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Rmub keks korda kuus

Toimetus Ja talitusi
Rakvere Viru Mefleva staap
Telefon 8.

Tellimise Kind:
postiga 1 kroon aastas,

Kuulutuste hlndi

Viru

Kuulutuste kütjal 3 s. veeru nuu.
Esiküljel . . . 8 . ,
.
Teksti sees . , 12 . .
.
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Nr. 12

Tellimisi võtavad vastu peale
maleva staabi kõik kompaniide
p&Slikud ja naiskodukaitse jaos
kondade esinaised.

Laupäeval, 2. mail 1936. a.

VIII aastakäik.

—

Ärakiri.
KAITSELIIDU ÜLEMA
KÄSUKIRI

Maleva esindajatekogu

KOOSOLEK
peetakse 09. mai! s. a. kell 1200 maleva staabi
ruumes alljärgneva päevakorraga:

1.

Koosoleku avamine ja protokollija
valimine.

a.

2.

1935/1936.

aruanded.

3.

1936/1937. a- eelarved ja tegevuskava.

4.

Valimised põhikirja kohaselt.

5.

Läbirääkimised.

Üksustel osa võtta esindajatekogu koosolekust kaitse
liidu põhikirja § 44 ja kodukorra § 168 ettenähtud korras.

G. VAHER.
Kolonelleitnant,
Viru maleva pealik.

Tallinnas,

Nr. 26.
16. aprillil 1986. a.

Eesti õn mereriik. Meie riigi piire
ümbritseb suurelt osalt vesi. Vesi õn
heaks looduslikuks ipiitriks riigile,
kulid kä veeteede kaudu võib riigi
julgeolekut ähvardada hädaoht. Sel
le vältimieks peame hoolitsema ran
nakaitse eest.
Meil käib üle jõu suure laevasti
ku muretsemine, mis teostaks sõja
korral rannakaitse täies ulatuses.
Laevastikule ja merejõududele abiks
peab rannakaitse teostamisest osa
võtma kä rannarahvas, organiseeri
des end kaitseliidu mereüksustena.
Nii saab kaitseliidu mereüksustele
osaks suur ja tiäbtis ülesanne ranna
kaitse alal, mille täitmiseks nad pea
vad! alati valmis olema.
Kaitseliidu mereüksused seisavad
oma ülesande kõrgusel siis, kui nad
õn hästi varustatud! ja omavad kõr
ge ettevalmistuse taseme. Sellele
kõrgele ettevalmistustasemele jõud
mine paneb suured ja rasked kohus
tused me roti kiuste- ja nende eriala
pealik uile. Nad peavad olema ise häs
ti ette valmistatud, peavad oskama
oma üksusi välja õpetada ja suutma
neid sõjalises tegevuses osavasti juh
tida. Sama kä merekaiteliitlane, kel
le mõtted ja töö õn seotud oma iga
päevase ametiga, mis nii tihti ei ühtu tema tegevusalaga kaitseliidus, ei
suuda meeles pidada kõiki vaijalisi
oskusi ja teadmisi, mäs ta vajab kait
seliidu tegevuses.
Merekaitseliitlase Käsiraamaton pealikule abiks, kust ta
leiab juhendeid oma tegevuses, õn
allikaks, kust pealik enda teadmisi
täiendab ja meele tuletab.
Merekaitseliitlase Käsiraamat õn
määratud mitte ainult pealiku iie,
vaid kõigilemerekaitseliitla s i 1 e.

Lähtudes tarvidusest koondada
kõike seda, mis tarvis merekaitseliitlasile, õn käsiraamatusse võetud1:
— navigatsiooni ala;
— merepraktika;
— laevad, lennukid, nende liigitus
ja äratundmine;
—• tõkkemiinid, nende veeskmine
ja traalimine;
— mereside;
— ilmateaduse ala;
— laeva- ja paadimootorid;
—• purustustööd;
— juhatusi tervishoiu alalt;
— reeglid laevade kokkupõrgete
vältimiseks ja
—• vormikirjeldus.
Nii haarab Merekaitseliitlase Käsi
raamat klõiki meremehe tegevusala
sid ja iga merekaitseliitlane leiab sel
lest oma erialale v ajalisi teacHmisi.
Ta kergendab kaitseliitlase vaeva
teoreetiliste teadmiste omandamisel.
Käsen Merekaitseliitlase Käsiraama
tu võtta kaitseliidus tarvitusele
ametliku õpperaamatuna ja selle jär
gi teostada õppusi kaitseliidu mereüksustes. ühtlasi sean nõudeks, et.
kaitseliidu mereüksued 1. detembriks 1938. a., iga üksus oma erialal,
käsiraamatu ulatuses oleksid ette
valmistatud. See ettevalmistus ei to
hi olla ainult teoreetiline, vaid kä
praktiline. Teoreetiline arusaamine
ilma praktilise oskusteta õn poolik
töö.
*

*

*

Meie saarte ja rannarahva vägi
teod merel ja oma ranna kaitsmisel
ulatuvad kaugele minevikku, viikin
gite ajajärku, kus nad oma julguse
ga, vahvusega ja meresõidu oskuse
ga panid naabermaade rahvaid neid
austama ja kartma. Eestlase-meremehe iseloom, mere sõja oskus ja
vahvus ilmnes jälle ja sai kinnituse
Vabadussõjas.
Kestku kaitseliidu
mereüksustes tüseda töö kõrval eda
si see viikingite vaim, julgus ja kin
del meel. Pärandagem seda ,põlvest
põlve, siis kindlustame oma maa jul
geoleku ja tuleviku merelt.
J. Orasmaa,
Kindralmajor,
Kaitseliidu ülem.

Käsukiri välja antud
kell 1400.

18. aprillil

Ärakiri.
KAITSELIIDU ÜLEMA
KÄSUKIRI
Nr. 27.
Tallinnas,
20. aprillil 1936. a.
$ 1.
Juhuks, kui naiskodukaitse esinai
se ametkoht õn vakantne, muudan
ära Naiskodukaitse Põhimääruste
(minu ksk. Nr. 219 § 1 lisa Naisko
dukaitse Põhimäärused" — 17. 05.
1984. a.) alljärgnevad1 §>§ ja panen
need maksma järgmises redaktsioo
nis:
§ 19. Naiskodukaitse esinaine õn
naiskodukaitse tegelik juht, kes te
gutsemiseks tarvilised sihid, ülesan
ded, juhtnöörid ja üldkorraldused
saab kaitseliidu ülemalt.
Naiskodukaitse esinaise määrab ja
vabastab ametist kaitseliidu ülem.
Esinaisele vahetuteks abilisteks
õn sekretär ja laekahoidja, kelle
määrab ja vabastab ametist samuti
kaitseliidu ülem. Sekretäeri ja laeka
hoidja kandidaadid esitab naiskodu
kaitse esinaine.
Erit! juhtudel, mil naiskodukaitse
esinaise ametkoht õn vakantne, kait
seliidu ülem võib määrata ametisse
naiskodukaitse peasekretäri naisko
dukaitse ja kodutiütarde organisatsi
ooni alal. Peasekretäri vabastab
ametist kaitseliidu ülem. Abilisteks
peasekretärile jäävad naiskodukaitse
laekahoidja ja sekretär.
§ 20. Naiskodukaitse peasekretäri
ülesanded õn:
1. igasuguste mõtete ja küsimuste
algatamine naiskodukaitse töös ja
tegevuses;
2. kaitseliidu ülemalt saadud juht
nööride ja korralduste või ringkonna
esinaiste või: keskkogu koosolekul
vastuvõetud otsuste kohaselt, kui vii
mased ei ole vastolus kaitseliidu üle
ma seisukohtadega, naiskodukaitse
üldise tegevuse kooskõlastamise ja
ühise tegevuse koordineerimise täi
de viimine;
8. omal algatusel naiskodukaitse
le pandud ülesannete läbitöötamine
ja kaitseliidu ülemalt saadud juht
nööride kohaselt nende teostamine
kas iseseisvalt või ringkondade kaas
abil;
4. omal algatusel õppe- ja muude
üldiste tegevuskavade koostamine ja
kaitseliidu ülema juhtnööride või
ringkonna esinaiste või keskkogu
koosolekul vastuvõetud otsuste koha
selt nende teostamine kas otseselt
või ringkondade kaasabil.

15. kaitseliidu ülema pidev infor
meerimine naiskodukaitse kavatsu
sist, tööst ja vajadusist;
6. kaitseliidu peastaabi ülema kor
ralduste täitmine;
7. ringkonna esinaiste ja keskko
gu koosolekute ettevalmistamine ja
vastavate (päevakavade õigeaegne
esitamine kaitseliidu ülemale, pida
des silmas, et naiskodukaitse töös ja
tegevuses tähtsamate küsimuste lä
biarutamine
ringkonna esinaiste
koosolekul omab erilise tähtsuse,
mispärast neid koosolekuid vastavalt
tarvidusele võimalikult tihti tuleb
korraldada;
8. aastaaruande, tegevuskava ja
eelarve koostamine ja kaitseliidu üle
ma nõusolekul keskkogule esitamine;
9. naiskodukaitse töö ja tegevuse
ga üldiselt ning kohtadel kursis ole
mine ;
Illo. naiskodukaitsele ja kodu tütar
dele tulude muretsemise eest hoolit
semine ;
Jll. naiskodukaitse keskasutise va
rade ja ettevõtete valitsemine, kui
see ei ole tehtud ülesandeks kaitse
liidu peastaabi majanduse osakon
nale;
12. naiskodukaitse keskasutise kant
selei ja asjaajamise korraldamine ja
juhtimine.
13. kodutiütarde organiseerimisele
ja tegevuse edukale arendamisele
igati kaasa aitamine, milleks noorte
töö ja tegevusega täiesti kursis tuleb
olla.
Naiskodukaitse (peasekretär töö ja
tegevuse alal allub vahetult kaitselii
du peastaabi ülemale. Ringkonna esinaised peasekretärile ei allu.
§ 22. Keskkogu
koosolekud õn
korralised ja erakorralised. Korralise
koosoleku kutsub kokku kaitseliidu
ülem üks kord aastas ajavahemikul
1. märtsist kuni 20. maini. Kaitse
liidu ülem võib keskkogu kä erakor
raliselt kutsuda kokku. Koosoleku
kokkukutsumisest teatatakse ühes
päevakorraga vähimalt 14 päeva et
te. Päevakorra kava valmistab ette
ja esitab kaitseliidu ülemale naisko
dukaitse peasekretär. Päevakorda ei
saa koosolekul täiendada uute päeva
korrapunktidega.
Keskkogu
koosolekuid juhatab
koosolekul valitud juhataja, proto
kolli kirjutab koosolekul valitud sek
retär. Protokollile kirjutavad alla
koosoleku juhataja, sekretär ja koos
oleku poolt valitud kolm protokolli
kinnitajat.

Koosolek õn otsusevõimeline kui
õn kohal vähimalt pooled ringkonda
de esindajaist (§ 21).
Otsused tehakse lihthäälteenamu
sega. Valimised põhimääruste järele
(§ 23) toimetatakse kinnisel hääle
tamisel.
Keskkogu koosoleku protokollid
esitatakse kahe nädala jooksul kait
seliidu ülemale. Kaitseliidu ülemal õn
keskkogu otsuste kohta veto-õigus,
mille tarvitamisel ta lahendab küsi
muse lõplikult.
§ 2.
Võtan teenistusse ja määran Nais
kodukaitse peasekretäri ametikohale
preili Erika Oska r’i, arvates 16.
aprillist s. a.
Proua Mari Raam o t’il naisko
dukaitse keskasutise varad ja asja
ajamine üle anda ja preili Erika
Osk ar’il need 22. aprillil s. a. prõua
Mari RaamoPüt vastu võtta.
§ 3.
Raha ja varade valitsemise alal
naiskodukaitses lisaks käesoleva kä
sukirja § 1 toodud põhimõtetele pa
nen maksma järgmise korra:
1. Naiskodukaitse summad hoi
takse Tallinna Linna pangas naisko
dukaitse jooksval arvel. Jooksvaks
tarviduseks võib naiskodukaitse lae
kahoidja! sularaha kassas olla kuni
190 kr.; mis üle selle, tuleb panka
viia. Süa hulka ei kuulu raha doku
mentides, tarviline avans peasekre
täri ja kodutütarde peavanema käes
jne. Panigatšekkidele kirjutavad alla
kaitseliidu peastaabi ülem, naiskodu
kaitse peasekretär ja naiskodukaitse
laekahoidja. Laekahoidja toob raha
pangast, hoiab raha, vastutab selle
eest ja toimetab väljamaksmisi kin
nitatud kuludokumentide kohaselt,
kül need sisult seadupärased ja vor
milt õiged:. Kodutütarde alal annab
laekahoidja kodutütarde peavanema
nõudmisel, millel naiskodukaitse pea
sekretäri nõusolek, tarvilise (avansi
kodutütarde peavanema kätte.
2. Arved kõikidel aladel kinnitab
naiskodukaitse peasekretär summa
suuruse peale vaatamata. Arve kin
nitaja vastutab selle eest, et arve si
sult ja vormilt oleks seadusepärane
ning kulu ise sünniks eelarve piiri
des. Mingisuguseid1 avanse palga ja
töötasude arvel välja anda ei tohi.
Rõiki tellimisi, oste ja palkamisi al
gatab ja kaupleb peasekretär, kodu
tütarde alal —. kodutütarde peavanem. Instruktorite ja kantselei töö
jõudude palkamiseks ning korraga
ühesiisulise kulu tegemiseks üle 100
krooni, õn tarvilik kaitseliidu pea
staabi ülema eelnõusolek. Vastavaid

raamatuid peetakse ja knludokumente revideeritakse majandusosakon
nas majanduspealikult määratud
ametisiku poolt. Raamatupidajale ül
diseid juhendeid raamatupidamise
alal annab naiskodukaitse peasekre
tär.
3. Varade arvestamist ja valitse
mist korraldab ja selle täitmise järe
le valvab peasekretär. Ei ole kellegi
le teisele see tema .poolt ülesandeks
tehtud, arvestab ja valitseb varasid
ning vastutab nende eest peasekre
tär ise.
4. Kontrolli raha ja varade alal
peale vastavate revisjoni komisjoni
de teostab veel majandusosakonna
pealik.
15. EelarVe ja aruande võtab vas
tu naiskodukaitse keskkogu ja kin
nitab kaitseliidu keskjuhatus. Tarvi
lisi ülesandeid eelarves teeb kaitselii
du keskjuhatus.
J. Orasmaa,
kindral-major.
Kaitseliidu ülem.

Käsukiri välja antud 20. aprillil
kell 1500.
Kõikidele jaoskondadele.
Teen alljärgneva Kaitseliidu üle
ma käsukirja Nr. 27 — 20. apr. 1936.
a. Teile teatavaks ja juhtnööride
võtmiseks.
H. M a 11 a,
Viru ringk. esinaine.

KÄSUKIRI
VIRU MALE VALE.
Nr. 23.
21. aprillil 10136. a.
Rakveres.
§ 1.
Vabastan Küti kompani pealiku ko
halt pik. Arnold Talvik’u omal soovil
seoses oleva karistusega Politseivalitsuse direktorilt, arvates 20. aprillist
s. ,
Uueks Küti kompani pealikuks
määran isiku enese nõusolekul res.
ljpnik Johannes Kaasiku samast
ajast arvates.
§ 2.
Käsem endisel kompani pealikul A.
Talvikul kompani ühes varustuse,
rahasummade ja asjaajamisega üleanda res. lipnik J. Kaasikule ja tiieandmise-vastuvõtmiseakt esitada mi
nule.
Alguskirjale allakirjutanud:
G. Vahar,
kolonelleitnant,
Viru Maleva pealik.

KÄSUKIRI
VIRU MALEVALE
Nr. 24.
27. aprillil 1036. a.
Rakveres.
§ 1.

Lugeda asutatuks „III õpjpepiirkonna laskespordi klubi Kunda osakond“, Kinnitan sama klubi osakon
nas klubi pealiku abideks: tehnilisel
alal — pik. A. Juurmann, majanduse
alal — mlivi. J. Püvi. Ringide vane
maiks kinnitan: täiskaliibri püssi
ringis — V. Omer’i, vaik ©kaliibri
püssi ringis R. Pehka ja püstoli rin
gis — I. Lõhki. Kõik Kunda kompa
niist, arvates 15. aprillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 128.
§ 2.
Kinnitan klassilaskuriteks Oonurme üksikrühma kaitseliitlasi 15. ap
rillist s. a. järgmiselt:
II klassi laskuriks: Eduard Kuslap, Paul Lepasaar, Joh. Roosiväli,
Eduard Naur, Reitalh. Nürnberg, Rob.
Nõmberg, Oskar Tõldsepp, Etberh.
Maasik ja Aug. Jürgenson.
I klassi laskuuiks: Joh .Mäemets.
Kõiki ülalnimetatud kaitseliitlasi
viin üle vastavasse järgmisesse kõr
gemasse klassi, lubades neile väljaanda vatava klassi diploomid ja kan
da vastava klassi rinnamärke.
Õiendus: ljh. nr, 83.
§ 3.
Kinnitan
üksustes kaitseliitlasi
kohtadele j ärgmi selt;
Tudulinna üksikrühmas: I rühma
pealiku k. t. — Toomas Pruusü, I
rühma pealiku abi k. t. — Harri Pikhof.
II rühma (sisekaitse) rühima pealiku
k. t. — Meinhard Sofri,
II rühma (sisekaitse) pik. abi k. t. —
Toomas Luhamaa,
I jao pealikuks — Eduard Vene, I
jao pealiku abiks — Johannes Bach
mann, 2. jao pealikuks — Rudolf
Blum, II jao pealiku abiks — Arnold
Riksa. Üksikrühma relvurpealiku ja
varahoidja kohuste täitjaks — Harri
Mölderi, arvates 7, aprillist s. a. üht
lasi loen kõik endised määramised
ülalloetletud isikute kohta maksvusetaks.
Pada üksikrühmas: üksikrühma
õppepealikuks — Voldemar Noorlind’i, ühtlasi vabastan teda I rühma
pik. abi kohalt, arvates 1. aprillist
s. a.
Saksi üksikrühmas: üksikrühma
õppepealikuks — Voldemar Vaki,
arvates 1!5. aprillist s. a.
Simuna kompanis: I rühma peali
kuks — Friedrich Rägo, H rühma

pealikuks pik. Richard Kask’i ja
kompani spordi pealikuks — Johan
nes Tal ts’i, kõik arvates 1. aprillist
S < 8/
Õiendus: Ijh. nr. nr. 812, 46, 185 ja
245:9.
§ 4.
'Kinnitan Aseri üksik rühma merirühma järgmises koosseisus:
paadimeeskond: paadipealik — Al
bert Kemjpüiann, paadipealiku abi —
Leonhard Olev, motorist — Artur
Trummar, signalist — Karl Kala
mees; sideposti meeskond: sideposti
pealik — Jakob Ohmann, signalistid
— Johannes Heile, Johannes Volker,
Herbert Eero ja Meinhard Käralik,
kõik arvates 2. aprillist s. a.
õiendus: Ijh. nir. 24815.
§ 5.
Lugeda üleviiduks Jõhvi alevi pa
tarei koosseisust toetaja liige Rich
ard Sööt Jõhvi malevkonna staabi
koosseisu tegevliikmena, arvates 1.
aprillist s. - a. ühtlasi määran mlvl.
Richard Sööt’i Jõhvi malevkonna or
kestri pealiku k. t., arvates 1. april
list s. a.
õiendus: Hjh. nr. 43.
6.
Kinnitan Jõhvi malevkonna orkest
ri pealiku abiks August Luud’i ja or
kestri sekretäriks Aleksander PribitkhTi, arvates 1. aprillist s. a.
õiendus: Jjh. nr. 43.
§

§ 7.
Vabastan Simuna kompani I rüh
ma pealiku Voldemar Pihus’e rühma
pealiku kohalt, arvates 1. aprillist
s. a.
õiendus: Ijh. nr. 24159.
§ 8.
Viin üle Küti kompani M. Johan
nes Udu isiku enese soovil Küti ük
sik ratsarühma koosseisu, arvates
21. aprilist s. a.
§ 9.
Elukoha muutmise tõttu viin Rak
vere suurtükiväe divisjoni M. Johan
nes Kilkmees’i Aaspere kompani
koosseisu, arvates 8. aprillist s. a.
õiendus: Ijh. nr. 93.
§ 10.
Üksuste juhatuste otsuiste põhjal
üksuste koosseisudesse vastu võetud
kodanikud lugeda malevasse vastu
võetuks järgmiselt:
I Rakvere malevkonna koosseisu:
Osvald Vahtra (1. kompani), Karl
Parveots (1. kompani), Julius Utter
(orkester) ,Carl Ancker (G.-komando) ja toetajaks liikmeks Peeter Väl
jaots; kõik arvates 7. aprillist s. a.

Simuna kompani koosseisu: Johan
nes Talts, Eduard Rääk, Karl Kruu
simägi, Heinrich Sirp, Raudi Raudmaa, Jaan Betlem, Alfred Jõul, Alf
red Bokler ja KarlEinberg, kõik ar
vates 1. aprillist s. a.
Paasvere kompani koosseisu: Theo
dor Vilver, Arnold Plokk, Johannes
Pärtels, Voldemar Pikhoff, Karl Kiil,
Eduard Kantsel, Johannes Kakasson,
Johannes Rähni ja Viktor Kirsipuu;
kõik arvates 27. märtsist s. a.
Kalvi üksikrühma koosseisu: Karl
Aarik, Karl Vakker ja Rudolf Kuus
berg; kõik arvates 115. märtsist s. a.
Undla kompani koosseisu: .Hein
rich Eik, Karl Sulg, Paul Haug ja
Huigo Leht; kõik arvates 2. aprillist
S. a.
Pada üksikrühma koosseisu: Au
gust Kadak, arvates 19. märtsist s. a.
Jõhvi malevkonna orkestri koos
seisu: Oskar Põld, Richard Küttis,
Eduard Valgepea, Anton Lasberg,
Albert Lauringson, Heinrich Küttis,
Aleksander Tikovt, Heinrich Vilde,
Heinrich Kreismian ja Karl Kilp;
kõik arvates 31. märtsist s. a.

§ 11.
Endine Tallinna maleva kl. Viktor
Ilmjärv, kui Viru maleva piiridesse
elama asunu, lugeda malevasse vas
tuvõetuks ja lehvi malevkonna koos
seisu arvatuks, 0. aprillist s. a.
õiendus: Ijh. nr. 1(56 ja nr. 2391.
§ 12.
Endised Maidla kompani kl. kl.
Karl Põld ja Adolf Tagam, kui kait
seväest tagasitulnud ja uuesti kompanisise astunud, lugeda malevasse
vastuvõetuks arvates 1. aprillist s. a.
õiendus: Ijh. nr. 112.

§ 13.
Illuka üksikrühma kl. kl. Veide- '
mar Kinni ja Paul Kinni arvan nen
de eneste soovil sama üksikrühma
toetajateks liigeteks, arvates 22.
märtsist s. a.
õiendus: Ijh. nr. 120.
§ 14.
Maidla kompani kl. Aleksander Virunurm lugeda sama kompani toeta
jaks liikmeks, arvates 31. märtsist
s. a.
õiendus: Ijh. nr. 1113.

§ 15.
Vohnja üksikrühma koosseisu:
Maleva
koosseisust
ja üksuste ni
Aleksander Mõek, Aleksander Kullamekirjadest
mahakustutada
kl. kl.
mägi ja Arnold1 Veskus; kõik arvates
'järgmiselt:
1. aprillist s. a.
Illuka üksikrühma koosseisust:
Mäetaguse kompani koosseisu:
Omal soovil — Heinrich Selliov ja
Erich Virumäe, Harald Uustal ja
toetajaks liikmeks Voldemar Kiiver; Theodor Laurits, arvates 22. märt
sist s. a.
kõik arvates 8. aprilist s. a.
Tegevusest mitteosavõtmise tõttu
Põhja-Peipsi üksikrühma koossei —Valter Vaher, arvates 22. märtsist
su: Edgar Madisson, Erhard Maim, s. a.
Eduard Alavere, Aleksander Jääger
Kohtla-Järve kompani koosseisust:
ja Bruno Jukka; kõik arvates 11. ap
Omal soovil — Karl Nõmme, arva
rillist s. a.
tes 17. aprillist s. a.
Palmse kompani koosseisu: Harli
Kalvi üksikrühma koosseisust:
Sooberg, Hermann Vaba, ja toeta
Kaitseväeteenistusse
mineku tõttu—
jaks liikmeks Gustav Ploompuu; kõik
Karl õun, arvates 21. aprillist s. a.
arvates 9. aprillist s. a.
Mäetaguse kompani koosseisust:
Rakvere valla kompani koosseisu:
Liikmemaksu mittemaksmise pä
Endel Niit, arvates 6. aprillist s. a.
rast — toetajad1 liikmed1 Otto Roosi
Illuka üksikrühma koosseisu: Ru mägi, Heinrich Einstein ja Meinhard
dolf Silmato ja Elmar-Harald Reis Trankmann, arvates 9. aprillist s. a.
berg, arvates 22. märtsist s. a.
Voka kompani koosseisust:
Kohtla-Järve kompani koosseisu:
Tervislistel põhjustel — Jaan Üle
Hugo Telling, Vilhelm Janno, Arnold oja, arvates 30. märtsist s. a.
Männik ja toetajateks liigeteks —
Vohnja üksikrühma koosseisust:
Oskar Kalikorm ja Gustav Suuban;
Elukoha muutmise tõttu — Hein
kõik arvates 16. aprillist s. a.
rich Sakk, arvates 1., oktoobrist
Kalvi üksikrühma koosseisu: Enn 1935. a. ja Karl Maidok, arvates 1.
Same!, arvates 20. aprillist s. a.
veebruarist s. a.
õiendus : Ijh. nr. nr. 1158, 2459, 13, Kaitseväeteenistusse mineku tõttu—
38, 63, 48, 44, 2314, 104, 117, 124, Aleksander Tampuu, arvates 1. no
114, 120, 11512, ja 180.
vembrist s. a.

Omal soovil: toetaja liige Helene
Meissiner, arvates 6. aprillist s. a.
. .Saksi jaoskonna koosseisust:
Elukoha muutmise tõttu — Aliise
Romm, arvates 18. märtsist s. a.
Palmse jaoskonna koosseisust:
Omal oo vii — Mathilde Kuusberg,
arvates 1. märtsist s. a.
Paasvere jaoskonna koosseisust:
Tegevuest mitteosavõtmise tõttu—
Meeta Kriel ja Linda Paju, arvates
21. aprillist s. a.
õiendus: ljh. nr. nr. 47, 175, 34,
189 ja 28.
§ 18.
Nimede muutmise seaduse alusel
õn oma nimed mutnud alljärgnevad
kaitseliitlased ja naiskodukaitse liik
med:
Rakvere suurtükiväe divisjonis —
Johannes Kuurperk — Juhan Kallas
tees, Alfred Vakmann (Vaakmann)
§ 16.
— Vahertmaa’ks.
Naiskodukaitse jaoskondade juha
Vihula kompanis: Harald Katteltuste otsuste põhjal jaoskondadesse berg — Kadari’ks, Friedrich Pender
vastuvõetud kodanikud lugeda ring — Kä sepal u’ks, August Bachblum
konda vastuvõetuks järgmiselt:
(Pahplumi) —- August Rannu’ks,
Kunda jaoskonna koosseisu: Li Alfred Bachlblum (Pahplum) — Al
sette Sarapik, Helvi Lassi ja Ella bert Raninu’ks.
Tiivas, arvates 7. aprillist s. a.
Aaspere kompanis — Julius Tur
ban
— Julius Kallasmaaks.
Kohtla-Järve jaoskonna koosseisu:
Rakvere valla kompanis: Valter
Linda Kutsar, Meeta Korsten, Alma
Reimtop, Elia Pupp, Leida Reinberg, Tenneberg — Valdek Tammreks.,
Ralkvere suurtükiväe divisjoni
Ilse Reinberg ja Margarethe Kilknaiskodukaitse jaoskonnas: Hilda
son, arvates 8. aprillist s. a.
Kuurperk — Kallasteeks.
Tudu jaoskonna koosseisu: Salme
Palmse jaoskonnas: Olga-Elvine
Hirš, arvates 15. aprillist s. a.
Heinmann — Ojamaa’ks ja MarthaEmilie Kustavson — Meriloo’ks.
Lüganuse jaoskonna koosseisu:
Kalvi jaoskonnas: Ursula Green
Olga Pärnaste ja Amalie Soomer,
berg — Urve Kaljumäe’ks.
arvates 18. aprillist s. a.
Tudu jaoskonnas: Emilie Viitung
Sonda jaoskonna koosseisu: Anna
*
—
Emilie Veinsoo’ks._
Villmann, Helga Normak ja Miralda
õiendus:
ljh. nr. nr. 92, Ili9, 189,
Kodrau, arvates 8. aprillist s. a.
146, 28, 16)4.
Sõmeru jaoskonna koosseisu: Ella
§ 19.
Pärnik ja Hulda Lang, arvates 19.
Naiskodukaitse Paasvere jaoskon
aprillist s. a.
na liige Helene Arhangelskaja kan
Jõhvi jaoskonna koosseisu: Elisa dis ette, et tema nimi õn abiellumise
beth Bender, Juliette Kruusberg ja tõttu muutunud Helene Onga’ks,
toetajaks liikmeks Anna Aitj ent, ar missugune muudatus tema sooviavalvates 16. aprillist s. a. Alma Mandel, duselehele sissekanda.
arvates 28. juulist 11936. a.
Õiendus: ljh. nr. 189.
õiendus: ljh. nr. nr. 97, 95, 146,
§ 20.
153, 1615, 187 ja 175.
Naiskodukaitse Tudu jaoskonna
liige Ludmilla Mägi kandis ette, et
§ 17.
tema nimi õn abiellumise tõttu muu
Ringkonna koosseisust ja jaoskon tunud Ludmilla Kraav’iks, missugune
dade nimekirjadest mahakustutada muudatus tema sooviavalduselehele
liikmed j ärgimiselt:
sissekanda.
Jõhvi jaoskonna koosseisust:
Õiendus: ljh. nr. 146.
Surma tõttu — Juuli Semjonov,
Alguskirjale
allakirjutanud:
arvates 1. märltsist s. a.
G. Vaher,
Kunda jaoskonna koosseisust;
Kolonelleitnant,
Elukoha muutmise tõttu — Elsa
Viru maleva pealik.
Karafin, Irene Kuusler ja Tyyne
Streimann, arvates 6. aprillist s. a.

Maidla kompani koosseisust:
Kaitseväe teenistusse mineku tõttu—
Karl Rekkor, Bernhard Viller®, Au
gust Normak ja Adolf Laur; kõik ar
vates 31. märtsist s. a.
Elukoha muutmise tõttu — Mein
hard Tarum, arvates 31. märtsist
s. a.
I Rakvere malevkonna koosseisust:
Kaitseväeteenistusse mineku tõttu—
Aleksander Lilbok (2, kompani), ar
vates 1. märtsist s. a.
Omal soovil — Karl Hammerberg
(1. komp.), arvates 7. aprillist s. a.
Aaspere kompani koosseisust:
Omal soovil: Eduard Lillepea ja
Johannes Mathiesen, arvates 15. api-illisit s Sl
õiendus: ljh. nr. nr. 120, 1512, 180,
114, 8, 103, 113, 157 ja 178.

KÄSUKIRI
VIRU MALEVALE
Nr. 25.
30. aprillil 1986. a.
Rkveres.
§1.

Avaldan teadmiseks Kaitseliidu
ülema käsukirja Nr. 31 24. aprillist
s. a.:
§ 1.
Kaitseliidu peastaap korraldas 26.
— 31. märtsini s. a. Tallinnas Kaitse
väe ühendatud õppeasutistes raske
kuulipildujata pealikute täiendus
kursused. Kursused tegid läbi järg
mised pealikud:
16. Viiu, Oskar Viru malevast,
11. Tarask, Al.-der —„—
12. Lepik, Gustav
—„—
Kursustel oli töö puht praktikaline. Läbi võeti rk. pealiku iie tarvis
minevad teadmised ja praktilised os
kused rk. mäiterjaalosa tundmises,
käsitamises ja hooldamises, tule juh
timises ja lahingulises ettevalmistu
ses. Kursustel anti kä näpunäiteid
pealikuile meetodites ja instruktorilistes oskustes rk. toimkonna välja
õpetamise alal. Nii olid kursuste ka
vas õppeained, mis kaitseliidu rk.
üksustes õppustel ja rk. hooldamisel
kõige rohkem esinevad. Loodan, et
pealikud kursustel omatud oskusi
oma üksusis täiel määral ära kasuta
vad.
Malevate pealikuid käsen kursu
sed läbi teinud pealikuid rk. üksustes
tööle rakendada, et nad oma värskelt
omatud kogemusi teistele edasi an
naksid. Täienduskursustele läkitatud
pealikud tegid tööd suure innu ja hu
viga. Pealikute poolt töösse süvene
mine, tähelepanelikkus ja vastuvõt
likkus aitasid tunduvalt kaasa kur
suste edukaks läbiviimiseks ja tõst
sid töö tagajärgi.
Tänan hoolsa töö ja hea käitumise
eest kõiki pealikuid-kursuslasi. Male
vates kursustest osavõtt kanda sisse
kursused läbikuulanud pealikute
kai tseliidu teenistuskirjadesse.
§ 2.
Peastaap korraldas 26.—-3/1. märt
sini s. a. ettevalmistuskursused all
ohvitserideks körgendamise katse
teks rk. ja suurtükiväe erialal. Ni
metatud kursustest võtsid osa:
1. Rk. alal.
19. rius. Reinomägi, Heino, Viru m.
20. rms. Verder, Rudölf
—„—
2. Suurtükiväe alal.
6. n.a.o. Noorjnd, Vold., Viru m.
7. k|prl. Tiks, Eduard
—„—
8. „ Luuk, Karl
—„—
9. rms. Steinberg, Richard —„—
,, 10.
„ Nupp, Jaan

Allohvitseride kõrgendamise kat
sete ettevalmistuse kursustest osa
võtjad tegid tööd suure huviga ja in
nuga. Tänan neid tehtud töö eet.
Kursuste vältel selgus, et paljud kur
sustele ilmunuist olid nõrgad neis
teadmistes ja oskustes, mis nõutakse
allohvitseridelt. Põhjuseks siin õn,
et suur enamus neist, kes soovisid
suurtüki ja rk. allohvitseri katse
sooritada, ei teeni kaitseliidus omal
erialal (rk, suurtükiväe üksuses),
vaid suuremalt osalt laskurüksustes,
mille tõttu varemalt kaitseväes oma
tud teadmised õn ununenud. Teiseks
et olla vääriline allohvitseri kutsele,
peab olema mehel pealiku iseloom ja
kõik omadused, mida pealikult nõu
takse. Need pealiku iseloomu omadu
sed aga puudusid paljudel.
Allohvitseri katsele ettevalmistu
se kursusel mehed said kätte suuna
ja juhised, mis tuleb läbi teha, kätte
Õppida ja omada enne kui allohvitse
ri katsetele minna.
Ülalnimetatud kaitseliitlased luge
da allohvitseri ettevalmistuse kursu
sed läbikuulanuks, mille kohta male
vatel nende teenistuskirjadesse teha
vastav sissekanne.
§ 2.
Kinnitan üksustes kaitseliitlasi
kohtadele järgmiselt:
Maidla kompani: Johannes Mih
kelson kompani pealiku abiks ja üht
lasi komp. õppepealiku k. t., Alfred
Aamer kompani relvurpealikuks, Ot
to Soolep 3. rühma pealiku abiks;
kõik arvates 28. aprillist s, a.
Jõhvi alevi patareis: Jaan Morits
patarei varähoidjaks, arvates lõ.
märtsist s. a.
Jõhvi valla kompanis: '2. rühma
pealikuks — Hermann Noolmann,
arvates 1. aprillist s. a. Ühtlasi va
bastades teda 1, jao pealiku kohus
test samast ajast arvates.
12. rühma 1. jao pealikuks — El
mar Ottens’i, arvates 1. aprillist s. a.
õiendus: ljh. nr. nr. 27(1, 24319,
2113, 213.
§ S.
Viin üle elukoha muutmise tõttu
Anton Aus’i Aseri üksikrühma koos
seisust Maidla kompani koosseisu,
arvates 26. aprillist s. a.
õiendus: ijih. nr. 272.
§ 4.
.
Aseri üksikrühma toetaja liige Jo
hannes Neljak lugeda tegevliikmeks,
arvates 20. aprillist s. a.
õiendus: ljh. nr. 299.
§ 5.
Vabastan teenistuse huvides Vao
kompani relvurpealiku kohalt Laos

Läänela, arvates 23. aprillist s. a.
õiendus: ljh. nr. 239.
§

6.

Jõhvi valla kompani II rühma pea
lik Bämhard Russmanm lugeda va
bastatuks rühma pealiku kohalt ja
arvata toetajaks liikmeks, arvates
1. aprillist s. a.
õiendus: ljh. nr. 212.
§ 7.
Lugeda malevasse vastuvõetuks ja
Rakvere Vatla kompani nimekirja ar
vatuks Eugen Sild, arvates 23. aprillist s r,
Ühtlasi määran Dr. E. Sildh Rak
vere II. malevkonna arstiks samast
ajast arvates.
Õiendus: ljh. nr. 2211.
§ 8.
Endine Narva maleva kl. Nikolai
Platov lugeda malevasse vastuvõe
tuks ja arvata Kiviõli üksikrühma
nimekirja, arvates 115. aprillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 103.
§ 9.
Lugeda asutatuks Vao kompani
juurde Õjppurrühim arvates 23. aph
rillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 238.
§ 10.
Üksuste juhatuste otsuste põhjal
üksuste koosseisudesse vastuvõetud
kodanikud lugeda malevasse vastu
võetuks ja arvata üksuste koosseisu
desse järgmiselt:
Vao kompani koosseisu: Lembit
Rosenberg, Raimund Vilkes, Verner
Nelson, Richard Pau, Arno Püss,
Heinrich Paulus, Erich Ellert, Vam
bola Randoja, Alfred Kaaber, Ar
nold Pukk, Karl Järvala, Elmar
Saadjärv, Oskar Vollmann, Karl
Braun, Gustav Kask, Rudolf Mendos, Edmund Reinhold, Johannes
Pau, Villem Hein ja Eduard Ustav.
Kõik arvates 23. aprillist s. a.
Aaspere kompani koosseisu: Leon
Au me, Aleksander-Voldemar Toming
ja toetajaks liikmeks Karl Tipp, ar
vates 19. aprillist s. a.
Jõhvi alevi patarei koosseisu: Pärnald Mägi, arvates 19. aprillist s. a.
Saksi üksikrühma koosseisu: Evald
Aavik ja Evald Kütt, arvates 19. ap
rillist ,s. a.
Rägavere kompani kosseisu: Edu
ard Laks, Jaan Kokk, Artur Tasane,
Eduard Kenten, Arnold Uustalu,
Karl Tasane ja Bernhard Tiinas;
kõik arvates 10. aprillist s. a.
Maidla kompani koosseisu: Leon
hard Põld ja Johannes Mihkelson, ar
vates 20. märtsist s. a.
Vihula kompani koosseisu: Alek
sander Luht, arvates 21. aprillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. na*. 288, 194, 273,
198, 200, 203.

§ 11.
Endine Narva maleva kl. Elmar
Lilienthal lugeda malevasse vastu
võetuks ja arvata Rakvere valla
kompani nimekirja, arvates 21. ap
rillist ,s. a.
õiendus: ljh. nr. 185.
§ 12.
Endine Undla kompani kl. Jegor
Goetz kui kaitseväest tagasi tulnud
lugeda malevasse vastuvõetuks ja
arvata Palmse kompani nimekirja,
arvates 22. aprillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 222.
§ 13.
Maleva koosseisust ja üksuste ni
mekirjadest mahakustutadä kl. kl.
järgmiselt:
Jõhvi alevi patarei koosseisust:
Kaitseväeteenistusse mineku tõttu—
Erich Elevant, arvates 1. märtsist
s. a.
Vihula kompani koosseisust:
Elukoha muutmise tõttu— Eduard
Veismann, arvates 1. aprillist s. a.,
Julius Veermann ja Johannes Kuku
arvates 15. aprillist s. a.
Kaitseväeteenistusse mineku tõttu—
Karl Enniko, arvates 10. apr. s. a.
Elukoha muutmise tõttu — August
Tamberg, arvates 10. aprillist s. a.
Omal soovil — Paul Leuska, arva
tes 25. aprillist s. a.
Rägavere kompani koosseisust:
Omal soovil — Tidrich Allika, ar
vates 10. aprillist s.. a.
Kaitseväeteenistusse mineku tõttu—
Karl Enniko, arvates 10. april
list s. a.
Elukoha muutmise tõttu — Au
gust Tamberg, arvates 10. april
list s. a.
Saksi üksikrühma koosseisust:
Elukoha muutmise tõttu — Johan. nes Kukk, Al.-der Vester ja Jaan
Punt; kõik arvates 115. aprillist s. a.
Kaitseväeteenistusse mineku tõttu—
Ralf Kirpson, arvates 1. aprillist s. a.
Õiendus: ljh. nr. nr. 190, 2163, 200,
ja 198.
§ 14.
Naiskodukaitse jaoskondade juha
tuste otsuste põhjal jaoskondadesse
vastuvõetud kodanikud lugeda ring
konda vastuvõetuks järgmiselt:
Tudulinna jaoskonna koosseisu:..
Ottilie Kerge, arvates 27. märtsist
s. a.
Kiviõli jaoskonna koosseisu: Ama
lie Siim, Elfriede Puust, Elfriede
Bessaborkin, Marie Odar, Alma Kal
lo ja toetajaks liikmeks Helene Tofrik, kõik arvates 24. aprillist s. a.
Maidla jaoskonna koosseisu: Aino
Kaukes, Adele Lipp, Adele Männi ja
Elsa Proode, kõik arvates 7. aprillist
s. a.
Õiendus: ljh. nr. nr. 89, 268, 234.

§ 16.
Endine Narva ringkonna liige Ade
le Tarask lugeda ringkonda vastuvõe
tuks ja arvata Rakvere Suurtükiväe
divisjoni naiskodukaitse jaoskonna
nimekirja, arvates 27. aprillist s. a.
õiendus; Ijh. nr. 254.

§ 16.
Lugeda ületooduks Iisaku jaoskon
na koosseisust Marie Prodel Mäeta
guse jaoskonna koosseisu, kui viima
se jaoskonna piires elutsev, isiku
enese soovil, arvates 6. aprillist s. a.
Õiendus: Ijh. nr. 274.
§ 17.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaos
konna juhatuse poolt vastuvõetud
endine sama jaoskonna liige Linda
Lepik lugeda ringkonda vastuvõe
tuks, arvates 3. aprillist s. a.
Õiendus: Ijh. nr. 96.
§ 1®.
Väike-Maarja jaoskonna tegevlii
ge Jenny Ustav lugeda tema enda
soovil sama jaoskonna toetajaks liik
meks, arvates 3. aprillist s. a.
Õiendus: Ijh. nr. 96.
§ 19.
Ringkonna koosseisust ja jaoskon
dade nimekirjadest maihakustutada
liikmeid järgmiselt:
Kiviõli jaoskonna koosseisust:
Elukoha muutmise tõttu — toeta
jad liikmed Elia Kannast ja Olga
Klemens, arvates 214. aprillist s. a.
Palmse jaoskonna koosseisust:
Omal soovil — Anna Maalberg ja
Helene Lindermann, arvates 8. april
list s. a.
Õiendus: Ijh. nr. nr. 268 ja 110.
§ 20.
Nimede muutmise seaduse alusel
õn oima nimed muutnud alljärgnevad
kaitseliitlased ja
naiskodukaitse
liikmed:
Illuka üksikriihmas: Julius Krass
— Keskmets’aks.
Vao kompanis: Heinrich Anderson
— Arumäe’ks.
Mäetaguse kompanis: Tanel Frei
man — Pajula’ks, Joosep Võhman —
-Võhmar’iks, Adolf Tom — Ado
Tom’iks, Meinhard Sarapuu — Mati
Sarapuu’ks.
Lüganuse kompanis: Gothard-Jo
hannes Reisberg — Juhan Jõema’ks.
Haljala jaoskonnas: Salme Õunmann — Salme õunsalüks, Marta
Länts — Maret NÕmmesalu’kg.

IÕhvi alevi patareis: Joosep Frei
mann — Joosep Ranne’ks.
Porkuni kompanis: Karl Aalmann
— Avasaluks.
Rägavere kompanis: Oskar Lendmann — Luhametsaks.
Kiviõli üksikrühmas: Heinrich
Kaarenlberg — Hein Kaare’ks.
Õiendus: Ijh. nr. nr. 2681, 237,
235, 225, 197, 199, 201, 2437, 207.
§ 21.
Naiskodukaitse Haljala jaoskonna
liikmed Selma Bamberg ja Helene
Klein kandsid ette, et nende nimed
õn abiellumise tõttu muutunud esi
mesel Selma Kaljuvee’ks ja teisel
Helene Keskkülaks, missugune muu
datus nende sooviavalduselehtedele
sisse kanda.
Õiendus: Ijh. nr. 207.
Alguskirjale allakirjutanud:
O. Vaher,

Kolonelleitnant,
,

Viru maleva pealik,

Ringkiri.
Kõikidele üksuste pealikutele.
Palun esitada maleva staapi hil
jemalt 16. maiks s. a. pealikute nime
kirjad, kes soovivad osa võtta vahe
kohtunikkudena
Sakala sügismanöövrist 2.—4. okt.
G. Vaher.
kolonelleitnant,
Viru Maleva pealik.

Haljala kompanile.
Korraldan kontroll klassikat sed
vintpüssidest Haljala kompanile 10.
mail algusega kell 10.00 Pahnimäe
laskerajal. OsaVÕtta võivad algajad
ja II klassi laskurid. Laskerada lask
miseks korda seada relvur pealikul.
Ed. K a u r 1 a,

r. n.-leitnant,
II õppepiirkonna instruktori k. t

Ärakiri.
Käsukiri
Jõhvi malevkonnale.
Nr. 66.
,21. aprillil 1936. a.
Jõhvis.
I§ 1.

Avaldan teadmiseks Malevkonna
juhatuse otsuse 18. aprillist s. a. esi
tajate kogu peakoosoleku kokkukut
sumise kohta.
Esitajate kogul kokku tulla Malev
konna staapi 10. mail s. a. kell 12
päeval järgmise päevakorra aruta
miseks :

1) Koosoleku avamine.
2) 1935/36. aasta aruande' kinni
tamine.
3) Puhtakasu kasutamise otsusta
mine.
4) 4936/37. a. eelarve vastuvõt
mine.
5) Valimised põhikirja järele.
6) Läbirääkimised.
Kompaniide ja Jõhvi alevi patarei
pealikutel saata esitajaid põhikirja
kohaselt osaVõtma koosolekust,
§ 2.
Malevkonna revisjoni komisjonil
enne koosolekut 1936/36. aasta aru
anne ja eelarve läbivaadlata.

§ 3.
Laskurklubi omavahelistel laskevõistlustel 3 .mail s. a. 4.-da üksiku
jalaväe pat. laskerajal määran koh
tunikkudeks kapt. N. Vildenau ja si
de pik. V. Härtma. Jõhvi valla kompa
ni ja Jõhvi al., patarei pealikutel
määrata laskeVõistlustele kohtunik
kude käsutusesse kummagist üksu
sest kaks vormis malevlast. Kohtu
nikkudel ja määratud mälevlastel il
muda laskerajale hommikul kell
0900.
Alguskirjale allakirjutanud:
Toomel,

Jõhvi malevkonna pealik.

Teadaanne Jõhvi malevkonna
laskeklubile.
Jõhvi malevkonna laskeklubi oma
vahelised lask evõistlu sed peetakse 3.
V 1936. a., algusega kell 09.00, IV
üks. jalaväe pataljoni laskerajal Jõh
vis, järgmistel aladel: täiskal. vint
püss, väikekal. püss ning püstol.
Võistlustest võivad osa võtta kõik
klubiiiikmed, kellel tasutud liikme
maks.
Klubi pealik.
Kaitseliitlasele Eesti nimi!
Iga päevaga võtab enam hoogu ni
mede eestistamisaktsioon, mis taot
leb suurt ja õilsat sihti — kooskõlas
tada eestlaste perekonnanimi rahvu
sega. Sellele tööle kutsutakse raken
duma kõiki kodanikke selgitustööks
teiste juures, kuid eelkõige endä pe
rekonnanimele eestilise kuju andmi
sele, et meid nimede järgi otsustades
ei võidaks pidada säkslasteks või mõ
ne muu võõra rahvuse liikmeks ega
teha ebaõigeid ja meie riiklikule ise
olemisele kahjulikke järeldusi eest
laste suhtumisest rahvusküsimusile

ja sümpaatiatest võõraile rahvaile
ning kultuurile.
Selles suures rahvuslikus aktsioo
nis õn kä kaitseliiduiperel suur üles
anne täita. Kaitseliidupere õn end
seni näidanud riiklik-rahvuslikes kü
simusis teadlike ning teotahteliste
riigikodanikena, kes walmis ja suu
teline Võitlema mitte üksi materiaal
sete relvadega vaid kä vaimumõõgaga — sõna ja südamega iga hea eesti
asja eest. iSedä näitas kujukalt kä
äsjamöödunud rahwahääletus, mille
kordaminekus oli kaitseliidul tunnus
tatav osatähtsus.
Kõnesolev nimede eestistamisaktsioon õn jällegi üks lahinguid käi
masolevas võitluses kõige rahvusliku
ja omapärase aukohale seadmiseks.
Võitlusse kutsutakse meist igaüht ja
ma usun, et keegi meist ei keeldu,
vaid täidaib käsuta ja sisemisest tun
gist aetuna oma kohuse, mis pole
raske. Enne kui meie läheme aga
rünnakule Võõra vaimu vastu teiste
juures, peame kõigepealt maha indi
viduaalvõitluse iseendis ükskõiksuse
vastu, mis seni kahjuks paljudes
meis valitsenud rahvuslike ürituste
suhtes. Pole kahtlust, et meie selle
siseheitluse Võidame ja aitame siis
nii eeskujuga kui kä sõnalise selgi
tustöö ning kaasabiga uute nimede
leidmisel, seda sama teha kä teistel,
et Võiksime eeloleval võidupühal mä
lestada Võnnu võidu kõrval võitu
meie enda siseilmas Võõrapärase
eelistamistahte üle.
Pööran käesolevaga kaitseliidu-pere, eestkätt nende Rakvere I malev
konna kaasvõitlejate poole, kes pole
veel jõudnud Või suutnud otsustada
oma võõrapärastest nimedest loobu
mist. Pidagem maiha endas Võitlus ja
selle võitluse võiduna Võtkem uus,
eestiline perekonnanimi. Sellega ai
tame kindlustada eestluse positsiooni
ja kaudselt kä riiklikku iseolemist.

Meil pole põhjust enam kurta eesku
ju puudumise üle — meie lugupeetud
malevkonnapealik õn juba enda seni
sele võõrapärasele nimele kuuluta 
nud surmaotsuse ja nimemuutmise
sooviavalduse esitanud. Sama õn tei
nud kä teisigi nimekaid tegelasi kait
seliidu perest. Ja kui kä kusagil puu
duvad veel eeskujud, kas oma amet
konnas või mujal mõju ringkonnas,
siis ei sega see meid veel põrmugi
ega õigusta loiuks jäämist. Täidame
nimede muutmise alal eestlase auko
huse ja anname ise eeskuju, mis viib
lõpuks kä needki kaasa, kellelt seni
vast oleme oodanud endale eeskuju.
Selleks rahvuslikuks Võitluseks
head tahet ja palju jõudu !
E. Lesse 1,

Rakvere 1. mlvk, prop. pik. kt,

Teadaanne.
Kaitseliidu peastaap õn konstruee
rinud ,, rahva" gaasikaitse torbiku,
mis õn oma hinnalt kättesaadav ja
see juures rahva g-torbiku nõuetele
täiesti vastav.
Selle torbiku tellimise hind õn kr.
5 :70 Jk. ilima torbiku kotita. Torbiku
koti hind õn umbes 50 sendi ümber
tükk. Kaitseliidu ülem käskis selle
g-torbiku Võtta kaitseliidus tarvitu
sele rahva g-torbikuna ja selle levita
mist propageerida.
Nimetatud g-torbiku tellimist võ
tab vastu maleva staap hiljemalt 1.
augustini s. a.
Tellimise juures tuleb ära tähen
dada torbiku mõõt (väike, keskmine,
suur) ja totbiku hind maleva staapi
sisse maksta.
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Teadaanne.
Teen teatavaks, et naiskodukaitse
keskjuhatuse loterii võite õn lange
nud Viru ringkonnas müüdud pileti
tele järgmiselt:
Võit nr. 138 pilet 11141 — villane
rätik.
Võit nr. 180 pilet 11282 — karp
hõbedat (2 asja).
Võit nr. 10 pilet 111302 — kiipsetusvorm.
Võit nr. 8 pilet 11712 — kohviserviis.
Võit nr. 152 pilet 110117 — kandik.
Võite Võib kätte stada Viru male
va staabist alates 16. maist s. a.
H. M a 11 a,
Viru Ringkonna esinaine.

Malevlased ja naiskodukaitse
liikmed.
„Viru Malevlase" toimetus palub
lugejaskonda häälekandja tellimise
raha „Viru Malevlase" toimetusele
ära saata.
„Viru Malevlase" toimetus.

G. Vaher,
kol.-ltn.
Viru Maleva pealik,

A. T i i m u s.
j

sekretär.

Surma läbi lahkunud jao pealikut
nooremallohv.

EDMUND TARTUD
mälestab leinas
K.-L. Rägavere kompanii ja
Naiskodukaitse Rägavere jaoskond.

Vastutav toimetaja: G. Vaher.

.ühistrükikoda Rakveres" trükk 1986. a.

Väljaandja: Viru Maleva Staap.

