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Read uut aastat!
Kelle fitufl et kuule Teie aasta Vahe

tusel soowi: ^Head uut aastat? Head
uut aastaid .Selle soowiga otsitakse
ka kauged - sugillased ja Luttawad posti

teel üles. /
Mrs Lahendus sellel traditsioonilisel

kombel on? On fee ainult tühine
komme?

Neile, kes ütlewad, et inimene on
oma, õnne sepp, neile, kes usuwad, et
inimese hea käekäik oleneb Äksi ja Li
nult temast enesest, peaks hea uue aasta
svow ainult tühine komme olema, sest
milleks weel soow, kui algama aasta
jaoks õnne tagumine tema enda wõimu-
ies seisab! ■ Nii suurel määral, fui ka
inimene ise oma õnne sepp on, on La
ühiskonna liikmena, kokkupuutudes
naabrite ja kaasaeglastega ühtlasi ofa-
saaja sellest õnnest ja õnnetusest, mida
ühiskond saawutab ja mida kaasaegla
sed kas üksikutele ehk ühiskonnale wal-
mistawad. Wõttes elu nii, kaob hea
uue aasta soowi juurest kombetühjus
ja see soow omab wäga tõsise ilme.

Head uut aastat! Mis fee tähendab?
See tähendab, et mina foowin, et Sul
algaw aasta hea oleks. Mina soowm
seda Sinule, mina näen Sind hea
meelega õnnelikuna. Ja kui ma seda
Sulle aasta algul ütlen, siis pean ma
esimesena seda ise mäletama ja teatud
määrani selle eest hea seisma, et Si
nule aasta hea oleks. WähemalL
minu enese poolt ei tohi ^ aasta jooksul
midagi sarnast sündida, mis Sinul ai
taks . ühe silmapilgugi pikas aastas hal-
maks teha. ■ Hea uue aasta soowimine
on seega girandina wekslile alla kirju
tamine, on sellena wäga tõsine samm.

Õnn sellele, kellele selle teadmisega
head uut aastat soowitakse. õnn sellele,
kellel palju sarnast girants on. Sar
nased peaks aga köit hea uue aasta
soowijad olema. Cütawal korral saaks
see ilus traditsiooniline komme süwenda-
Lud, nagu seda mi tihti tehakse mi hästi
Väikeste kui suurte juures. Ei unune,
näit. kunagi juhus, kus kahekümne
aasta eest N. N. 91, tulles sõjakohtust
v. Siewersti juhatusel nende ridade kir
jutaja peale kaebamast, mulle uue aasta

hommikul head uut aastat foowis; sa
muti ka juhus, kus üks poliitika tege
lane riigiwanemale ühel tähtpäewal
sooje õnnesoowi sõnu ütles, kolmandal
päewal La wastu omas lehes aga sa
pise artikli awaldas.

Sarnastel, isegi mõtlemata soowidel,
tühjadel sõnakõlksudel ei tohiks ruumi
olla tõsiste soowide kõrwal.

Wõttes uue aasta soome niisugustena,
nagu nad olema pearoad, soowides
head uut aastat Vastutuse Võtmisega
oma peale, muutuks kõik uued aastad
paremaks nii hästi üksikutele, kellele
head uut aastat soowitakse, kui ka ühis
konnale, kelle hulgas palju neid, kes
ainult head soormwad ja selle järele
walwawad, et nemad ise kellegile halba
ei tee. Tõsiselt head uut aastat soowi
des muutub ilm ja ühiskond paremaks
ja uus aasta Võib tõesti paljudele
heaks muutuda.

Inimene ise oma püüde ja energiga
ja sõbrad ning tuikamad oma tõsiste,
heade soowidega — selles seisab hea uue
aasta pant.

Sellepärast foowin head uut aastat!
teades, et selle soowiga Vastutuse ka oma
peale wotame.

Nliwiisi arusaades hea uue aasta soo-
Vist wõib „Wimlaie" toimetus ka oma
lugejaskonnale head uut aastat soowi-
da, sest seistes ühiskonna, oma niklist
ja oma rahwusliste huwide teenistuses,
on oma ülesanne lugejaskonna heaks
käekäiguks ja õnneks tegutseda.
Head uut aastat! •
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Head ja õnnerikast
UUT AASTAT

soowib kõigile, kaastöölistele, kir
jasaatjatele, lugejatele ja mõtte

osalistele

Wirulase -toimetus.

IDõnda RaKwere ew.-Cutberufe koqu-
ditfe elult ms aastal.

Kui ühest ja teisest kohast Virumaalt
ning , mujalt kurdetakse, et ükskõiksus
wõi loidus kiriku wastu maad on Võt
nud, mis kõige pealt selles awaldub,
et kirikuskäijate arw kahaneb ja kiriku
pingid jutluse jälgijaist õredad on, siis
wõib Rakwere koguduses Vastupidist
nähtust konstateerida. Mitte ainult
suurtel pühadel ja pühade eelsetel õhtu
tel ei peeta Võitlust kiriku istmete
eest ja ei rutata tund aega enne teenis
tust kirikusse, et kohta saada, maid ka
harilikkudel pühapäewadel tundub tung
jumalateenistustele. Mis selle põhju
seks, seda ei juurdle meie praegu mitte.
Kuid kinnitama peab küll seda, et huwi
kiriku teenistuste wastu Rakwere kogu
duses kaswab. Teiselt poolt ei saa
aga ka seda märkimata jätta, et kohu
setunne ja huwi kiriku ainelise seisu
korra wastu aast-aastalt kahanemas
on. Piltlikult tõendab wiimast asja
olu liikme maksude tasumine. 1924 a.
detsembri lõpuks olid omad liikmemak
sud äratasunud 4300 koguduse liiget,
kuna mööduma aasta lõpuks kõigist
3772 liiget oma kohused kiriku wastu
täitnud on. Tähendab üle 500 kogu
duse liikme on 1925 aastal wähem
liikme maksu tasunud km 1824 aastal.
Ja koguduse asjaajamine kannatab
loomulikult selle all, et liikmed omi
kohuseid küllalt korralikult ja aegsasti.
ei täida. Ka mööduma 1925 a. kiriku
elu armulised andmed kinnitawad mõ
nes küsimuses tagasiminekut, iseäranis
weel maakoguduse suhtes. Nii oli sün
dinute arm läinud kiriku aastal maal
122, nendest poeglapst 66, tütarlapsi
55, kuna 1924 a. need arwud wasta-
walt olid: 146, 77 ja 69. Linna ko
guduse osas on sündinud poeglapst 68.
tütarlapsi 64, kokku 132. 1924 a. olid
wasrawad armuda 63, 72, kokku 135.
Üldse on sündinud Rakwere koguduses
1925 a. 254 last, 1924 a. aga 281.
Väljaspool abielu sündinute arw on
püsima jäänud 1924 a. ' armu juurde.
Neid oli 1925 a. 20, 1924 a. 21, ehk
umbes 870- Sündinud-surnute arw

on aga märksa Vähenenud. 1925 «.
oli neid 8, 1924 a. 16. Leeriskäija^
arw on langenud 3o0j°. Lõppemal aas
tal said leeriõpetust Rakweres 104 poeg
last ja 170 tütarlast, kokku 274, kuna
1924 a. fee arw 374 oli. Leerilaste
armu kahanemist wõib jälgida juba
pikemat aega, kuid 1925 a. on see Vähe
nemine iseäranis silmatorkaw.

Surnute arw on kõikuw, kuid siiski-
jälle 1925 a. kahjuks. Möödunud 1925
a. suri maakoguduses: 58 meester. ja
61 naister., kokku no, 1924 a. -aga
65 meester. ja 49 naister., kokku 114;
linna koguduse osas surid: 1925 «.
70 meester. ja 55 naister.. kokku 125,
aasta enne: 67 meester. ja 56 naister.
kokku 123. Üldse on surnud Rakwere
koguduses 244 inimest, 1924 et. 237.
Nii on siis koguduses sündinute arw
10 mõrra suurem surnutest.

Armulaual käijate arw on samuti
kahanenud: 1925 a. oli 4913 armulaual
käijat, 1924 a. 5149 ehk 236 isiku mõr
ra rohkem.

Laulatatud on 117 paari, 1924 a.
130 paari, mahakuulutatuid 208 paari,
aasta enne 192.

Teistest kiriku elu sündmustest mää
rib weel erilist tähelepanu muidugi uue
oreli ehitamine, mis ruttu läbi wiidi.
Alles weebruari kuus 1925 a. sõlmiti
Vennaste Kriisadega oreli ehitamise
leping, oktoobri algul alustati tegelikult
ehitust, kuna 20. detsembriks juba asi
niikaugele oli arenenud, et uue oreli
sisseõnnistamist piiskop Kukk'e
poolt toimetati. Orel ei ole küll lõpu
likult malmis, sest mõned üksikud osad
ei ole wäljamaalt kohale jõudnud, kuid
mängimiseks on tema kõlbulik. Oreli
ehitamisega, loodetakse lõpulikult mal
mis saama 1926 a. jaanuari lõpuks.
Kui asi mi on. siis saab Rakwere ko
gudus omale juba uue aasta alguseks
ühe kõige parema mänguriista Wim-
maal ja ühe parematest Eestis.

Uue oreli hind on 1.600.000 mrf.,
millest tasutud 950.000 mrk., kuna
650.000 m. eelolewal aastal tasuda tuleb.

kma käed.
A. SedsNWrna.

Tekkis üks neist Vaheaegadest, mis
rsegi kõige paremas seltskonnas wõiwad
sündida, km mõtlemise kambrid silma
pilguks tühjad on ja tühise lobisemisega
aega ei taheta wiita.

Külaliseks tulnud sõber Võttis laua
pealt albumi, lehitses seda, peatas kaua
ühe lehekülje juures ja pomises:

„ Imelik ..."
y Päewapilt kujutas ainult kahte poo
leni ülestõstetud, kokkupandud kätt;
kahte wana, kõhna,, kõwerakskistud kätt,
kmwetanud, pahkliste sõrmedega, mis
Mitte ainult randmetest kokku, waid ka
piinarikkast Valust kõrvetaks kistud näi
sid olewat, walust, mis waheiewahel
eluõhtul wanu käsi, mis palju aastaid
kibedas tegewuses on olnud, hõlmab.

Peremehe pilku ilmus õrn ilme ja
tü sõnas tasa ning tõsiselt:

„Tahad sa näha, kudas need käed kord
wäljä nägid, kui nad noored olid?"

Ma tõusin ülesse ja läksin saali, kus
nad ühe õlimaali ette seisatama jäid,
Mis ühte naist kujutas ja mille peale
päike täiel paistel langes: Vahest mitte
haruldaselt ilus, kuid ometi kütkestaw-
armas naine, kes riideid kandis, mida
mõnda aastat enam ei kantud; pilt,
mille hingemkas pilk ja nõiduslik nae
ratus isegi Vaatleja silma peagi tead
matult alla kiskusid Väikeste, harulda
selt wormitäiusliste kate juurde, mis
kergelt ilusa naise rüppes puhkasid.

„See on minu ema. Sa waatled
käsi. Jah, minu isa kirjeldas meile,
lastele mid alati kui midagi haruldast,
kui midagi walget ja pehmet. Need on
needsamad käed, mida sa albumiski
Nagid.'''

pikkamisi ja kõheldes last ta käe üle

silmade libiseda ja istus nõnda, et ta
pilti silmas wõis pidada, ning sõnas
tasa, peaaegu nagu kõneleks ta iseenda
ga ja ei hooliks sellest, et keegi pealt
kuulab:

..Armsad, ustawad ema käed olid
need, sest saadik kui nad lühikest.aega
üksipäini minu isa Znnerada mööda olid
juhtinud ja isa neid Jere hommikut"
ja „hea,d ööd" soowides oli suudelnud.

Siis tulime mere, lapsed ja ma mä
letan weel, kudas üks käsi minu noore
mat õde süles hoidis, kuna teine majas
korraldas ja . puhastas, talitas ja toi
metas. Ma mõistsin, et me kõik üheksa
üksteise järele nii olime istunud ja kõi-
tje selle korraldamise ja töö, ustawuse
ja armastuse juures olime olnud.

Weel olid käed rohke töö peale suu
res majapidamises Vaatamata wäga
walged .ja pehmed, Vahest ehk juba
Veidi laiemad ja tugewamad. Aegajalt
tõsteti sõrmi Vaikselt hoiatades mõne
peale meie seast, kui meie midagi
tahtsime teha,' mida isa ei sallinud.
Mõnikord jäi aga hoiatus hiljaks, isa
Viha präsis Vallale ja rahu oli häda
ohus. Õrnalt, aga kindlalt tagasi tõr
judes ja paludes langes siis kogu käsi
isa faeiuartele, et tormi tagasi hoida.
Mõnikord näis, nagu õleks isa seda kätt
tahtnud tagasi tõrjuda, aga kui tema
pilk ema pilguga kokku puutus, libises
päikesepaiste üle tema nao, ruttu ma
ius ta pea alla ja ta suudles Väikest
k^t-

Ema on nüüd sumaja mina oien
kuuskümmend aastat wana; juba üks
teistkümmend aastat kõdunewad need
käed mullas. Aga ma tõendan sulle:
Lui ma silmad "kinni panen ja tema
peale mõtlen, tuõbt ma kui tahan weel
täna tunda, kudaS ueed käed meid, fui
Me alles õige wäikstd olime, õhtuti Vai
ba sisse mahkkfid.

Waheft mäletan ma seda sellepärast
nii selgesti, et minu ema seda uuesti
kordas, kui ma mees olin, wõi õigemini
öeldud — kui ma tuntawalt teada pi
din saama, km wähe ma seda olin.

Minu ja wendade õppimine oli pal
ju maksnud. Me oleksime küll ka kokku
hoidlikumad Võinud olla. Ma olin
laisk olnud, wõlgasid teinud ja oma
toreda keha, mida ma isalt ja emalt
olin pärinud, ära laastanud.

Ühel kewadel tulin ma haigena koju.
Osa metsa oli müüdud, üks majapida
mise abiline lahti lastud, ilusad käed
pruuniks ja ilutuks muutunud. Arm
sad, hoolitfewad käed! Nad olid pida
nud palju töötama, endid kord külmas,
kord higis wäsitama. Nad olid nüüd
peaaegu inetuks muutunud! Aga mis
suguste mälestustega need sõrmed ühen
datud olid! Täitsa nagu Varemalt,
täitsa niisamuti, nagu naö kord Vaipa
lapse ümber olid mähkinud, katsid nad
nüüd täiskaswanud poega Vaibaga.. .
„ ärakadunud poega st ütlesin ma Vaik
selt iseendale. Kuigi nad nii palju tööd
tegid, siiski jätkus "neil iga pae w aega.
et kergelt minu juukseid silitada, mis
liiga wara harivaks hakkasid jääma, pal
geid, mis kahmatud olid Aewaloldud—-
fittb mitte õppimise parast ülewaloldud,
öödest.

Oli tootmata niisuguste käte hoolit
semise all mitte jälle terweks saada.
Oli wõimata mitte ülesse tõusta, kui
nad meelitasid ja kurjusid, ilma Vähe
magi etteheiteta.

Siis tulin ma koju ja panin neile
kätele ühe paberi ja nägin neid rõõmu
pärast wärisewat, sest see paber sisaldas
minu esimest koha peale nimetust.

Jälle läksin ma wälja ja kui ma siis
koju pöörasin, wiisin oma noore naise
ema käte Vahele. Ema teadis küll, et
ta seeläbi oma poja osalt kaotas, aga

La naeratas nii õrnalt ja ustawalt, kui
ma ütlesin: „Ema siin on sulle tütar?"
Ja kui ta minu armsama pehineid pal
geid silitas, nägin ma, et tema käsi oli
töölise Lae sarnane ja kui ta mõtles:
„Noorik, püüa teda pooltki armastada,
nagu mina teda armastan!" ütlesid te
ma huuled: „Adolf, ole nii armas j«
hea selle kauni lapse wastu, nagu seda
ainult minu poiss wõib olla!"

Aeg weeres edasi ja ema käed suru
sid isa silmad kinni, saatsid ühte tütart
tema Viimsel teel, teist tanu alla ja
pidid õppima kokkukahanenud krossisid
weel ettewaatlikumalt ja hoolikamalt
käes Veeretama, enne kui neid wälja
anti.

Siis panin ma ühel Päewal oma
poja tema kätele. Weel Võis La tema
eest hoolitseda, weel Võisid tema sõrmed
kallistada, kuigi jookswahaigus nad kõ-
werasfe kiskus.

Aga sellest on nüüd palju aega mööda
ja meie mõlemad nooremad ütlewad,
et nad Vanaema enam sugugi ei mäleta.

..Kuid albumis see pilt kokkupandud
kätega?" küsis külaline.

„See tehti kümme aastat hiljem.
Meie olime Väikse tüdrukuga ema juurde
sõitnud. Meie poiss oli parajasti oma
esimese paewapildi aparaadi saanud.
Emal oli Veebruaris rabandus. olnud
ja ta oli wäga nõrk. Kui ta aga last
nägi, sirutas La õnnelikult käed 'walja.
Aga see, ei olnud tal enam kerge. Tema
käed olid nii nõrgad. Mis peaaegu
nagu oleks nende aeg juba mööda ja
sõrmed olid kanged ning liikumatud.
Kui laps hirmu pärast nutma hakkas,
ohkas ema ja ulatas ta teenijale. Kuid
peagi selgis tema nägu jälle, ta pani
koltunud, luised käed kokku ja sosistas:

„Weel suudan ma ometi neid käsi
Jumala poole tõsta, et teie eest palme-
taba!"


