

ü l e  8 0 0  e e s t l a s e g a .  
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s y d n e y  r o t a l u s e d  k ä i v a d  e n d i s e l t  

k o o s  k o r d  k u u s , j a  s u v e l  k o r r a l d a v a d  k a  

v ä l j a s õ i t e  v a b a s s e  l o o d u s e s s  e , k u s  u j u 

t a k s e  n i n g  v a l m i s t a t a k s e  k e h a k i n n i t u s t  

e h t " p $ r i s m a a l a  s t  e t ? k o  m b  e l - l a h t i s e l  t u 

l e k  0 l d e l • m u  i  d u g i  e l  p u u d u  k l a a s  h e a d  

j o o k i , s e s t  v ä r s k e  ö h k  e l  a n n a  v a i d  i s u ,  

t a  a n n a b  k a  h e a d  j a n u  
k a v a t s e t u d  j a a n i õ h t u  p i d i  k a h j u k s  

ä r a  j ä ä m a , s e s t  s e e  i l u s  p ä e v  l a n g e b  

s i i n  k e s e t  t a l v e , n i n g  s e l  p ä e v a l ^ v a l  i t -

s e s  e b a s o b i v  i  l m  s e l l i s e k s  e t t e v õ t t e k s .  
o o t a m e  s u v e  t u l e k u t  j a  j ä r g m i s t  

k o m e r s i .  
8 . a u g . l a u l a t a t i  s y d n e y  e e s t i  e v .  

k i r i k u s  v 1  l l o  . k a r l o v i  t ü t a r  m a r i a n n e  
1 n g . p a u l  p l i r a g a . m e e l e o l u k a s  p u l m a 

p i d u  p e e t i  s y d n e y  p a r i m a s  h o t e l l i s  
? ? h o t  e l  a u s t r a l i  a "  .  k o r p  2  r o t a l  1  a  n i m e l  
t e r v i t a s  n o o r p a a r i  c  0  n  f  r 2  L . O R A V .  

m e i e  p r a e g u s e  p r e s i i d i u m i  

k o o s s e i s  o n  j ä r g m i n e  :  

R O T  ? X  C O  N F R  ? L  .  0  r  A V  
R O T  *  ? x x  C O N  F R  ? G  •  J U U R  1  K  
R O T  ? x x x  C O N F R  ? G  . K A R L O V  
o l d e r m a n  v i  l  2  l . k l e t t e n b  e r g  

L o u i s  O r a v  

r o t  2  
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K O R P  l  R O T A L I A  A U S T R A A L I A  

K O O N D I S E  N I M E K I R I . a u g u s t  1 9 5 9  

V  I  L  i  V I L  :  

1  . j a a s o n  v i k t o r ,  2  t h e  a v  e n u  e , n  e w p o r t  
I N G .  N • S • W •  

t e l .  X X  2 6 8 8  

2 . k a l p u s  r i c h a r d ,  3 3  p a r s l e y  r d . ,  

i n g .  v  a u c l u s e , n . s . w .  

t e l .  F U  1 5 8 9  

3 . k a r l o v  o s k a r ,  7  m e l v i l l e  s t . ,  
1 n g .  r y d e , n . s . w .  

t e l .  V ' Y  2 4 6 7  

4 . k l  e t t e n b e r g  l e m b i t , 4 0  d u k e  s t .  

j u r .  f o r e s t v i l l e  n . s . w .  

t e l .  4 0  8 7 2 8  

5 . l e p p  a u g u s t  i  n ,  t h e  s t r a n d , b  e d f o r d  p k .  

i  n g .  p  e r t h , w . a ,  

6 . p õ d e r  v a l t e r ,  l o t  5 , f l u s h c o m b  e  r d  

m a t h .  b  l a c k t o w n , n . s . w .  

t e l .  B  3 3 3 1  

7 . s i s k a  v o l d e m a r ,  4 4  g r o z l e r  a v e , c o l .  

j u r .  l i g h t  g a r d e n s  

a d e l a i d e , s . a .  

8 . t a m m e l o  i l m a r ,  6 3  a b i n g  d o n  s t . ,  

d r . j u r .  r o s e v i l l e  n . s  # w .  

t e l .  U M  4 9 6 l  
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9 . t i  i  d e m a n n  g u s t a v  
j u r  .  

i 0  . u u s n a  s e r g e i  ,  

d r  « 1  n g  .  

I  I . v a i n o  e r i k ,  
i  n g  .  

C O N F R  l  

i . j u u r | k  g e o r g ,  

j  0  r '  n  

2 . k a r l o v  g e o r g ,  
j u  r  .  

3 . k l  e m m e r  g e o r g ,  
i  n g  .  

4 . o r a v  l o u i s ,  

m a t h  .  

5 . r a i m e t  e n n ,  

m e d .  

, 4 1  t h o m a . s  s t »  ,  f o r b  e s  

a d e l a i d e  s  j .  

9  i  p a w l  i n s  s t . ,  

G  L v .  !> .  d m  l o  v  g  h  

; r  »  h a v - t m o f . , w  J .  
• f e  c 3 4 3  

37 gl>:mavr  ave.,  

w e s t  r v  d e , n . s . w .  
t e l .  v v l  4 8 0 4  

C O N F R  :  

1 0  r !  v e r d a l e  a  v  f „ ,  

'V! a  ? <  r\ i  c  k  v  s  L L c .  ,  i'J - c2 u  w  . 
t e l .  L L  3 1 9 8  

2 4  w h a r f  r d « ,  

g  l a  d e s v 1  l  l  e  ,  n  .  s  •  w  .  

t e l .  W X  4 5 5 4  

3 3  m o n a  r d . ,  
d a r l 1 n g  p o i n t , s y d n e y  

n  .  s  •  w  .  

t e l .  F B  4 0 4 4  

1 4  s m i t h  s t .  
p a r r a m a t t a  n . s . w .  

t e l .  Y L  9 0 0 4  

3 0  g r o z i e r  a v e  

c o l  .  l i  g h t  g a r d e n s  
a d e l a i d e  s . a .  
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6 ) r e l l u a n  f r o m h o l d , i  c h u r i n g a  a v e . ,  

r e r . o e c .  m | t c h a m , v i  c .  

7 ) t ü n d e r  j o h a n n e s ,  

A G R ,  

8 } ü k s k ü l l  k i r 1 l l ,  

I  N G  .  

1 3  c h a s t o n  s t .  
w a g g a  n . s . w .  

t e l . w a g g a  8 2 1 8  

6  t h e  a v e n u e . ,  

n  e w p o r t . n . s . w .  

t e l .  x x  3 8 2 1  

T E A T E I D  S T O C K H O L M I S T .  

r o t a l i a  k õ i k i d e  k o o n d i s t e  o t s u s e  

k ohaselt anti asutaja liikmele vil 2 
m i h k e l  l u h t i l e  v i i m a s e l  s ü g i s k o m e r s s i l  

c f l e  a u v ä r v i  p a e l . u l e a n d m i  s t  t o i m e t a s  

s e l l e a e g n e  s e n i o r  a  .  e  i  s t r a t , k  e s  m ä r k i s ,  
e t  a s u t a j a  l i i g e  m . l u h t  o n  a u v ä r v  i  p a e 

l a  ä r a  t e e n i n u d  o m a  s u u r t e  t e e n e t e  l ä 

b i  k o r p  2-1 a s u t a m i s e l  j a  s e l l e  a l g a a s 
t a  i  l  (  5  a a s t a t  j ä r g i m ö ö d a  p r e s i i d i u m !  

l i  !  g  e ) j  a  o n  k o g u  k o r p o r a t s i o o n !  t e g e v u 

s e  k e s t e l  s ü d a m e g a  o s a  v õ t n u d  s e l l e  t e 

g e v u s e s t  .  
v  t  l  l k a r l  k o o l  o n  a l a t e s  1 . j u u n i s t  

i  9 5 9  r o o t s !  v a l i t s u s e  p o o l t  k i n n i t a 

t u d  r o o t s i  v a n t ö r i  k o g u d u s e  õ p e t a j a k s  

s t o c k h o l m i s . t e m a  k o g u d u s e  p i i r k o n n a s  

e l a b  k a  h e a  h u l k  r o t a l u s  e l  d .  
v 1 l 2 h . h o r n  o n  t a g a s i  r o o t s i s  o m a  

a m e t i r e i s i l t  u s a - s s e . a m e t r e i s  a l g a s  

t e m a  p u h k u s e g a  b e r m u d a s .  
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v a a t a m a t a  a i n u l t  ü h e a a s t a s e l e  v i i b i 

m i s e l e  r o o t s i s  o n  v i  l  l  a u g , s i  k k (  d r . p h 1  l .  )  

j õ u d n u d  r o o t s i  k e e l e  ä r a  õ p p i d a  n i i v õ r d  

p õ h j a l  i  k u l t , e t  o n  s a a n u d  k e s k k o o l i  õ p e 

t a j a  k o h a  n o r r b o t t e n i s , r o o t s i  p õ h j a p o o l 

s e i m a s  m a a k o n n a s . t e m a  t ö ö k o h t  l o o d u s l i 

k u l t  i l u s a s  k o h a s  m i t t e  v l š g a  k a u g e l  

A B A P I  I  R I  S T "  .  V I  L l S I  K K  E L A S  V A R E M  S A K S A 
M A A L .  

v i  l  2  n i k o l a i  k o r n e v  v i i b i s  p a a r  n ä 
d a l a t  r o o t s i s .  1 9 .  a p r i l l i l  p ü h i t s e s  p i i 

s k o p  j ü r i ( j ü r i  v h l b e )  s t o c k h o l m i s  t e m a  

a p - ü i g e u s u  p r e e s t r i k s . n . k o r n e v !  v a i m u l i 

k u k s  k u j u n e b  l ä ä n e  s a k s a m a a  m i t m e l  p o o l  
e r i  o s a r i i k i d e s  e l a v a t e  a p - õ i g  e u s u l 1  s t  e -
g a o v ! l 2 k o r n e v  o n  a s u n u d  o m a  a m e t i ü l e 

s a n n e t e  t ä 1 t m i  s  e l e . t e m a  a l a l i s e k s  a s u k o 
h a k s  o n  a u g s b u r g . p r e e s t r i k s  p ü h i t s e m i 

n e  l e i d i s  e e s t i  a j a k i r j a n d u s e s  r o o t s i s  
s u u r e l t  ä r a m ä r k i m i s t ,  

r o t a l i a  s t o c k h o l m i s  p e a b  o m a  i g a 

k u i s e d  k o o s o l e k u d  s t o c k h o l m i  e e s t i  m a j a s ,  

k u s  s e r v e e r i t a k s e  k o d u m a i s e i d  t o i t e  j a  
s e e t õ t t u  k o o s v i i b i m i n e  h u b a s e m  k u i  r o o t s 
l a s t e l t  ü ü r i t u d  r u u m i d e s . p e a l e  i g a k u i 

s e  k o o s o l e k u  k o h t a v a d  r o t a l u s e d  s e a l  k a  
k o l m a p ä e v a  õ h t u t i .  

2 3 . a p r i l l i l  p i d a s  v i  l  2  k a r l  k o o l  
r e f e r a a d i  " r o o t s  i  k i r i  k " j a  2 0 . m a i l  v i  l  2  

a u g u s t  o t s " a k t u a a l s e t e s t  v ä l i s p o l i i t i 
l i s t e s t  p r o b  l e e m  1  d e s t : ?  .  

8  . m a i l  p ü h i t s e s  v i  l  2  a l f r e d  p e t s  
o m a  6 0 - a  s ü f n n  !  p ä e v  a . p l u r  i  m u s  a n n u s  
j u u b i l a r i l e  k a a s  v  e n d a d e l t ,  

m e i e  s i d e  n r . 3  t o i m e t a t a k s e  g ö t e 
b o r g  1 s , k u s j u u r e s  t o i m e t a j a t e k s  o n  c o n f r l  
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K U U S K V E R E  J A A N ,  1 0  H A W T H O R N E  D R . ,  
1  N G  .  

K Ä P A  K A L J O ,  
R E R . O E C .  

K Ö N N A P  B O R I S ,  
M E D .  

L A A N  B R U N O ,  
1  N G  .  

L A E V  A R V E D ,  
P H  I  L .  

L E E M E T S  A N T S ,  
I  N G  •  

N E W  B R U N S W I C K , N * J .  
T E L .  C H 7  5 6 2 9  

3 7  E  6  S T .  
C L I  F T O  N , N  .  J  O R I  7 4 2 0  

6 5 0 0  B E C K  A V E . ,  
H O L L Y W O O D , C A L  1  F .  

1 2 8 9  W . 2 2  S T . ,  
L O S  A N G E L E S  7 , C A L I F .  

1 7 5  C L A R E M O N T  A V E  A P T . 4 6  
N E W  Y O R K  2 7 , N . YTW N 4 - 7 7 9 I  

2 7 0  V A N  S I C L E N  A V E . , A P T . 5 D  
B R O O K L Y N  7 , N . Y .  
T E L .  E V 5  7 7 3 0  

L E H T M Ä E  A K S E L ,  1 0 8  P A U L I S O N  A V E . ,  
R E R # O E C .  R I D G E F I E L D  P K » , N . J .  

T E L .  D I 3  7 7 6 1  

L I N K  F E L I K S ,  3 1 9  E .  7 3  S T , A P T .  1 6  
M E D .  N E W  Y O R K  2 l , N . Y . L Y 6  2 4 6 0  

L U T T E R  G U S T E N , 1 3 4  B A Y A R D  D R . ,  
I N G .  C L A Y M O N T , D E L ,  S Y S  6 5 9 0  

L Ö Ö K E  A R V O ,  W E S T W O O D  D R .  2 3 8 2  
I  N G .  C O L U M B U S , O H I O  

L Ö L L  K A L J O ,  
M  E  D  .  V  E T  .  

1 5 4 4  G I L L E P S I E  A V E , A P T # 6 0  
N E W  Y O R K  6 I  , N . Y  .  
T E L .  T A 3  6 7 8 7  
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M R G I S  O L A F ,  R E V E R E N D  O L Ä F  M Ä G l S ,  

T H  E O  L •  P O L S O N , M O N T A N A .  

P A A D R  E  K O I T ,  9 4 - 0 2  4 6  A V E . ,  
I N G .  E L M H U R S T  7 3 ,  N . Y .  

P E R A N D I  A A D O ,  2 3 4 2  W .  I I  S T .  

R E R . O E C .  B R O O K L Y N  2 3 , N . Y .  
T E L .  C 0 6  9  1 4 4  

R A U D S E P P  H A N S , 8 5 7  S . I 5  S T .  

1 N G .  N E W A R K . N . J .  

R E H E  A L E K S A N D E R ,  

I  N G  .  

R O O M A N  H U G O ,  3 4 9  P E N N I N G T O N  S T  

A R C H ,  E L j  S A B  E T H , N . J .  
T E L .  E L 5  5 7 4 9  

S Al MR E JÜPR I  ,  2 2  I  2  W A S H I N G T O N  S T . ,  

I N G .  W I  L M  I  N G T O N ,  D E L .  

T E L .  0 L 4  8 I 9 I  

S A L M R E  W I L L I A M , 1 8 6 9  C O N E Y  I S L A N D  A V E  
C H E M .  B R O O K L Y N  3 0 , N . Y .  

T E L .  E S 5  5 7 9 3  

S A V I S A A R  A T S O ,  7 4  D E M A R E S T  P L . ,  

I N G .  M A Y W O O D , N • J tC R 3  7 8 7 I  

S O O B E R T  A A V O ,  2 I 0 6  B A R R  R O A D , D E L P A R K  

I N G .  M A N O R , - W I L M I N T O N  8 , D E L  

S O R K  H E N N O ,  2 2 2 9  H U D S O N  T E R A S S E ,  

M E D .  C O Y T E S  V I L L E  N . U  •  

T A M M  F E L I K S ,  3 0 9 W .  I  0 5  S T . A P T . 9  
R E R . O E C .  N E W  Y O R K  2 5 , N . Y .  

T A M M A R U  E N N ,  | 3 2 7  E .  5 2  S T .  

R E R . O E C .  C H I C A G O  | 5 , I L L .  
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T O M U S K  A U G U S T ,  
M E D ,  

T O O M E S  J U H A N ,  
I  N G ,  

T  !  N T  J Ü R I ,  
I  N G  

U R I K O  A A D O  
I  N G  

V A H T  E L  R I H O ,  
1  N G  .  

P  E N N A  R  J A A N ,  
R  E  R  .  P  0  L  ,  

S H  E R W O O  D  J O N ,  
P H  I  L ,  

Ö N P  J  K  T ^ N 1 S ,  

M E D ,  

L T . M C . U S N R  U S N  H  0  S  P I T  A  L  
C A M P  L E J E N N E , N , C ,  

G  E O  R G I  A  T E C H . P . O . B O X  
3 8 3 7 , A T L A N T A , G A  

2 2 7  E ,  I 7 8  S T , A P T , 5 D  
N E W  Y O R K  5 7 , N . Y .  
T E L .  L U 7  1 6 4 5  

6 4 - 1 4  4 8  A V E . ,  
W 0  0 D 3  1 D E  7 7  
L . I  . N . Y ,  D E 5  8 4 9 4  

3 1 - 2 1  7 6  S T .  
J A C K S O N  H T S . N . Y .  
T E L .  D E 5  0 0 ' 5 4  

9 0 0  V.'. 1  9 0 S T  • ,  
N E W  Y O R K  4 0 , N . Y .  
T E L .  L O S  8  1 1 8  

5  M E A D "HV D R . C O S  C ^ B , C O N  
T E L .  T 0 9  5 2 4 7 J  

3 4  K A R E N  S T . ,  
W # B  A B Y L C N  L . l . N . Y .  
T E L ,  P Y  8  7 0 3 2 '  

L  !  L  J A  R E B  !  I  

B  L U M F E L  D  V A L F R I  E D ,  1  N G .  

I S E  R E I N ,  2 0 0 9  H  l  L L E N W O O D  R - D  
I N G .  B A L T I M O R E  I 4 ,  M  D  

T E L .  1 D 5  3 8 9 0  

K A L L A S T E  A R N O  
I  N G  .  

1 0 7 1  R O C H  E S T E R  R  Q . >  
R  "  Y  A  L  0  A K  3 , M I C  H .  
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k 1  l g  a s t  h  e l m u t ,  1  n g  .  

l a r e n  k u n o ,  

r e r . o e c .  

l e e t a r u  t õ n i s ,  
g  e o l  .  

m'änn i  k  andres,  
jur  .  

o t s  u n o ,  
g  e o l  .  

r ä t s e p  p e e t e r ,  
i  n g  •  

v a h e r  u d o ,  
i  n g  .  

v  a i  n u  a k o  
i n g .  

5 5 - 1 9  v a n  h o r n ,  t e l .  

e l m h u r s t , n . y .  I L 7  1 5 7 4  

2 7  s l c k l e s  s t .  
n e w  y o r k  4 0 , n . y . L 0 9 6 3 6 9  

u s  5 1 4  0 3 4 6 3  7 8 5 0  u a a  
o r d . d e p . h h s . a p o  2 5 9  
n e w  y o r k ,  n . y .  

8 4  w i n d h a m  s t . ,  

w i l l ! m a n t i c , c o n n .  

2 2 | 0  j e s s u p  3 t . ,  

w i  l m  1  n g t o n ,  d e l  .  

t e l .  0 L 2  2 4 2 7  

c / o  k a l l a s t e , i 0 7 i  
r o c h  e s t e r  r  d . ,  
r o y a l  0  a k  3 , m !  c  h .  
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j a m e s b  u r g ,  n • j .  
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S a a t e k s .  

Käesolevas "Meie Side" numbris esitab confri Toivo 
Ennok Göteborgist veel ühe uue vapi kavandi vastavate 
selgitustega. Kavandi valmistajad paluvad kõiki kaasven-
di seda tõsiselt uurida ja oma arvamistest ja võimalik
kudest muudatusettepanekutest teatada T.Ennokile aadres
sil: Tredje Länggatan 36, Göteborg C. 

Samuti oleks viiJ. Adila väga tänulik arvamiste a-
valdamise eest tema artiklis puudutatud cantuse küsimuse 
osas. Võib olla, et teistel maadel ei esine puudusi lau
lu tegemise osas, sest tema tähelepanekud kehtivad ainu
üksi Rootsis asuvate noorte tudengite kohta. 

Kasutan juhust siinkohal tänu avaldamiseks kõikidele 
kes on aidanud kaasa numbri toimetamisel - küll hääde 
nõuannetega, kaastööga ja kaane valmistamisega. Pean aga 
kahjuks juurde lisama, et "Meie Side" toimetamine ei ole 
mitte ainult "tants roosidel". Mõned kaasvennad, kellelt 
ma ootasin kaastööd ja kelledelt ma ka olin saanud "pea
aegu" nõusoleku, ei ole kaastööd teps mitte saatnud. On 
tulnud ette juhus, kus asjaosaline augusti kuul saadetud 
kirjale vastas novembris, et ta kahjuks kaastööd saata 
ei saa. 

Kahjuks puudub ka informatsioon USA-st ja Kanadast. 
Tahaks loota, et see ilmub järgmises numbris. 

Lõpuks soovin kõikidele kaasvendadele ja nende pere
kondadele häid jöulu pühi ja õnnerikast uut aastat. 

Otto Kuulep. 
Roti 
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M e i e  v a p p .  

Käesolev vapikavand on esitatud väljaspool igasuguseid 
vapikomisjone selleks, et elustada diskussiooni vapikavan-
di üle ja ärahoida liigset kiirustamist vapikavandi vastu
võtmisel . 

Käesoleva vapikavandi kavandamisel on silmaspeetud 
konvendi rahvuslikku omapära, Eesti rakenduskunsti ja he
raldika põhinõudeid. On silmaspeetud reljeefika ja vooli-
mistehnika kompositsioone. Kavand on teokssaanud meie tun
tud graafiku ja kunstniku Hugo Lepiku ning käesoleva ar
tikli kirjutaja pikaajalisel koostööl. 

Selleks, et vappi saada, ei jätku pliiatsist, paberist 
ja heast tahtest. Peab olema teadmisi heraldikast ja eel
kõige - kunstimeelt ja tehnilist väljendamise oskust. Eriti 
viimane on kogu küsimuse juures otsustav. 

Vapi kavandamisel pani kunstnik Lepik iga väiksemagi 
idee kavandisse. Nii valmistati kümneid kavandeid ja lõpuks 
jäädi peatuma selle kavandi juurde, mis nüüd "Meie Sides" 
esitatud. 

Heraldika seab üles terve rea nõudeid vapi kujundamisel. 
Käsitame ainult kolme: vapp-kilp, vapihoidja ja vapikaitsja. 
ülejäänud nõudeid vöiks tänapäeval lugeda iganenuiks ja meile 
võõraiks. 
Vapp: Vapp jääks muutmatuks. Muuta tuleb vapil tähed ja 
numbrid nii, et nad sobiksid kokku vapi ümbruse tähtede ja 
numbritega. Vapi esimesel veerandil asetada värviväljad nii 
nagu kavandil märgitud. Värvide raskuse pärast vahetada 3. 
ja 4. veerand. Muidu jääks palju tumedaid värve vapi ühele 
poolele. Kavandil on need väljad ümber asetamata. 
Vapihoidja: Hoidjaks sai pandud küll kavalaid loomi ja lin
de, linte ja muid ilustusi, kuid ikka tulime tagasi tamme-
pärgade juurde. Ei leidnud midagi ilusamat kui tammepärg. 
Vapihoidja alla lindile asetasime "Eestimaa mu isamaa". 
Vapikaitsja: Peab ütlema, et vapikaitsja kavandamine oli 
raskemaid probleeme. Lähtusime seisukohast, et vapikaitsja 
peab olema rahvuspärane. Jäime peatuma järgmise juurde: 
vapi peal kümme tähte mis kujutavad kümmet asutajat liiget. 
Tähtede sees reljeefis deviisi esitähed ning soklis de
viis tervelt. Selle peal muistne Eesti sõjamees võitlus
valmis kaitsmas vappi. 

Vapivalmistamist vöiks meie konvendi ajaloos lugeda 
teiseks tähtsamaks küsimuseks meie konvendile majaostmise 
küsimuse kõrval. Sellepärast oleks väga tähtis, et selle 
küsimusega ei kiirustataks. 

Kõikidest võimalikkudest muudatusettepanekutest olek
sin ma väga tänulik. 

Toivo Ennok 
Roti 
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S i l e n t i u m  a  d  c a n t u m .  

"Meie Side" numbreist on pidevalt nii noorema kui ka 
vanema generatsiooni sulest terava joonena ilmnenud, et 
Botalia liikmete ühendajaks on tema traditsioonid. Nagu 
kõik, nii muutuvad ka traditsioonid aegade vältel eri maa
des ja osa traditsioone asendatakse uusustega. Pisut mõt
lema paneb aga asjaolu kui mõnele igivanale traditsioonile 
mida ei saa kunagi uusustega asendada, hakatakse üha vähem 
tähelpanu omistama. 

"Silentium ad cantum" - see traditsiooniline hüüd on 
toonud alati elavust nii üliõpilastele kui ka vilistlaste-
le söpreringis istudes, üliõpilaslaul on olnud vana tradit
sioon akadeemilistes organisatsioonides ja hinnatud vahend 
meeleolu tõstmiseks seltskonnas. 

Tänapäeval tundub aga nagu ei omistataks noorte üliõpi
laste hulgas laulule seda traditsioonilist tähtsust, mida 
see tegelikult omab. Põhjuseid võib otsida tänapäeva mood
sas elus, kus otsitakse abivahendeid "töö" kergendamiseks. 
Nii kui bensiini sõiduk viib looduses jalutaja ja võib olla 
ka laulja kinnisesse auto mürinasse, samuti näib ka, et oma 
laulu tahetakse grammafoni ja raadioga asendada. Aga mit
meid inimese eluavaldusi, nagu traditsioonilist seltskond
likku laulu, ei saa masinaga asendada. Tänapäeval ollakse 
ka harjunud vabandama mittelaulmise ja ebamusikaalsusega. 
Täielikult ebamusikaalseid inimesi on ju haruldaselt vähe 
ja pole ka usutav, et omal ajal Tartu tudengid olid musi
kaalsemad tänapäeva akadeemilisest noorusest. Sellega peaks 
noorte passiivsus cantuse osas olema tingitud muudest asja
oludest, Tõenäoliselt võimaluste puudumisest harjutamiseks 
ja võib olla ka esinemiseks. Ma usun aga, et tudengid on 
ka tänapäeval minuga ühel arvamisel, et ilma meeldiva selts
kondliku lauluta ühine koosviibimine kaotab palju oma küt
kestavusest. 

Kas on kõikidele üliõpilastele ka nüüd laul stimulee
riv tegur ja kuidas reageerib noor üliõpilane käsklusele: 
"rebane, tee cantust"? Suuremale osale tudengitele Tartus 
oli laul stimuleeriv ja polnud probleem rebasele viisi pi
damine ega laulu juhtimine. Neid kes sellega hakkama ei 
saanud, oli ainult mõni üksik erand. 

Minu Botaliasse astumisel 1932. aasta sügisel oli ma
gister cantandiks confrater Johannes Pedak. Cantustunnid 
olid meil Pedaku juhtimisel "töökad" aga ühtlasi ka sisu
kad. Ka keskpärane laulja õpetati võimeliseks seltskonnas 
laulu ^austama ja seda juhtima. Ka ebamusikaalsed rebased 
pidid osa võtma cantustundidest ja "Gaudeamuse11 ning teis
te, vähemalt ametlike laulusõnade oskamine, ka öösel unest 
äratatuna, oli obligatoorne. 

Küll tundus meile, et cantandi nõudis liigselt laulu
sõnade tundmist, kuid rebastel tuli alluda konvendi korrale 
ja ei aidanud muud, kui tuli laulusõnad pähe tuupida. Võib 
ju olla, et laulutundide läbiviimise kord tol ajal mõjustas 



- 5 -

pisut allpool keskmiste lauluvöimetega rebaste, kuhu ka 
mina kuulusin, hääd läbisaamist magister cantandiga. Aga 
aastate möödumisega on arvamised muutunud. Nüüd on minu
sugustel seltskonnas tihti hää meel, et võime vaikselt 
kaasa laulda õigete sõnadega ja tihti isegi laulu algata
jat ja juhtijat abistada õigete sõnade etteütlemisega -
ja siis alles hakatakse omaaegset magister cantandit hin
dama ja isiklikult leian nüüd, et ta oleks võinud lasta 
noortel rebastel isegi veel rohkem laulusõnu pähe õppida. 

Korporatsiooni ametlikel koosviibimistel on tänapäeval 
olukord kujunenud selliseks, et peamised cantuse tegijad 
on vilistlased ja vanemad confraterid, kes on saanud lau
luõpetust sellistelt cantandidelt nagu seda oli Johannes 
Pedak. Ma ei eita, et nooremad confraterid ja rebased ka 
mõnikord cantust teevad, kuid ma olen tähele pannud, et 
enamus neist hoiavad meelsasti cantuse tegemisest eemale. 
Sedagi tuleb ette, et noor üliõpilane tahaks teha cantust, 
kuid sõnu pole meeles. Ka üliöpilaslaulikutest on puudus 
ja laul jääbki tegemata. 

Mõtlema paneb ka olukord hümnide ja teiste pidulikkude 
laulude juures. Eesti hümn läheb kuidagi, kuid kes ise lau
lumees pole, sellel võib isegi ette tulla sõnade puudust. 
Sootuks kurvem on aga lugu "Gaudeamusega". Neid noori, kes 
seda peast oskaksid, on üpris vähe. Laulumehed laulavad 
selle siiski laululehelt vöi üliöpilaslaulikust korralikult 
maha, kuid paljudele on sõnade tähendus väga udune. Euroopa 
kontinendil algab vöi lõpeb aga igasugune tudengite istu
mine alati "Gaudeamusega". Kui nüüd eesti tudengid sellis
test istumistest osa võtavad, ja seda juhtub õnneks kaunis 
tihti, siis võib jääda välismaa üliõpilastele veider mulje 
kui meie mehed "Gaudeamuse" juures suudki lahti ei tee. 

Märkust vääriks ka värvide laulu ja teiste kommerssi 
laulude tundmine. Sõnad on neil kõigil eesti keelsed ja 
viisid tänuväärselt igivanade Euroopa tudengilaulude omad, 
nii et nende tundmine ei tohiks kellelegi liigne olla. 

Olen teadlik, et osal tänapäeva noortel üliõpilastel 
võib tekkida mingi sisemine trots laulude vastu, eriti kui 
vanad seda sundimisega rõhutavad. Kahju oleks aga kui Rota-
lia noori võidakse võrrelda Vern Sneider/ Patricku satii
ris "The Teahouse of the August Moon" esinevate U.S.A. oh
vitseridega. 

Peale teist Maailmasõda Jaapanis asuvate U.S.A. okupat
sioonivägede kultuurala korraldavaile ohvitseridele esine
sid japaanlased oma kodumaa ilusamate laulude ja ettekanne
tega. Peale esinemist palusid nad et ka ameeriklased esinek
sid mingi ettekandega ning kui märkasid, et ameeriklased 
olid segaduses, tegid oma arvates selle kõige lihtsama ette
paneku, et laulge oma rahvuslaulu. See oli ameeriklastele 
veelgi rängem palve, ning et kuidagi piinlikust olukorrast 
vabaneda, laulsid ameeriklased laulu, mida nad oskasid, ja 
see osutus "Texas cow-boy songiks". 

Eesti noored akadeemikud vabas maailmas peaksid siiski 
alati olema võimelised suud avama ning kaasa laulma oma 
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hümni ja vähemalt mõnda, aastasadu vana, traditsioonilist 
tudengilaulu. Ei ole ka palju nõutud, kui isegi keskpära
selt musikaalne tudeng oleks alati võimeline mingit laulu 
juhtima kui seda olukord temalt nõuab. Selleks lauluks so
biks kõige paremini oma leib-cantus ning seda tuleks va
lida magister cantandi juhistele, vastavalt võimetele. Sa
muti ei tohiks kunagi kõne alla tulla mittelaulmise põh
jusena üldtuntud laulu sõnade mittetundmine. Primäärseks 
vajaduseks, et laul vöiks kajada rõõmsalt ja vägevalt, on 
laulusõnade tundmine. Iga tudeng jõuaks ka tänapäeva inten
siivse akadeemilise töö kõrval kümmekond tudengilaulu "pea
aegu" pähe õppida ja alles siis sarnaneksid meie cantused 
Tähetänava konvendis tehtud cantustega. Selviisil hoiaksi-
me ka alal tudengilaulu traditsioone Eotalias. 

Jüri Adila 
Soti Vill 

S E I K L U S  F J Ä L L I D E S .  

Confraterid Jüri Aus ja Vaabo Lumi la Göteborgi konven
dist teostasid möödunud suvel matka Pöhja-Eootsi mägedesse. 
Allpool nimetatud mägestik asub pisut põhjapool 65. laius
kraadi , 70 km Norra piirist. Kuna kirjeldus on koostatud 
ühiselt, siis on mõlemad nimetanud end eesnimega. 

Juba varasuvel küpses otsus, teha autosõit Pöhja-Root-
ei aägestikku - fjällidesse. Kuna suvevaheajal tuleb paar 
kuud tööd teha, siis said plaanid teoks alles augusti tei
sel poolel. Varakult pidi selge olema, mida teekonnale kaa
sa võtta, et midagi hädavajalikku maha ei ununeks. Kavatse
sime elada täiesti n.ö. omal käel, mistarvis sai varutud 
suur telk, kummimadratsid, magamiskotid, priimus, sööginõud 
ja esmaabivahendid ning palju muud. Loomulikult ka paksud 
üliriided, tugevad kummitaldadega kingad ja lõpuks ka paar 
fotoaparaati. 

Algul ei olnud päris selge, millist fjällimassiivi oma 
reisusihiks võtta. Oli vaid mõte minna kuhugi "metsikusse" 
ümbrusse, kaugele igasugusest turismi "businessist". Leid
sime, et Marsfjället oleks kaunis sobiv, osalt ka selletõt
tu, et üks rootsi kirjanik on kirjutanud romaani tiitliga 
"I Marsfjällets skugga" - Marsfjälli varjus - mis käsitleb 
asunike elu ja võitlust karmi lapi looduse vastu. Kaarti 
uurides nähtus, et ainus asula lõunapool massiivi on Mars-
liden küla mis asub otse ühe järvekese - Marssjöni- kal
dal seega looduslikult kaunis kohas. Ja seõpärast lange-
tasime lõpuks otsuse - sõidusuund Marsfjället. 
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17. augusti varahommikul alustasime reisu. Teekond kul
ges põhja poole piki Vänerni kallst, läbi linnadest Kari
stad ja Filipstad. Õhtupoole möödusime oma ilu poolest kuul
sast Siljani järvest, ja mõnekümne kilomeetri järele saabu
sime Orsasse, üks väiksem keskus, kus otsustasime ööbida. 
Natuke üle 500 kilomeetri oli juba seljataga. Järgmisel päe
val hakkas maastik mägisemaks muutuma, mis küll tempot pi
durdas, kuid selle eest jõudsime seda enam nautida maastiku 
ilu. Päike oli juba kaunis madalal kui läbisime Östersundi 
linna. Paarkümmend kilomeetrit edasi leidsime metsavahelt 
hea telgikoha, kus öö veetsime. 

Kolmanda päeva lõuna ajal olime Vilhelminas, Löuna-Lapi-
maa suuremas keskuses. Sääl täiendasime veel oma varustust 
ja suundusime läände, fjällide ja Norra piiri poole, kus 
asulaid üsna vähe on. Juba Vilhelminast väljudes nägime lä
bi sinise vine kõrgeid mäetippe, mis olid veel 60 - 70 km 
kaugusel. Varsti möödusime sildist "Odlingsgräns11 mis tä
hendab piiri põlluharimisele. Sellegipoolest on siin-sääl 
näha üksikuid pöllulappe ja heinamaid, kuid saak nendelt on 
kindlasti küsitav ja oleneb suve pikkusest ja soojusest. 
Kohati, eriti orgudes on lopsakad ja põlised kuusemetsad, 
mida lõunapool ei leidu, ja mis oma sammaldanud puutüvedega 
jätavad peaaegu muinasjutulise mulje. Tee kulges piki suurt 
kärestikurikast jõge - Angermanälven - mille kaldad mitmel 
pool on ehitatud täis suvitusmajakesi, mis oma palkseintega 
meenutavad eesti saunu. Paiguti käis uute teede rajamine. 
Huvitavam oli aga sõita vanadel, looklevatel teedel, mis on 
tihti nii kitsad, et kohtuvad sõidukid vaevalt saavad teine
teisest mööduda. 

Jõudes teelahkmele, kus sildil seisis Marslide, olime 
ainult kümme kilomeetrit oma sihtkohast eemal. Aeglaselt 
pöörasime sisse üsna kitsale teele. Otse ees , üle kauge 
kuusemetsa, nägime nüüd võimast fjällimassiivi kerkimas. 
Ligemale jõudes hakkasid mäeküljed eralduma üksteisest, ja 
nende sinakas-hall värvitoon muutus üha pruunimaks. Tee viis 
üle maariba, mis jagab Marssjöni kaheks, möödusime veel paa
rist majakesest ja korraga lõppes tee. Olime päral. 

Marslideni külakene koosnebki ainult mõnest majast, ümb
ritsetud väikese peenramaa ja niiduga. Põlde, kus saaks ru
kist, nisu vöi kartulaid kasvatada, ei leidu põhjusel, et 
mägestiku kliima liialt range on. Nagu hiljem kuulsime, ela
tavad kohalikud elanikud end peamiselt karjandusest, jahist 
ja metsatööst, mis Lapimaa piirituis laantes kunagi ei lõpe. 
Viimasel ajal olevat tööd leida ka suurte jõujaamade ehitus
te juurest, mida riik rajab kärestikurikastele jõgedele. 
Peale seda kui umbes 4 aastat tagasi valmis maantee Vilhel
minast Marslideni, leidsid sinna teed ka turistid ja tõe
poolest - juba oligi Marsfjälleti jalale ehitatud väike tu-
risthotell. Toiduaineid ja posti toovad kohale bussid Vil
helminast ja talvel, kui lumetormid teed kinni matavad, 
peab ühendust heliokopter. 

Hotelli me loomulikult magama ei läinud, vaid püstita
sime telgi päris Marssjöni äärde. Kätte oli jõudnud õhtu ja 
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loojuva päikese kiired maalisid mägede lumega kaetud tipud 
ja f jällide massiivsed küljed sadade värvinüanssidega, mis 
alatasa vaheldusid. Meile kui võõrastele metsikul Lapimaal 
oli see vaatepilt kütkestavalt kaunis ja meid kui linnlasi 
paelus ka absoluutne vaikus. Ainult lehmakellade helinat 
oli vahetevahel kuulda kusagil kaugel, kuid see nagu ainult 
kriipsutas alla toda suurt vaikust mis meid ümbritses. 

Hiljem nägime ka neid lehmi, mis kuuluvad nn. fjälli-
töugu. Nad on päris valged mõne üksiku tumedama laiguga ja 
pisut väiksemad kui tavalised lehmad. Mis aga kohe silma 
torkas ja alul naljakana tundus, oli see, et nendel puudu
vad sarved. 

Peale päikese loojangut muutus õhk tunduvalt jahedamaks. 
See oli omast kohast ka väga hea, sest kadusid sääsed, kes 
meie ümber enne pilvedena olid lennanud. Sääsed on Lapimaa 
nuhtlus. Nad on tunduvalt suuremad kui sääsed, keda meie 
oleme harjunud nägema ja ilma vastava sääsekreemi sissemää-
rimata ei saa üldse liikuda. 

Magama minnes oli olukord selline, et sai selga pandud 
kõik riided, mida üldse oli võimalik selga panna. Nii puges-
ki Vaabo magamiskotti kuus särki seljas ja jalas kolm paari 
pükse. Jüri, kes juhtus pool viie ajal hommikul ärkama ja 
kraadiklaasi vaatama, ehmatas päris ära, kui leidis, et elav
hõbe ainult +2 0 näitas, hoolimata sellest, et meil tormi
latern öö läbi telgitS põles. 

Ärgates oli päike juba päris kõrgel. Pesemise juures 
kurvastas meid "lõunamaalasi" väga, et ei saanud ujuda sel 
lihtsal põhjusel, et vee temperatuur kõigest 6 kraadi oli. 
Kohe peale hommikust kümblust pakiti seljakott ja asusime 
teele - vallutama Marsfjälleti tippu. 

ConfrLumila ja Aus. Taamal Marsf jälli massiiv. 
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Kodust väljudes olime küll katsunud ettenägelikud olla 
ja võimalikult täieliku varustuse kaasa võtta, kuid selgus 
et olime unustanud topograafilise kaardi kohaliku ümbruse 
üle. Ei aidanud midagi muud, kui tuli minna hotelli teed 
küsima. Sääl seda muidugi tunti ja öeldi, et terve tee ole
vat märgitud kivihunnikutega. Jalgrada lähtus hotelli puu
kuuri tagant ja algaski tõus kõrgemale ja kõrgemale. Alul 
läbi tiheda kuusemetsa mis aga peagi hõrenes ja teed andis 
põõsastele ja kääbuskaskedele. Tagasi vaadates paistis 
Marssjön kogu oma ulatuses ja näis üsna pisikesena all sü
gavas orus. Värske tuul sasis juustes ja jahutas meie õhe
tavaid põski. Kandsime seljakotti kordamööda ja püüdsime 
sügavalt ning rahulikult hingata. Siin-sääl läbisime soi
seid kõrgmaa lagendikke, mis murakatest päris puna-kolla-
aed olid. Kääbuskased olid veel mehe kõrgused, kuid kõrge
male jõudes muutusid need üha väiksemaks, olid lõpuks ka
narbiku taolised ja kadusid lõpuks täiesti. Olime jõudnud 
puupiirini ehk umbes 900 meetri kõrgusele.Lagendik millel 
kõndisime oli kaunis künklik. Alalõpmata tuli sammuda mõni 
meeter ülespoole ja samas jälle allapoole. Kuna silmal pole 
enam mingit tuttavat vördlusmärki on vilumata inimesel ras
ke kaugust määritleda. Enamus teeb vea, et arvestab vahemaa 
palju lühemaks kui see tegelikult on. Ka meile tundusid 
mäed üsna ligidal olevat, kuid aegamööda veendusime, et oli
me tublisti eksinud. Jõudsime kohta, kus kaks mäekülge V-ku-
julise soone moodustasid. Pruunikas-roheline fjällikülg ker
kis umbes 60 nurga all ja edasi pääsemiseks tuli ronida 
umbes sada meetrit mööda seda järsku kallakut. Mäe jalal le
basid aastatuhandete jooksul allavarisenud kaljurünkad, mil
liseid köigepäält pidime ületama. Kõrgemal käies kasutasime 
nn. slaalomi tehnikat. Viibisime mäe lõunapoolsel küljel ja 
allpool tuult. Olles jõudnud umbes 1400 meetri kõrgusele, 
leidsime tihe nishi kaljus, mis võis olla umbes 5 m lai ja 
sama sügav. Tee üles oli sääl astmetaoline. Nishi põhjas ni
rises vesi üle sammaldunud ja libedate rahnude. Seljakoti 
olime juba varem maha võtnud ja tõstsime seda oma ees edasi. 
Arvasime, et umbes paarikümne meetri järele peaks meie jõud
ma tippu. Kliid nüüd tabas meid ebaõnn. Köigepäält pidi Jüri, 
kes oli veidi kõrgemal, tasakaalu kaotama, kui ta ühest kal-
junurgast kinni hakkas, et ennast üles hiivata. Kaljunurk oli 
nimelt lahtine ja peasuurune kivi veeres kolinal alla. Ei 
puudunud palju, et ta ise oleks kivile järgnenud. Samaaeg
selt muutus Vaabo olukord kriitiliseks, kuna õhuke sambla-
kord niiskel kaijupinnal hakkas libisema, ähvardades teda 
ühes tõmmata. Ennast kiirelt vastu sammalt surudes suutis ta 
siiski liikumist pidurdada. Edasipääs hakkas võimatuna tun
duma, ja mis veel halvem - ka allaminek oli lahtise kamara 
tõttu muutunud eluga mängimiseks. Ja siis tajusime korraga 
suurt üksildust sääl maa ja taeva vahel turnides. Kõle tuul 
vihises üle mäeharja ja kivirahnud peaaegu püstloodis meie 
kohal näisid liikuvate pilvede taustal iga hetk tahtvat alla 
varisema hakata, et meid lömastada. Lebasime täiesti vaikselt 
sest iga liigutus võis põhjustada uue libisemise. Lõpuks 
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otsustasime siiski püüda tagasi minna. Kihutasime endid 
ettevaatlikult ja pikkamööda allapoole. Kahjatsesime, et 
meil polnud alpinisti saapaid, kirkat ega köit. Veelkord 
hakkas sammal meie all liikuma, kuid olukorra päästis väi
ke kalunurk, mis jalale tuge pakkus. Suurima ettevaatuse
ga libistasime end üle libedate kaljuservade. Püksid ja 
särk said küll märjaks, kuid ei seda olnud aega tähelepan-
na nüüd, kus iga väiksem vääratud oli väga hädaohtlik. Lõ
puks olime jõudnud tagasi sellele kõrgusele, kus enam hä
daohtu ei olnud. Ronisime mööda mäekülge loode poole, ilma 
et just palju kõrgust oleks kaotanud. Kallak vähenes ja 
võimaldas kiiremat edasipääsu. Tee läks kaares ümber ääe 
kirde poole ja nähtavale kerkis Marsfjälleti kõrgeim tipp. 
Olime sunnitud laskuma umbes 1200 meetri kõrgusele tasan
dikule , mis meid veel eraldas tipust. Umbes kilomeetrili
se marssimise järele algas taas tõus, seekord mitte enam 
nii järsu kallaku all. Aegamööda võitsime uuesti kõrgust 
ja varsti olime samal nivool kui varem. Meeter meetri jä
rele jõudsime sihile lähemale. Olime päris väsinud, kui lõ
puks astusime viimased sammud suure kivihunniku juurde mis 
tähistas tippu. Olime 1589 meetri kõrgusel. Maastik all nä
gi välja peaaegu nagu topograafiline kaart, ning lähedal
asuvad mäed, mis varem alt nähtuna nii suured olid paist
nud, tundusid nüüd naeruväärselt madalaina. Vaade oli tohu
tult avar. Vähemalt 100 km igale poole. Mäetipp ise oli 
täiesti paljas. Isegi hallile tundrasanblale on kliima lii
ga karm. Lund siin ei olnud, kuid mäe põhjapoolsel küljel, 
mida varem olime püüdnud vallutada, paistis seda olevat. 
Võtsime mõned pildid, tõstsime paar kivirahnu hunnikule li
saks (traditsiooni kohaselt teeb seda igaüks, kes on jõud
nud tippu), võtsime seljakoti uuesti selga ning alustasime 
allaminekut. Pooletunnilise laskumise järele olime uuesti 
tasandikul. Reielihastes oli tunda väsimust, ja mõlemad oli
me jäänud üsna sõnaahtraks. Vahepääl nägime ka pöhjapötru, 
kes meid märgates päid tõstsid, haistsid ja meid eriliselt 
kartmata edasi liikusid. Kuulsime ka nende häälitsust, mis 
sarnanes sea röhkimisele. 

Jõudsime lõpuks tagasi turismiühingu sildi juurde, lasku
sime viimasest järsust kallakust alla ning algas tagasitee 
üle lagendiku. Esimese oja juures kustutasime piinavat janu 
ning pesime nõolt higi.Tuju tõusis pisut, sest olime ju val
lutanud Marsfjälleti tipu. Paaritunnilise monotoonse käi
mise järele olime lõpuks uuesti hotelli juures. 

Meelsamini oleksime kohe telki puhkama heitnud, kuid 
kõht nõudis oma osa ja sellepärast sai lõke üles tehtud hom
mikusest veel soojale tuleasemele. Pääle sööki oli suurem 
väsimus üle läinud. Istusime tule ääres ja vahetasime mõt
teid päevasest matkast. Päike oli j Uba ammu loojunud, fjäl-
lid paistsid siluettidena vastu loodetaevast ja teispool 
järvekaldal heljus kerge udu tuhmilt läikiva vee kohal. 

Tulesädemed lendlesid ja tõusid ülespoole heledas Põh
jamaa suveöös. 

Jüri Aus Vaabo Lumi la 
Roti Roti 
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PROFESSOR DR.ING. VLADIMIR PAAVEL 

Rahvusvaheliselt tuntud teadusemees. 

Mälestuseks tema surma aastapäeval, 

- Johannes Pedak. 
RotiVill 

Sain neil päevil väljavõtte Saksamaal ilmunud ajakir
jast "Das Gas- und Wasserfach", milles kirjutatakse pike
malt pealkirja all - •Professor Paavel zua Gedachtnis". 

Kirjutis haarab enda alla kaks suurt lehekülge ja on 
varustatud prof. V. Paaveli fotoga. Minule saadetud välja
võte on "Sonderdruck aus G.W.F. "Das Gas- und Wasserfach", 
99 Jahrgang, Heft 26 (Wasser - Abwasser). 

Kirjutise autoriks on E.Bieske sen. ja see on ulatus
likumaid seni trükis ilmunuist. Annan selle siinkohal eda
si muutmatult algkeeles. 

Das Wasserfach steht, wie schon des öfSeren, an der 
Bahre eines frühvollendeten. Herr Professor Dr.-Ing.Paavel, 
Neuss (Rhld), ist am lö.April 1958 aus seiner Ingenieur-
und Lehrtätigkeit heimrufen worden. 

Ein Grenzland-Schicksal tut sich vor unseren Augen auf: 
Entprossen dem russisch-estnischen Kulturkreis, durch die 
politische Entwicklung abgedrängt in die engere baltisch-
estnische .Wahlheimat und nach abermaligen politischen Wirr-
nisšen ais. Vertriebener in das Deutsche Reich verpflanzt, 
kam Paavel erst im letzten Jahrzehnt zur vollen Entfaltung 
seiner Peräönlichkeit ais Wissenschaftler und Ingenieur, 
die alle ,* die ihn gekannt haben, ihm schon in jüngeren Jah-
ren gewünscht hätten. 

Vladimir Paavel ist am 19.Februar 1900 in Riga ais Sohn 
eines Geistlichen geboren. Nach dem Besuch der Oberrealschu-
le in Dorpat, die er 1917 mit dem Reifezeugnis verliess, 
widmete er sich dem Studium des Baufaches an der Hochschule 
für Wege- und Verkehrswesen in St. Petersburg, das indes 
schon 1918 durch die politische Entwicklung ein frühes Ende 
fand. In den Jahren 1919 und 1920 genügte er seiner mili-
tärischen Dienstpflicht in der estnischen Armee und arbei-
tete praktisch bei der Trassierung und dem Bau von Eisen-
bahnlinien in Estland. In den folgenden Jahren studierte er 
an der Technischen Hochschule Karlsruhe und beendete dort 
Ende 1925 das Studium des Bauingenieurwesens mit der Diplom-
Ingenieurprüfung. 

Nach längere Tätigkeit ais Projekt-Ingenieur und Baulei-
ter der Firma Johann Keller in Frankfurt a.M. beim Bau von 
Wasserwerken, bei schwierigen Gründungen und umfangreichen 
Grundwasserabsenkungen hat er den internationalen Wettbe-
werb für die Planung des Wasserwerks Carregado bei Lissabon 
gewonnen und leitete dann für diese Firma den Bau dieses 
Wasserwerks ein. Später folgte er aber einem Ruf der neuge-
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griindeten Technischen Fakultät der Uhiveraität Dorpat ais 
Professor für Wasserwirtschaft, an der er von 1935 Ms 1936 
lehrte. Von 1936 bia 1941 wirkte er ais Professor für Was
serwirtschaf t und Wasser-bau an der Technischen Universität 
Reval, wo er 2,5 Jahre das Amt des Prorektors bekleidete. 

Im März 1941 siedelte Paavel endgültig in das Deutsche 
Reich über und erwarb im selben Jahre die deutsohe Staats-
angehörigkeit. 

Er war zunächat ais Hydrologe und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei der Preussag in Hannover und ihren Zweig-
stellen tätig. Im Dezember 1947 promovierte er in Braun-
schweig zum Doktor-Ingenieur. Es folgte eine freiberufliche 
Tätigkeit ais Ingenieur und Hydrologe, während der er an 
der "Baltischen Universität" für Flüchtlinge in Hamburg was
serwirtschaf tli ehe Vorlesungen hielt. Von 1951 bis 1953 
hatte er die Leitung der Zweigniederlassung Neuss der Deut-
schen Erdöl AG, Abt. Bohr- und Bau GmbH, Hamburg, inne. 
Seit 1954 ist er ais Vielbeschäftiger beratender Ingenieur 
und Hydrologe in Neuss freiberuflich bis zu seinem Tode tä
tig gewesen. 

Seine erste grössere Arbeit in der deutscher Sprache, 
seine Promotionsschrift, wBerechr»"ng von Brunnengalerien 
mit Heberleitungen" erregte Aufsehen. Räumte der Autor doch 
mit einer Reihe irriger Vorstellungen auf, die sich in die 
Praxis eingeschlichen hatten und die «uch in hydrologischen 
Abhandlungen immer wieder auftauchten, und wies in klarer 
Deduktion auf Fehlanschauungen hin. 

Paavel kommt zu dem Ergebnis, claaa zugunsten der bisher 
vielfach üblichen Anordnung der Beunnenreihen senkrecht zur 
Grundwas aer atromrich tung keine stichhaltigen Grunde ange-
fuhrt werden können. Imi Gegenteil können Brunnenreihen mit 
Heberleitungen unter beliebigem Winkel zur Stromrichtung 
gelegt werden, wobei zwei GeaichtapunEte von Bedeutung sind: 
1. Will man die grosstmögliche Forcfermenge der Anlage bei 
einer gegebenen Absenkung im Sammelschaft erreichen, so ist 
die Brunnenreihe parallel zur Stromrichtung anzuordnen. 
2, Wenn man dagegen eine Heberleitung mit wirtschaftlich 
kleinaten Querschnitten verwenden und zugleich die günstigs-
te Gesamtleistung der Anlage sowie eine gute Verteilung der 
Leistung auf die einzelnen Brunnen erzielen will, legt man 
die Brunnenreihe derart in den Grundwaaaeratrom, daaa daa 
Gefälle dea ungeatörten Grundwaaaerapiegela entlang der 
Brunnenreihe dem Verluatgefälle der Heberleitung gleich 
wird. Paavel empfielt dieae Anordnung ala normale. 

Im übrigen beatimmt die gegenseitige Beeinflussung der 
Brunnen das Forderbild der Geamtlage und der einzelnen 
Brunnen. Ihre Vernachläasigung, die vielfach üblich iat, 
ist unzulassig. Mehrbrunnenanlagen können daher nur nach 
Formeln berechnet werden, die diese Beeinflussung zum Aua-
druck bringen. Ihre Berechnung mit den bekannten Einbrun-
nenformeln, wie dieae meiat geachieht, führt zu übermäaaig 
grosaen rechneriachen Geaamtfordermengen, die in Wirkiich-
keit nie auftreten können. 
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Eine Erweiterung beatehender Brunnenreihen durch neu 
tp-igptftuftp ~RrunnQrrerzielt eine nur unbeteutende Vergroaae-
rung der biaherigen Geaamtfordermenge, Ihr wichtigstes Er— 
gebnis liegt in einer weaentlichei* Entlaatung der bereita 
auagebauten Einzelbrunnen. 

Paavel entwickelte für die Praxia brauchbare Põnneln 
zur Berechnung von Mehrbruxmenanlagen. Der Begriff der spe-
zifiahen Ergebigkeit verliert bei Mehrbrunnenanlagen an 
Wert, da dieae bei wächaender Brunnenzahl zu einer Verän-
derlichen wird. 

Groaapumpverauche. bei denen mehrere Brunnen, die Teile 
der apäteren Vollanlagesind, längere Zeit abgepumpt werden, 
ergeben viel zu günatige Leiatungzahlen. Richtige Ergebnisae 
liefert nur der Dauerpumpverauch an der Vollanlage. 

Der auch in hydrologiachen Publikationen zu findende 
Vorachlag, die Brunnenabatände in einer Brunnenreihe nicht 
kleiner zu wahlen, ala die Entnahmebreite auamacht, über-
aieht, daaa dte Reicheweite der Brunnen fast immer Groaaen-
maaseannimmt, die unwirtachaftlich lange Brunnenreihen ent-
atehen laaaen. 

Eine ungewöhnliche mathematiache Begabung vuad die früh 
entwickelte Fähigkeit, den Ablauf techniacher Vorgange in 
mathematiachea Gewnd zu kleiden, ermöglichten ea ihm, aeine 
Erkenntniaae mathematiach zu unterbauen. 

Dem in der Tageaarbeit atehenden Ingenieur, der aich 
nicht eingehender mit dem Stoff befaasen kann, bereitet da-
rum daa Leaen Paavelacher Publikationen gelegentlich Schwie-
rigkeiten. 

Nicht allein die Pragen der Beeinfluaaung der Brunnen, 
aondern daa Geaamtgebiet der Brunnentheorie wurden sein 
bevorzugtea Arbeitafeld und aein Lehrgebiet. Dabei ging 
aein Sinnen durchaua auf eine ingenieurmaaaig praktiache 
Betätigung, wie aeine Arbeiten über die Praxia hydrolo-
giacher Pumpverauche, über Brunnenfilterentwicklung, über 
Bemeaaung von Grundwaaaerfaaaxmgen in der Veränderlichkeit 
der Niederachlagahöhen und wichtige Beiträge zur Rohrnetz-
berechnung zeigen. 

Die Bedeutung von Prof. Paavel für das Wasserfach er-
achöpft aich nicht in aeinen hydrologiachen Deduktionen und 
Erkenntniaaen. Seine Arbeit ala Ingenieur und Sachverstän-
diger auf dem Geaamtgebiet der Waaaerwirtachaft. führte ihn 
an groaae Aufgaben heran, u.a. ala Berater der Regierungen 
nach Portugal, der Türkei und dem Iran. Im Inlande wurden 
ihn eine Reihe von wichtigen Regierunga-Gutachten und For-
achungaauftragen übertragen. 

Seinen Arbeiten kommt hohe praktiach-witrachaftliohe Be
deutung zu. Er wendet aich nicht allein an die entwerfenden 
Ingenieure, an die Erbauer von Waaaerfaeaungen und Waeser-
werken. Seine mehrfach und immer wieder herauageetellten und 
veröffentlichten Grundaätze führen zu kleuren hydrologiachen 
Verhältniaaen und vermeiden oft beklagte Fehlinveatierungen 
bei Geaamtveraorgungaanlagen. 

Daa hiergezeichnete Bild wäre unvollatändig ohne ein 



- 14 -

Wort über den Menachen Paavel. Wir, die wir ihn kannten, 
aehen ihn vor uns ala einen gültigen, hilfabereiten Men-
aohen voller Beaoheidenheit und Zurückhal tung, der auch 
zum einfachen Mann ein Verhältnia fand. Hohe Gaben dea 
Verstandea vereinten aich bei ihm mit einer aeltenen 
Tiefe dea Gemüta - wohl einem Erbteil aeiner von ihm 
hochverehrten Mutter. Nie darauf bedacht, nach auaaen 
hin zu wirken, verpönte er Vorachläge aeiner Bekannten 
im Anfang aeiner freiberuflichen Tätigkeit eine Werbung 
zu entfalten. Seine Tätigkeit aollte allein wirken. Ent-
acheidend bei der Beurteilung aeiner Mitmenachen waren 
für ihn Leiatung und innere Sauberkeit. Bei allen aei-
nen Arbeiten ging er mit groaaer Bedachtaamkeit und 
Gründlichkeit zu Werke. Seine Gründlichkeit hinderte 
ihn oft daran, eine längat fällige Arbeit abzuachlieaaen. 
Peraönlich bedürfnialoa, war er groaazügig im Geben und 
Schenken. Zu früh, allzn f:£tih iat er abgerufen worden, 
ein Ingenieur und Lehrer, der dem Waaaerfach noeh manche 
Brkenntnia und manche Arbeit hatte achenken können. Wir 
werden ihn nicht vergeaaenl 

E. Bieake sen. 

Arbeitenverzeichnia von Prof.Dr.-Ing. Vladimir Paavel. 

I. In eatniacher Sprache: Ingenieurtätigkeit. Ihre Zie-
le, Eigenarten, Grundlagen und Entwicklungarichtungen. 
Antrittvorleaung, gehalten am 1. Pebruar 1936 an derUni-
veraität in Dorpat. "Aeta et Gommentationea Univeraita
ti a Dorpatenaia", Dorpat 1936. - Die hydrauliache Rin
ne der Techniachen Hochachule Reval. "Techniache Zeit-
achrift", Reval 1937 nr 8. - Technik, Ingenieur und 
Studium an techniachen Hochachulen. " Der Student", Re
val 1938, Heft 11A2. - Waaaerbau und Waaaerwirtachaft 
in Eatland während der Selbatändigkeit. "Die Schatzkam-
mer", Reval 1938, Heft 4. - Grundlagen der Projektier-
ung der Waaaerveraorgung und der Entwaaaerung der Städte. 
"Städte und Gemeinden", Reval 1938, Heft 10, - Vor-
leaung über Waaaerwirtachaft und Waaaerbau. Ein Nachachla-
gewerk für Studierende. Umdruck dea Lehratulea für Waaaer
wirtachaft und Waaaerbau der Techniachen Hochachule Reval 
1939 und 1940. 

II. In deutacher Sprache: Berechnung von Brunnengale-
rien mit Heberleitungen. Siaaertation, genehmigt der 
Techniachen Hochachule Braunachweig 1947. Manuakript. 
- Berechnung von Brunnenanlagen. Sonderheft dea DVGW 

"Erforachung, Erachlieaaung und Bewirtachaftung von Waa-
aervorkommen für die Waaaerveraorgung",194b. - Ein Bei-
trag zur Frage der gegenaeitigen Beeinfluaaung von Brunnen. 
Sonderheft dea DVGW 1948. - Die Entwicklung der Brunnen-
theorie. Sonderheft dea DVGW "Vorträge und Anaprachen an-
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lässlich der Festtagung in Hamburg 28/30. Oktober 1948 
100 Jahre Hamburger Wasserwerke". - Eine bemerkenswerte 
Schnellfilterkonstruktion. Sonderheft des DVGW "Die Wasser-
aufbereitung", 1949. - Aus der Entwicklung der Brunnen-
theorie. "Apophoreta Tartuensia", Esselte Aktiebolag, 
Stockholm 1949, S.388/93. - Fragestellungen der Rohrnetz-
berechnung. Sonderheft des DVGW " Die Wasserverteilung", 
1950. - Berechnungen und Messungen bei Brunnenanlagen. 
Sonderheft des DVGW "Die Wasserversorgung im Rahmen der 
allgemeinen Wasserwirtschaft", 1951. - Brunnen mit Hori-
zontalbohrungen. Sonderheft des DVGW "Neuere Methoden der 
Grundwassererschliessung", 1952. - Massgebende Faktoren 
in der Entwicklung des Brunnenfilters. "Bohrtechnik und 
Brunnenbau", 1952, Heft 1. - Die Veränderlichkeit der 
Niederschlagshõhen und die Bemessung der Grundwasserfass-
ungsanlagen."GWF", 96 (1955), Heft 18. - Die Praxis des 
hydrologischen Pumpversuches. Sonderschrift des DVGW "Was-
serbeschaffung", 1955. - Die Bielefelder Pumpversuche. 
Beitrag zur Tagung der Internationalen Assoziation für 
Hydrologie im September 1956 in Dijon. - Berechnung von 
Wasserleitungs-Ringnetzen. "GWF", 98 (1957), H.28, S.701/03. 

o  E e s t i  l i p p  -  s i n i ,  m u s t ,  v a l g e .  

Eesti lipu värvid pühitseti Otepääl, 75 aeetat tagasi, 
rahvuslikult innukate üliõpilaste poolt, kes selleks lah
tises hobustega veetavas vankris Tartust Otepääle sõitsid. 
Seda teed tuli sõita umbes 45 kilomeetrit. Pärinedes ise 
Otepäält, on mul selgelt silmade ees vastavad mälestustahv
lid, mis selle sündmuse mälestuseks iseseisvuse ajal Otepää 
kiriku peaukse kõrvale müürisse raiuti. Ifeed mälestustahv
lid on nüüd kommunistide poolt kõrvaldatud. 

Värvides sini, must, valge on väärikat rahulikkust, 
kindlat meelt ja tõsidust. Tõsine on ka meie lipu kõne oma 
värvide kaudu. Sinine tuletab meelde taevast. Sinna poole 
vaatasid ka need, kes Eesti lipu värviks omal ajal valisid 
sinise. Meie auväärne piiskop prof. Juhan Kõpp iseloomustas 
sinist värvi järgnevate sõnadega: Jumal taevas on meie rah
va hoidja ja kaitsja. Sinine värv kutsub meid ustavusele 
Jumala vastu. Kes on ustav sellele ei keela Jumal oma õnnis
tust. Kui meie laulame "Su üle Jumal valvaku", siis ärgu 
olgu see paljaks sõnaks, vaid tõsiseks palveks meie rahva 
ja maa eest. 

Must meenutab meie kodumaa pinda, kus esivanemad on 
sündinud, külvanud, kannatanud ja võitjaks jäänud. Ka kõige 
raskeimais olukordades on eestlased oma maale truuks jää
nud. Eesti muld ja Eesti süda - kes neid suudaks lahuta! 

Valge värv kolmanda lipuvärvina peegeldab meie kodu
maa valgete kaskede värvisära. See tähendab aga ka valguse 
poole püüdmist. Valgus on südamepuhtus. Puhas südametunnis
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tus on suur vara, mida tahab lipp meile meelde tuletada. 
Olgu see lipp meil südames ja lehvigu ta alati vaprate 

Eesti poiste, tüdrukute, meeste ja naiste ees! Jäägem ala
ti truuks sini-must-valge lipule. 

Juhan Läte 
Vii! RotJ 

Vill Dipl. Ins. Georg Liideman 60 aastane. 

29. juulil s.a. tähistas Georg oma 60.a. sünnipäeva ja 
Kanada Koondise juhatusel oli meeldivaks ülesandeks oma 
lugupeetud Vill sel puhul õnnitleda tema mugavas kodus 
New-Torontos, ühistegevus ja põllutöömasinad, need on alad, 
millele Georg on oma teadmised ja võimed pühendanud. 

Kodumaal ei klaarinud ETK ennast ilma Georgi juhtimi
seta ja sama lugu on Torontos suure põllutöömasinate tehase 
Massey-Harrisega. N.ö. ajaviiteks asutab Georg ka panku ja 
kaubanduse ühistuid. Juubeli puhul ütles Georgi vend et: 
Georgil on see ühistegevuse organiseerimine juba sündimi
sest saadik veres. Nimelt on Georg juba noore karjapoisina 
organiseerinud lehmad ühiselt kiini jooksma ja kui sellest 
pahandust tuli, siis organiseeris karjakuningate ühist põ
genemist rukkisse, karistava vitsa eest. 

Me kuuleme kindlasti veel oma Georgist! Anna aga pihta, 
meie parimad soovid saadavad Sind! 

Juhan Läte 
VillRot! 

Vii! Erik Thoen 50 aastane. 

Erik astus 31.juulil s.a. täismehe ikka. Sel puhul pa
lus Erik terve Kanada koondise ja Toronto konvendi enda 
poole, mida ka tegime, kuid ainult sümboolselt - ca 15 ini
mesega. Kes meist ei mäletaks energilist, punapõselist 
noortmeest Tartus, Tähe tän. 29, umbes 27 a. tagasi. Erikut 
jätkus käsipalli mängima ja kaitseliidu drilli tegema, küll 
söerajal rabama ja kibedalt paukima. Erik aitas korduvalt 
Rotalia käsipalli meeskonnal Tartu ülikooli meistriks tulla 
Praegu valvab Erik Torontos suure Simpsoni kaubamaja varan
dusi ning sama innuga. 

Rotalia pere nii Kanadas kui ka väljaspool ühineb ühi
seks tugevaks käepigistuseks jatkuvatele mehetegudele! 

Juhan Läte 
Vii! Rot! 
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I N F O R M A T S I O O N  .  

Stockholmi koondis, 

KKK-1 mis peeti Stockholmis 26.aug. valiti koondise 
presiidium 1959/60 järgmises koosseisus: 

Roti x Vill Henno Arro 
Roti xx " Anton Käo 
Roti xxx Confr! Rein Kool 
Rotloid! " Ülo Kool 

Esindajaks Akadeemilisesse Koondisse valiti Vii! August 
Ots ning Prof. Jüri Uluotsa nimelisse Fondi Vii! Martin 
Jüris. "Meie Side" esindajaks vii! Kr. Joost. 

KKK-1 23.septembril valiti järgmised ametnikud: 
Magister cantandi Vii! B.Tiitus 

" referendi " K.Kool 
" coelorum " M.Lepik 

Majanduseestseisja " E.Vasur 
01dermani kt. Uppsalas confrI O.Kint. 
Söpruslepinglane Varsinais-Suomalainen Osakunta Hel

singis on määranud järjekordse stipendiumi ühele rotaluge 
le kolmeks kuuks Helsingis õppimiseks. Eelmine VSO stipen 
diaat oli confr! Pole Kint. 

Vilistlaskokku on ülekantud confr! Juhan Toomes, ol
les lõpetanud Tehnika ülikooli Atlantas, Georgias, kache-
lori kraadiga teede ja vesiehituste alal, 

24.augustil võeti vastu rebaseks Jüri Viival. Uus re
bane on sündinud 21.mail 1939 a. Tallinnas vii! E.Viivali 
pojana. Lõpetas 1958 a. kevadel Nya Elementarskolan Stock 
holmis. Jatkab õppimist Emory Universitys Atlantas, USA-s 
Siirdus 26,augustil Rootsist USA-sse. 

Edasiõppimise otstarbel lahkus samal päeval Rootsist 
vii! Juhan Toomes jr., kes siirdus Torontosse M.Sci. kraa 
di taotlema. 

Vii! Enn Äro on ümberasunud Kanadasse. Vii! Elon 
Tarendi on aga seevastu ujunud "vastu voolu" ja USA-st ta 
gasi siirdunud Rootsi, kus ta on Stockholmis asunud tööle 
omale erialale (arhitektuuris). 

ConfrI Jaan Teär abiellus preili Mai-Liis Truusiga. 
ConfrI Teär viibib praegu ühe Göteborgi firma stipandiaa-
dina Shotimaal. 

Confr! E. Kartuse perekond suurenes poja võrra. 
Rotaluste pere soovib niihästi noorpaarile kui ka va

nematele südamest õnne. 
Möödunud suvel külastas Stockholmi pr.Helvi Leesment 

New-Yorgist, kes viibis siin mõni kuu oma vanematel külas 
Stockholmi Rotalia daamid korraldasid temale 3.septembril 
lahkunisöhtu vii! Mägi villas Brommas. 

Samuti viibisid siin külalistena pr.Alma Martin N.Ca 
rolinast ja prl. Pille Jaason Sidneyst. Mõlemad võtsid 
osa Akadeemiliste Naiste Maailmakongressist Helsingis ja 
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tegid peatuse Rootsis. 
29.oktoobril toimus Eesti Majas diskussiooni õhtu tee

mal "Meie noorte probleemid". Diskussiooni avas sõnavõtuga 
vii: A. Mägi. Kõige elavamaks kujunesid sõnavõtud oma kor< 
teri muretsemise vajadusest rotäiustele Stockholmis. 

Aastapäeva kommerss ühes perekonnaõhtuga peetakse lau
päeval 28. novembril Eesti Majas. 

Kr. Joost 
Rot: Vii: 

G ö t e b o r g i s t  .  

Erakorralisel Konvendi Koosolekul 9. mail 1959 võeti 
tegevliikmeteks vastu: Olev Krämer, Jüri Aus, Valdor Kane 
ja Jaan Kann. 

Peale koosolekut oli presiidiumi poolt korraldatud ke
vadsemestri kohviöhtu hotell Viktor Rybergi ruumes. 

17.veebruaril 1959 võttis konvent vastu hotell Viktor 
Rydbergi saalis korporatsioon Filiae Patriae Göteborgi Osa
konna. Siin üleval näete fotot sellelt vastuvõtult. 
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22.Oktoobril 1959 valiti uus presiidium järgmises 
koosseisus: 

Roti x ConfrI Kalle Norrand 
Roti xx " Valdor Kane 
Roti xxx " Juhan Aavik 
RotiOldi " Rein Hillar Nuudi 

Konvendi ametnikeks valiti: 
maglcolorum ConfrI Vaabo Lumila 
mag.refenendi " Ivar Derrik 
maglcantandi 11 Väino Kui das saar 
EKK-1 22.oktoobril 1959 voeti tegevliikmeks vastu 

rebane Vello Sepp. Peale koosolekut pakuti pr.Norrandi 
poolt osavõtnuile kohvi ja küpsiseid. Rotäiused paluvad 
pr.Norrandit vastu võtta südamlik tänu külalislahkuse eest, 

Chalmersi tehnikaülikooli on lõpetanud confrII Erich 
Puna (masinaehitus), Sven Vikman (masinaehitus) ja Ülo 
Riiner (keemia), 

Chalmersi tehnikaülikoolis töötavad assistentidena 
confrII Sven Vikman .ja Ülo Riiner. 

Uppsala Eesti üliõpilaskonna sekretäriks on confrI 
Olev Krämer. 

Presiidium on otsustanud pidada aastapäeva kommerssi 
21.nov.1959 Chalmersi üliõpilaskonna vanas üliõpilasmajas 
n.n."lopphusetis". Peale kommerssi on perekonnaõhtu. 

Jüri Adila 
notMi: 

Kevadsemestri kohviõhtult Göteborgis 
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Kevadsemestri kohviõhtult Göteborgis, 

L u n d i osakond, 

24.veebruaril 1959 pidas rebane Peeter Aavik oma kohus
tusliku referaadi vill Ilu Käbina kodus, Landskronas. Pea
le referaati oli hubane koosviibimine. Proua Astrid Käbin 
oli kaunistanud väga ilusa laua maitsvate roogadega. Koos
viibimine kestis kõvasti üle südaöö ja lahkuti ülevas mee
leolus, tänades pererahvast kõigest südamest. Loodame, et 
sarnaseid koosviibimisi veel palju tuleb. 

24.aprillil pidas osakond KKK ja EKK vill Aleksander 
Danieli kodus Eslövis. Peale koosolekut korraldas proua 
Katja Daniel meile ilusa õhtusöögi. Koosviibimine kestis 
üle südaöötundide. 

Samal koosolekul võeti tegevliikmeks vastu rebane Peeter 
Aavik. Uus tegevliige on sündinud 8.märtsil 1936 a. Kure-
saares. Lõpetas 1957 a. Hvitfeldtska gymnaasiumi Götebor
gis. Alustas edasiõppimist hambaarstide ülikoolis Malmös 
1958 a. ja detsembri kuul samal aastal tegi odont.kand. 
eksami. Leibcantus: Ma lõbus õllepruulija. 

Senior Aadu Toomes tegi suvel automatka Austriasse ja 
Lõuna Saksamaale. Koondise liikmetest veetsid oma puhkuse 
Lõuna Rootsi ilusamas suvituskohas Bästadis vill Käbin pe
rega ja vill A. Kalmet. Vahetevahel külastas neid ka vill 
Jakob Velitar Fjälkingest. 

19.septembril 1959 a. korraldas EKL-u Lõuna Rootsi koon
dis oma korralise õlleõhtu Lundis. Koos oli 25 kaasvenda. 
Õlleõhtul andis EKL-u Lõuna Rootsi presideerimise senior 
Aadu Toomes korpiRotalialt üle korp. Fraternitas Liviensisele. 
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Koosolek avaldas sügavat tänu senior Toomesele tehtud töö 
eest. 

Sügiskommerss peetakse novembri alul vili Ülo Käbina 
pool Visslandas, kuhu sõidavad kokku kõik kaasvennad üle 
Lõuna Rootsi. 

Lundis viibis külas vill Jaasoni vanem tütar Austraa
liast Sidneyst, kes ajutiselt õpib Saksamaal Heidelbergi 
ülikoolis. Peatus Lundis vill Kalmeti juures. 

A. Kalmet 
RotJfii; 

Inglismaalt teatatakse et viiI A.Lossmann viibis septembri 
kuul haiglas kus tal kõrvaldatud mingisugune "mass" mis 
sooltele vajutanud. 

Tema memuaarid olla juba masinal ümberkirjutatud ja 
pääle mõningate väiksemate muudatuste ja täienduste tege
mist küpsed kirjastustele saatmiseks. Loodame neid peat
selt trükituina näha, 

Baltimores abiellus rebi Edward Tarien prl. Jutta Oli-
via Laamaniga. Laulatus toimus St.Markuse kirikus ja sel
lele järgnes pulmapidu esinduslikus "Southern Hotelli" bal
lisaalis. Seltskond oli öhturiietuses ja orkester hoolit
ses muusika eest. Külalisi oli ka New Yorgist ja teistest 
keskustest. Noorpaar sõitis pulmareisule Kanadasse. 

Rebi E.Tarien töötab keemikuna Baltimores. 

Täienduseks "Meie Sides" nr.4 1956 avaldatud fotode 
nimestikule. 

1. Maja õnnistamine. Pildistatud aias kneiptoa ees. Pildil ca 
250 rotalust daamidega. 24 x 18 cm. Hää pilt. 

2. 3.4.1936 Kevadkommerssi perekonnaõhtu. 18x12 Hää pilt. 
3. 9.11.1935 Perekonnaöhtu-ca 300 inimest 18x12 " " 
4. 16.3.1934 Külaskäik Lembelasse 18x12 " " 
5. 29.3.1934 S.Maripuu juures(Viival,Tobre) 14x9 Rahuldav. 
6. 24.10.1935 Külaskäik korplAmiticiasse 18x12 Hää pilt 
7. 1936 a. presiidiumi foto. " " 
8. 4.4.1936 Kommerss 24x18 " " 
9. 20.3.1934 Purgatooriumis pärast värvide 

andmist. OldiJ.Pedak, värsked värvikand
jad Viival ja Hergauk 15x12 " " 

10. 7/8.2.1934 Rebaste kommerss.Kheiptoas. " " 
11. 1935 a. EKL-u esindus 24x18 " " 
12. Auvalve konvendis confrI 

Friedrich Lille kirstu 
juures 18x12 " " 

13. 25.10.1935 Istumine purgatooriumis Jüri 
Adila ülikooli lõpetamise 
puhul 14x9 " 11 

Kõik ülalnimetatud fotod on vill E.Viivali kogust. 
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Korp.' Rotalia Rootsi Koondis. 

Stockholmis ,1a maial (väljaarvatud Göteborg ja Lund). 

V i l i s t l a s e d .  

1. Adila Haris, civ.ing 
2. Arro Henno, agr. 
3. Avara, Enn, ing. 
4* Eistrat Artur, jur. 
5. End Arvo, rer.oec. 
6. Jalakas Paul, jur. 
7. Jaos Mihkel, agr. 
8. Joost Kristjan, mag.agr. 
9. Just<uk, Eugen, civ.ing. 
10. Jüris Martin, jur. 
11. Karupää Leo, agr. 
12. Keller Artur, rer.oec. 
13. Xint Tõnis, agr. 
14. Klauren Vambola 
15. Konradson Theodor,rer.oec. 
16. Kool Karl, theol. 
17. Thorn< (Koorits) civ.ing. 
18. Käo Anton, ing. 
19. Kärsten August, ing. 
20. Lepik Martin, rer.oec. 
21. Lindma Karl, rer.oec. 
22. Lindorg Neeme, ing. 
23. Luht Mihkel,dipl.ing. 
24. Luik Herman, agr. 
25. Mägi Arved, rer.oec. 
26. Onno Aleksander, agr. 
27. Ots August, jur. 
28. Pajuste Eduard, dipl«ing. 
29. Pale Aleksander, rer.for. 
30. Peta Alfred, rer.oec. 
31. Pllkk Herman, rer.oec. 
32. Rava Gustav, jur. 
33• Sikk August, dr.phil. 
34* Sotter Kalju, rer.for. 
35. Taarale00 Oskar, dipl.ing. 
36. Tedro Richard, ing. 
37* Tiitus Bernhard, agr. 
38. Toomes Juhan, dipl.ing. 
39* Treufeldt Ain, ing. 
40. Truusööt Ants, civ.ing. 
41. Truusööt Mihkel, rer.oec. 
42. Uluots Erik,Jüri, arch. 
43. Vasur Endel, ing. 
44* Vatsel Armand, civ.ing. 
45* Ventsel Alfred, mag.rer.oec 
46. Viival Ernst, rer.oec. 
47. Äro Enn, civ.ing. 

Hantverkarbacken 7, Sandviken tel 
Sänkhagsvägen 5 B, Sollentuna 
Sirapsväg. 20, Stockholm-Enskede 
Niesastigen 5» Stockholm-Johanneshov 
Huddingevägen 353» Stockholm-Älvajö 
Sanatoriegatan 19, Ulricehamn 
Box 819, Upplands-Väsby 
B j örksundslingan 2 II, Stockholm-B andhagen 
Trollesundeväg.155» " " 
Lidköpingsväg. 9» Stockholm-J ohanneshov 
Brunnsgatan 18, Stockholm C 
Tallbacken 2, Rotebro 
Tmsenvägen 8 V, Stockholm-Johanneshov 
Karlagatan 36, c/o Ekblom, Karistad 
Nellingsgatan 7» Norrköping 
Vinstvägen 1, Stockholm-Hägersten 
Hantverkaregatan 78, Stockholm K 
HMstholmsvägen 17, Stockholm Sö 
Inteckningsväg.14, Stockholm-Hägersten 
Äsvägen 5» Solna 
Stramlj vägen 20, Stockholm-B romma 
UIvsbygatan 33» Karistad 
Klubbacken 81,c/o Tamman, St.-Mälarhöjden 
Hagmaiicsvägen 21, Umei 
Ehrenstrahsväg.3» Stockholm—Bromna 
Skolvägen 20 B, Lddingö 
Götaforsvägen 32, Stockholm-Enskede 
Myrmarksvägen 17» Stockholm-Stuvsta 
Dellensväg.25, Stockholm-Johanneshov 
Myre, Ervalla 
Kungsladug&rden, Box 5013» Ifyköping I 
Essingesträket 9» III» Stockholm K 
Kommunala Realskolan, Älvsbyn 
B rändströmsgatan 10 B, Gävle 
Lammgatan 10, Alvsjö 
Fönraltaregatan 3» Sundbyberg 
Manhemsgatan 1, Stockholm-Hägersten 
Bolmensvägen 1, " J ohanneshov 
Gesällgatan 9» Västeräs 
Förskottsvägen 15» Stockholm-Hägersten 

—do-
St.Erlksgatan 81,IV, Stockholm Va 
Spelvikevägen 18, Stockholmr-Älvsj ö 
Stövelvägen 16, Stockholm-Hägersten 
. Köpmazisgatan 7 III» Sundbyberg 
Nockeby vägen 36» Stockholm-B rooma 
Tästermovägen 71»c/o IkeAerg, Älvsjö 

557 47 
35 01 20 
94 46 83 
48 61 82 
47 21 73 

86 19 27 
47 76 92 
39 06 25 
20 82 31 
84 14 85 
59 67 48 

19 77 53 
50 13 60 
44 39 25 
19 67 69 
82 50 19 
26 09 03 
171 31 
46 49 50 

37 82 56 
65 84 28 
86 50 92 
57 55 48 
19 28 98 

51 22 64 

28 88 57 
18 46 58 
48 37 87 

45 36 49 

31 99 08 
47 94 77 

26 38 89 
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B.'vil.' .ia tegev]ükmad. 

1. Ahman Heino, med. 
2. Goibatschev Roland, phil. 
3.  Haneon Sven, ing. 
4. Helmvee Eugen, rer.oec. 
5.  Hiis Gunnar, med. 
6. Kaho Arnold, agr. 
7. Kartus Einar, chem. 
8. Kint Oole, phil. 
9. Kool Rein, med.cand. 
10. Kool Ülo, ing. 
11. Kruus Kaarel, agr. 
12. Paas Rene, med. 
13. Raiend Ülo, phil. 
14. Reinson Otto, ing. 
15. Taar Oskar,jur. 
16. Teär Jaan, phil.cand. 
17. Tief Jaan, ing. 
18. Toomes Juhan, B.Eng. 
19. Uibopuu Hans, ing.chem. 

L.#i: la reb: 

1. Bode Manfred, ing. 

Provineialläkare distrikt, Sävar 
Egilsgatan 17 A, Uppsala 
Glasm&larevägen 5» Stockholm-Bnskede 
Vaealunden 3 B, Ludvika 
J ohannesbäcksgatan 32 B, Uppsala 
Kolsvagatan 2 A, Köping 
Grimstagatan 87, Stockholm-Väilingby 
Svederiborgsgatan 32 B, Uppsala 
Vinstvägen 1, Stockholm-Hägersten 
Läggestavägen 11, Stockholm-Bandhagen 
Egilsgatan 17 A, Uppsala 
Kubbegatan 27, Stockholm-Enskeue 
PrästgSxdsgatan 3 A, Uppsala 
Harpsundsväg.133» Stockholm-Bandhagen 
Stenlid, Stenkullen 
Idungatan 1 A, Stockholm 
Tomt rät ts vägen 28, St ockh olm-Hägers te n 
Bolmensvägen 1, Stockholm-Johanneshov 
Box 1258, Grythyttan 

87 22 03 

19 77 53 
47 60 16 

94 27 74 

86 32 22 

48 37 83 

Lidköpingsvägen 40, Stockholm-J ohanneshov 

G ö t e b o r g i  K o n v e n t  

Vilistlased. 

1. Aasa Karl, rer.for. 
2. Adila Jüri, rer.oec. 
3. Andrekson Avo, civ.ing. 
4. Kuldaasaar Väino, civ.ing. 
5* KSstner Martin, rer.merc. 
6. Malm Friedrich, rer.merc. 
7. Milles Jüri, jur. 
8. Mölder Karl, rer.merc. 
9. Saietok, Vitold, dipl.ing. 
10. Horn Hans, dr.chem. 

B: vii: 

1. Ennok Toivo, rcr.merc. 
2. Kuulep Otto, rer.merc. 
3. Mäsak Helmar, rer.merc. 

Tegevliikmed. 

1. Aavik Juhan, ing. 
2. Aring Lembit, rer.merc. 
3. Aus Jüri, phil. 

Lammelyckan 17 B, Göteborg 23 90 56 
Dr.Sydovsgatan 10, Göteborg C 20 64 05 
ibäckgatan 3» Mölndal (ametis) 18 72 27 
Bl&svädersgatan 20, Göteborg H 53 26 17 
Kopparnyrntsgstan 5» Göteborg V 45 48 73 
Villa Klint, Lerum 0302/115 51 
Hjalm.Selandersg. 2 C, Göteborg ö 25 30 32 
(Xnvägen 9 A, Göteborg S 40 06 14 
Blidvädersgatan 29, Göteborg H 53 06 56 
Öiimvudsgatan 7» Göteborg 20 57 95 

Tredje Länggatan 36, Göteborg C 14 83 66 
Baazgatan 34» Mölndal 27 61 50 
Hag&kersgatan 9 A, Mölndal 27 30 60 

Dr.Bex gatan 7 B, Göteborg C 
Hotel Heden, Göteborg 
Iskällareliden 15 C, Göteborg S 40 59 70 
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4* Avatare Märt, ing. 
5» Derrik Ivar, ing. 
6. Kain Vanbola, ing. 
7* Kann Jaan, rer.merc. 
8. Kane Valdur, rer.merc. 
9* Krämer Olev, rer.pol. 
10. Lumila Vaabo, ing. 
11. Malm Priit, ing. 
12. Nelberg Veiko, ing. 
13• Noirand Kalle, ing. 
14* Nuudi Rein, ing. 
15* Puna SrLch, ing. 
16. Riiner Ülo, ing. 
17• Tedro Sven, arch. 
18. Vikman Sven, ing. 

L^L.* ja reb." 

1. Sepp Vello, phil. 

Södra Vägen 74, Göteborg S 
Vandgatan 3, Göteborg N 
Hagevägen 23, Göteborg-Sävedalen 
Storgatan 21, Göteborg C 
Tand&sgatan 2, c/o Nilason, Göteborg 
Galcppvägen 9 B, Partiile 
•on TJtfallsgatan G-27, Göteborg N 
Villa Klint, Lerum 
Syster Emmasgat.7»c/o Lind, Göteborg C 
örgryte Stomgata 24, Göteborg S 
Västanvindsgatan 12 B, Göteborg H 
Blackavägen 58, Göteborg 
Kullegatan 14 a,c/o Svanquist, Göteborg 
Solvädersgatan 38, Göteborg H 
Omvägen 1, Göteborg S 

Box 3186, Lerum 

16 28 02 

26 48 24 

44 11 29 

0302/115 51 
20 84 59 
40 43 63 
51 11 50 
23 67 00 
18 14 26 

44 16 75 

L u n d l  0  s  a  k  o  n  d  .  

Vilistlaaed. 

1. Daniel Aleksander, med.vet. Föreningsgatan 1 A, Lund 
2. Kalmet Alfred, rer.oec. 
3* Käbin Ho, med.dr. 
4* Toomes Aadu, med.vet. 
5* Velitar Jakob, agr. 

B.*vil.* ja tegevliikmed. 

1. Kurol Mart, rer.oec. 
2. Rämmal Kai j ula, med. 

St.Södergatan 59 IV, Lund 
Laearettet, Landekrona 
Astrakanvägen 9, Lund 
Boi 28, Fjälkinge 

Planteringsvägen 46 III, Ängelholm 
Lagerbrin^evägen 2 A, Lund 

156 78 
161 60/74 

220 11 

104 62 
220 92 

L."l* ja reb/ 

1. Aavik Peeter, med. 
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