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Sisu: H. Rikkand, Edasi meie noored. Sophia Vardi, «Vilhelm Telli» puhul
«Estonia» teatris.
G. L. Noor Seppade organisation.
R. Gildemann, «Noor Seppades
merirühm. Eesti Vabariik rahvaste liitu vastu võetud. Kroonika.
Sport.
Noorsoo teated
Kirjastus. Kiri toimetusele. Kirjavastused. Ametlik osa.

Edasi, meie noored!
H.

Rikand.

Kes ei murra, kes ei murra oma
valu, oma vaeva, ülesse ei tungi
taeva, kohust elada ei märka, uue
teole ei tärka, see võib surra, see
võib surra !
Nii hüüdis Harry Jannsen Eestile
tema ärkamise päevil.
Aga ta murdis, see rahvas, tol
korral ilma manitsusetagi oma vaeva;
ta tahtis oma nooruse iiutsemistes
taevaste tahagi tungida; ta otsis
tegusid ja tegi neid, ja kui ta vahest
ehk tublisti eksisgi, siis seegi oli
noil otsimise päevil arusaadav. Ja
sellepärast ei surnud, ei võinud surra
väike Eesti kõigi survete, kõigi õõnistamiste kiuste, mis talle väljastpoolt
osaks said ehk mida mõned müüdavad
hinged ta eneste keskel toimetasid.
Sest kes mõõdab seda tööd, seda
armastust oma kodu vastu, millega
tema esivanematelt röövitud maast,
sooääred, rabad ja paemurrud tagasi
lunastati, et neist mitme põlve kan
natuste varal harimisele kõlbulikku
põllumaad teha! Kes kaalub üles
seda ühendamise tööd, mis igasu
guste küll ide Usi, küll ainelisi sih-

tisi kättepüüdvate seltside kaudu rah
va iseolemise aileshoidmiseks tehti!
Murti tööd värisevas lootuses pa
rema tuleviku peale, seati üles sihtisi ja võideldi sipelga visadusega
nende kättesaamise eest, ning vili
õn meil näha, õn meil käes.
Ja nüüd? Mis siis nüüd?
Sõbrad. Nüüd alles algab
tööl See töö, mis kiiremini kas
vama, rutemini vilja kandma peab
kui meie isade higivaev. Sest nemad
õn kraavitamise tööd ära teinud,
nemad õn esimesed künnid ära
kündnud.
Minevikku meeldetuletades,
et
ajalugu ja selle ülendavaid kui kä
hoiatavaid nähtusi tundma õppida,
oleviku ilmutusi ärksa tähelepanu
ning juurdleva vaimuga läbi seedi
des, oma ihade ning soovide lendu
kõlbluse prismaga analüseerides ja
sellest kõigest välja kristalliseerunud
elu ja olude tundmises kangelaseliku
püüdmisega ilma ühegi vaeva kart
mata tööd murdes loovad tugevad
vaimud ning rahvad omale tulevikku.
See õn tee, mida Eestilgi käia tuleb.

üüriv, juurdlev, otsiv, tähelepanev, kritiseeriv vaim, tugevast tahte
jõust karastatud, tegevustungist tii
vustatud — see õn see kandev jõud,
see kang, mis maailma üles kaalub.
Kuldsed, üliväärilised asjad õn
nooruse ilutsemised, tema igatsused,
tema vaimustus, olgu üksiku isiku,
olgu kogu rahva elus. Kes mõõdab
seda hoogu, seda tuld, mis nendest
kõige pärastise elu peale välja lõõmab.
Aga kadunud oleks ja surmale
mõistetud iga rahvas, kes arvaks
oma nooruse unistuste redelile pea
tama jääda. See redel hakkab peagi
paenduma ning murdub alati kas
vava raskuse all, mida võitlus olemise
eest ja heitlemine kaasvõistlejatega
kõigile peale paneb.
Sellepärast edasi, meie noored.
Mitte iialgi peatama jääda! Mitte
iialgi käsa rüppe panna ! Mitte iialgi
unustada, et üksi töö läbi, üksi ja
ainuüksi töö läbi väärtusi luuakse.
Kaks kätt — see õn varandus.
Määratu varandus. Aga ainult siis,
kui nad tööd teevad. Sellepärast,
meie noored, pange omad käed
töösse ! Aga hooga !
Kuid mitte unustada, et seda
tööd mõistus juhtigu. Mõistus, toe
tatud, selgitatud kogu inimsoo ning
sinu oma rahva teadmistest ja koge
mustest. Muidu võib töö kujuneda
väärtuste hävitamiseks, aga mitte
nende loomiseks.
Aga kä sellest õn vähe.
Võib vägimehe kombel tööd
murda, võib seda kes teab kui sil
mapaistva mõistuse ja terase pilguga
juhtida, kuid ometi võib see need
miseks saada üksikutele, seltskonnale,
rahvale ehk kogu ilmale.
Aga mis siis? Mis siis veel puu
dub ?
Ausus, meeleausus puudub seal.
Ei too õnnistust autu töö, olgu
ta mis tahes.
Varem või hiljem
kannab ta oma needmise vilja.
Mürgist võib ainult mürki kasvada,
olgu see taim pealt näha ükskõik
kui veetlev ja võtku vilja valmimine
kä aega. Kuid sagedasti sööb autu
töö
tuhandate ilmsüüta ohvrite
eluõnne ja rõõmu enne, kui ta heaks

arvab oma tegijat ehk selle järeltuli
jaid kodu otsida.
Sellepärast, kui meile meie rahva,
kui meile meie oma tulevik kallis
õn, tõotame tööd murda ennastsal
gavalt, järeljätmata^. Tööga ja töö
läbi muudame nooruse õhulossid
kindlateks hooneteks ja ehitame
nad ilusateks kodudeks.
Et töö võiks mõistusest hästi juhi
tud olla, selleks kasvatame oma
teadmisi, oma haridust. Väsimatalt.
Õpime neist rahvastest, kes meist
kaugel ees õn. Nemad ei keela seda.
Ja siis, pidagem ausust! Piinli
kult! Igas asjas! Ausus olgu meie
A-ks ja O-ks, meie hommiku ja õhtu
palveks, meie vaimlise elu hinge
õhuks.
Kerge see ei ole. Iseäranis vii
mane nõudmine.
Liiga palju õn
inimeses vana Aadamat.
Aga kes elada tahab, peab võit
lema. Ja meie tahame elada!, Kõngegu nõrgad, väetid, laisad, meie
seda ei taha. Kes ei murra, kes ei
murra oma valu, oma vaeva, see
võib surra, see võib surra!
Eesti, meie väike Eesti! Nagu
muinaslooline imelind tuhast, nii
oled Sina viletsuste ööst uuele elule
tõusnud.
Nüüd pead sa elama!
Elama, kosuma ja täis ilu saama.
Aga teie, Noor-Sepad, aga teie
kõik, noored, kes teie oma maa ja
rahva lootus olete! Tõotage ja van
duge oma Eesti heaks töötada ilma
väsimata kuni elu otsani; tõotage
ja vanduge iseeneste ning oma
rahva hariduse tõstmise eest kõige
jõuga hoolitseda; tõotage ja vanduge
igas asjas, igas ettevõttes, igas mõtteliigutuses ausust, piinlikku ausust
pidada, tõotage ja vanduge neid
püüdeid kogu oma rahva seas kas
vatada ja õhutada !
Sest see maa õn ju teie maa,
see rahvas õn teie rahvas, ja mis
teie temale teete, seda teete teie ju
kä enestele.
Kui teie niiviisi oma elu ja selle
ülesandeid tõsiselt võtate, siis kas
vab teist üks parem sugu ja Sinu
tulevik, emake Eesti, kujuneb tegevusrikkaks, säravaks ja õnnelikuks.

^Vilhelm Telli
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puhul „Estonia“ teatris.

Koolipingil õpitud, tuubitud Saksa
klassikus Schiller õn meil kõigil mee
les. Tema «Röövlitest" olid vaimustet eriti kooli noormehed, sest Schil
ler ise oli selle näidendi kirjutand
esimeses nooruse tuhinas täis revo
lutsioonilist tuju ning tuld. Estonia
teater õn oma kogudusele Schilleri
«Röövlid" juba ennemalt kunagi tut
vustanud. Nüüd ilmutab ta meile
«Vilhelm Telli" — Schilleri viimist re
volutsioonilist draamat, mis kujutab
Schveitsi vabastamist, selle iseseis
vuse võitlemist.
,OIen Vene, olen Saksa teatrites
istund «Vilhelm Telli" etendusel. Olen
vaadelnud seda külma rahuga nagu
ajaloolist klassilist näidendit. Olen
vaadelnud erapooletult ühe rahva
iseseisvuse võitluse stseene kaugel
minevikus.
\
istusin võõral pinnal võõra rahva
seas mul puudus oleviku ühendus
nii rahvaga kui näitlejaiga.
Istun Estonias, ning see pole enam
külm klassiline näidend. Meie ole
vik õn selle elavaks loonud. Me
oleme seesama rõhutud väike rah
vas, kes oma jõul end vabastand
türannide võimust Ma ei saa enam
külmalt, erapooletult teatris istuda.
Ei saa kä minu naabrid seda. Me
muutume elavaiks Schveitsi vabaduse
võitluse kaasmängijaiks. Samuti näit
lejad pole enam külmad mineviku
kujutajad, nad kõnelevad meile ela
vaist asjust lähemast minevikust. Nad
hüüavad küll: Schveits õn vabal —
aga mõtlevad „Eesti õn vaba!" Õn
loodud elav side, ühised tunded pub
likumi ja näitlejate vahel.,
Väike näitleja Liiger — Vilhelm
Telli pojana kaebas oma näitejuhile:
— Ma ei saa seda mängida, ma
hakkan ise nutma! — Siis nuta! —
Tõesti, kui kuuled tema ahastavat
hüüdmist: — Appi! Appi! Isa viiakse
türmi. Vägivald sünnib!— ning peale
õuna laskmise, kui Gessler siiski kä

seb isa vangistada — tema südant
lõhestav: — Isa! Isa! — õn raske
pisaraid tagasi hoida.
Kas ei nõiu Lauter noore Melchtalina meie silmile meie oma noorte
õhinat — kohe teostada, mitte vii
vitada, mitte kannatada, sest tal õn
raske leppida vanade pikameelega?
Kohe lõkkel — esimesena valmis kõi
gest hädaohust hoolimata, võidelda
ning võiduusus kõiki takistusi kõr
valdada. Tai õn raske vanade sun
nil aadeli poja kätt vastu võtta, kes
teda põlgas enne talupojaks. — Ta
lupoja seisus õn vanem seisus! Mis
õn rüütlil ilma talupojata? —
, Schveits vabastas end kuussada
aastat tagasi. Schvits, Uri Untervalden tõotasid Rütlil ühenduse vannet.
Nad võitsid. Eesti võitles seitsesada
aastat tagasi oma iseseisvuse eest;
kuid liivlased, sakalased, saarlased ja
teised ei suutnud kindlalt liituda ning
Eesti kaotas.
Nüüd vast seitsmesaja aasta pärast
suutsime ühe rahva tervikuna või
delda ning vabastasime end võõra
ikke alt.
«Vilhelm Teil" tuletab meile meele
mineviku kurva romantikat ning lo
hutab meid õnneliku olevikuga.
Meie oleviku kirjanikud näevad
meie iseseisvuse võitlust liig lähedalt;
neid segavad selle mustad täpped—
egoism, omakasu püüdmine, auah
nus, partei intriigid, kuritarvitused,
klassivõitluse toorad instinktid. Te
gelikult võtsid vabaduse sõjast osa
kõik seisused, välja arvatud väike osa
rahvast — kommunistid, kuid «Vil
helm Tellis" kujutet aadeli ja talu
poegade taolist ühenduse idülli ei
suudaks meieaegne kirjanik luua;
sest ta elab ajalugu kaasa. Seda
võis Schiller viissada aastat hiljemini
luuletada, ning me näeme endid
näitelaval Schilleri lennu kauguselt
parematena, see teeb meid õnne
likuks.
Sophia Vardi.
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Koor Seppade organisatsioon.
Andmetel G. Lagus.
Sälgä moodustavad 6 — 10 kok
kutulnud ühesuguste kalduvustega
ja sihtidega algajad, kes teine teise
lähedal elavad. Salga juht määra
takse ühe aasta peale. Viimane mää
rab enesele abilise, kes tema äraole
kul ülema kohusid täidab.
Salka liitunud algajad ja Noor
Sepad õn sõpruses oma keskel,
rõõmus ja kurbtuses, õnnes ja õnne
tuses. Ühistöös jäevad kõigil isiklised huvid kõrvale ja õn ainult ühi
ne siht — töötada salga eduks, ja
selleks ohverdavad üksikud oma era
soovid. Tarvitab salga hulgas keegi
abi, siis õn Noor-Seppade kohus teda
aidata ühiselt.
Kõik salgas olevad Noor-Sepad
õn ühesarnased, aga üks nende
juht õn salga elu juhtija, tema sõ
na peavad teised vastuvaidlemata
kuulama ja nõudmisi täitma. Kui
igaüks püüab oma soovi läbi viia,
siis kaob salga elutsemise siht. Siin
peab rõõmsalt alla heitma korrale ja
seal juures meeles pidama, et täna
homme ise võid ülemaks nimetud
saada ja ülem võib ainult siis asja
tundlik olla, kui ta õn alamana õppind
ennast käskude alla paenutama.
Jagu seisab koos 2 salgast, kelle
keskelt nimetatakse jao ülema 1 aasta
peale, kes enesele abiliseks valib ühe
salga ülematest.
Rühm seisab koos 2 jaost. Rüh
ma pealik nimetatakse osakonnajuha
taja poolt 1 aasta peale. Tema ei tohi
alla 21 aasta olla ja peab vanemate
nõukogu poolt kinnitatud saama.
Osakonna moodustavad mit
2)Organisatiooni koosseis.
1)
Noor Seppade organisatioonmed rühmad ühes ja sellessamas
seisab koos mees- ja nais-osakonda- erialal. Osakonna juhataja määrab
dest, osakonnad: mere, maa ja «eri ülmjuhataja ja teda kinnitab vanerühmadest, rühm 2 jaost ja jagu 2 made nõukogu.
Ülemj uhataja valib peakorter ja
salgast. Seega õn siis kõige väik
kinnitatakse vanemate nõukogu poolt.
sem üksus — salk.
Terve organisatiooni tööd juhib
Peakorter seisab koos: osa
peakorter, kes allub omakorda vane kondade juhatajatest, Noor Seppade
mate nõukogule.
esitajatest iga rühma pealt 1 ja 3
nõunikust, kes valitakse vanemate
*) Harju Noor-Seppade kodukorrast.
nõukogu poolt. ' *

1) Põhismõtted.
Moor Seppade peasiht õn kasva
tada noori vaimliselt, füüsiliselt ja hin
geliselt. Valmistada neid ette tegeli
kule elule, arendada nendes tahte
jõudu ja kindlat karakteri ja õpetada
neid praktilikuks ja leidlikuks.
Kasvatada noortes huvi seltskondlise töö ja omapärase rahvuskulturi
vastu, riratada nendes kohuse tun
net oma isamaa ja ligemise wastu.*)
Selle saavutamiseks harjutatakse
noortele igapäevase kohuste täitmist
rõõmsa meelega. Õpetatakse kõik
sugu majapidamise juures tarvis mi
nevat käsitööd tundma. Õpetlikkude
mängudega omandavad Noored Se
pad palju väikseid teadmisi. Spordi
läbi karastavad ja tervendavad keha.
Õpivad ära ümbruskonna peale
tähelpanemist pöörama ja astuvad
ligemale loodusele.
Laagri elus harjuvad end kindla
korra alla paenutama, loobudes radividuaalsetest kalduvustest ja saavad
seega esimest õpetust ühiskondlisest
elust.
Noor Seppade põhimõte õn isetöötamine ja kä selle juhtimisest osa
võtmine, seal juures jätta sihtide ära
määramine ja tegevuse järelvaatus
vanemate nõukogu hooleks, kelle ees
otsas ^oleksid noorsoo liikumisele
soojalt kaasa tundjad, vastutule
likud, nende püüetest arusaa
jad ja hingeliselt noored jõud, kes
mitte ei jääks alati teoreetiliste põhi
mõtete juurde ja ei suluks liikumist
kitsastesse .raamidesse.

Peakorter valib omale juhatuse,
mille etteotsa jääb ülemjuhataja.
Peakorter juhib terve organisatiooni tegevust, peab nimekirjasid,
annab päevakäskusid ja esildab periodilisi aruandeid vanemate nõukogule.
Igal organisatioonil õn oma lipp
ja peale selle õn igal rühmal oma
lipp.

/

3) A 1 g r ü h m.
Kõik algajad moodustavad algrühma, mis mainitud korras jagatud
jagudesse ja salkadesse.
Kõigile
antakse viibimata liikmeraamatud
välja, kus vanemad ja eestkostjad all
kirja annavad, et nõus õn algajat lu
bama Noor Seppade hulka astuma.*)
Algab ettevalmistus 3 järgu Noor
Sepa eksamile. Eksami kava õn
järgmine:
1) Peab olema kõige vähem 3
kuud algajana, mil ajal veel vormi
kanda ei tohi, ja peab korralikult osa
võtma Noor Seppade töödest.
2) Peab mõistma Noor Seppade
hüüdsõna ja vastuseid.
3) Peab teadma: a) vande b)
Noor Sepa 10 seadust c) ühmnuse
ehk marsi sõnad**) d) kõik tervituse
kombed, e) organisatiooni ja üleüldi
sed signaalid f) maa märgid g) 6 sõl
me teha.
4) Peab tundma kompassi ja tead
ma rahvusvahelises ja Eesti keeles 8
ilma kaart ja koha peal kompassiga
ja ilma selleta ära näitada ilma kaared.
5) Peab teadma linnas: raudtee,
politsei jaoskonnad, posti ja telegrafi
kontori, ligem tulekahju teatamise ja
esimese arstiabiandmise kohti, sada
mat ja tramvai peatuskohti.
6) Peab teada olema maal: ligem
raudteejaam, vallamaja, politseijaos
kond, arstiabiandmise koht, aptek,
tuletõrjumise pritsi asupaik, metsapõlemise teatamise koht ja ligem
koolimaja.
7) Peab mõistma telefoni tarvitada.
8) Vähemalt kuue kuu jooksul^
sisseastumise päevast alates, peab
algaja 3 järgu eksami ära andma,
vastasel korral heidetakse organisatioonist välja.
*) Liikmeraamatud õn saadaval
Sepa toimetuses ä 15 mrk. tükk.
*0 Ilmus Noor Sepas Ne 1.

„Noor

Peäle eksami ja vande andmist
arvatakse algaja 3 järgu Noor Se
paks ja antakse 3 järgu märk välja
ja võib vormi kanda.
4) Õpetus algrühmale.
Iga algaja peab ennast korralikult
ja Noor Seppa kohaselt ülespidama,
sest algrühmas ettevalmistades 3 jär
gu eksamile saadakse kä algaja kal
duvustega tuttavaks ja sedaviisi võib
otsustada tema töövõimete ja kõl
bulikkuse üle.
1) Alguses tuleb läbi minna lühi
dalt rivi õpetus, niipalju, kui see
ühistegevusele: ja liikumisele vaja
läheb. Seal juures ära näidata veel
et Noor Seppadelle ahel-riivi (ahelik)
õn tarvilik, mõnda suuremat maa
kohta põhjalikult läbi otsides. Umbahelik õn tarviline õnnetuskohta ümberpiirates, kus siis Noor Sepad rin
gis õn, kas käest ehk käe alt kinni
hoides.
2) Noor Seppade hüüdsõnad õn:
Ole valmis—„ Alati vai mis": Tervituse
peale—„tervist“; tänu peale — „a lati
valmis; õnnesoovi peale — tänu.
3) Noor Sepa vande tõotuse sõ
nad õn järgmised* „Luban oma pa
rema tahtmise ja teadmise järele täita
kõik kohused Jumala ja isamaa vas
tu, aidata teisi ja elada Noor Sepa
seaduse järele."
Noor Sepa seadused:
1. „Noor-Sepp’a“ võib usaldada.
2. „Noor-Sepp“ austab õiglust, ar
mastab oma kodu ja isamaad.
3. „Noor-Sepp“ õn abiandev, vii
sakas ja tähelepanelik.
4. „Noor-Sepp“ täidab oma kohu
sed ja õn täpipealne.
5. „Noor-Sepp“ õn iga skoudi
sõber.
6. „Noor-Sepp" õn loomade ja
muu looduse kaitse-sõber.
7. „Noor-Sepp“ õn alati rõõmus
ja julge.
8. „Noor-Sepp“ õn töökas, kok
kuhoidlik ja ei nõua üleliigset
toredust elus.
9. „Noor-Sepp" armastab puhtust
ja korda.
10. „Noor-Sepp“ ei vannu, suitseta
ega tarvita vägijookisid; hoiab
eemal kõigist pahadest elu
kommetest.

Noor Seppa tervitust tehtakse
parema käega, hoides kätt: poisid
otsa ees ja neiud rinna kohal, pöial
väikse sõrme küüne 'peäl ja teised
sõrmed sirgelt.
Sellsamal kombel tervitatakse lippu
„flu lipule", ja vande tõotuse
andmise juures hoitakse sõrmed üle
val tähendud kombel, kuna käsi ülestõstetakse nii et ta kehaga 45° nur
ga all sünnitab.
Igal organisatioonil olgu omad
signaalid, peale selle õn olemas
üleüldised signaalid. Signaalid taryitakse sel puhul, kus võimata õn hää

Üleüldised
Tähendus.
1) Tähelepanna!
2) Selles suunas pöörda.
3) Käies mars. •
4) Seisa.
5) Harvene.
6) Ahelikku paisata.
7) Koguda (koondu)
8) Lamada.
9) Jookstes mars.
10) Pealikud minu juurde.
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Kuidas sõrmi hoida
tervituse puhul.

lega käsku edasi anda ja siis teh
takse seda käe ehk vile signaalidega.

signaalid

Käe signaalid
Käsi ülewal hoida
Käega soovitavas suunas näidata.
Kätt ülevalt alla langeda lasta.
Käsi üleval hoida ja järsku langeda lasta
Käega pea kohal paremale ja wasakule
wibada.
Mõlemad käed rinde suunas hoida
Käega pea kohas keerutada
Käega alla poole näidata
Mitu korda käega ülevalt alla vibada
Kaks kätt ülevat hoida.
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Signaalidega edasi antavad käsud täidetakse viibimata kõikide poolt, üks
kõik mis tööjuures olles. •

Maamärgid.
Maamärkisid tarvitatakse sellel korral, kui tahetakse järeltulijatele midagi
teäda anda, jä siis tehakse seda „Noor Seppade" salakeelel. Need õn
järgmised:
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tule ruttu seda teed mööda

ära tule seda te6d mööda

rutta

kiri 3 sammu siit eemal
peidetud

jookse

cm
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läksin koju

tagasi
ettevaatlikult seda teed
mööda

J

ole valmis (ettevaatlik)

o o

oo

minge koju

Maa märgid tehakse kepi otsa
ga maa peale ehk kriidiga seinale,
postile ehk puule ja nõnda, et järel
tulijad seda kergesti saaksid ära
kustuda.
Sõlmed mängivad tähtsatösa Noor
Sepa juures. Tegelikus elus tuleb
tihti ette sõlmesid teha ja siin juu
res peab mõistma seda teha kindlasti
ja kiiresti. Kõige osavamad sellel
alal õn müidugid merimehed. Kuus

tähtsamat sõlme õn järgmised: 1) sea
sõrg 2) lühendamise sõim 3) kala
mehe sõlm 4) kaela side 5) jooksev
sõlm 6) redeli sõlm (puu otsa roni
miseks).
Peab tundma kompassi ja Eesti ja
rahvusvahelise keeli 8 ilmakaare nime
tused: 1) Põhja—Nord 2)'Ida—Ost 3)
Lõuna—Süd 4) Lääne—Vest 5) NO—
kirre 6) SO—kagu 7) SV—edeli 8) NV
—loode.

Kompas.

Ilma kompassita võib orienteerida
(ilmakaart ära näitada)
a) tasku
kella ja päikese järele, b) puude lat
vade, (neil lõuna pool lehed tiheda
mad) ja c) kivide järele, (neil põhja
pool paksem sammal).
Eksam.
Eksamineerib rühma pealik, kus
juures vee! mõned peakorteri liikmed
ülemjuhataja määramise järele õn.
Vastused märgitakse järgmiselt: Hea
vastuse eest antakse 3 punkti, rahul-

Kaelaside.

Noor Seppa 3 järgu
eksami märk.

oldava vastuse eest 2 ja nõrga eest
1 punkt ja märgitakse liikmeraamatusse sisse.
Peale seda seatakse algajad pool
ringis riivi ja nad annavad pühalikult
vande tõotuse ära.
.. Siis loetakse algaja Noor Sepaks
vastu võetuks ja tema omandab
kõik Noor Seppade organisatiooni
täieõiguslise liikme õigused, võib vor
mi ja 3 järgu märki kanda.
(Järgneb).

„Noor Seppade" merirühm.
„Noor-Seppade“ Merirühm õn
peäle mõnesuguste oluliselt tekkinud
vaheaegade, alustanud tegevust laie
mas ulatuses. Merirühma õn kogu
nud suurem hulk noori, mille pärast
õn kavatsusel lähemas tulevikus asu
tada veel teine merirühm, peale selle
kui merirühma eksamid õn ära
antüd. Merirühmas saavad skoudid
olema, kolmes järgus, nimelt III,
Il ja I järkudes. Et merirühma
sisse astuda, seks peab peale „Noor
Sepa" III järgu eksami veel eriti
ära andma merirühma III järgu
eksami, mille kava allpool aval
datud. Peale kolmanda järgu me

rirühma eksami äraandmist alga
vad õppused teatud karva järgi meri
teooria ja praktika alal, ühtlasi tuleb,
p ara 11 ei sellele, läbi minna kä
kõik maarühma õppused.
Teatud
kava järel teooriat ja praktikat läbi
minnes ja peale teatud aja võivad
kolmanda järgu meriskoudid II ja I
järgu eksamid ära anda, millede ka
vad järgmises „Noor-Seppa“ num
bris saavad avaldatud.
Merirühm
jaguneb kahte jaosse — iga jagu
kahte salka, nii et igas salgas
esialgu vähemalt 10 skouti
oleks, kuna igal rühmal oma pea
lik, jaoskonnal ülem, salgal juht
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olemas õn.
Päälikuteks
võivad
7) Peab teadma sõue Õppus-sõnad.
saada nimetatud merirühmast need,
8) Peab teadma semafori tähes
kell meriaial rohkem teadmisi ja tikku ja oskama selle järel rääkida.
kogemusi.
9) Peab teadma morse tähestikku
Merirühma III järgu eksami pro ja oskama selle järel rääkida.
gramm õn järgmine:
10) Peab oskama teha vähemalt
1) Peab teadma kõik, s. o. 32 neli merisõlme.
ilma kaart ja mõistma näidata.
Rõõmustavaks nähtuseks õn see,
2) Peab tundma paadi kompassi. et iseäranis merirühma sisseastumi
3) Peab tundma ujuvate abinõude seks noortel tung suur õn, mis veel
nimetused, kä merikeeles.
kord tõendab, et meie noorte keskel
4)
< Peab teadma neli tähtsamat
ei ole veel kadunud see huvi ja
merimärki (toodert).
kohusetunne mere vastu, mis pesi5) Peab teadma nimetada sõue- nes meie esiisades!
paadi tähtsamad osad.
Ega’s käbi kännust kaugele ei
6) Peab teadma paadisõidu sää- kukku !
R. Gildemann.
dused.

Eesti Vabariik rahvaste liitu vastu võetud.
22. septembril sai riigivanem
Genfist järgmise telegrammi: „Eesti
Vabariigi Presidendile. Tallinn. Rah
vaste liidu nõukogu presidendi üles
andel õn mul au Teile teatada, et
22. septembri koosolekul kuulutas
nõukogu: Eesti Vabariik kuulub rah
vasteliidu liigete hulka. Ülemsekretäär Drumond".
22. september saab meil ajaloo
likuks päevaks Eestis. See ei ole
mitte vähema tähtsusega, kui ,,de
jure" tunnistamine liitriikide poolt.

Järgmisel päeval, millal meile
sellest sõnum kohale jõudis, ehtis
ennast pealinn lippudega ja rõõmu
läikega näol sooviti üks teisele õnne
tänavatel.
Tervitame Teid, meie noored, selle
tähtsa> sündmuse puhul, mis meie
kalli kodumaa tuleviku kindlustami
seks palju tähendab. Kodumaa tu
levik õn kä Teie tuleyikl
Toimetus.

Jgasugu raamatuid\ koolitarbeid ja kirjutusmaterjali
„
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Kroonika.
Üleriikline põllumajanduse ja töös
tuse näitus Tallinnas 10—19 sept. 1921

See oli pöördepunkt meie näituste
ajaloos, meie põllumajanduse ja töös
tuse arenemises.
Näitus oli rikka
lik, seal olid meie põllumajanduse
ja tööstuse harud kõik esitatud ja
paistsid silma hiigla edusammud
igal pool. Oli väga palju väljapane
kuid välisriikidest.
Mis oli seal, mille juures peatame,
see oli spordi jaoskond. Aga kah
vatu — ainult 2 esitust: 1) Balti
spordi ja võimlemise riistade vabriku
väljapanekud ja 2) Kooli ja mängu
asjade tööstus „Kool ja Mäng".
Esimene oli kaunis suure kogu suvi
ja talispordi riistu välja pannud,
mis piltlikult näitasid, et meie siin
teistest riikidest maha ei jää. „Kool ja
Mäng“ esines rikkaliku kogu mängu
asjadega ja õpeabinõudega ja 1
süstaga. See üks meie kodumaa
uuematest tööstusharudest esines
hästi huvitava kogu väljapanekutega.
„YMCA“ esines telkidega, kus sees
väljapandud ülesvõtted, spordi riistad
ja skoutide tarbeasjad selgel keelel
rääkisid skoutismuse põhimõttest ja
jõudsid
palju selgitada
laiadele
ringkondadele.
Kus olid Noored Sepad ?
Näituse ajal ilmus „Noor Sepp
Ne 1“ mis näitusel laiali laotati Noor
Seppade poolt, peale selle olid Noor
Sepad
Eesti Rahva Museumi ja
Vigastatud sõjameeste ühisuse loterii
piletite müügi juures tegevad.
Et organisation alles noor õn, siis
ei suutnud veel suuremate välja
panekutega esineda.
Järgmisel aastal kutsume näitu
sel kõik meie laagert vaatama! g.l.
Noor Seppade väljaheitmine pr. Len
deri eragümnasiumist.

Nagu teada, ei olnud pr. Lenderi
eragümnaasiumist väljaheidetud Noor
Seppade asi pikemat aega lõpulikult
otsustatud, kuna nüüd 13. septembril
see asi siiski läbivaatatud sai ja nagu
koolinõunik h-ra Kuks teatas vane

mate nõukogu juhatusele, õn protokoleeritud järgmist: 2 Noor Seppa
peavad koolist lahkuma; sihikindla
vale informatsioni andmise pärast
kooli elust, teistele avaldada vali
noomitus kooli distsiplini vastu eksi
mise pärast.
Mis puutub kahte Noor Seppa,
kes peavad koolist lahkuma, siis oli
see otsus tagant järel tehtud, kuna
nemad juba ise koolist lahkund
olid.
Mõlemad õn kõige eeskujulisemad ja tööjõulisemad Noor Sepad
terves organisatioonis ja sarnane otsus
nende kohta õn suur ülekohus. G. L.
Inglis laevastiku külaskäik Tallinna.

17. septembril jõudis Inglis lae
vastik (13 sõjalaeva) Tallinna võõruskäikule. Paljassaare kohas tervitasid
neid õhust meie lendurid. Merelt
tervitati meie sõjalaevadelt aupaukudega, kuna õige tervitus algas kui
val maal, kus kallidelle külalistele
lõunasöögid, piduõhtud ja muud
lõbustused valmistud olid. Käidi kä
näitust vaatamas. Igalpool tervitati
merimehi sõbralikult. Oli ju nende
seas palju, kes meile raskel päevil
olid abiks olnud.
20. septembril
lahkus laevastik jällegi Tallinnast, et
oma sõitu jätkata.
g. L.
Inglise külaliste

ja meie Jalgpalli klubi vahel oli 19.
septembril võistlus mis lõppes meie
kasuks 4:1 vastu. Nagu teada oli
kä eelmise inglaste külaskäigu ajal
mäng meie kasuks 1:0 vastu.
F.
Kino kooliõpilastele.

Hiljuti oli haridusministeeriumis
nõupidamine Tallinnas kooliõpilaste
jaoks kino avamise asjus. Nõupida
misest võtsid peale haridusministee
riumi esitajate Ameerika Y. M. C. A.
ühingu ja Tallinna õpetajateseltsi
esitajad osa.
Otsustati T. E. põllumeesteseltsilt
näitusplatsil olev hoone (rotunde)
'
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kino sisseseadmiseks nõutada. Põllu
meesteseltsilt õn ses asjas kuulda
vasti vastutulekut loota.
Ainelist
toetust lintide ja muu näol saaks
kino Y. M. C. A. ühingult ja haridus
ministeeriumilt, kuna piltide näitamiskorrajdus õpetajateseltsi hooleks
jääks. Õpetajateseltsi juhatuse, vii
masel koosolekul oli kino korraldusküsimus arutamisel. Leiti tarvilikuks
kino pildinäituse korraldust ühes
selgitavate referaatidega jne. koolide
vahel järjekorras ära jaotada, kus
juures keskkoolid algust teeksid.
Nii õn loota lähemas tulevikus
kino avamist kooliõpilastele. See õn
igatahes samm, mida tervitama peab.
„Pvl.“

Kuu jooksul õn Harju Noorsep
pade juures jällegi palju tööd tehtud.
2 uut salka õn 3 järgu eksami ära
annud ja Noor Seppadeks vastu
võetud.
Praegu õn harjutused 2 järgu
eksamile ettevalmistuseks.
Merirühm, kasutates häid ilmasid,
harjutab semaforiga, mis kaunis hästi
läheb, ja valmistab mere 3 järgu
eksamile vastu.
Muret teeb ruumide saamine tal
veks, väljas' õn juba külm harjutustel
käia. Lähemal ajal loodame sellest
üle saada.
Jõudis kohale Soomest riie, aga
seda õn nii vähe, et kõigile ei jätku.
Suvise hooaja lõpuks olid Soomes
sellekohase riide tagavarad otsas.
3 järgu rinnamärgid tellitakse siin
ära ja umbes 2 nädala pärast õn
neid võimalik kätte saada.
Näituse aeg tõi kä Noor Seppade
ridadesse rohkesti elavust. Seal võis
neid palju näha vormis; iseäranis
palju oli merirühmast.
Praegu
õn pöördeaeg,
varsti
algab talvine hooaeg, mis jälle palju
elavust saab kaasa tooma.
Mälestussammas Narvas lange
nud kangelastele avati 25. septembril
suure rahva hulga osavõtmisel. Ava
mise juures yiibis sõjaminister kind
ral Soots, aseadmiral J. Pitka, Soome
kaitseliidu esitaja rittmeister Svihufoud ja teised.

Palju pärgasid pandi mälestus
sambale. Hingage rahus meie vah
vamad pojad, olgu vabamaa pind
Teile kerge.
Toimetus.
Tartu linn kavatseb tuleval aastal
käsitöö kutsekooli avada. Esimeses
järjekorras hakkaks töötama raua ja
puutööstuse ja veidi hiljem naftatöös
tuse osakonnad.
Ammu tundus
vajadust sarnase õpeasutuse järele
ja praegu meie tööstuse tõusu ajal
õn see esimese tähtsusega.
Nais Noor Seppade rühmade
pealik neiu Erna Erik õn tema palve
peal pikkaajalisele puhkusele luba
tud õppimise jätkamiseks Tartus. Te
mas kaotame ajutiselt meie naisrühmade kauaaegse pealiku, kelle
ennastsalgava ja energilise töö tõttu
viimsed organiseeritud saivad. Soo
vime temale jõuda ja peatset jälle
nägemist meie ridades.
Toimetus.
t
Lahket nõusolemist kaastöö
suhtes õn andnud meile veel pr. Kirsch
baum (Sophie Vardi) ja Dr. Luiga,
kelle tööd kä järgmises nr. ilmuma
saavad.
Järgmine „Noor Sepp" Nä 3 ilmub
10. novembril.
„Noor Seppa" toimetuse liige E.
Tuulik õn lahkunud tema enese
soovil.
H-ra E. Tuulik toimetas ennemalt
juba „Noor Sepp’a“ mis Spordilehe
juures ilmus.
Toimetus avaldab siin juures tänu
ülesnäitatud kasuliku töö eest Noor
Sepa juures.
Toimetus.
Noor Sepa toimetuses õn saa
daval 3 -järgu Noor Sepa rinnamärk.
Hind valgest metallist 25 mrk. ja
hõbedast 50 mrk.

Sport.
Septembri kuu lõpul peeti Tal
linnas üleriiklisi jalgpalli võistlusi,
mis kestsid vahetpidamata, vaevalt
jõudis ük^ paar lõpetada, kui teine
algas.

Võistlused algasid 23. septembril.
Tagajärgedest toome järgmises num
bris andmeid.
Tartu üliõpilaste spordi nädal
algas 24 ja kestis kuni 26. septem
brini ja seati 4 uut üliõpilaste rekordi.
Sellest arvust seadis Ever kõrgushüp
pes 172,5 tsentim., teivashüppes 3,10
m., hooga kolmikhüppes 12,15 mtr.
ja raskusheites Määr endist rekordi
3 tsent. 12,15 mtr. peäle. '
Peale selle olid veel lavntennisi
ja sõudmiste võistlused
„Pvl.“
Löuna-Eesti esivõistlused raske
jõustikus.

peetakse Tartu „Kalev’i“ korraldusel
22, okt. s. a. ära.
„V. Maa.“
Tartumaa esivõistlused jalgpallis

peeti Tartu „Kalev’i“ korraldusel
7. 8. ja 9. oktoobri] s. a. Tartus ära.
„V. Maa.“

Raskejõustiku ilmameister

A. Neuland ühes vennaga ja Strombergiga kavatsevad kuuldavasti Tall.
«Kalevist" üle minna Tartu „Kalev’i“
lipu alla võistlema.
Marathoni-jooksu

kavatseb „Sport“ korraldada 16. okt.
s. a. Jooks algaks ja lõpeks seltsi
väljal, kus jooksjate äraoleku ajal
vähemaid võistlusi peetakse. „v. Maa.“
" “ ' ' ' ‘
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Autode kiirus.

Itaalias peeti proovisõitu autodel,
kus lühem aeg ühe kilomeetri sõidus
(lendava stardida) 22,3 sek. oli. Ra
huloldav kiirus.
„Pvl.“
Euroopa esivõitlused sõudmises.

Hiljuti peeti Amsterdami lähedal
Euroopa esivõistlusi sõudmises, mil
lest 7 Europa riiki: Belgia, Helveet
sia, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia,
Hollandi ja Hispaania osa võtsid. '
Neil võistlustel said Helveetsia ja
Hollandi kahes ja Belgia ühes võistlusnumbris esivõitjaks.
„pvI.“

Maailmameistri võistlused maadluses

peetakse Helsingis 7. 8. ja 9 novem
bril. Osavõtjaid nendele võistlustele
tuleb Austriast, Ungarist, Saksamaalt
Belgiast, Daanist jn Norrast. Rootsi
saadab iga erikaalu peale ühe võist
leja. Meie poolt lähevad võistlustele
meie paremad maadlejad.
„Pvl.“

j4oorsoo teated.
Koolinoorsoo vilistlaste kogu-

Eesti koolinoorsoo vilistlastekogu
asutamiskoosolekule 26. sept. 2 reaal
kooli ruumidesse oli ilmunud 28 isi
kut, peaasjalikult koolitegelased. Koos
olekule ilmunute siht oli kõikepidi
noorte organiseerimise- ja liikumisetööst osa võtta, toetades neid raskemais ettevõtteis ja olla vahelüliks
läbikäimisel asutustega ja ametivõi
mudega.
Juhatus valiti viieliikmeline, kes
kohused omavahel järgmiselt jagasid
esimees A. Kuks, abiksjR. Vichmann
laekahoidjaks B. Edruk, abiks _ F.
Krentsmann kirjatoimetajaks E. Õu
napuu.
„Pvl“.
Kooliõpilaste organisatsiooni

asjus.

Haridusministeeriumi kooliosakon
na poolt anti maikuu algul k. a.
määrus, mille järele alaealised koo
liõpilased organisatsioonidest, mis
koolivalitsuste poolt registreeritud ei
ole, 1. juuniks välja pidid astuma.
Nüüd õn selles asjas kooliosakonna
poolt uus ringkiri välja antud, milles
neile õpilastele, kes sennini veel re
gistreerimata organisatsioonidest väl
ja ei ole astunud, ette pannakse hil
jemalt 1. novembriks neist lahkuda.

Kirjastus.
Ilmus trükist „Noor Sepa" kir
jastusel „Noor Sepa liikmeraamat"
Toimetand Harju Noor Seppade pea
korter. Saada „Noor Sep’a“ toime
tusest. Hind ä 15 mrk.
Lähemal ajal ilmub „Noor SepV
kirjastusel „Noor Sepa käsiraamat",
milles kõik Noor Sepa elusse puu
tuvad küsimused täielikult äraselgitud õn.

Kirjad toimetusele*
Helsingis 15. IX. 21.

Kõigeparemat tänu „NoorSepp’a“
nr. 1 eest üteldes ja jõudu ning
püsivust kaunite
paleuste poole
rühkimisel soovides q. Kallas.

Kirjavastused.
R. N. Tartus.
järgmises nr.

Teie kirjatükk ilmub

Oskar N. Põltsamaal. Oleme tä
nulikud kaastöö eest ja palume saata.
— ner — siin. Teie toote isik
liku asja välja, mida avaldada „Noor
Sepp^s" kohane ei ole.
J.
S. Marvas. Oleme tänulikud
kaastöö eest, aga käsikirja tarvitada
ei saa — oleks veidi raske mõista
meie noortele. Loodame et jätkate
mõne teise teema üle.

Ametlils. osa.
Lugejaile.
Kindlasti tungivad juba Noor Sep
pade paleuslised sihid laiematese
ringkondadesse. Juba peaaegu kõi
gis maakonnalinnas õn põhi pandud
Noor Seppade organisatsionile. Seda
õn veel vähe!
Meie siht õn, et igas kihelkonnas,
igas vallas Noor Seppade organisationid kasvaks, et tiheda võrguna kataks
see Eestit siis võime meie kodumaa
kindla tuleviku peale kindlad olla.
Selle saavutamiseks õn vaja tööle
hakkata kõigil, kellel kallis meie
rahvusline liikumine ja rahva tulevik.
Vaja tööle virgutada veel teisi, kes
loiult kõrvale hoiavad.
Noored, asuge tööle, Teiega tule
vad kaasa teised 1
Ja Teie, vanemad, ärge keelake
oma abi noortele. Üks Noor Seppade
organisationi põhimõtetest õn tööta
mine vanemate juhatuse all.
Noor Sepa toimetus pöörab kõi
kide meie seltskonna tegelaste poole
ja kutsub üles viibimata tööle asuda.
Talvel õn aega eeltöödeks ja eel
oleval suvel üleüldises laagris olgu
esitatud kõik kodumaa linnad, kihel
konnad ja vallad — mis saab tun
nistust andma meie rahvuslisest tu
gevusest.
Loodavate organisationide tööd
kergendades toob ,,Noor Sepp“ siin
juures Harju Noor Seppade vane
mate nõukogu põhikirja ja Noor
seppade kodukorra, mis võiks teis
tele kavaks olla.
Toimetus saab alati valmis olema
juhtnöörisid ja muid teateid välja
saatma.

,.Harju Noorseppade
Vanemate Kogu
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Põhikiri.
I.

Vanemate kogu otstarb.
§ 1
„Harju Noor Seppade" Vanemate
kogu ülesanne õn niihästi vaimli
selt, kõlbliselt kui kä aineliselt toe
tada „Harju Noor Seppi" nende tege
vuses ja püüdeis ning ühendust üle
val pidada endiste ja pärastiste „Noor
Seppade" vahel.
II. Vanemate kogu tegevus
vahendid.
§ 2.
Vanematekogu tegevusvahendid
õn: „Noor Seppade41 igakülgne toe
tamine vaimliste püüete, spordi ja
tervishoiju, kunsti ja teaduse alal,
eriti aga majanduslise seisukorra
kindlustamine.
III.

Vanematekogu tegevus
ala ja asukoht.
§ 3.
„Harju Noor Seppade" tegeyusalla kuuluvad Harju maakonnas
asuvad „Harju Noor Seppad".
§ 4.
„Harju Noor Seppade" Vanemate
kogu juhatus asub Tallinnas.
IV.

Vanematekogu õigused.
§ 5.
„Harju Noor Seppade" Vanemate
kogul õn kõik juriidilise isiku õigused.

§ 6.
Vanematekogul õn oma pitsat
pealkirjaga: „Harju Noor Seppade
Vanematekogu".
V. Vanematekogu liikmed.
§ V.
,.Harju Noor Seppade" Vanemate
kogu liigeteks võivad olla kõik endi
sed Noor Seppad, kes üle 20 aasta
vanad, ning kõik teised asjast huvi
tud täieealised Eesti Vabariigi koda
nikud.
§ 8.
„Harju Noor Seppade" Vanemate
kogusse vastu võtmine sünnib vane
matekogu juhatuse ja peakorteri ühi
sel koosolekul.
§ 9.
Vanematekogu liikmemaksu ala
määra ja selle maksmise viisi mää
rab Vanematekogu peakoosolek.
§ 10.
1
Vanematekogu liige, kes
pole
oma liikmemaksu tasunud määra
tud tähtajaks kahekordse kirjaliku
ehk
suusõnalise
meeletuletuse
peäle vaatamata, loetakse Vanemate
kogust lahkunuks.
§ 11.
Vanematekogu liigetel õn õigus
vabatahtlikult igal ajal Vanematekogu
liigete hulgast lahkuda, kui nad sel
lest teatanud juhatusele. Peale selle
võib ' vanematekogu ja peakorteri
ühine peakoosolek Vanematekogu
liikmeid küllalt kaaluvatel põhjustel
nimekirjast mahakustutada.

VI. „Harju Noor Seppade"
Vanematekogu peakoos
olekud.
§ 12.

„Harju Noorseppade" Vanemate
kogu peakoosolek astub juhatuse
‘kutsumisel vähemalt üks kord aastas
enne Noor Seppade kongressi kokku.
Kokkukutsumine sünnib juhatuse
poolt kirjaliku teadaandmise järele.
Erakorralised peakoosolekud võivad
kokku kutsuda juhatus, revisjooni
toimkond ehk 1jio liigetest juhatuse
ehk revisjoni toimkonna kaudu..
Koosolekutest võtayad osa, kes aasta
maksu ära maksnud.

Märkus: Peakoosoleku juha
tust valib peakoosolek.
§ 13.
Peakoosoleku käes õn üldmõtete
ülesseadmine Vanematekogu tege
vuse kohta, eelarvete, aruannete
kinnitamine, juhatuse, revisjoni toim
konna ja muude toimkondade vali
mine, põhikirja muutmine ja Vane
matekogu tegevuse lõpetamine.
§ 14.
Peakoosolek arvatakse otsusevõimuliseks, kui vähemalt 1/r) liigetest
ilmunud. Ei saa koosolekut liigete
arvu pärast mitte ära pidada, siis
kutsutakse teistkordne koosolek mitte
enne ühte ja mitte hiljem kahte
nädalad kokku, mis õn otsusvõimuline igal liigete arvul.
§ 15.
Otsused tehakse peakoosolekul
koosolevate liigete liht hääleenamusega, väljaarvatud küsimustes, mis
põhikirja muutmisse ehk Vanemate
kogu tegevuse lõpetamisse puutuvad,
kus koosolijate 2/3 häälte enamust
nõutakse, kusjuures need küsimused
tulevad otsustada ühiselt peakorteriga.
VII. Vanematekogu juhatus.
§ 16.
Juhatus juhib Vanematekogu üle
üldist tegevust, ajab põhikirja, kodu
korra ja peakoosolekute otsuste järel
jooksvaid asju ja õn Vanematekogu
seaduslikuks esituseks.
§ 17.
Juhatusse valib peakoosolek ühe
aasta peale vähemalt kolm liiget,
kes enda seast valivad juhataja (esi
mehe), kirjatoimetaja ja laekahoidja.
§ 18.
Kui üle poole liigete juhatusele
usaldamatust avaldab, tuleb juhatus
ümbervalimisele.
§ 19.
Et juhatuse koosolek otsusevõimuline oleks, peab koos olema esi
mees ehk tema abi ja vähemalt pool
osa juhatuse liikmetest.
Otsused
tehakse liht häälte enamusega..
Vill. Harju Noor Seppade
Vanematekogu varandus.
,
§20.
„Harju Noor Seppade" Vanemate
kogu varandus moodustub liikme-

r

maksudest, toetus summadest, anne
tustest ja mitmesugustest sissetule
kutest.
§ 21.
„Harju Noor Seppade" Vanemate
kogu juriidilise hoolekande alla kuu
lub „Harju Noor Seppade" algatusel
omandatud liikumata varandused.
IX. „Harju Noor Seppade"
Vanematekogu revideerimine.
§ 22.
„Harju Noorseppade" Vanemate
kogu revideerimiseks valitakse liigete
hulgast peakoosolekul üheks aastaks
kolme liikmeline revisjoni toimkond,
kes paneb ette aruanded peakoos
olekule vähemalt üks kord aastas.
X. „Harju Noor Seppade"
Vanematekogu osakonnad.
§ 23.
„Harju Noor Seppade" Vanemate
kogu võib asutada osakondi vasta
valt sama põhikirja alusel, Harju
Noor Seppade Vanematekogu ülevalvusel.
XI. „Harju Noor Seppade"
Vanematekogu tegevuse
lõpetamine.
§ 24.
„Harju Noor Seppade" Vanemate
kogu tegevuse lõpetamise korral
tarvitakse varandus „Harju Noor
Seppade" otstarvekohaselt.
Märkus: „Harju Noor Sepade"
Vanematekogu tegevuse lõpetamise
küsimust harutatakse vähemalt kahel
üksteisele järgneval peakoosolekul
ühes „Harju Noor Seppade" pea
korteriga. Esimene koosolek yalib
likvideerimise toimkonna, kes likvi
deerimise kohta ettepaneku teeb
teisele koosolekule.

Harju Noor Seppade
Kl o d u k o r d.
I.

„Harju Noor-Seppade"
eesmärgid.
§ 1. „Harju Noor-Seppade" ees
märgid õn:
1) kasvatada noori
vaimliselt,
füüsiliselt ja hingeliselt;
2) valmistada noori ette tegeli
kule elule, arendada neis tahtejõudu
ja kindlat karakteri, ning õpetada
neid praktilikkudeks ja leidlikkudeks;

3) kasvatada noortes huvi seltskondlise töö ja omapärase rahvus
liku kultuuri vastu;
4) äratada noortes kohuse tunnet
oma isamaa ja ligimese vastu.
II.

„Harju Noor-Seppade"
tegevuskava.
§ 2. Eesmärkide saavutamiseks
„Noor-Seppade“ organisatsioon:
1) koondab noori ühisesse orga
nisatsiooni:
2) korraldab noorsoo iga külgse
arenemise mõttele vastavaid harju
tusi, mängusi, loenguid, praktilisi
töid, näitusi, koosolekuid, kongresse
ja üleriiklisi aastapidustusi.
3) paneb eriti rõhku noorsoo ke
halise arenemise peale, ning kasutab
selleks otstarbeks kõiki noortele ka
sulikke spordi harjutusi ja mängusi;
4) paneb toime ekskursioone ko
dumaa tundma õppimise otstarvel,
samuti korraldab kä õpereise välja
maale;
l
5) annab välja oma häälekand
jat, ajakirju, ning muud ' eesmärki
dele vastavat kirjandust;
6) astub noorsoo liikumise eden
damiseks ühendusse teiste skoutide
organisatsioonidega kodu- ning väl
jamaal, eestkätt loob aga sidet teiste
kodumaal asuvate „ Noor-Seppade
organisatsioonidega.
111. Tegevuspiirkond.
§ 3. „Harju Noor-Seppade" te
gevuspiirkonda kuulub Harjumaa.
§ 4. „Harju Noor-Seppade" pea
korter asub Tallinnas.
IV. Õigused ja varalised
abinõud.
§ 5. „Harju Noor-Seppade" or
ganisatsioonil õn juriidilise isiku õi
gused, organisatsiooni juures asuva
Vanemate Kogu kaudu.
§ 6. Harju Noor-Seppade" orga
nisatsioonil õn oma lipp, märgid
ja pitser pealkirjaga: „Harju NoorSepad."
.
§ 7. „Harju Noor-Seppadel" õn
oma vorm.
§ 3. «Harju Noor-Seppade" ra
halise sissetuleku hallikateks õn:
1) tulud ettevõttetest;
2) toetusrahad vanemate kogult,
valitsuse ja eraasutustelt, ning üksi
kutelt era isikutelt.

V.

Noor-Sepad, nende õi
gused ja kohustused.
§ 9. „Harju Noor-Seppade" or
ganisatsiooni liikmeks võivad olla kõik
Harjumaal elavad Eesti soost noored,
kes „Noor-Seppade“ tõutuse ära an
nud, kuni 14 aastani «poegade rüh
mas, 14—18 a. «noorseppade" rüh
mas, ja 18—20 a. «vanemate noor
seppade" rühmas.
§ 10. Täiskasvanud isikud, kes
üle 20 a. vanad, iseäranis endised
noorsepad ehk noorsepade liiku
misele kaastundjad ja toetajad, kuu
luvad «Noor-Seppade" Vanemateko
gusse, kes töötab erilise põhikirja
järele.
Märkus: «Noorseppade ja Va
nemate Kogu vahekorra määrab ära
kodukord.
§ 11. Uute Noorseppade vastu
võtmine sünnib Peakorteri poolt 2-he
Noor-Sepa soovitusel
§ 12. Igal Noorsepal õn õigus
organisatsioonist igal ajal lahkuda,
kui ta sellest oma rühma päälikule
teatab ja oma kohustused organisa
tsiooni vastu õiendab
§ 13. Noor-Sepal õn õigus peäle
üksikute järkude eksamite äraand
mist, kanda Noor-Sepa riideid ning
vastavaid märkisi.
§ 14. Noor-Sepad peavad oma
seadusi ja traditsioone austama, nii
sama peavad kõik peakorteri poolt
antavaid juhtnööre, seadusi ja mää
rusi täpipealt täitma.
§ 15. Päälik võib peakorteri au
kohtu otsuse põhjal Noor-Seppasi
•organisatsioonist kas ajutiselt või jää
davalt välja heita.
VI. Korraldus. R. Peakorter.
§ 15. Harju „Noor-Seppade“ ot
sekoheseks esituseks, ning kõrgemaks
määruse andliseks ning täidesaat
vaks võimuks õn Peakorter.
§ 17. Peakorterisse kuulub Noor
seppade" päälik, noorseppade poolt
valitud esitajad, iga rühma pealt üks
ja 3 kutsutud nõunikku, kes täieealised õn.
18. Peakorter valib omale ühe
aasta peale juhatuse ja pääliku, kes
täieealine ja vanemate kogu poolt
kinnitud peab olema.
Peakorteri juhatuse ülesanne õn:
peakorteri poolt vastuvõetud otsuste

täide saatmine, ning kõigi seaduste
ja^määruste täitmise järele valvamine,
läbikäimine väljamaa ja kodumaa
skoutide organisatsioonidega, ning
sideme loomine vanemate kogu ja
peakorteri vahel; ühtlasi õn peakor
teri hoole all terve „Noor-Seppade“
varandus.
B. Rühm.
§ 20. Harju «Noorseppade" orga
nisatsioon jaguneb rühmadesse.
Märkus: Rühmad õn kas: mees-,
nais-, vanemate Noor-Seppade, ehk
poegade rühmad.
§ 21. Rühma tegelikuks juhata
jaks õn rühma päälik, kes määra
takse noor-seppa pääliku poolt ja
kes oma rühma tegevust juhib pea
korteri poolt antud juhtnööride, mää
ruste ning seaduste põhjal.
Märkus:
Iga rühma päälik
määrab omale abi.
§ 22. Rühm jaguneb jaoskonda
deks, jaoskond salkadeks.
§ 23. Jaoskondade ülemad ja
salkade juhid õn määratavad rühma
pääliku poolt ja töötavad rühma pea
liku otsekohese juhatuse all.
.Harju Noor-Seppade" orga
nisatsiooni revideerimine.
§ 24. «Harju Noor-Seppade" or
ganisatsiooni revideerimiseks valitakse
Noor-Seppade hulgast üldkoosolekul
üheks aastaks viie liikmeline revisjoon-toimkond, kes paneb ette aru
anded üldkoosolekule vähemalt üks
kord aastas.
«Harju Noor-Seppade“ osa
konnad.
§ 25. „Harju Noor-Seppade" org.
võib asutada osakondi vastavalt oma
põhikirja alusel, ja Harju Noor
seppade" vanemate kogu ülevalvusel.
«Harju „Noor-Seppade" org.
tegevuse lõpetamine.
§ 26. «Harju Noor-Seppade org.
tegevuse lõpetamise korral tarvitakse
varandus organisat. otstarve kohaselt.
Märkus: «Harju Noor-Seppade"
org. tegevuse lõpetamise korral harutakse seda küsimust vähemalt ka
hel üksteisele järgneval Noor-Seppade
üldkoosolekul. Samuti valitakse üld
koosoleku poolt likvideerimise toim
kond, kes likvideerimisel töötab täie
lises kontaktis peakorteriga.

Väljaandja Harju Noorseppade vanemate kogu.
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Jota. f. Mill
raamatukauplus
Vana Posti tän. Ni 7, Tallinnas.
Head

noorsoo raamatud,
ilukirjanduse ja mitmekesiste
teaduste alalt. Kergematest
—
raskemateni
—

hinnad odavamad, kui mujal.
Seega paras ostukoht
noorsoole
Raamatuid õn:

Eesti, Saksa, Vene, Ingise ja
Prantsuse keeles.

Muusikaandelistele noorseppadele
,|

soovitan NOOTE lauluks ja mänguks.
v

LAENURAAMATUKOGU
aitab lühendada talviseid õhtuid ja
valmistab ilusaid silmapilke kä neile,
kel raha puudub raamatu ostmiseks.

KOOLITARBE ja MÄNGUASJADE
TÖÖSTUS

Kool ja Mäng.
Töökoda: Põhja tän. 6-e. - - Kauplus: Posti tän. 4.
--------Tel. 15-25, 16-56.---------------VALMISTAB KOOLIDELE joonistus laude, tsirkleid,
joonlaude, sule ja pliiatsi toose, geomeetrilisi kehasi.
LASTELE ja VANADELE ilu ja mänguasju.
Jahimeestele ja loodusloo.
Kabinetidele täis topitud linnud ja loomad.
Spordiseltsidele ja spordi meestele süste üksikult ja
: : : :
hulgaviisi.
: : : :
AINUKE SELLESARNANE TÖÖSTUS EESTIS.
- - - - SAADUD VÄLJAMAA MÄNGUASJU. - - - -
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:: Noorsoo kasvatusline ajakiri ::
Harju Noor Seppade häälekandja

„NOOR SEPP"
Ilmub 1 kord kuus.

::

2 aastakäik.

: Vastutav toimetaja G. Lagus :

□□ □

Väljaandja Harju Noor Seppade Vanemate Nõukogu.
Noor Seppa kaastöölisteks õn tuntud seltskonna
tegelased, kes noorsoo liikumisele soojalt kaasa tun
nevad ja selles meie tulevikku näevad.
Noor Seppal õn oma kirjasaatjad Prantsusmaal,
Inglismaal, Saksamaal, Soomemaal ja Jugoslaavias.
Toimetus ja talitus asuvad

Tallinnas, Uuel tän. Ni 14 „Pidka ja pojad".
Kõnetraadid: Toimetus 2—26 ja 3—45.
Vastutaval toimetajal ..Merejõudude keskjaam

Sõjaväe trükikoda.
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