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Lugupeetud noorkotklusega tegelejad. On jõudnud faili järjekordne Eesti Vabariigi aegsest käsiraamatust 
skaneeritud ja esialgu minupoolselt täiendatud, noorkotkastele mõeldud käsiraamatu fail. Edu noorkotkad, 
olge jätkuvalt , isamaa auks alati valmis. 
Soovin kõigile jätkuvat indu aateväljale isamaalisuse vagusid kündes. 

Lugupidamise ja noorkotkalike tervitustega, Harri Henn, noortemagister. Tallinn, 17.03.03. 
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I peatükk. Rüütlimeelsus* 
(Teenimine.) 
Juhtidele, üheks noorkotkaste kasvatuse sihiks on arendada poistes rüütellikkust, mida leitakse tänapäev 
kahjuks rahva hulgas liiga vähe. Jaapanis kogunisti õpetatakse lastele koolis rüütellikkuse voorusi, mis on 
tähendatud üles vanade Samurai-rüütlite seaduseraamatus, ,,Bushido". Selle õpetamise tagajärg on 
Jaapanis käegakatsutav, ning vaevalt leidub rüütlimeelsemat rahvast maailmas kui seda on jaapanlased. 
Samuti ka Šveitsis on rüütlimeelsuse õpetamine ja kasvatamine võetud koolikavva, mis on andnud väga 
häid tulemusi. Meie püüe ei suuna sedavõrd sinnapoole, et poisse haarata karmi kätte ning painutada nad 
kõva korra alla, kui rohkem selle poole, et neile näidata, kuidas nad ise end võiksid võtta kätte ja muutuda 
endavalitsejaiks, distsiplineeritud meesteks. Piiratud ruumi tõttu võime siin vaid linnulennult puudutada 
rüütellikkuse voorusi. Perede haukad ja rühmade kotkad ise võivad need küsimused arendada välja. 
Mitmekesised omadused, mis koos moodustavad rüütlimeelsuse mõiste, võime jagada kolme suuremasse 
gruppi: 
1.    kaaslase-teenimine, 
2.    enesevalitsemine, 
3.   enesekasvatamine. 

1.  Kaasvõitlejalik ehk sõbramehelikkuse-teenimine. 

Ohvrimeelsus. 
Neli Eesti vanemat ja kolm sõjasulast, kes n.nim. ,,Harju mässu" ajal (4. mai.1343. a.) Tallinna alt läksid 
eesti maleva saadikuina Paidesse, sakslaste peakorterisse, et astuda rahuläbirääkimistesse vaenlastega, 
kuigi nad võisid aimata ette, et nad ei pääse eluga sealt tagasi, olid tõsised eesti noorkotkad. Nad tõid 
enese teadlikult ohvriks selleks, et eesti malevale, kes vaenlaste salakavalal sepitsusel oli ahvatletud 
võitlusse  kaheksa päeva enne selleks määratud tähtaega, anda võimalus paremini relvastuda ja varustuda 
ning oodata ära Soomest päralejõudev abi, et nendega ühineda. Kuigi need kolm vanemat, kelle nimed 
kahjuks on vajunud ajaloo hämarusse, said märtriteks asjata, kuna soomlased vaatamata selle eluohvritega 
võidetud ajale jäid ikkagi hiljaks mõne päeva, siiski on ja jääb see sündmus järeltulevatele põlvedele 
säravaks ohvrimeelsuse eeskujuks ning annab tunnistust sellest, et mitte see ei ole tõsine rüütel, kes 
kannab uhkustades seda nime, vaid see, kelle teod teda iseloomustavad kalli- ja ohvrimeelse inimesena, 
kuigi ta on vaid lihtne poiss või talumees. Ent ka tänapäev võime leida järeleaimamisväärseid näiteid 
ohvrimeelsusest. Veel hiljuti lugesime ajalehtedest, kuidas Narvas suure tulekahju ajal põles ühte majja 
neli inimest, kelledest üks mees vabatahtlikult tungis põlevasse hoonesse, et sellest päästa väetimad, oma 
korterisse lukustatud lapsed. Ta langes tuleohvriks koos lastega. Aga ta kangelastegu on teistele 
kodanikkudele julguse ja ohvrimeelsuse säravaks eeskujuks. Hulga näiteid ohvrimeelsusest võime leida 
ka meie riigi loomispäevilt ja Vabadussõja ajaloost. Nimetame siin vaid Jüri Vilms, Jaan Poska, Arnold 
Jürgens, Peistik, Kuperjanov, Irv, Vreeman, Sabolotnõi, Õunapuu ja paljud, paljud teised, noored 
koolipoisid, üliõpilased, töölised ja talumehed, kes ohverdasid rõõmuga Vabadussõjas oma tervise ja elu , 
et luua oma kaaskodanikkudele võimalus elada vaba rahvana vabal kodumaa pinnal. Nõukogude ja Saksa 
okupatsiooniperioodil  ja   Eesti Vabariigi taasiseseisvumisel  kerkisid üles järjekordsed kangelased, 
kelledest  praegu veel ei taheta rääkida, kardetakse võimulolijate  väärikust allaviivaks olevat teguriks. 
Aga ka nemad tõid eestluse nimel ohvriks endi heaolud ja olid tõelisteks rüütliteks rahvuslikkust 
rõhutavate aadete hoidmisel. 
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Südameheldus. 
,,Südameheldus ja lahkus on suured voorused", ütleb üks vanasõna. Ning üks teine lausub: ,,Tee head, 
vaatamata sellele, kellele sa seda teed."  Seega ole lahke igaühe vastu, olgu ta noor või vana, rikas või 
vaene! Tõeline noorkotkas valmistab igapäev kellelegi rõõmu, teeb heateo. Nõnda siis, poisid, hommikul 
tõustes mõelge kohe sellele, et teie päeva jooksul valmistaksite kellelegi heateo. Et te seda ei unustaks, 
siis tõmmake sõlm kaelasidemesse või taskurätti, ning õhtul voodisse heites tundkem rahuldust sooritatud 
heateost, andke endale aru sellest, kellele te ole te valmistanud heateo. Heategu võib olla ka õige väikene, 
ta on ikkagi heategu. Ta võib seisneda selles, et loobute istumisvõimalusest teise kasuks, avate kellelegi 
värava, juhite talumehe tähelepanu vankrilt libisenud järellohisevale köiele, joodate janunevat hobust, 
ulatate reisijale vagunisse paki, aitate lapse või eidekese ohutult üle elava liikumisega tänava jne. 

 
Need kõik on heateod ja nad jäävad sellisteks vaid siis, kui te nende eest ei võta vastu vähematki tasu. Ent 
neid tuleb saata korda igal me ie elupäeval ning täna juba teha sellega algust. Mõelge sõlmele 
kaelasidemes või taskurätis. See tuletagu seda teile alati meele. Kuid ärge tehke head mitte ainult oma 
sõpradele, vaid ka võõrastele ning isegi oma vaenlastele. Kui 1905. a. venelased Port Arturis olid piiratud 
jaapanlaste poolt, siis tungisid viimased üsna kindlustuste lähedale, kaevudes pikki sügavaid kraave, 
milledesse venelased ei saanud lasta, ühes kohas olid nad nii lähedal, et üks Vene sõdur võis heita kirja 
Jaapani kaevikusse. Selles ta kirjutab, et ta sooviks saata oma emale teate, kuna see olevat väga mures 
tema pärast. Kuna aga Port Artur oli lõigatud ära igasugusest ühendusest välisilmaga, siis palus ta 
jaapanlasi teade saata edasi ta emale. Kirjale oli ta lisanud juure raha emale ja saatekuludeks. Jaapani 
sõdur, kes leidis selle kirja, ei rebinud seda katki ega omandanud ka juurdelisatud raha, vaid talitas kui 
tõeline noorkotkas: ta andis kõik üle oma ohvitserile. See telegrafeeris Vene sõduri sõnumi selle emale ja 
saatis ka talle määratud raha ära, ning  viskas siis sedelikese vaenulikku kindlusse, millel ta teatab, et kõik 
on õieti toimetatud edasi. Kuresaare gümnaasiumis õppis kaks poissi, Endel ja Arno, kes üksteist ei 
sallinud silmaotsaski. Arnol kui nõrgemal ja tagasihoidlikumal tuli palju kannatada selle vihavaenu 
pärast. Alati tagus Endel teda oma tugevate rusikatega, sõimas ja irvitas teda. Ent seda sügavamalt kandis 
ta viha Endeli peale oma südames. Ühel  päeval, kui Arno läks koolist koju, nägi ta, et kaks tugevat 
linnakooli poissi, kes pidasid alatist sõda gümnaasiumi õpilastega, olid Endeli püüdnud tänaval kinni ja 
tuupisid teda kõigest jõust. Esimesel hetkel tundis Arno suurt rõõmu, et ta põline vaenlane nüüd kord ise 
on sattunud pigisse. Veel täna oli ta Arnot valusasti tõuganud ja tal löönud nina veriseks. Ent seesmiselt 
siiski heldesüdameline poiss ei suutnud kaua tunda rõõmu oma vaenlase hädaolukorrast. Ta heitis 
raamatupaki tänavale ja ruttas kiiresti joostes oma koolivennale appi. Vahvasti asus ta linnakooli poistele  
vastu, kes juba maaslamajat Endelit peksid jalgadega, ja astus nendega võitlusse. Kuigi ta ise sai koledasti 
peksa, andis ta oma vahelesegamisega siiski Endelile mahti toibumiseks ja nüüd juba temale 
appiruttamiseks. Viimaks pistsid  vastased jooksu. Kuid Endelist ja Arnost said parimad sõbrad. 

Armuanded. 
On olemas inimesi, kes armastavad hoida kokku raha ega taha sentigi anda välja. See on väga hea, kui 
ollakse kokkuhoidlik. Aga samuti on väga hea, kui raha annetatakse seal, kus seda on vaja. Ka see on üks 
kokkuhoidmise ülesannetest. Kui teie  annate armuande, siis pange tähele, et need satuksid ka õigetesse 
kätesse. On väga lihtne ja kerge pista viis senti pihku tänaval seisvale kerjusele. Kuid enamasti on see 
vaene kerjus vana kaval petis, ning seeläbi, et te annate talle oma viielise ahvatlete teda ja teisi 
temasarnaseid jätkama oma ametit. Sealjuures on aga olemas sadu tõesti vaeseid ja viletsaid inimesi, kes 
ei julge avalikult tulla kerjama, keda ei nähta ning kellele teie viiesendiline oleks heategevuslikuks 
anniks. 

Jootrahad. 
Jootrahade võtmine on halb komme. Igal pool, kuhu sa ka ei satu, soovivad inimesed ka vähimagi lahkuse 
eest saada jootraha. Noorkotkas ei võta kunagi vastu jootraha, kuigi talle seda pakutakse. Hoopis teine asi 
on muidugi tõeliselt tehtud töö eest tasuvõtmine. Jootraha lükata tagasi on tihti õige raske. Aga 
noorkotkale on see kerge. Ta vastab rõõmsameelselt: ,,Tänan väga! Olen noorkotkas, ning meie kombed 
ei luba seda, et me oma lahkuse eest võtaksime tasu." Jootrahad asetavad inimese ebaõigesse vahekorda 
igaühega. On võimatu töötada sõbralikult inimesega, kui sealjuures kaalutakse, kui suure jootraha saaks 
temalt nuiata välja, või kui teine esitab endale küsimuse, kui palju ta teile peaks andma jootraha. Mida 
noorkotkad aga teevad teiste heaks, seda teevad nad sõbralikkude tunnetega südames. Loomulikult on aga 
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tasu tegelikult tehtud töö eest hoopis midagi muud, ning seda tohite alati võtta vastu. 

Viisakus. 
Kui Julius Caesar ühel oma sõjakäigul ööbis kord ühe vaese talupoja juures, pakkus see õhtul oma 
kõrgele külalisele süüa. Ta kandis lauale hapu ja tugevasti vürtsitud toidu puuviljast, olles arvamisel, et 
see suurele väepealikule kindlasti maitseb väga hästi. Caesar sõi kõik ära ning avaldas talumehele , et see 
tõesti maitses talle suurepäraselt, kuigi ta oli kõrvetanud oma suu ning toit ei maitsenud talle mitte sugugi. 
Kui Hispaanias küsida kelleltki teed, siis ta mitte ainult ei juhata teid, vaid võtab sealjuures kübara peast, 
kummardab ja ütleb, et see valmistab talle head meelt teile seda näidata, ning ta saadab teid, kuni ta on 
juhtinud teid õigele teele. Ta ei võta ka mingit tasu selle eest. Ka prantslane võtab kübara peast, kui ta 
kõnetab võõrast, ka kordniku ees paljastab ta pea, kui ta teda palub talle juhatada teed. 

 
Laiaõlalised, tugevad Hollandi kalamehed täidavad kõndides kogu tee oma korpulentse kehakusega. Kui 
aga tuleb neile vastu mõni võõras, siis astuvad nad kõrvale ja kergitavad möödudes lahke naeratusega 
kübarat. Ka Saaremaal on viisiks, et teel vastutulija tervitab isegi võõrast viisakalt. Läheb saarlane mööda 
põllul või mujal töötavast inimesest, olgu see tuttav või võõras, siis ei tee ta seda kunagi  „Jõudu tööle!" 
hõikamata. Astub ta tuppa, kus parajasti võetakse einet, siis soovib ta alati „jätku leivale" ning jääb 
viisakalt ootama, kuni teine on lõpetanud söömise. Eriti viisakas on aga tõeline noorkotkas naiste, laste, 
invaliidide ja vanade inimeste vastu. Kui noorkotkas kõnnib invaliidi, daami, lapse või vana inimesega, 
siis hoiab ta end alati sellel küljel, mis liiklusteele on lähemal, et oma hoolealust hoida õnnetuste, 
tõukamiste või poriga täispritsimise eest. Kui noorkotkas kohtab invaliidi, elatunud inimest, naist või last, 
siis astub ta alati  kõrvale, et anda teisele võimalus möödumiseks, kuigi ta ise sealjuures peaks astuma 
kuivalt rajalt või kõnniteelt kõrvale porri. Samuti ei jää ükski korralike kommetega noorkotkast 
väljakasvanud mees, kes väärib endiselt noorkotka nime, istuma täiskiilutud trammi-, raudteevagunis, 
kirikus või muus ruumis, kui ta näeb mõnd vanakest, invaliidi, naist või last ilma kohata. Kohe tõuseb ta 
üles ja pakub oma koha seisjale. Noorkotkastena olete teie viisakuses alati hea eeskuju näita jateks, olles 
alati  esimesed pakkuma oma kohti, kusjuures seda teete lahkesti ja naeratusega  huultel, nõnda et teie 
lahkuse ja viisakuse  kasutajale ei jääks arvamine, et teete seda vastumeelselt. 

 
Püüdke alati panna tähele, kas te ei saaks ehk aidata mõnd vanakest, invaliidi, naist või last. Ning kus te 
näete abi vaja olevat, seal aidake otsekohe ning ärge võtke kunagi selle eest tasu! Mõne päeva eest leidis 
aset järgmine juhtum Tallinnas, Estonia teatri ees. Sõidab ette auto ning jääb peatuma õige libedale jäisele 
kohale.  Autos istub üks vanahärra. Seda näeb möödamineja poisike. Ta sööstab juurde, avab autoukse 
ning vanakesele kätt ulatades aitab ta teda libedast kohast üle. Kui ta auto ukse oli sulgenud, pöördus 
härra ta poole ja ulatas  talle jootraha. Poiss aga kergitas mütsi ning ütles naeratades: ,,Ei, tänan väga, see 
oli mu kohus, ma tahan saada noorkotkaks " ning läks minema. Vaadake, see oli tõeliselt noorkotka lik, 
kuigi talle keegi polnud õpetanud noorkotkaste kombeid. Säärane on see viisakus, mida tänapäev tahaks 
näha rohkem meie poiste juures. Kui juhtub mõni õnnetus, siis hoolitsevad loomulikult mehed alati selle 
eest, et kõigepealt kõrvaldatakse oht naistest ja lastest, enne kui nad ise sellest eemalduvad. Tuletame 
meele ,,Titanicu" hukkumist. Kõigepealt asetati päästepaatidesse kõik naised, lapsed ja raugad, siis alles 
tuli järjekord meeste kätte, kuid osa mehi jäi laevale ja hukkus ühes sellega, kuna neile ei leitud 
päästepaatides ruumi. Naisterahvaste ja endi eakaaslastest tüdrukute vastu peate olema alati viisakad. Kui 
te istute ning tuppa astub naisterahvas, siis tõusete püsti ja  vaatate, kas ehk millegagi saate talle olla abiks, 
enne kui istute uuesti maha. Noorkotkas ei käi läbi tüdrukuga, kellega koosviibimisest ta ei taha meeleldi, 
et seda näeksid ta ema või ta õde. Noorkotkas ei armatse neiuga, kui ta pole jõudnud kindlale otsusele 
temaga abielluda. Noorkotkas ei abiellu enne, kui ta pole loonud olukorda, et ise võiks õieti hoolitseda 
oma tulevase abikaasa ja laste eest. 
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Harjutused. 
Head võib teha järgmisel viisil: riputa liiva või tuhka jäätunud teedele, et hoida kaasinimesi ja loomi 
libisemisest ja komistamisest; ära jäta lahti ühtki väravat või ust, kui selleks pole erilist vajadust; ära riku 
aeda ning ära mine läbi viljapõldude; aita vanu inimesi veepumpamisel ja küttepuude kandmisel; juhata 
pime üle tänava; aita hoida tänavad, klassitoad puhtad, koristades ära paberitükid jne.; muretse vaestele 
lastele ja orbudele süüa. Harjutage ka ohvrimeelsust ühise rännaku korraldamisega, milleks igaüks 
jõudumööda majanduslikult aitab kaasa. Märkuste tegemine annetuse suuruse või väiksuse kohta ei ole 
lubatav. 
Pealikutele. Lase iga noorkotkast igal hommikul köita sõlm kaela- või taskurätti, mis talle tuletaks meele, 
et igapäev kellelegi valmistaks heateo, kuni see talle muutub harjumuseks. Lase mõnd noorkotkast 
mõneks koonduseks või laagripäevadeks tuua kaasa hoopis võõras poiss, et see võiks võtta osa 
noorkotkaste mängudest ja kuulata lõkketule vestlusi. 
Mängud. 
Noorkotkad asuvad teele üksikult, kahekaupa või salkadena. Linnas, et leida rauku, invaliide, naisi ja 
lapsi või teisi abituid, kes ehk vajaksid abi, ning siis tulla tagasi ja noorkotka sõna juures jutustada, mis 
nad on teinud. Maal ilmuvad nad mõnesse tallu või mõne onnikese juure ning küsivad, kas nad tohivad 
midagi talitada, ilma et nad selle eest tahaksid mingit tasu. Sarnaseid mänge võib korraldada ka 
võistlusena, ,,teenimis-võidujooksuna" jne. 

 

2.    Enesevalitsemine. 
Pealikutele. Lykurgus ütleb: „Riigi jõukus ei tugine niivõrd rahale kui meestele, kes on terved kehaliselt 
ja meelekindlad vaimselt, kelle keha on võimeline visadusega kandma raskusi, meestele ohjeldatud vaimu 
ja oskusega näha asju nende õiges suhtelises vahekorras“. 
Au. 
Tõeline noorkotkas asetab enda autunde kõrgemale kõigest muust, see on talle püha. Aumeest võib 
usaldada alati. Ta ei tule kunagi toime autu teguviisiga, ei valeta kunagi ega tüssa oma ülemust, tööandjat 
või alluvat, mispärast ka kõik ta kaaskodanikud temast alati lugu peavad. Kõiges, mida ta teeb, laseb ta 
end alati juhtida oma aust. — Kapten jääb viimsena hukkuvale laevale. Aga miks? Laev on ju vaid tükk 
rauda või puid. Laevakapteni elu on samapalju väärt kui laeval asuvate naiste ja laste oma. Ent siiski laseb 
ta kõigil lahkuda laevalt enne, kui ta ise teeb katse päästa oma elu. Miks? Seepärast, et see on tema laev ja 
et teda on õpetatud, et see on ta kohus sellelt lahkuda viimasena. Laevalt viimasena lahkuda on kapteni 
aukoodeksisse ja tema südamesse sisse kirjutatud ning on autu talitada teisiti. Seepärast tõstab  ta oma au 
kõrgemale oma julgeolekust ja eluhinnast. Samuti ka noorkotkas hindab oma au kõrgemaks kui kõike 
muud. 

Fair Play.   
Mis on ,,fair play"? — Noobel, aus mäng. Kui näete suurt poissi tungivat kallale vähemale, nõrgemale 
poisile, siis takistage teda selles, sest see ei ole ,,fair play".  Samuti ei ole ,,fair play", kui mitu poissi asub 
ühe kallale. Ning kui kahevõitlusel üks poiss paiskab teise pikali, siis ei tohi ta talle enam jagada hoope, 
eriti mitte jalaga, sest ,,maaslamajat ei lööda", ütleb vana tarkussõna ja selle vastu eksijat peab igaüks 
tooreks elajaks. ,,Fair play" kohta puudub küll eriline seadus. Selle vastu eksijat ei saa pista puuri ta halva 
käitumise pärast. ,,Noobel, aus mäng" on ideaal, mis vanadest aegadest on kandunud põlvest põlve meie 
ajani ning meie peame selle ideaali alati elavalt pidama aus. 

Ausus. 
Ausus on teatud vorm aust. Aumehele võib usaldada ükskõik kui suure summa raha või muid väärtasju 
ning võib olla kindel, et ta midagi ei oma. Petmine on alati väga inetu ja alatu tegu. Kui tunnete endas 
tekkivat kalduvust petmiseks, et võita mõni mäng, või kui olete nukker, et mäng ei lõppenud teie kasuks, 
siis öelge endale: ,,Õieti on ju see ikkagi vaid mäng. Kui kaotan, siis sellest ma ikka veel ei sure. Mitte 
alati ei või olla võidumees. Keegi peab ju ka kaotama. Ning seekord tuleb minul sellega leppida. Ent ma 
võitlen edasi, sest võibolla tekib veel olukord, mis muudab asja minu kasuks." Kui nõnda iseend 
ohjeldate, siis leiate tihtigi, et viimaks ikkagi veel võidate, kuna teid ei sega igasugused kahtlused ja 
kartused. Ning, pange tähele, kui mõne mängu tõepoolest peaksite kaotama, siis, kui olete tõelised  
noorkotkad, võtate võitja poole koheselt vastu juubeldusega, või soovite õnne poisile, kes teid võitis, ning 
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raputate tal südamlikult kätt (fair play). Seda kommet austage igasuguste noorkotkaste mängude ja 
võistluste juures. 

Ustavus. 
Ustavus on tõelise noorkotka silmapaistvamaks omaduseks. Nad jäävad ustavaks oma maale ja selle 
valitsusele ning on alati valmis nende kaitsmisel jätma oma elu. Samuti on iga noorkotkas ustav oma 
vanematele,  pealikutele ja leivaisale ning loeb oma moraalseks kohustuseks hoida nende  poole, tulgu, 
mis tuleb, maksku, mis maksab. Kui ta ei kavatse jääda talle ustavaks, siis lahkub ta kohe oma kohalt, kui 
tal on vähegi veel autundmust ja mehisust iseeneses.  Samuti peab ta olema ustav oma sõpradele ja 
alluvatele ja neid toetama nii headel kui halbadel päevadel. Ustavust ja kohusetunnet näitas see Rooma 
sõdur, kes püsis oma valvepostil, kui Pompei linn maeti tuldpurskava Vesuuvi vulkaanilise tuha ja laava 
alla. Ta jäänused seisavad praegugi veel seal. Ta on katnud käega suu ja nina, et hoiduda lämbumisest, 
kuni viimaks tabas teda ikkagi hukk. Sellele eeskujule järgnes mõne aasta eest üks Saaremaa 
ühisgümnaasiumi õpilane Eberhard, kes Saaremaa mässu ajal, veebruaris 1919. a., taganemisel unustati 
valvepostina ühe padrunikasti juure. Tal oleks olnud võimalus põgeneda, kuid ta ei teinud seda, vaid jäi 
ustavaks oma ülesandele kuni lõpuni, tapetuna punaste mässajate kuulirahe all, heites hinge. 
Vabadussõjas asus 3. apr. 1919. a. al.kapt. Valter Pedak oma rooduga Pihkva rindel Lesgi küla all liinil. 
Äkki ilmus ,,Ivanovo Boloto" sihist arvurikas punaste ahelik ja tungis Lesgi külas asuvale roodule selja 
tagant kallale. Pedak võttis osa roodust, asus isiklikult kuulipildujaga tulistades  nende etteotsa ning ajas 
ägedas lahingus vastase kallaletungi nurja. Heitlus polnud aga veel lõpnud, kui korraga raudtee suunalt 
ilmus teine veel arvukam vaenlaste ahelik, punaste soomusrongi dessant, ja tungis jälle teiselt poolt 
eestlaste selja taha. Seisukord muutus äärmiselt täbaraks. Igast küljest vingusid kuulid, ahelikud, eriti 
juurdetulnud liikusid ikka lähemale. Nüüd asus Pedak oma meestega, kes vabanesid võitlusest esimese 
ahelikuga, punaste dessantmeeste ahelikule vastu ja tormas nendele söösthüpetega kallale. Kuid samal 
hetkel tabas teda kuul ja raskesti haavatuna varises ta pikali. Ta toimetati külla sidumisele. Pärast sidumist 
külast võitlust jälgides pani Pedak tähele, et mehed, kes olid jäänud juhita (ta oli ainuke allesjäänud 
ohvitser roodus), hakkasid taganema ülekaaluka vaenlase eest.  Oli karta, et asi muutub hoopis  
põgenemiseks. Seal Pedak ei püsinud enam kauem. Üliinimliku pingutusega võttis ta kokku kogu oma jõu 
ja tõttas oma pead kaotavate võitlejate  juurde. Julgustavate sõnadega mehi õhutades, viis ta nad uue 
õhinaga võitlusse ning püsis nende eesotsas kuni vaenlane oli purustatud ja paaniliselt hakanud  
põgenema. Siis vajus kapten Pedak uuesti kokku ja nõrkes lõplikult. Ta tänulikud mehed, kelledele ta 
oma ustavusega oli päästnud elu, kandsid ta meelemärkuseta olekus väeosa sidumispunkti, kus talle anti 
vajalik esmaabi. Al.kpt. Pedak`ile annetati sangarimeele ja selle vägilasteo eest Vabadusrist. Kuperjanovi 
partisan, reamees Hugo Sturm, asus 24. veebr. 1919. a. Salsburgi all vabatahtlikult ühes kahe mehega 
lahingluurele . Kogudes enamlaste selja taga rea täpseid ja tähtsaid teateid , jõudis ta oma kaaslastega 
Salsburgi alevi juures asuva jõe sillani, kui üks punaste rood parajasti seda tahtis võtta enda alla. Saades 
aru, kui tähtis see eesti väeosadele, et sild ei langeks vaenlase kätte, saatis ta oma kaaslased kogutud 
tähtsate teadetega oma ülemuse juure ning jäi üksipäini oma kuulipildujaga silda kaitsma. Tabava tulega 
kuulipildujast sundis ta pealetungivat punaste roodu korratult laiali jooksma. Vahepeal asusid punased ka 
Salsburgi mõisa ja hakkasid teda suurtükkidest ja püssidest rängalt tulistama. Kuid Sturm pani silla 
põlema ja püsis lakkamatult paigal, oma kuulipildujaga üksipäini punaseid Salsburgi alevist eemale 
tõrjudes. See Sturmi visa vastupanu ja ustav kohusetäitmine andis eesti väeosadele mahti oma jõude 
korraldada, vastupealetungiga punased Salsburgi mõisast välja lüüa ja tekitada neile raskeid kaotusi.  
Sama aasta 19. aprillil asus Sturm kahe mehega Petseri taga Sagorje külas postil. Pärast mitmekordseid 
pealetunge sundisid enamlased oma suure ülejõuga eesti väeosi jätma maha Sagorje külast paremal pool 
asuva Mitkovitši ja Sagorjest vasakul asuva Vašina Gora külad. Ainult Sagorje küla oma kolme kaitsjaga 
jäi kõigile pealetungidele vaatamata kiiluna püsima vaenlaste positsioonide vahele. Nüüd võeti Sagorje 
kolmest küljest marulise tule alla. Kuid Sturm julgustas oma kaaslasi ja pani nendega põlevas külas südilt 
kõigile pealetungidele vastu. Osava miinipilduja tulega purustas ta kõik punaste ahelikkude tormijooksud 
Sagorjele. Selle ustava paigalejäämise ja küla südi kaitsmisega andis Sturm eesti väeosadele, kes olid 
sunnitud lahkuma naaberküladest, uuesti koguneda ja asuda vastupealetungile, mille tulemuseks oli, et nii 
Mitkovitši kui ka Vašina Gora külad eestlaste poolt uuesti tagasi võeti. Mainitud küladel oli sel ajal suur 
operatiivne tähtsus ja nende üleminek punavägede kätesse oleks andnud tugeva hoobi eesti väeosade 
operatiivsetele plaanidele. Nende ja teiste vägitegude eest ülendati reamees Hugo Sturm ohvitseri 
asetäitjaks ja annetati talle Vabadusrist. Loetletud näited avaldavad meile ilmselt, mis võib saata korda 
inimene, kes on ustav ja kohusetruu lõpuni. Mida rohkem meil on sääraseid kodanikke, nagu 
eelpoolmainitud näidetes nimetatud, seda kindlamini võib meie rahvas vaadata tulevikku. Seepärast iga 
noorkotkas on Eesti Vabariigile ustav surmani. 
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Käsutäitmine ja distsipliin. 
Distsipliin ja käsutäitmine on noorkotkastele niisama tähtsad kui mehisus ja julgus. ,,Birkenihead" oli 
transportlaev, millel Inglismaalt saadeti Austraalia üks sõjaväeosa. 630 sõdurit ühes oma perekondadega 
ja 130 madrust olid laeval. Hea Lootuse maanina lähedal sattus laev öösi veealusele kaljule ja hakkas 
vajuma. Sõdurid rivistati  kohe laevalael rivisse. Mõnedele anti käsk lasta paadid vette ja neisse paigutada 
naised ja lapsed. Teistele tehti ülesandeks toimetada hobused laevalaele ja nad lasta üle parda merre, et 
neile anda võimalus ujudes pääseda maale. Kui käsud olid täidetud, selgus, et ei olnud  küllaldaselt paate 
kõikide äramahutamiseks. Seepärast tehti korraldus, et mehed jääksid rivisse. Siis murdus laev keskelt 
pooleks ning hakkas vajuma. Kapten hõikas  meestele, et nad hüpaku üle parda ja katsugu end päästa. Ent 
kolonel Seaton ütles: ,,Ei, jääge rivvi!" Ta nägi ette, et nad sunniksid paadid vajumisele, kui nad ujuksid 
nende juurde ja püüaksid neisse ronida. Seepärast jäid siis mehed rivvi, ning kui laev kaldus küljeli ja 
vajus vee alla, vajusid nemadki hurraa-hüüdega Inglismaale, märga hauda. 760nest inimesest päästeti 
192. Kuid ka need oleksid vist kaotanud oma elu ilma teistes valitseva distsipliinita ja nende 
ohvrimeelsuseta. Mõnekümne aasta eest sõitis üks aurik Inglise õppelaevale ,,Fort Jackson'ile" külge.    
Kuid samuti kui ,,Birkenhead´il" ei 'kuuldud ka siin mingit kisa ega karjumist. Noored kadetid asusid 
korralikult  rivvi, varustusid päästevöödega ja kohtusid rahulikult hädaohuga. Tagajärjeks oli see, et ükski 
ei kaotanud oma elu. 1908. aastal läks Kuresaare lahes ümber purjepaat koos 13-ne poisiga. Et see juhtus 
aprilli alul, siis oli vesi alles jääkülm ja poisid riietatud vateeritud palituisse ja kasukaisse, mis võttis 
igasuguse võimaluse pääseda ujumisega. Vette kukkunult,  poisid hakkasid ronima küljeli vajunud 
paadikerele. Kõiki ei suutnud paat aga sel kombel vee peal hoida  ja kõiki ähvardas möödapääsmatu 
uppumine. Seal tegi aga üks arukam poiss korralduse, et keegi ei tohi ronida paadi peale, vaid kõik 
hoidku ainult käega paadi servast kinni. Kõik täitsid korraldust, paat suutis neid nõnda kõiki hoida vee 
peal, kuni kalamehed kaldalt ruttasid appi ja päästsid nad peale ühe, kes leiti uppunult paadi kajutis, kuhu 
ta oli pugenud külma eest varju ning kust ta enam purjepaadi ümberminekul ei pääsenud välja. 
Vabadussõja algpäevil, 29. nov. 1918. a. liikus 1. soomusrong kapten (hilisem admiral) J. Pitka juhatusel 
Oru jaamast Vaivara poole. Mõni kilomeeter enne Vaivarat jooksis üks poisike võsastikust välja tee peale 
ette ja sundis rongi seisma jääma. Ta teatas, et ta näinud, kuidas punaväe madrused midagi raudteeliinil 
olevat toimetanud, ja oletas, et nad on rikkunud tee. Poisikese arvamine osutus õigeks. Pisut kaugemal 
olid tõepoolest raudteerööpad kistud lahti ja paisatud kraavi. Hulk mehi tuli rongist välja ja asus teed 
parandama. Äkki avati mõlemalt poolt raudteed kuulipildujaist tuli meeste pihta. Kõik hüppasid kraavi ja 
tuld andes liikusid kraavis roomates rongi poole tagasi, nende hulgas ka kpt. Pitka. Jõudnud rongi juurde, 
silmas aga kapten  Pitka korraga kaht meest, kes kuulirahest hoolimata rahulikult teed edasi parandasid. 
Need olid kapten Irv ja leitnant Susi. Peagi oli tee parandatud ja raskesse olukorda sattunud soomusrong 
võis jätkata oma teed. Detsembri alul 1918. a. asus I soomusrong ikka alles Oru jaamas, kuigi punaväe 
osad olid jõudnud juba Jõhvini. Enamlased tahtsid soomusrongile taganemistee ära lõigata  ja saatsid ühe 
salga Oru ja Jõhvi jaamade vahel metsas asuvat raudteetammi lõhkuma. Kaitseliitlasele metsavaht Jaagup 
Alaverele oli tehtud ülesandeks seda raudteetammi valvata. Kui ta märkas lähenevat salka, avas ta kohe 
püssitule nende sihis. Tekkis äge võitlus. Metsavahi tabavad kuulid niitsid maha nii mõnegi vaenlase, 
kuid ülevõim oli väga suur ja samm-sammult tungisid enamlased ikka lähemale. Seal tabas veel 
õnnetuseks üks kuul vahvat Jaagupit. Kuid Jaagup teadis, missuguse tähtsuse omab tammi 
püsimajäämine, ja võitles enda haavata saamisele tähelepanu juhtimata, vapralt edasi. Viimaks sundisid ta 
alati sihtileidvad kuulid kokkukuivanud salgakese taganema. Aga ka Jaagupi vastupanu oli otsas, üks 
viimastest vaenlaste kuulidest oli teda tabanud  surmavalt. Elutult lamas ta enda poolt nii vapralt kaitstud 
tammi juures tumma vahina, kuni teda samal päeval ta kohusetäitmise paigalt leidis selle soomusrongi 
meeskond, kelle ta oma kohusetundliku ja lakkamatu käsutäitmisega oli päästnud surmast ja piinarikkast 
vangistamisest. Kui Inglise monitor ,,Erebus" 27. oktoobril 1919. aastal Eesti laevastikku toetades oma 
suurtest kahuritest tulistas Punasemäe ja Halli Hobuse kindlusi, siis juhtis ta tuld nende kindluste kohal 
tiirlev Inglise lendur. Kuna õhk oli udune, siis oli ta sunnitud lendama üsna madalalt. Vaenlase kindlusist 
peeti teda lakkamata kuulirahe all. Nii mõnigi šrapnell lõhkes üsna lennuki lähedal ja killud tabasid 
lennukit. Ka lendur sai haavata. Kuid vaatamata sellele jätkas ta vaprasti oma ülesande täitmist seni, kuni 
,,Erebus" lakkas tulistamast ja kutsus lenduri tagasi. Detsembri keskpaigas 1918. a. kui punaväed 
Tallinnale tungisid ikka lähemale, hakkasid ka Tallinnas pesitsevad enamlased liigutama. Rahvast, eriti 
töölisi ässitati üles, ja meeleolu pealinnas muutus ikka rahutumaks. Juba kogunes suuri rahvamasse 
tänavatele, kuuldus ähvardusi ja sajatusi Ajutise Valitsuse, Maapäeva, sõjaväe ja Kaitseliidu vastu, kes 
linnas korda pidas. Korrapidajaiks olid enamasti õpilased. Korraga tungis üks salk mässulisi Vanal turul 
(Estonia teatri tagune plats) sammuva I soomusrongi veltveebel Saal`i kallale, rebis tal püssi käest ja 
tallas selle jalgade alla. Kostis kisa ja kära. Asi näis minevat plahvatuseni ja olekski arenenud selleni, kui 
mitte paar vaprat kooliõpilasest kaitseliitlast poleks teadnud, mis nende kohuseks, ja poleks julgesti 
rutanud appi veltveebel Saal`ile. Rahvamass aga ähvardas neid lämmatada. Seal avasid nad rahulikult tule 
mässajate suunas. Rahvamurd valgus tagasi. Olukord oli päästetud. 
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Oma kindla ja kohusetruu ülesastumisega olid need koolipoisid päästnud Eesti Vabariigi vapustavate 
sündmuste eest, mis oleksid võinud lõppeda riigi kokkuvarisemisega. Kas sütitavad need näited 
järeleaimamisele?! Kindlasti tahaks iga noorkotkas astuda meeleldi nende ritta, kellest siin praegu oli jutt! 
Kindlasti! Seepärast iga noorkotkas täidab veendumusega talle antud käsu, olgu see ka nii raske kuitahes. 
See on õige käsutäitmisele  ja kohusetundele tuginev distsipliin! 

Tagasihoidlikkus. 
Ka tagasihoidlikkus kuulub noorkotkaste vooruste hulka. Kui mõni noorkotkas mõnes oskuses ületab 
teisi, siis ei ole tal siiski viisiks sellega teiste ees suurustada. Seepärast ärge hoobelge kunagi! Ning ärge 
arvake, et teil on maailmas õigusi peale nende, mis olete ise endale teeninud. Kui räägite tõtt, siis on teil 
õigus nõuda, et teid alati usutaks. Õigustatult leiate koha vanglas, kui olete sellise karistuse teeninud  
vargusega. Aga on olemas suur hulk inimesi, kes käivad maailmas ringi ja teevad suurt kära oma 
õigustest, ilma et nad kunagi oleksid midagi saatnud korda selleks, et endale teenida mingisuguseid 
õigusi. Kõigepealt täitke oma kohustused, küllap siis pääsete ka teile kuuluvate õiguste juurde. 
Vaoshoitud tagasihoidlikkus kaunistab iga noorkotkast. 

Julgus. 
Vähesed inimese on julged sündimisest saadik. Kuid igaüks võib end kasvatada julgeks, kui ta seda püüab 
ning eriti, kui ta sellega teeb algust  juba nooruses. Julge mees tormab kõhklematult ohtu, kuid vähem 
julge avaldab kalduvust hoiduda eemale. Sellega on samuti kui suplemisega. Poiste kari tuleb jõe äärde, et 
minna suplema, ning kükitab hambaid lõgistades kaldal. Nad arutlevad selle üle, kas vesi on sügav ning 
kas ta on külm. Ent julge poiss tormab mööda kõigist, sööstab vette ning ujub juba mõne hetke pärast 
rõõmsalt ringi. Saladus seisab selles: kui näete ohtu, siis ärge peatuge ning vaadake pealt — mida rohkem 
te vaatate pealt, seda vähem asi meeldib teile —, vaid sööstke kõhklematult ohtu, sammuge talle julgesti 
vastu, ning kui te juba kord olete tõmbunud asja, siis pole asi kindlasti pooltki nii halb kui ta paistis enne. 
Julgus on pool võitu! 
Vabadussõjas tungis venelaste soomusrong ootamatult ühele  eesti väeosale peale ja ähvardas oma 
suurtükitulega paisata segi eestlaste rinde. Siis otsustas kümmekond eesti sõdurit soomusrongi minema 
kihutada . Nad hiilisid rongi lähedusse, tormasid siis äkki rongi külje alla, ronisid kui kassid vagunite 
katustele ja heitsid käsigranaate läbi laskeaukude ja muude avauste vagunitesse. Kabuhirmu sattunud 
vaenlase soomusronglased  andsid vedurijuhile käsu taganemiseks. Eesti sõdurid sööstsid rongi katustelt 
ja pääsesid enamasti terve nahaga. Lahingu olukord oli päästetud. Ööl vastu 18. jaan. 1919. a. kui 
punavägede jõud ulatusid alles kuni Vaivara jaamani, tegid eesti meremehed, merepartisanid, Soome 
väeosa ja Narva kooliõpilaste salgad dessandi Utria all ja hakkasid mitmes suunas võideldes liikuma 
Narva poole. Sama päeva õhtul kella 17.00. paigu tormas juba esimene Soome kompanii kapten Eskola 
juhatusel, kellel teejuhatajaks olid mõned merepartisanid ja Narva koolipoisid Narva linna, asusid üle jõe 
viiva silla ja ristteede peale ning panid kabuhirmus põgenevaile punaväelasile tee kinni. Kuigi neid oli 
vaid väike salgake võrreldes vaenlastega, kes neid ületas vähemalt kümnekordselt, püsisid nad seni 
vankumatult paigal, kuni jõudsid pärale ka teised dessantväeosad. Selle hulljulge ettevõtmisega päästeti 
hulk Narva elanikke hukkamissurmast, saadi palju sõja saaki ja vange ning anti vaenlasele hoop, millest ta 
niipea ei toibunud.  Sõjas Landeswehri vastu, kui Kuperjanovi partisanid rongil Võnnu-Volmari vahelisel 
raudteel jõudsid Lode jaama, selgus, et lätlased põgenesid paaniliselt sakslaste ees, jättes rinde eesti 
pahemal tiival avatuks. Ešeloni mahalaadimist ootamata tormas leitnant  Johannes Soodla II rooduga 
kohe vasakule tiivale, et püüda seisukorda päästa. Rinne oli lahti, sakslased suures ülekaalus. Nad 
tungisid kiiresti edasi  Volmari (Valmiera) sihis. Oma isikliku vaprusega süstis leitnant Soodla energiat ka 
põgenejaile lätlasile, keda ta hakkas koguma kokku. Luues meestes moraalse tõusu ja tõstes neid uuesti 
võitlusvõimelisse seisukorda, koondas ta III Läti Võnnu polgu põgenejad ahelikku, jagas nad gruppidesse 
ja, sundides neid sõnakuulmisele, määras neile oma allohvitserid juhtideks. Seadnud nõnda rinde jälle 
jalule, tungis Soodla oma rooduga läbi vaenlase väe Lindenhofi mõisa, kust sundis vaenlase sõjavarustust 
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maha jättes põgenema. Järgmisel hommikul tungis ta edasi läbi metsa ja jõe Bite ning Veive veski juurde 
ning murdis uuesti läbi vaenlase rindest, ära lõigates Roneburgist Võndu viiva maantee. See läbimurre 
aitas suuresti kaasa lõplikule Roneburgi langemisele, võimaldas eesti parema tiiva edasitungimist raudtee 
sihis, katkestas vaenlase viimase sideme Võnnuga. Selle julge operatsiooniga oli pandud alus 
Landeswehri lagunemisele, kes mitte enam pääsedes Võndu, paaniliselt hakkas taganema Riia sihis. 
,,Julge pealehakkamine on pool võitu!" lausub õigusega juba vanasõna. 

Püsivus ja visadus. 
Sõjas Landesveeriga andsid eesti sõdurid alla vaid siis, kui nad olid juba surnud. Alati olid nad valmis 
pidama vastu kuni viimse hetkeni. Ent see on inimeste juures tihti korduvaks veaks alistuda raskustele 
enne, kui seda oleks vaja. Tihti jätavad nad töö pooleli, kui neil kohe oma tegevuses pole silmanähtavat 
edu. Kui nad püsivalt oleksid tegutsenud edasi, oleks kindlasti saabunud ka edu. Inimene peab alati 
arvestama rasket tööd ja esialgset edukusetust. Kui Jaapanis sünnib laps, siis riputavad ta vanemad maja 
välisseinale ühe nuku või kala. See on märgiks naabritele. Nukk riputatakse välja siis, kui on sündinud 
tütar, ning see avaldab seda, et ta kord ise peab kasvatama lapsi. Kala tähendab poisi sündimist, kes 
meheks võrsudes nagu kala peab ujuma vastu raskuste ja ohtude voolu. Kes ei suuda vaadata silma 
raskele tööle või viletsustele, pole väärt kandma mehe nime. Mõned teist on ehk kuulnud mõistujuttu 
kahest konnast. See käib nii: Kaks konna läks ühel ilusal päeval jalutama. Nad jõudsid ühe suure 
koorekausi juure. Hüpates kausi äärele, libastusid mõlemad ja kukkusid kaussi. Üks neist ütles: ,,See on 
mulle uus sort vett. Kuidas saab säärases kraamis ujuda? Siin ei aita mittemiski midagi." Seetõttu vajus ta 
põhja ja uppus, kuna tal puudus tahtejõud ja ohule vastupanuks visadus. Ta kaaslasel aga oli rohkem 
tahtekindlat ja visa mehisust. Kõigest väest püüdis ta ujuda ning rabeles esi-  ja tagajalgadega, et hoiduda 
vedeliku pinnal. Igakord kui ta tundis, et hakkab vajuma, võttis ta uuesti hoogu ega kaotanud lootust 

 
väljapääsemiseks. Viimaks, kui ta oli juba nii väsinud, et arvas saatusele alistuma pidavat, juhtus midagi 
kummalist: oma jalgade pideva ja raske tööga oli ta koore muutnud võiks, nõnda et ta äkki istus kindlal 
alusel. Seepärast, kui asi paistab minevat viltu, naerata ning ütle endale: ,,Pea vastu!" ning küllap siis juba 
kord tuleb ka pööre paremuse poole. Suur samm edu poole seisneb alati selles, et ollakse võimeline 
kandma pettumusi. See oli 1918. a. sügisel, kui salkkond eesti noormehi, staabikapten Harald Ingelman, 
leitn. Elmar Luhaäär, leitn. Vessart, sõjaväeametnik Velner ja san.kapten dr. Gundemar Neggo, asusid 
hädaohtlikule teekonnale, jalgsi Petrogradist Arhangelski, et pääseda seal asuvate Inglise vägede juure. 
Tuli minna läbi kahe rinde, hoiduda kõrvale igast käidavast teest, igast asulast, kuna seal ootas neid 
vangistamine enamlaste poolt , millele järgnenuks piinarikas surm. Seepärast siis otsustati tungida läbi 
Põhja-Venemaa põliste metsade, läbida määratumad sood ja rabad, kus aastakümneid ja -sadu polnud 
astunud ühegi inimese jalg. Tuli tassida kaasa ka toidumoon ja muu vajalik varustus, kui ei tahetud surra 
näljast, niiskusest ja külmast. Kuid julge meelega valiti siiski see tee, kuna ta oli ikkagi ohutum kui see, 
millel liikusid demoraliseeritud punaväe banded. Alul läks kõik hästi, kuigi tee oli vaevaline ja piinarikas. 
Päevade kaupa ei leidunud põhjatuis sois ühtki paika, kus oleks võinud peatuda puhkamiseks, istuda 
korraks maha või heita pikali magama. Tuli vaid hoolega valvata selle järele, et jalg ei vääratuks üksikuist 
palkidest laotud teelt, mille oma ajal olid rajanud Vene valitsuse poolt tagakiusatud lahkusulised, kes 
põgenesid neisse läbipääsmatuisse soodesse Olonetsi kubermangus, et siin rahus paluda oma jumalat. 
Vettinud ja libedad olid need palgid ja samm neist kõrvale tähendas kindlat surma, vajumist põhjatusse 
rappa, kui sind köitpidi sinuga ühendatud kaaslased veel viimsel hetkel ei suutnud sellest tõmmata välja. 
Nõnda kestis teekond päevast päeva, nädalast nädalasse. Tihtilugu oli seisukord selline, et mõni kaaslasist 
ei jaksanud enam. Siis aitasid teised teda edasi, sest kauem peatumine ühel kohal oli võrdne kindlale 
hukkumisele. Äärmise visadusega oli suudetud jätta selja taha juba kolmandik teed. Seal aga tabas julgeid 
mehi õnnetus, mida keegi neist ei olnud arvestanud varem: kapten Ingelman jäi haigeks. Dr. Neggo 
konstateeris peagi kõhutüüfuse. Valmistati okstest saan ja haige asetati sellele. Ning edasi kestis teekond 
läbi pääsmatute metsade ja soode haige kaaslasega okstest "reel". Teekond muutus ikka piinarikkamaks. 
Haige vedamisest takistatud, ei jõutud enam nii hõlpsasti edasi kui varem. Toidumoon kippus saama otsa. 
Raske oli hoida vaos palkide rajalt kord ühele, kord teisele poole kalduvat saani haige kaaslasega. Ikka 
tihedamini libises jalg rappa ja tuli teistel köitpidi venitada hukkuvat teda oma rüppe kiskuvast rabast. 
Kpt. Ingelman kannatas oma haigust stoilise rahuga. Ainult siis, kui jälle  mõni kaaslane oli libedalt, 
kitsalt teelt vajunud sohu, võttis ta sõna ja nõudis kategooriliselt, et teised jätaksid ta maha ja päästaksid 
ennast, sest temaga koos peaksid nad ju hukkuma kõik. Mõistagi, et teised ei võtnud kuuldagi ta 
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manitsusi, vaid kogudes uut jõudu tassisid teda edasi, et leida paik, kuhu võiks hetkekski jääda puhkama 
ja tõmmata hinge tagasi. Ent ükski vaev ega muu raskus ei piinanud väikest salkkonda sedavõrd, kui see 
teadmine, et nende hulgas viibib raskesti haigestunud kaaslane, keda nad ei saanud aidata. Kohal oli küll 
arst, kuid puudusid igasugused arstimisvahendid, puudus vastav toit ja hooldamise võimalus. Haige 
seisukord  muutus päev-päevalt halvemaks. Ning mida kõik kartsid, aimasid — ühel päikeseküllasel 
päeval, keset sügavat raba, uinus vapper kaaslane, kes kogu haiguse ajal oli vaadanud näkku naeratava 
suu ja rahuliku meelega surmale — igavesele unele. Sõprade ahastus ja meeleheide oli suur. Kuid midagi 
polnud parata. Soo ümberringi ja tahe elada sundis neid sammuma edasi oma vaevarikkal teekonnal. 
Päevade kaupa vedasid nad edasi oma surnud kaaslast, kuna puudus paik, kuhu teda oleks võinud matta.  
Soo ja raba ümberringi. Möödus päev ja teine, kolmas, kuid ikka sama — soo ja raba ... 
Nõnda tassisid mehed oma surnud sõpra päevade kaupa edasi, kuni nad viimaks jõudsid väikesele, pisut 
kõrgemale soosaarekesele, kus nad tundsid kindlat maad oma jalge all. Siia, üksiku sookasekese alla 
kaevasid nad haua ja sängitasid vaikse ja härda palvega südames oma naeratades surnud sõbra. Siin 
peatusid nad terve päeva, kogusid uut jõudu ja tuletasid meele lahkunud sõbra viimseid sõnu: ,,Kui olete 
visad ja järeleandmatud oma ettevõtmistes, siis jõuate kindlasti kord pärale ja viite viimaseid tervitusi 
minu emale tema ainukeselt pojalt..." Veidi puhanud, alustas neli ülejäänud lahingukaaslast uuesti oma 
teekonda, Algasid kõige raskemad ajad ja kannatused. Toit jõudis lõpule, päevade kaupa ei leidunud 
joogiveekohta, et saaks kustutada endi janu. Kuid surnud kaaslase viimased sõnad hoidsid nad siiski jalul. 
Neile oli temalt antud pärandus, ülesanne, mis tuli täita — viia kodumaal ootavale Inglemani emale 
viimased tervitused ta kangelasmeelselt, naeratava suuga surnud ainukeselt pojalt. See mõte andis neile 
jõudu ja visadust. Kuigi oli lõppenud kaasavõetud toit, tihti ei saadud kustutada oma janu, tuigerdasid nad 
nõrkevail jalul edasi ainukese sihiga silmade ees — viia kadunu emale tervised ta pojalt. Möödus päevi, 
nädalaid ... Viimaks aga, kurnatud viimse kondiüdini, nägid lõppevat sood ja metsa ning kerkivat silme 
ette suure alevi katuseid, inglaste sõjaväemundreid. Nad olid päästetud. Noorkotkluses omandatav 
visadus oli jäänud võitjaks. Tahe südames teha oma lahkunud kaaslasele veel viimne heategu seeläbi, et 
nad kord tervitavad ta nimel ta vana emakest, oli hoidnud nad jalul. Näljased, janused, väsinud ja 
kurnatud, langesid nad Vabadussõjas meile abiks olnud Inglise sõdurite käte vahele. Ent siiski — nad olid 
jõudnud eesmärgile! Ning siis, kui üks neist pärast mitut aastat andis edasi vanakesele -emakesele 
Olonetsi rabade soosaarel sookasekese all puhkava ainukese poja tervitused, tõstis emakene õnnistades 
oma käed ta pea kohale ja lausus: ,,Sul on õigus, Harald, visadus võidab kõik, visadus võitis vabaks ka 
sinu kodu- ja isamaa, kuigi sina seda enam ei pidanud nägema. Olgu õnnistatud need, kes püsivalt ja 
visalt hoiavad  oma sõprade poole, kel jätkus jõudu ja kohusetunnet tuua sinult mulle tervitusi." 

Hea tuju ja rõõmus meel. 
Kui teie oma töö saadate korda rõõmsa meelega, siis muutub see teile lõbuks. Te toote ka teiste inimeste 
ellu rõõmu, mis on üheks teie noorkotka kohustest. J. M. Barrie kirjutab: ,,Need, kes toovad 
päikesepaistet oma kaasinimeste ellu, ei saa õnne endast eemal hoida," st.: kui teete õnnelikuks teisi 
inimesi, siis muutute ka ise õnnelikuks. Kui teil on harjumuseks asju vaadelda rõõmutoovast küljest, siis 
satute harva tõsistesse raskustesse. Sest, kui mõni raskus, pahandus või hädaoht näib väga suurena, siis, 
kui olete targad, sunnite enda kiiresti naeratamisele, kuigi peab tünnistuna, et see alguses pole sugugi 
kerge. Aga samal hetkel, mil jõuate naeratuseni, näib suurim raskus kohe kaduvat, ning te saate kindlasti 
hõlpsasti asjast üle. Hea tuju võib saavutada iga poiss, kui ta aga tahab tõsiselt seda, ning see aitab teda 
igas mängus ja tegevuses ning eriti raskustes ja  hädaohus. See aitab temal jääda püsima olukorras, milles 
kergesti erutatud poiss visatakse lihtsalt välja või jookseb pahaselt minema. Rõõmsa ja lahke meelega 
noorkotkas ei tarvita kunagi roppe sõnu ja vandumist. Neid tarvitavad harilikult poisid, kes sellega nagu 
suitsetamisegagi tahavad näidata, kui mehelikud nad on. Ent see laseb neid paista vaid narridena, mitte 
meestena. Mees, kes vannub, on harilikult selline, kes kergesti kaotab tasakaalukuse ja mõnes raskes 
olukorras kaotab hoopiski pea, ning seepärast ei või teda usaldada. Suurimaski raskuses ei tohi te kunagi 
kaotada tasakaalukust, seepärast ärge vanduge, kui panete tähele, et olete eriliselt kartlik, ärritatud või 
vihane. Sundige end naeratusele, küllap see teid kiiresti viib uuesti tasakaalu. 

 
Harjutused. 
Harjutage julgust sügavasse vette hüppamisega (loomulikult peavad olema kohal ka mõned head ujujad), 
visadust pikema rännaku korraldamisega, head tuju ja rõõmsat meelt vastumeelsete ülesannete täitmisega. 
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Mängud. 
Kõik mängud, nagu korvpall, võrkpall jne. kus on kehtivad kindlad reeglid, kõlbavad distsipliini ja fair 
play kasvatamiseks. Ka džiu-džitsul on ses suunas palju häid külgi. 

 

3.   Enesekasvatamine. 
Pealikutele .  
Alljärgnevad vestlused avastavad juhile laialdase tööpõllu tähtsaimaks tegevuseks kogu noorkotkaste 
kasvatusplaanis ja annavad talle võimaluse saata korda noorkotkluse väärtusliku tegevuse rahvuse 
hüveks. 
Enesekasvatamine. 
Ainult see, mida poiss õpib iseendale, jääb ta jäävaks omanduseks. Sellel on ta pärastises elujuhtimises 
suurem tähtsus kui kõigel, mis talle koolis pähe tuubitakse. Õpetaja või pealikust poiste suunaja tegevus 
seisku peamiselt selles, et virgutada ja julgustada poissi ta pingutustes ning anda neile õige suund. 
Kõigepealt tuleks püüda võidelda silmatorkavalt suure usupuudumise vastu, kuid seda rohkem praktiliselt  
kui puhtvaimsel teel. See on juba poisi loomuses, et ta on vastuvõtlik usule. Ent kui teda õpetada neis 
punktides, mis leiavad vastukõla täiskasvanute juures, siis läheb tal igavaks. Looduse uurimine on 
kindlamaks teeks viia poiss iseeneses jumala äratundmisele, ning igapäevase heateo harjutamisega, 
haigete ravitsemisega jne. õpib ta tundma, mis on tema kohused. 

Pühapäev noorkotkale. 
 Oleks soovitav, kui noorkotkad pühapäeviti võtaksid osa jumalateenistusest kirikus. Pärastlõunast 
jalutuskäiku võiks siis kasutada väikseiks noorkotkaste harjutusiks, nagu looduse uurimine taimede, 
putukate, lindude või loomade eluga tutvumise teel. Linnas võib külastada ka kunstinäitusi, muuseume 
jne. Samuti sobivad siia ,,heateo harjutused", nagu lillede korjamine ning viimine haigemajadesse, 
haigetele ajalehe ettelugemine jne. Pühapäev on puhkepäevaks. Ent tegevuseta ringilogelemine ei ole 
mingi puhkus, vaid tegevuse vaheldumine on puhkus. Pühapäev on liiga tihti lihtsalt lonkimispäevaks 
ning ses suhtes meie poistele ja tüdrukutele moraalselt kõige halvemaks päevaks nädalas. Ühendage 
kirikus antud selgitustega iseenese kui jumalaga tutvumine looduses ja heade tegude kordasaatmine. See 
on üheks parimaks pühapäeva pidamise viisiks! Võib lugeda ja arutleda lõike Luule Viilma seitsmest 
väljaantud raamatust. 

Eneseharimine.  
Palju vaesust ja tööta olekut on tingitud sellest, et poisse väljaspool kooli lastakse logelda, või jälle, et 
neid juba varakult sunnitakse teenima jooksupois ina jne. Meheikka jõudmisel ei tunne nad ühtki ametit 
ega oska tarvitada oma käsi, niipea kui pakutav töö on erinev nende senisest tegevusest. Siis on nad 
abitud ja kasutud. Siin võivad noorkotkaste pealikud poistele tuua äraarvamata kasu, kõneldes iga üksiku 
poisiga omavahel ta tulevikust, seades temaga kokku isikliku eluseadmise kava ja  õhutades teda 
valmistuma ette eluteeks. Ergutage teda uskuma iseendasse ning teotsema oma lemmikalal. Allpool on 
toodud mõned üksikud ettepanekud ses suunas, kuid teie oma kogemused ning leidlikkus avastavad teile 
kindlasti veel nii mõnegi tee sel alal. On levinud ütlus: "Aita ennast ise, siis aitab Sind ka jumal." 
Selgitage ütluse olemust. 

Suhted usutunnistusega.  
Usklikud noorkotkad ei austa usutunnistusega kaasnevat jumalat mitte ainult kirikus, vaid nad imetlevad 
teda ta loomingus nagu loomades, taimedes ja maastikus. Igal pool, kuhu nad lähevad, tunnevad nad 
rõõmu metsast, nurmedest ja vainudest, kui jumala loomingust. Nad jälgivad meeleldi loomi ja imetlevad 
lilli ja taimi. On olemas palju usutunnistusi: protestantlik, katoliiklik, juudi, muhamedi, buda jne. omad. 
Ent peamine on see, et kõigi nende usutunnistuste pooldajad austavad etteantud jumalat, kuigi erineval 
viisil. Nad on kui üks sõjavägi, kes teenib üht ja sama valitsejat, kuigi nad kuuluvad erinevaisse 
väeliikidesse. Seepärast, kui usklik noorkotkas kohtab poissi teisest usutunnistusest, ei tohi te temasse 
suhtuda vaenulikult, vaid peate tunnustama, et ta on sama sõjaväe sõdur, milles teenite teiegi, ainult selle 
vahega, et ta kannab teist mundrit. Täites oma kohuseid iseenda kui jumala, jumala ja kaasinimeste vastu, 
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olge alati abivalmis ja helde käega. Olge ka alati tänulikud iga lahkuse eest, mis teile saab osaks, ning 
püüdke näidata oma tänulikku meelt. Mõelge sellele, et üks kingitus, mis teile annetatakse, ei kuulu teile 
seni, kuni te selle eest pole avaldanud tänu. Seni kui elate, püüdke teha midagi head, mis jääb püsima, kui 
teid ei ole enam olemas. Üks kirjanik ütleb: ,,Lausun endale tihti, et maailm suure linikuga peidetakse 
taevavalguse eest, kui päike on läinud looja, ja et tähed on augud selles linikus, mis sellesse on tehtud 
nende poolt, kes head on teinud siin maailmas. Tähed ei ole mitte kõik ühesuurused, vaid mõned on 
suured, teised väikesed; nii ka mõned inimesed on saatnud korda suuri tegusid, teised väikesi. Kuid nad 
tegid oma augukese linikusse sellega, et nad tegid midagi head, enne kui nad lahkusid siit maailmast." 
Püüdke heategevusega teha oma auk sellesse linikusse senikaua kui elate siin maailmas. Juba see on 
midagi, kui olete moraalselt tublid, aga veel palju parem on teha head. 

Kainus. 
Tuletage meele, et joovastavad joogid pole veel kunagi kõrvaldanud ühtki häda, nad süvendavad neid. 
Nad lasevad nende tarvitajaid vaid mõneks tunniks unustada, mis neil viga; ent nad panevad tema 
unustama kõike muud. Kui kellelgi on naine ja lapsed, siis unustab ta, et tema kohuseks on teha tööd ja 
neid aidata üle raskustest. Ta muutub tööks ikka kõlbmatumaks. Purjus inimene on harilikult argpüks. 
Seda on tihti pandud tähele. On inimesi, kes joovad seepärast, et neil on mõnus olla pooluimastatud 
olekus. Ent nad on rumalad, sest ükski tööandja ei usalda inimest, kes on andunud joomisele. Joodikud 
muutuvad peagi töötuteks , jäävad kergesti haigeks ja nende elu lõpeb prükkarina. Purjusolekus pole 
midagi mehist. Kui keegi alistub sellele kirele, siis hävitab ta oma tervise, tuleviku, enese ja oma 
perekonna õnne. Selle haiguse vastu on olemas vaid üks abinõu temasse kunagi mitte haigestuda. Hoidu 
esimesest pakutavast meelemürgist. 

Eestis enamlevinud narkootilised ja psühhotroopsed ained 
Ained, mis mõjutavad inimese psüühikat nii soodsas (terapeutilises mõttes) kui ka psüühikahäireid 
põhjustavalt, nimetatakse psühhoaktiivseteks e. psühhotroopseteks. Nende ainete hulk on väga suur ning 
osa neist on igapäevaselt kasutusel ilma seadusandlike piiranguteta (näiteks kohv), mõnede 
kättesaadavuse üle on kehtestatud teatud piirangud (näiteks vanuseline piirang tubaka ja alkoholi puhul) 
ning suurt hulka aineid (nende valmistamist, tootmist, levikut, kasutamist jne.) kontrollitakse 
rahvusvaheliselt ja/või siseriiklikul tasandil. Nii kuuluvad rahvusvaheliselt kontrollitavad narkootilised 
ained ÜRO 1961.a. konventsiooni alla ja psühhotroopsed ained ÜRO 1971.a. konventsiooni alla. 
Lühiduse mõttes kasutatakse tihti narkootilistest ja psühhotroopsetest ainetest rääkides vaid sõnapaari 
narkootiline aine või terminit uimasti. Viimasel aga puudub alati üheselt mõistetav sisu. Laiemas mõistes 
on uimasti aine, mida võidakse kuritarvitada, sõltumata asjaolust, kas selle aine kasutamist reguleeritakse 
seadustega (st. kas aine on kontrollitav, keelatud) või mitte. Nii võidakse uimastite all mõelda järgmisi 
ainete rühmi: 
- aineid, mis kuuluvad kontrollitavate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjadesse, 
- alkoholi, 
- mitmesuguseid lahusteid, liime, 
- kokkuleppeliselt ka anaboolseid steroide, kui inimese tervisele ohtlikke aineid 
Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid võib klassifitseerida mitmeti, näiteks: 
1. Valmistusviisi järgi 
- kodusel teel valmistatud (marihuaana, hašiš, metkatinoon e. efedroon); 
- tööstuslikult valmistatud (morfiin, amfetamiin). 
2. Päritolu järgi 
- looduslikud (kanepist, unimagunast, kokapõõsa lehtedest valmistatud), 
- sünteetilised - looduslikust toorainest (s.t. poolsünteetilised), näiteks heroiin; 
- keemilistest ühenditest, näiteks amfetamiin, ecstasy, PCP. 
3. Toime järgi kesknärvisüsteemile  
- depressandid - ained, mis avaldavad rahustavat toimet (opiaadid, rahustid, uinutid jt.), 
- stimulandid - ained, mis ergutavad (amfetamiin, ecstasy, kokaiin, metamfetamiinjt), 
- hallutsinogeemd - ained, mis kutsuvad esile hallutsinatsioone (LSD, PCP Jt.). 
Pealikule. Muretsege lektor V. Leisalu koostatud raamatukene „Uimastid“ ja selgitage noorkotkastele 
eelpoolmainitud ainete kahjulikkust. 

Kokkuhoidlikkus. 
Näib kummalisena, et mitmed teist, poistest, kindlasti muutuvad rikkaks, kuna teised jällegi hävivad 
vaesuses ja viletsuses. See oleneb täiesti teist enestest, missugust teed te lähete. Õige pea võite juba 
ütelda, kuidas näeb välja teie tulevik. Poiss, kes varakult hoiab kokku raha, teeb seda ka mehena. Võib-
olla näib see teile alguses raskena. Ent küllap ta peagi muutub kergemaks. Kui sellega nüüd juba teete 
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alguse ning jätkate seda ka edaspidi, siis võite olla kindlad, et te viimaks saavutate edu, eriti veel siis, kui 
teie oma raha teenite raske tööga. Lugematud poisid on muutunud rikasteks meesteks. Aga peaaegu alati 
sündis see siis, kui nad algusest peale tahtsid selleks saada. Nad töötasid selle sihiga silmade ees ja viisid 
iga sendi, mis nad olid teeninud, panka. Poisid ei ole mitte liiga noored selleks, et teenida raha. 
Kohtumisjonär T. Helmes jutustab, kuidas sajad vaesed poisid Londonis töötavad hästi ja mehiselt, et 
teenida endale eluülalpidamist, olles tihti alles isegi koolikohustuslikus eas. Nad tõusevad vara, kell pool 
viis hommikul, ning sõidavad kuni kella kaheksani piima- või saiavankriga ringi. Siis järgneb — minek 
kooli! Pärast lõunat tulevad nad tagasi kauplusse ja puhastavad ämbreid ja kanne. Nad hoiavad oma 
igapäevase teenistuse kokku. Kellel on ema, see annab raha temale, teised viivad oma teenistuse panka. 
Need on juba täismehed, kui nad saavad kaheteistkümne-aastaseks, ning on eeskujuks igale poisile, 
ükskõik mis perekonnast nad ka ei põlvneks. Mõned aastad tagasi elas Tallinnas üks kümneaastane poiss, 
kes elas ise ja pidas ülal oma väikest viieaastast õde oma teenistusega, olles sealjuures üks paremaist 
õpilasist algkoolis. Tal oli omaette väike korter Lasnamäel ja väike summa raha pangas. Praegu on ta juba 
oma kuueteistkümne aastaga iseseisev ärimees, kelle äri läheb hästi. Möödunud aastal lõpetas keskkooli 
üks poiss, kes kolmeteistkümnendast eluaastast alates teenis endale ja oma haigele emale ülalpidamist 
voorimehena. Enne lõunat pukis ja raamat põlvel, õhtul koolis. Ka kooliraha maksis ta omateenitud 
rahaga. Sarnaseid näiteid võiks tuua veel palju. Võtke eeskuju, noorkotkad! 

Kuidas teenida raha. 
Üksik noorkotkas või salk võib endale teenida raha õige mitmel viisil: Aiatoolide valmistamine, vanade 
mööblite kordaseadmine ja uue riidega varustamine, lehtsaetööd, pildiraamid, linnupuurid, igasugused 
karbikesed, nikerdustööd. Kõik sarnased asjad on kergesti müüdavad mõne kaupluse kaudu. Samuti 
köitmistööd, masinkirjatööd jne. võivad muutuda rahaallikaiks. 

 
Muretsege endale luba lõigata metsast teatud keppe, riputage nad üles ja teise otsa riputage teatud 
raskused, raudkivid või midagi sarnast, et kepid sirguksid ning kuivaksid, siis valmistage neist 
jalutuskeppe, pildiraame, mööblit. Maal kasvatage kanu, kodujäneseid, tõukoeri. Ka mesilastepidamine 
on tulutoov ja väga huvitav töö. Saaparihmadest võib valmistada nööpe. Valmistage võrke, luudi. 
Korvipunumine, potipõletamine toob sisse raha. Üks salk võib mõnes linnas võtta endale mõnede asutuste 
kirjakandmise, või nad võivad teha aiatööd ja müüa aiavilja ja lilli, või ta võib moodustada laulu- või 
muusikakoori, või jälle näitetrupi ning korraldada tasulisi etendusi. Siin on loetletud ja antud vaid mõned 
näpunäited; rahateenimiseks on aga olemas sada ja rohkem muud võimalust, mis võite vastavalt oma 
elukohale ise välja mõtelda. Kui tahate teenida raha, siis peate tegema tööd. Muretsege endale hoiukarp ja 
pange kõik teenitud raha, mida te otsekohe ei vaja, sellesse. Kui juba on koos suurem summa, viige panka 
ja pidage arvet oma hoiusumma kohta. 

Kuidas jõutakse edasi. 
Aastakümneid tagasi pidasid Ameerika Ühendriigid sõda Kuuba saare mässulistega. 
Märkus  pealikule või koonduse läbiviijale. Kaardil   näidata! 
Tolleaegne president McKinley tahtis läkitada ühe kirja mässuliste juhile Garciale, ei teadnud aga, kuidas 
seda teha, kuna mässulised olid õige metsik rahvas ning asusid sügavas Kuuba saare džunglis, kuhu 
juurepääs oli väga raske. Kui ta seda küsimust arutas mõne oma nõuandjaga, ütles üks neist: ,,Tunnen 
noort poissi, nimega Rovan. Mulle näib, see noormees võiks saada hakkama selle ülesande täitmisega. 
Katsume kord temaga õnne." Rovan kutsuti presidendi juurde, kes talle seletas, milleks teda vajatakse. Ta 
ulatas poisile kirja ning ütles: ,,Nõnda siis, ma sooviksin selle kirja saata Garciale." Poiss naeratas, ütles: 
,,Hüva!" ja lahkus toast ühtki liigset sõna lausumata. Möödusid mõned nädalad, Rovan ilmus ühel ilusal 
päeval jällegi presidendi juure ning ütles: ,,Ma andsin Garciale kirja kätte," ning lahkus toast. Muidugi 
laskis McKinley teda kutsuda tagasi ning hakkas talt pärima, kuidas ta oma ülesandega oli tulnud toime. 
Selgus, et Rovan oli võtnud paadi, milles ta mõne päeva pärast maandus Kuuba kaldal. Siis oli ta 
tunginud džunglisse. Kolme nädala pärast ilmus ta saare teisel küljel jälle džunglist välja pärast seda, kui 
ta oli tunginud läbi vaenuliste väeosade ning Garciale kirja oli andnud üle. Rovan käitus nagu tõeline 
noorkotkas. Nõnda peab iga noorkotkas täitma endale võetud kohustused ja ülesanded ning antud käsud. 
Olgu see nii raske kui tahtes, ta peaks ta naeratades võtma vastu. Mida raskem on ülesanne, seda 
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haaravam on selle täitmine. Enamik poisse oleks asetanud hulga küsimisi, kõigepealt, kuidas asi viia läbi, 
kuidas pääseda saarele, kust võtta toitu jne. Mitte nõnda Rovan. Ta sai vaid teada, mida temalt nõutakse, 
muu osa täitis ta ise, ilmaaegset sõna lausumata. Iga poiss, kes nõnda talitab, leiab kindlasti oma tee. Nad 
võtavad ülesande vastu, asuvad plaanikindlalt tegevusse ning täidavad ta palju sõnu raiskamata ning 
rumalaid küsimusi esitamata. Nõnda tuleb elus toimida iga raskusega. Kui teile mõni töö näib liiga 
raskena, siis ärge hoiduge temast kõrvale, naeratage vaid, kalkuleerige endale valmis plaan, mis tõotab 
edu, ning siis kohe asjast pihta! Pidage meeles, et üks raskus lakkab olemast raske, kui ta üle naerate ning 
haarate tal tukast kinni. Ärge kartke tegemast vigu. Napoleon ütles kord: ,,Keegi, kes kunagi ei ole teinud 
vigu, ei ole ka kunagi millegagi tulnud toime." 

Mälu.  
Treenige, kasutades mitmesuguseid harjutusi, oma mälu! Poiss, kellel on hea mälu, jõuab kindlasti edasi. 
Paljudel inimestel on halb mälu seetõttu, et nad teda ei treeni. Tillukesed pisielukad tihedalt kokku 
liitudes moodustavad suure korallisaare. Nõnda kantakse ka inimeses kokku suur hulk teadmisi, kui ta 
peab meeles kõiksugu väikesi üksikasju. 

Õnn.  
Kui tahate istuda trammile, mis läheb teie nina alt ära, siis ei istu te maha ega ütle: ,,Milline äpardus!" 
vaid jooksete talle paar sammu järele ning hüppate peale. Just nõnda on lugu sellega, mida mõned 
inimesed nimetavad ,,õnneks". Nad kaebavad, et õnn ei tule kunagi nende juure. Noh, õnn on end pakkuv 
võimalus korda saata midagi head või midagi suurt. Saladus seisab selles, et hoitakse silmad valla iga 
võimaluse tabamiseks, joostakse talle järele ning haaratakse tast kinni. Ärge istuge maha ning laske teda 
silmapiirilt kaduda. Soodus võimalus on trammivagun, mis teid ei oota. 
Vali endale amet. ,,01ge valmis" selleks, mis teile tulevikus võib sattuda vastu. Kui teil on töö, millega 
poisina teenite raha, mida hakkate siis peale, kui see töövõimalus lõpeb? Te peaksite õppima kindla 
ameti. Hoidke kokku oma palku, et hoida end vee peal, kuni olete leidnud teenistuse uues ametis! Tehke 
ka katset õppida mõnd teist ametit igaks elujuhtumiks, kui esimesega pole enam midagi hakata peale, 
nagu seda juhtub nii tihti! Üks tööandja ütles kord, et ta ei võta tööle ühtki poissi, kellel on kollased 
hambad (suitsetamisest) ning kes hoiab suu valla (poisid kes hingavad läbi suu on harilikult rumalad). 
Igamees, kellel on väike tagavarasumma pangas, ei joo ega tarbi narkootikume ja on rõõmsa iseloomuga, 
võib olla kindel, et ta peagi leiab endale teenistuse. 
Harjutused. 
A e d.  Salk või rühm võib koos pidada aeda ja saadused müüa turul. 

 
Ühe või mitme rühma jaoks: Kuulutage välja hea auhind kõige parema asja eest, mille noorkotkas on 
valmistanud materjalist, mille väärtus ei tõuse üle 2 krooni. Ülesandmiseks 25 senti auhinna või 
auhindade muretsemiseks. Korraldage võistlustööde näitus ühenduses näidendi ettekandmisega ning 
võtke külalistelt sisseminekumaksu. Lõpuks müüge asjad ära oksjonil, mille eest maksetakse kõige 
rohkem, võidab auhinna (võib ka hinnata varem, sest oksjoni pakkumine võib olla kergesti ka juhuslik 
hindamine). 
Kursused. Keeltes, mehhaanikas, arvutis, elektris (raadio!), raamatupidamises, masinkirjas, eriti aga 
stenografeerimises. 

M ä l u h a r j u t u s e d.  
Lugege poistele midagi ette, mõned read korraga, ning vaadake, kes seda kõige paremini suudab korrata: 
mälu vaimne kogumine ja arendamine. Väga arendav on järgmine harjutus. Poisid viiakse mõnda 
vabrikusse, kus nad teevad endile märkmeid ja väikesi jooniseid. Järgmisel koondusel jutustavad nad 
seda, mis nad on näinud, või koostavad vihiku oma märkustega ja kaunistavad neid vastavatest 
ajakirjadest ja prospektidest väljalõigatud skeemide, joonistuste ja piltidega. 
Vahetalituskontor töökohtade leidmiseks. Seadke sisse nii kiiresti kui võimalik, et noorkotkad leiaksid 
ühenduse tööandjatega. 
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II    peatükk. Tervishoid. 
(Enda teenimine). 
Kuidas omandab noorkotkas visaduse ja jõu. 
Pealikutele ja koonduste läbiviimise korraldajatele.  
Kuidas võite aidata kaasa õilsas rahvuslikus kasvatustöös? Viimase aastakümne kogemused näitavad, et 
vaatamata kõigile püüdeile luua paremad tingimused tervishoidlikul alal, rahva tervis pole edenenud siiski 
veel sel määral, kui seda oleks vaja. Juba kooliealiste hulgas leidub palju lapsi lühinägemise häiretega, 
katkiste hammastega, arenemata rinnakorviga, lampjalgadega ja selgroo kõverdustega, kõnelemata hoopis 
täiseale lähenevaist, kelle tervislik seisukord on tihti veel palju halvem. Ning need peavad kord saama 
Isamaakaitsjaiks, meie tulevaste põlvkondade isadeks ja emadeks! Linnades maksmapandud 
tervishoidlikud seadused ei ole veel suutnud neis tihti valitseva sotsiaalse viletsuse tõttu kõigile annetada 
 küllaldasel määral valgust ja õhku. Maal on valgust ja õhku rohkem kui vaja. Seepärast on maainimesed 
ka üldiselt tugevamad kui linnaelanikud. Linlane viibib suurema osa päevast kinnises ruumis — 
vabrikuis, kontoreis või klassitoas ning teeb seal oma tööd. Maainimene on sunnitud varemast lapseeast 
alates töötama kehaliselt päevade kaupa väljas. Ta lihased on seetõttu kestvalt tegevuses, ta muutub 
tugevamaks ja vastupidavamaks. Kuid maal leidub jällegi palju rohkem puudusi hügieenilisel alal, eriti 
aga puudulikku arusaamist puhtuse nõuetest ja otstarbekohatut toitmist lapseeast alates, mis omakord 
jällegi hävitab suure osa valguse ja õhu külluse paremusest. Maal sureb rohkem inimesi 
nakkushaigustesse kui linnas. 
Ning siiski kõik need pahed on kõrvaldatavad. 
Suur osa süüst, et kohtame nii palju väetikesi ja  haiglasi inimesi ning et haigustele vastupanu jõud on tihti 
nii väike, langeb igasugu kerglastele eluviisidele ja alkoholile kui ka vanemate ja laste oma teadmatusele 
ning sellest tingitud puudulikule keha eest hoolitsemisele. Seepärast oleks noorkotkaste kehalise arengu 
kasvatus puudulik, kui neile ei antaks suunda nende pahede kõrvaldamiseks. Poistele tuleb anda 
arusaamine tervishoiust ja selle tähtsusest. Korduvalt on juhitud tähelepanu sellele, et maailmasõjas 
vähemalt pooled haiguste tagajärjel tekkinud kaotused, eriti Vene väes, oleksid jäänud ära, kui ohvitserid 
ja sõdurid vähegi oleksid mõistnud kanda hoolt oma tervise eest. Pole kahtlust, et ka rahuajal muutuvad  
töövõimetuiks paljud igasugustel tegevusaladel teotsevad inimesed ning on ajutiselt ha iguste tagajärjel 
takistatud töötamast vaid seetõttu, et nad ei kanna ja tihti ei oskagi kanda hoolt oma tervise eest. Kuna 
suurem jagu neist pahedest on kõrvaldatav, siis avaneb siin pealikutele  tänuväärt tööpõld isamaa kasuks 
tegutsemisel. Sisendage ka poistesse veendumus, et nad on kohustatud aitama kaasa selles aatelises töös,  
mispärast nad on isiklikult vastutavad oma jõu ja tervise ning oma ümbruskonna tervisliku olukorra eest. 
Ent kõigepealt pealikud ise hoidku end tervetena korraldatud ja mõistliku eluviisiga. Siis alles on ta 
võimeline ja õigustatud näitama teistele, mis nad peavad tegema. Kes käib ise alati üleslöödud 
palitukraega ja päevade kaupa viibib suletud akendega, täissuitsetatud toas, teistele aga soovib jutlustada 
keha karastamise vajadusest ning värske õhu õnnistusest, see naerdakse nõuandjana lihtsalt välja ja  
tagajärgi ei saavuta ta oma ilusamategi jutlustamistega kõige vähemaidki. Peetagu seda alati meeles! 

1. Tahtejõu tähtsus tervise saavutamisel. 
Üks poiss lamas koolerahaigena ühes India haigemajas. Pooluimasena kuulis ta arsti pärismaalasest 
haigeravitsejale ütlevat, et ainuke võimalus haige elu päästmiseks on vere liikvel hoidmine kehas 
lakkamatu hõõrumisega. Vaevalt aga arst oli keeranud selja, kui pärismaalane lakkas hõõrumast, 
mugavalt maha istus ja mõnuga piipu hakkas popsutama. Haigeravitseja teguviis vihastas haiget poissi 
sedavõrd, et ta jõudis kindlale otsusele ravitseja kiuste, maksku mis maksab, terveneda, et tollele anda 
ärateenitud õpetus. Ainult kindla tahte tagajärjel ta terveneski. Tubli ja õigluse eest väljasoleva noorkotka 
üheks juhtmõtteks on: ,,Ära heida kunagi meelt, kuni oled veel elus!" Ning kui ta selle järele talitab, siis 
tuleb ta oma tahtekindluse ja õiglase meelega  nii mõnestki raskusest välja, kuigi kõik näib minevat viltu. 
See tingib teatud julguse, kannatuse ja jõu ühenduse, mida nimetame ,,visaduseks". Vabadussõjas näitas 
üks partisanide allohvitser, Mihkel Vint, mis võib saata korda visalt tahtekindel inimene. Kesköö paiku 
tungisid venelased äkki ta salga kallale, kes ööbis ühes metsatukas. Mehed peitusid kohe puude taha ning 
hakkasid tulistama vastu. Peagi aga nägi Vint, et nad on piiratud ümber ja et paar meest tema salgast, kes 
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olid jäänud veel ellu, juba vangistati. Roomates mööda maad vaenlaste keskelt läbi, läks talle korda 
põgenema pääseda, õnnetuseks oli ta aga eesti väeosadest hoopis lõigatud ära. Ta otsustas varjuda 
metsades. Tihti pidi ta terve päeva lamama liikumatult kuski põõsas, kuna vaenlased liikusid igal pool ta 
läheduses. Ta toitus rohust ja juurtest, ta riided olid muutunud kaltsudeks. Vahel tahtis teda vallata mõte 
anda end vangi. Kuid ei, ta polnud selline mees, kes lakkab võitlemast, kui on veel kübegi lootust 
pääsemiseks. Ning viimaks läkski tal korda tungida ettevaatlikult vaenlase ridadest omade juure. Aga 
millised hirmsad katsumused ja aeg oli tal selja taga?! Tervelt kuus nädalat oli ta elanud metsades kui 
loom, näljane ja öösiti värisedes külmast, kannatades vihmast ja tormist. Ainult mees, varustatud 
haruldase noorkotkale omase visadusega, võis kannatada selle välja. Ent Vint oli juba poisikesena alati 
hoolitsenud oma keha karastamise eest, oli alati harjutanud oma lihaseid ja rohkesti supelnud ja käinud 
saunas. Ta ei joonud ega suitsetanud. Kunagi ei kaotanud ta julgust. See näide avaldab teile, et te juba 
nooruses peate treenima jõudu ja vastupidavust, pühenduma oma tervisele ja teovõimele, kui tahate 
meestena püsida sellistes kriisiolukordades. Hiljuti jutustas üks noorsootegelane, et ta oma hoolealuseid 
kasvatavat visadeks ja vastupidavateks seeläbi, et ta nendega korraldab päevas kuni 60-ne kilomeetrilisi 
jalutuskäike. Pigemini aga tuleb arvata, et ta sarnaste, noortele üle jõu käivate pingutustega saavutab just 
vastupidise tulemuse — et poisid ei muutu vastupidavaiks hiilgenumbrite sooritamisega, mis ju kindlasti 
mõjub halvasti nende südameile ning hävitab nende tervise, vaid seeläbi, et nad arendavad oma jõudu ja 
tervist nende võimetele vastavate harjutuste ning korraliku toitmise abil, et suureks kasvades nende 
lihased oleksid karastatud ning nad võiksid kanda sääraseid raskusi ja vintsutusi, milledele teine, nõrgem 
mees ei suudaks panna vastu. 

2. Haiguseod ja nende vastu võitlemine. 
Haigusi levitavad õhus ja vees leiduvad tibatillukesed, vaid mikroskoobiga nähtavad elusolevused, ,,eod" 
või ,,mikroobid". Nad satuvad inimese sisemusse ühes toidu ja veega. Seal nad tekitavad haigusi. Kui 
inimese veri on heas seisukorras, siis ei ole hädaoht kuigi suur. Kui aga veri ihu nõrkuse või korratu 
seedimise tagajärjel pole korras, siis need bakterid teevad inimese haigeks. Seepärast on väga tähtis neid 
mikroobe võimalikult hävitada. Nad edenevad ja paljunevad pimedates, niisketes ja räpastes paikades. 
Nad levivad ka väljakäigukohtades, solgirennides, roiskuvas lihas jne. ühesõnaga igas paigas, kus haiseb. 
Seepärast hoidke oma tuba, oma laager, oma riided puhtad ja kuivad, laske neisse võimalikult palju 
päikest ja tuulutage neid hästi ning hoiduge eemale pahasti lõhnavaist kohtadest. Enne söömist peate 
igakord pesema oma käsi ja puhastama küünealused. Sest kätel ja küüntealustes asuvad meeleldi 
mikroobid, kes sattusid sinna mõnelt esemelt, mida te päeva jooksul puudutasite. See ei olnud noorkotkas, 
 kes küsimisele: ,,Soovite ehk pesta käsi?" vastas suurima endastmõistetavusega häälekõlas: ,,Ei, tänan, 
me hakkame ju kohe sööma." Trammides, vagunites ja mõnes avalikus paigas leiate tihti pealkirju, 
milledes publikut palutakse mitte sülitada maha. Paljud inimesed sülitavad seepärast, et nad on kopsu- või 
kurguhaiged. Nende süljest satuvad haiguse tekitajad õhku, nad hingatakse tervete inimeste poolt 
kopsudesse, ning tagajärjeks on see, et ka terved haigestuvad. Tihti inimene kannab aastate kaupa mõnd 
haigust endas ringi sellest midagi aimamata, ning süljates ta võib haiguse anda ka teistele enesele 
teadmata edasi. Seepärast ei peaks keegi sülgama maha oma kaas inimeste tervise pärast. Ent teil ei ole 
vaja tunda hirmu haiguste eest, kui hingate läbi nina ja hoiate oma vere heas seisukorras. Kui astute välja 
teatrist, kirikust või ruumist, milles oli palju inimesi, siis on alati soovitav köhatada ja nuusata, et 
vabaneda neist mikroobest, mis hingati sisse. Umbes iga kahekümne viies inimene kannab endas 
kopsutiisikuse baktereid, ning need on väga nakkavad. Kopsutiisikus tekib tihti elamisest majades, mille 
aknad alati on suletud. Seepärast tuulutage tubasid ja hoidke aknaid vahetevahel pikemalt avatult. 
Noorkotkas püüab võimalikult sageli ööbida väljas. Kui ta magab toas, siis hoiab ta öösiti akna lahti 
(Ettevaatust! Suvel alata! Pikkamisi harjutada!), muidu tekib ,,paks õhk". Kui ta harjub magama väga 
soojas õhus, siis ta külmetab end laagris, ning midagi ei ole naeruväärsem kui alatise ,,nohuga" 
noorkotkas, üldse kasutage iga võimalus viibida väljas, muidugi vastavas riietuses. 

 
Peagi muutute siis karastunuiks ega karda vihma, tuisku ja tormi. 

3. Hoia oma ihu puhas. 
Kopsud, neerud ja pärasoole kaudu eraldavad äratarvitatud ained ihust. Sama ülesannet täidab ka nahk. 
Paljud miljonid naha higiaugud (poorid) eraldavad ihust ühes naha hingamisega, mis suuremail 
(pingutusil muutub higistamiseks, igasuguseid aine jäänuseid. Need muutuksid inimesele mürgiks, kui 
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nad naha hingamisega ei pääseks välja ihust. Naha tähtsus on üldiselt alles vähe tuttav. Kui katta nahk 
absoluutselt tiheda, läbilaskmatu võõbaga nõnda, et kõik higiaugud oleksid suletud, või kui kolm 
viiendikku kogu inimese nahast oleks kaetud näit. põletushaavadega, siis inimene hukkub veremürgituse 
tagajärjel. Kui arvestada seda, siis muutub küllaldaselt arusaadavaks, kui kahjulikult peab mõjuma see, 
kui äratarvitatud ained osalt juhitakse tagasi vereringvoolu higiauke sulgeva kuivanud higi või isegi 
mustuse tagajärjel. Nii mõnigi peavalu, nii mõnigi roidumus on seletatav selle asjaoluga. Hea ja odav 
abinõu on siin käepärane igaühele, olgu ta rikas või vaene: selleks on vesi ja seep. Juba tuntud keemik 
Liebig ütles, et seebi tarvitamise rohkus ilmutab kõige paremini ühe rahva või üksiku inimese kultuursust. 
Kui puhastatakse ihu, puhastatakse ühtlasi ka oma verd. Seepärast tuntakse end pärast suplemist või ihu 
pesemist nii värskena kui uuesti sündinult. Kõige paremini toimitakse, kui pestakse ihu hommikuti külma 
vee ja seebiga. Kui siis selle järele veel aias või avatud akna ees võimelda 10—15 minutit, või pärast 
hommikust einetamist minna kooli või tööle, siis tuntakse peagi ihus mõnusat soojust. Kes tervislikult on 
nõrgem, võib ihupesemise jätta õhtuks. Pärast pesemist võimelgu pisut ning otsigu siis soojendamist 
voodis. Käsi peate päeva jooksul pesema korduvalt, eriti enne söömist ning alati pärast väljakäigus 
käimist. Mõelge alati sellest, mida teie kõik päeva jooksul peate puudutama ning kelle käed kõik seda eset 
on puudutanud enne teid. Kui lõigatakse pesemata kätte, siis hakkab haav arvatavasti mädanema ning 
paranemine võib viibida kaua. Kui käsi aga on puhas ja värskelt pestud, siis ei juhtu mingit õnnetust; ta 
paraneb kohe. Samast nägime ka sõja kestes, et eriti halvaks muutusid nende haavad, kes ei hoolitsenud 
küllaldasel määral oma ihu puhtuse eest. Ka noorkotka riietus ning pesu on alati puhas. Mingi asjaolu ei 
reeda ja ilmesta paremini edvistajat kui see, et ta elegantse riietuse all kannab musta särki. Noorkotkas 
peksab kepiga igapäev pärast matkamist tolmu oma riietest. Ta võtab matkamisel ka alati kaasa kaks 
vahetust pesu, ühe seljas ja teise seljakotis. Vähemasti on tal kaasas üks tagavarasärk ja üks paar 
tagavarasokke — sukki. Et jääda terveks, peate oma vere hoidma terve ja puhta. See saavutatakse suurte 
puhta ja värske õhu hulkade sissehingamisega, sügava hingamisega ning igasugu ainejäänuste 
väljaheitmisega pärasoole kaudu, mis peab sündima iga päev. Peaks ühel heal päeval see olema 
takistatud, siis jooge ohtrasti head puhast vett, eriti otse enne ja pärast hommikueinet ja tehke erilise 
innuga kehaväänamise harjutusi. Siis läheb kõik jä lle korda. Hommikul ärge alustage kunagi tööd enne, 
kui te pole võtnud pisut toitu, kuigi see oleks vaid klaas sooja vett. Käige suplemas nii tihti kui selleks 
leidub võimalus. Kuid mitte kaua vees olla, mitte märja ihuga värisedes seisma jääda, vaid heitke pikali 
päikese kätte või riietuge kiiresti ning liikuge pisut, et keha muutuks uuesti soojaks. Kunagi ärge supelge 
täissöödud kõhuga, eriti ärge ujuge siis sügavas vees. Kergesti võib tekkida kramp, ja te võite uppudes 
kaotada oma elu. 

4. Nina. 
,,Sule suu ja päästa oma elu!" Selle pealkirja all kirjutas möödunud sajandi teisel poolel ameeriklane 
Catlin ühe raamatu läbi nina hingamise tähtsusest. Ta jutustab muuhulgas, kuidas indiaanlased ööks 
seovad oma laste lõualuud kokku, et neid seeläbi sundida õigele  hingamisele ja seda neile õpetada juba 
maast-madalast. Hingamine läbi nina takistab haigusetekitajatele bakteritele pääseda õhust kurku ja 
kõhtu. See takistab ka kurgunäärmete kasvamist, mis segaksid ninasõõrmete hingamisvõimet ja tihti 
mõjuksid ka halvavalt kuulmise teravusele. Hingates läbi nina ,,filtreeritakse" sissehingatud õhk ja 
soojendatakse teda enne kurku ja kopsudesse sattumist. Seeläbi hoitakse ära nii mõnigi katarr ja 
külmetumine. Kui hoiate suu kinni, siis ei hakka te raskel tööl janunema, öösi aga võite seeläbi hoiduda 
norskamisest, mis segab teisi inimesi ja võib teile saada äraandjaks vaenuaegadel. Seepärast harjutage 
alati hingama kinnise suuga läbi nina. Ka haistmisvõime tugevneb hingamisel läbi nina. Kahjuks ei pööra 
suurem hulk inimesi haistmisvõime vajadusele suuremat tähelepanu, vaid laseb ta jääda kängu. Sellest on 
väga kahju, kuna see meel inimesele võib osutuda väga tähtsaks. Näit. mürgiste gaaside levimise 
õigeaegne haistmine võib päästa nii mõnegi inimelu. Harjutuste abil võib aga ka haistmisvõimet 
arendada. Ei maksa kohe mõtelda politseikoerale, kes vaid haistmise abil leiab põgeneva süüdlase, ei, 
vaid ka mõnigi kogenud arst tunneb ainult haistmise abil ära, mis haigel viga, enne veel kui ta teda on 
vaadanud läbi. 
Harjutus. 
Heaks harjutuseks haistmisvõime arendamisel on järgmine: täitke rida pabertorbikuid mitmesuguste 
vürtsainetega, nagu kaneeli, muskaadi, nelkide, sibulate, sidruni-, apelsini-, õunakoortega jne. Torbikud 
asetatakse üksteise kõrvale ühte ritta poole meetri kaugusele üksteisest. Iga noorkotkas haistab 
järgimööda 5 sekundit iga torbikut ning kirjutab siis oma arvamise nende sisu kohta sedelile, mille ta 
ulatab pealikule. Kes on andnud kõige rohkem õigeid vastusi, on võitnud. Raske ülesandega sai 
möödunud suvel hakkama üks Soome ,,partiopoika" sama mis noorkotkas. Kuus kõrget kübarat võeti 
juhuslikkude inimeste peast, kelledel igaühel ju oli juures oma erinev higihais, ühe kübara alla asetati 
tikutops. ,,Partiolaine" tuli ja haistis iga kübarat, kaht kaks korda, ning tõstis siis kübara maast, mille all 
tõepoolest lamaski tikutoos. Ta haistmine oli sedavõrd tundeline, et ta kübarate erinevatest higihaisudest 
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hoolimata suutis neist veel selgesti eraldada väävlihaisu. 

5. Kõrvad. 
Hea kuulmine on mitmeti äärmiselt tähtis inimese meel, milleks leiate elus palju näiteid. Halva 
kuulmisega inimene ei suuda ka enam nagu sammuda kaasa ta ümber keeva eluga. Ta jääb vaimselt oma 
ümbruskonnast maha, kuna nii mõnigi teda ja ta vaimu arendav peensus jääb talle kättesaamatuks. 
Seepärast iga noorkotkas hoolitseb selle eest, et tal oleks hea kuulmine. Kõrvad on harilikult väga 
tundlikud organid. On nad kord vigastatud, siis võib sellele kergesti järgneda parandamatu 
kurdiksjäämine. Inimesed armastavad harilikult väga kõrvade kallal pusida, urgitsedes neid taskuräti 
nurga, paberist ora või isegi juuksenõeltega, või toppides nad täis kõva vatti. Kõik see on säärasele 
hellikule organile nagu seda on kõrv väga kardetav, sest kuulmekile (rahvakeeles trumminahk) on väga 
õrn, pingulivenitatud nahake, mida on kerge vigastada. Seepärast on loodus ta asetanudki sügavale kõrva, 
et ta võiks jääda puutumatuks välistest ohtudest. Ei maksa siis ka pugeda kõrva, et seda torkida. 
Trumminahk on isegi nii tundlik ja õrn, et teda võib vigastada tugeva kõrva pihta löögiga. Seepärast 
ettevaatust ka sellistes ettevõtmistes. Kõrvahaiguste eemalehoidmiseks tuleb panna rõhku ka suu (eriti 
hammaste) ja nina eest hoolitsemisele, kuna suu ja nina on ühenduses kõrvadega. Eriti olge ettevaatlikud 
nina nuuskamisega nohuajal. Kunagi ärge nuusake nina mõlemaid ninasõõrmeid kinni hoides; 
õhusurumisega paiskate haiguseeod ninast kõrva, kes tekitavad seal põletiku, mis võib lõppeda peaaju 
põletiku ja surmaga. 

 

6. Hambad. 
Paljude seedimisrikete ja kõhuhaiguste põhjustajaiks on halvad hambad. Sest kui me toitu hästi peeneks ei 
näri, siis ei suuda me teda ka hästi seedida. Tambitud suhkur sulab ju ka vees paremini kui tükksuhkur. 
Kas teil aga on head hambad või halvad, see oleneb sellest, kui põhjalikult olete hoolitsenud nende eest 
oma nooruses. Kõigepealt peate nad hoolsasti hoidma puhtad. Vähemalt kaks korda päevas, hommikul ja 
õhtul, tuleb neid puhastada harja ja hambapulbri või -pasta abil, hõõrudes neid nii sees- kui väljastpoolt. 
Sealjuures tuleb hõõruda neid ülalt alla, et harjased paremini võiksid tungida nende vahedesse. Samuti on 
vaja suud loputada veega iga söömise järele, eriti aga pärast puuvilja ja hapu toidu söömist. Hammaste 
vahele jäänud söögijäänused hakkavad roiskuma, lagunema ja infitseerivad ka hamba, tekitades paiseid ja 
valu. Hoiduge ka liig tuliste ja liig külmade toitude ning jookide (ka vee) eest, sest nad on kahjulikud 
hammaste vaabale e. glasuurile. Minge vähemasti üks kord aastas hambaarsti juure ning laske oma 
hambad kontrollida. Vigased hambad võtke kohe ravitsemisele, see hoiab teid ilmaaegsete valude ja 
hambakaotuste eest. Rukkileiva söömine on tähtsaks tervete hammaste säilitamise abinõuks. 
Hambaharjad peske alati pärast tarvitamist puhtaks ja laske nad õhu käes kuivada! Ärge kunagi tarvitage 
teise isiklikku harja,  

 
Isetehtud "hambahari". 

kuna see võimaldaks võimalikkude haiguslike bakterite ülekandmist. Matkadel ja laagrites võivad 
hambaharjad minna kergesti kaduma. Kogenud noorkotkad valmistavad sel puhul endale ise hambaharja 
kuivast puuoksast, mille ühe otsa nad purustavad narmasteks. 

Pealikule. Näita poistele, kuidas valmistada puuoksast hambahari. 

7. Silmad. 
Noorkotkal peab olema eriti hea nägemine. Ta peab kiiresti kõik haarama  nö. ühe pilguga, olgu see 
lähedal või kaugel. Nägemist võib muuta paremaks harjutustega, eriti kaugete asjade vaatlemisega. 
Nooruses peaksite hoidma oma silmi nii palju kui võimalik, sest muidu osutuvad nad, suureks saades, 
nõrgaks. Seepärast hoiduge lugemisest hämaras või nõrgas valguses. Hoolitsege ka alati selle eest, et tuli 
ei paistaks teile töö juures otse silma, vaid tuleks selja tagant või kõrvalt. Kui istute näoga vastu tuld, siis 
pimestab see teid ja väsitab silmi. Silmade väsitamist tuleb kasvavate poiste juures ette õige tihti, kuigi 
nad ise ei anna endale enamasti sellest aru. Selle tulemuseks on sagedasti peavalud. Ka kulmude 
kortsutamine põhjeneb sellel. Noorkotkas ei pea mitte ainult hästi nägema, vaid ta peab ka hästi eraldama 
asjade värve. Värvipimedus on väga vastumeelne asi. Ta takistab inimest paljude meeltülendavate muljete 
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saavutamises ning teeb ta kõlbmatuks mitmel tegevusalal tegutsemiseks. Raudteelane, meremees jne. pole 
kõlvulised oma ametiks, kui nad ei suuda eraldada punast värvi rohelisest. Värvipimedust võib tihti 
ravitseda terveks ja nimelt järgmiselt: Kui keegi leiab, et ta on värvipime, siis muretseb ta  endale kogu 
mitmevärvilisi lappe või pabereid, võtab nende hulgast välja need, mis talle paistavad punasena, sinisena, 
kollasena, rohelisena jne. ning laseb kedagi kontrollida, kas ta on valinud õieti. Seda harjutust kordab ta 
alatasa, kuni ta hakkab tegema edusamme ning värvide eraldamine temale ei tee enam raskusi. Veel 
parem on vaadelda öösi vaateakende, raudtee-, sadama- jne. signaalide värvilisi tulesid. 
Harjutused. 
Põhimõtteks on: harjuta silmi üksikult. Väga kasulik on järgmine harjutus: silma sundida kindlasti 
tundma ära teatud, võimalikult kaugel asuvat väikest või kitsast eset. Ei lähe see korda, tuleb astuda 
lähemale, kuni ese tuntakse ära, ja siis pikkamisi, eset jälgides, astuda tagasi. Kasulikud on ka tänavate ja 
kaupluste siltide lugemine, tornikelladelt aja vaatamine, pistandaia lattide, akende, korstnate, puude jne. 
lugemine, maastikku peidetud vastase ülesotsimine, kauguste mõõtmine ja mitmed teised sarnased 
harjutused. Prillikandjaile lisandub sellele veel prilli õige käitlemine. Selle klaasid peavad olema alati 
puhtad ja kriimustusteta. Seepärast ärge puudutage prilliklaase mustade näppudega ja hoidke neid nõnda, 
et nad ei puutuks kokku teiste kõvade asjadega, mis võiksid neil tekitada kriimustusi. Igal väljas viibimise 
juhtumil juhtigu poisid üksteise tähelepanu mitmesugustele asjadele, mis nad panevad tähele. 

8. Küüned. 
Paljud inimesed kannatavad tihti valusid ja lonkavad selle tagajärjel, et nende varvaste küüned kasvavad 
viltu varba lihasse. Selle põhjuseks on enamasti see, et küüned lastakse kasvada liig pikaks, kuni king või 
saabas nad litsub viltu varba lihasse. Seepärast lõikab iga noorkotkas igal nädalal, vähemasti aga iga 
kümne päeva tagant, oma küüsi. 

 
Lõikamiseks tarvitab ta ainult teravat nuga, sest kääride tarvitamisel tekivad küüntesse kergesti praod. 
Küüsi ärge lõigake ümmarguseks, vaid otsejoones tömbiks, siis ei vaju nad nii kergesti viltu ega kasva alt 
üles. Sõrmeküüsi tuleb samuti lõigata umbes igal nädalal. Ka siin on tähtis, et tarvitatav käär või nuga 
oleks hästi terav, sest muidu võib küüs kergesti rebeneda. Sõrme ja varba liha tõugake küünelt korralikult 
tagasi, et ta ei kasvaks küüne külge kinni. Endastmõistetav on, et küüned peavad olema alati puhtad. Ärge 
närige küüsi, see on neile kahjulik. Ning küünenärimine on ka väga inetu komme. 

9. Toit. 
Hulk haigusi tekib liigsöömise ja ebasobiva toidu tagajärjel. Noorkotkas sätib oma söömise sisse nii, et ta 
kunagi ei koorma oma kõhtu üleliia toiduga ning alati takistuseta ja koheselt võib võtta endale füüsilist 
pingutust nõudva ülesande täitmise. Kui noorkotkas toitub õieti ja mõistlikult ning sealjuures oma lihased 
arendab vastupidavaiks, siis jääb ta ka terveks ja tugevaks. Üldiselt söövad kultuurrahvad liig palju. Seda 
teati juba sadade aastate eest. Üks Veneetsia kodanik, Andrea Cornaro, kes elas 16. sajandil, oli harjunud 
igapäev tarvitama kuiva toitu umbes 400 grammi ja pool liitrit vedelikku. Ta elas üle 100 aasta vanaks. 
90-ne aastasena kirjutas ta mitu teost, milledes ta tungivalt hoiatas liigsöömise eest. Kui ollakse palju 
värskes õhus, siis ei vajata palju toitu. Kui aga istutakse toas, siis muutub inimene paljust söömisest 
ülekaaluliseks. ja uniseks. Nõnda on siis söömisega igal juhul parem, kui ei liialdata. Mõistagi ei taheta  
 

 
siin kellelegi anda nõu, et ta arenemiseas peaks kannatama näljast. On vaja saavutada küllasuse tundmus, 
enne kui lakatakse söömast. Ent enamik inimesi jätkab söömist ka siis, kui nad on kõhud täis söönud ja 
täiesti küllased. See on aga juba pillamine ja tervisele väga kahjulik. Tänapäev tekitatakse ka palju 
haigusi ilmaaegse arstirohtude neelmisega. Mõni inimene ei saa lihtsalt elada arstirohtude tarvitamiseta. 
Tihti aga pole nende neelmiseks mingisuguseid põhjusi, vaid see on teisel korral lihtsalt ,,moehaigus". 
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Parim arstirohi on värske õhk ja liikumine, ning kui seedimine on rikkes, klaas vett hommikul vara ja 
pool liitrit sooja vett magama minnes. 

10. Riietus. 
Noorkotkaste riietus olgu võimalikult flanellist, villasest või puuvillasest riidest, kuna need riided 
kuivavad kiiresti ja võimaldavad niiskuse äraauramist. Linaseid särke ei saa noorkotkas üldse kasutada. 
Nad muutuvad higist kiiresti ligedaks, kuigi nad teda korralikult endasse ei imbuta ega lase ka aurata ära. 
Niiskeks läinud linane särk jääb ihu külge kinni kui märg kompress. Seni, kui liigute edasi, peate 
kannatama seda vastikut, niisket ja külma kompressitunnet, jääte aga kuhugi seisma või puhkama, siis on 
teil peagi külmetus käes. Iga noorkotkas peab hästi ja järjekindlalt hoolitsema oma jalgade eest, kuna ta ju 
alati peab olema valmis asuma pikale ja vaevarikkale matkale. Ja pole midagi armetumat kui pealtnäha 
muidu terve ja tugev poiss villis jalgade pärast vesiste silmadega veab end teistega kaasa või jääb hoopis 
maha. Sääraseid noorkotkaid ei saa matkal lasta osaleda ja sealt pole ka loota matka head kordaminekut. 
Seepärast peate hoolitsema tugevate, hästi jalga sobivate ja mugavate jalanõude eest. Nad peavad 
võimalikult vastama jala kujule. Seesmine talla joon olgu pigem sirgem kui näeme seda harilikult. Kinga 
või saapa nina ärgu olgu liig terav, nagu neid näeme tihti nn. ,,lonkijate" jalas. Noorkotkail pole aega 
,,lonkimiseks" ja nad ei saa sääraseid jalanõusid oma tegevuses tarvitada. Sellest ärgu tehtagu veel 
järeldust, et noorkotkaste jalanõud olgu kohmakad või inetud. Ei, vahva välimusega noorkotkas kannab 
meeldiva kujuga, kuid siiski vastupidavaid ja otstarbekohaseid kingi ja saapaid. Jalad hoitagu nii 
kuivadena kui võimalik. Saavad nad niiskeks, siis muutub jala nahk pehmeks ja villid ning lahtised 
hõõrumishaavad tekivad isegi neis paikades, kus king pigistab vaid õige vähe. Loomulikult läheb king 
märjaks nii välise niiskuse kui ka jala higistamise tagajärjel. Seepärast peaks matkamistel kantama vaid 
häid villaseid sokke ja sukki. Kui keegi kannab rännakul puuvillaseid või isegi siidsokke, siis võib 
kindlasti öelda , et temast ei saa tublit jalgsi matkameest. Kui keegi kannatab jalgade tugevast 
higistamisest, siis on soovitav puuderdada jalgu jalapulbriga — ühepalju kartulijahu ja tinahapet. Seda 
pulbrit hõõrutagu varvaste vahele ja paikadesse, kus jalg higistab, kõige rohkem. Jalgu võib muuta 
vastupidavamaiks ka sellega, et neid kastetakse maarjajää- või soolavette. Jalanõud hoidke pehmetena 
lambarasva, kingarasva või riitsinusõliga sissemäärimise abil, eriti siis kui nad on saanud märjaks, muidu 
muutavad nad kõvaks ning hõõruvad isegi terve jala villi. Peske igapäev oma jalgu! 

Pealikutele ja matka korraldajatele. 
Õpetage poisse valmistama oma jalgu ette pikemaks rännakuks ja rännakul nende eest hoolitsema. 
Ostetagu 40%-list formaliinlahustit. Lahjendatagu seda veel seitsme osa veega (5%-line lahus). Kaks 
nädalat enne rännakule minekut igal õhtul pesta jalgu külma veega. Hästi kuivatada. Jalataldade 
niisutamine 5%-lise lahusega. Lasta ära kuivada. 8 päeva enne rännakut sama 10%-lise (3-me osa veega 
lahustatud) lahustiga. Rännakul tihti vahetada sokke. Sokkidesse enne jalgapanekut riputada 
eespoolmainitud jalapulbrit. Võimalikult igal õhtul niisutamine 10%-lise lahustiga, nagu ülal öeldud. 
Hõõrdunud kohti mitte niisutada! Iga pikema peatuse puhul jalad paljaks võtta. Küüsi mitte liig 
lühikeseks ja liig ümmarguseks lõigata. 

 
Ei see ole noorkotkas! 

11. Vara tõusta, naerda ja rõõmus olla. 
Kui päike paistab aknasse, siis on saabunud aeg tõusmiseks. Talvel muidugi veel enne seda. 
Hommikutunnid on kaunimad kogu päevast. Noorkotkas võib aga ainult siis olla hommikul värske, kui ta 
läheb õhtul õigeaegselt magama ega vähenda magamisaega hilisõhtuse ja öise töö ja lõbustustega. 
Segamatu, rikkalik uni on keha ja närvide tugevnemise peatingimuseks. Keiser Kaarel Suur tõusis alati 
juba varahommikul. Inglise kuulus väepealik Wellington, kes nagu Napoleongi armastas magada lihtsas 
välivoodis, ütles tihti: ,,Kui saabub aeg teisele  küljele keeramiseks, siis on aeg tõusmiseks." Kes tubli 
päevatöö tagajärjel on ka tublisti väsinud, magab kõval asemel paremini kui teine oma pehmel sulgpadjal.  
Sulgpadjad on tervisele kahjulikud, kuna nad hellitavad inimese keha ära. Rõõmsa tuju ja meele, millega 
noorkotkas ärkab pärast head und, hoiab ta endale alles kogu päevaks. Ka inetu nägu muutub kauniks, kui 
temal helgib päikesepaisteline naeratus. Seepärast naera ja ole rõõmus. See on kasuks ihule ja hingele 
ning aitab nii mõnestki elukibedusest üle. Naerge siis laginal, kui selleks saabub võimalus, ning pange ka 
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teised inimesed naerma, sest see on ka nendele hüveks. Vihastumine teeb haigeks, rikub närve ja tekitab 
maohaavandid kõhtu. Ärge laske vihal endast võtta võimu, sellega te ei tee midagi paremaks, vaid aina 
halvemaks. Jääge alati ühtlaselt lahkeks ja rõõmsaks, siis võidate kaasinimeste armastust, kuna te ei riku 
neil ühtki rõõmu. Õnnelikkudel tundidel olla rõõmus ja naeratada pole kunst. Aga just siis, kui teil juhtub 
midagi vastumeelset, kui asi läheb viltu, ärge anduge kunagi vihatujule. Seeläbi ei paranda te asja, ning 
kui teil on vastaseid või võistlejaid, siis viimased rõõmustuvad vaid sellest. Ei, saage võitu oma rikutud 
tujust, kaaluge seda, mis olete teinud valesti, võtke endale ette parandada tehtud viga — ja naeratage jälle. 
Kes end uhkusega nimetab noorkotkaks, see naeratab kõigi raskuste puhul, vilistab rõõmsa viisikese ja 
sammub jälle värske jõuga ettemääratud sihi poole. 

12. Akohol. 
Palju vaesust ja viletsust meie maal tekib sellest, et meestel on saanud harjumuseks raisata aega ja raha 
alkoholi tarvitamiseks. Ka paljud kuritööd, paljud haigused ning isegi hullumeelsus juurduvad ohtra 
alkoholitarvitamise harjumuses, õlu ja viin ei ole sugugi vajalikud selleks, et teid teha tugevaks ja terveks. 
Just vastuoksa. Vanasõna ütleb: ,,Tugev joom teeb nõrgad mehed." Ning selles on palju tõtt. Hoiduge 
kohe algusest peale vägijookidest. Janu kustutamiseks on olemas veel palju muidki jooke. Tubli 
noorkotkas kasvab ja elab selles suunas, et ta ei vaja peaaegu sugugi jooke. See on lihtne harjumuse asi. 
Kui kõndides ja joostes hoiate suu kinni või asetate sellesse kivikese selleks, et oleksite sunnitud hoidma 
suu suletuna, siis ei hakka te sedavõrd janunema kui avatud suuga, kuna te ei hinga sisse niipalju õhku ja 
ühes õhuga kuiva tolmu. Ent te peate ka hoolitsema vastupidava kehaehituse eest. Kui vähese liikumise 
tagajärjel kaldute tüsenemisele, siis hakkate iga kümne minuti pärast janunema ja soovite juua. Kui te ei 
joo, siis möödub janu peagi. Kui rännakul või mängu ajal joote ühtlugu vett, siis väsite pea ja hakkate 
hingeldama. Tihti on väga raske hoiduda alkohoolsete jookide tarvitamisest, kui satute kokku sõpradega, 
kes teid tahavad kostitada. Aga neile olete harilikult palju armsamad, kui avalikult seletate, et teie ei joo, 
mispuhul neil ei ole ka vaja teie eest tasuda kalleid jooke. On rumal arvata, nagu oleks hea sõpruse 
tunnustamiseks vaja üksteisega juua. See komme on õnneks juba väljasuremisel. Tublimad mehed ei käitu 
sarnaselt enam, kuna nad teavad, et see ei ole neile kasuks.  

13. Veelkord: suitsetamine ja narkootikumid! 
Noorkotkas ei suitseta. Iga poiss võib suitsetada, see pole kellegi kunst. Aga noorkotkas ei tee seda, 
kuna ta seda teab, et poiss, kes suitsetab enne täisealiseks saamist, nõrgestab kaunis kindlalt oma südant. 
Ent süda on ju tähtsaim organ inimese kehas. Ta pumpab vere igale poole kehasse, et luua liha, konte ja 
lihaseid. Kui süda ei täida oma ülesannet, siis ei saa keha kasvada tervena. Iga noorkotkas teab pealegi, et 
suitsetamine nõrgendab nägemist ja lõhnade tundmist. Paljud tuntud sportlased ja mitmesuguste 
elukutsetega mehed on lakanud suitsetamast, kuna nad on jõudnud veendumusele, et ilma selleta 
pääsevad paremini edasi. Ameerika raudtee- ja postiasutused ei võta teenistusse ühtki poissi, kes 
suitsetab. Paljud ärimehed ja muud tööandjad talitavad samuti. Jaapanis ei tohi ükski poiss suitsetada kuni 
20-aastaseks saamiseni, ning kui ta seda teeb siiski, siis võetakse vastutusele ta vanemad ja karistatakse 
neid. Professor Osler ütleb, et see oleks tubli asi, kui ühel ilusal päeval valataks merre kõik õlu ja kõik 
muud vägijoogid, ning järgmisel päeval heidetaks kõik tubakas neile järele. Ning see oleks tõepoolest 
suureks õnneks kogu maailmale, kuigi ohtlik kaladele. Kunagi ei ole ükski poiss hakanud suitsetama sel 
põhjusel, et see talle maitses, vaid et ta kartis teiste poiste narrimist, nagu  k a r d a k s  ta suitsetada, või 
et ta lootis sellega omandada täismehe ilme. Tõepoolest aga näeb ta välja kui ahvike. 

 
                       Džimmipoiss.   Poiss, kes aimab                          Tugev ja terve poiss. Värskes õhus mängides ja       

järele täiskasvanuid ja suitsetab. Lootusetu on temast          kasvades sirgub ta karastunud, julgeks 
loota täisväärtusliku kodaniku kasvamist.                                    tahtejõuliseks meheks. 

 
Seepärast ärge kartke, vaid otsustage kohe julgesti mitte suitsetada, vähemalt täisealiseks saamiseni mitte, 
ning pärast seda — jääge ustavaks kord juba võetud seisukohtadele. See seisukoht tõestab palju rohkem, 
et olete juba noored tahtejõulised mehed. Poolpõlenud koni huulte vahel ringi veeretamine näitab tahtejõu 
ja iseloomu nõrkust. Teised poisid hakkavad teid viimaks seetõttu rohkem austama kui enne, ning 
arvatavasti nii mõnigi neist järgneb salaja teie eeskujule. Peaks säärane juhtum tõesti leidma aset, siis  
olete maailmale juba teinud heateo, kuigi te olete alles poisid. Sellest väikesest algusest sammute te 
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arvatavasti edasi ning saadate korda ehk veel suuri asju, kui olete kasvanud suureks. 
Noorkotkas ei tarbi narkootilisi aineid. Aineid, mis mõjutavad inimese psüühikat nii soodsas 
(terapeutilises mõttes) kui ka psüühikahäireid põhjustavalt, nimetatakse psühhoaktiivseteks e. 
psühhotroopseteks. Nende ainete hulk on väga suur ning osa neist on igapäevaselt kasutusel ilma 
seadusandliku piiranguta (näiteks kohv), mõnede kättesaadavuse üle on kehtestatud teatud piirangud 
(näiteks vanuseline piirang tubaka ja alkoholi puhul) ning suurt hulka aineid (nende valmistamist, 
tootmist, levikut,  kasutamist jne.) kontrollitakse rahvusvaheliselt ja/või siseriiklikul tasandil. Nii 
kuuluvad rahvusvaheliselt kontrollitavad narkootilised ained ÜRO 1961.a. konventsiooni alla ja 
psühhotroopsed ained ÜRO 1971.a.  konventsiooni alla. Lühiduse mõttes kasutatakse tihti narkootilisest 
ja psühhotroopsetest ainetest rääkides vaid sõnapaari narkootiline aine või uimasti. Viimase aga  puudub 
alati üheselt mõistetav sisu. Laiemas mõistes on uimasti aine, mida võidakse kuritarvitada, sõltumata 
asjaolust, kas selle aine kasutamist reguleeritakse seadustega (st kas aine on kontrollitav, keelatud) või 
mitte. 
Nii võidakse uimastite all mõelda järgmisi ainete rühmi: 
- aineid, mis kuuluvad kontrollitavate narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjadesse, 
- alkoholi, 
- mitmesuguseid lahusteid, liime, 
- kokkuleppeliselt ka anaboolseid steroide, kui inimese tervisele ohtlikke aineid. 
Noorkotkas ei lähe kunagi „kommionude“ õnge. 
Pealikule. 
Selgita narkootiliste ja psühhotroopsete ainete klassifitseerimist valmistusviisi järgi, päritolu järgi, toime 
järgi kesknärvisüsteemile. Kutsu spetsialiste esinema. Aruta poistega olukordi.( vt.faili lk.13.) 

14. Kõlbeline puhtus. 
Narkootilised ained, uimastid, suitsetamine ja joomine on asjad, mis poisse ahvatlevad. Aga peale nende 
on veel üks kiusatus, mis enamvähem kindlasti kord mingil juhtumil tuleb teid ahvatlema. Selle eest tuleb 
poissegi hoiatada. On olemas poisse, nagu neidki, kes nakkuvad meelemürkide pahelisustest, kes peavad 
mehiseks tegevuseks kuulata rõvedaid jutte ja sõnu. Aga see pole mehisus, ükski täismees ega tüdruk ei 
pea lugu poisist, kes muutub ,,vastikuks", nagu võiks ristida pahet, millest siin tuleb jutt. Aga säärased 
toored vestlused, alaväärtuslikkude telesaadete, raamatute lugemine või nilbete piltide vaatamine võivad 
mõtlematu poisi kergesti kiskuda alla enesehävitamiseni, käsikiimaluseni. See on äärmiselt kardetav pahe. 
Sest saanud harjumuseks, hävitab see kiiresti poisi kehalise ja vaimse tervise. Tulemuseks on, et inimene 
muutub nõrgaks kehalt ja vaimult ja lõpetab tihti oma elu vaimuhaiglas, rahvapäraselt hullumajas. Kui 
poistel on pisutki mehisust rinnas, siis tõrjute otsekohe ja täie kindlusega säärase kiusatuse endist eemale. 
Te ei taha kuulata sääraseid jutte, ei puuduta sääraseid raamatuid ja pilte, vaid mõtlete pigemini millestki, 
mis arendab edasi vaimu ja keha. Vahel põhjustab seedimisrike või liig ohter söömine sääraseid mõtteid 
ja kalduvusi. Neid võib sel juhtumil kõrvaldada sellega, et hoidutakse mainitud pahedest. Samuti osutub 
väga kasulikuks otsekohene suplemine külmas vees, külm vann või kogu keha pesemine külma veega, või 
jälle ülemise kehaosa tegevusse rakendamine kätega võimlemise, poksimise jne. teel. Esimest korda võib 
ehk olla raske seista vastu ahvatlusele, ent teist korda on see juba hulga kergem. Peaks aga säärane tung 
teid ikka veel tüütama, siis ärge hoidke seda salajas, vaid ilmuge pealiku juurde, kõnelge temaga sellest, 
ning küllap näete, kõik pöördub heale. Halvad uned on teiseks karskete eluviiside puudumise tulemuseks. 
Nad tekivad tihti magamisel liig soojas voodis või selili. Seepärast hoiduge sellegi pahe eest. 

15.   Harjutused ja mängud. 

 

Keha. 
Kontide kogu, hoitud koos paeltest, nende ümber lihased, kaetud nahaga, et kogu see värk püsiks koos — 
see on keha. Harilikus elus on ta söömise ja -joomise teenistuses ning tuntakse ta olemasolu vaid siis, kui 
ta on haige. Meie aga teame seda paremini: sihvakad sääred aitavad sööstja üle oja, sitked käed paiskavad 
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kivi ja oda, ning meie kehaelu muutub puhketundidel rütmiliseks tantsuks. Me tunneme, kuidas keha 
kaunistustest meile kasvavad enneaimamata jõud ja tunneme, kuidas harjutamine vormib meie keha  

 
väliselt selle pildi järele, mille loodus ja pärivus meile on joonestanud ette, seesmiselt kasvatab meie  
jõudu ning annetab meile painduvuse ja osavuse. Näib, nagu taoksime me meie veres peituvast rauast 
mõõku, näib, nagu ärkaksid meis ellu kõik kangelasunelmad. Meie ihu muutub meile tänulikuks ja 
vaimule pühaduseks, mida peame endale kujundama ikka kaunimaks ning hoidma puhtana.  

Kehalised harjutused ja nende otstarve. 
Kehaliste harjutuste alal tehakse palju rumalusi. Paljud arvavad olevat põhilise arendada endal vägevaid 
lihaseid. Kui tahate aga muutuda tugevaks ja terveks, siis peate algama oma keha sisemusega ning 
hoolitsema selle eest, et teie veri oleks korras ning süda töötaks hästi. See on terve see saladus, ning 
kehalised harjutused viivad ellu seda järgmiselt: 
a) T e e  süda  t u g e v a k s, et ta vere   pumpaks kõikidesse kehaosadesse ning nõnda suudaks 
varustada toitainetega vaimu, lihaseid  ja konte. 
Harjutus: maadlemine ja käerandmele tõukamine (leia järgnevatelt piltidelt). 
b)  Tee   kopsud   tugevaks ,   et  need võiksid verd varustada värske õhuga. 
Harjutus: sügavasti hingamine värskes õhus (leia järgnevatelt piltidelt). 
c)  Pane   nahk   hingama, et veri võiks vabaneda oma mustusest. 
Harjutus: suplemine, vann, saun või hõõrumine märja rätiga, aga igapäev. 
d)  Pane  kõht töötama, et veri saaks toitu. 
Harjutus: pealmise keha harjutused (leia järgnevatelt piltidelt). 
e) Hoolitse selle eest, et sooled töötaksid, et toidu jäänused ja mustus võiksid lahkuda kehast. 
Harjutus: ülemise keha harjutused. Kõhu masseerimine. Joo palju puhast vett! Korrapärane väljaskäimine 
igapäev. 
f)  Rakenda   kõigi   kehaosade   lihased tegevusse, et veri voolaks igale poole ning rohkendaks sel teel 
su jõudu. 
Harjutus: jooksmine, käimine ning erilised    harjutused eriliste lihaste arendamiseks. 
Saladus jääda terveks seisab selles, et hoitakse veri puhtana ja korrapärases ringvoolus.  
Mainitud harjutused hoolitsevad selle eest, kui teete neid igapäev. Keegi ütles kunagi: ,,Kui igal 
hommikul teha kehalisi harjutusi, siis ei jää haigeks ning seni, kui igal õhtul juuakse klaas sooja vett, ei 
sureta." Veri püsib puhtana lihtsa, hea toidu, rohke liikumise, rohke värske õhu, keha sisemise ja välimise 
puhtuse ning keha ja vaimu aeg-ajalise õige puhkuse juures. Jaapanlased on õige tugevad ja terved, mis 
ilmselt avaldus nende sõjas Venemaaga ja maailmasõjas. Nad kannatasid vähe haigustest ja haavatud 
paranesid harilikult väga ruttu, seepärast, et nende nahk oli puhas ning nende veri heas korras. Nad võivad 
meile olla eeskujuks. Nad hoiavad end väga puhtana, supeldes või vannitades end kaks või kolm korda 
päevas. Nad söövad väga lihtsat toitu, põhiliselt riisi ja puuvilja, ning sedagi vähe. Nad joovad palju vett, 
mitte aga alkohoolseid jooke. Nad teevad palju kehalisi harjutusi. Nad hoolitsevad selle eest, et nad 
oleksid heas tujus ja et oma aju ei koorma. Nad viibivad nii palju kui võimalik, nii päeval kui öösel, 
värskes õhus. Nende eriliseks kehaharjutuseks on ,,džiu-džitsu", rohkem mäng kui süstemaatiline 
drillimine, mida mängitakse harilikult kahekaupa. õpilased armastavad seda mängu sedavõrd, et nad 
pärast õppekursuse sooritamist enamasti seda jätkavad suure innuga. Džiu-džitsu abil pannakse 
loomulikul teel liikvele kogu keha lihased ning seda harilikult vabas õhus. Ta ei vaja riistu, ning kui 
lihased tema abil kord juba on välja arendatud, siis nad ei kao enam nii kergesti peatumisega harjutustes, 
nagu see sünnib hariliku võimlemise juures. Admiral Kamimura soovitas kõigile noormeestele harjutada 
džiu-džitsut, kuna see ei arenda ainult jõudu, vaid ka kiiret otsustamisvõimet. Ent kunagi ei tohi 
harjutamisel sattuda liialdustesse. Iga liialdus on kahjulik! Korrapärased ja mitte üle pingutavad 
harjutused tagavad tervise ja kehalise edu. Iga harjutus tuleb kohe lõpetada, kui tekib tugev 
südamepeksmine või pisted küljes. Sest need on looduse hoiatussignaalid, et nõuate oma kehalt liig palju. 
Sellest veel rohkem võiks tuua tõsist kahju. Nii kehalistes harjutustes kui ka paljudes muis asjus peate 
üldse algama piskust kord-korralt suurendades nõudmisi enda vastu. 



 25 

 

Sportlikud harjutused. 
Pealikutele ja harjutuste läbiviijatele. Äärmiselt tähtis on noortele kodanikkudele sisendada 
vastutustunnet nende kehalise arenemise ja tervise eest.  

 
Kehalised harjutused aitavad palju kaasa distsipliini arendamisel. Aga nad üksinda ei kasvata veel 
vastutustunnet küllaldasel määral. Seepärast on soovitav anda igale poisile selgus sellest, missugused 
vastavalt ta vanadusele peaksid olema ta keha suurus, kaal ning üksikute kehaosade mõõdud (rind, kõht, 
käsivarred, jalad jne.). Siis mõõdetakse ta, ning saab teada, milles ta on jäänud keskmiselt arenenud 
poisist maha. Siis võib talle näidata, missuguseid harjutusi tal tuleb teha, et arendada mahajäänud 
kehaliikmeid. Pärast seda tuleb teda julgustada järjekordsetele kehamõõtmistele (ütleme iga kolme kuu 
tagant) abil, mis avaldaksid ta kehaliikmete arenemist. Igale poisile tuleks anda vastav kaart, millele oleks 
märgitud ta järjekordsete kehamõõtmiste tulemused. 
Jooksmine. Jooksmine on loomulikumaid liikumisviise. Ebasobiva riietuse ja meie ,,kultuuri" mõjul see 
on jäänud meie igapäevases elus hoopis armetusse seisukorda. Jooksmise harjutamiseks üldse ei saa 
kuidagi pooldada suuri pingutusi nõudva kiirjooksu harjutamist rekordi tagaajamise eesmärgiga. Palju 
sobivam meile noorkotkastele, on aga hariliku pingutusteta kestvusjooksu harjutamine, milles tuleb 
peatuda kohe, niipea kui tundub väikesemgi väsimus, südame kloppimine või hingeldamine. Peame 
harjutama jooksmist jooksmise enda pärast, mitte aga rekordite tagaajamiseks. Jooksmise harjutamisel 
tuleb panna rõhku sellele, et mitte ainult lihtsalt ei tammutaks edasi, vaid et keha igal sammul lendaks 
võimalikult kaugele edasi, vedrutades kergesti vaid varvastel. Seda tuleb alati harjutada vaid niikaua, kuni 
see sünnib kergesti, pingutusteta, sest vastasel korral võite endale harjutada külge nn. ,,tonkstraavi". Kuigi 
säärane jooks alul tingib jalgade, eriti harjumatute säärelihaste pingutamist, siis teiselt poolt vabastab ta 
ühtlasi koormatusest kõik jooksmiseks tegelikult mittevajalikud lihased ning selle tulemusena ka muidu 
äärmiselt pingutatud kopsud, mis nüüd siis ka suuremate nõudmiste puhul suudavad täita oma kohust. 
Maastikujooks. Pole vist midagi kaunimat teile, poistele, kui hommikuti pärast ärkamist, kui uni alles 
tikub püsima kontides, kui päikesekiired mänglevad teie kehadel, tormata vabalt loodusse, põiki üle 
põldude ja vainude, üle küngaste ning läbi orgude, üle hommikkastest niiskete aasade, läbi põõsaste ja 
tihnikute. Miski asi ei suuda teile olla takistuseks, kui on vaja tormata, aina tormata edasi! 
Takistusjooks. Tõkkeid ja takistusi tuleb kiiresti võita ning mõõdupuuks on siin vaid see: kes suudab seda 
kõige kiiremini. Tõkkeid võib teha raskeiks ja kergeiks, valida loomulikke ja kunstlikke ning sealjuures  

 
Takistusjooks. 

 
luua lõbusaid ja kaasakiskuvaid osavusharjutusi. Põõsad ja aiad, padrikud ja kraavid, täis vett, ristirästi-
jooks pükste kaks korda maha- ja jalgatõmbamisega, viis korda vasakut kätt ümber aia jne. aitavad kaasa 
selleks, et meie jooks muutuks tõeliseks ,,takistus jooksuks". 

 
Noorkotka samm. Vaheldamisi 50 sammu joosta ja 50 sammu käia. Säärasel sammul võib 9 min. jooksul 
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vabalt käia ära ühe kilomeetri, mis on võrdlemisi õige kiire edasiliikumine jalgsi. Ühtlasi tuleb seda 
sammu harjutada ka nii, et ühe kilomeetri käimine ei kestaks vähem kui 9 minutit, kuna see osutuks 
jällegi üleliigselt väsitavaks. Samuti peab noorkotka samm võimaldama määrata kindlaks, mitu 
kilomeetrit on käidud — iga üheksa minutit käimist võrdugu seepärast alati ühele kilomeetrile. 
Kiirjooks (lühimaajooks). Lühimaajooksus etendab suurt osa jooksu algus, start, et jooksja kohe algusest 
peale satuks teistest ette. Selleks painutatakse keha ja põlved seevõrra ettepoole, et kergesti sirutatud käed 

 
Jooksu start. 

näppudega võiksid küündida maani; jalad asetatakse kaunis kaugele üksteise taha, keha raskus lasub 
hoopis ettepoole. Nõnda võib jooksja, niipea kui kõlab komando jooksu alustamiseks, kohe kõigest jõust  
söösta ettepoole  ning on seeläbi ees igast kaasjooksjast, kes ei oska sarnast starti. Seepärast tuleb seda 
harjutada eraldi joostes lühikese maa, ütleme 20—30 meetrit. Selle järele harjutage 50, pärast 60, 80 ja 
100 m kiiret jooksmist. Kuid harjutustel või treenimisel ei tohi kunagi päevast-päeva endalt nõuda kõige 
äärmisemat pingutamist, muidu ei tee teie edusamme. Ainult üks, kaks korda nädalas püüdke saavutada 
kõige äärmisem; tulemus. Ärge unustage seda hoiatust, see on väga tähtis! Nõnda suurendate õige 
pikkamisi jooksumaa 200 meetrini. 400 ja 800 m. kiirjooksu harrastamine on lubatav vaid täiesti 
väljaarenenud ja täiskasvanud kehaga sportlasele. Kiirjooksus keha peab olema painutatud ette, 
käsivarred moodustagu küünarnukkides teravad nurgad ja toetagu kõigest jõust liikumist ettepoole. Kes 
peab ajama keha sirgu, kuna tal ei jätku enam jõudu, see jääb kohe teistest maha. Peab jooksma varvastel, 
mitte kogu tallal, kiirete, mitte liig pikkade sammudega. Paha ilmaga võib harjutada jooksu ka toas, 
joostes nn. koha peal. Kõige paremini toimetatakse seda kella järele: 2,5 või 10 minutit vastavalt  
kiirusele. Sel puhul võib üllatada oma sõpru, kui selgub, et näilisele harjutuste katkestamisele vaatamata 
on säilinud endine kiirus või see isegi on muutunud suuremaks. Harjutusi toas tohib sooritada aga vaid 
lahtise akna juures. Hoiduge liigseist pingutusist: te võiksite teha viga oma südamele, ning siis on 
igaveseks ajaks lõpp ilusale sportimisele. Kelle süda jooksmisel hakkab lööma tugevasti, peab küsima 
arstilt nõu, k a s ta üldse tohib harjutada kiirjooksu. Ühtlasi olgu tähendatud, et poisid kuni 14 aasta 
vanuseni üldse ärgu püüdku harjutada üle 60-meetrilist kiirjooksu, kuna see on nende arenemisjärgus 
olevale organismile hädaohtlik. 15-aastased võiksid minna kuni 100 meetrini, vanemad 200 meetrini. 
Teatejooks. Poisid jagunevad ühesuurustesse gruppidesse. Iga poiss grupis peab teate (puupulga või 
midagi sarnast) kandma kindlaksmääratud maa, andes ta siis edasi järgmisele, kuni kõik on võtnud 
jooksust osa. 

 
Teatejooks. 

 
Teatepulga edasiandmine. 

Võitjaks osutub see grupp, kes kõige kiiremini tuleb toime oma ülesandega. 
Hüppamine. 
Eraldatakse kõrgus- ja kaugushüppeid, hooga ja hoota. Spordimees hüppab alati ilma hüppelauata. 
Hüppekoht on kaugushüppe juures loomulikult märgitud joonega. 
Kõrgekaugushüpe. Ilus hüpe kraavi vallutamisega. Pange alati tähele, et hüpe sünniks liivale või pehmele 
metsapinnale. Kiire, terav hoogjooks, põlved rebida tugevasti üles ja keha väikeseks kokku, hüppe lõpus  
rusikad tõugata tugevasti ettepoole. 

 
Kaugushüpe. 

Viimane on vajalik selleks, et te ei langeks tagasi (veega täidetud kraavi!). Püüdes hüpata võimalikult 
kaugele, ärgu unustatagu ühtlasi hüpata ka hästi kõrgele, kuna ilma vajaliku kõrguseta pole võimalik 
saavutada head kaugust. Igaüks tundku oma hüppejalga, s. t. jalga, millega antakse lõplik tõuge hüppeks. 
Enamasti on see vasak, kuid võib ka parem olla. 
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Kõrgushüpe. Lihtsa võimaluse «kõrgushüpete harjutamiseks võite endale valmistada ise. Otsige 
haopinust või metsast kaks suuremat kuiva vitsa, mil on hulk oksi. Lõigake viimased ära, kuid nõnda, et 
okste harukohad jääksid alles. Püstitage vitsad maa sisse ja asetage sirge kepp nende oksaharudele. 
Kõrgushüppe sooritamisel joostakse 5—6 lühikest sammu viltu, ütleme vasakult tulles, lati poole kuni 
poole meetrini sellest. Parema jalaga astutakse tugevasti ette, heidetakse parema jala tugeva tõukega 
vasak jalg kõrgelt üle lati ning paisatakse siis parem jalg, kõige paremini keha keeramisega vasakule, 
järele. 

 
Kõrgushüppe järk-järguline arenemine. 

 
Kõrgushüpe. 

Selle hüppetehnikaga võib saavutada kõige kõrgemaid hüppeid. Tutvu tänapäevaste võimalustega, kus 
maandutakse madratsitele. 
Kolmikhüpe. Selle hüppe juures tehakse pärast hoovõtmist kaks pikka sammu, ning siis järgneb hüpe, 
kusjuures esimene samm peab sündima äratõuke jalaga. 

 
Teivashüpe. 

Teivashüpe. Teivashüppe sooritamist toimetatakse tugeva, kuid kerge latiga, mille abil hooguvõtnud 
hüppaja võib paiskuda üle võrdlemisi kõrgete takistuste. 
Odaheitmine. Igal poisil peaks olema oma võitlusrelv, oma oda. Odaheitmist tuleb alguses harjutada 
paigal seistes ning alles siis, kui te juba sellega tulete toime, harjutage odaheitmist hoovõtmisega. Oda ei  

 
Odaheitja. 

tule heita vaid toore jõuga, vaid kogu kehaga. Harjutage odaheitmist kaugusse, kõrgusse ja märki. 
Hoovõtmisel tuleb panna erilist rõhku sellele, et heiteasend saavutatakse ilma jõukuluta. Vasakut puusa 
ettepoole painutades tuleb parem õlg painutada võimalikult kaugele tagasi ja siis viimsel hetkel paisata 
ette. Odaheitmist võib toimetada ka gruppides, mis loob ilusa kogupildi. Vastavalt kasutada oleva 
harjutusplatsi laiusele asub kolm kuni viis odaheitjat ühte ritta.100 meetri kaugusel üksteisest asetatakse 
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igale osavõtjale üks heitemärk. Antud märguande paale jooksevad odaheitjad oma heitemärgi poole ning 
selleni jõudnud, heidavad täiel jooksul oda. 
Vibulaskmine. Minna jahile või märki laskma oma vibu ja nooltega on noorkotkastele  valmistanud alati 
palju naudingut. Küttida ei tohi me aga meie  metsades enam. Märki aga tohime lasta küll. Soovitavalt 
vibusid ja nooli valmistame endale ise. 

 
Vibulaskja. 

Seda spordiharu tuleks meil harrastada palju rohkem kui see praegu sünnib. Vibulaskmine on raske, kuid 
kaunis kunst. Valmisvibusid on müügil „Sportland“ kaupluses. Tallinnas algavad hinnad 1500. EEK. 

 
Palgiheitmine. Palgiheitmine on üks algelisemaist spordiharjutusist, mis on säilinud vanast ajast 
tänapäevani. Nelja - kuni viiemeetriline palk haaratakse ühest otsast mõlema käega ja kantakse püstloodis 
enda ees. Pärast mõnesammulist hoovõtmist paisatakse ta kaugele ettepoole, nõnda et ta ülemine ots 
langeks enne maapinnale ning alumine ots kukuks heitjast eemale. Seega peab palk õhus tegema täisringi.  
Palliheitmine. Palli puudumisel võtame tarvitusele rusikasuurused kivid. Pallipildumine kaugusse 
arendab eriti käsivarre lihaseid, kuid paneb ühtlasi liikuma ka kogu keha. 
Kivitõukamine. Igaüks peaks 15-kilogrammilist kivi suutma tõugata niisama kaugele kui ta suudab 
hüpata. Vähemad poisid tehku harjutusi kergemate kividega. Õppige ka kivide pildumist ükste isele  

 
Kivi (-kuuli) tõuge. 

nõnda, et teisel oleks kerge neid püüda kinni, püüdmist kahe ja ka ühe käega. Ettevaatust ja parem ärge 
üritagegi liiga pisikese kivi viskamisega, kus võib kontroll kivi üle kaduda. Ärge heitke kivi vaid 
käsivarre jõuga, vaid kasutage kivile hooandmiseks kogu oma keharaskust ja hoovõtmist jooksu teel. 
 

 
Kettaheide. 

Ronimine. Ronige puude otsa nii kõrgele kui aga vähegi suudate! Vaadake ainult ette, kas puulatv või 
oks, millele  ronite, suudab kanda teie keharaskust ega murdu teie all. Ronimine loob suurepärase 
võimaluse pingutada kõiki keha lihaseid, teha teid painduvaks ja liikuvaks. Leidub vist vaevalt mõni puu, 
 

 
Ettevaatust, arvestage okste võimaliku murdumisega! 

mille otsa ei suudaks ronida julge noorkotkas. Niisama tore on kaljude otsa ronimine, kus sääraseid aga 
leidub. Ärgu unustatagu ronimisel aga ühtlasi ka kunagi vajalike ettevaatusabinõude kasutamist. Samuti 
võtku ronimisi ette vaid need, kes on vabad „peapööritamisest“. Need, kelle pea hakkab kergesti 
„pööritama“, harjutagu end sellest pahest vabaks, ronides ja püüdes hoida tasakaalu, tõustes kordkorralt 
ikka kõrgemale üle maapinna. 
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Nuiaheitmine. Nuie võite endale alati valmistada ise. Võtke jäme kaigas, saagige ta mitmeks jupiks ning  
valmistage siis neist juppidest nuie, neid varustades vastavate vartega. Kui nui ise (ümmargune kaikast 
saagitud jupp) on 10 sentimeetrit pikk, siis peab vars olema umbes 20 sm. pikk. Vars peab olema sobiv 
käele, mitte liiga jäme ega ka liiga peenike. Nuia heidetakse samal kombel kui palligi. Harjutage 
nuiaheitmist kaugusse, pärast ka nuiaga märkitabamist. Harjutage samuti ka nuiaheitmist jooksupealt , 
sihtimist jooksu ajal ja harjutage ta heitmist lamades. 

 
Ujumine. Iga õige noorkotkas oskab ujuda, kui ümbruskonnas leidub mõni veekogu, mis võimaldab selle 
harjutamist. 
Märkus pealikule. Hoolitse selle eest, et sinu rühmas või salgas ei leiduks ühtki, kes ei oskaks ujuda. 
Püüa igale algajale kohe õpetada ujumist ning kanna hoolt selle eest, et tal selleks leiduks võimalus. 
Juhised ujumiseks.  
Kui te ei suuda veel vabalt ujuda vähemalt 15 minutit ega ole veel päris kindlad rinnuli ja selili ujumises, 
siis ärge ujuge pikki maid, üle laiade jõgede ja tundmatuis vetes. Kergesti eksitakse kauguste hindamisel 
veepinnal. Selili ujumist harjutage alati, ka madalas vees. Ärge ujuge kohe pärast söömist, täis kõhuga, 
samuti ka mitte pärast kanget higistamist. Sel puhul võib kergesti juhtuda, et upute ära! Pikki maid ja 
tugeva vooluga jõgedes ärge ujuge kunagi ilma saatepaadita. Või vähemalt seisku keegi kaldal, kes teie 
ujumist jälgib ja hädakorral teile võib rutata appi. Kui väsite ära ja tunnete, et enam kaua ei suuda ujuda, 
ärge tõstke kunagi mõlemaid käsi korraga. Võtke viimne jõud kokku ja püüdke hoiduda seni veel, kuni 
jõuab kohale abi. Ärge kunagi hakake rabelema, vaid tehke pikaldasi, aeglasi ja jõudusäästvaid, kuid 
korrapäraseid liigutusi. Kui hakkate vajuma vee alla ja läheneb päästja, siis hoidke alal oma külma rahu 
ning ärge raskendage talle ta päästetööd. Ulatage talle vaid oma käsi ja ärge haarake temast kinni — te 
upute mõlemad! Asetuge selili ja laske end nõnda toimetada kaldale. Ärge mängige kunagi nalja pärast 
uppujat, ärge hüüdke kunagi asjatult appi või tehke vastavaid liigutusi, kui selleks pole vajadust. Kui te 
pole ujumises kindlad või saate kergesti krambi, mida igaüks harilikult teab enesest, siis ärge ujuge liiga 
kaugele. Ärge viibige liiga kaua külmas vees, kuna te muidu kaotate palju oma ihusoojusest. 

 
Pealikule. Esitatud nõuded on pärit ennesõjaaegsest noorkotkaste käsiraamatust, kontrollige kas nüüd 
olete võimelised neid tulemusi kordama. Täna, politseikooli vastuvõtutingimustes on hoota kaugushüpe 
samane. Koostage ise vastavad märkmikud ja võistelge omavahel. 

Jõudu arendavad mängud. 
Pealikule. Võistlusmängude korraldamisel aseta võimalikult ühetugevused võitlejad vastamisi, kõige 
lõpuks kaks kõige tugevamat. Viha ega toorust ei tohi sallida, kes  selles eksib, peab võistlusest viibimata 
lahkuma. 
Rind rinna vastu. 
Kaks võistlejat asetub l meetri kaugusel teineteisest näoga näo poole. Nad sirutavad käed külje poole  

  
 
 
 
 
 
 
 

Rind vastu rinda. 
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välja ja põimivad mõlemate käte sõrmed vastase sõrmedega. Siis kummarduvad nad teineteise poole, kuni 
nad toetuvad rinnaga rinnale. Tõugates rinnutsi üksteist püüavad nad vastast tõugata üle  4—5 sammu 
kaugusel võistlejate selja taga tõmmatud piiri. Alul paneb juba lühike võitlus südame tugevasti põksuma. 
Kui aga korrata seda mängu mitu päeva järgemööda, siis märkate peagi, kuidas teie süda muutub 
vastupidavamaks ning siis võite seda mängu mängida ka kestvamalt. 
Käsivarrevõitlus. 
Kaks võitlejat seisab poolviltu — parem õlg ettepoole — vastamisi. Jalad hargis. Paremad käed on 
mõlemail rusikas. Litsudes käerandmega käerandmele, püüab kumbki käänata teist ringi. Seda mängu 
tuleb ka vasakule harjutada. Tingimuseks on rahulik, kestev jõupingutus ilma äkiliste liigutusteta. Tuleb 
hoiduda liigsest pingutusest. Sama mängu võib harjutada ka üksinda. Sea end üles, siruta mõlemad käed 
ettepoole, umbes puusa kõrgusele, aseta käerandmed vastamisi, üks peopesa üles-teine allapoole. Aja 
käed rusikasse! Nüüd litsu alumise käsivarrega üles-, teisega allapoole. Suru pikkamisi nii tugevasti kui 
vähegi võid mõlema käerandmega, ning ainult tugeva vastusurumisega lase alumist käsivart suruda teist 
kuni otsaesise kõrguseni. Siis lase ülemist käsivart suruda teist allapoole, kusjuures see nüüd omapoolt 
avaldab tugevat  vastupanu. Nii lihtsatena kui ka need kaks harjutust ei näi paistvat, arendavad nad siiski,  
kui neid sooritada täie pingutusega, pea kõiki keha lihaseid, eriti aga lihaseid südame ümbruskonnas. 
Neid harjutusi ei tohiks kunagi teha korraga kestvalt, vaid mitu korda päevas ühe minuti kaupa. 
Pildumisvõistlus. 
Kaks võistlejat seisab mõne sammu kaugusel teineteisest. Nad on kumbki varustatud 12 
kanamunasuuruse kiviga. Kummagi vastas asub 10—15 sammu kaugusel üks serviti telliskivi või lauaots. 
Kes oma märgi kiiremini maha pillub, on võidumees ning jätkab uue võistlejaga mängu, kuni temagi on 
võidetud. 
Vehklemine lattidega. 
Vehklemislatte võite kergesti valmistada ise. Võtke umbes 1% meetri pikkune sile  puulatt, mis oleks 
parajasti nii jäme, et võite seda hästi hoida peos. Selle ühte otsa köitke riidest või nahast padi täidetud 
nartsude, põhu, rohu või heintega. Vehklemisasend: keha poolviltu paremale, vasak jalg ja külg pööratud 
ette, pingutuseta, kindel asend mõlemal jalal, seisak nõtkuvail põlvil. Latihoid: parem käsi haarab latti 
ülalt, latt toetub paremale puusale, tagumine lati ots ulatub pisut selja taha; parem käsivars lamab 
küünarnukist saadik täies ulatuses latil. Vasak käsi haarab latti parema käe ees altpoolt. Käed (vähemalt 
parem käsi) jäävad kogu võitluse kestes kindlasti kohale püsima. Enne kahevõitlust hästi harjutada neli 
tõuget:1. ettepoole (vastase rinna pihta), 2. vasakule, 3. paremale ja 4. allapoole (vastu põlve). Tõuke 
juures sirutatakse käsivarred täiesti välja, käed püsivad kohal, ja pärast tõuget võetakse latt jälle 
algseisendisse tagasi. Kõik peab sündima välgukiirusel! Pärast tõugete harjutamist harjutada pealetungi. 
Tõuge sooritada endiselt, ainult ühtlasi vasak jalg niipalju kui võimalik asetada ettepoole ja kohe jälle 
tõsta tagasi. Ikka nagu välk. Põhiline on, et vasak käsi moodustab pöördepunkti, parem käsi pöörab lati 
paremale, vasakule, üles või alla ja kohe löögitaoliselt jälle tagasi. Latiga võitleja ei ole seotud kindla 
paigaga. Ta võib astuda edasi-tagasi, hüpata kõrvale. Hüpe ,,ettepoole" ja ,,vasakule" alustada vasaku, 
,,tagasi" ja ,,paremale" parema jalaga. Mitte tõugata vastase pead! Põhiline on väledus, osavus ja 
tabamiskindlus. 

 
„Poksivõitlus“ paatidel. 

Selg sirgu! 
Pikuti selili lamava noorkotka ajab teine püsti, tõstes teda ta kuklast kinni haarates. Püstiaetav peab 
seejuures jääma sirgeks kui tikk. 
See mäng on heaks harjutuseks ristluule ja seljale. Sarnased mängud äratavad noorkotkastes huvi püüda 
jõu ja osavuse poole. 
Kes taganeb ? 
Kaks võitlejat asetseb jalgu harki ajades vastamisi nõnda, et nende paremad jalad puudutavad end väliselt. 
Siis ulatavad nad teineteisele parema käe ning püüavad siis ainult sellega tõmmates, ja  tõugates teineteist 
sundida lahkuma võetud asendist. Kes nihkub asendist välja, on võidetud. 

 
Kas sina või mina! ? 
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Sama mängu mängitakse ka nii, et vasak jalg tohib kummalgi vastasel liikuda vabalt, kohale püsima peab 
jääma ainult parem jalg. Kes suudab teist sundida nihutama paremat jalga kohalt, on võitnud. Sama 
mängu tuleb korraldada ka vasaku käe ja jala  harjutamiseks. 
Käemurdmine. 
Kaks vastast asub teine teisele poole lauda ning asetab parema käe küünarnukid sellele. Siis haaravad nad 
teineteise käest kinni ja püüavad teise kätt suruda vastu lauda. Kelle käsi litsutakse alla, on võidetud. 
Sama mängu mängitakse ka vasaku käega. 
Sööstemäng. 
Mängust osavõtjad asetuvad 3—4 sammu kaugusel üksteise selja taha. Viimane sööstab nüüd üle kõigi 
reas seisjate, kes kummardavad ülakeha, eriti aga pea, ettepoole, puudutades vaid kätega nende õlgu. Siis 
asetub ta esimese ette ritta ja viimane alustab sööstmist. Kui tahetakse mängule anda rohkem elavust, võib 
eelviimane, kui viimane on juba sööstnud üle ta eelseisja, kohe omakord alustada sööstnust, samuti ka 
järgmine jne. Sel puhul sööstavad korraga umbes pooled osavõtjaist, mis annab väga liikuva pildi. 
Kolmandat lüüa. 
Kõik osavõtjad asetuvad suures ringis paarikaupa üksteise selja taha. Iga paari vahe on vähemalt 3—5 
sammu. Näod on kõigil pöördud ringi keskele. Mängu alustab üks paar. Üks neist jookseb ees, teine peab 
teda püüdma. Kui nüüd püütav asetab end ühe paari ette, on püüdjal õigus lüüa selle paari viimast, kes 
nüüd osutub kolmandaks. Seepärast peab see kiiresti minema jooksma ja asetuma jälle mõne paari ette. 
Kui püüdja teda puudutab enne seda, kui ta on suutnud pääseda mõne paari ette, siis püütav ise muutub 
püüdjaks ja hakkab senist püüdjat ajama taga, kuni see pääseb mõne paari ette, mispuhul selle paari 
viimne muutub jälle kolmandaks, s. o. püütavaks jne. Joosta ringist välja pole lubatud. Seda mängu võib 
mängida ka teatud suunas, vasakule või paremale poole ringi. 

 
Õige kõnnak.   Harilik kehahoid.   Harilik, kuid halb kehahoid. 

Kuidas kiiresti ja väheste  võimalustega muutuda tugevaks. 
Kodune võimlemine. 
Iga poiss, olgu ta kuitahes väike ja nigel, võib muutuda tugevaks ja terveks meheks, kui ta tahab võtta 
vaevaks igapäev teha mõned võimlemisharjutused. Need raiskavad tal vaid umbes 10 minutit aega ega 
vaja mingisuguseid võimlemisriistu. Võimlemisharjutusi tuleks teha igal hommikul kohe pärast tõusmist 
ja igal õhtul enne magamaminekut. Kõige parem on neid teha alasti ja väljas või avatud akna juures. 
Talvel siiski ettevaatust! Harjutustest ammutatav kasu muutub harilikult suuremaks, kui teie iga liigutuse 
juures mõtlete harjutuse otstarbele ning kui panete eriliselt rõhku õhu sissehingamisele läbi nina ja 
väljahingamisele läbi suu, kuna hingamine läbi nina takistab pääseda kopsu ja verre igasugu väikestel 
haigusttekitavatel bakteritel, mis alati hõljuvad õhus, eriti aga rohkesti tubades, kuhu ei pääse värsket 
õhku. Sarnased toad on väga ebaterved. Paljud kahvatu ilmega inimesed, kelle tervislik seisukord alati on 
halb, võlgnevad selle eest tänu vaid viibimisele tubades, mille aknaid avatakse harva ning mille õhk on 
täis mürgiseid ja ohtlikke baktereid ning mittetervislikke gaase. Avage igapäev aknad, ka siis, kui väljas  
on väga külm, ning eriti nende ülemine osa, et asendada halb õhk puhtaga. 
Olgu  siinkohal mainitud mõned head harjutused:  
1.    peale ja kaelale; 
2.    rinnale; 
3.    kõhule; 
4.    ülakehale; 
5.    seljale ja jalgadele; 
6.    jalgadele  ja varvastele. 
Kui neid harjutusi sooritada palja -jalu, siis tugevnevad seeläbi ka jalad ja varbad. 
1. Pea. Hõõru pead, nägu ja kukalt mitu korda tugevasti mõlema peoga. Mulju kukla ja kaela lihaseid 
mõlema pöidlaga: jaapanlased karastavad sarnasel kombel kukalt ja kaela sel määral, et nad kunagi ei 
karda kõrihaaramist, mis muidu osutub väga kardetavaks kägistamisvõtteks. Harja juukseid, puhasta 
hambaid, loputa suud, joo klaas külma vett ning võta siis ette järgnevad harjutused (harjutusi soorita nii 
aeglaselt kui võimalik). 
2. R i n d. Sirgest seisakust kummardu ettepoole sirutatud kätega, käeseljad kokkupanduna, kuni nad 
ulatuvad põlvede kõrgusele. Välja hingata. 
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Tõsta käed pikkamisi pea kohale ja keera end nii kaugele kui võimalik tahapoole, tõmmates läbi nina 
sügavasti hinge. Vajuta käed pikkamisi külgedele. Viimaks kummardu jälle ettepoole, hinga kopsud 
hoopis tühjaks ja ütle kuuldavalt harjutuse arvu. Kaksteistkümmend korda korrata. Pea sealjuures meeles, 
et selle harjutuse ülesandeks on õlgade, rinna, südame ja hingamisorganite arendamine. 
3. Kõht. Seista sirgelt käed ja sõrmed ette sirutada. Siis pikkamis i puusadest paremale pöörata, ilma jalgu 
liigutamata, ja parem käsi pöörata nii palju kui võimalik selja poole, kusjuures aga mõlemad käed jäävad 
õlgade kõrgusele püsima. Siis lühikese vaheaja järele  pikkamisi pöörata samamoodi vasakule. 
Kaksteistkümmend korda. 

 
Keha pööramine. 

Selle harjutuse ülesandeks on panna liikuma sisemisi organeid, nagu maks ja sooled, ning edendada 
nende tööd, samuti ka muuta tugevamaks ribide ja kõhu väliseid lihaseid. Nende harjutuste ajal tuleb 
panna suurt rõhku hingamisele. Hinga läbi nina (mitte läbi suu!) sisse, kui pöördud paremale; hinga läbi 
suu välja, kui pöörad vasakule, ja loe valjusti liigutuste arvu. Kui nõnda oled toiminud kuus korda 
paremale, siis vaheta hingamist. Pöörded vasakule, hinga sisse, paremale — välja. 
4. Ülakeha. ,,Kooniline harjutus". Sirge seisak. Hoia mõlemad käed nii kõrgel kui võimalik üle pea, 
põimi sõrmed nagu palvetaks, kehapööre tagasi. Siis keera väljasirutatud käsivarsi väga pikkamisi 
koonusetoaliselt ringi, nõnda et käed liiguksid ümber keha mööda  suurt sõõri. Sealjuures liigub ka 
ülakeha puusadest alates ringi: tagant küljepoole, sealt ette, teisele küljele ja uuesti tagasi. Sellega 
tahetakse harjutada piha- ja kõhulihaseid. Seda harjutust tuleb korrata kuus korda ühele  ja kuus korda  
 

 
"Kooniline harjutus". 

teisele poole. Püüa silmadega jälgida kõike, mis harjutuse ajal sünnib su selja taga. 
5. Selg ja jalad. Nagu kõik teised, on ka see harjutus ühtlasi hingamisharjutuseks, mis arendab südant ja 
kopsu, teeb vere tugevaks ja terveks. Aja end, sirutades käsi, võimalikult üles- ja tahapoole ning siis 
kummardu ette- ja allapoole, kuni näpuotsad puudutavad varbaid, ilma põlvi kõverdamata. Siis, käsivarsi 

 
ja põlvi sirgu hoides, tõsta keha pikkamisi jälle tagasi endisse asendisse ja ütle harjutuste arvu. Korda 
harjutust kaksteistkümmend korda. Paljudele poistele tundub raskena puudutada sõrmedega varbaid. Aga 
igakord püüdku nad ulatuda sügavamale, puudutades alul vaid sääreluud nii sügavalt kui nad vähegi 
ulatuvad. Mõne päeva pärast läheb neil kindlasti korda puudutada juba varbaid. Paljud on harjutuste varal 
jõudnud nii kaugele, et nad käerandmetega ulatuvad varvasteni, mis on veel palju raskem  
kui sõrmeotstega puudutamine. Sel puhul venitatakse jalgade tagumisi sooni õige tublisti. Katsuge, kas 
suudate?! 
6. Jalad ja varbad. Sirge seisak, palja -jalu. Tõsta käed üles ja tõuse kikivarvule. Siis langeta pikkamisi 
käed külgede poole, (käsivarsi sirgu hoides, kuni nad viimaks ulatuvad puusadeni, kuhu nad jäävad 
peatuma. Hoides pealmist keha sirgu, nõtku põlvist ja lasku pikkamisi istukile, kogu aja hoidudes 
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kikivarvastele. Siis tõuse uuesti pikkamisi tagasi algseisendisse. Kakste istkümmend korda! 

 
Sisse hingata läbi nina keha sirguajamisel ja välja hingata läbi suu, lugedes harjutuse arvu, keha 
laskumisel alla. Kogu aja peab keharaskus püsima varvastel ja põlved peavad hoiduma pisut väljapoole, 
et kergem oleks hoida tasakaalu. Harjutuse ajal tuleb mõtelda sellest, et ta ülesandeks on arendada 
reielihaseid, säärelihaseid, varvaste sooni ja kõhulihaseid. Need harjutused mõjuvad seda enam, kui neid 
korrata mitu korda päevas. 

 
 

 
Liikuvusharjutused. 

1.   Kükitamisasend, toetades käega tihedalt jalge ette maha: Põlvepainutus, 
2.   Seisak jalul: Teise jala kannaga istmiku puudutamine. 
3.   Tallaseisak: Sügav kükitamine kandu tõstmata. 
4.   Seisak ühel jalal: ühe jala sirgu ettepoole tõstmine kuni reie osa puudutab rinda. 
5.   Sirgistang. Keha ettepoole painutamine kuni pea puudutab jalgu. 
6.   Istudes, jala kukla taha painutamine. 
7.   Lõppseisak: kanna haarang tagant poolt. 

Jõuharjutused. 
1.   Põlvenõtkumine teist jalga sirgu hoides. 
2.   Keha kumerdamine põlvitamiseni puusi painutama. 
3.   Lamav toetus: Hüpped paigal käsi lahutades ja käsi plaksutades. 
4.   Lamav toetudes: Toetades pöörelamisi. 
5.   Lamav toetus: ühe käe nõtkudes teise käe sirguajamine. 
6.   Põlveseisend: Keha painutamine taha poole, kuni pea puudutab maad. 
7.   Seljaseisend: alumise keha tõstmine, kuni kuklaseisendini. 
8.   Seljaseisend: pöörlemine pea-silla kaudu kõhuseisendini. 
9.   Istand: Keha tõstmine käte abil hõljumiseni õhus. 
10. Seljaseisend: Keha tõstmine jalataldadel ja tagurpidi ulatatud kätel püsiva sillani. 
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11. Türgiistand: Tõusmine rinnal põimitud kätega. 

 
Osavusharjutused. 

(Koordineerimisvõime, tasakaal) 
1.    Hundiratta-keerutamine.  
2.    Õhkuhüpe kuni reite kehasse puutumiseni. 
3.    Õhkuhüpe kuni kandade istmikku puutumiseni. 
4.    Õhkuhüpe jalgade külje poole paiskamisega. 
5.    Hüpe jalgu laiali ajades,   kuni neid puudutavad külgedele sirutatud  käsi. 
6.    Kükitamine ühe l jalal, teist ette sirutades, hüpe 
7.    samale asendile teisel jalal. 
8 ja 9. Läbi põimitud käte astumine. 
10.  Põlvitades ühel põlvel teise jala ja keha sirguajamine. 
11.  Kükitada jalust kinni hoides. 
12.  Käteringid, õlapoolsel käsivarrel sisse- ja kätepoolsel käsivarrel välispoole. 

Märkus: Neid harjutusi võib ise veel mitmekesistada. 

 
Osavusharjutused paaris. 

1.    Roomava kaaslase seljas seismine. 
2.    Kangestunud kaaslase maha asetamine ja tõstmine. 
3.    Käruvõiduajamine. 
4.   Seljaseisend ülestõstetud kätega. Abiline lamab kangestunult, kandadega maha  toetudes õlgapidi teise 
kätel, see tõstab teda käsivarsi sirgu ajades ja painutades üles ja alla. (Hingata!) 
5.    Seisak selg-selja vastu,   käsivarred läbi põimitud, kordamisi kummardudes teist kangestunult seljale 
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tõsta.    (Hingata!) 
6.  Abiline istub ratsa teise  puusadele. See haarab abilise, painutab tagurpidi maani. 
Sügavalt hingamine . 
Sügavalt hingamine on äärmise tähtsusega meie tervisele seetõttu, et ta toob värsket õhku meie 
kopsudesse ja verre ning paisutab meie rinda. Kuid seda tehtagu hoolsasti ja vastavalt selleks antavatele 
juhtnööridele, sest muidu võib kergesti oma südamele teha liiga. Jaapanlased sooritavad igal hommikul 
pärast ülestõusmist mõne minuti jooksul sügava hingamise harjutusi. Neid toimetavad nad väljas. 
Sealjuures hingavad nad läbi nina õhku sisse kuni rinnakorv on paisunud nii suureks kui vähegi võimalik, 
eriti seljapool. Teatud vaheaja järele hingatakse õhk jälle pikkamisi läbi suu välja, kuni kopsud on õhust 
hoopis tühjad. Siis korratakse harjutust. Väga kasulik on ka harjutada laulmises hea lauluõpetaja juures, 
kes ühes laulmisega õpetab teile ka õiget hingamist. 
Rivi. 
Pealikutele. Kui siin soovitatakse poistega korraldada lihtsat riviõppust, siis vaid selleks, et rivipealikutel 
oleks võimalik ametlikkudel esinemistel, paraadidel, rännakutel läbi linna või küla jne., oma üksusi hoida 
rivikorras. Muidu aga tuleb soovitada neid õppusi korraldada võimalikult vähe, kui leidub võimalus 
poisse köita muu tegevusega. Kui selgub, et mõni rühm tunneb hästi rivi (mis ju iseendast on väga 
kiiduväärt), kuid muis noorkotkaste oskusis on võhik, ei oska näit. lugeda jälgi, keeta toitu, orienteeruda 
maastikus või siduda haavatut, siis peab tunnistama, et rühma pealik ei vasta oma ülesandele, ükskõikne 
või vaimuvaene juht satub ikka jälle riviõppusele kui ainukesele teele, millega ta end võib päästa  
piinlikust seisukorrast, noorkotkastele tarvilike teadmiste edasiandmisel. 
Noorkotkad peavad õppima rivi, et nad võiksid ilusas rivikorras liikuda ühest kohast teise. Riviõppus 
annab neile hea kehalise seisaku ning teeb nad teraseks riviliselt ja kärmaks rivikäskluste täitmisel. 
Riviõppus kõvendab keha toetavaid lihaseid. Seeläbi, et keha hoitakse sirgena, saavad süda ja kopsud 
küllaldaselt ruumi oma tööks ja seesmised organid hoitakse õiges olukorras toidu korralikuks seedimiseks 
jne. Lodev olek ja seisak seevastu pigistab kõiki sisemisi organeid ja takistab neid oma töö korralikus 
sooritamises. Seepärast on ka lodeva seisakuga mees harilikult nõrk ja tihti haige. Kasvavad noormehed 
kalduvad väga tihti hooletu kehaseisaku poole ning seepärast peaksid nad tegema kõik, mis võimalik, et 
kõrvaldada see harjumus kehaliste harjutuste ja riviõppuste abil. Kui te seisate, siis seiske sirgelt, ning kui 
te istute, siis istuge sirgelt, tugedes seljaga tooli seljale. Keha painduvus kõndimisel, seismisel ja istumisel 
avaldab vaimu liikuvust ning viimane on hästi vastuvõetav ühiskonnale. Sest nii mõnigi tööandja võtab 
ametisse väleda poisi, ei taha aga nähagi unimütsi. Kui teie kirjutamisel peate kummarduma üle laua või 
kingapaela sõlmimisel keerate keha allapoole, siis te ei tohi tõmbuda küüru, vaid peate ristluu hoidma 
sirgena, millega teie muudate tugevamaks oma keha. 

 

 

III peatükk. 

Abivalmidus! (Ligimeseteenimine.) 
Pealikutele. Selle peatüki ainet ei tule noorkotkastele mitte ainult selgitada, vaid ka võimalikult 
praktiliselt käsitleda. Iga noorkotkas peaks järgemööda need harjutused töötama läbi. Teoreetilised 
seletused selle aine üle ilma praktiliste harjutusteta on väärtuseta. 
1. Elupäästmine. 
Me kõik austame eriliselt iga inimest, kes, pannes kaalule oma elu, päästab teise surmast. Ta on 
kangelane. Eriti poisid imetlevad sarnast inimest ja peavad teda hoopis iseäraliseks olevuseks, kes seisab 
kõrgel nende üle. Nõnda see asi nüüd just küll ei ole. Tegelikult, tema on inimene, kes täitis oma kohust. 
Aga, kahjuks, leidub liiga vähe inimesi, kes tahavad ja oskavad säärastel puhkudel täita oma kohust. 
Noorkotkas aga on alati valmis ja samuti võimeline täitma oma kohust. Igal poisil on ehk kord varem või 
hiljem võimalus ja õnn saada elupäästjaks. Aga ta peab selle ülesande täitmiseks olema tublisti 
valmistatud ette, kui see äkki kerkib esile. Võib peaaegu täie kindlusega väita, et peaaegu iga noorkotkas 
kord on mõne õnnetusjuhtumi või varguse pealtnägijaks. Vaadake, siis on aga vaja kiiresti haarata kinni 
soodsast võimalusest ning ilma kõhklemata teha seda, mida vastavas olukorras just teha tuleb. Iga hetk on 
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siin kallis. Ei tohi aga sealjuures unustada, et on suur vahe julge ja otsustava teotsemise ning nn. 
"hulljulguse" vahel, millest enamasti on rohkem kahju kui kasu. Väga tähtis on, et iga noorkotkas igal 
pool, kus ta viibib parajasti, sellest mõtleb järele: ,,Missugune õnnetus võiks siin küll äkki leida aset?" 
Samal hetkel peab ta aga ühtlasi endalt ka küsima: ,,Mis tuleks mul teha, kui see õnnetus sünniks äkki 
siin? Kuidas täidan siis oma kohust?" Siis on ta ka valmis, kui tõepoolest see õnnetus, mida ta on 
arvestanud, äkki aset leiab, talitama õieti ja külmavereliselt. Edasi tehke endile selgeks, et teie kui 
noorkotkad kõigepealt olete kutsutud õnnetuse puhul astuma ette. Ärge laske kedagi, kes ei kuulu teie 
hulka, teie vale tagasihoidlikkuse tagajärjel rutata teist ette. Kui aga keegi juba on jõudnud teist ette, siis 
ei tohi te teda segada ta tegevuses, vaid peate kõigiti talle aitama kaasa. Noorkotkas ei tunne kadedust. 
Oletame, näiteks, et seisate tiheda rahvamurruga täidetud perroonil ning ootate rongi tulekut. Nüüd tekib 
teis mõte: ,,Kui nüüd rong sõidab sisse ning keegi kannatamatult ootajate inimeste poolt tõugatakse äkki 
perroonilt alla rööbastele otse veduri ette. Mis peaksin tegema?" Ühe pilguga loote endale ülevaate 
perroonist, rööbaste asukohast, teiselpool rööpaid asuvast platvormist ja ütlete endale siis: ,,Peaksin 
otsekohe sööstma perroonilt alla ja teda tõstma rööbastelt üles. Kui mul on aega ja perroonil jätkub ruumi, 
siis paiskan ehmatusest vist hoopis peatu inimese perroonile tagasi, vastasel korral aga heidan ta teisele 
poole rööpaid." Kui siis nüüd tõepoolest tekib sarnane olukord, nagu te selgitasite praegu seda endale, siis 
olete oma päästetööga juba jõudnud lõpule, kui teised inimesed alles ärritatult kisades jooksevad ringi, 
ringutavad käsi ega suuda jõuda otsusele, mis teha. Säärane juhtum leidis alles hiljuti aset Tallinna 
raudteejaamas, kus väike kooliplika kukkus Nõmmelt tuleva elektrirongi ette. Enne kui teised inimesed 
suutsid toibuda ehmatusest, oli juba üks Tallinna tuntud advokaat sööstnud alla rööbastele ja veel 
viimasel hetke l ühes lapsega pääsenud õnnelikult teisele poole rööpaid. Kui kuski teatris, laeval, mõnel 
rahvapeol või mõnel muul puhul tekib paanika, siis ei lase tõeline noorkotkas endalt röövida oma külma  
rahu, vaid püüab ühe pilguga teha kindlaks paanika tekkimise tihti väga tühise põhjuse. Siis teab ta, mis 
tal on vaja teha, ja teeb seda jalamaid. Ning ärge seadke end teiste inimeste järele. Ärge laske endale 
hakata külge nende hirmul. Haarake kõhklematult asjast kinni, sest „julget aitab õnn". Paljud poisid 
arvavad, et nad on liiga noored ja väikesed, et mõne õnnetuse puhul teha midagi muud kui vaadata pealt. 
Kuid see on suur eksitus. Eesti poisid ja tüdrukud on juba tulnud toime päris imetlemisväärsete tegudega, 
milledest siin olgu toodud vaid mõned näited: 18. jaanuaril 1928. a. läks kaks Käsmu kalaasjanduse kooli 
õpilast, Johannes Kaljaspulk ja Johannes Kõuts, ühes kohaliku elaniku Rudolf Pruuniga tõukekelguga üle 
merejää Käsmust Võsule. Jõudnud umbes 2 ja pool km. Käsmu rannast eemale, murdus äkki alles õhuke 
jää ning Pruun ja Kaljaspulk langesid ühes kelguga vette. Kõuts, kes teistest oli pisut jäänud maha, 
märkas kohe sõprade õnnetust ning ruttas neile andma abi. Kuna lagedal jääl polnud käepärast mingit 
päästmisabinõu, rand ja talvel seisvad laevad asusid aga kaugel, võttis julge poiss 12- kraadilisele külmale  
vaatamata külmavereliselt kasuka seljast, sidus sellele lisaks veel oma salli ja vöörihma ning roomas siis 
kõhuli jääd mööda uppujaile lähemale. "Kuid ta ei jaksanud üksinda kaht poissi tõmmata jääle, va id vajus  
ka ise külma vette. Olles hea ujuja, rabeles Kõuts peagi uuesti jääle. Aga ka nüüd ei loobunud ta oma 
kaaslaste päästmisest, vaid jätkas ennastsalgavalt oma tööd. Kaasasoleva soome pussiga kinnitas ta 
kasuka hõlma jää külge kinni ja viskas salli otsa uppujate juure. Sellest haaras kinni Kaljaspulk ja Kõuts  
tõmbas ta pikkamisi jääle, kuhu päästetud poiss pooluimasena jäi lamama. Hoopis raskemaks osutus aga 
Pruuni päästmine, kes oli juba täiesti väsinud ja hakkas vee alla vajuma. Kuid äärmiste jõupingutustega 
läks Kõutsil korda ka teda tõmmata kindlale jääle. Külmast kangestunud seltsilisi lumega hõõrudes, läks 
poisil viimaks korda neid uuesti elustada sedavõrd, et nad tema juhtimisel ja toetusel suutsid pääseda 
Käsmu randa, kus neile esimeses rannaäärses majas anti esimest abi. Selle vägiteo eest määrati Johannes 
Kõutsile, pärit Pärnu maakonnast Mõisakülast, Eesti Punase Risti peavalitsuse poolt elupäästemedal. 6. 
novembril 1925. a. läks kaks Tudulinna algkooli õpilast, Juta ja Helmi Karlsonid, koolist koju. Kodu 
lähedal voolab jõgi, millest nad peavad käima üle. Et sügiseste vihmade tõttu jões vett oli õige palju, siis 
oli purre mis pandud üle laia jõe, üsna vee lähedal ja voolava vee kohalt üleminek õudne. See sai 
nooremale õele, 12-aastasele Helmile, saatuslikuks. Ehmudes jalge all tantslevast veest, kaotas ta 
tasakaalu ja langes appi hüüdes vette. Ees sammuv 15-aastane Juta, kuuldes õe appihüüet, pöördus kohe 
ringi ning, nähes õde voogudes rabelevat, hüppas talle kohe kõhklematult järele ja tõi ta ujudes kaldale. 
Ka Juta Karlsonile määrati ta ennastsalgava elupäästmise eest Punase Risti peavalitsuse poolt 
elupäästemedal. 12. novembril 1927. a. sattus Savola algkooli õpilane, 8-aastane Kristjan Tiido, koduteel 
üle jõe minnes nõrgale jääle ja langes vette. Jõgi oli sügav, nõnda et poisi jalad põhja ei ulatunud. Samuti 
ei võimaldanud ikka jälle murduv jää väljaronimist. Selle õnnetuse pealtnägijaks oli sama algkooli 
õpilane, 9-aastane Aino Kuusmik, kes jalamaid jooksis lähemasse majja, sealt tõi pootshaagi, roomas 
jääle ja ulatas selle oma kaasõpilasele. Suurte jõupingutustega läks väikesel tütarlapsel korda tirida oma 
kaaslane jääle. Seda väikese tütarlapse vaprat tegu vääriliselt hinnates määrati talle Eesti Punase Risti 
peavalitsuse poolt elupäästemedal. Olgu lõpuks toodud veel kahe Saaremaa poisi, 15-aastase Jaan Sigus'e 
ja 14-aastase Oskar Lepa, ennastsalgav tegu. 1. juunil 1927. aastal kuulsid nimetatud kaks Lümanda valla 
poissi mere poolt appihüüdmist. Merel möllas äge torm. Kuid poisid ei viivitanud hetkegi, vaid jooksid 
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kohe kaldale, et minna paadiga appi merehädalistele. Rannas leidsid nad ainult ühe paadi. Tõuganud selle 
kohe vette, hakkasid nad appihüüete sihis sõudma edasi. Seal märkasid nad äkki, et paat on sõiduks täiesti 
kõlbmatu, kuna ta laseb vett päris solinal sisse. Kuid poisid ei lasknud end heidutada, toppisid oma kuued 
kõige suurematele pragudele ette ning jätkasid julgesti sõitu. Jõudnud neeme tagant välja, sattusid nad 
tugeva lainetuse piirkonda, ning nüüd tuli neil võidelda juba ülevalt ning altpoolt paati voolava veega. Ent 
ka see ei suutnud neid sundida tagasipöördumisele, üks poistest lakkas sõudmast ning pühendus ainuüksi  
vee väljarookimisele, teine aga sõudis üksinda edasi. Nõnda vaprasti mässavate lainete ja paati tungiva 
vee vastu võideldes, jõudsid julged poisid viimaks suurte jõupingutustega umbes meremiili kaugusel 
rannast tormist ümberpaisatud paadi juure, mille küljes end viimse jõuga hoidis kolm inimest: Adolf, 
Jakob ja Juula Ninn'id. Kuna vilets paat ei suutnud kõiki kanda, siis toimetasid poisid ümberläinud paadi 
ühes veesolijatega ligema saarekese Aherahu juure. Selleks oli ka jõudnud kätte viimne aeg, sest ka poiste 
paat oli peaaegu ääreni vett täis ja suutis end vaevalt veel veerookimisele vaatamata hoida vee peal. Siin 
kummutati mõlemad paadid ühisel jõul veest tühjaks ja siis jätkati õnnelikult  sõitu kaldale. Kahe poisi 
visadus ja kartmatu meel oli päästnud kolme inimese elu. Ka neile määrati Punase Risti peavalitsuse poolt 
elupäästjamedalid. Kuid jätkugu neist üks ikuist näiteist, milliseid võiks iga aasta kohta tuua ette kümneid 
Punase Risti arhiivist, kõnelemata veel nendest, milledest teated pole ulatunud Punase Risti 
peavalitsuseni. Need näited ilmutavad aga selgesti, et teise elu päästmiseks ei vajata igakord ei täisealisust 
ega tugevat mehejõudu, vaid leidlik ja julge poiss võib saata (korda nii mõndki, kui isegi 9-aastane 
tütarlaps oma kiire otsustamisvõimega võib osutuda teise elu päästjaks. Seepärast ärge hoolige oma 
noorusest, vaid julgesti teole, kui vajadus seda nõuab, sest julge päralt on võit. Mis eesti sõdurile oli 
Vabadusrist, seda on elupäästjale elupäästemedal. Neid annetab Eesti Punane Rist vaid väga 
silmapaistvate tegude eest, kui päästja tõepoolest on ohvrimeelselt riskinud oma eluga. Igal noorkotkal 
peab olema püüd teenida endale see austav märk. Igaühele tekib ehk kord selleks võimalus. Hoolitsege 
selle eest, et te sellel tihti nii lühikesel hetkel olete valmis kehaliselt ja tahteliselt. Ent päästemedal ei tohi 
teile olla kõige kõrgemaks sihiks, olgugi ta nii kaunis kui ta on. Kui tema üksinda teile peaks olema 
tõukejõuks, mis teid kihutab vaprale ja ennastsalgavale teole, siis kaotab see tegu oma sisemise väärtuse. 
Kõrgeimaks tasuks peab teile alati olema see teadmine, et olete täitnud oma kohuse oma ligimese, oma 
riigi vastu, et pannes kaalule oma elu, olete päästnud teise inimese elu ja riigivara. 
Elupäästeharjutused. 
Päästenööri heitmine. Päästenöör koosneb pikast kuuekordsest kanepinöörist, mille ühte otsa on 
kinnitatud 50 sm. pikkune, poole kg. raskusega varustatud kepp. Päästenööri heitmise harjutustel 
tarvitatagu viskesihiks inimese suurust puuristi, mis endast kujutab uppuja pead ja käsi. See rist asetatakse 
20 m. kaugusele võistlejaist. Kõik võistlejad heidavad kordamööda päästenööri. Nad tohivad seda teha 
kohal seistes kui ka hoogu võttes nii, kuidas see kellelegi näib sobivamana. Võitjaks tunnistatakse see, 
kes heidab nööri kõige kaugemale, kuid ühtlasi nõnda, et see langeb puuristile nii, et uppuja võib sellest 
haarata kinni. Harjutustel pandagu tähele, et tinakuul ei tabaks päästetavat, vaid lendaks sellest üle. Või 
tehke kindlaks, kes heidab nööri kõige halvemini. Harjutage ka päästerõnga heitmist. Harjutage 
tulekahjude puhul korraldatavat veeämbrite ketti tühjade ja täidetud ämbritega. Harjutage veevoolikute  
vedamist, lahti- ja kokkurullimist, nende külge- ja lahtikruvimist, pritsimist jne. Harjutage ka redelite, 
lattide ja köite tarvitamist tulekahjude puhul. Laske inimesi läbi akende alla, kasutades selleks köisi, linu, 
hüppevaipu jne. 

 

2. Kuidas toimetada õnnetuste puhul. 
Paanika. 
Paanika tekib harilikult hoopis tühistel põhjustel, kujuteldava hädaohu kartusest. Igal aastal kaotavad 
paljud inimesed selle tagajärjel asjatult oma elu. Mõne üksiku külmaverelise inimese kindel ülesastumine 
võib tihti hoida ära paanika tekkimise või selle puhkemisel mõjutada teisi rahustavalt ja seeläbi hoida ära 
veel suurema õnnetuse. Viini Ringteatri ja Pariisi turuhoone põlemistel hukkus rohkem inimesi 
kabuhirmu mõjul tekkinud tungis kui tules. Meeletud inimesed tormasid kõik ühe ja sama väljakäigu 
juurde vaid sellepärast, et ka teised ruttasid sinna, selle asemel, et tarvitada väljapääsuks hoopis vabu 
uksi. Ning mis veelgi hirmsam: täiskasvanud mehed, seltskonnas kõrgel astmel seisvad inimesed tampisid  
halastamatult oma jalge alla naisi ja lapsi. Paanika oli nad muutnud hullunud ja kisklevateks elajaiks. 
Paanika ajal nähakse tihti just lapsi abitult, pimesi tormavat otseteed ohtu. Mõne aasta eest juhtus 
Inglismaal ühes Barnsley linna kinos lasteetenduse lõpul suur õnnetus, mille põhjuseks oli vaid see, et  
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ruumid olid liig täis kiilutud ja lapsed tungisid karjana kõik ühe ukse juurde. Kaheksa last litsuti surnuks. 
Arvatavasti oleks hukkunud veel rohkem inimelusid, kui mitte kaks meest poleks hoidnud alal oma külma 
verd. üks neist, uksehoidja Gray, kutsus lapsi lahkel toonil tulla temaga kaasa ja juhtis nad vabade uste 
juurde; teine aga pani kinoaparaadi uuesti käima ja projekteeris ühe pildi saali seinale. See köitis paljude 
laste tähelepanu ja sundis neid unustama oma kabuhirmu. Nagu näete, osutub paanika vastu võitlemisel 
tähtsaimaks, et kriitilisel hetkel — ning siin on tihti tähtis vaid mõni sekund — sadade hulgas leiduks üks 
või kaks isikut, kes ei kaota oma külma rahu. Nagu paanika ise on väga nakkav, nõnda mõjutab ka rahu 
kergesti massi, ta tuleb jälle arusaamisele — ja oht paanikaks ongi möödunud. Saksamaal Detmaldi teatri 
põlemisel kostis äkki metsik hirmukisa ehmunud pealtvaatajate hulgast, kõik kargasid püsti ja tunglesid 
uste poole. Näis tekkivat hirmus paanika oma ettearvatult koledate tagajärgedega. Ent tublid näitlejad ei 
kaotanud külma verd ja mängisid rahulikult edasi. Publik peatus, tuli arusaamisele ja lahkus kõige 
paremas korras põlevast hoonest. Näitlejad püsisid laval kuni kõik olid lahkunud. Alles siis lahkusid 
nemadki üleni leekides olevast majast, ükski inimene aga ei saanud, tänu nende endi külmaverelisusele 
võimalike paanika tagajärjena, tõsisemaid vigastusi, kõik pääsesid eluga. Ka paljudel muil juhtumeil on 
takistatud üldise paanika tekkimine seeläbi, et näitlejad teatris tulekahjule vaatamata mängisid edasi, et 
jutlustaja kirikus rahulikult jätkas oma jutlust, et hädaohtu sattunud laeva kapten suurima hingerahuga 
süütas põlema oma piibunosu, ühel möödunud suvel hukkuval ookeaniaur ikul hoiti suurem paanika ära 
seeläbi, et üks ajakirjanik reisijaid palus hetkeks peatuda, ta tahtvat neid pildistada. Selle mehe rahuliku 
ülesastumise tagajärjel päästeti kõik reisijad viimse inimeseni. Aurik ,,Kalevipojal" peksis äge torm 1919. 
a. 28. detsembri öösi osa boordist sisse ja vesi tungis reisijate kajuteisse. ,,Päästku end, kes võib! Me 
upume!" hüüdega tormas üks proua oma kajutist välja ja tekitas üldise paanika. Poolalasti reisijad 
tormasid kabuhirmus laevalaele viiva trepi poole, et sellest pääseda üles. Väljudes oleksid kindlasti paljud 
neist hiiglalainetest uhetuna jäätunud laevalaelt paisatud merre ja haledasti uppunud, kui üks reisijaist 
poleks astunud neile kindlasti vastu. Ta astus trepile, tõmbas taskust portsigari, pakkus meeletuile 
härradele ja prouadele suitsu ning süütas ka ise paberossi. Sellega sai ta hullunud inimesi hetkeks peatada. 
Samal silmapilgul astus sisse ka esimene tüürimees ja teatas reisijaile, et pole karta mingit ohtu, kuna 
laeva vigastus on hoopis tühine ja laev jä tkab rahulikult oma reisi. Harjuge sellega, et igas olukorras 
hoiaksite alles oma külma vere ega kaotaks kunagi pead. Siin võib enesekasvatusega saavutada palju. 
Sundige end juba tühisematel puhkudel, nagu klaasi või poti kukkumisel põrandale, võitma kohe oma 
ehmatust. Mõelge alati sellest, mida peaksite tegema hädaohu silmapilgul, ning tehke seda siis 
kõhklematult. 
Abiandmine tulekahju puhul. 
Tulehädaohust päästmise juhtumeid tuleb ette õige tihti, ühtlugu loeme neist ajalehtedes, ning noorkotkad 
peaksid iga säärast juhtumit üksikasjaliselt kaaluma läbi ja endale kujutama ette, mida nad samas 
olukorras oleksid teinud. See on parimaks harjutuseks sel alal ning sel kombel õpivad nad, kuidas talitada 
igasuguseil õnnetusjuhtumeil. Näitena olgu toodud üks sarnane juhtum, mis leidis aset Tartus 8. sept. 
1928. a. Pikal tänaval olid hakanud põlema majad nr. nr. 72 ja 74. Keegi naisterahvas ringutas hädaldades 
põlevate majade ees käsi ja kaebas, et ta 6-aastane tütar Frieda on jäänud maja kolmandale korrale tulle. 
Kiires korras toodi kohale redel ja üks noormees ronis seda mööda üles, murdis aknaraamid sisse ja tungis 
tuppa. Tuba oli aga sedavõrd suitsu täis, et noormees kohe jälle aknast väljus ning teatas, et toas pole 
kedagi. Naine all aga ei jätnud hädaldamist ja kinnitas, et laps peab tingimata olema selles toas. Nüüd 
ronis redelist üles üks teine noormees. Hulk aega otsis ta lämmatavas suitsus ringi, kuid ei leidnud kedagi. 
Hingates vahepeal akna juures värsket õhku jätkas ta ennastsalgavalt otsimist voodis, kappides ja kõigis 
kohtades, kuhu võis olla peitunud hirmunud laps. Aga ikka jälle tagajärjetult. Äkki lõi lõke tuppa. Selle 
asemel aga, et tule eest põgeneda, kasutas julge mees seda, et veel kord, nüüd juba ahnelt leegitsevate 
tulekeelte valgusel, otsida läbi kõik toa urkad. Juba hakkas raugema ta vastupanujõud lämbuvas 
kuumuses, kui ta äkki silmas voodi all ühe lapse jala. Kiiresti roomas ta voodi alla ja tõmbas selle alt välja 
suitsust uimase lapse. Suure vaevaga läks talle korda pääseda kalli varaga süles aknani ja redelini. Kuid 
redelist alla ronides nõrkes tal jõud lõplikult ja ta varises alla. Abipakkuvad käed hoidsid aga teda ja last 
suurema vigastuse saamisest. Kiiresti antud esimene abi äratas peagi jälle mõlemad ellu. Raudse tahtejõu 
ja julge tegutsemisega varustatud noormees teenis endale sel kombel Eesti Punase Risti elupäästjamedali 
ning mis veel palju rohkem, õnneliku ema õnnistuse. Millised on siis teie kohused tulekahjude puhul? Kui 
näete maja põlevat, siis peaksite: 
1.    kustutama tule, kui võite seda teha üksinda; 
2.    juhtima maja elanikkude tähelepanu tulele; 
3.    teatama sellest lähemasse politseiasutusse või tulekahju teadaande punkti telefonil 110 või 112; 
4.    juhtumil, kui maja aknad asuvad kõrgel ja on karta, et mõni elanikest ei pääse majast välja, paluma 
naabreid muretseda kohale redeleid kui ka madratseid ja vaipu põlevast majast allahüppavate inimeste 
ohutumaks maandumiseks.  
Kui jõuavad pärale tulekustutajad, siis ei saa noorkotkad teha midagi paremat kui aidata politseid hoida 
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rahvast eemale tuletõrjujaist, voolikuist jne. Nad moodustavad üksteise piha ümbert kinni haarates tiheda 
rea ja astuvad pea kummargil hoides rahvamurru poole, seda nõnda sundides astuma tagasi. Kui on vaja 
nõrkade või meelemõistuseta inimeste otsimise otstarbel tungida põlevasse majja, siis pannakse niiske rätt 
või sukk ümber nina ja suu, käiakse kummargil või roomatakse neljakäpakil, pead tihedalt põranda 
lähedal hoides, kuna seal on kõige vähem suitsu või vingu. Kui peate astuma läbi tule ja sädemete, siis 
muretsege endale, kui võimalik, villane vaip, kastke see vette, lõigake selle keskele auk, millest võite pea 
pista läbi, see moodustab siis nagu tulekindla kaitserüü, milles võite tungida läbi tule ja sädemete. Kui 
kuski naabruses puhkeb tuli, siis peaksid noorkotkaste salgad, kui nad on koos, nii kiiresti kui võimalik 
noorkotka sammul ruttama tulekahju kohale, tarvitades teenäitajana tulekuma või suitsusammast. Kohale 
jõudnud, peaks salga juht endast teatama politseile või tuletõrjele ja pakkuma neile oma salga abi, olgu 
see siis uudishimulike eemaletõrjumiseks, teadete edasitoimetamiseks, kahjukannatajate varanduse 
valvajateks või mõneks muuks tööks. Juhtumil aga, kus pole kohal tuletõrjet, tuleb noorkotkail endil kohe 
organiseeritult asuda tule kustutamisele ja elanikkude vara päästmisele. Kui kohtate kedagi, kelle riided 
on võtnud tuld, siis peate tema kohe asetama kummuli maha ning mässima tema mõnesse vaipa või 
suurrätti, kusjuures peate panema tähele, et teie ise ei hakka põlema. Selle abinõu põhjuseks on asjaolu, et 
tuli ei saa põleda edasi, kui puudub õhu juurdevool. 

 
                           Päästeabinõud tulesüttimise puhul: päästeredel, tulekustutamine riiete põlemise puhul, suitsumask..   
Igatahes võib sarnase õhust eraldamisega — seega siis ka mullaga katmisega, kui puudub muu abinõu — 
kustutada tule palju kiiremini kui vee pealekallamisega  Muu hulgas olgu siin veel tähendatud, et vesi 
aina veel levitab tuld, kui põlevatele riietele on sattunud petrooleumi või midagi sarnast. Vale on ka 
akende, uste purustamine või avamine, kuna see võimaldab õhu juurevoolu, mis soodustab põlemist. Kui 
satute meelemärkuse kaotanud inimesele (tihti viimased on peitunud suures hirmus voodite, laudade alla, 
kappide taha ja sisse), siis peaksite nad kas õlgadel kandma välja, või, mis tiheda suitsu puhul tihti palju 
otstarbekohasem, end köite või voodilinade, käterätikute abil rakendama nende ette ja nad lohistama üle 
põranda, roomates ise neljakäpakil edasi. Selleks otstarbeks köitke köie kumbagi otsa liuglematu aas, üks 

 
Meelemärkusetu lohistamine põlevast majast. 

neist tõmmake minestunu rinna pealt ja käte alt läbi, teine asetage endale kaela. Siis pöörake oma selg 
kannatanu pea poole ja lohistage ta, pea ees, minema. Kui aasal on õige pikkus, siis suudab ta ühtlasi 
toetada minestunu pead ja hoida teda põrkamisest vastu lävesid. Harjutage ka minestunute tõstmist 
õlgadele. 
Abiandmine gaasimürgituste puhul. 
Kahjuliku, mürgise õhu sissehingamine kinnistes ruumides viib inimesed tihti lämbumisohtu. Need 
mürgised õhuliigid, gaasid, nagu neid nimetame, on seda ohtlikumad, et neid ei märgata nii kergesti kui 
tulekahju, kuna nad ei tekita harilikult ei suitsu ega õhuvärvi muutumist. Just vastuoksa, enamasti nad on 
hoopis nägematud ning tihti isegi päris lõhnata, kuid siiski võivad nad inimese mürgitada ja lämmatada. 
Sarnased gaasid tekivad näit. söevingust (söehape), halbadest ahjudest, jah isegi juba kestvamal sütega 
kuumutatava triikrauaga töötamisel. Kõige kahjulikumate õhuliikide hulka kuulub ka gaas halvasti 
ventileeritud kaevandustes ja garaažides. Äärmiselt kardetav on teatavasti ka valgustusgaasi 
väljavoolamine. Eriti salakaval on valgustusgaas just seetõttu, et ta ei pääse tubadesse mitte ainult 
gaasikraani kergemeelse lahtijätmise, vaid ka maa-aluste gaasitorude rikke tagajärjel. Kergesti võib see 
juhtuda just talvel, aga jällegi vaid siis, kui toad on hästi köetud, nõnda et gaas võib tõrjuda eest temast 
kergema õhu. Nii mõnigi inimene leiti selle tagajärjel hommikul surnuna oma soojas magamistoas, ilma 
et alul oleks võidud aimatagi ta surma tõelist põhjust. Jällegi põhjus, miks isegi talvel on soovitatav, kui 
vähegi võimalik, magada lahtise akna juures. 
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Kui tahate meelemärkusetut päästa gaasivõi vinguga täitunud ruumist, siis peate kõigepealt seda tublisti 
tuulutama. Te avate seepärast enne sisseastumist järsu liigutusega ukse ja paiskate ta sama järsult jälle 
kinni. Te teete seda korduvalt, sest sellega tekitate tugeva tuuletõmbe värske õhu juurevoolamiseks. 
Akendel peksate lihtsalt ruudud kätki, sest kui päästja peaks püüdma pääseda nendeni läbi toa, võib ta 
kergesti enne toa läbistamist ise langeda meelemärkusetult maha. Seepärast püüab ta aknaid võimalikult 
väljapoolt lüüa kividega või ritvadega (mitte palja käega!) puruks. Siis seote endale veega, parem aga veel 
lubjavee või äädikaga niisutatud rätiku palge ette ja tungite julgesti tuppa. Tuppa tungimine ja päästetava 
väljatoomine sünnib sarnaselt sellele, kuidas tuli talitada tulekahjude puhul. Ainult töö olgu k i i r e, kuna 
muidu ise satute gaaside mõju alla. Sügavatesse kaevudesse tungimisel peate endale päästeköie siduma 
ümber keha ja võtma kätte signaalnööri. Seni kui see on pingul, on see teie kaaslastele märgiks, et olete 
alles meelemärkusel. Muutub signaalnöör aga lõdvaks, siis tõmmatakse teid kohe kaevust välja. Võtke 
kaasa veel kolmas, konksuga varustatud köis, mille te alla jõudes võite haakida päästetava riietesse. 
Gaasiga täitunud ruumidesse ärge astuge kunagi lahtise tulega, sest gaas plahvataks kohe. Seepärast oleks 
kasulik, kui noorkotkas alati on varustatud väikese elektrilambiga, mida ta ka muude ülesannete täitmisel 
võib hästi kasutada. Niipea kui päästetu on toimetatud värskesse õhku, tuleb talle teha kunstlikku 
hingamist, millest on jutt teisal. 
Elektrilöök. 
Tihti tabab inimese õnnetus, kui ta puudutab elektrijuhtmeid, õnnetu tuleks kohe vabastada traatidest. 
Kuid olge ettevaatlikud, pange tähele, et teid ennast ei taba löök. Kõigepealt leidke tükk klaasi, mille 
peale te võiksite astuda; selle puudumisel võib isoleerijana tarvitada ka hästi kuiva puud, või jälle 
tõmmake kalossid jalga. Enne kui puudutate õnnetut, tõmmake endale kummkindad kätte, kui aga 
viimased 

 
puuduvad, mis väga tõenäoline, siis mässige käed täiesti kuiva rätikusse ja tõmmake löögist tabatu kuiva 
kepiga traatidest eemale . Kui telefon on lähedal, teatage elektrijaama, mis on juhtunud, ja nõudke, et kohe 
katkestataks vool. Mõne aasta eest sattus St. Quen'is Prantsusmaal üks poiss elektriraudtee voolurööpale 
ja langes kohe surnult maha. Möödamineja tahtis teda tõsta üles, kuid langes ka surnult ta kõrvale, üks 
tsemenditööline jooksis nende juure, et mõlemaid päästa, kuid suri samal kombel. Mõlemad päästjad said 
surma seepärast, et nad ei olnud varem õppinud, kuidas talitada sarnasel puhul. Seepärast õppige seda 
aegsasti! 
Uppujate päästmine. 
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Palju inimesi upub igal aastal, eriti palju aga just suvisel suplemisel. Need õnnetud ei ole õppinud ujuma 
või nad on ülehinnanud oma jõudu. Seepärast õpib iga noorkotkas ujumise ära, iseasi kui arst talle seda ei 
luba. Ja niipea kui tal ujumine on selge, õpib ta kohe ka seda, kuidas teisi võib päästa uppumisest. 
Kanalivallutaja Holbein kirjutab ühes poiste ajakirjas, et poiss, kes õpib ujumist, kõigepealt peaks 
õppima, kuidas ronida veest paati ning kuidas sellest jälle ronida välja vette, s. t. et see alati peab sündima 
paadi ahtrist (tagumine paadi osa). Teiseks poiss peab õppima, kuidas toetuda mõlale või lauatükile, s. o. 
istudes sellel ratsa või haarates ta ühest otsast kinni ja tõugates teda, jalgadega ujudes, nende ees. 
Kolmandaks, kuidas kellelegi heita kätte päästerõngast ning kuidas ronida ujuvasse rõngasse, s. o. lähem 
rõnga külg vajutatakse vee alla ja rõnga teine külg tõuseb seega siis üle pea ja õlgade, nõnda et inimene 
asub ujudes selle sees. Neljandaks õppigu iga poiss, kuidas päästa uppuja elu. 

Pealikule. Harjuta neid oskusi igakord, kui selleks avaneb võimalus. 
Ka keskpärane ujuja võib päästa uppuja, kui ta teab, kuidas seda teha, ning kui ta seda oma sõpradega 
mõne korra on harjutanud. Rahva hulgas püsiv arvamine, et uppuja ilmub kolm korda veepinnale, enne 
kui ta vajub lõplikult, on tühi jutt. Tihti vajub uppuja kohe, kui talle ei anta kiiresti abi. Uppuja päästmisel 
on põhiline, et päästja ei võimalda hetkekski uppujal haarata temast või ta riietest kinni. Vastasel korral 
tekib ohtlik olukord, et uppuja oma surmahirmus päästjat takistab tema liigutusis ja kisub ta vee alla, 
mille tagajärjeks on mõlemate hukkumine. Tagajärjerikka päästmise algnõudeks on, et päästja hoiaks 
uppuja kogu aja oma meelevalla all, mitte aga ümberpöördult. Noorkotkas, kes on asunud päästetööle,  
hoidub seepärast alati uppuja selja taha, hõikab talle rahustavalt, et ta olgu mureta, et teda kindlasti 
päästetakse, kuid et selleks on vaja, et ta täpselt täidab kõik ta korraldused. Kui uppuja on mõistlik, siis 
keerab päästja ta selili ja ta pea oma käte vahele. Siis keerdub ta ka ise selili ja ujub rahulikkude 
jalalöökidega kalda poole. Tuleb valvata seda, et päästetava nägu oleks alati pealpool veepinda. Kui 
keegi, kes muidu oskab ujuda, kaotab jõu või kui teda tabab kramp, siis põimigu ta oma käed ümber 
päästja kaela või toetagu käed ta õlgadele, nõnda et ta ise selili lamades võib päästjast kinni hoida. Siis on 
päästjal käed ja jalad vabad ning ta võib rinnuli lamades takistamatult ujuda. 

 
Uppuja ise soodustab päästmist. 

Hea ujuja toimetab kõige paremini, kui ta paiskab uppuja selili, haarab ta käsivartest pealpool 
küünarnukke kinni, rebib ta käsivarred püstloodis keha küljest eemale ning talutab ta nõnda, ise selili 
ujudes, ranna poole. Selles asendis ei saa uppuja end keerata ringi või haarata päästjast kinni, ühtlasi 
painutavad väljasirutatud käed ta rinda, kopsud täituvad õhuga ja keha ujumisvõime suureneb tunduvalt. 
Ka nn. ,,meremehehaarang" kõrvaldab igasuguse vastuhakkamise võimaluse. Abitarvitajal haarab päästja 
kinni paremast käsivarrest ja heidab ta selili. Siis lükkab päästja oma vasaku käe päästetava vasakust 
kaenlaaugust läbi üle ta selja kuni ta uppuja paremast käest ulatub haarama kinni. Oma vasaku käega 
hoiab ta nüüd uppuja mõlemad käed kammitsas ja võib paremat kätt vabalt tarvitada seliliujumiseks. Kui 
uppuja haarab kinni päästja käerandmest, siis võib viimane vabaneda kiiresti vastuvõttega teise 
haarangust. Kui päästja käsi haarati altpoolt, siis surub ta kiiresti oma käe pisut allapoole ja rebib ta siis 
äkilise liigutusega ülespoole vastu teda haaranud käe pöialt. Silmapilk vabastab ta nõnda oma käe. On 
uppuja ta käest aga ülalt võttega haaranud kinni, talitab ta ümberpöördult. Ta tõstab oma käe üles ja rebib 
ta siis kõigest jõust jälle alla. Selle Jaapanist päritoleva võttega võib isegi nõrk poisike vabaneda tugeva 
mehe haarangust, kuna selle pöial ei suuda panna vastu kogu käerandme rõhumisele ja peab andma järele. 

Pealikule. Harjuta seda võtet nii kuival kui ka vees. 
Kõige ohtlikumaks osutub muidugi see, kui uppuja haarab kinni päästja kaelast. Siin on heaks abinõuks 
järgmine võte. Uppuja tõmmatakse tugevasti enda ligi, siis lükatakse vaba käsi päästetava käte vahelt läbi 
kuni ta peani nõnda, et peopesa on tugevasti surutud ta alumise lõua vastu ja sõrmeotsad ühtlasi uppuja 
ninasõõrmed tugevasti suruvad kinni. Siis tõugatakse päästetava lõug tugevasti ülespoole. Ta pea 
surutakse selle tagajärjel tahapoole, uppujal jääb hetkeks hing kinni ning ta vabastab silmapilk oma 
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päästja. See on hea võte, kuid vaevalt mõtlete otsekohe selle tarvitamisele, kui seda just kõige kibedamini  
vajate, kui te seda tihti pole harjutanud 

 
Vabanemisvõtted, kui uppuja takistab päästmist. 

teiste poistega, kusjuures igaüks kordamööda on uppujaks ja päästjaks. 
 Pealikule. Harjuta seda poistega.  

Ärge kunagi ülehinnake oma jõudu!  Ärge ujuge kunagi vastu voolu , vaid alati ühes vooluga. Jões 
uppujale ärge ujuge kunagi järele, vaid jooske mööda kallast temast ette ja lõigake tema tee ära! 
Harjutage end ujuma ka riietes ja saabastes. Kus on võimalik päästa uppujat paadi või päästerõnga abil, 
seal ärge kunagi ilmaaegu hüpake vette uhkustamise või kekslemise tagamõttega. Ükski noorkotkas ei saa 
olla kasulik , kui ta ei oska ujuda. Ujumise õppimine pole raskem rattasõitmise õppimisest. Seepärast iga 
noorkotkas õpib ujumise selgeks! Kuid ka see, kes ei oska ujuda ja kaotab vees olles põhja jalge alt, 
mõelgu sellest, et ta veel ei pea vajuma vee alla, kui järgib järgnevaid nõuandeid: Kõigepealt hoia suu 
ülespoole pead tublisti tagasi painutades. Teiseks hoia kops õhku täis, tõmmates sügavasti hinge, kuid 
hingates vähe välja. Kolmandaks hoia käed vee all. Neljandaks ära karju, kuna see viib õhu kopsudest, ära 
vehi kätega asjatult pealpool veepinda, kuna see vähendab su ujuvust vees — ja sa vajud vee alla. Kui 
ujumist mitteoskaja näeb kedagi kukkuvat vette või uppumise hädaohus olijat, siis heitku ta uppujale 
kiiresti kätte köieots, mõla või lauatükk, mille abil see võiks hoiduda veel, kuni jõuab pärale abi. 
Kukkumine läbi jää. Kui keegi kukub läbi jää, siis harilikult jää hakkab murduma august väljaronimise 
katsel ikka jälle edasi ning õnnetul ei õnnestu jääaugust väljatulemine iseseisvalt.  

 
Sel puhul on kõige parem heita uppujale köieotsa köidetud puupulk ja talle rahustuseks hüüda, et abi 
läheneb. Kui päästja mööda jääd ligineks kõndides vettelangenu juure, riskiks ta ka ise kukkumisega läbi 
jää, millega ta kellelegi ei too kasu, vaid viiks ka oma elu uppumisohtu. Seepärast tohib sarnasel juhtumil 
uppujale läheneda vaid roomates ning mõnd redelit või pikka ritva käes hoides, mis võib ulatada 
vettelangenule. Sel puhul on päästjal endal laia kandepinnaga tugi kontaktis olles nõrga jääkattega ja 
veessulistajal on päästev võimalus jääaugust välja ronida. Tarbekorral võib kaks päästjat, lamades jääl 
üksteise taga, pääseda hõlpsasti vettekukkunu juurde. Tagumine päästja hoiab esimese jalust kinni ega 

 
Läbi jää vajunu hoiab end jää pinnal, kuni läheneb abi. 

lase teda libiseda vette. Sel kombel päästis kaks Tallinna koolipoissi mõne aasta  eest Tallinna lahes läbi 
jää kukkunud naisterahva. Veel ühe kauni loo leiame Punase Risti arhiivis ühest poisist, kes 
puudulikkudele abinõudele vaatamata oma osavuse ja leidlikkusega päästis kahe inimese elu. See oli 
28.jaanuaril 1925. aastal, kui kaks Pärnu linna algkooli õpilast, Konstantin Holm ja Herbert Janson, üle 
jääga kaetud Sauga jõe ruttasid kooli. Jõudnud juba jões seisvate laevade lähedale, murdus äkki nende 
jalgade all jää ja mõlemad vajusid vette. Asjatult rabelesid nad kõigest jõust, et uuesti pääseda jõele, sest 
see murdus ikka jälle uuesti. Nüüd tõstsid nad hädakisa Kaldal kuuldi seda. Üks ja teine püüdis rutata 
poistele appi, aga niipea kui mõned sammud olid astutud, pragunes ka nende all jää ja nad pöördusid 
tagasi. Poiste uppumine näis olevat kindel. Kuid veel üks kolmas algkoolipoiss oli sel ajal teel kooli. See 
oli 5. klassi õpilane Siimon Homitš. Ka tema kõrvu kostis hädakisa. Kohe ruttas ta jõe kaldale ja nähes, et  
täiskasvanuist keegi ei osanud jätkata päästmiskatseid, heitis ta kohe raamatukimbu maha ja tõttas ilma 
pikema kaksipidi mõtlemiseta libedale jääväljale, üks ja teine hoiatav hüüe kostis talle järele, kuid ta ei 
pannud neid tähele. Nüüd pragunes aga ka tema all jää. Ent ka see ei kohutanud julget poissi. Alul liikus 
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ta kergel hüppel jää pragunemisele vaatamata edasi. Kui aga jalg ikka sagedamini kippus tungima läbi 
jääpinna, heitis ta kõhuli ja liikus ettevaatlikult roomates jääaugus rabelevate poiste poole. Vahepeal oli 
üks uppujaist juba peaaegu vajumas jää alla. Teine püüdis talle abiks ulatada kätt, kuid ei küündinud. 
Samal hetkel jõudis vahva Siimon kohale, ulatas esimesele poisile, kellel ta ise käest kinni hoidis, oma 
kübara, mille see jälle ulatas teisele uppujale. Nüüd küündis teine sellest kinni haarama ja ettevaatlikkude 
liigutustega tagurpidi roomates tõmbas Siimon üksteise küljes rippuvad poisid nüüd jääpinnale välja. 
Kuid uuesti murdus poiste all jää, ainult Siimon jäi sellele püsima. Ning nõnda tassis ta end ettevaatlikult 
jääl hoides ja osavasti tagurpidi roomates mõlemad poisid, kellede all nende rabelemise tõttu jää murdus 
ikka jälle uuesti, kuni kaldani. Poisid päästetud, võttis ta oma raamatukompsu ja ruttas koju riideid 
vahetama. Siimon Homits'i julge esinemine ei jäänud aga siiski tähelepanuta. Juhtunust sai teada Punase 
Risti peavalitsus, kes kangelasmeelsele Siimonile annetas elupäästjamedali, mis talle terve kooli 
juuresolekul pidulikult anti üle. 
Kuidas peatada lõhkuvaid hobuseid.  
Järjest enam tulevad maakohtades kasutusele hobused, tõsi küll, linnas on neid vähemaks jäänud. Väga 
harva kohtab hobust liikluskeerises, aga ikka kohtab. Lõhkuvad hobused on kutsunud esile palju õnnetusi. 
Tihti on tänavail mängivad lapsed jäänud hobuste ja sõidukite alla, saanud raskeid vigastusi, leidnud isegi 
surma. Seepärast peab teadma iga noorkotkas, kuidas peatada lõhkuvaid hobuseid, ja võib seeläbi päästa 
nii mõnegi inimese elu ja tervise. Nõnda läks ühel 15-aastasel poisil, keda nimetati Jursi Sander'iks, 1906. 
a. suvel Saaremaal korda päästa raske õnnetuse eest mitu na isterahvast ja last, kes sõitsid kahehobuse 
vankris Kuresaare linna poole. Vastutulevast mootorsõidukist heidutatuna hakkasid hobused lõhkuma. 
Kutsar, kes oli nähtavasti purjus, lendas järsul teekäänakul pukist alla ja veeres kraavi. Juhita hobused 
kihutasid tuhatnelja edasi, ähvardades teekäänakuil vankrit paisata ümber. Vankris istuvate naiste ja laste 
kisa suurendas vaid veel pööraseks läinud hobuste perutamist. Jursi Sander, kes kõmpis ka Kuresaare 
poole, kuulis seda kisa ja nägi lõhkuvate hobuste lähenemist. Ta pistis kohe jooksma samas suunas, mil 
tormasid hobused, ja kui need jõudsid tema kohale, haaras ta vägeva sööstuga ühe käega ta kõrvale 
jõudnud hobuse lakast kinni, kuna ta teisega haaras kinni hobuse ninasõõrmeist ja need kõigest jõust 
surus kokku. Hingetu loom püüdis vabaneda ta käest, kuid asjata. Nagu terasklambriga pitsitasid poisi 
sõrmed hobuse nina. Takistatud hingamast, jäi hobune seisma, sundides sellega ka teise hobuse 
peatumisele. Kolm naisterahvast ja kaks last olid päästetud. Et peatada lõhkuvaid hobuseid, ei ole sugugi 
otstarbekohane ning on otse lubamatu seista ette nende teele ja käsivarsi õõtsutades ja karjudes neid 
püüda sundida peatumisele, nagu seda harilikult teevad paljud inimesed. Sarnaselt talitades võib tihti 
õnnetust vaid suurendada. Teie kätevehklemisest uuesti heidutatud hobused kargavad äkki teelt kõrvale ja 
tormavad uues suunas veel suurema õhinaga edasi, paisates enamasti sealjuures vankri ümber ning 
lõhkudes ta pilbasteks. Häda siis neile  kes istusid sõidukis! Ei, tuleb joosta lõhkuva hobuse kõrval, siis 
ühe käega haarata kinni ta lakast, rangidest, roomast või loogast, et mitte kukkuda ja sattuda sõiduki alla, 
 

 
teisega aga haarata kinni hobuse suuraudadest või veel parem, ninasõõrmeist, nagu seda tegi Jursi Sander, 
ning äkilise liigutusega suruda hobuse pea vastu rinda või juhtida ta kõrvale vastu aeda või maja seina. 
Hobuse taltsutamine sel kombel on väikesele poisikesele tihti väga keeruline ülesanne, kuna see nõuab 
peale osavuse veel teatud jõudu ja ihukaalu, mis hobusele ohjadesse riputatuna teda oma raskusega sunnib 
peatumisele. Sarnasel puhul, kui noorkotkas on liiga väike hobuste taltsutamiseks, jääb ta ülesandeks 
ikkagi päästa tänavail liikuvaid inimesi, eriti lapsi, hullunud hobuste alla jäämisest ja anda vigasaanuile 
kiiret abi. Mitmesugused õnnetused. Pole võimalik võtta siin arutusele kõiki õnnetusi, millede 
pealtnägijaiks te võite sattuda. Peaasjaks jääb aga alati, et noorkotkas kunagi ei kaota pead, vaid mõtleb 
kiiresti järele, mis oleks sel hetkel kõige otstarbekohasem teha, ning seda siis ka tõepoolest teeb 
viivitamata. Selleks veel mõned näited. 
Marutõbine koer. Marutõbine koer jookseb ringi ja püüab hammustada iga möödaminejat. Iga 
noorkotkas teab, mis teha, kui selline koer viibib ta ümbruskonnas, ning on ka kohe valmis seda tegema. 
Kõige parem on haarata pihku kepp või hoida enda ees taskurätt. Harilikult püüab koer hammustada 
kõigepealt keppi või rätti, ning see annab teile aega talle jalaga virutada tugev hoop vastu alumist lõuga. 
Kui teil on käepärast hang, siis püüdke see talle heita kaela ja suruda ta pea vastu maad, kuni olete ta 
sidunud kinni. Kes on harjunud heitma lingu (lassot), see kasutagu seda oskust koera kahjutuks 
tegemiseks. Kui tekib möödapääsmatu vajadus haarata kinni koerast, siis püüdke teda haarata ta kuklast, 
nõnda et ta ei saaks hammustada teie kätt. 
Masina vahele jäämine . Kui keegi jääb masina vahele, siis pange masin kohe seisma, kui te seda oskate, 
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või rebige mingi konksu või asjaga (mitte kätega — siis võite sattuda ise hooratta või seadmete vahele!) 
rihm hoorattalt, kui sellest peaks olema abi. Elekter välja. Alles möödunud sügisel päästis üks noor 
talusulane Andres Kõiv Virumaal ühe naisterahva, kes oli sattunud rehepeksumasina vahele, sellega, et ta 
kohe oma rehaga rebis masinarihma lokomobiili hoorattalt. 
Libe mäekallak. Hiljuti vedas üks töömees paekive Tallinna Toompeale. Libedal jäätunud teel komistas 
halvasti rautatud hobune, langes põlvili ja tagasiveerev koorem paiskas tagantlükkava veovoorimehe 
pikali ning ähvardas ta matta vankri rataste alla. õnneks sööstis aga üks juhtunut jälginud koolipoiss kohe 
kõnniteelt koorma juure ja lükkas viimasel hetkel ühe kivi allapoole veereva ratta alla, muretsedes nõnda 
libisevale koormale vajaliku toe. Koorma alla jäänud mees pääses selle kiire abi tagajärjel vaid kerge 
vigastusega, muidu aga oleks ta kergesti võinud kaotada oma elu. 
Kõueilm.  Kui pikne lööb ruumi, milles viibib inimesi, siis võivad nad kergesti surra lämbumissurma. 
Seepärast iga noorkotkas hoolitseb alati selle eest, et ruumid, milledes viibib inimesi, oleksid kõueilma 
ajal hästi tuulutatud. Pidage ka meeles, et igasuguste juhtmete puudutamine kõueilma ajal on äärmiselt 
ohtlik! Ärge tundke ise ega ajage ka teistele hirmu peale kõueilma puhul. Kõueilm on vähem kardetav kui 
autoga sõitmine halva juhiga. 
Õnnetused igapäevases läbikäimises. Järjest kasvav kiirus igapäevase läbikäimise liikumises kutsub 
esile hulga õnnetusi nii linnas kui maal, mille arvu võime vähendada vaid sellega, et iga üksik kodanik, 
eriti aga jalakäija, paneb hästi kõik tähele, mis sünnib ta ümber. Meie noorkotkad ei ole mitte ainult ise 
selles liikumises alati teadlikud oma talitamisest, vaid tunnevad end ka vastutavatena teiste inimeste eest. 
Ettevaatusega võib hoiduda nii mõnestki õnnetusest. Nõnda peaks, näit. raudteel sõites alati teadma, kus 
asub hädapidur, peaks teadma, missuguse märguandega peatatakse teel sõiduk jne. Samuti tunneb iga 
õige noorkotkas hästi kõik eeskirjad reisijatele raudteel, trammis, bussis, tänavliikumises, liftitarvitamisel 
jne. ning hoolitseb ka alati selle eest, et ta ise ja ka kõik teised neid täpselt täidaksid. 
Pealikule. Täienda ise see õnnetusjuhtumite nimestik ja lase noorkotkaid mõelda järele, kuidas nad 
peaksid toimima ühel või teisel juhtumil. 
Harjutused elupääste alalt. Korraldage kett uudishimulike eemalhoidmiseks tulekahjudel. Harjutage 
uppuja õiget haaramist ning võitlust vastuhakkajaga vees. Mõelge, kuidas talitada, kui keegi tahab teist 
lasta maha ning harjutage selle takistamist. Valmistage redeleid ritvadest, nööridest ja pulkadest. 
Harjutage hobuse peatamist rahuliku sõidu juures. Õppige tundma ümbruskonnas asuvate veevõtu 
paikade, politseiasutuste, tulekahju teadaande kohtade, kiire abiandmise punktide, haigemajade ja muude 
vajalike asutuste asupaiku. 

 

3.   Esmaabi õnnetuste puhul. 
Pealikule. Siinkohal võib puudutada vaid õige lühidalt esmaabi andmise küsimust õnnetuste puhul. Kui 
soovid selle küsimusega tutvuda üksikasjaliselt, siis võta käsitlusele sellekohane erikirjandus. Esmaabi 
osa on ka küllalt mahukas faili "Noorhauka ja Noorkotka käsiraamat" esmaabi erikatse leheküljelt 35 
kuni 67 leheküljeni.  
Esmaabi. Kogu esmaabi andmise tegevuses juhtigu teid kõigepealt põhimõte: primum, non nocere! 
(Kõigepealt mitte teha kahju!). Ka parim noorkotkas ei ole ikkagi veel eriteadlane arst, seepärast tehku ta 
vaid seda, mis on hädavajalik. Ta abi piirdub seega enamasti sellega, et ta kõrvaldab elukaotamise ohu, 
kergendab valusid ja võib-olla aitab veel vigastunut kanda ära. Kui satute kokku inimesega, kes 
mingisuguse õnnetuse tagajärjel on saanud viga ja kaotanud meelemärkuse, siis asetage ta selili ja 
pöörake ettevaatlikult ta pea pisut kõrvale, et ta ei lämbuks ning et ta suust vabalt võiks joosta välja kõik, 
mis üleliigne. Kui on tegemist kaelavigastusega, tuleb kasutada kaaslase abi ja ettevaatlikult kogu 
kannatanu keha keerata külili. Avage ta riided rinnal ja kaela ümber. Vaadake järele, kuhu õnnetu on 
saanud viga. Kui olete leidnud inimese meelemärkuseta olekus, siis uurige ühtlasi maapinda ta 
ümbruskonnas, et tarbekorral anda aru asupaigast, kus teda leidsite, ning jälgedest", mis teile puutusid 
silma. 
Pealikule. Korralda vastavaid harjutusi: üks poiss on vigastanu, teine leiab tema. Tee ,,jälgi" vigastunu 
ümber ja lase teist poissi neid uurida ning teha vastavaid järeldusi. Kui mõni noorkotkaste rühm või salk 
on teel ning juhtub mingi õnnetus, või ta leiab teel vigastunu või haige, siis saadab pealik ühe poistest 
lähema arsti juurde ja paar teist lähemasse kiirabi andmise punkti (kui säärane asub läheduses), et 
muretseda kohale kanderaam. Kui võimalik, tehakse seda aga ka telefoniteel. Mõned poisid jäävad haige 
juure ja annavad talle kõige hädalisemat abi. Teised toovad kohale vett või vaipu või valmistavad 
kanderaami. Tuleb endale teha põhimõtteks — jätta vigastunu võimalikult rahule ja teda puudutada ja 
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liigutada mitte rohkem kui seda ollakse hädapärast sunnitud tegema. Üleliigne askeldamine võib eriti siin 
tuua tihti rohkem kahju kui kasu. Kõigepealt ärgu tülitatagu haiget ilmaaegsete küsimustega, eriti veel 
siis, kui tal on veel üsna paha. Väga tähtis on vigastunute ettevaatlik riietest  vabastamine. Esiteks tuleb 
alati paljastada terve kehaosa. Riietumisel tuleb aga ümberpöördult — kõigepealt katta haige või seotud 
koht. Raskete vigastuste juures lõigake pigemini saapad ja riided õmbluste mööda lahti kui et haigele 
valmistate ilmaaegseid valusid. 
Pealikule. Korralda vastavaid  harjutusi! 
Minestus. Minestused võib välistele tunnusmärkidele vastavalt jagada kahte suure gruppi:  
1) minestused, mil haige nägu on kahvatu, ja 2) minestused, mil haige nägu punetab. 
1) Haige nägu on kahvatu. Minestuse põhjustas ülejõu käiv kehaline pingutus, eriti nälgimine, vähene 
uni, verekaotus. Nõrkade närvidega inimeste juures ka hirm, valu või ehmatus. Neil põhjustel tekkiva 
minestuse tunnuseiks on, et haige nägu on kahvatu, kogu keha külm, pulss nõrk. Sel puhul tuleb 
hoolitseda värske õhu eest, avada kõik hingematvad või kitsad riided. Haige pea tuleb asetada võimalikult 
madalale, et veri võiks jälle  voolata palgesse. Pärast verekaotust ühtlasi jalad asetada  kõrgemale. 
Tarvitada haistmist erutavaid rohte. Kuid panna tähele! Kukkumise või tugeva hoobi tagajärjel tekkinud 
minestuse puhul haige pead mitte asetada madalale. Mitte tarvitada haistmist erutavaid rohte. Asetada pea 
pisut kõrgemale, teha külmi kompresse. Hoolitsege absoluutse rahu eest. 
2) Haige nägu punetab. Sel puhul põhjustas minestuse rabandus, suur kuumus või lämmatav palavus 
pärast üleliigset jõupingutust. Eriti pärast alkoholi tarvitamist! Tundemärkidena esinevad: punetav nägu, 
kogu keha on kuum, raske hingamine, vahel krambid. Sel puhul tuleb haige asetada varjulisse paika, pea 
kõrgele, et veri sellest saaks voolata välja, külmad kompressid peale ja rinnale. Rikkalikult anda juua 
külma vett. 
Kunstlik hingamine.(Nh ja Nk käsir. 59lk) 
Kunstliku hingamise toimetamine on tihti elupäästjaks uppunuile, lämbunuile või välgust ja elektrilöögist 
tabatuile nende tihti surmasarnasest minestusest. Kunstliku hingamise toimetamisel asetage haige selili, 
rinnaosa võimalikult kõrgele, pea allapoole. Tõmmake tal keel välja. Keegi juuresolijaist hoiab seda 
rätiku abil kinni, et ta ei langeks tagasi suhu ega suleks hingamisavausi. Kui puudub abiline, siis siduge 
keel rätiku abil alalõua külge kinni. Päästja asub haige peaotsa, haarab ta käsivartest küünarnukkide 
läheduses kinni ja tõmbab nad pikkamisi, sirutades neid üle haige pea, tahapoole kuni nad asuvad 
mõlemal pool pead. Sellega tekitatakse rinnaosa paisumine, õhu sissevoolamine. 
Sissehingamine. Selles asendis väike paus (lugege l—2—3!), siis tõstke haige käed kaares tagasi ta 
rinnakorvi juure ja suruge mõlemad käsivarred korraga vastu ta rinda. Seega vähendatakse rinnakorvi 
ruum ja surutakse varem sissevoolanud õhk välja.  
Väljahingamine. (Olgu tähendatud, et soovitav on alustada väljahingamise faasiga, kui haige asend seda 
võimaldab.) Hoidke haige käsivarred selles asendis umbes kaks sekundit, siis tõstke nad jälle tagasi 
sissehingamise asendisse. Jätkake kunstlikku hingamist kuni algab loomulik hingamine. Kiirus: umbes 
12-16 korda minutis. Ärge kaotage lootust, kui teie poolt toimetatud kunstlik hingamine ei anna kohe 
tagajärgi. Vahel algab loomulik hingamine alles pärast 5—6 tundi kestvalt toimetatud kunstlikku 
hingamist. 
Pealikule. Lase noorkotkaid paarikaupa harjutada kunstliku hingamise toimetamist selle ja ka teiste 
meetodite järgi. 
Abiandmine näiliselt uppunule. Kõigepealt peate puhastama õnnetu suu, nina ja kõri sissetunginud 
mudast ja veest. Nüüd on vaja kõrvaldada vesi ta kopsudest. Selleks tuleb uppumissurmast päästetu 
asetada kõhuli peaga allapoole, nõnda et vesi võiks voolata suust välja. 

 
Abiandmine näiliselt uppunule. 

Selleks peate aitama kaasa, avanud päästetu suu ja tõmmanud ta keele välja. Asetage ta kõhu alla mõned 
vaibad, kuued või padjad ja litsuge ta seljale, kui vesi ei taha voolata välja. Lapsed asetage kõhuli oma 
põlvele ja laske vesi kopsudest välja voolata, aidates seljale vajutamisega ise ka kaasa. Kui õnnetu 
hingab, siis mähkige ta vaipadesse ja hõõruge ta keha vereringvoolu soodustamiseks ja ihu 
soojendamiseks. Andke talle juua sooja teed või kohvi. Kui uppumisest päästetu ei hinga, siis toimetage 
temaga kunstlikku hingamist kuni ta ise hakkab hingama. 
Abiandmine ärakülmunud inimesele. Et külmuda ära, selleks ei ole igakord vajagi suuremat külma. 
Jätkub juba sellest, kui keegi magab märgade kingadega jalas või seisab kaua ühel paigal märgade 
sääremähistega ümber säärte. Külmanud kehaliikmed tunduvad külmadena, on kahvatud ja tundetud.  
Ettevaatust külmanud inimese ülestõstmisel, sest ta liikmed on tihti haprad kui jää ja võivad kergesti 
murduda. Seepärast siis ka pigem lõigata riided ja saapad seljast, kui riietada teda lahti. Ärge kandke 
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õnnetut kohe sooja tuppa, vaid üleminek soojusse sündigu järk-järgult. Alul külm tuba või ait, siis juba 
soojem laut jne. Ära hõõru külmanud kohti, näiteks lumega, sest see vigastab külmunud kohta. Vajaduse 
korral toimeta kannatanu sooja ruumi, kus võid soojendamiseks kasutada ka sooja vett, niiskete rättidega. 
Kui võimalik, asetage külmanud liikmed külma vanni ja hõõruge neid ettevaatlikult vee all. Kui 
kangestus möödub, toimetage õnnetu voodisse ja jätkake hõõrumist juba villaste rättidega. Kui vaja, 
toimetage kunstlikku hingamist, kuid ettevaatlikult ribide hapruse pärast. Andke haigele juua sooja kohvi, 
teed või alkoholi. 
Põle tishaavad. Esimene järk (punetus). Puhas muld, jahu, värske rohi jne. Kõige parem boorsalv. 
Hädakorral ka õli, värske või, hapupiim. Ka kummelikompressid on head. Laialdasel põletamisel anda 
juua kõva kohvi. Teine järk (villid). Ville mitte lõigata katki. Salve mitte kasutada. Ettevaatust 
lahtiriietumisel! Apteegist küsida rohtusid. Lõigake riided terava noa või kääridega katki. Kui osa 
riietusest põlemise tagajärjel kleepub ihu külge, siis ärge rebige seda lahti, vaid lõigake haava ümbert 
alates riie tükkhaavalt lahti, kattes paljastatud koha kohe paksult apteegist antud spetsiaalse salviga, sest 
õhu puutumine haava sünnitab suurt  valu. Asetage põletatud kehaosa kõrgemale. Laialdasel põletamisel 
kaotab keha palju soojust ja vedelikke, seepärast andke haigele juua sooja teed, kohvi, piima, alkoholi. 
Kolmas järk (söestunud). Narmaid mitte eemaldada. Niisked sidemed äädikahapu, savimulla või 
kummelitega. Dr. med. John Garroway soovitab põlemishaavale tugevasti vajutada tükk puhast paberit; 
valu kaduvat siis silmapilk. 
Haavad. Hoolikalt haava ümbruskond ja suurem mustus haavast endast puhastada välja steriilse 
pintsetiga või joodiga niisutatud lapiga (mitte vatiga). Steriliseerimist toimetatakse 5—10 minutit kestva 
keetmise teel. Hädakorral võib pintseti kasta ka alkoholi ja siis põletada. Kui haav on peas, siis tuleb 
juuksed ajada haava ümbert maha. Rasvane mustus (vankrimääre jne) kõrvaldatakse bensiini abil, kuid 
mitte haavast endast. Kõigepealt halastamatult määrida joodi kõikidesse haavasoppidesse, pärast ka haava 
ümbruskonda. Siis haav siduda kinni puhta linase lapi (vees keeta!) või muu sidemega. Mittepuhtalt  
hoitud haavad võivad kutsuda esile: 
1) Veremürgituse (sepsis), mille tundemärkideks on haava ja ümbruskonna paistetus ja valu, kaela -, 
kaenlaaugu, õlanukkide jne. näärmete paistetus, punaste juttide tekkimine haavast näärmeteni. 
Veremürgituse puhul teha alkoholikompresse haavale või ka äädikahapu savimulla kompresse kogu 
kehaosale ühes paistetanud näärmetega. Haige kehaosa asetada kõrgele ja mitte liigutada. Temperatuur 
mõõta. Haige võimalikult kiiresti toimetada arsti juure. Olgu siinkohal veel tähendatud, et isegi õige 
tühised kriimustused võivad tekitada veremürgituse, nagu näit. villid jalgadel, pinnud sõrmes jne. 

 
Kõik sidumisviisid.  

2) Kangestus (teetanus). Kõik tänavapori, hobusesõnniku, põllumullaga jne. kokkupuutunud haavad on 
kahtlased ja nendega tuleks alati minna arsti juure. 
Verejooks. Kui on vigastatud suuremad veretuiksooned, siis tekivad elukardetavad verejooksud. 
Sarnaseid verejookse tunneme sellest, et helepunane veri purskab haavast hookaupa. Kui siis satute 
haavatule sarnase raske verejooksuga suuremast veresoonest, siis kõrvaldage kiiresti kõik takistavad 
riided ja litsuge veresoon seal, kus ta läheb võimalikult naha alt läbi, tugevasti vastu ta all asuvat konti. 

 
Põhiveresooned.   • = kohad, kus suruda veresoont. 

See on sama kui veepritsi voolikuga. On selles tekkinud auk, siis purskab vesi sealt välja. Kui aga astute 
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voolikule veereservuaari ja voolikuaugu vahel, siis lõpeb kohe purskamine august. Sama lugu on ka suure 
veresoonega. Ka siin peab veresoone vajutama kinni südame ja haava vahel. Missugused kohad selleks on 
kõige täpsemad, 

 
Soonte surumine kubemetes: a) põhiveresoon, b) puusaluu serv, c) paik, kus veresoon asub kubeme serval. 
seda laseb iga noorkotkas endale näidata mõne asjatundja poolt. Kuna veresoone kinnivajutamine 
sõrmega pikapeale muutub väsitavaks, siis asendatakse  
seda vastava kehaliikme kinninöörimisega. Seotakse ümber liikme taskurätt, püksirihm, traksid või nöör 

 
nii tugevasti kui vähegi võimalik. Kui aga ei suudeta sidumist toimetada vajaliku tugevusega ja veri 
purskab ikka jälle haavast välja, siis tõugake üks pulk köite alla ja keerutage köide tugevasti kinni. 
Pealikule. Näita praktiliselt poistele. 
Kaela ümber ei saa muidugi nöörida köidet, vaid tuleb leppida näpu vajutamisega, kuigi see on pikapeale 
väsitav. Köide kehaliikme ümber ei tohi kunagi asuda üle kahe tunni, kuna muidu verevoolust eraldatud 
kehaosades võib tekkida kärbus (põletik). Selle aja jooksul tuleb seega haavatu kindlasti toimetada arsti 
juurde. Kui võimalik, hoidke haavatud kehaosa kõrgel ja tehke talle külmi kompresse (jää, lumi, külm 
vesi). Kuid ettevaatust kompresside tegemisel! Haav tuleb hoida puhas ja  kompresside tegemisega võib 
haava infektsioneerida. Seepärast, kui võimalik ja arstiabi ilmub pea, jäägu kompressid pigem tegemata. 
Kui pärast rasket kukkumist niriseb veri kõrvadest ja vigastunu kaotab meelemärkuse, siis on tegemist 
pealuumurdega. Sel puhul on parem kui haavatut ei liigutata, vaid ta jäetakse kohale lamama ja tehakse ta 
peale külmi kompresse kuni jõuab kohale arst. Veresülitamine avaldab sisemist vigastust või veresoone 
katkemist sisemuses. See näib tihti kardetavam kui ta on tõepoolest. Kui veri on helepunane ja segatud 
vahuga, siis on tegemist kopsuvigastusega. Kõigil neil juhtumeil hoidke haige vagusana ja andke talle 
imeda jääd või rüübata külma vett. Ärge ehmuge, kui haige kaotab palju verd. Verekaotus kuni poole 
liitrini ei tee kellelegi suuremat häda ja asendub peagi jälle. Verejooksul ninast asetage haige selili, pea 
asetage pisut kõrgemale ja tehke talle külmi kompresse kuklasse ja ninale. Tihti jätkub juba sellest, et 
näppudega mõni minut hoitakse ninasõõrmeid kinni ja hingatakse rahulikult läbi suu kuni veri ninas 
tarretub. 
Luumurded. Millest järeldada, kas luu on murdunud või mitte? Harilikult tekib luumurde puhul 
murdekoha ümber paistetus ja valu, nõnda et vigastunu enam ei saa tarvitada vastavat kehaliiget.  

 
Murdunud reieluu liistudele asetamine. 

Tihti on ka vigastatud kehaliige ebaloomulikult kõver. Murdunud liiget ei tohi liigutada edasi-tagasi. Ta 
tuleb venitada sirgu ja siduda lattide või liistude vahele, misläbi ta hoitakse sirgesti ja liikumatult kuni 
vigastunu toimetatakse haigemajja või koju. 

 
Lusikas liistuks. 

Latiks või liistuks võib kasutada lauaotsi, keppe, tugevasti kokkurullitud ajalehti jne. Latid peaksid olema 
nii pikad, et nad ulatuvad üles- ja allapoole neid liigeseid, millede vahel asub murdekoht. Latid tuleks 
asetada mõlemale poole vigastunud luud. Siis köidetakse nad ühest otsast teiseni nööride, taskurättide või 
paeltega kinni, kuid mitte nii tugevasti, et vereringvool takistuks või paistetus saaks muljuda. 
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Käetugi. 

Murdunud luu sidumiseks võib hästi kasutada noorkotka kolmenurgelist kaelarätti. Et valmistada aas 
murdunud käsivarre või õlaluu toetamiseks, selleks riputatakse otstest kokkuköidetud rätik ümber 

 
vigastunu kaela nõnda, et kolmnurga tipp asuks küünarnuki juure. Haige käsivars asetatakse sellesse aasa, 
rätiku nurk keeratakse ümber küünarnuki ja kinnitatakse inglise nõelaga, et ta võiks pakkuda tuge 
küünarnukile. 
Mürgitused. Tunnused : kõhuvalu, oksendamine, peapööritus, minestus, krambid olenevalt sellest, 
missuguse mürgiga meil on tegemist. Mis teha? Võimalikult kiiresti mürk eraldada sisikonnast, kui meil 
on tegemist uimastavate mürkidega (morfium, belladonna, mürgised seened, vorstimürgitus, sinihape 
jne.). Kui haige oksendab, siis tuleb seda soodustada, andes talle juua rohkesti sooja vett, seebivett, sooja 
piima, õli (riitsinus-, provanks-, päevalille - või linaseemneõli) või õliga segatud sooja vett; samuti ka 
sinepipulbrit (üks teelusikatäis ühe teeklaasi veega). Sellega muudetakse mürk ühtlasi lahjemaks 
jaohutumaks. Kui haige ei oksenda, siis tuleb see kutsuda esile, ärritades kurku linnusule või sõrmega. 
Õnnetusjuhtumitel hapete või orgaaniliste ainetega (söövitavate mürkidega), kusjuures tihti 
kahjustatakse huuled, suu ja kõri, oksendamist mitte kutsuda esile. Ära ürita sööbeainet keemiliselt 
neutraliseerida. Tuleb anda juua vett või piima. Juhul kui on sattunud silma loputada välja rohke veega 15 
min. jooksul. (vaata NH ja NK käsiraamat lk 37) 
Õnnetusjuhtumitel orgaaniliste lahustitega (tärpentin. bensiin või petrooleum) anda sisse rõõska koort 
või sulatataud jäätist. Oksendamisel võib orgaaniline lahusti sattuda kopsu ning põhjustada eluohtliku 
kopsuturse. Kui abiandjale on teadmata, kas mürgistuse põhjuseks on hape või orgaaniline aine, siis anda: 
kas õli (linaseemne-, riitsinus-, provanks-) või külma munavalgevett, (klaas vett ühe munavalge ja 2 
teelusika-täie suhkruga) tummi või rõõska piima. Kõigi mürgituste juures alati kohe kutsuda kohale arst. 
Okse või mürk hoida alal. Meelemärkuseta oleku puhul teha kunstlikku hingamist. Külmad kompressid ja 
pesemised. 
Mürgistatud haavad. Haavamürgistuste põhjused: haiguse tekitajate sattumine haavadesse mustade 
küünte, pindude, klaasikildude, väetatud mulla (kangestus), ussinõelamiste, marutõbiste koerte ja kasside 
hammustamiste, mürgiste putukate nõelamiste kaudu. Kahtlaste haavade käitlemine. Hästi lasta veri 
voolata välja, kuna ühes verega uhetakse välja ka suur hulk haiguse tekitajaid. Mitte kunagi tarvitada 
leukoplaastrit, kuna see ei võimalda haaval ise end puhastada. Kahtlaste loomade hammustamisel ning 
mürgiste usside hammustamisel kohe vastav kehaliige tugeva köitmega eraldada üldisest vereringvoolust, 
et mürk ei leviks sellesse. Soovitav lahastada, mitte tõsta kõrgemale teistest kehaosadest. Rahusta 
kannatanut, ära luba vajaduseta liikuda. Ära tee hammustuskohale sisselõiget, ära ürita mürki välja 
pigistada või imeda. Toimetada kannatanu kiiresti arsti juurde või kutsuda arst.(vaata NH ja NK 
käsiraamatu 44 lk) Putukate, herilaste ja mesilaste nõelamine on üldiselt ohutu, kutsudes esile ainult valu 
ja turse. Kui paistetus pea ei vähene, siis võib oletada, et putukas on haava süstinud mädanikuidusid.  
Kõigil eelpoolmainitud juhtumeil on kiire arstiabi hädavajalik. (vaata NH ja NK käsiraamatu 45 lk). 
Võõrollus silmas, kõrvas, hingetorus. Kui mingi võõraollus (puru, putukas) satub silma, siis mitte 
kunagi silma hõõruda! Võõrollus alumise lau all. Laug tõmmata alla ja ette. Silmaga vaadata nii kõrgele 
üles kui vähegi võimalik. Eemalda ettevaatlikult niiske taskuräti nurgaga puru või putukas silmast. 
Võõrollus ülemise lau all. Ülemine laug tõmmata silmamunast eemale ja pöörata ümber. Silmaga vaadata 
alla ja puru eemaldada. Kui abiandja ei oska silma ülemise lau ümberpööramist, siis silm siduda köitmega 
kinni ja haige saata arsti juure.(rahva seas on levinud keelega eemaldamine, surudes keele ülemise lau alla 
ja tehes soovitava liigutuse) 
Noorkotkad peaksid harjutama ka järgmist võtet. Abitarvitaja istub nõnda maha, et ta oma pea võib 
toetada ta selja taga seisva aitaja rinna najale .  

 
Aitaja asetab tiku oma pöidla alla ülemise lau ülemisele servale. Siis tõmbab ta lau serva ülespoole üle 
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tiku nõnda, et lau sisemine külg pööratakse väljapoole. Nüüd eemaldab ta ettevaatlikult võõrolluse 
niisutatud taskurätiga ja asetab silmalau tagasi kohale. Kui silm on tugevasti ärritatud, siis tuleb talle teha 
leigeid (kummeli-) teekompresse. Kui puru asub nii sügaval silmas, et raske on teda eemaldada, siis 
tilgutage pisut õli alumisse laugu, sulgege silm, siduge ta pehme, niiske kompressiga kinni ja saatke 
abitarvitaja arsti juure.(Vt. NH ja NK käsiraamatu lk 64) 
Pealikule.    Lase poisse teha vastavaid harjutusi. 
Olgu siin veel antud juhatus, kuidas endale valmistada "tangid" puru kõrvaldamiseks silmast. Keerake 
tükk puhast paberit kokku, siis lõigake ta üht otsa pidi 30°-lise nurga all teravaks ja  niisutage pisut 
tekkinud teravat otsa. Nüüd pühkige temaga üle koha, kus asub puru, et ta võiks haarata selle. Harilikult 
kõrvaldavad "tangid" puru juba esimesel katsel. 
Võõrollus kõrvas. Kõrvaldage see vaid ettevaatlikult sooja veega loputamisel. Ärge aga kunagi tarvitage 
juuksenõelu, hambaorke või muid sarnaseid abinõusid. 
Võõrollus hingetorus. See on väga kardetav juhtum, kuna ta võib lõppeda lämbumissurmaga. Alles 
hiljuti suri Tartus üks lugupeetud ärimees, olles muidu kõige parema tervisega, selle tagajärjel, et söömise 
juures sattus tükk toitu ta hingetorru ning polnud kedagi kohal, kes oleks aimanud ta haigestumise põhjust 
ja osanud teda sellest päästa. Aga mis siis sel puhul teha? Abitarvitaja käed tuleb tõsta tahapoole üles ja 
tuleb talle tugevasti taguda selga. Kui see ei aita, siis tuleb kaks näppu ajada ta kurku ja võõrollus 
tõmmata välja või ärritada abitarvitaja oksendamisele. Kui kogemata satub kõhtu mitteseeditav asi, nagu 
konditükk või kalaluu, siis tuleb süüa pehmet leiba, kartuli- või riis iputru. Need toidud ümbritsevad ka 
teravaid asju ja hoiavad limanahka vigastamise eest. Tänapäeval kasutatakse põhiliselt Heimlichi võtet. 
(vaata NH ja NK käsiraamat lk 62). 

 

4. Haigete transport. 
Kuidas kanda vigastunut? 
Vigastunu ettevaatamatu transportimine võib talle tekitada suuri valusid, tihti isegi tekitatakse juurde talle 
palju halba. Kuidas kanda üksinda meelemärkusetut. Keerake haige näo poole kummuli. Siis tõstke ta 
põlvitavasse asendisse. Põlvitage ise maha ja ronige ta alla nõnda, et ta kõht lamab teie paremal õlal. 
Pistke oma parem käsi ta jalgade vahelt läbi ja põimige see ümber ta parema reie. Vasaku käega tõmmake 
ta parem käsi ettepoole ja oma vasaku käe alla ning haarake oma parema käega ta käerandmest kinni. Siis 
tõuske koos kannatanuga püsti.  

 
Lahtine abinõu haige transportimiseks. 

Kuidas kahekesi kanda kannatanut. Kaks noorkotkast astub teine teisele poole vigastunut. Üks laskub 
vasakule, teine paremale põlvele. Mõlemad aitajad põimivad oma käed kokku vigastanu selja või istumise 
all. Vigastunu ise hoiab aitajate seljast või õlgadest kinni, kui seda võimaldab ta jõud. Siis asetatakse 
haavatu kanderaamile. Seni kui kanderaam tuuakse kohale või tehakse valmis, kannavad noorkotkad 
vigastunut kätel. 

 
Võtted haige kandmiseks kätel. 

Kätel kandmiseks põimivad noorkotkad oma käed järgmiselt kokku: kumbki neist haarab oma parema 
käega oma vasakust käerandmest. Nüüd haarab kumbki noorkotkas oma vasaku käega oma kaaslase 
paremast käerandmest. Nõnda moodustatakse mugav iste, millel haiget võib kanda ka pikemat maad. 
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Veel parem on valmistada õlgedest põimitud pärg. Siis haaravad mõlemad kandjad ühe käega pärjast, 
kuna sellel istuv haavatu põimib oma käsivarred ümber aitajate õlgade. Sel puhul on kandjal üks käsi 
vaba, millega nad vigastunule võivad anda kõige vajalikumat abi. 
Pealikule. Lase poisse teha kõiki neid harjutusi. 
Kanderaami valmistamine. Kanderaamide valmistamiseks võib hädakorral tarvitada õige 
mitmesuguseid esemeid, kusjuures leidlikkusele on jäetud õige avar tegevusväli. 

 
Kanderaami valmistamine kuubedest. 

Väga lihtne on valmistada kanderaam kuubedest. Kaks ritva pistetakse läbi kahe kuue või palitu pahupidi 
keeratud käiste ja siis nööbitakse kuued või palitud nende üle kinni. Kahe kotiga võib toimida õige 
sarnaselt. 

 
Nöörist valmistatud kanderaam. 

Väga mugava kanderaami võib valmistada ka ühe või kähe telgikanga ja ritvade abil, kusjuures seljakotti 
võib tarvitada peale aluspadjaks. Haige transportimisel kanderaamil peab hoolitsema selle eest, et haigel 
oleks täiesti mugav asend. Mõlemad kandjad tõusku ühekorraga. Nad ei tohi käia üht sammu ja peavad 
tegema lühikesi samme. Kui kandjad käivad üht sammu, siis õõtsutab see haiget üleliia. Seepärast on 
kõige parem, kui üks kandjaist alustab käimist parema, teine vasaku jalaga, ühetasasel maapinnal kantagu 
haavatut jalad ees; ainult treppidel ja mäest üles tuleb kanda pea ees. Tagumine kandja jälgigu hoolsasti 
haiget. Kui ridvad on lühikesed, siis on vaja neli kandjat, üks iga nurga juures. Ka jalgratastest saab 
moodustada väga mugava kanderaami. 
Pealikule. Harjuta poistega kõiki neid võtteid. 

 

5. Enesetapp (suitsiid). 
Teie võite sattuda olukorda päästa inimene, kes käib ringi enesetapu mõtetega. Ajalehed teatavad peaaegu 
igapäev enesetappudest ja toovad nendest üksikasju, kuna nad teavad, et nii väga paljudel inimestel on 
mingi eriline lõbu lugeda õudsete sündmuste kirjeldusi. Suur osa inimesi, eriti meie praegusel närvilisel ja 
majanduslikult raskel ajal, veeretab kord oma elus mõtet peas lahkuda vabatahtlikult siit maailmast. 
Harilikult nad saavad mõne päeva jooksul jagu neist mõtetest ja leiavad siis, et need mõtted tekkisid neile 
pähe kõhu- või maksarikke, haiguse, mõne pettumuse või arguse tagajärjel. Kuid on olemas nõrgema 
tahtejõuga inimesi, kes neid ajalehesõnumeid lugedes ja politseisaateid vaadates  enesetapmisest 
hakkavad mõtiskelema ja seni veeretavad neid mõtteid peas, kuni nad muust ei suudagi enam mõtelda. 
Neid haarab viimaks hirm. Nad mõtlevad liiga palju oma muredest ega hooli enam neid ümbritsevast 
elust ega näe, et on palju teisi, kelledel on võidelda hoopis suuremate raskuste ja muredega, kuid on siiski 
 rõõmsad ja julged. Säärasel juhul need nukrameelsed vajavad tungivalt kaastundlikku sõpra, kes toetaks 
neid, juhiks nende mõtted teistele aladele, annaks neile uue suuna ja mõjutaks neid võtma ette midagi uut. 
Vaja on ehk ainult neile teha selgeks, et enesetapmine ei too kellelegi kasu, et mõte sellele harilikult on 
tingitud mingist tühisest haigusest, mis on nad löönud rööpast välja, olnud põhjuseks nende psüühilise 
tasakaalu kaotamisele, ning et ta vajab ainult pingutada pisut oma tahtejõudu, et pääseda sellest halvast 
meeleolust. Sel teel võib päästa palju inimelusid. Kui keegi on teinud katse end tappa, siis peab juuretulev 
noorkotkas teadma, mis teha. Kui keegi on lõiganud läbi oma kõri, siis on põhitegevuseks, et 
katkestatakse verejooks suurest veretuiksoonest, kui see on saanud viga. Verejooksu võib katkestada 
seeläbi, et pöial vajutatakse tugevasti südame poole minevale veretuiksoone osale. Seda vajutamist ei tohi 
katkestada enne, kuni arst on jõudnud kohale. 
Pealikule. Harjutada! Kuid ettevaatust kaelal! 
Kui on allaneelatud mürki, siis tuleb talitada nõnda nagu see seletatud eespool (vt. NH ja NK käsiraamat 
lk. 35). Kogenematu noorkotkas on kartlik, kui ta peab aitama meelemärkuse kaotanud või korraldama 
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surnud inimest, või kui ta näeb verd. Aga pidagu noorkotkas meeles: temast ei ole mingit kasu, kui ta ei 
suuda vabaneda sellest mõttetust tundmusest. Õnnetu, meelemärkuseta inimene ei saa ju temale tekitada 
mingit kurja, ja algaja abistaja peab saama endast võidu ja julgesti tegutsema hakkama. On ta jõudnud 
juba nii kaugele, siis kaotab ka peagi igasuguse kartuse ja teeb rahulikult seda, mis on vajalik ja selgeks 
õpitud sarnaseks kriisiolukorras tegutsemiseks. Hiljuti tehti ühe kohtuniku poolt raskeid etteheiteid kahele 
mehele, kes olid kartnud vabastada silmusest äsja poonut. Nad olid jooksnud lihtsalt minema, et tuua abi. 
Aga kas siis kahele mehele tõepoolest veel muud abi vaja oli? ! Mis oleksite teinud teie, kui oleksite 
olnud üheks neist kahest mehest? 
Harjutused.  
Juhiseid  pealikutele. Kui korraldate harjutusi esmaabi andmises õnnetuste puhul, siis on väga tähtis 
määrida hukkunu osa etendaja kokku vere ja poriga (pange talle mõni vana riie selga!), et abiandjad 
harjuksid selle vaatega, sest muidu nad kaotavad tõsistel juhtumeil oma tasakaalu ning on aitamiseks 
võimetud. Verd saate iga lihuniku käest vajaliku hulga. Valmista mõnes naabermajas või ruumis 
(võimalikult teisel korral) ette suur suitsulõke (kuid ilmsüütu!) sel ajal, kui tegutsed poistega noorkotkaste 
toas. Korralda enne salaja mõne poisiga kokku ja pane paika, et nad jookseksid hirmunult ringi ja 
püüaksid kutsuda esile paanikat, niipea kui on antud häiresignaal. Lase häiret korraldada sarnaselt, et 
keegi jookseb tuppa ja teatab tulekahjust või lase teha mõni häiriv mürts või pauk. Siis lase üks või mitu 
salka nende pealikute juhtimisel tule vastu võidelda. Nad sulgegu uksed ja aknad. Saada noorkotkaid 
mitmesse maja ossa, et vaadata, kas tuli levib ja kas inimestel on vaja abi. Neil noorkotkail olgu niisked 
taskurätid köidetud üle suu ja nina. Laudade ja voodite alla olgu peidetud ,,meelemärkusetud" 
noorkotkad või nukud. Noorkotkad päästavad neid, kandes neid õlgadel või lohistades välja. Kasutage 
vaipu allahüppajate püüdmiseks jne. Teised salgad (toovad kohale voolikuid ja kerivad neid kokku või 
moodustavad ahelikke veeämbrite edasiandmiseks. Mõni teine salk teeb päästetutega elustamisekatseid. 
Teised jällegi moodustavad ahelikke uudishimulikkude eemaletõrjumiseks, olles nõnda abiks politseile ja 
tuletõrjujaile. 
Mängud ja ettekanded. 
Veovõidujooks. Rida minestunuid (üks salk) asetatakse üksteise kõrvale 50 meetri kaugusel ohutust 
joonest. Teine salk, kelledest igaühel on käes köis, ruttab nende juure, seob minestunute ümber köied ja 
veab nad ohutuse joonele. Viimse päralejõudja aeg märgitakse üles. Salgad vahetavad kohad. See salk, 
kes lühema ajaga ,,päästis" oma minestunud, on võitja. Sõlmed peavad olema seotud ostarbekohaselt ja 
minestunuile tuleb panna nende kuued pea alla. Õnnetus jalgrattasõidul: poisid sõidavad laagrist tagasi. 
Üks rattureist on ettevaatamata ja vääratub. Juhtub õnnetus. Teised seovad kinni ta haavad või lahastavad 
luumurded ja toimetavad ta kiiresti endavalmistatud kanderaamil haigemajja. 
Gaasiplahvatus. Proua Kink teeb oma perekonnaga jalutuskäigu. Nad on hirmsa raudteeõnnetuse 
pealtnägijaiks. Koduteel kohtab proua Kink ühte sõbrannat. Mari saadetakse koju, et süüdata gaasipliit ja 
valmistada isale teed. Isa tuleb töölt koju ja leiab terve maja olevat täis gaasi. Ta kutsub möödamarssiva 
noorkotkaste salga endale appi. Mari toimetatakse majast välja ja talle tehakse kunstlikku hingamist. 
Kohale jõuab ka politseinik Mets, kes näitab, kuidas mitte ei tule otsida gaasiavaust. Lahtise leegiga. 
Mõtlematu kordniku õnnetu surm gaasiplahvatuse tagajärjel. 
Tulekahi. Õhtul tulehäire majas nr. 5. Elanike äratamine. Aheliku moodustamine uudishimulikkude 
eemalehoidmiseks. Mõne majaelaniku päästmine aknast allahüppamise teel. Noorkotkaste-tuletõrjujate 
päralejõudmine hüppevaipade, päästeköite ja tuletõrjeredelitega. Ülejäänud majaelanike päästmine. 
Hulk õnnetusi. Teatud arv ehitustöölisi on oma igapäevase töö juures. Juhtub plahvatus. See tekitab maja 
sisemuses tulekahju ja on põhjuseks, et üks välissein variseb kokku, mille tagajärjel üks juhuslikult 
möödaminev tööline saab vigastada. Terveksjäänud töölised annavad oma vigastatud sõbrale abi, kuna 
mõned neist lähevad abi juurde otsima. Kohale ilmuvad noorkotkad kanderaamide ja kustutusabinõudega. 
Mõned mehed päästetakse hüppevaipade abil põlevast majast. 
Pealikule. Neid  ettekandeid võib kombineerida vabalt oma soovi kohaselt. 
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IV p e a t ü k k, 
Meie isamaa. 

(Ühiskonna teenimine). 
 
Toon siinkohal esile enda noortemagistri 28al leheküljel oleva lõigu: 

NEED SÕNAD EI AEGU ! 
 

“Noored, te võtate kord oma õlgadele selle töö jätkamise, mis teie vanemad teevad. Te 
peate teadma, et teie vanemad on rasketest aegadest läbi tulnud ja see koorem, mida nad 
teile annavad, ei ole mitte kerge. Teie ärge valmistuge elu vastu ette, mis ainult lõbudest 
ja kergest elumaitsmisest koos seisab, vaid võtke elu tõsiselt, iseäranis silmas pidades, 
et maailm praegu elab raskeid aegu läbi ja keegi ei tea, mis tulevik toob suurtele 
rahvastele, aga iseäranis, mis ta toob väikesearvulistele rahvastele, nagu meie seda 
oleme. Ärge aga eluraskuste tulekul iialgi kaotage lootust sellele, et võitjaks jääb see, kes 
julgelt oma ülesannete juurde asub, kes valmis on kõiki raskusi enese peale võtma ja 
kõigepealt valmis on oma isamaa auks kõik tegema ning isamaa auks ja isamaa tööks 
ikka valmis on.”  

Konstantin Päts. 

 
24. veebruar - Eesti iseseisvuspäev 

1917. aasta veebruarirevolutsiooni tulemusel langes Esimesest maailmasõjast kurnatud Venemaal 
tsaarivõim ja kuulutati välja vabariik. Algas demokratiseerimisprotsess, mille käigus paljud väikerahvad 
ärkasid poliitilisele elule. Ka Eesti sai endale autonoomia ja siin valiti rahvaesindus – Ajutine 
Maanõukogu (Maapäev), mis sisuliselt oli ühekojaline parlament. Alguses oli valdavaks idee, et Eesti 
võiks olla üks võrdne osariik föderaalses Vene riigis. 1917. aasta oktoobris kukutasid bolševikud ehk 
enamlased Vene Ajutise Valitsuse ja kehtestasid riigis nõukogude diktatuuri. Ka Eesti enamlased 
kuulutasid senised omavalitsusorganisatsioonid ja Maanõukogu laialisaadetuks. Ent Maanõukogu kui 
demokraatlikult valitud rahvaesindus kuulutas end 1917. aasta 15. novembri otsusega ainsaks kõrgeima 
võimu kandjaks Eestimaal. Punakaartlased ja madrused ajasid Maapäeva laiali. Pidanud nõu teiste 
poliitiliste jõudude esindajatega, jõudsid põranda alla läinud Maanõukogu vanematenõukogu ja 
maavalitsus seisukohale, et Eestimaa tuleb kuulutada iseseisvaks vabariigiks. Koostati Eesti 
iseseisvusmanifest ja moodustati kolmeliikmeline Päästekomitee (Konstantin Päts, Jüri Vilms ja  
Konstantin Konik), et esimesel võimalusel iseseisvus välja kuulutada. Soodus hetk saabus pärast seda, kui 
Saksa väed olid 1918. aasta 18. veebruaril kogu idarindel üldpealetungile asunud. Vene armee ja 
punakaart ei osutanud erilist vastupanu. Koos taanduvate vägedega lahkusid Eestist Venemaale ka 
nõukogude võimuorganid. Enne Saksa vägede saabumist, 24. veebruaril avaldas Päästekomitee 
"Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele", milles kuulutati Eesti iseseisvaks demokraatlikuks vabariigiks. 
Nimetati ametisse Ajutine Valitsus ja teatati oma erapooletusest toimuvas Vene-Saksa sõjas. Järgmistel 
päevadel hõivasid Saksa väed Eestimaa. Okupatsioon lõppes sama aasta sügisel, mil Esimese 
maailmasõja kaotanud Saksa väed lahkusid ka Eestist ja Eesti valitsusasutused said taas tegevust alustada. 
Taasiseseisvunud Eestis hakati 24. veebruari uuesti riikliku pühana tähistama 1990. aastal. 

1. Meie riik. 
Pealikutele. Kasuta maakaarti. Anna noorkotkastele ülevaade Eesti maast, rahvast ja ajaloost ning jutusta 
neile sellest huvitavamaid ja dramaatilisemaid sündmusi, viies neid võimaluse korral kohtadele, kus need 
sündmused toimusid. Külasta poistega muuseume ja ajaloolisi hooneid. Teie, poisid, kuulute Eesti riigi 
kodanike hulka, olete üks osa sellest riigist. Eesti riik ei ole, võrreldes paljude teistega, küll kuigi suur, 
kuid siiski püsib ta üheväärilisena teiste riikide hulgas. 
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Pealikule. Võrdle Eesti riigi suurust teiste riikide suurusega ja näita, missugused on temast suuremad, 
missugused väiksemad. Teadusta noorkotkaid Tartu  Rahu järgsetest piiridest. 
Eesti omariiklus on alles noor, (24. 02.03. täitus 85 aastat, rahvuslikult kahjulikult on mõjunud NL 
okupatsiooniperiood) ning teda ei loodud mitte ühe päevaga. 1917—1920 aastate jooksul võitis ta endale 
Vabadussõja rasketes võitlustes riikliku iseseisvuse. Õieti algas see võitlus juba palju varem, on kestnud 
juba aastasadu, ning kuigi selles varem ei pääsetud võidule, siis siiski see meie vanemate ja esivanemate 
vahetpidamatu vabaduse ihkamine ja selle eest võitlemine valmistas ette pinna Eesti vabaduse 
saavutamiseks, tegi rahva küpseks iseseisvalt ajama oma asju. Selle aastasadu kestnud võitluse ajal, mil 
vabaduse püha leek kanti edasi põlvest põlve, eriti aga tema lõppvaatuses, Vabadussõjas, panid eesti 
aateliselt põhimõttekindlad ja vaprad mehed ning naised eestluse eest kaalule oma kõige kallima — oma 
elu, oma tervise, oma varanduse. Ja nad jõudsid eesmärgile. Äärmiste jõupingutuste ja raskete ohvrite, 
kuid ühtlasi raudse tahtejõu ja visadusega kõigist ülepääsmatuist ja enamlaste etteveeretatud raskusist 
hoolimata loodi Eesti riik. Ajalootundides kõik olete sellest kuulnud, teie vanemad on teile jutustanud ja 
teie ise tajute seda, kuidas meie kõik oleme võidelnud ning peame võitlema edasi, et arendada ja 
korraldada meie riiklikku elu vastavaks ja sobivaiks kõigi rahvakihtide elunõuetele. Kui vanem 
generatsioon olid alles üsna väikesed lapsed, paljud teist aga alles maailma sündimata, siis panid teie isad 
ja vanemad vennad kangelasliku võitlusega aluse meie riigile ja riikluse taasloomisele kaasaaitamisele. 
Aga kas olete mõelnud ka sellest, et teie peate end näitama väärilistena selle suure ja kalli päranduse 
vastuvõtmiseks, et teie kohuseks on kanda hoolt selle eest, et teie isamaa jääks vabaks ja iseseisvaks 
(rippumatuks) põlvest põlve, et ta edeneks ja kasvaks, kosuks ja tugevneks aastast-aastani, seistes 
väärilisena teiste vabade rahvaste peres. See kõlab küll lihtsana ja mõnedele vastutustundetutele  tundub 
kergesti teostatavana, kuid on siiski õige suur ja raske ülesanne! Sest, nagu öeldud, meie riik ei ole kuigi 
suur ega meie rahvas ka kuigi arvurikas, võrreldes enama jao teiste riikide ja rahvastega. Seepärast peab 
aga ka igaüks meist olema aateliselt väärtuslik kodanik, täismees, kes väikesele arvule vaatamata 
kõikumatult suudab püsida oma paigal, visalt töötada ja teotseda mitme mehe eest. Kui see on nii, siis 
võime alati lootusrikkalt vaadata tulevikku, sest siis suudame alati kanda saatuselt meile pealepandavad 
katsumused ja raskused, seista rahvusena kindlalt ja püsivalt teiste maailmarahvaste hulgas. Seega on siis 
iga õige eestlase kõrgeimaks sihiks ja püüdeks teha selleks kõik, et teenida oma isamaad, ja hoolitseda 
selle eest, et ükski asi ei suudaks väärata ta rippumatust ja iseseisvust ning ohustada eestlaste vabadust. 
Selleks võib jõudumööda aidata kaasa igaüks, ka astmel, vaid ainult seda, et igaüks oma kohal püüaks 
saavutada kõige paremat. Tubli käsitööline, kes täidab oma kohuseid ustavalt ja usinusega, teenib oma 
isamaad niisama hästi kui osav ja tark minister, kuigi viimasele ehk langeb osaks rohkem välist kuulsust. 
Seega siis ei ole see kuulsus, mida peame ihkama, vaid palju väärtuslikum on see teadmine, et oma 
kohuseid oleme täitnud tõepoolest nii hästi, kui seda iganes suutsime, ning et oleme väärilised töötama sel 
kohal, kuhu meid on asetanud meie saatus. Eriti aga võime olla veendunud meie maa ja rahva 
päikesepaistelises tulevikus, kui teie, poisid, alati peate silmas ta hüve, alati elate ja teotsete ,,isamaale 
auks". Ei tee teie seda aga mitte, siis varitseb meid küll suur hädaoht, kuna meil on võõrsil ja ka meie oma 
riigi piirides palju vaenlasi, kes näeksid meeleldi meie kadu. Kõiges, mis teete ja võtate ette, mõtelge 
kõigepealt oma kodumaale. Ärge raisake kogu oma aega ja raha vaid oma heaolu teenimisele, va id 
mõelge kõigepealt sellest, kuidas saaksite olla kasulikud oma ümbruskonnale ja isamaale. Te ehk küsite, 
kuidas võib üks poiss olla kasulik Eesti riigile? Me juba tähendasime — sellega, et ta teeb oma töö 
korralikult ja kohusetruult, kuid ka sellega, et ta muutub tõeliseks noorkotkaks, kes rajab oma elu 
noorkotkaste seadusele, juhtsõnale ja püüdele. ,,Esiteks isamaa, siis mina!" sellisena kõlabki noorkotkluse 
juhtmõte. Kui teie aga tõsiselt endale annate aru, siis leiate vist, et paljud teist on need kaks asja seni 
seadnud ümberpööratud järjekorda. Tahame loota, et sest hetkest kui loete või kuulete neid kirjas öeldud 
mõtteid, peale seda seate nad õigesse järjekorda ning jääte selle juure püsima. Kui andute noorkotklusele 
ses vaimus, siis sirgute tublideks väärikateks meesteks, tõelisteks Eesti Vabariigi kodanikeks. Anduge 
noorkotklusele mitte vaid seepärast, et see teile valmistab meelelahutust, vaid seepärast, et noorkotkluses 
toote kasu oma isamaale. Siis valitseb teis tõeline noorkotklus ja õige isamaa-armastuse vaim, mis peab 
hõõguma igas noorkotkast eesti poisis, kui ta tahab olla väärne isamaa-armastaja  ja eestluse edasikandja. 
Et saada ülevaade enne NL okupatsiooni meie riigi suurusest ja rahvaarvust, siis toome siinkohal tabeli, 
mis teda ses suhtes võrdles meie lähemate naabrite, Euroopa ja maailmaga. Tänase päeva seisu leiate 
interneti lehekülgedelt, võrrelgem. 
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Heidame enne NL okupeerimist linnulennult pilgu üle eesti riigi piiride, nendes keenud elu, ta pinnal 
töötanud riigitruude kodanikkude töö tulemuste, loodud väärtuste ja kultuuri ning toome nende kohta 
tähtsamad arvud, millede vähemalt umbkaudnegi teadmine on kasuks igale noorkotkale ja tulevasele Eesti 
Vabariigi kodanikule  ja eestluse edasikandjale. Kaardil näeme Eestit maismaa laia poolsaarena 
Läänemere, Soome lahe ja Liivi- (Riia-) lahe vahel. Sellest poolsaarest läände kerkib merest Eesti 
Vabariigile kuuluv saarestik, mis võimaldas vana kultuuri ühendust Lääne-Euroopaga, ida sihis aga 
avanevad Peipsi- ja Pihkva järve veeväljad, mis juba muistsest ajast on olnud piirvööks vastu Venemaad. 
Seesugune asend — ühelt poolt Euroopa peaosade vahel, teiselt mandri serval, ühendust loova Läänemere 
ja ta lahtede mõju all — on kaubanduslikult ja läbikäimiselt soodus, kergendab aga siiski ka riikliku 
üksuse tarvilist eraldamist. Enne Nõukogude Liidu okupatsiooni, kogu Eesti Vabariigi pindalast (47.549 
km2) oli maismaa all 41.154 km2, saarte all (koguarv 818) 4167 km2 ja järvede all (koguarv 1512) 2328 
km2. Suurem pikkus edelakirde sihis on üle 350 km. ja  suurem laius loodest kagusse ligi 250 km. üldine 
Eesti piiri pikkus, saarte randjoon arvatud kaasa, on üle 4000 km. Sellest oli maapiiri umbes 670 km ja 
merepiiri üle 3400 km. Mandri randjoont oli Eesti Vabariigil enne okupatsiooni umbes 1160 km. Eesti 
Vabariik oli enne Nõukogude Liidu okupeerimist ja okupatsioonirežiimi poolt teostatud genotsiidi 
eestlastega rahvastatud selgejooneliselt rahvusriik, sest eestlasi asus maal 91% kogu elanike arvust.  
Vähemusrahvustena elas maal venelasi — 5,3%, sakslasi — 1,3%, rootslasi — 0,7%, juute — 0,4% ja 
muid — 1,3%. Ennesõjaaegses Eesti Vabariigis oli rahvatihedus 24,6 inimest ruutkilomeetrile. Usu järgi 
jagunesid ennesõjaaegses Eesti Vabariigis elanikud järgmistesse gruppidesse: evangeeliumi-luteriusulisi 
— 78,6% kogu rahvastikust, kreeka-katoliku (apostliku) usulisi — 19%, lahkusulisi (baptiste, priiusulisi, 
adventiste, irvinglasi jm. kristlasi) — 1,7%, juudiusulisi — 0,4% ja väljaspool ühtki usku — 0,3%. üldise 
hariduse ja kultuurilisuse poolest asub Eesti ühel astmel teiste kultuurriikidega, jõudes paljudest Euroopa 
riikidest, eriti meie idanaabrist, kaugele ette. 
Pealikutele. Tooge näiteid ja laske noorkotkastel internetist võtta tänapäevasemaid väljavõtteid, 
analüüsige. Koolikorralduse alal oli ennesõjaaegne Eesti Vabariik oma iseseisvuse ajal teinud suuri 
edusamme. 1930. a. saadik maksis üle riigi igal pool kuueaastane sunduslik algkool. Koolikorraldusest 
annab meile parima ülevaate alljärgnev tabel: 

 
Vabahariduse või väljaspool kooli hariduse levitamise keskkorraldajaks oli Haridusliit (so. meie kõigi 
kultuuriliste ja hariduslikkude seltside ja ühingute keskorganisatsioon). Linnades töötasid vabahariduse 
alal rahvaülikoolid. Korraldatakse mitmesuguseid pikema- ja lühemaajalisi kursusi ja loenguid. Maal 
korraldati kohaliste organisatsioonide poolt haridusliidu toetusel samuti hulk üldhariduslikke ja 
erikursusi. Muusikalise hariduse keskkorraldajaks väljaspool kooli oli lauljate liit. Tema korraldusel tehti 
teoks igal aastal kohalikke ja maakondlikke laulupidusid ning iga viie aasta tagant üleriiklik laulupidu. 
Rahva kultuurilist taset edendasid ka mitmesugused tulundusliku ilmega (põllumeeste seltsid, 
majandusühingud, piimaühingud, tõukarjaühingud, kaubaühingud, masinatarvitajate ühingud, laenu-
hoiuühingud, ühispangad jne.) ja kehalise kultuuri (spordi-, tervishoiu-, karskusseltsid jne.) arendamise 
seltsid ja ühingud. 1. jaan. 1927. a. oli meil igasuguseid seltse ja ühinguid tegutsemas üldse 6.820, neist 
oli ühistegelisi organisatsioone 2221 ja vaimse kultuuri alal tegutsejaid ühinguid 1024. Rahva kultuurilise 
taseme tõstmisel ei etendanud just viimast osa meie noorsoo-organisatsioonid : noorkotkad, kodutütred, 
skaudid, gaidid, noorte punane rist, koguduste noorteühingud jt.  
Pealikule. Laske poistel tuua võrdlusi tänapäeva noorteorganisatsioonide ettevõtmiste ja tegevusest.  
Oma elukutse järele jagunes Eesti rahvas, nagu näitab alljärgnev tabel, järgmiselt (1922. a. 
rahvalugemise andmetel): 

 
Eesti Vabariigi pindala jagunes (1930.a.) ta   k a s u t a v u s e seisukohalt vaadatuna järgmistesse 
liikidesse: 

 
Sellel maa-alal asub umbes 130.000 talundit, milledest üle 40% oli ostutalusid, so. peremeeste eneste käes 
pidada. Suurem enamik meie talunditest kuulub keskmiste ja väike-talundite rühma (kuni 30 ha 
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põllutulundus likku maad). Keskmisest suuremaid talundeid (30 kuni 60 ha) oli 21% ja suurtalundeid (üle 
60 ha) alla 3% üldisest talundite arvust. K o d u l o o m i kasvatati1927. a. andmetel võrdlemisi palju, 
nagu näitab alljärgnevtabel ja sellele järgnev võrdlustabel teiste riikidega: 

 
Kindlasti kasvasid need arvud, enne okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940 aastal veel suuremateks.  
Pealikule. Laske poistel uurida tänapäevaseid võrdlusandmeid. 
Sellest võime järeldada iseseisva Eesti Vabariigi riigikorraldust ja au anda esivanemate töökusele. Peale 
okupeerimist Nõukogude Liidu poolt 1940.a., tublimad ja lojaalsemad tehti kulakuteks ja küüditati Siberi. 
Kaasaarvatud Eesti Vabariigi juhtkond ja ohvitserid. Täpsemaid andmeid leiate erukapten Harri Henn`i 
noortemagistri väitekirja lisadest. 
Olgu siinkohal lõpuks toodud veel mõningad arvud, milledesse süvenemine on kasulik igale noorkotkale. 
Eestis oli 1930. a. ümmargustes arvudes:1300 km raudteid, 200 vedurit, 500 reisijate- ja 6000 
kaubavagunit. Neid kasutavad aastas ligi 7.000.000 reisijat ja neil veeti 3.000.000 tonni mitmesugust 
kaupa ja pagasit.11.000 km teid, nendest ligi 1000 km postmaanteid. 600 laeva 60.000 netto reg.-tonnilise 
kogumahuga, millede koguväärtus ulatus üle 15.000.000 krooni.(Krooni väärtus oli tunduvalt kõrgem kui 
praegu). 50 suuremat ja vähemat sadamat, mida külastas aasta jooksul 10.000 laeva 1.200.000-tonnilise 
mahutusega. 3000 postitalituse kohta, millede kaudu aasta jooksul saadeti üle 60.000.000 postisaadetise ja 
üle 400.000 telegrammi üle 6.000.000 sõnaga; 15.000 telefoni, millede abil peetakse aastas üle 
20.000.000 kõne; 3 raadiotelegraafijaama, millede kaudu aasta kestes vahetati üle 150.000 telegrammi üle 
2.000.000 sõnaga. 200 pangaasutust, milledes oli hoiusummasid üle 40.000.000 krooni; 12.000 ärilist ja 
6000 tööstuslikku ettevõtet. 170.000 hobusejõudu kõigis jugades kokku, millest seni kasutatakse 25.000 
hobusejõudu; 5,5 miljardit tonni põlevkivi maapõues, aastane toodang 500.000 tonni; 7000 km2  
turbarabasid, aastane toodang 100.000 tonni. Siia  võiks lisada hilisemalt käimalükatud määrde ja 
kütteainete (bensiin) tootmise. Vene okupatsiooni ajal kujundati ENSVst Venemaa seavabrik, lisaks võib 
nimetada venelastega ümberrahvastamist. 
Pealikutele. Käsitle toodud andmeid ümmarguselt, võrdle saavutusi tänase päeva ja teiste riikide 
omadega, näita, milles olime ees, milles jäime maha teistest, mis meil seega veel tuleb teha ning milleks 
ka noorkotkad olles tulevikus kõrgetel poliitilisi otsusi vastuvõtvatel kohtadel peaks otsustama ja peaksid 
pingutama jõude. Võta poistega ette lühemaid ja pikemaid rännakuid ja juhi nende tähelepanu 
ümbruskonna elule ja seal asuva rahva iseärasustele. Vii nad tööstuslikkudesse ettevõtetesse ja 
eeskujulikesse taludesse, sadamaisse ja laevadele, üldse igale poole, kus neil on näha midagi uut ja 
huvitavat. Sel teel õpivad noorkotkad kõige paremini endale looma õiget ettekujutust Eesti riigist, ta 
maast ja rahvast. 

2. Riigi valitsemine. 
Eesti Vabariik on 1918.a. 23. 02. Pärnus ja 24.02. Tallinnas väljakuulutatud iseseisev demokraatlik 
vabariik. 
Pealikule. Selgita poistele, mis on ,,demokraatlik". 
Eesti iseseisvus  samuti kui taasiseseisvumine ei saavutatud mitte ühe päevaga, vaid ta on eesti rahva 
kestva, kangelasliku ja ohvrimeelse võitluse tulemus. Juba 28. (15.) nov. 1917. a. Eesti Maapäev kuulutas 
enda kõrgeimaks võimuks Eestis, kuid samal päeval pidi ta taganema eesti enamliku diktatuuri vägivalla 
eest, kes haaras võimu oma kätte ja surus maa seadusliku valitsuse ühes Maapäevaga põranda alla, nõnda 
et Maapäeva vanematekogul alles 24. veebruaril 1918. a. läks korda kuulutada välja Eesti iseseisvus. Ent 
ka siis ei saanud Eesti seaduslik valitsus asuda maa tegelikule juhtimisele, vaid pidi taganema 
pealetungivate Saksa okupatsioonivägede võimu eest ning alles pärast nende valitsemise langemist, 11. 
novembril 1918. a., algas Eesti vabariik oma iseseisvat riiklikku elu. Kuid väljakuulutatud noorel Eesti 
Vabariigil tuli iseolemist kaitsta rahvusele ohvriterikkas Vabadussõjas. Tuli kaitsta koletuslikult suure 
idanaabri, Venemaa, ja sakslaste palgalise landeswehri vägede vallutamiskatsete vastu. See heitlus 
rahuläbirääkimiste laua taga lõppes Eestile Nõukogude Venemaaga 2. veebruaril 1920. a. Tartus sõlmitud 
rahulepinguga. 20 aastat oli Eestil võimalik arendada rahulikult oma elu. Ülemvõim Eestis on r a h v a 
käes. Oma võimu teostas rahvas saadikute kaudu, keda ta valis ja valib Riigikogu liikmeiks kolmeks 
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aastaks üheõigusliku, salajase ja proportsionaalse hääletamise teel.  
Pealikule. Selgita noorkotkastele Priit Aimla raamatu: „Me käisime seaduste mäel“ põhjal, EV 
valitsemise ja riigikogu töökorraldust ja valimisi. 
Nõukogude Vene poolt suruti peale hulgaliselt mitmesuguseid lepinguid. Üks järjekordsetest oli baaside 
leping 1939, Eesti Vabariigi okupeerimise algus. Noor Eesti Vabariik olles üle elanud 1924 aasta 
kommunistide mässukatse, järgnes 1940. a. järjekordne Nõukogude Liidu lavastatud riigipööre 1941. a. 
küüditamine ja täielik okupatsioonirežiim, mis kestis üle 50 aasta. Mõned aastad viibis Eesti rahvas ka 
Saksa okupatsiooni kütkes. Eestlaste esimest rahvaesindust nimetati lühendatult Maapäevaks. Selle 
vanematekogu moodustas Eesti Päästekomitee, mis 24. veebr. 1918. avaldaski Eesti iseseisvuse manifesti 
ja kuulutas välja Eesti Vabariigi. Seetõttu tähistamegi 24. veebruaril iseseisvuspäeva. Maapäev kutsus 
kokku Asutava Kogu, mis oli Riigikogu eelkäija. Eesti parlamendi sünnipäeva peetakse 23. aprillil, sest 
1919 toimus sel päeval esimene Asutava Kogu istung. Aastal 2003 saab esimese Riigikogu 
kokkutulemisest 83 aastat täis. Seega, ehkki riik näib olevat soliidses vanuses, pole meie priius nii pikalt 
kestnud. 1940. aasta suvel pandi Eestis vägivaldselt kehtima nõukogude võim ja meie omariiklus oli 
varjusurms kuni 1991. aasta lõpuni. Taasiseseisvumispäeva pühitseme iga aasta 20. augustil. 
Pealikule. Selgita noorkotkastele  need mõisted ja asjaolud, eestlaste vastupanu ja vabadusiha. 
Riigikogu liikmeid on sada ja üks. Hääleõigus riigi- ja omavalitsuse valimistel on kõigil vabariigi 
kodanikel soole ja rahvusele vaatamata, kes 18 aastat on saanud vanaks ning kelle õigusi kohtud ei ole 
kitsendanud. Riigikogu on kõrgeim seadusandlik asutis vabariigis. Ta käib koos Tallinnas Toompea lossis 
selleks uuesti ehitatud Riigikogu hoones. Seaduste täidesaatvaks ja valitsevaks asutiseks põhiseaduse 
piirides on Vabariigi Valitsus, kelle kinnitab ametisse Riigikogu. 
Pealikule. Seleta noorkotkastele , mis on ,,põhiseadus". 
Valitsuse juhiks on Peaminister. Vabariigi esindaja on Vabariigi President. Kõrgeimaks seaduste ja 
määruste seletajaks ja õigusemõistjaks asutiseks on Riigikohus. Riigikohtu liikmed valitakse Riigikogu 
poolt määramata aja peale tuntud õigusteadlaste hulgast. Riigikohus asub Tartus. Kõrgeimaks riigi 
rahaliste asjade ja riigieelarve täitmise järelevalvajaks ning kontrollijaks asutiseks on Riigikontroll. 
Riigikontrolli juhatajaks on riigikontrolör, kelle valib ametisse ja kinnitab Riigikogu. Riigikontroll asub 
Tallinnas. Seega teostab Riigikogu talle rahva poolt antud ülemvõimu Eestis osalt otseselt ise 
(seadusandlik võim ja riigi eelarve), osalt k a u d s e l t  Vabariigi Valitsuse (seadusi täidesaatev ja 
valitsev võim), Riigikohtu (seadusi seletav ja õigust mõistev võim) ja Riigikontrolli (riigi eelarve täitmise 
järelevalve jne.) kaudu. Ministeeriumid moodustavad keskvalitsuse. Kohaliku omavalitsuse moodustavad 
rahva poolt valitud maakonna volikogud — maakonna piirides, linna- ja alevivolikogud — linnades ja 
alevites ja vallavolikogud — valdades. Nende volikogude otsuste ning keskvalitsuse seaduste ja määruste 
täidesaatjaiks kohtadel on linna-, a l e v i - ja vallavalitsused. Keskvalitsuse täidesaatjaiks organeiks 
kohtadel on politsei-, riigimaade-, raudtee-, posti-, metskonna- jt. ametnikud, õigusemõistjaiks asutusiks 
kohtadel on kohtud. Ennesõjaaegselt administratiivselt (valitsuslikult) jaotati Eesti Vabariik 11 m a a k o 
n d a ja need valdadesse. Eelmiste pindala kõikus 1900 ja 7400 km2 ja elanikkude arv 40.000 ja 220.000 
vahel, valdade oma 20 ja 300 km2 ja elanikkude arv 500 ja 4000 vahel. Linnu oli meil 18. Kokku elas 
nendes 330.000 inimest. Pealinnas, Tallinnas, oli 130.000 elanikku. Alljärgnev tabel kujutab üksikute 
maakondade pindala ja rahvaarvu, valdade arvu ja linnade suurust. Ühtlasi on ka mainitud maakonna 
valitsuslik keskkoht (paksem trükk). Peale NL okupatsiooni ENSV tulemina tekitati maakondi juurde,  
samas jätkub Vene okupatsiooni jätkuv laiutamine Narva tagustel aladel ja suuremalt jaolt Petseri 
maakonnas, nüüd on maakondi 15. Huvitaval kombel on kaarditegijad ära unustanud märkida kaardile 
Tartu Rahu järgsed Eesti Vabariigi piir id, neid pole keegi tühistanud. 

 
Kui olete kord täiskasvanud, siis võtate ka teie osa riigi valitsemisest kas ise või sel teel, et hääletate 
saadikute valimiseks Riigikogusse ja omavalitsuste volikogudesse. Samuti võite olla ka ise saadikuiks, 
keda valitakse. Poliitilised erakonnad, kes on samasugused rahva vabad organisatsioonid või 
enesekorraldused kui muud ühingud, ühisused või liidud, soovitavad valijaile nende poolt esitatud 
kandidaate valimiseks. Valimistel annavad valijad oma hääled — ühed ühtedele, teised teistele 
kandidaatidele sedamööda, missuguse poliitilise erakonna õpetuse ja töökava vastu, samuti ka 
kandidaatide isikute, oskuse ja võimete vastu neil on suurem usaldus. Raskes valimise töös poliitilised  
erakonnad ongi vahemeheks, kes oma selgitustööga kergendavad valijail raske küsimuse otsustamise, 
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keda usaldada oma hääle andmisega riigi või omavalitsuse asjade juhtimisele. Poliitilises töös ja 
tegevuses ning hääletamisel ärge astuge kunagi riigivastaste kilda, kuigi nad teid ehk avatlevad kõige 
ilusamate ja mesi magusate sõnadega ja ütlevad endil olevat kõige aatelisemad mõtted ja tahted. Olge 
alati teadlikud sellest, et riigivastaste (tuletame meelde aastaid 1924 ja 1940) sihiks on lõhkuda eestlus ja 
hävitada meie rahvusriik ja teie vanemate raske vaevaga ülesehitatud kord, mitte aga jätkata seda tööd ja  
ehitada edasi seda, mida nad on alustanud ning mille juures nad on teotsenud suure vaimustuse ja tulise 
tahtega luua teile paremaid elamistingimusi kui olid neil endil.  
 
Nii mõnigi noorkotkas on end lasknud ahvatleda mõnest uuest eestluse ja riigivaenulikust 
äärmuslikust ideest. Ärge kunagi uskuge kedagi enne, kui te pole seda ise ja koos aatekaaslastega 
kõigekülgselt kaalunud. Äärmised, liialdatud ideed on harva midagi väärt. Kui jälgite hoolikalt 
ajalugu, siis leiate peagi, et neid kindlasti kord juba varem kuskil ja kunagi tagajärjetult on 
katsetatud. 

 

3. Riigi sümbolid. 

Riigilipp. 
Igivanast ajast peale on võitlevail rahvail olnud tarvidus valmistada endile võitlussümboleid, mille ümber 
koonduksid salgad, et võidelda seda suurema jõuga. Sääraseid ühismärke on olnud juba vanadel 
kultuurrahvastel, nagu egiptlastel, hindudel, hiinlastel, juutidel, kreeklastel ja roomlastel. Ja peagi levisid 
just viimase mainitud rahva kaudu, kelle leegionid kord ujutasid üle peaaegu kõik maailmariigid ja võtsid 
nad oma raudsesse haardesse, — sõjamärgid, milledest ,,vexillum'i"-nimelisi ratsaväe sõjamärke täiel 
määral võib pidada Euroopa lipu algeliseks eeskujuks. Niisugune roomlaste ,,vexillum" kujunes sel teel, 
et kinnitati valge, punane või purpurne riideriba põiki piigivarre otsa, mis tuule käes hõljudes eriliselt 
iseloomustas ratsaväe liikumist. Keskajal hakati lippe juba nii kiriklikult kui ilmalikult kasutusele võtma 
õige laialt. Peagi ilmusid lipud suuremate maakondade eristusmärkideks. Sõja puhkemisel kogus 
maavalitseja või siis sõjapealik oma sõjasalga oma lipu ümber. Aastasadade jooksul on lipust arenenud 
sõjavägede kallim kokkuhoidmise tunnus ja kõikide kõrgete ja õilsate ideaalide sümbol, mille eest on 
võideldud. Lipp keset võitlusvälja on alati olnud meeste ja meelsuse  iseteadvuse kaitse  tugevdajaks, on 
teinud loiud tuliseks, nõrkadele andnud jõudu. Sõjaajaloost teame, missugused palavad võitlused on olnud 
ikka lipu pärast ja kui palju selle eest on valatud kangelasverd. Lipukandjatelt on endised aastasajad alati 
palju nõudnud, sest lipukandja pidi alati olema valmis seisma silm silma vastu surmaga. Samuti pole 
sõdurile ka midagi olnud nii alandavamat kui lipu alt põgenemine, ning lipujooksiku põlastusväärne 
nimetus on võrdne alatu petise omaga. Meie rahva ajaloolist arenemist meele tuletades on selge, et meil 
Eestis omapärast sõjalippu välja ei saanud kujuneda, nagu see sündis vanades riikides. Meie sõjaväes ja 
kaitseliidus on aga viimastel aegadel hakatud juhtima tähelepanu lipuaustamisele ja meelsuse hindamisele 
ning  üks väeosa ja kaitseliidu üksus teise järele soetab endale väärilise sümboli  lipu näol. See on 
tervitatav nähtus, sest lipp on tähtsaks abinõuks rahvusriigi ja aatelise mõtte kindlustamisel ja tuletab 
sõjaväele ja kaitseliidule alati sümboolselt meele neid kõrgeid ja õilsaid väärtusi, mis kujundavad ühe 
tähtsama osa sõduri ja kaitseliitlase hingest ja verest. Veel tähtsamgi, on meile, alles lühikest aega 
iseseisvust maitsvale rahvale, meie rahvuslipp: sinine-must-valge, mis ühendab kogu meie rahva, on 
rahvuse sümboliks. Seni, kui lehvib sini-must-valge lipp Tallinnas Toompeal Pika Hermanni tornis, on 
meie maa ja rahvas vaba, langeb ta (millest meid hoidku rahvuslik kaitsetahe!), on ka eesti rahva 
iseseisvus lõppenud. Peale Vabadussõda, nii on ka juhtunud juba. Olgem nüüd targemad! Seepärast 
hoidkem ja austagem teda kui eestluse vabaduse ja iseolemise sümbolit, olgem valmis iseolemise eest 
tooma ohvriks kõik, ka oma kalleima vara — oma elu. Üllam siiski on elada ausalt, rahvuslipu lehvides. 
Lipu asend vardal kõneleb  meile oma hääletut keelt: lehvib lipp varre tipul — tähendab see lusti ja 
rõõmu; poolmasti lastuna — surma lähedust ja täiesti allakistuna — allaandmist ja häbi. 
Lipp ja varda mõõdud. Tähtis on, et meie rahvuslipp oleks tingimata õige mõõdu ja värvi suhtes. 
Riigikogu otsuse põhjal 22. juunist 1922. a. peab riigilipu pikkus olema 11 mõõtüksust ja laius 7 
mõõtüksust (normaalpindala on 105 korda 165 ruutsm.). Värvide järjekord ülalt alla on: 1) sinine, 2) must 
ja 3) valge. Ärgu keegi tõmmaku lippu vardasse valepidi! Häbi, kui see on juhtunud! Aga olen ise olnud 
tunnistajaks Kodanike Komiteede valimistepäeval Kambja kihelkonnas Maaritsas, lehviski lipp valede 
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värvide järjekorra asetusega. Kuid see on tõsine häbiasi, kui ei tunta oma rahvuslipu värvide järjekordagi!  
Noorkotkas ei eksi kunagi. Lipu varda pikkus olgu vähemalt 4 korda pikem lipust endast. Sellest 
vahekorrast võivad erineda majadele ja mujale kaunistamiseks asetatud lipud. Nende lipuriie on vardaga  
võrreldes suhteliselt pikem. 
Tõstmise ja allalaskmise kombeid. 12.nov. 1918. aastal heisati Toompeal Pika Hrmanni torni tippu 
esimest korda sini-must.valge lipp. 21. novembril 1918. a. määras Eesti Vabariigi Ajutine Valitsus lipu 
Eesti riigilipuks. 1944 tõmmati sinimustvalge asemele sirbi ja vasaraga punane plagu. Peale N Vene 
okupatsiooni 27. juunil 1922 võttis Riigikogu vastu Riigilipu seaduse, mis lõplikult fikseeris sinimustvalge 
riigilipu staatuse. Lipu tõstmine ja allalaskmine sünnib kindlate reeglite ja kommete järele. Talvel 
tõstetakse lipp hommikul kell 9 ja lastakse alla päikese loojenemisel, kuid mitte hiljem kui 22.00.  1. 
märtsist kuni 1. oktoobrini tõstetakse lipp aga juba kell 8 hommikul ja langetatakse päikese 
loojaminekuga. Nõnda ei jää siis lipp ööseks kunagi vardasse. Jaaniööl riigilippu ei langetata. Seega erand 
ongi Võidupühale järgnev öö, vastu jaanipäeva, siis kui rahvamuistendi järgi Koit  
annab Hämarikule käe. Kuid kõneldes meie rahvuslipust, selle kultuurist ja tähtsusest, huvitab meid 
ühtlasi ka selle saamise lugu ja ta värvide tähendus. 
Rahvuslipu saamise lugu. Meie rahvuslikud värvid ei ole kuigi vanad. Nende sünd on tihedas ühenduses 
meie rahvusliku ärkamisajaga. Kui 1881. aastal kadunud dr. H. R o s e n t h a l'i (Lydia Koidula õemees) 
eestvõttel asutati Tartus esimene Eesti üliõpilaste korporatsioon ,,Vironia" (ladinakeelne Virumaa 
nimetus, soomlased nimetavad praegugi eestlasi virulasteks), siis valis see oma koosolekul 17. sept. 1881. 
a., mida peeti üliõpilase (pärastine praost) A. Mohrfeldti korteris, oma mütsi, paela ja lipu värvideks: 
sinine-must-valge. Need väikese üliõpilasorganisatsiooni värvid, mis kandusid ta järeltulija Eesti 
üliõpilaste Seltsi kaudu rahva sekka, ongi tõusnud pärastpoole meie  rahvusliku iseolemise sümboliks. 
Värvide tähendus. Neil värvidel on ka oma sügav tähendus. 
Sinises värvis , mis on võrreldav taevaga, ilmneb kindel usk eesti rahva tulevikku, ühtlasi kehastab ta ka 
truudust, sõprust ja usaldust. 
Must on leinavärv. See kõneleb valust, murest ja vaevast, mis on saanud osaks meie esivanemaile. Must 
meie rahvusliku värvina tähendab ühtlasi Eesti mullapinda, tähendab seda, et oleme põlluharija rahvas, 
kes raske kätetööga mustast põllumullast ammutab endale eluülalpidamist. 
Valges värvis ilmneb meie kodumaa ja lootus ta ilusale tulevikule, ta on meie kodumaa koskede, süütuse, 
puhtuse ja rahva meeleaususe ning õigluse värv. 

 
Just nimelt nii, õpetame riigilipu austamist! 

Riigivapp. 
Teiseks riigi sümboliks on vapp. Eesti Vabariigi vapp vastab üldjoontes endisele Tallinna linna ja Eesti 
hertsogiriigi vapile, mille Daani kuningas Valdemar II 13. sajandi alul määras ta poolt rajatud Tallinna 
linnale, üldjoontes tuletab see vapp meele ka tolleaegsete Eestimaa peremeeste, Daani kuningate, vappe. 
Meie riigi vapp koosneb kuldsel väljal kolmest üksteise kohal vasakule sammuvast sinisest, punase 
keelega leopardist. Kolm Daani päritoluga leopardi on võetud vappi seepärast, et tahtsime end siduda oma  
minevikuga. Nad asuvad kuldsel väljal. Kuld on õilis metall ja sellega tahame märkida, et meil on püüe 
minevikku oma kätetööga rajada õilsale pinnale olevikus. Peale  ,,väikese vapi" on Eesti riigil olemas veel 
,,suur" vapp, mis koosneb väikesest vapist ja selle ümber põimitud kuldsest tammepärjast. Tammepärg on 
võidupärg ja selle asetamisega meie vappi on tahetud rõhutada meie pikaajalise iseseisvuse võitluse 
võidukust. Riigivappi kasutatakse riigiasutuste pitserites, vapina riigi välisesinduste majadel ja konsulite 
asukohtadel. Vapi suurt kuju tarvitatakse Eesti Vabariigi pitseris, Riigikogu pitseris, kuna Vabariigi 
Valitsus, Riigikohus ja teised riigiasutused oma pitsereis tarvitavad vapi väikest kuju. Vapi tarvitamine 
eraseltsidel ja -ettevõtetel on võimalik ja lubatav ainult Vabariigi Valitsuse sellekohasel otsusel. 

EMAKEEL. 14. märts - emakeelepäev 
Lisaks maa-alale, kus on antud võimalus rahvusele areneda, püsida ja edasikesta on veel riikluse ja 
kultuuri tähtsamaks tunnuseks keel. See ei ole mitte see keel, mida tahate vahel pahatahtlikult kellelegi 
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näidata ega ka ema suus asuv keel, vaid meie endi riigikeel. Emakeelepäev on meie kõige uuem riiklik 
tähtpäev, mille Riigikogu kehtestas 1999. aasta 11. veebruaril. Emakeelepäevaks on valitud Eesti 
eelärkamisaja andeka poeedi ja lingvisti Kristjan Jaak Petersoni (14.03.1801-4.08.1822) sünniaastapäev. 
Juba hulk aastaid on selle päeva paiku korraldatud keele - ja kultuuriüritusi. Peterson oli esimesi, kes oli 
veendunud, et talutarest pärinev maarahva keel sobib igati astuma võrdväärsena kultuurkeelte hulka. Eesti 
keele tulevikule pühendatud oodis esitas ta oma aja kohta julge ja trotsliku väljakutse: 

Kas siis selle maa keel 
Laulutuules ei või 

Taevani tõustes üles 
Igavikku omale otsida? 

Sellest ajast möödunud ligi kahesaja aasta jooksul on eesti keelel nagu ka meie rahval olnud nii paremaid 
kui halvemaid aegu. Esimesel iseseisvusajal arenes eesti kirjakeel tänu keeleuuendajatele ja 
normeerijatele, eriti Johannes Aavikule ja Johannes Voldemar Veskile varasemast tunduvalt rikkamaks, 
värvikamaks ja täpsemaks. Eesti keel ei saanud mitte ainult juriidilises mõttes riigikeeleks, vaid kujunes 
ka Euroopasse pürgivate kirjandus-, kunsti- ja muusikainimeste suhtlemiskeeleks ning omakeelseid 
termineid kasutavaks teaduskeeleks. Läbi ajaloo on võõrvõimud käsutanud okupeeritud rahva allutamise 
ühe vahendina keelelist ekspansiooni. Kui pole enam keelt, pole ka rahvast. Nõukogude okupatsiooni 
aastail tähendas see poliitika Eestis riikliku sunni jõul vene keele osatähtsuse pidevat suurendamist. Sama 
eesmärki teenis ka venekeelsete muulaste massilise sisserände korraldamine ja elanikkonna koosseisu 
sihikindel muutmine. Taasiseseisvunud Eestis on meie emakeel saanud taas riigikeele staatuse, ent tema  
arengukeskkond on sõjaeelsest sootuks keerulisem. Lisaks nõukogude aja pärandile  nii rahvastikus kui ka 
keelekasutuses on noorema põlve eestlaste hulgas saanud kombeks orienteeruda kõigele läänelikule, mis 
on toonud kaasa inglise keele tormilise sissetungi 
 meie ellu. Seega vajab eesti keel ka tänapäeval kaitset. Meie emakeelt ja trükisõna on vaja kaitsta 
võõrkeelsete terminite, väljendite, reklaami ja firmanimedega risustamise eest. Maailmas on ainult üks 
Eesti, eestlaste kodu, kus loomulikult räägitakse eesti keelt. Ametlik emakeelepäev meenutab meile, et 
eesti keele puhtus ning püsimajäämine sõltub tänapäeval vahest isegi rohkem kui kunagi varem eelkõige 
eesti keele kandjatest ja kasutajatest endist. 
Pealikule. Vähe on selliseid maid, kus ülimalt tihti tõdetakse ja kinnitatakse, et peaaegu ainus argument 
omariikluse kasuks on ühe väikese rahva väikesel keelel kasvanud ja püsinud kultuur. Aga just selline riik 
ongi meie Eesti Vabariik. On saabunud aeg, emakeelele  häiresignaali puhumiseks, isamaa on hädaohus! 
See pole valehäire, sest eestlaste alateadvuses on isamaa ja emakeel peaaegu sünonüümid. Selgitage 
noorkotkastele eesti kui riigikeele tähtsust, ohtusid, kuritarvitamisi jne. Noorkotkad, kelle õnne jaoks 
vabadus teist korda kätte võideldigi just nemad otsustavad, mis keeles Eesti Vabariigis mõnekümne aasta 
pärast räägitakse. 

4. Riigihümn. 
Meil on meie hõimuveljede, soomlastega, üheviisiline, Paciuse loodud, riigihümn. Esimest korda kanti ta 
ette meie esimesel laulupeol 1869. aastal. Väga huvitav on, kuidas see viis sattus meile Eestisse ning 
leidis endale tee meie rahva südameisse, sai seega meie isamaalauluks. Möödunud sajandi 
kuuekümnendail aastail tekkis Hiiumaa Reigi õpetajal, praost G. F. Rinnel, kes oli suur lauluarmastaja, 
mõte elustada oma koguduse kirikulaulu uute, kaunimate viiside ja lauludega, mille sõnad suurelt osalt ta 
enese loodud või tõlgitud. Nähes, et see ettevõte leidis ta koguduse liikmete hulgas suurt poolehoidu, 
otsustas ta neid uusi laule levitada ka laiemalt ja asus 1865. aastal nootidega varustatud lauluraamatu 
trükkimisele, millele ta lisas juure lühikese noodiõpetuse. Kestis üle kahe aasta, kuni ta Liivimaa 
konsistooriumilt ja tsensorilt sai loa raamatu väljaandmiseks. Selles raamatus, mis trükiti 1868./9. aastal 
Tartus Laakmanni trükikojas ja kannab pealkirja: leidub 30 vaimulikku laulu, 
 

 
 

millele lisaks on pandud tsaristliku Venemaa riigihümn. Rinne enda vabas tõlkes ja viimase lauluna 
raamatus Rinne enda loodud ja Paciuse viisile seatud Hiomaa- ehk isamaa-laul. See Hiiumaa hümn oli 
meie riigihümni teerajajaks. Olgu siinkohal toodud vaid selle laulu esimene ja viimne salm (temas on 
üldse 6 salmi), mis tugevasti tuletavad meie hümni sõnu. 
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Kui mängitakse ehk lauldakse meie riigihümni, siis tõusevad kõik noorkotkad enesestmõistetavalt püsti, 
paljastavad pea ja laulavad vaimustatult kaasa. Olles vormis, tõstavad käe tervitusasendisse meelekoha 
juurde. Olenemata mütsi peasolekust. Kuid ärge peale hümni laulmist plaksutage käsi, nagu rumalalt seda 
tehakse. Riigihümn on ühtlasi ka palve Kõigevägevama poole, mida ju ka ilmselt avaldavad ta viimase 
salmi sõnad, seepärast tundub otse kõrvakiiluna, kui selle järele hakatakse plaksutama käsi nagu mõnel 
etendusel. See peaks meile tunduma niisama võimatuna kui koguduse käteplaksutamine pärast õpetaja 
palvetamist altari ees. Mõjutage ka teisi, et nad seda ei teeks!  

5. Rahaüksus. 
Ennesõjaaegses Eesti riigi rahaüksuseks oli üks kuldkroon, mis jaguneb 100 - k s   k u l d s e n d i k s ja  
mille kullaväärtus võrdus 2,48 gr puhtale kullale.  
Pealikule. Võtke internetist praegune rahaühiku määratlus ja võrrelge raha tugevust. 
Ülevaatliku pildi ennesõjaaegsest eesti krooni väärtusest saame, kui võrdleme teda teiste riikide 
rahaüksuse väärtusega, milleks järgnevas tabelis on ära toodud valuuta hinnad Tallinna börsil 1930. a. 
detsembris. Seleta poistele, mis on ,,valuuta" ja ,,börs"! 

 
Pealikule. Lase poisse kavandada reise välismaale ning endale vahetada välisvaluutat selleks reisiks. 
Lase neil ka tuua välismaa raha (kui neil seda juhuslikult peaks leiduma) vaatlemiseks ja võrdlemiseks. 

6. Kaitsevägi. 
Eesti kaitseväele pandi alus rahvuspolkude formeerimisega Vene punase revolutsiooni ajal 1917. aastal, 
milledest kujunes 1918. a. algusest kuni Saksa okupatsiooni tulekuni püsiv Eesti diviis. Korralise 
kaitseväe loomine algas alles Eesti Vabadussõjaga 1918. a. lõpus. Kaitseväe-teenistus on sunduslik 
kõigile vabariigi meeskodanikele ja seda kohust peavad nad täitma isiklikult. Ennesõjaaegses Eesti 
Vabariigis oli kaitseväeteenistuse üldkestvus 38 aastat, 17. eluaastast kuni 55. eluaastani. 
Kaitseväeteenistus jagunes teenistuseks: 
1.    alalises kaitseväes, 
2.    käsutusväes, 
3.    reservväes ja  
4.    maakaitseväes. 
Sunduslik tegeliku teenistusaja kestvus rahuajal on kaitseväes: 
a)    mereväes ja merekindlustes — 18 kuud ja 
b)    kõigis teistes väeliikides — 12 kuud. 
Ohvitseride ja allohvitseride ettevalmistuseks on Kaitseväe ühendatud õppeasutus mitmesuguste 
erikursustega ja diviiside juures õppekompaniid. Peale selle on erialaväeosade juures erilised kursused ja 
klassid ratsa-, lennu-, inseneri- ja tehniliste vägede allohvitseride ettevalmistamiseks. Väeosade ülemate 
teadmiste laiendamiseks ja nooremate ohvitseride kindralstaabi kohtadele ettevalmistamiseks on loodud 
Kõrgem Sõjakool. Eesti kaitsevägi loodi meie vabadusvõitluse päevil ja see lõi omakord jällegi rasketes 
kangelaslikkudes võitlustes Eesti riigi!  Ta ülesanne seisab ainuüksi Eesti iseseisvuse ja vabaduse 
kaitsmises, mitte aga teistele rahvastele kallaletungimises. Eesti kaitsevägi on, võrreldes teiste riikide 
omaga, väikesearvuline. Seepärast peab iga üksik mees temas olema tugev ja terve, sõjaliselt hästi 
valmistatud ette ja ühtlasi ka veendunud, vääratamatu isamaalane. Teie kõik, kui teie tervis seda lubab, 
teenite kord meie kaitseväes, seepärast peate aegsasti kasvatama oma keha, õppima kohanema igale 
olukorrale ja ka raskematel hetkedel, kiiresti otsustades, leidma õige tee ning maast-madalast juurduma 
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tulisele isamaa-armastusele. Iga noorkotkas tundku end olevat kohustatud aupaklikult ja täie 
lugupidamisega suhtuma vabadusristi kavaleridesse, praegu on jäänud üle ainult riik likel 
mälestuspäevadel lillede ja pärgade asetamine nende haudadele  ja teises maailmasõjas sini-musta-valge 
märgi all võidelnute suhtes, paljud neist olid endised noorkotkad.  
Igavene austus ja lugupidamine meestele ja naistele, kes Eesti Vabariigi loomisel, taasloomisel ja  
kaitselahingutes näitasid üles erilist julgust, vaprust ja omavad teeneid. 

7. Kaitseliit. 
Alalise sõjaväe kõrval tegutseb meil Eestis veel teine, kodanikkude oma vabal tahtmisel  
loodud riigikaitseorganisatsioon — kaitseliit. Ennesõjaaegses Eesti Vabariigis Kaitseliidu tähtsamaiks  
ülesanneteks oli: 
1.  seaduslikkudele võimudele olla abiks Eestis maksva põhiseadusliku korra, riiklikkude ja teiste 
üldtarviliste asutuste ja ehituste kaitsmisel ja kodanike julgeoleku kindlustamisel; 
2.  anda oma liikmetele vajalik õppus ja kasvatus riigikaitseks; 
3.  aidata kaasa rahva kehalikuks kasvatuseks; 
4.  süvendada kodanikes isamaalist ja  rahvuslikku tunnet. 
Pealikule. Juhi poiste tähelepanu kaitseliidu seadusele ja teistele normdokumentidele johtuvalt 4ast 
punktist. 
Peale selle on kaitseliidul vastavates kaitsekavades nähtud ette operatiivse iseloomuga ülesandeid. 
Kaitseliit on seltskondliku ilmega vabatahtlikest koosnev omakaitse organisatsioon. Ta tekkimine ulatub 
1917. aastasse, mil pärast Vene punast revolutsiooni asutati Tallinnas kodanikkude ,,0makaitse" Vene 
ajutise valitsuse ajal kasvava anarhia vastu võitlemiseks ja kodanike vara ja julgeoleku kindlustamiseks. 
Vene enamlaste valitsuse ajal likvideeriti legaalne ,,0makaitse". Kuid salaja, põranda all, tegutses 
organisatsioon edasi. Enamlaste lahkumisel ja iseseisva vabariigi väljakuulutamise päeval, 23/24. 
veebruaril 1918. a., ilmus ,,0makaitse" jälle päevavalgele ja hakkas uuesti avalikult tegutsema. Saksa 
okupatsiooni ajal sunniti ,,0makaitset" kandma ühtlasi ka saksakeelset nime ,,B ü r g e r w e h r" ja ta 
juhtivatesse organisatsioonidesse sunniti võtma vastu ka sakslasi. Kuid selle legaalse organisatsiooni 
kõrval tegutses jällegi salaja edasi endine ,,0makaitse", varustades kindlameelseid ausaid eestlusele 
pühendunud mehi relvade ja sõjamoonaga ning kogudes neid oma ridadesse. Okupatsioonivõimude 
lahkumisel 11. nov. 1918. aastal nimetati senine ,,0makaitse" ümber ,,K a i t s e  L i i d u k s". 
Vabadussõja alguses oli kaitseliidul täita suur ja äärmiselt tähtis ülesanne. Ta pidi seni seisma vastu Vene 
enamlaste (kommunistide) pealetungile, kuni läks korda organiseerida Eesti kaitsevägi. Selle ülesande 
täitmisel kaitseliit võttis Vabadussõja alul osa võitlustest väerindel Vene punaväe vastu. Kaitseliidu 
tolleaegsed üksused kujunesid sel kombel aluseks nii mõnelegi vabadussõjaaegsele kaitseväe osale. 
Vabadussõja ajal täitis kaitseliit järgmisi ülesandeid:  
1) hoolitses julgeoleku ja kaitse eest siseriigis, 2) kandis garnisoni- ja vahiteenistust, 3) kaitses ja valvas 
sõjaliselt tähtsaid ehitusi, 4) konvoeeris sõja - ja kriminaalvange, 5) kriitilisematel momentidel võttis osa 
võitlustest rindel. Pärast Vabadussõja võidurikast lõppu üksikud kaitseliidu osad teotsesid edasi 
kütiseltside näol, mis aga tähelepandavat tegevust ei ilmutanud. Kui 1. detsembril 1924. a. kommunistide 
salk, tulles salaja üle Venemaa piiri, püüdis kukutada Eesti seaduslikku võimu ja panna maksma 
enamluse diktatuuri, mis neil aga ei läinud korda, siis selgus kõigile riiklikult mõtlejaile kodanikele, et 
veel pole jõudnud aeg, mil võiksime õhtul heita rahulikult puhkama, kartmata salajast, riigivastast 
kallaletungi, vaid vastuoksa: iga üksik kodanik peab olema alati valmis, et haarata pihku relv ja astuda 
välja riigis maksva korra ja ta rippumatuse kaitseks. Eesti Vabariigi kodanike ühistunnetus lõi aluse meie 
ennesõjaaegsele ja ka praegusele  k a i t s e l i i d u l e,  mille ülesanded olid loetletud eespool. Lühikese 
ajaga kogunes uuesti taasloodud ja valvsusele äratatud  kaitseliidu lippude alla 25.000 meest, missugune 
arv kasvas küllalt kiiresti ulatudes sadadesse tuhandetesse. Ennesõjaaegse ja ka praeguse kaitseliidu 
eesotsas seisab kaitseliidu Peastaap, kaitseliidu ülema ja peastaabi ülemaga, mis asus Tallinnas, Kaarli 
tän. 8, praegu Toompea 8 oma majas. Peastaap jaguneb õppe spordi-, noorte ja majandusosakondadeks, 
iseseisvaks kultuur - informatsioon jaoskonnaks ja  k a n t s e l e i k s. Õppe-spordiosakond omakord 
jagunes õppe-, s pordi- j a eri ü k s u s t e jaoskondadeks. Organisatsiooniliselt kogu kaitseliit jaguneb 15 
malevaks: Tallinna, Harju, Lääne, Saaremaa, Pärnu, Pärnumaa, Sakalamaa, Järva, Viru, Narva, Tartu, 
Tartumaa, Valga, Võru ja Petseri. Iga malev jaguneb malevkondadeks, malevkonnad kompaniideks, 
viimased r ü h m a d e k s ja need jagudeks. Malevate ja kaitseliidu üksuste juures asuvad veel mitmed 
eriosakonnad — patareid, eskadronid ja kuulipildurite üksused, siis veel side-, jalgratturite, suusa- ja 
sanitaarüksused ning viimaks veel  s o o m u s a u t o d e  osad ja orkestrid. Kogu kaitseliidu kui ka 
üksikute üksuste majanduslikku ja seltskondlikku külge juhivad valitavad keskjuhatus ja üksuste 
juhatused, sõjalist külge määratavad pealikud. Kogu organisatsioon allus sõjaliselt Kaitseministrile. 
Kõrgeimaks nõuandvaks organiks kaitseliidu juures on ta vanematekogu, millesse on koondatud 
silmapaistvamad seltskondlikud ja riiklikud tegelased. Kõrgeimaks sihirajajaks asutuseks on kaitseliidu 
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 keskkogu, mis koosnes kaitseliidu ülemast, peastaabi ülemast ja malevate esindajaist. Kaitseliidu kõrval 
teotsevad ta poolt ellu kutsutud eriorganisatsioonid: ,,Naiskodukaitse" ja ,,Noorte Kotkaste" 
organisatsioon. "Naiskodukaitse" ülesandeks on hoolitseda kaitseliidu sanitaar-, varustus- ja 
toitlustamisalade eest ning muretseda kaitseliidule sissetulekuid. ,,Naiskodukaitse" eesotsas seisab 
keskjuhatus oma esinaisega. Administratiivselt jaguneb kogu ,,Naiskodukaitse" kaitseliidu malevate 
piiridele vastavalt ringkondadeks ja need jällegi malevkondade ja eriüksuste piiridele vastavalt 
jaoskondadeks. Meie ,,N o o r t e Kotkaste" organisatsioon on kutsutud ellu kaitseliidu algatusel ja ta 
alajaotus on viidud läbi kaitseliidu alajaotusele vastavalt. Kaitseliidul on oma häälekandja ,,Kaitse 
Kodu!", mis ilmub juba 1925. a. sügisest saadik ning selle  

 
Noorkotkad ja nende vanemad sõbrad — kaitseliitlased — üksteist tervitamas. ' 

aja kestes on muutunud üheks loetavamaks perekonnaajakirjaks Eestis, milles tihti leidub ka artikleid 
noorkotklusest, mispärast oleks soovitav, et teie, noorkotkad, kuuluksite eranditult ta lugejate hulka. Iga 
noorkotka püüe olgu  meheks sirgudes, saada kaitseliitlaseks, seega aate-meheks, kes alati on valmis 
kaitsma oma vaimujõu ja rinnaga kodumaad ning isamaad. Kaitseliitlaste hulka võetakse vastu kõige 
aatelisemaid, eestlusele pühendunud kodanikke ja täismehi. Iga noorkotkas austab ja tegutseb alati 
noorkotkaste seaduste ja kommete kohaselt, kuna ta neid järgides areneb täismeheks ja tubliks rahvusriigi 
aateliselt meelekindlaks kodanikuks. 

8. Noorkotka kodanikukohused. 
Kui iga kodanik meil muutuks tõeliselt tubliks ja kasulikuks meheks, siis oleks meie rahvas õnnistuseks 
kogu haritud maailmale. Me ei kaotaks siis kunagi kõigi õiglaselt mõtlejate rahvaste poolehoidu ja 
püsiksime seetõttu kindlalt oma paigal. Seega siis, et hoiaksime alal oma praeguse seisukoha rahvaste 
hulgas, peame oma maale alati olema headeks kodanikeks ja suhtuma üksteisesse sõbralikult ja 
heatahtlikult. 
Seepärast on meie peamiseks kodanikukohuseks austada oma kaaskodanike õigusi, vaatamata nende 
päritolule ja usule. Juba poisikestena peate harjuma sellega, et te ei näe teistest rahvakihtidest päritolevais 
oma vaenlasi. Pidage alati meeles, et te kõigepealt olete eestlased, täiesti ükspuha, kas olete sündinud 
rikkas või vaeses perekonnas, kas põlvnete uhkest majast või töölise tarest, rikkast talust või sauniku 
hurtsikust. Kui põlgate teisi poisse seepärast, et nad kuuluvad vaesemasse rahvakihti, või neid vihkate  
seepärast, et nad on juhtumisi rikkamad, siis toimite rumalasti ja andeksandmatult. Igaühe kohuseks on 
tegutseda sellel paigal, kuhu teda on asetatud, ja ta peab mõistma elada rahus oma kaasinimesega ja 
temaga hästi saama läbi. Me oleme kui üksikud kivid müüris. Kui kogu müür püsib kindlasti paigal, siis 
ei panda niivõrd tähele iga üksikut kivikest, sest igaüks seisab tugevasti teistega kokkuliidetuna oma 
kohal. Kui aga mõned kivikesed hakkavad logisema, varisevad välja, siis kaotavad ka teised oma toe ja  
viimaks variseb kogu müür kokku. Seepärast ärge mõelge alati ainult endast, vaid ka isamaa hüvest! Ka 
usu suhtes peate olema sallivad muu-usulistele. Põhiliseks jääb ikkagi, et noorkotkal on oma kindel 
mailmavaade, mis tugineb eestlusele, olemas ja et ta talitab selle nõuetele vastavalt. Ning mõelge sellest, 
et kuigi te armastate väga oma maailmavaadet kui usku, te siiski kõik usute ü h t j a sama 
kõigevägevamat, ning seepärast ärge vaadake üle õla  neile, kes tema poole palvetavad oma kombe järgi. 
Olge ustavad oma isamaale ja kasvage kodanikeks, kes kõhklematult ohverdavad isamaa altarile kogu 
oma vara ja oma elu, kui isamaa heakäekäik peaks neilt seda nõudma. Austage meie riigis maksvaid 
seadusi, püüdke alati elada nende nõuete kohaselt ja püüdke ka teisi mõjutada nende austamisele. 

9. Noorkotkas rahva ja riikliku julgeoleku teenistuses. 
Noorkotkas, samuti kui iga muu kodanik, võib olla võimudele, eriti aga politseile, suureks abiks. Mitte 
ainult nad ei või seda, vaid isegi peaksid olema, sest iga korralikult kasvatatud kodanik pakub oma abi 
politseile või mõnele muule võimule, kui see osutub tarviliseks korra jaluleseadmisel, kurjategija 
tabamisel, teistele inimestele abiandmisel või mitmesuguste õnnetuste ärahoidmisel ja paljudel muudel 
juhtumeil. See ei tähenda aga, et noorkotkal oleks vajalik võtta osa politsei luuretööst, sest see on eriline 
ülesanne, mida võib toimida ainult selleks eriliselt ettevalmistatud politseiteenistuja. Politseile abiks 
olemisel teadku iga noorkotkas, et politsei on rahva teenistuses, ja kui ta tarvitab selles kõrvalist abi, siis 
on iga kodaniku kohus seda talle anda. Kõigepealt peate teadma, kus asuvad politseijaoskonnad või 
korravalvepunktid.  Edasi peate teadma, kus asuvad tulekahju teadaande kohad, apteegid, haigemajad, 
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esmaabi andmise punktid. Kui juhtute olema mõne õnnetu juhtumi pealtnägijaiks, siis teatage sellest kohe 
lähemale politseinikule või muretsege kiiresti muud abi. Ühtlasi küsige ka politseinikult, kas võite talle 
olla abiks, muretseda kohale arst, auto või m.s. Kui kuulete politseiniku vilet, jookske kohe kohale ja 
pakkuge talle oma abi. Kui näete last, kes on eksinud ära, või peremeheta koera, või kui leiate mingi asja, 
siis toimetage nad lähemasse politseijaoskonda. See kuulub ka igapäevase heateo hulka. Kord nägi üks 
poiss Tallinna sadamas, kuidas politseinik maadles nelja mehega, kes talle kallale olid tunginud. Maadlust 
vaatas pealt hulk madruseid ja sadamatöölisi, kuid keegi ei rutanud hädasolevale politseinikule appi. 
Poisike ei suutnud ka teda aidata, selleks puudus tal jõud. Kuid ta nägi keti otsas rippuvat politseivilet. Ta 
jooksis rüselejate juurde, haaras vile kätte ja pistis kõigest jõust vilistama. Lühikese aja pärast ruttas mitu 
politseinikku kohale, kes vabastasid oma korravalvurist sõbra kallaletungijate küüsist, kes enne isekeskis 
olid kakelnud ja siis ühendatud jõul hakanud peksma politseinikku, kes oli seganud vahele. Hädasolevale 
politseinikule abiandmisel oli appiruttav poisike saanud tugeva jalahoobi vastu põlve, mis teda mitmeks 
päevaks tegi liikumisvõimetuks. Kuid sellele vaatamata oli ta rõõmus oma julgest teguviisist, kuna tal oli 
läinud õnneks aidata inimest, kes oma tegevuse on pühendanud riigi ja kodanike julgeoleku teenistusele. 
Märkus pealikutele. Kui olete laagris, tõmmake igal hommikul lipp vardasse ja tervitage teda. Erilistel 
pidupäevadel, nagu Vabariigi aastapäeval (24. veebruaril), Maapäeva kõrgeimaks võimuks kuulutamise 
päeval, s. t. päeval, mil toimus iseseisva Eesti riigielu esimene samm (28. novembril), Eesti valitsuse 
tegelikule maa juhtimisele asumise päeval (11. novembril), vaherahu maksmahakkamise päeval (3. 
jaanuaril), rahulepingu allakirjutamise päeval (2. veebruaril), ,,Noorte Kotkaste" aastapäeval, s. o. 
päeval, mil Kaitseliidu Vanematekogu poolt kinnitati ,,Noorte Kotkaste" põhimäärused (27. mail), 
esimeste noorkotkaste tegelikul ülesastumise päeval (31. augustil), noorkotkaste rühmituste loomise 
algpäeval (30. novembril), jaanipäeval (24. juunil), kevadpäeval (1. mail) ja muil rahvuslikel pidu- ja 
mälestuspäevadel *) korraldage etendusi: sportlikke, võistlusmänge, isamaalise sisuga näidendeid, 
elavaid pilte ja sündmusi oma ümbruskonna või Eesti ajaloost jne. Säärased ettevõtted huvitavad poisse 
ja elustavad nende meeltes kujutatavaid sündmusi. Nad kasvatavad ühtlasi pealtvaatajaid ja aitavad täita 
noorkotkaste kassat. 
*) Käesolev tähtpäevade loetelu on vaid näitlik. ,,Noorte Kotkaste" organisatsioonis tähistatavad 
tähtpäevad määratakse käsiraamatu sisekorralduse väljaandes. 
Viige noorkotkaid riigikogu või kohaliku omavalitsuse koosolekutele pealtkuulajaiks, et nad saaksid 
arusaamise asjaajamisest neil koosolekuil. Viige poisse kurbade mälestustega seotud kohtadesse ja 
mälestusmärkide juurde, Tallinnas Eesti Vabadussõja muuseumi, Eesti rahva muuseumidesse Tartus ja 
Tallinnas, kohalikkudesse muuseumidesse. Viige neid ka linnades ja maal ajalooliste ehituste (maalinnad, 
varemed, vanad kirikud, tornid ja majad) ja mälestussammaste juure ja andke neile nende kohta seletusi. 
Korraldage poiste hulgas vaidluskoosolekuid päevaküsimustest. 
 

 
 

 

Lisa:                                                         Eesti hõimud. 
Eestlased kuuluvad soome-ugri rahvaste perre, kes asusid vanal hallil ajal, viimaste uurimuste järgi, 
arvatavasti praeguse Euroopa-Venemaa keskmises ja lõunapoolses osas, Uuralist kuni Läänemereni ja 
lõunasse Musta mereni. Soome-ugri rahvad jagunevad keeleliselt, nagu seda avaldab juba selle rahvaste 
pere nimigi, kahte suurde harru: soome ja ugri. Üks haru, millesse kuuluvad ka eestlased, kannab seega 
oma nime soomlaste, teine ungarlaste (,,Ugra") järgi. Nagu juba mainitud, oli kord aeg, mil soome-ugri 
rahvad valitsesid Kesk- ja Lõuna-Venemaa viljarikkamaid maa-alu. Olgu vaid tähendatud, et näiteks 
muuhulgas kaubanduslikult nii tähtis paik, nagu seda oli vürst Vladimiri poolt 1221. a. asutatud Nižni-
Novgorodi kindlus, asus soome-ugri hõimlaste hulka kuuluvate mordvalaste maa-alal. Tänapäev 
moodustavad mitmed soome-ugri rahvad vaid saarekesi laias Vene ookeanis. Soome haru jaguneb nelja 
alaharru: läänemeresoomlased, laplased, volga soomlased ja p e r m l a s e d. Ungari harru kuulub kolm 
rahvast: ungarlased, ostjakid ja v o g u l i d.  Viimased kaks rahvast kannavad ka nende asukoha järgi 
obugrilaste nime. Toome allpool soome-ugri rahvaste üksikute gruppide nimed ühes nende praeguse  
asukoha ja umbkaudse rahvaarvuga. 
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Läänemeresoomlased. 
Soomlased: Soome vabariigis.....2.800.000 
Karjalased: 
Olonetsi kubermangus ....60.000  
Arhangeli             „ ....   20.000  
Tveri                    „ ....  120.000  
Novgorodi            „ ....    10.000  
Ingerimaal ,,inkerikot" (ingerlaste) nime all.....    15.000 225.000 
Vepslased.  Oneega järve edelakaldal ja Ojatijõe (Ojatj) ülemisel voolul Olonetsi ja  
Novgorodi kubermangudes . .       26.000 
V o o t i d.   Loode-Ingeris........         1.000 
Eestlased.    Eesti vabariigis  .....    1.000.000 
Liivlased.    Kuramaa põhjakaldal    .    .    .         1.500 
Kokku ca                                                     4.053.500 
Laplased. 
Koola poolsaarel ...........1.500 
Soomes..........................2.000 
Rootsis..........................7.000 
Norras.........................20.000    ca 30.500 
Volga-rahvad. 
Mordvalased. Mõlemal pool Volga jõge, selle käärukohast lõuna poole; kõige suuremad asulad asuvad 
Pensa, Simbirski ja Samaara, vähemad Niižni-Novgorodi, Tambovi ja Saraatovi kubermangudes. 
1.500.000 
Tšeremissid. Volga käärust lääne poole mõlemal pool jõge, paremal kaldal mägede, vasakul kaldal lääne- 
ja Ufa kubermangus idatšeremissid ..... 415.000 
                                          Kokku ca    1.915.000 
Permi rahvad. 
V o t j a k l a s e d. Põhiosa neist asub Vjatka kubermangus Kaama ja Vjatka jõgede vahelisel maa-alal, 
väikesem osa Ufa kubermangus ...........              460.000 
Sürjalased. Põhiosa Võtšegda orus Vologda kubermangus ja Kaama orus Permi kubermangus, 
väikesemad asulad asuvad Vjatka kubermangus kui ka Petšoora ja Ižma orus Arhangeli kubermangus 
.305.000 
                     Kokku ca      765.000 Seega Soome-ugri rahvaid üldse umbes  .    .                   6.754.000 
Ugri rahvad. 
Ungarlased   ehk madjarid.    .    .    .    9.000.000 
Vogulid. Ida pool Uurali mägestikku Obi jõkke voolava Sosva kui ka Irtõši ja Toboli jõgedesse suubuvate 
Konda ja Tavda jõgede kallastel.......         5.000 
Ostjakid. Irtõši alamal, Obi keskmisel ja alamal voolul, kui ka mitmete nendesse suubuvate jõgede 
kallastel ning Vasjugani ülemisel voolul Tomski kuberm. 20.000 
Seega Ugri sugu rahvaid üldse umbes .    .    .    9.025.000 
Ning Soome-Ugri rahvaid kokku ligi 16.000.000, arvamata suuremate rahvaste, ungarlaste, soomlaste ja 
eestlaste, väljarändajaid, kelledega kokku on neid umbes                    20.000.000. 
Nende mitmesuguste rahvaste keelelist sugulust selgitab alljärgnev võrdlustabel.  
Keeleline sugulus puutub silma peaaegu kõigil aladel, nagu looduslike nähete, ajajaotuse, harilikkude 
taimede või taimeolluste, loomade, kehaosade ja kehategevuse nimetustes või sõnades, mis kuuluvad 
algelise tehnika, algelise ühiskonna ja usu aladesse. 
Eesti:           käsi        silm           maks        veri         talv         me         kuus        punuma 
Soome:        käsi       silma          maksa       veri         talvi        me       kuusi        punoa 
Lapi:           gietta      tšalbme     muökse     varra      dalvve      mi        gutta        badne- 
Mordva:       k'äd'      s'el'm'e      maksa        v'e'r        fala         mi'in'     koto         pona- 
Tšeremissi:   kit         sinzä          möks         wür         tel           me        kut          pun- 
Votjaki:         ki          s'in(m-)      mus           vir          tol           mi        kwat'       puny- 
Sürja:            ki           s'in(m-)     mus(k-)      vir          tol           mi        kvait       pan- 
Ostjaki:         ket          sein          müjet         ver          tal           men      kut          pon- 
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Voguli:         kät        säm           mait            wür        täi            man         kat              pun- 
Ungari:         kez        szem         ma'j            ve'r        te'l             mi           hat              fon- 
 
Pealikule.    Seleta   poistele   tähtsamaid   ajaloolisi   sündmusi meie hõimlaste  ajaloost. 

 
Sõnake pealikuile. 
Püüdke haarata oma meelevalda ja mõjupiirkonda iga üksik poiss ja teha tast õige ja kange eesti mees. 
Teie võite seda. On otstarbetu viia asja selleni, et teil pesas või salgas oleks  üks või kaks hiilgavat 
noorkotkast, kuna teised moodustaksid vaid teise järgu poisid. Peate endale seadma sihiks need kõik viia 
üles sarnasele kõrgele astmele, et igaüks neist rahuldaks noorkotkastele esitatavaid nõudeid. Määravaks  
siinjuures on teie eeskuju. Sest mis teete ise, seda teevad ka teie poisid. Näidake neile, et olete võimelised 
täitma antud käske ja korraldusi, olgu nad siis antud suuliselt, trükitud määruste või kirjutatud 
juhtnööridena, ning täitke neid ühtviisi ustavalt vaatamata sellele, kas pere haugas või rühma kotkas on 
kohal või mitte. Näidake neile, et suudate sooritada mitu erikatset, ning palju sõnu tegemata järgivad 
salga poisid teile selles. Olgu teil alati meeles, et peate sammuma nende ees, mitte aga, et te neid peaksite 
ajama enda ees. 
 
Sõnake noorkotkaile. 
Teie olete kuulnud, kuidas Eesti Vabadussõjas saavutati hiilgavaid võite väikeste salkade abil arvuliselt 
ülekaalus oleva vaenlase üle. Sarnased saavutused olid aga võimalikud vaid seetõttu, et meie 
vabadusvõitlejad olid mehed, kes täitsid vastuvaidlematult käske ning usaldasid ja järgisid oma pealikke 
küsimata milleks — ustavalt surmani. Need mehed talitasid nii kindlas veendumuses, et võit on alati 
nende päralt, kui nad täidavad pealike käske ja täidavad nendele usaldatud ülesandeid kui üks mees. 
Noorkotkluses on lugu samane. Täitke oma pealike korraldusi, järgige temale kui üks mees, ning teie pesa 
või salk ei jää ühestki teisest maha. 
 
Harri Henn`i noortemagistritöö 93al leheküljel paiknev lisa: 

Rohkem tähelepanu meie noorsoo isamaalisele kasvatamisele ! 
„On kurb tõde, et meil Eestis on surevus võrreldes sündimiste arvuga liig suur, et meie noorsoos 
leidub liig rohke arv neid, kes lõpetavad ise oma elu, et leidub palju noori, kes mõistlikuma 
meelelahutusepuudumisel anduvad juba varakult suitsetamisele, alkoholi tarvitamisele ja 
kõlbluseta elule, muutudes logarditeks, autuiks, degenerantideks, seltskonna väljaheiteks, kes muu 
hulgas on parimaks söödamaaks kommunismile Eesti riigi ja rahva vaenulikele ideedele, 
verejanulistele, vägivaldsetele usutunnistustele, ühesõnaga suurimateks vaenlasteks meie noorele 
riigile ja vabale rahvale. 

Kaitseliit, soovides ellu kutsuda ülemaalist noorsoo organisatsiooni „Noored Kotkad“ tahab kaasa 
aidata eetiliselt, vaimliselt ja kehaliselt kõrgeväärtusliku põlvkonna kasvatamisele, kes oleks küllalt 
jõuline nüüdisaja era- ja avaliku elu äärmiselt raskete nõudmiste täitmiseks ning riigi sõltumatuse 
ning rahva vabaduse kaitsmiseks. 

Isamaalise kasvatuse äärmiselt tähtsaks faktoriks on just aatelistest seisukohtadest lähtuvalt õieti 
valitud noorsoo juht. 

Kõlbliste noorsoo juhtide leidmisega ühenduses edeneb või variseb kogu ettevõte! 

Ettevaatust ning kaalutud, sihikindlat ja visa tegutsemist valitud aatelisel tööväljal, - siis kaunistab 
kord Võidupärg asja algatajaid ja töötegijaid, ning neid saadavad mitmete põlvkondade tänulik 
meel ja austav mälestus.“ 

Viktor Neggo, noortemagister,  Noorte Kotkaste peastaabi ülema abi 

“Noored Kotkad” KK.1928. 4.VIII [15]. 727 - 729 

 


