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E.V. Tartu Ülikooli
Üliõpilaskonna Ajutise Juhatuse

Aruanne (28 okt. 1936.a. - 16.II.38)

Tartu Ülikooli üliõpilaskonna Ajutine Juhatus kutsuti ellu Tartu 
Ülikooli Seaduse muutmise seadusest tingituna (Riigivanema dekreet ja 
Vabariigi Valitsuse otsus 14cokt<. 1936.a. - RT 83-1936), mille alusel 
Haridusminister enda telefonogrammiga 15.okt.36.a. Nr. 210, katkestas 
senise üliõpilaskonna XV Edustuse ja Juhatuse tegevuse.

Arvates 22.okt*36.a. nimetati üliõpilaskonna kuraatoriks ülikooli 
õppejõud dromedovet. Julius Tehver (H.M.kiri 24.okt.1936.a. Nr. 210).

Vchenegsels üliõpilaskondlikkude asjade ajajaks moodustati kuraa
tori poolt kutsutud ja seitsmesse eriteaduskonda kuuluvast üliõpila
sest ajutine üliõpilaskonna juhatus, millise koosseisu kinnitas* Hari- 
du smini s t e r 27. okt о 1936.a. (H.M.kiri 27,okt.Nr, 2413).

Ajutise Juhatuse ülesannetesse ja võimupiiridesse kuulusid kõik 
senise üliõpilaskonna Edustuse ja Juhatuse ülesanded, millised loen
datud 17.veebr.1931.a. Ülikooli nõukogu poolt kinnitatud Üliõpilas
konna põhikirjas § 21 ja § 68, välja arvatud § 21 p,j. - ja § 68 k, 
1, ja m.

Rahaline ja varaline tegevus sündis endise Edustuse poolt koostatud 
ja üliõpilaskonna põhikirja § 81 alusel kinnitatud eelarve juures.

Üliõpilaskonna ajutine juhatus pidi lõpetama oma. tegevuse, kui as
tub E.V.Tartu Ülikooli seaduse § 85 alusel uus Üliõpilaskonna Esindus 
ja Juhctus.

Aluseks võttes Ülikoolide seadust (RT 78 1.okt.37.a.) peatükk IV 
lõige 2 ja Haridusministri korraldust 18. jaan. 38. kutsus üliõpilask. 
ajutine juhatus ellu uue üliõpilaskonna Esinduse 1.veebr.1938.a.

Vastavalt uue esinduse poolt 7.veebr.38.a. Vastuvõetud ajutisele 
kodukorrale, kinnitas Tartu Ülikooli Rektor uue juhatuse isikliku koos
seisu 17.veebr. 38.a.

Ajutise kodukorra kohaselt kestsid Ajutise Juhatuse volitused kuni 
eelnimetatud kuupäevani, misajast arvates tolmus tegelik asjaajamise 
üleandmine. Majanduslik revideerimine teostati tehnilistel põhjustel 
leuni l.veobr.1938. Sooga on ajutise juhatuse tegevuse kestvuseks olnud 
27. okt. 1936. a. - 17. vocer.2 933.a., missuguse aja kestvusel on peetud 
50 juhatuse koosolekut.

Sol puul Üliõpilaskonna Ajutine Juhatus esitab käesolevaga Haridus- 
ministrile oma tegevuse aruande, missugune revideeritud revisjoni toim
konna poolt:

E.V.Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna Ajutine Juhatus algas tegevust 
temale Heirdusministri poolt antud kodukorra alusel (antud 27.okt.1936) 
astudes kokku avakoosolokuks 28. okt ,1936.a., leus jaotati juhatuse liil-

alljärgnevalt:
Sein, Heino
Кореrmann,Valter
Leurmann, Irene

moto ametid
1. Esimees
2. Abiesimees
3. Sekretär
4. I abisekretär
5. II abisekretär
6. Laekur
7. Abilaokur

Puhk, Salme
Kirsiväli, Verner
Jürgenson, Erich 
Suursööt, Helmut

põllumaj .
usu 
filosoofia 
arsti 
loomaarsti 
mat.-loodust, 
õigust.
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Toimkondade juhtideks otsustati kutsuda endised XV Edustuse toim
kondade juhatajad, kui nad selleks nõusolekut avaldavad.

Läbirääkimiste tulemusena jäid esialgul tegutsema neli (4) endist 
toimkonna juhti, lama viie (5) toimkonnajuhi kohad tulid täita uute isi
kutega.

Toimkondade isiklikkude koossoisudo moodustamine jääti toimkonnaju- 
hatajate kompetentsi,sooviga, komplekteerida need võimalikult laiemal 
alusel. Hilisemalt kinnitati isiklikud koosseisud juhatuse poolt.

Palgalised ametnikud ja Üliõpilasmaja personaal kinnitati endises 
koosseisus.

Rovisjonitoimkond nimetati kuraatori poolt, vastavalt kodukorra 
§ 10-le, Juhataj.valiti loomaarstiteaduskonna üliõpilane Viktor Vassil
jev. .

Kuna endiste toimkondade töö katkestamisest oli möödunud juba kaks 
n’"da' at ja vaheajal asjade ajamiseks Igasugused volitused puudusid,siis 
oli orusarmesusi asjade korrashoidmisel ja üleandmisel - monos osas ka 
lälllc. 107-1 raslusttokitavald. Samal ajal suhtuti teatavates ringkondades 
Ajubiso Juhatuse togovusolo koguni vaonulikult.

Et toimkondade ülevõtmisel tekkis viivitusi, üliõpilaskondlikust 
asjorjrmisost ja majandamisest puudus ülevaade ning senine majanduslik 
asianjemino kannatas - siis korraldati volituste võtmisel esmakordselt 
üliõpilaskonnal о välisrovisjoni. Soda selleks, ot lchtistosso küsimus
tes? о sõlmist tuua ja alust saada korrapäraseks edasitöötamiseks.

Revideerimist toimetas ülikooli revident-Instruktor hra Mihkel Lii
nat 20.nov.- 10.dots.1936.a., kusjuures revisjoni ulatus ja tulemused 
esitati vastava rovldoorimiseaktlna. Ilmnes senise laeka j о toimkondado 
asiaainmisos mitmesuguseid puuduseid, millele likvideerimine
anti Ülikooli Valitsuse otsusel 28.dots .1936.a. üliõpilasasjedo Prorek
tori lahendada. . . _ . . , ,

Välisrovisjoni tulemused näitasid, ot senine arve- ja -noKp-dem-, 
kus arvepidajateks sageli ilma kogemusteta toimkonna juhatajad ja Semu,- 
kogemustelt nõuetele mitte vastav laekur oi täida küllaltki suure läbi
käigu juures nõudeid. Ka oli arvepidamine paljude oriisikuto.yaho- oim- 
kondadosso killustatud ja oi võimaldanud seetõttu eelarve täitmise kon
trolli. mokkisid arvepidamises bilansivahod, milliseid veis ^irjut^.^^ 
võid asjatundmatuse arvele. Sagedane laokuri-rvopidaja yahopus Valmis- 
ts dolümontido üleandmisel lahendamatuid arusaamatusi ,mng fiktii ySoid 
puudujääke. Noile obamooldivntole kogemustele ja revisjoni tulemustele 
puuincdos, ".Soti arvopidomiso atol põhilisi muudatusi. Töötati Idl‘ 
Ü8Ü pr.ncll mnksma uus 1n0kn ja arvopidmiso lihtsustatud kord, arvates 
1,пт)р,ё937.0. (prot. 18.mrts 1937.a.). .
---*zona-ta seniso üliõpilasköögi raamatupidaja ülesandeid ja anti 
terve üliõpilaskonna (kaasaarvatud toimkonnad) arvepidamine tsentrali
seeritult ühe alalise ja palgalise raamatupidaja teostada (prot,12.voob.

’ ;tläcorimiso tulemused näitasid ühtlasi, ot majandus kui kolge 
tähtsam alal üliõpilaskonna piiratud eelarve juures nõuab suuremat hoolt;

4 vastutust. Samuti on lubamatu, ot nii tähtsat, laia ja vas- 
tutusrikast ela juhib juhuslik ja vahelduv isik. Puudus majandamisest 
n-lnv^-do asjaajamises valitses ebaühtlus: Igal toimkonnal oli isesei
sev raariatupidamino-asjaaj amino. Maj endustonduskonnng dis^kui
°?Lr4nc WStsi, mistõttu tull kr. 2417 kanda kahjumina. Järoldus, kui- 
gõrd paraSmatu oli alalise asjatundliku ja laiade võimupiiridega isiku 

inst Selleks nimetati uus na j andus toimkonna juhataja palgaliseks majan-

nilutedos tomn1o toinkondado r^11S0
-naos kõõluva sõna kolgis ma j anauocküsi*iu>-t Oo.
-n-oscmausoiuht ja rometupidaja omavad kõige parema ja alalise 

ulovshtonrohn1istost 3110 uuo korru põh sl koostud Л1-
õpilaskonna eelarve komisjon, kuhu kuuluvad majandus^ juhu, -cocur ja 
raamatupidaja (senini puudus selleks kindal kord.).
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Eolarvo kinnitaks üliõpilaskonna Esindus ja solle töötamise šärc. 
lo valvaks majandasojuht.

Uue instituudi loomisega langes ära vajadus majandustoimkonna jä
rele ja soo likvideeriti Ajutise Juhatuse otsusega arvates 1.apr, 1937. 
(prot. 18.mail s.a.). ‘"L

Seega oli üliõpilaskond juhatuse osas saanud lisaks senisele pal- 
galisolo= asjaajajal о vool kaks palgalist amotniklu: majandusjuhi ja 
raamatupidaja. Sellega näiliselt väljaminekud palkade osas suurenevad, 
kuid asjaajamise ratsionaalsuse ja lihtsusega võidetakse soo ehk mitme
kordselt tagasi.

Ajutise Juhatuse ettevõetud uuendust õigustab ehk soogi, ot hiljem 
on samu mõtteid avaldatud ülikooli ringkonnas.

Asjaajamise ülevõtmisel oli 1936/37. a. eelarvest kr 12.000.- kulu
sid tehtud kr 9.200.- ulatuses. Sooga jäi kasutada enam kui viie järel
jäänud kuu väljaminekute katteks kr~2.800.-, milline summe suhteliselt 
oloks pidanud kõilzuma kr 5.000.- piirides.

Juba ülevõtmise momendil oli eelarve lubatud piirid ületatud Kcha- 
lisokasvotuso. Üliõpilaslehe ja Tervishoiu toimkondados ning oolarvo- 
sumad lõppemas Majanduse ja Välistoimkondados.

Sooga seisti paratamatuse oos üliõpilaskonna omaabi summadest ja 
orlsissotulokutost koostada llsaoolarvot, päälogi, leus vajalikuks osu
tusid hädapärased korrastustööd. Eelkõige tingis seda Ma. j andus toimkon
na. seisukord.

Lisaeelarve koostati tasakaaluga kr 3,600,- , millest Majandustoim
konnale läks kr 2,900.- (prot.18.voobr.1937.a.).

Seejuures tuli kokkuhoidu teostada ülejäänud toimkondade arvel. Üli
õpilaskonna ärisois 1.aprillil 1937.a. oli tasakaalus kr 56.693,65 .

1937/38.a. eolarvo koostati kr 17.000,- peale, kuid ülikoolilt lu
bati vald kr 13.000.- .

Solle eelarve täitmisel, vaatamata pingutustele, on ülokulutusi ol
nud Kehakasvatuse, Tervishoiu ja Välistoimkondados, arvestades nonde 
elavat tegevust. On aga Juhatuse arvest välja makstud Majandustoimkon
na. kaudu üliõpilaskonna usaldusarsti palk, milline summa otsustatud 
Tervishoiu toimkonnalt sisse nõuda ja sellega ülekulutused katta (prot. 
7.voobr. 1938.a.).

Päälo solle osteti umbos kr 1.000,- ulatuses vallasvara, teostati 
üliõpilasmajas remont kr 1.300.- väärtuses, samuti kaeti köögi ümber
ehitamisel varem Edustuse poolt ülikoolile lubatud kuid eelarves otto- 
nägomata kulutusi ca. kr 2.000.- ulatuses. Viimane summa oli Majandus- 
toimkonna eelarvele suuromaks hoobiks.

Sooga, kujunos üliõpilaskonna eolarvo täitmine 1. voobr.1938.a. järg
nevaks :

1937/38 eelarve ............................................................... kr 13.000.-
Eolmisto aastate üksikuto toimkondade .

eelarve ülejäägid , ................... u 3.594.-
Torvishoiu toimkonna võlg.................................  . ”3.000. -

Sellest on kasutatud 
kasutamata

kokku: kr 19.594,
. . " 17.660,
. . " 3.916,-

Scoge jõuaks üliõpilaskonna majapidamine jooksvatest majanduslikku
dest korratustest uueks eelarveaastaks välja.

Uue Ülikoolide Seaduse maksmahakkomisoga oli lootust saada üliõpi
laskonnale vabamaid majanduslikke võimalusi, kuid selles ollakse pet
tunud, kuna senine eelarve leidis suurendamist 1938/39.a. osas vaid 
kr 1.000,- võrra.

Arvestades suuri üliõpilaskonna üritusi, nagu XIV SELL’i konverents 
Tartus, CJE VII olympicad Pariisis, Soomo-Eosti üliõpilaspäevad Helsin
gis, SULT, ’ 1 suve ja. talvoolympiaadid, korrospondontslaskovõistlusod 
Eosti-Soomo-Saksa vahel jne. - oi olnud lootagi, ot onda kitsaste eol- 



nrvosumclege välja tullnkso. Vastavaid summasid hnngiti tõotustena 
hrre Riisivanomnlt, ülsilutolt cmotisikutolt ja avalikkudo korjandus
tega. Nii saadi tegevusaja kestel väljastpoolt erakorralisi sissotulo- 
kuid Urmorgusolt kr 5,500,- ulatuses, mis toob välja 40^ korralisest 
оolarvostJ ----- 1-----------------------

Soe näitab, kuivõrd raske on tegutseda üliõpilaskonnal senise kitsa 
korr-.liso eelarve piirides, kus oneti osa võtta tuleb kõigist suuroma- 
test rnhvus volle Ustest üliõpilaskondlikkudest üritustest. Paratamatult 
kipuvad vastavates toimkondodos tokkina ülokulutusod.

Kitsad majanduslikud võimalused on keelanud juhatusel koguni tar
vilikke delegaate välja saata ja meie oostkostjaiks on pidanud niena 
naabrid.

Majanduslikkude raskuste kõrval on võidelda tulnud organisatoorsoto 
raskustoga. Sageli on vahetunud juhtivaid isikuid just sellel ajal, kui 
noid kõige hädalisemalt vaja olnud. Ülevaate selles osas annab juhatuse 
liikmete ja toimkonnajuhatajatо isiklik koosseis tegevusaja kestvusel:

Amot
Esimees 
Abiesimees 
Sekretär

I abi sekretär

II abisokr.
Laekur
Abilcokur

Nimi 
Sõin, Heino 
Kopormann, Valter 
Lo.urmann, Irene 
Puhk, Salme 
Maiste, Malmö 
lürк, Niina.
Puhk, Salme 
Maiste, Malmö
Mürk, Niina 
Laas, Silvia 
Kirsiväli, Verner 
Jürgenson, Erich 
Suur sööt, Ho lmut

Tegevusaja kestvus
28.oktoobrist 1936 - 16.veebr.1938. 
28,oktoobrist 1936 - 16.veebr.1938. 
28,oktoobrist 1936 - 9,dets,1936.
9,dets.1936 - 22.apr.1937.
22.apr.1937 - 6.sept.1937.
6.sept.1937 - 16.voebr.1938.
28,oktoobrist 1936 - 9.dets,1936«
19.dets.1936 - 22.apr.1937.a.
12.mai 1937 - 6.sept. 1937.
6.sept.1937 - 16.veebr.1938.
28.oktoobrist 1936 - 16.veebr.1938.
28.oktoobrist 1936 - 16.voobr.1938. 
28,oktoobrist 1936 - 16.veebr.1938.

Toimkonnad
Välistoimkond Laurmann, Irene 3.nov.36 - 3.dets.36.

Sein, Heino k.t. 3.dots.36 - 5.märts 37.
Elken, Jüri 5,märts 37 - 22.apr.37.
Kopormann, Valtor k.t. 22.apr.37 - 18.mai 37.
Alamäe, Jaan 18.mai 37 - 16.voobr.33.

Üliõpilasleht Prtolpoog, Valter 3,nov.36 - 2.dots.37.
Puusepp, H. 2.dots,37 - 16.voobr.38,

Mejandustoimk. Mäokala,Rudolf 3.nov.36 - 26.nov.36.
Suursööt, Helmut k.t. 26.nov.36 - 18.mai 37.

” " majandusjuht 18.mai 37 - 16.veebr.38.

Kohalis k. bmk. Suurs öö t, Helmut
Hanko, Erich

10.nov.36 - 14.dots. 36.
14.dots.36 - 16.voobr.38

Puhk, Salme 
Oja, Karl 
Laas, Silvia k.t.

10.nov.36 -
22.apr.37 -
17.jaan.38.

22.apr.37.
17.jaan.38.
- 16.veebr.38.

T orvi sho iut о im. Ei 1 s oi, 11mer 
Sepp, L.

V sho ndusbür о о 
Lugonslnuc Vaikmaa, Osvald

3onov.36 - 1.dots.37.
1.dots.37 - 16.vcobr.38

3.nov.36 - 16.veebr.38.
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Nagu eelolevast nähtub, pidid sageli juhatusoliikmod täitma Üksi
kute toimkondade juhatajate kohustusi. Seejuures Ajutine Juhatus tegi 
kõik, mis seisis tema võimuses, et täita jooksvaid üliõpilaskondlikke 
ülesandeid ja akuutsemaid päevaküsimusi edasi viia. Püüti igal juhul 
kanstöövõmelust anda ajutisest juhatusest oomalsoisvatolo ringkonda
dele, Kahjuks oi leidnud juhatuse heatahtlikud katsod küllaldasi taga
järgi, mistõttu kõik ettevõtted teostati enda jõududega.

Tegevuse üldosas võiks ühes colpoolnimotatuga loetleda järgmist:
1) ümberkorraldatud üliõpilaskonna senine majapidamine. Väljatöötatud 

ja molmsma pandud uus laeka ja arvopidcmiso kord. Ametisse palgatud 
aj mduso juht ja raamatupidaja. Rahaline asjaajamine tsentralisco- 

ritud. Eelarve kontroll ma jandus juhile jne.
2) Algatatud ja sõlmitud ajutine koostööleping Tartu ja Tallinna üli- 

Õpi lask on dc. de vahel. Täpsamate üksikasjade väljatöötajaks ja vastu
võtjaks jääksid korralised esindused.(Prot.8.jaan. 37.a. ja 2.voob. 
37.).. Kokkuleppe alusel on tulnud Tartu Üliõpilaskonna Ajutisel 
Juhatusel esindada Eesti Üliõpilaskonda ja pidada sellekohast kirja
vahetust.

3) Vastavalt kokkuleppele S.Y.L.-ga (Soomc-Ugri kongress Tallinnas - 
suvel 1936.a.), korraldatud "Liivi Rahvamaja Kapitali0 heaks avalik 
korjandus lehtedega, mis tõi sisse kr 868,90 ja valuutas Ls, 150,- 
Nimotatud sumina kanti Fonno-Ugria vastavasse fondi (prot. 29.jaan.37)

4) Välistoetustega on korraldatud esmakordselt korrespondents-lasko- 
võistlused Eosti-Soome-Saksa üliõpilaskondade vahel 26-27.nov.1937, 
kus tuldi võitjaks, näidates väga kõrget laskotasot ja korrates ühe 
maailmarekordi ja püstitades ühe maailmarekordi.

Käsil on üliõpilasiaskurito organiseerimine klubisse. Selleks 
mitmel puhul läbirääkimisi poetud Sõjavägede Staabiga (prot.6,sept. 
1937.a.).

5) Aidati kaasa Ak. laloklubi ellukutsumisel, andes klubile kasutada 
üliõpilaskonnale kuuluva inventari ja ruumid nii asjade kasutamiseks 
lrui võistluste korraldamiseks.

6) On läbirääkimisi poetud Ülikooli Valitsusega, et võimalduks stipon- 
diumi luua soome üliopilasolo Tartu Ülikooli juures õppimiseks. So
da vastutasuna Helsingi üliõpilaskonna stipendiumile, mida on kasu
tanud üks Tartu Ülikooli üliõpilane. Seniajani valitseb selles as
jas ebanormaalsus: Helsingi Üliõpilaskond annab Tartu Üliõpilaskon
nale stipendiumi, iso aga vastu ci saa. EKL annab Helsingi ja Turu 
üliõpilaskondadele, kuid iso vastu oi saa. Siin tuleks vahekorrad 
normeerida (prot.20.nov.1936 ja 21.jaan.l938.a.).

(Poaltoodud punkt 6 kuulub Valistoimkonna osasse lk. 6 )
6) Osa võetud esindajate kaudu väljaspool üliõpilaskonda toimunud . 

akt s 1 о oni dc s t:
1. Rchvuskogu valimise komiteest - Tartus.
2. Balti kongressist 12.-14.juunini - Tallinnas.
3. Riigivolikogu Tartu valimisringkonna Rahvarinde juhatusest.
4. Vabariigi 20. juubelipidustuste ooltööde komisjonist.
5. Üksikute organisatsioonide aastapäevadest ja pidustustest.

7) Toetatud eelnevate aastate eeskujul kultuurilisi üliõpilasorgani
satsioone:
1. Akadeemilist Meeskoori
2. Akadoomili st HÕlmuklubl soomckoolckursust
3. Akadeemilist Laskurklubi.

8) Ülduliöpilaskondlikko üritusi:
Üliõpilaskonna aastapäeval l.dots. 1936. , . 1
XIV SELL konverents Tartus ja Tallinnas 28.apr. - lomain 193\.a.

.mai üliõpilasball Tartus 1937.a.
l.mai törvikrongikiik 1937.a.
Üliõpilaskonna aastapäevaball l.dots.1937.a.



6

10)

9)

Ъ loüliõpilnstolo korraldatud priilõunaid. Kulutused tehtud 
—-lopi-csköögi Tcroihoiutoiinkonna arvel. Nii anti sooviavaldus
te peajal priilõunaid II som,1936.a. seitsmele (7) üliõpilasolo jn 
I sen. 1937.a. ühoksclo üliõpilasolo. J '

du.
Loinldesom asjaajamino ning tegevus toimus üksikute toimkondedo kau_ 
Toimkondade tegevusest võiks mainida järgmist:

Välis t оimkond.

Toimkonna tegevus kannatas sagedasest toimkonna juhatajate vaheta
misest, mistõttu osa tööst tull toha üksikutel juhatuse liikmotol

1) Tähtsama ja ulatuslikuma ettevõttena toimus Tartus ja Tallinnas 
28. apr. - lemai 1937.a. XIV SELL’1 konverents, kus osavõtjaid 
väliskülalist oli üksikute maade järele: Soomest - 12, Lätist - 
18, Loodust - 44 üliõpilast.

Somast ajast arvates tuli ajutise juhtuso esimehel asuda 
SLLL1 Liidu presidendi kohustesse.

Vaatamata tuntavatele majanduslikkudolo ja organisatsiooni
listele raskustele võis konverentsi tagajärgedega rahulo jääda.

2) CdE. XIX kongressist Pariisis 7 - 19. aug.1937.a. Võeti osa esin
daja kaudu.

3) IX Soomo-Eosti Üliõpilaspäevadest Helsingis - 25.-28.sept.1937. 
voeti osa ametlikkude esindajatega ja korraldati üliõpilasoks- 
kursioon.

4) On poetud Tartus kolm korralist SELL keskbüroo istungit, 
I - 28,29.nov.1936.a.

II - 20,21.märts.1937.a.
III - 15,16.nov.1937.a.

5) On Uliõpilaskonna nimel vastuvõtt korraldatud:
Rootsi üliõpilasokskursioonilo 4,- 10. juuli 1937.a.
Helsingi üliõpllastcatrllo
Soome saadik minister Hynnisolo 30.nov. 1937.a.

6) (Vaata lk. 5 - soome üliõpilase stipendiumi asjus)

7) On saavutatud Raudtee Valitsusega kokkulepe CJ.E kaarti statuudi 
asjus, mille alusel kolk CJE. üliõpilaskondade liikmed sanvad 
E.V. raudteedel 50^ hinnaalanduse vasta,va formulasri ottonäita- 
mls oi.

Samuti saavutatud põhimõtteline nõusolek SELL kaarti statuu
di asjus. On nõutud ka teistelt SELL üliõpilaskondadelt, et ees
ti üliõpilased saaksid sama hinnaalanduse teistes maades.

8) Stipendiaatide vahetuses on kinni poetud endisest korrast, mil
le järele igal semestril on võimaldunud ühel Tartu üliõpilaskon
na lnnsvõitlojal õppida Helsingi Ülikooli juures.

Omapoolsolt oi ole majandus võimaldanud vastustipondiumi 
anda.



9) Praktikantide vahetuse alal on viibinud:
Poolas - neli eesti üliõpilast,
Eestis - kaks poola üliõpilast,

Tehnika ala üliõpilased vahetusid Tallinna Tohnikaüliõpilaskon- 
na arvel.

Üliõpilasvahetuse alal Soomega:
Soomes - kolm eesti üliõpilast, 
Eestis - üks Soome üliõpilane.

Üliõpilasleht.

Senise üliõpilaskonna Edustuse asemele hakkas "Uliõpilaslchto" väl
ja andma Ajutine Juhatus (prot. 28.okt.36.a.).

Kuna "Üliõpilasleht11 seniajani oli Eesti Üliõpilaskonna häälekand
jaks, nüüd aga Tallinnas iseseisev Tohnikaüliõpilaskond tegevusse astus, 
siis mõlcmi üliõpilaskonna vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt jäädi va
na korra juurde, mispuhul Tallinna Üliõpilaskond nimetas peatoimetajale 
abi - asukohaga Tallinnas.

Volitustoaja kostel ilmus 13. "Üliõpilaslehe1' numbrit.
Kaksiknumbritona ilmusid 12/13 - 1936.a., 4/5 - 1937.a., 10/11 ja 

12/13 - 1937.a. Kokku ilmus nimetatud ajavahemikul ajakirja 24,5 trü
kipoognat ehk 3921 lehekülge. Üksikud numbrid on Ilmunud 1,5 kuni 3 
trükipoognalistona.

Üliõpilaslehe tiraaž oli 1500 eksemplari. Tellijate arv 800 ümber. 
Lugemi slauatoimkonnalo anti umbes 100 eksemplari vahetusnumbritoks.

Juhatus enda otsusega 29.jaan.1937.a. lubas "Üliõpilaslehele" aval
dada välismaale minevatele numbritele lisamiseks erilist ingliskeelset 
sisukokkuvõtot. Seda valis toimkonna summade arvel.

Häälekandja sisu on säilitatud varomsaavutatud tasemel, kuna toime
tus- ja trükitehniliselt on ajakirja edasi viidud.

On vahetatud välisüliõpilashäälokandjatoga materjale ja hangitud 
välisüliõpilasilt kirjutisi.

Kuna ajutise korraldusega suur osa alalisi tellijaid ajakirjast 
loobus, siis valmistas raskuseid majanduslik külg. Tänu peatoimetaja 
Valter Pärtolpoja ettevõtlikkusele, saadi sellest siiski üle.

Ila j a ndu s t о imkond.

"Ka j andus toimkonna küsimusega tull Ajutisel Juhatusel ulatuslikumalt 
tegutseda, kuld hilisonalt andis seo kõige paremaid tulemusi, - tänu 
coimkonnaj-hatcjalo ja majandus о juhatajale Helmut Suursööt' iie, kos 
suuro huvi j.a algatusvõimega läbi viis endise toimkonna korrastamise 
ja asjaajamise ümbororganiscorimiso.

Asjaajamise ja toimkonna varade ülevõtmist ci saanud toimetada,kuna 
endine me t. juhataja ci Ilmunud korduvate meeldetuletuste peale vaata
mata seda tegema.

Rovisj onitolmkonna nõudel 8.dots.1936.a. tolmus as j aajamisruumis 
laegaste avamine ja akti koostamine, kus juures viibisid juhatuso ja 
revisjonikomisjoni liikmed. Arvepidamise ja asjanjomniso kohta raamatuid 
egn dokumente ci leitud. Sündmusest tehti ettekanne Üliõpiläsproroktori- 
lo (prot.9.dots.1936). Hiljom politsoilino juurdlus oi toonul samuti 
selgust dokumentide olemasolu või knotsiminoku kohta, ja endise toim
konna juhataja surmaga lõpetati juurdlus.

Senine toimkonna asjaajamine likvideeriti komisjoni poolt ja avati 
täiesti uus raamatupidamine (prot.8.jaan.37.). *

Otsustati revident-instruktori rovideorimisakti järele üliõpilas
konna knssa-momoricli oncmotol ilmnenud maj.toimk. avansi ulatus l.apr. 
1936 - 30.okt.36 kogusummas kr 2,417.- kanda maj.toimk. arvepidamise 
osas kahjumina. Kuna asjaajamise raamatud kaduma läksid, siis puudus 



vastavas osas ülevaade avansi kulutuse kohta (prot. 22 .märts 37.^.) 
Tõenäoline tegelik puudujääk oli kr 507,- , millest kanti ette Ülikoo
li Valitsusele (prot.29.jaan.1937.a.).

Koa.- need asjaolud põhjustasid t cimkonnalo lisaeelarve korras toe — 
tuso,cndmiso, mille tõttu bilanss tunduvalt suurenes.

Üksilasjalikumast togovusost võiks nimetada:
1) Kuna puudus inventari üleandja, siis tuli selleks, et saada üle

vaade üliõpilaskonna varandusest, teha komisjoniga põhjalik in
ventuur, kusjuures tarvitati uut inventarimärkimiso viisi ja " 
koostati üksikasjalik akt. Soigusid mõningad puudused.

2) Senini puudusid juhatuse ja toimkondade palgaliste ametnikkude
ga kindlad teenistuslepingud. Mood sõlmiti vormikohaselt ja kir
jutati alla juhatuse voliniku poolt.

3) Üliõpilaskonna hoiusummad koondati senisest viiest pangast kol
me panka, mis võimaldas ülevaatlikuma ja ökonoomsema majandami
se.

4) Likvideeriti Üliõpilaskonna rahalise loteriiga, soosos olnud kü
simusi.

5) Akadoomiliso Kooperatiivi juures asuv Üliõpilaskonna kirjastus- 
fond määrati kindlaks kr 5.000.- peale (prot.22.märts 1937.a.).

6) On sisse, nõutud üksikutel organisatsioonidel Üliõpilaskonnale 
pikemat aoga tasumata seisnud võlad kr 1698,- ulatuses (prot. 
15.okt.1937.a.).

7) On astutud samme Haridusministeeriumis ja Ülikooli Valitsuses, 
et Üliõpilaskonna kasutuses seisnud ülikoolilo kuuluv inventar 
saaks kantud Üliõpilaskonna arvele. Samal ajal olid käimas lä
birääkimised seniajani aastate kostel mahakustutamata ja hävi
nenud esemete mahakandmiseks, mis leidis aset 1937.a. kevadel.

8) 1937.a. suvel teostati üliõpilasmaja söögisaalis osaline , köö
gis ja kogu majas täiolino remont ning veevärgi juures vähemaid 
parandusi-.

Ulatuslikumat remonti tingis asjaolu, et üliõpilasmajas oi 
olnud pikemat aoga täielikku remonti tõestatud.

9) Üliõpilasköögi hindade taso hoiti alla Tartu keskmise, kuigi 
köök kannatas toiduainete ja .puude hindade tõusu tõttu. Toitude 
alal pandi erilist rõhku toitvusolo ja puhtusele. Produktide 
hankimine toimus alalisilt valmistajailt, mis võimaldas suuro- 
meic reserve ja toitude hinnas vältida nimotamisoväärsot tõusu.

10) Üliõpilaskonna, raha ja väärtpaberite hoidmiseks muretseti raha
kapp’"" ja sisustati kantselei ning tois! ruume mööbliga. Endine 
inventar korrastati ja värviti.

Kohalise kasvatuse toimkond

Toimkonnal soist käsiteldava aja kostel eos olavusrikas togevuso- 
järk, eriti, mis puutub 1937.aastasse. Soo tingis laialdasemaid välja
minekuid, kui seda ette võidi näha piiratud eelarvega. Kuna asjaajami
se ülevõtmise momendil oli ära kasutatud lubatud aasta eelarve enam 
kui viie kuu ulatuses ette, pluss ülekulutused, siis soist! toimkonnas 
suurte raskuste ees. Abi tuli anda lisaeelarve korras. Arvestades 1936.
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anstast jääinud võlgasid . jn elavat tegevust 1937« aastal, näitas toim
konna arvete sois 1.veebr,1938.a. kr 1655,- ulatuses ülokulutusi. Nood 
kulutused otsustas Ajutine Juhatus katta juhatusel usaldusarsti palga 
arvel Torvishoiutoimkonnalt saadaolevatest sunmadost (prot ,7.veebr.38) •

Väljaspool korralist eelarvet ja toetusi on tulnud toimkonnalo 
tegevuse võimaldamiseks summasid hankida väljastpoolt, millistost ori- 
otsterbolistost annetustest tänuga tuleb meelde tuletada hra Riigihold- 
jn toetust kr 3= 000.- ulatuses. Kcrjanduslohtodogn teostatud avalik kor
jandus tõi sisse kr 770,-

Toimkonne tööd kokku võttes, saame alljärgneva togovuspildi:

1) 19,- 20.dots,1936.a. külastas Tartut Poola AZS (Warssaw) käsi
palli naiskond, võisteldes siin Tartu Üliõpilaskonna esindus
naiskonnaga võrk- jn korvpallis.

2) 23.vocbr.l937.a. poeti Tartus Üliõpilaskonna suusatamise esi
võistlused 10 klm suustamisos.

3) 7.märts il 1937.a. poeti Elvas 18 klm. suusatamise esivõistlused

4) 12,- 21.märtsini 1937,a. korraldati Üliõpilaskonna käsipalli 
esindus nais- ja mooskondadoga võistlusturnoo Lätti ja Poola. 
Saavutati silmapaistvalt häid tulemusi: võideti 18 ja. kaotati 
8 mängu, kusjuures hinnatavamaks võiduks tuleb lugeda võitu 
Läti korvpalli rahvusmoeskonna üle 51:21.

5) 15.- 17.märts,1937.a. Eesti Üliõpilaskonna maiо-meeskõnd saavu
tas neljanda koha esimesel SELL maleturniiril Riias. Oldi sun
nitud paremate maletajate haigestumise tõttu nõrgendatud moos- 
konnaga võistlema.

6) 21,- 29. aug. 1937.a. Eesti Üliõpilaskond võttis osa VII CYE olym
plaadist Pariisis, võrdlemisi suurearvulise sportlasperega.
Võisteldi kergejõustikus, korvpallis ja laskmises. Tagajärjed ku- 
jumesid üle ootuste häädoks. Nimelt saavutati kergejõustikus 
kaks esimest kohta, nonde seas üks uus üliõpilasmanilmarokord.
Ükstoino, üks kolmas ja 2 neljandat kohta. Korvpallis tull Ees
ti kolmandaks Läti ja Poola järele.

7) 25.-25.sept.1937.a. Eesti üliõpilassportlasod võitsid suuro üle
kaaluga XII SELL Olympiaadi kergejõustikus Kaunases.

8) 16.jaan. 1938.a. korraldati katsevõistlused 18 klm. suusatamises 
Tartus.

9) 28.- 30. jaan.1938.a. esindas Eesti Üliõpilaskonda IV-dal SELL 
Talv oolympi aadli Loodus (Zaraskis) vile liikmolino suusamooskond. 
Olympia tsüklis jäädi viimasolo kohale, tingitult teistel võist
lusaladel loobumisest. Norra karika tsüklis saavutati teine koht.

10) Üliõpilaskonna käsipalli esivõistlused 1937.a. meistri nimele 
toimusid 1936.a. II-sol ja 1937.a. I-scl semestril. _

Et 1938.a. meistri nimele alanud võistlused 1937.a.II-sol 
qomostril alles pooleli, siis oi saa noist ülevaadet pakkuda.

Kultuurioimkond

1) Korraldatud Vabariigi aastapäeva puhul 24.veebr.1937.a. rahvus
lik kõnolend.
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2) 12 .mail 1937.a. Tartus emadepäeva aktus.

3) Korraldatud ülikooli aastapäevade puhul kaks üliõpilaskondlikku 
traditsioonilist balli ja l.mail 1937.a. tõrvikrongikäigu ja

4) /alustatud rahvuslikku kõnolondu Vabariigi 20. aastapäevaks. Et 
oleks võimalik volituste üleandmisel tööd pidevalt edasi viia, 
selleks ametisse kutsutud kõnolonnu eri-korraldaja.

5) Ibirilälcimsi poetud üliõpilastele soodustuste hankimiseks teat
rites ja liklomisvahonditol (prot.3.dots.36), millised osaliselt 
soodsalt lõpetatud.

Torvishoiutoimkond

Revideerides toimkonna asjaajamise ülevõtmisel toimkonna majan
duslikku osa, soigus, et arvepidamises näidatud orisumasid tegelikult 
olemas oi olnud. Olukord oli alguse saanud 1932.a. Tartu. Tiisikuso Vastu 
Võitlemise Seltsilt hangitud toetuse kr 1.500,- kasutomisoga ja selle
kohaste edaspidiste lootustega. Toetuse kasutamise kohta jauta aruanne 
esitamata ja seetõttu loobus T:T.V.V.So edaspidisest toetusest. Aruanne 
ning sellega seoses olveNjusid unustusesse. Alates 1933.aastast 
eksisteerisid aga loodetud toetused toimkonna^risunmado11 nime all edasi 
ja selle arvel tehti suuri ülokulutusi, seda peamiselt usaldusarsti pal
ga arvel.

Mainitud tõsiasjad selgusid alles välisrovisjoniga,
Tomlconna usaldusarstilo makset! soega palk välja juhatuse summadest 

ja tekkis võlg kr 3,000,- suuruses.
Rondo olukordade avastamisega osutus toimkonnalo odasitogutsomino 

vormiliselt võimatuks. Esitati Ajutise Juhatuse kaudu palve sotsiaalm- 
nlstc^vluml Tervishoiu ja Hoolokandovalltsuselo, koostades ja lisades 
olomasolovrto andmete varal aruanne 1932.a. saadud kr 1500.- kasutamise 
kohta jn paludes vamm lubatud toetused 1932 - 1937.a. takkajärele välja 
maksta.

Selle aja kestel oli tekkinud ülokulutusi kr 2.118.- .
Sotsiaalministeerium, gi leidnud võimeliku _oiovat takkajärо1e tekki

nud kulutusi tasuda, NiS^asja likvideerimine Üliõpilaskonna, enda hooleks
Lohen Juso toomise võimaldas toimkonna juures asetsev torvishoiuf ond, 

milline oli ajajooksul omaabi summade arvel tõusnud kr 14,500,- peale. 
Üliõpilaskonna erifondide määrusega ettenähtud torvishoiufondi alammää
rana seisis kr 10,000,- ja ülckasvanud summasid võis kasutada oriots- 
tervotoks. - Vastavalt juhatuse otsusolo 17,jaan, 38.a. T.Ü.V. kirjalo 
5.jaam.38.a. määrati torvishoiufond kindlaks kr 10,000,- poalo ning üle
jäänud summast otsustati sisse nõuda juhatusele tokkinud võlg kr 3.000,- 
(prot,7«vr>obr. 1938.a.).

Sellega olid tekkinud arusaamatused likvideeritud, kuigi varomacog- 
sol unustused kalliks maksma läksid.

Samal ajal oli kogunenud aastate vältel hulk torvislohti. Enamuses 
jäi aga arusaamatuks, kellele kuulusid tervisi ohod, sest varcma.se korra 
järele olid tcrvislohod anonüümsed, ja puudus kontrollrogistor. Sellepä
rast asus toimkond seisukoha, lo,et *sso seataks vastav tõrvi sieht odo ro- 
gistroorimiso kord,, mida ka teostati. Ühtlasi muudeti soni valitsenud 
kord isiklikkude torvislohtodo täitmisel. Edaspidi oleksid tcrvislohod 
nimelised (prot. 26.voobr. 1937.a.).

Kuna puudusid kindlamad andmed eelmiste toimlcondado kirjavahetuse 
koht, siis muretseti sellekohane lnuc;vhond ja registraatorid, ot hil
jem tehtud tööst ülovaatlikum olukord valitseks.

LÖb.l ränki ml snd vastavate asutustega selgitasid, ot üliõpilaste abis- 
t^mino sa: ■ iol alustel, nagu soe teistel haigekassadel, osutus võimatuks 

varcma.se
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Soni.no korra jlirole edasi töötades tulnuks toimkonnal võtta kogu klii- 
nilino ravi enda kanda ehk loobuda abistamisost, sest puudusid summad 
Nii kaotaks toimkond üldse mõtte ja usaldus arstile makstud palk oleks 
väheste tuludega» Lähtudes noist seisukohtadest, et toimkond abistamise 
suist es pea.b ümber organiseerima, otsustas Ajutine Juhatus esitada Ha
ridusministrile vastava kava, mida tehti 23.sept.1937.a.(prot.22,sept. 
1937.a.).

Saadi suuline lubadus,, et vastavad punktid võetakse sisse üliõpi
laskonna põhimäärustesse, ning edaspidi toetussummade saamine kujunda
takse olukorrale..

Kaugema kavana, seisab Tervishoiu toimkonna viimine üldaigekassage 
samadele alustele ja toimkonna juhtimise andmine usaldusarstile kui ala
lisele palgalisele ametnikule.

Jooksvast tegevusest:

1) On muretsetud hädapäraseid abiriistu, esma-abi-kapp arstimitega, 
vererõhu mõõtmise aparaat jne. Varem tuli tegutseda ülikooli 
kliinikust saadud vahenditega.

2) saadi järgmised kokkulepped:
1) Ülikooli apteegiga: Toimkonna retseptidega lunastatavate 

arstimite hinna suhtes 40% ja patenditud ravimitelt 30-50% 
hinnaalandust. , ......................

2) Tartu Linna apteegilt samadel alustel kuni 15% ja käsimüü- 
gilt kuni 10% hinnaalandust. ,

3) Arstidega sõlmiti kokkuleppeid suuliselt, torvisleho täit
mise eost võtta tasu kr 0,75 .

4) Ülikooli II Sisehaiguste Haigla rõntkeniosakonnalt: 
Thorasoi läbi valgustus es, filmimises ja kontrastainote- 
ga läbivalgustuses.

3) Jooskvalt abistatud paljusid üliõpilasi. Üksikjuhtudel hangitud 
ravivõimalusi Sotsiaalministeeriumi ja Tiisikuse vastu võitlemi
se Seltsi kaudu. Samuti on erilistel olukordadel ravikulusid 
võetud toimkonna kanda.

Tänini puuduvad veel kndlakujulised kokkulepped arstilise abi vä- 
hendomise kohta laiemal alusel, kuid toimkond ja Ajutine.Juhatus loodab, 
nt need teostuvad lähemas tulevikus, eriti mis puutub toimkonna lõpulik
ku ümberorganiseerimisesso•

Lugemislauatoimkond

Lugemislauatoimkonna lugemislaud oli üks täielikumaid, kus 
peagu kõik kodumaal ilmuvad ajalehed ja ajakirjad. Peale sel., о 
Euroopa ajalehti ja ajakirju. Osa ajalehti ja ajakirju hangiti 
so alusel "Üliõpilaslehega”.

esitatud 
hulk 
vahetu-

Kokku -

Nii esines:
Kodumaa ajalehti 

ajakirju
— 26

90
erinummert 

!!
Välismaa ajalehti *• 23

ajakirju •* 55
194 erinummert.

Lugemislaua juures tegutses käsiraamatukogu.

Soni.no
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leveobruaril 1938.a, oll kogus toosoid:
Invontarisooritud 1046
Hõimuklubilt doponeoritud 

erinincstiku järolo 91
RA. Ponkomitee poolt RA,puhul 
nov.1935.a.annotatud raamatuid 445

Kokku: 1582 köidet

Aruantova perioodi alul oli kogus raamatuid ja brošüüro kokku 1375j 
soega juurdekasv 207 (neist brošüüro 49).

Rnrnatukogu täiendamine oi olnud summade vähosuso tõttu enamal mää- 
rai võimalik, leuna suur osa raamatukogule määratud summast kasutati 
raamatute ja clalhoitavato ajakirjade 'köitmiseks. Sollo poalo oli vare- 
mn vhom täholpanu pööratud.

Aõitmata ajakirju oli algul 1003 aastakäiku, juurde tuli 12 aasta- 
köieni , sooga praegu 1015 ak., millised ühtlasi inventari so eri tu ori- 
raamatusse. Osa köideti.

Arvates üha ajakirja aastakäigu võrdseks ühele kõitolo, saaksime 
käsirocmatulzogu kogusuuruse:

Köidetud - 1582
Köitmata - 1015
Kokku: - 2597

Perioodi algul 2378, sooga juurdekasv 219 oks.
Erilistest töödest, mis läbi viidi, võiks nimetada käsiraamatukogu 

hindamist, köitmata ajakirjade inventariseerimist ja hindamist, laonu- 
tarnis-rakondusvahendite murets emist,j no.

Tegevuse ajal laenutati raamatuid 2023 korral 4868 üksust.
Kaheksal töökuul kasutati abijõudu Ilma kulude suurenemiseta palka

de osas.
Üldiselt võiks mainida, et käsiraamatukogu kannatab suurima ruumi- 

kltsilmsc all, mis takistab korrapärast laenutamist.
Sooga on kerkinud esile käsiraamatukogu ühe osmnjärgulisoma tulevi

kus ihlna avarama ruumi muretsemine, mis võib tooks saada alles üliõpi
lasmaja laiendamisega.

Vahondusbüroo

Toimkonna togovusvõImalusod senisel kujul - üliõpilasile töö murot- 
somino - oi annud nimetamisväärseid tulemusi, sest juba varem oi olnud 
selleks mingeid reaalseid võimalusi otto näha. Eelmise juhatuse algata
tud uliõpilaskortorito uurimine ja registroorimino jäi rahaliste toetus
te nittosermsol läbi viimata. Kuna üliõpilaskonna omaabisummad väikcso 
siis cl olnud võimalik ka mingeid eriuurimusi ega ülesandeid täita, et 
puudustkannatajäid üliõpilasi tööle rakendada. Toetusi määrati sellis
tele üliõpilastele teisel toel - priilõunato näol jne. Ajal, mil töö
puudus ond üldiselt tunda andis, oli toimkonnal võimalus mujalt ori- 
sumasid hankida, nüüd aga puudus selleks otsekohene alus. Üldine ma- 
jonduslik olukord oli tublisti paranenud ega annud ka üliõpilaste seas 
sellisel määral tunda kui varemini. Soda näitasid ka eelnevad toimkon
na aruanded, kus töö soovimise rogistroerimisod järgjürgult vähenesid - 
seda peagu lõpplikult viimasel ajal.

Kõigi sellega arvestades näib, et Vahondusbüroo tegevus sellises 
suunas ja ülesannetes ci ole edaspidi mõeldav.

Et Ajutine Juhatus uusi orialgatusi oi saanud esile võtta tingitult 
raskest majanduslikust seisust, siis jääti ümbororganiseerimine ja üles
annete leidmine korralise esinduse hooleks.
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, n “ü kui ansnst tööd välisrovisjoniga lõpetades (prot, 17, 
VoDFe-jQe) ja käesolevat tegevuse ülevaadet esitades, avaldab 
AJ lo-ne Uli llaskonna Juhatus otsokohosemat tänu härra kuraator dr, 
1:10a,vot. rullus Tohver 41o ja kõigile kaastöölistele, kos ühel 

e ehk teisel tool on juhatuso togovusclo kaasa aidanud,
* n A juti5 cl Üliõpilaskonna Juhatusel on hätmocl, ot üliõpilaskonnal

endal osutus võimalikuks kanda ülominokuajaga seoses olnud tööraskusi.

Üliõpilaskonna Ajutise Juhatuso nimel:

Esimoos:

Rovisj onitoimk. Juhataja: Sekretär

Tartus, 17.veebruaril 1938,а


