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Salme asundus
Mustamere hommikupoolsel rannal, tulewase „Wene Riviera” keskkohas
seisab Eesti asundus Salme, mis oma ilusate waadetega lahtisele merele ning
kõrgetele mägedele nii mõnelegi siit läbisõitjale kadedat meelt sünnitab ja
ohkama paneb: Oh, miks ei ole ka minul siin wäikest maalapikest, mille peale
maja ehitada ning rohu- ja wiinaaia asutada wõiks, et siis ka Mustamere
lainetes supelda, ta kaldal palawa puhta liiwa peal päikesewannisid wõtta ja
suurepäralist Kaukasi mägede seljakut waadata. Paljud on ka mõtete juurest
tegude juurde läinud, ning kõik rattad käima pannud — mõned koguni ohtralt
määrides — et aga Salme asundusest maad saada, kuid ainult wähedel on see
õnnestanud, nii kui kasaka seisusest aurahukohtunikul Ratusnõil, kes praegu
siin rannal ühes endises asuniku majas elab ning ka tema põldusid harib. Kui
paaril niisugusel tõisel Wene mehel weel korda läheb endale asuniku maid
omandada, siis kuuleb lähemas tulewikus Eesti tänawat mööda Salmest läbi
minnes peale ilusakõlalise Eesti laulu ka weel kõrwulukustawaid Wene
„kolmejärgulisi” hüüdsõnu, nagu neid siinsed wenelased iseäranis ohtralt
tarwitawad.
Tubli töö ja hea tahtmise juures on asunikud suuremalt jaolt kaunis jõukale
järjele saanud. Majad on kõik korralikud, elumajad kõrwalistest hoonetest la
hutatud. Wilja- ja wiinapuuaedu on mitmel 3, 4 ja isegi 5 dessatini suuruseid.
Lüpsilehmi peetakse wõimalikult rohkeste, sest asunikkude peasissetule
ku-allikas oli siiamaani piimasaaduste müümine. Praegu pandakse pearõhku
wiljapuuaedade peale. On mehi, kes aiast aastas 5—600 rubla ja rohkemgi
sisse wõtawad.
Ka hariduse poolest püüdlewad salmelased edasi. Praegu on neil külas kahe
klassiline ministeriumikool kolme kooliõpetajaga.
Peale kooli püütakse ka wäljaspool kooli haridust igapidi edendada, nii kui
raamatukogu kaudu, koosolekute, kõnede ja näitemängudega. Kord oli
asunduses ka oma pasunakoor, kuid kahjuks ei olla see mitte kaua koos seis
nud. Ei tea, kas oli seal kuulus Eesti jonn süüdi wõi puudus hoolas ja osaw ju
hatus. On aga ka wõimalik, et alkohol, mida mitmed nooredmehed liiga tarwi
tawad, koori surma juures peasüüdi kannab.
Praegu on Salmes laulukoor ja kaunis tubli näiteseltskond.
Näitekunsti on salmelased ikka armastanud ning selles hea tahtmisega tööta
des ka kaunis kaugele jõudnud, millest 25. augustil — kui teatri 25-aasta juu
belipidu pühitseti — ette kantud „Mewsi ema” heaks näituseks oli. Ma nägin
seda draamat paar aastat tagasi kodumaal — õige „Wanemuise” lähedal — ka
asjaarmastajate ettekandel, ning minu suureks imestuseks ei olnud nendes
ettekannetes — üks kodumaal kunstitemplite külje all, teine Kaukasias mäge
de ja mere wahel — pea sugugi silmapaistwat wahet tunda.
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Selle 25 aasta sees on salmelased 64 näitemängu ette kannud, „Wirr warrist”
algades kuni „Mewsi emani.” Tükid kanti juubelipäewal mõlemad ette — esi
mene wanade tegelaste — jubilaride — ja teine praeguse Salme näiteseltskon
na poolt.
Praegu on Salmes pidu ja ettekannete ning koosolekute jaoks maja, mis
1909. aastal walmis sai. Maja ehitamine wältas kuus aastat, sest et ehituse ka
pital täieste puudus ning maja tegelaste kui ka asunikkude kaasabil — roh
kem pühapäewiti üles tehti. Ka iluaed on seltsimaja ümber, milles isegi pal
mid, tsüpressid ja roosidki ei puudu.
A. Roosipuu
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