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Noored, pingutage.

(Estoonia asundus, Suhumi maakond).

Wiimastel aegadel hakkas asunduses seltskondlikus tegewuses wäsimus
maad wõtma, ilma et suuremat tööd oleks ära tehtud. Hariduse seltsi ümber
koondatud ringid: näite-, spordi- ja poliitring üksteist „ei tunne”. Langes ise-
äranis esimeste kahe ringi töö. Kuuldakse külas „poliitringi” tegewusest, mis
hiljuti asutati ja kindlat tööwiljakust wälja ehab.

Puhkusele jõudnud õpilased olid üpris huwitatud kõigest noorte tegewusest
maal ja eeskätt ringidesse tungides ergutasid nende tööd.

Noored olid huwitatud suurest linnast kohale jõudnud kostiliste üle, et neid
aegsasti ära kasutada ja tõttasid ringide tegewusse.

Suwise raske ja lõunamaa palawuses koduste töö pääle waatamata, mühise-
sid õhtul rahwamaja ehk walitsusemaja walgustatud saalides noorte hulgad,
wõttes osa ühe ehk teise ringi tööst. Töötasid nais- ja meesspordi gruped.

Nüüd wajas hariduse seltsi endise tööga tutwuneda ja wiimast rewideerida.
Tööd oli tõesti tehtud omal ajal, kuid see oli nõnda umbne ja organiseerimatu,
et iga päältwaataja wõis nimetada isikliseks, mitte aga masseliseks asutuseks,
kus enamjagu nooremad kinniste uste taha jäeti.

Hariduse seltsi likwideerimise küsimus wõeti päewakorrale ja kõik seltsi wa-
randus wõeti asunduse lugemisetoa poolt üle. Ühtlasi koondati ka ringid lu-
gemisetoa ümber. Kuid selts oli mõnele ebajumalaks ning seepärast oli hul-
gale noortele papade ja mammade poolt keelatud ringidest osa wõtta ning
mitme poolt kuuldus protesti ja tegelikku boikoteerimist. Üldine pidu, mis pidi
teatawad wahekorrad noorte keskel ära selgitama, banditismi liikumise puhul
wäljakuulutatud sõjasääduse tagajärjel jäi pidamata. E. T. Ü. õpilastel oli
puhkeaeg täis saanud ja kadusid meie rannalt. Poliitring laienes enese koos-
seisus ja asutati Mopri ja õhulaewastiku sõprade seltsi rinkesed.

Estoonia noored, meil ei tarwitse oodata abi naabri külast. Asume ise töö juu-
re, koondume ringide ümber. Meie tegewuse wäli on lai, töö eesmärgid on
ülesse säetud, töö ootab meid.

Enda rannalt.


