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S a a t e k s  !

Hoored! .tulevik kohustab Teid jatkama vanema 

generatsiooni tööd, et kindlustada enesele ja ühis

konnale paremad eksistentsi võimalused, Hakendage oma 

teadmised ja vöimed tuleviku Ülesehitavaks tööks nii 

oma rahva politilises kai ka kultuurilises elus. Hs* • 

va parema tuleviku nimel on moodne kasvatus ja Sppe 

töö ehitatud töö põhimõttele, mille realiseerimine 

toimub mitmesugusel teel Jks neist, nimelt i'he Ketiiod 

Qt Self-Activ % on rajatud Õpilaste isetegevuse pö~ 

himöttele* mii läbib punase joonena kogu nüüdisaja 

kasvatust* Yana kool tahtis valmistada noori ette elu

le tänapäeva kooli pü̂ id on tuua elu kooli. Õpilaste 

vaba vaimne isetegevus on paljudes meie keskkooles 

löidnud väljenduse Õpil iste omavalitsuse allüksuste 

nimelt ringlen ja nende sektsioonide, tegevuses Ise

tegevuse kaudu kui seda teadl.LVult Ja süstemaatili

ne.! f* teostot alase Icasv^wi no? ä iseseisvaeks ja 

tahtetugsvaiks koäassltotks- Sösxasjaks jääb. et meie 

aegr mis täis vCitlust ja võistlust, vajab mitte ai

nult haiitud ja hääde teadmistega, vaid ka algatus- 

vöimsaid ja tahtejõulisi inimesi kes suudavad elus 

orienteeruda ja kellel ei puudu enesekriitika* Heie
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©lu vajab noori, kes omandanud kindlad ilmavaateli

sed alused, kes suudavad töötada iseseisvalt ja luua 

uusi väärtusi meie rahvuskultuurilises elus.

Kai tänapäeva hariduspolitika sihiks on kasva

tada noori Isetegevuse kaudu iseseisvaiks loovaiks 

inimesiks, siis on õpilaste omavalitsusel ja sell© 

ringidel täita suured ülesanded. Tartu poeglaetegüm- 

naasiumi humanitaar-ring, koondanud arvuka õpilaspe

re enese iimber juba realgümnaasiuad päivil, on jul

galt astunud ülalmainitud kõrgete sihtide -^enistus

se. Räesolev töö on üks ta eluavaldusist* Loodame,et 

humanitaarring 00a tegevusega kaega aitab süvendada 

rfifiis :r. >o; ij kui ühiskonna miniatuurse algrakke ss 

öpi • vastutus*» uam t  tuleviku eest ja lähe *da£. ■ 

õpilasi *Xu realiteedileo

</. Adams on
T«B. G «fcum^nitaur-rt ^ i

hooloaja•

K o o r i l e  !

01 :;e vaadelnud päikese purptucaet kerki 

varakevade vkrisewtl örnul hon»ikuil?^01e *e närg 

ud, tervitab eluandjat päi 3t kogu D Imitaev

r.oodusr -

Koor olla - on v:'iv päikese tSusengul, hominitett 

ärkamisel* *£unda värisevat ©rutust kai hirmu eel 

keskpäeva palavuse - vaevarikast, kirjut ja huvi

tavat elu. Olla kui stardis eel tundmatuid kaugusi*



meid aassi tunnustatud jf. õ 1 gelcspeetavas vermis * 

Julgegem võitluses astuda ka s e l l ^ a g i . ;*.ee-

jättes sõprade je. fcaasinimeste teisiti r.ötleulst..

puudust. kuid M;lk see ei auutnuö kölfmtöda nonde

neolercatut. need oja. Ice..Ie leiba me sööme. Icelle 

püüetest ja otsinguist me olar:.e;

s ä ä lt  köiko a i iu l t  v .11 ja vr 1: . Ja ^egl-iSalt t -



i -■ . • alr on . i • .. tertiiš ;; ■ Iv: 

tud mis jäiib v«el minule teha! Tastuse leidinieeks 

libisegem jälle mineviku vaat abisse |a voxkeL. säält

veol on tarvis pusiyalo . iuf.evaid ju tahtejõulisi

'

Idasi, avastamatrte körrusfre poole nonde lu- 

. õriamuc tirraai või libisenud elu hairu-£ vussc leu - 

Ju siin - koolisici - kiu. seisame kui tuhande-

: C! fi tl'<

• • \ i



Biis mõista endile oeatud suuri kohustusi ja lootusi, 

^lakem väikselt, kord-korralt kindlanut pinda jalge 

alla luues j kuid kindlalt ja kõikumatult seatud sih

ti silme eos hoides.

Tulevik on reeie teha, sest ta kerkib oleviku 

ehitatud alusmüüridele!

Hüvitagem vüna, mis liig  habras ja ehitags;^ 

xiub elastsem ja kindlas, parimaist metallaet kuume

ma tulega ja ilusamais vormes. Vanaga rahulejäämine 

oleks mc paigaltammumine, olekn me surm* Kuid teo- 

tsegem h ii, et röömuga võiksime hüüda:

- Vaat* Tanu kaob 

ja varemetel ärkab elu uu sf ...

-.Konsap,

H ä n d *

Paul iiabrasohka,

Loidab veel kord 

läänes leek

ja peitub siis otsatus kauguses-. .  

fmta1 veel päike 

purpurpisaraid viimseid*

därskkaljudel seisavad kuused 

küürus nagu raskuse all, 

sest ülalt pilved neid ängistavad.
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Mänd üksik unistades 

näib olesklevat kaduvikus 

küll nUÜd.

*j?a vaatleb kaugeid rnaiöl, 

mis varjatuks raulle jäävad*

Uinu iiiabfir väsinult sirutab org, 

ma v&atai kuuskedest krconlt kõrgusse 

ahistet i::atsuseet 

sääl Ulev.l a l l a ,  

enne kui i -Hdes jäigistub mets 

ja döriigi: 

kiaend&b pae?’: •

Hlteki ji.??-' cm rada 

Itsaldet kšrgue©©, 

j;. >r b tun&sn

oma pilti l-j-kr.*- 

tältfijatae i< f. ai-er *

tCGlkind aaksa keelest 

Kiesrdo«

? a i n u 3

~t>al j.uol on olnud sageli ozaa arusaamine väär 

tuoteet* Isegi ort odoksaalseli ringkonnis on olnud 

oma voolud ja koolid, rä&kilita üksikuist isikuist, 

kelle väärtusta hindamised ja roalt aed pole sageli 

i-egi olnud stabiilsed. M i  näeme, et igal pool on 

ons väärtuste hindamine* Puudub kõikjal suur ja sü-



g&v usul 1.710 Imrooonlu. tfa^eli hiimatake* ai

nult prcjektiiveeiä vttärtusi. ajalugu näitab selges- 

tl, kui auureä aöjad on kaaaas kHlrmfi projektiiv- 

sete väärtuste hlmuctunisel. $11 on olnud suured 

vtfltlusetf kulla, nata jne* pUr&at* Kuld on ikkagi 

projekt::. Ivn© väUrtus, kuigi ta mu$ ar.dus t oa£ use sel- 

Sökohu, . m  püsiv vam* rro jaktiivsetel vBUrt^ot©!

• Imt!t n 11 i

jetetiJ. y ev väitrtuct© kohtame üiiöki suuremaid väär

tust, 1 leet fioiSrtaioneorv^aÄ kõik töieefi Yttartu*- 

■ - -oM •,.•<*> m  vuirittjöuati, nJU ainuüksi teab 

maiö t sge ?&fct? ja vaba kr*. *ru^ovus« mölote tavaliselt 

on rolntiivne* *Xn??«l vnidm/aö: on ooe, kcr;.

nuudab kõik*- Jälle: *£uf;ev on see* keõ or.

kölblloelt ja norualcelt turov*' Ibsen oaa ^Huhva* • 

vaenlasee* juhib taeid of/llo juurde* et MSii?  ̂ twwais 

on see, kes on köi^e enais üksi» Kõigil neil üefi~ 

nita ioone? on cr.a joftv: Öigufctw J* Öid ikkagi kt.Ige 

tugevam on l&ppWle löpuka noe, kes on usulineIt tu~ 

£ev. Usulised väürfcuoed on ikkagi kSige körgensaä* 

3eäa oi pruugi aeil toestada, aee Ilmneb liristufjü 

Opetucoet; ja ol\iot köi^e pan. ni. vtiär tuste hinda- 

mioe pCh jakfl on ininiene iee. xcsrdunuol Kandi (1724- 

-* IBom) j&rgi leiab init^ne iee onöaa noraalneid 

nõu&nlci ju püüab oeega aerule jUrgi elada•tfiDiendub 

on turvo moraalselt *elu<!Uu Ainult siis on sotsiaal

ne atrulrtuur turev, kui 1:8lk kcorkölaot uvad om, alu 

Uldiete u3uliute ja njor^l^ete UHaSciist*? jHrri* ‘-uid



Kristus ütleb: "Vaia on kiil- .ulmis, utra liha nõdc • 

Cn toosti loomulik, et initsene oksib, sest ta liha 

on tõepoolest nö&er. Kuid on tähtis, et ininien suu

dab en£ parandada# Selleks on£i ttavis arendada vai- 

taujöudu* vainno vCi® oi pühjene ilaalikul vt&xau ah

nitsemisel ega tea piirjtna (meseüloiidi-mines, vuici 

vaimne Vöits peab p8h,jeneaa ainult arraastusel* ragu 

prof* vr.Älok-iffjeff ütleb, on armastus vaimao vC5imu 

kSrtferri koisxa jn kogu seesmine tuum* '"laliiulr Oolo- 

rjev ütleb: " Kiiri k on usklikkude kogu# JNende kogu, 

kes usuvid - mida? KCige pealt ristiusus Jut Xc t* 

kes on armastus. Kuid kas vcib t Osiselt uakuda ar~ 

cKiStumse, 2mi inimeses endae ed. ole awfftost.' uos- 

ga ai ole kirik kitt* aizaüt m  ude, v a M  ka 

armastajate kogu** Kristi» tSÜait: "Ajana oott

vihtraeM < Ön22i 3Ä & £  ralä, kes teifi ära Tammuvad, tefo- 

ko jftöd uöile, S m  ,teX£ vih^3ivsLa Ja puiuge r*ende 

ee^tP ka* t&-12m 1H ® & te&rad Ja teid ta&& kinaacvetd, 

et te võiksite saa£a ö&a lisa I^ o ik s , k©£ ta«ra* oxun 

kuid nr r ü prc^* r&läuto, "toob atids* v&ia

— ,>  nii särmtliwi, et tas-a(pa teacag kiiiv va-

7 fi r A Ü  pift&stöv, et oi ole raske suarteet kohu&~ 

vsfcXo k&lduna • ** Jilis pole ka 1k & , et ise- 

§1  "ristust m  maa^an vöiauga kiusanud* >»äf;u prof* 

^lekfcejaff väidab, "nlieb Adler ossa *Individuaal - 

peüliholooGi&ö” võitapüüdmises Jröici inimeol toimin-* 

CUte baasist"* VÖimupUlidod jar 1movaÖ peamiselt kah

te suurte gruppi: 1 ) loomulik £rupA;t kello püüded 

on kooskDlas ümbritsevate sotsiailoludega. 2 )2eine



grupp on sageli patoloogiline, ebaloomulik kee s5

de karakter ei ole küllalt püsiv ja veendumused on 

kõikuvad, kergesti muutuda k& teiseks tüübiks.Kui-

käsitlemine viiks meid liiga kaugele? seepärast lõ

petan Wilhelm Wvndtl loova sünteesi seadusega ais 

cölab järgmiselt; "Taimiise arenemise tagajärjel 

siinnib alaline väärtuste suurenemine, nii ulatuvad 

vaimlised väärtused sfääridesse, mida ei saa hixrn - 

ta dollarites ega paberimarkades* Kes selle peale 

vaatamata on nendele väärtustele sisemiselt vastu-

‘

vene inimsoo kodumaa!"

C,de B.

Hengeke kui nõvvas*

S X i t s,

Taivan kcirgen sinkjanahan nigu ‘/ilgus 

lautusest nigu kowest satas hc.Tr. .tist,

Pilvi takan sai8 tan kuu nin; las mahedust 

Uude piramen tähekösi hääbus - uaha tilgus

Kopli takan, köivi vahel sinkjaid juuni hiilis 

uss ’ast sanna taade näie juuskman luxnmutist 

Kua takan, kavven hainamaa pääl hanipajjest 

satas litrid nigu höbet« Uangen 1 alliskive

helgis.
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r«.-:vutu, vclulov, tc. ö im ^ u  ^ruebav pöli '.. - :i:: r ust

rai 331. TütadLiaif * iöpmtut.

la et nagu xSbtä u ..uasâ c it T itt t&£ nt r-■ 

püaraellt söödat ai .‘••näe t iiv :. 3 olid v:~ it* ,

na ruskes ohus*. . ihtuaea ^„roce<5 töi-v-cta - -

i :• . - . t \.; ■ : t 1: 

selgi, fcuivaei liir^ajua viUitasiä ijwsfctüt > 'tis 

dunuc varsi . tan^isic  taat et* sum ae- i■■*>

»el, 3a aaõolÄSt inil st Itt&ast

tuld nrfu tandisilni lagedal sool &§* © . r11*11 
ainult rohelist rett jookST^te 3Laij^te; 

kõmisev, terashall taevas.

üaailn tukastus, adal tuba oli 1 ..ani t is  e, 

niöt suitswina 30 chku irüus £oause xc lõhnu euit 

yfcrtade icok&ukeritud linust. Ahjus* I m  ~ . s väi 

tuli, tuba oli pime* Ja oee puaaaie pi: • •- u :' 

nuxicfe^akeskel t o s  höögur helle -

* Pt lQ&rtat► Seinapalkide t  ^lösait t l^-Lese^t ~ - 

t m  k&l*®QQlu loixm ja süaisustil aeiivoX hiili 4; *



kuulas ja mõtles- uerikaru tundis mõnu Icuulata me-

■sunciusid pööraselt pehmetena,, soetades lapiiait pa

let, nagu vajuvad padjad, tea möte eksis kaugel möö

da laiu vesi, kaugele tagasi oma käidtid teele. Ja 

mia ai ole kÖik selle aja sees juhtunud. Aastaküm

nete pikkune iga tallatud laineid, lõhutud sügavat 

vett; rebitua karedaid köisi rakus käsil. Q i? kui 

valju oli rännatud jumala päevi,pikki ja tenni

seid, ristatrxi meredel, otsitud õnne, kuid ei lei

tud ^eda* Ja nüüd olid Saarina päevad täis saamas 

ä n  oli elu väsitanud tema*

Kord ainult oldi noor; üksainus kord, £ord 

oli ainult* avaraid veevälju, suuri laasi ja päikeste 

lindude laulu, Jumal oli lasknud teda elada et ta 

piai ueelepärast elu elama > ühest raskusest teise

mata libedal laeval* magatud vähe, vfrvukene ainult

exk see oli va;

tanud ristluisžse valu, jalgadesse vaevama jooksja 

p ui na va 3 a näriva Ja mure näris südame ümbex nagu 

mürgine uss, nägematu, viirastuslik. See oli eluaeg 

sõitnud nagu raske raudvanker üle ta südame vajut :\- 

nud sinna valusad jäljed,
(järgneb)

1 ekuraas s m  el ora id 3 oomus el 0. *



ilitS

on nägematu käsi. 1'oomelt helbe ii langeb.

On nagu nuttu Õrna. annast taevararmul,

ja puiesteede hämaruses tlbib jalapaare*

Lõhn hajui mullal, pöösail, toomeöitel valgel1 

see lõhnas suigutavas, kevaloöde alge il 

on surut vastamisi palju, palju huultepaare.

Hina Ja käsipall-

Juhtus minuga, armsad sõbrad ja kail 

v£Sltle;ja&? sihuke lugu, et ühel laupäeva oh tui ei 

olnud mul äkki kuskile minna. Poole päeva murdsin 

pead selle üle, mis teha või võtta ette Õhtul ag< 

kas tee vöi tina, midagi mõistlikku ei tulnud meel-



iiJ\a€*s üd i I : taisele x..a ja korrale, 

ktu elutseb asu vai;- koe. , ; .ipsberr. kee cr. 1 -

Icuädas raia ko&dlväiinamit ‘koolmeistreid kutsutakse - 

üagu tJupsberg imulia, et omi kuskile pole 

ninna 3a igav, nii kohe seletama, et lauudlcui tule 

aga minuga öhtul kaasa võimlasse. et on keskkooli

de käsipallivõistlused, kfcvad paaria koos ja vä#a 

huvitav vaadata*

j.ott - ja mis jäi mul üle? Kell 7 õhtul olit e

gi võimlus, n; itasin Jupsberg Xt saadud priipääse- 

tahe ette ja trügisin sisse,

l o oli rahvakist. o'**oi. ?uhk noored, poisid 

ja plikad; r 5nel vomimU* i peas. mõnel käes.huik 

istusid seinte äärü Pö‘r X olx keskelt p-aha la*

sellest ma kull aru ei saan-1  iuxisln 3a takseexi*- 

sin neid kriips# küli jt hIu! arvasin at keegi 

on tõestanud iiiin mönda geomeetrilxet probleensi

hästi ei ole

i.aua ei saanud ma a juurelda selle probloe-

1
valged püksid jalas ja ilma käis te ta särk sel ji*t ■ 

i ees vahtis igasse kiige ringi ja näis aa&u ka

lagi otsivat, ä ü s  näri ta taind j., tuli 'rohe minu 

poole, tundsin ta äfca - seo oli Jttpberg ise*





? >lm poissi, prisked ja turjakad kui pühvlid,jook

rid mu jalust maha. Uks andis põlvega ribide vahele. 

i sine pidi peaaegu mu käe seljatagant väi ja vääna- 

j a ja kolmas 10i küünarnukiga mul vile kurku. Roo-

ii

toimi de. nüüd ettevaatlikumalt ja põikasin igakord 

I::9rvale. Icui mõni mu poole tuli,

Yeidi aega sain nii laveerida, kui Jupsberg

panin oma toru undama na- 

iresireeni. Küll, küll, aitab, an< 

mulle käega märku,

Hagu vile käis, nii kõik jäid seisma. Jupsberg 

lõi ühe mehele pateti käega õlale ja ütles - 

isiklik riga".

ja. ' Takseerisin 

:oissi igast küljeöt, et kus tal on see isiklik 

iga. Alles lõpuks märkasin, et tal ühe silma peal 

oli sinine muhkJ Pagana terav silm sel Jupsbergil, 

t niisuguse pisikese asja ära nägi!

Siis nägin, iraIdas üks poiss kükitas? palli-

rõngas, KÖnga küljes rippus i u tükk kalavc rkxi 

Jee pidi olema korv. Jüpsberg vilistas jä lla .Wfi’eh~ 

niline viga ,” ütles.

Sellega olin nõus ka mina. Uuidugi tehniline 

viga on see, kui korvil pole põhja all.
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Aga see mäng oli sihuke kiir© või kuidas seda 

peab ütlema, et mitte teragi ei saanud aega seal juu

res mõelda.

jtkki pall lendas nagu siuhti mu kõrva äärest 

mööda rahva sekka, Jupsberg vilistas ja hüüdis 

1 «gümnaas iumi vü 1 j aviske!

Aga keegi ei hakkanud esimest giimnaasiumi 

välja viskama* im sain irangust juba taipu Ahaa see 

on nii et nad tõrguvad vastu ega kuula Jupsberg! 

sõna - näevad, et tal pole tublit abilist Ja siis 

otsustasin uu oma autoriteedi maksma p'*nna , lf.8ngu~ 

tempo oli mu keha j/, vainu kõtaud soojak* :’u n *ip— 

paaln keset platsi ja krarjužln* Esimene gumfcÄSiiic 

vEljs!

Keegi ei kuulanud d n d  o ü s  em isln  ©& viha

selt ühe poisi, kos kandle seljal hr 1 , ölast kinni 

Ja fcarjaaln: kas kuulete minge vüljö.

JtQ*3berg vilistas ja *xli kohale. Poiss kuk~ 

kus valju hliglega protestecrina kuldas nii cUro 

rsa pean Tfclja minema, mul pole ju veel nelja viga? 

Uina aga põrutasin peale Vaitl Juuksed on Teil 

sassis, püksicäär rebenenud nina otsas koeranael 

ja kael pesemata! VÖi pole nelja viga! Ktill on!

Karss* väljal

Jupsberg oli m  kõrval ja sosistas,: : uss,£ra 

tee skandaali, kui sa mängu ei tunne! ira tee ise 

midagi, täida ainult täpselt, mis na k&sin.

üeakiill, mõtlesin. Kui n i i , siis nii. On ju 

kole keeruline see spordi värk.



jälle vile Ja j&rgrniael s^rundil kaks 

poi. o jalgfi ees pikali ja kiskusid ükstei

a* ä 3̂ 5 palli * Jupaberg vilistas*, "Pall pooleks,” 

hüüdis ta mulle.

&ul oli t <5kus ulike soome puas* Kaheksa tolli 

puhas* :er& . l-nl uoolekf* si ’ a pooleks* üötlesin 

TÖtsii; issi ja taiulüi, lõikasin palli katki n ,gu ' 

k&T$8t3t

.■:.:a kuo si ir, ub läre. õnneks aga 

h&r; -eas t  ̂ 13a tagw . puhv * ja Jupsberg

1 tles* ©•; • o . .. on !Ut>i. »:ina &l tiris ta ruttu 

saalist ä:;a --inna vii il* sasse tupp*- tugusi ju eele-

*io ^  tabn&pjn jiucala eest., jaa ei

saa aru , kul&M e nii tuuv. *röit> olla!

Teisel pool vilega jooks&a ei

j 'Xidud.. ?$isin puhata

Siis üga Jups^er^: ,ul;i ja ütles et nüüd

on tean* t:äng. nüüd vöid vötta aega laua taga Läk- 

uuersti s ali* L"le 3aali oli t$mmatud maailmatu 

Tark, pool-' i seisie pooltosinat pilkasid

ja pildus palli kä^&t kiit te*

Jupsberg ronin körge redeli otsa ja vilistas* 

3elle järele h* cksoid plikat raängima. :>oe oli juba 

rahulifcuia aiUv> i-kki Jupsberg viliatas j&Lle ja 

ütles; Uus pall.

Ma võtsin ruttu laua alt ühe uu<* palli ja 

viskasin platsile# ICfcik vaatasid r&ind aljakate 

nägudega ja pail visati tagasi. Ma ei f,aanud mida

gi aru,



Varsti Jupsberg vilistas jälle ja ütles; aeg 

t̂ uiia! ila Tütoln afcnakuulelikult kella, mis ©u kuea 

oli ja panin põrandale.

Jupüfoerg ei saanud siu teoviisiet aru., T& üt

les iüuiie üle Sua) i "^i&e ,u t ! ‘

2 ime oat - see on ju ingl lae keel Ueäa elö 

tunneme . 'ilma out - seati «■ ue*; räljal

T$tain kella ^a visl. in ta ,vatud ohualmast 

Täija. * *

reale 3&1X* ei maleta mu a*iõ*gi 011 nagu 

ingi kisa, karjuti rist, et \ on hull ja mind 

> ■'it T ü d i  välja. Täie la fcee&vmt-.. e Suli» allfre 

tanaral.

lUBSna aöbrad ja k^- v ?vr', :.e;j, , ei &eel cU 

ruulle pömugi see käsipalli-virtse.; fc

j*., .y zi)■

üpilaakonna tegeruaebT 

semestril*

õpilaskonna otsene tegev: v& a j «5;dut> r .>̂i&e

icaudu»' yldi.;-0 t; '• -3-. . .5.̂ ' > "-.1.1. yc

m<5ö<5unud aen.eotr ii vaatXet.e ri ;id*: * :gevust. T.ui 

srveatada kahe kooli Ühend sinine,cfe &aasask£inud olu

korda,, vöib üldiselt rahulduda ringide tegevusega* 

-‘rillst kiitust vä&rib raaöioring Ta korral

das semestri jooksul oma liikmeile 8 referaatkoos- 

olekut, pätü e nende veel töökoosolekud.



-  2C

Agarat tegevust on näidanud Ic* karakusrin^ • 

Xshju ainult, ex ta auures tööohinas on kaldunud 

vuljapoole oma tegevuspiirkonda, kuna ringi erialas- 

oe puutuvat tegevust on avaldatud vähe. i^urskasring 

korraldan mõjunud semestril 1 reieraatkoosoleku,

1 huviühtu, deklaciatsiooni võistluse ja teeohtu»

Pitf&e selle andis ta viil ja seinaajakir ja "leek” . 

Aii-siis tööd on tehtud palju ja seda tuleb hinna

ta. Ainult seo töö ei ti&a sobida pUülkirja alla; 

'Kare kust öö".

VOib oualiaelt rahulduda looduateadusterin&i 

tööga, rai» avaldus loodu&oloo-, keemia- ja geograa- 

fiaruhma kaudu»

liomaulcelt tegutsesid humanitaarringi usulia- 

eetilino ja ajaloo sektsioonid. kärkima peab ka hu

manitaarringi novellivöistluse väljakuulutamist.

spordiringi korraldusel algusid koolivaheli- 

&ed käsipall i-vöisrtlused kahe miinuse süsteemiso 

Võistlused kestavad pr&ogu&i. flaga tavalist1 olid 

spordiringil ki^ks korda niidalus miinf/utunnid.

lering uluiitas maleturniiri koolimeistri 

nimele, mis pr aet;ufci vultab„ oumuti korraldas ta 

valktumiiri#

iluna eespoolnimetatud ringid ühel või teisel 

viisil on avaldunud mingisugust tegevust, siis foto

ring ja kujutava kunati ring kiratsesid täielikult# 

Aujutava kunsti ringi tööd pidurdas peamiselt küll 

tema hiline tegevusalgus.



ta v6r£leoisi vaene.

llriti korralikult tegutses b  kooperat Ü “ . .a~

o 3 s oma üle tiaögiga alguskap ital i <5pi3 askõnnule

'

HuinanitaarrLng Icorraldao reeciel 12 .veebruaril 

kell 5 Ijb klassi3 re:era at koosoleku, iras refereeris 

hra J Kimmel teemal: "KojmsuniSE Iral religioon*'. Ligi 

X ooleteisetunnilis es ettek\ndes raidus tas referen: 

kojamuniömi pCajalikult

ajaloolaste ja teadlante käaitiW i, oteuseiri ja hir 

fl&'igui<l konasunisinibt j& anöi;; selge ülevaate komu-'

•t ■ . täi;

31tl es .arki teooria põhj enevufct ’ a. . r.;ej.

ar eruta: ; -/iie analoogil isust juöa: . . . i 

parm ouar ; - referent te venelta-e it eloonn .. au.-

itij

tugeva kollektxvietliSjäu joone lioÄivöttes kfcivyšt *r 

rei ere nt koa^imisfci hääd j:. -rar̂ ir ' ^io t ioidie 

ot b£äduse rais on ko&jcuftistl i»eus ca^ andiu; e*4a te -aul .



R  a a  -  o r x  11  k o r r a l o a a  , j  • v ' : e h -

lisel saai; 0jaamas viibimisel fcutvuneti põhjalikult 

saatja aparatuurist ülevaate Hiljem esitati tea 

3j3£V' te "Ringhäälingusse puutuvate küsimuste üle

0,T

T, P . humanit&arring 

km j< öäunuö semestri lepul vi:l;,. . cvelli-

vöi tlus määrates ühtlasi tööde ef. U  uisekc vii- 

nuc-.Qtiiht;; asvaks 2l * jaanuari, £unž nimetatud täht 

pä-r. zn iÜ tegi novelli esitatud poln*>. ::i : endas

õeke ajaks es m ati võistlusele kuus novelli Auhir.

ftamiskomisjon, koosseisus pr. h.Ottae. hr A.Vaigla,

apii 0 Elevant, £*Pillikse ja A.i^anilov, hindas

eaiiatuc* novellidest parimaks märgusõna vriile üI j 

eeitatuo novelli 'Ifaviku ranaaöele’ kroonis 

salle teise auhinnaga, ümbriku avamisel selgus ka



auhinnatud novolli autor - IVr kl, õpilane 

B* Konflap.

Auhinnatud novelli alpus leidub käesolevas 

numbria.

"Ingi-aa Juhatuste i a n a i lfu3 fcooaeoiaud 

fr&eeoleval gezaestril»

rotcrin;g juhatus: S.fJatto Xlr - juhataja, 2,.:.uik 

Vfx - juhat*-j j. h i ja ;**7aaro XI-> - :; i \jatoirce- 

taja *

jhipan itaar ~ringi juiiatusr, A»Tanilov JXr ~ juhataja 

W e llik a  rh  ~ juhataja abi, m  ~ kir

jatoimetaja, A*?aur Vii - laekur Jr. O.TIht - aoe- 

tita U i£ o .

liuuian.lt:i>-rriniri ajaloo-aektsloonl ;luh.i u." . oo-

kael 7h - Juhataja, tl*P8der IIIr  •* kir'at*;ir ja

ju ,1aun ;; Xr - öasetita liigoä

Hm- ; j: j . jlb ul i g -e e t il la o -oekt

B*Sookail 7h - juhataja, A,!üaur Yh - juhataja abi

ja 2?»?at ar Tn - kirjutoi&ötaja,.

ilarsj;uarinr:i .1 u3iatua; A.3elgis IIItb - juhataja,

^•Partfl IH tb  - Juhataja abi, A .uem IIItb - kirja

toimetaja, Ü.MÜikolöon Hrr - kirjatoimetaja abi ja

A.Laulc liir * laeürur#

Kujutava Kunsti :?inftl juhatua: H.Välk I7r - juhata 

ja, IC «Pillikse VTt - 2d.rjatoit.etaja ja S.Lipp IXIr

- laekur*






