Toimetus ja talitus:
Rakvere, Viru Maleva staap.
Telefon

8.

Ilmub kaks korda kuus.

K.

L.

tellimise hind:
postiga 1 kroon aastas.

Kuulutuste hind:

Tellimisi võtavad vastu peale maleva
staabi kõik kompaniide päälikud
ja naiskodukaitse jaoskondade
esinaised.

Kuulutuste küljel 3 s. veeru mm.
Esiküljel............ 8 „
„
,
Teksti sees ... 12
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KNL

Reedel, 2. juunil 1939. a.

Roela üks. rühmas:
I jao pealikuks — Heino Eduardi
p. Kiiver, arvates 1. juunist s. a.
Õiendus: ljh. nr. nr. 338, 301, 294,
324.
§ L
Uue vallaseaduse piiride koha
§ 3.
selt lugeda Kunda-Malla kompani
Lugeda lahkunuks elukoha muut
ümbernimetatuks
Kunda
valla mise tõttu dr. J. Kerge Maleva koos
kompaniks.
seisust ja Maleva staabi komando
Õiendus: ljh. nr. 289.
nimekirjast ja vabastatuks Naisko
dukaitse Viru Ringkonna arsti ko
§ 2.
Kinnitan pealikuid üksustes koh halt, arvates 1. juunist s. a.
Uueks Ringkonna arstiks kinni
tadele alljärgnevalt:
tan dr. Hilda Espenberg^, arvates
Varangu üksikrühmas :
2.
(Varangu)jao pealiku abiks — 1. juunist s. a.
õiendus: ljh. nr. 308.
Georg Reheluu, arvates 15. maist
§ 4.
s. a.
Lugeda Kaitseliidu uute liikmete
Rakvere 1 malevkonnas:
Kalevi kompani II rhm. pik. pidulikule vastuvõtule ilmunuks,
abiks — Leet Hermann, I jao pea pühaliku tõotuse andnuks ja Male
likuks — August Tinnuri, laske ju va koosseisu vastuvõetuks alljärg
hatajateks — rhm. pik. ahi Robert nevad Illuka kompani kaitseliitla
Ots, jao pik. Hermann Leet ja jao sed, arvates 24. veebruarist s. a.:
Arnold Augusti p. Soosalu, Karl
pik. Jakob Hermann; kõik arvates
Antsu
p. Tamm ja Albert Mein
12. maist s. a.
hardi p. Kasemets.
Rägavere kompani:
Õiendus: ljh. nr. 2373.
kompani relvurpealikuks — las
ke juhata ja Arnold Niinelt, arvates
§ 5.
14. maist s. a,
Lugeda Malevasse vastuvõetuks
II rühma IV jao pealikuks — ja arvata üksuste koosseisudesse
kaitseliitlasi j ärgmiselt:
Joh. Saare,
Roela üksikrühma koosseisu:
II rühma IV jao pealiku abiks —
Aleks. Allik,
kui uuesti kompani piiresse ela
I rhm. pealikuks — Aug. Samma, ma asunud — Hans Vomm ja Karl
I rhm. I jao pealikuks — Vam Kongi, arvates 1. maist s. a.
Kohtla-Järve kompani koosseisu:
bola Noorlind,
kui end. Narva Maleva kaitsel. —
I rhm. I jao pik. ahiks — Aug.
Veski,
Siegrid Etverk, arvates 15. maist
I rhm. II jao pealikuks — Elmar s. a.,
Tõevere,
•
kui end. Lüganuse komp. kaitsel.
I rhm. II jao pik. abiks — Rudolf — Nigul Külvik, arvates 15. maist
Malva,
s. a.,'
kui end. Vihula komp. kaitsel. —
I rhm. III jao pealikuks —- Joh.
Tiinas,
Richard Sipria, arvates 15. maist
I rhm. III jao pik. abiks — Joh. s. a.,
Orro,
kui end. Küttejõu üks. rühma
I rhm. IV jao pealikuks — Väino kaitsel. — Nikolai Soomer, arvates
Allak,
15. maist s. a.
Rakvere 1 malevk. Kalevi kom
I rhm. IV jao pik. abiks — Jaan
Podar,
pani koosseisu:
kui end. kaitsel. — Aleksander
arvates 14. maist s. a.
VIRU

MALEVALE
Nr. 15.
Rakveres, 31. mail 1939. a.

XI aastakäik.
Lilbok, arvates 17. maist s. a.
Kiviõli kompani koosseisu loet.
liikmeks:
kui end. Narva Maleva kaitsel. —
Erich Bauer, arvates 27. veebr. s. a.
Tudu üks. rühma koosseisu toet.
liikmeks :
kui end. kaitsel. — Aleksander
Juhani p. õunapuu, arvates 17.
maist s. a.,
kui end. Rakvere I mlvk. kaitsel.
— Erich Tiituse p. Luuk, arvates 5.
maist s. a.
Kohtla kompani koosseisu:
kui end. Narva Maleva kaitsel. —
Rein Parmas, arvates 15. maist s. a.
õiendus: ljh. nr. nr. 15, 2284.
§ 6.
Maleva koosseisust ja üksuste ni
mekirjadest mahakustutada kaitse
liitlasi järgmiselt:
Varangu üks. rühma nimekirjast:
Sõjaväeteenistusse mineku tõttu
— Johannes Soppi, arvates 1. apr.
s. a.
Salla kompani nimekirjast:
Sõjaväeteenistusse mineku tõttu
— Helmuth Peets, arvates 1. 3. s. a.,
elukoha muutmise tõttu — Karl
Tammiksaar-Tamberg, arvates 1.
apr. s. a.
Rägavere kompani nimekirjast:
elukoha muutmise tõttu — Elmu
Toomsalu, arvates 01. 04. s. a.
Tudu üksikrühma nimekirjast:
elukoha muutmise tõttu — Paul
Kuusemäe ja Vassili Muravlev, ar
vates 01. 05. s. a.,
haiguse pärast — Mart Muldma,
arvates 01. 04. s. a.
Rakvere I malevkonna koos
seisust:
majanduslistel põhjustel — toet.
liige Martin Ups, arvates 11.05. s.a.,
elukoha muutmise tõttu — Hugo
Männik (G. üks. rhm.), arvates
01. 05. s. a.
Kohtla kompani koosseisust:
omal soovil — Harald Koha, ar
vates 15. maist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 33.

§ 7.
Lugeda Malevasse vastuvõetuks
ja arvata Ringkonna ja jaoskon
dade nimekirjadesse liikmeid allj ärgnevalt:
Võhri j a jaoskonna koosseisu:
kui end. liige — Leida Sepas
(Elhi), arvates 18. maist s. a.
Roela jaoskonna koosseisu:
Leida Liivamaa ja Järda Aimse,
arvates 07. maist s. a.
Kiviõli jaosk. koosseisu:
Miina Rütmann, Irma Müür ja
Marta Volke, arvates 16. maist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 28.
'§ 8.
Maleva koosseisust, Ringkonna ja
jaoskondade nimekirjadest mahakustutada liikmeid alljärgnevalt:
Kiviõli jaoskonna koosseisust:
elukoha muutmise tõttu — Adele
Kütt, arvates 23. maist s. a.
Roela jaoskonna koosseisust:
tegevusest mitteosavõtmise tõttu
— Natalie Pilli, arvates 7, maist s.a.
Õiendus: ljh. nr. 32, 28.
§ 9.
Vabastan
Rägavere kompanis
pealikuid kohtadelt alljärgnevalt:
II rühma pik. abi — Elmu Toom
salu, arvates 1. apr. s. a.,
I rühma pealiku kohalt — K.
Saarpuu,
I rühma I jao pik. kohalt — J.
Innas,
I rühma I jao pik. abi kohalt —
J. Orro,
I rühma II jao pik. kohalt —
J. Saare,
T rühma II jao pik. abi kohalt —
A. Tasane,
I rhm. III jao pik. kohalt —
A. Allik,
arvates 14. maist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 338.
'§ 10.
Kinnitan Rägavere kompani II
rhm. pealiku abiks Eduard Laks’i,
arvates 1. apr. s. a.
Õiendus: ljh. nr. 338.
§ IL

Lugeda üleviiduks elukoha muut
mise tõttu kaitseliitlasi alljärgne
valt:
Varangu üks. rühma kaitseliitla
ne Aavo Salumäe — Sõmeru kom
pani koosseisu, arvates 1. apr. s. a.
Kiviõli kompani kaitsel. Toomas
Pärnapuu — Kohtla-Järve kompani
koosseisu, arvates 15. maist s. a.
Maleva staabi sidekomando kl.
Maks Porila — Jõhvi malevk. side
komando koosseisu, arvates 26.
maist s. a.
Õiendus: ljh. nr. nr. 336, 15, 33.
§ 12.
Avaldan 22. aprillil s. a. Jõhvi
kirikus vannutamisest osa võtnud
Jõhvi jaoskonna liikmete nimekirj a:

Marta Sildnik, Ello Talvar, Maia
Pihlak, Leida Tammelaan, Aliine
Kuldvere, Malle Rooks, Marianne
Lust, Magda Anbus, Meta Sööt,
Mare Ilves, Pauline Rachval, Elisa
beth Reiljan.
Õiendus: ljh. nr. 284.
§ 13.
Avaldan 18. mail s. a. Kiviõli
Peetri kirikus vannutamisest osa
võtnud Kiviõli jaoskonna liikmete
nimekirja:
H. Piirimaa, O. Lainevool, M.
Odar, J. Moldov, E. Aren, E. Klaman, H. Kasemets, E. Lehela, A.
Osipova, L. Aur, J. Kaljumäe, A.
Sikora, L. Paarits, M. Roots, L. Pär
naste, O. Viller, A. Lasareva, E.
Unus, H. Kusmik, E. Jurtom, H.
Lekk, L. Prööm, E. Kustin, N. Lau
ri, V. Silm, H. Mändmaa, H. Salun,
A. Kopvillem, M. Kudi, E. Suviste,
V. Saitor, M. Rütmann, M. Volke, H.
Ambus, A. Kask.
Õiendus: ljh. nr. 319.
§ 14.
Vabastan Rakvere I malevkon
nas Kalevi kompani II rühma I jao
pealiku kohalt Hermann Leet’i, ar
vates 12. maist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 302.
§ 15.
Lugeda Kohtla kompani kl. Evald
Teras tegevliikme kohustest vabas
tatuks ja arvata toetajaks liikmeks,
arvates 15. maist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 33.
i§ 16.

Lugeda Jõhvi valla kompani toe
taja liige Bernhard Ruusma (Ross
mann) tegevliikmeks, arvates 1.
juunist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 322.
§ 17.
I. kompani kaitsel. Müür Volde
mar lugeda isiku enda soovil Ka
levi kompani nimekirja, arvates
12. maist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 298.
§ 18.
Lugeda üleviiduks elukoha muut
mise tõttu mlvl. A. Tinnuri Jõhvi
malevk. nimekirjast Rakvere I ma
levkonna Kalevi kompanisse, arva
tes 17. maist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 298.
§ 19.
Naiskodukaitse Jõhvi jaoskonna
liikmed kandsid ette, et nemad õn
oma perekonnanimed abiellumisel
muutnud:
Liidia Veevo — Liidia Käbin’iks
ja Maia Pihlak — Maia Linnamägi’ks, missugused muudatused
nende teenistuslehtedesse kanda.
Õiendus: ljh. nr. 284.
§ 20.
Nimede muutmise seaduse alusel
õn oma nime muutnud Vihula kom
pani kaitsel. Georg Volmüller —

Kusto Palmar’iks, missugune muu
datus tema teenistuslehte kanda.
Alguskirjale allakirjutanud:
G. Vaher.
kolonelleitnant,
Viru Maleva pealik.

KÄSKKIRI
VIRU MALEVALE.
Nr. 16.
1. juunil 1939. a. Rakveres.
§ L
Lugeda Kunda üksikkompani ürnbemimetatuks Kunda linna kompani.ks, arvates 1. juunist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 361.
§ 2.
NKK Pada jaoskond lugeda iimbernimetatuks NKK Rägavere II
jaoskonnaks, arwates 1. juunist s. a.
Õiendus: ljh. ni*. 90.
§ 3.
Lugeda Malevasse erakorraliselt
vastu võetuks n. ltn. Martin Hunt ja
arvata Jõhvi malevk. staabi koos
seisu, arvates 15. maist s. a. Ühtlasi
kinnitan n. ltn. Martin Hunt’i Jõhvi
malevkonna õppepealikuks, samast
ajast arvates.
Õiendus: ljh. nr. 356.
'§ 4.
Kinnitan üksustes kaitseliitlasi
kohtadele järgmiselt:
Tudulinna kompanis: I rühma
3. jao pealikuks — Edgar Roost, ar
vates 1. juunist s. a.
Sõmeru kompanis: Aluvere-Arkna
rühmas — 1. jao pealiku abiks Rein
Luhaväli ja 2. jao pealiku abiks —
Joh. Ong; arvates 1. juunist s. a.
Õiendus: ljh. nr. 359 ja 366.
§ 5.
Lugeda Malevasse vastu võetuks
ja arvata üksuste koosseisudesse
kaitseliitlasi järgmiselt:
Rakvere valla kompani koosseisu:
Rudolf Pajo, arvates 14. maist s.
a. — toetajaks liikmeks.
Tudulinna kompani koosseisu: RuRudolf Sild — kui sõjaväest tagasi
tulnud, arvates 1. juunist s. a.
Haljala kompani koosseisu:
Endel Pukspuu ja Evald Länts —kui sõjaväest tagasi tulnud, arvates
30. maist s. a.
Illuka kompani koosseisu:
1. Edgar Madissoo — kui endine
P.-Peipsi üiksikrühma kl., arvates 1.
juunist s. a.
2. Johannes Põder — kui endine
Jõhvi valla komp. kl., arvates 1.
veebr. s. a.
3. August Madissoo, kui endine
Paasvere komp. kl., arvates 16. ap
rillist s. a.
4. Otu Kalvet — kui sõjaväetee
nistusest vabanenu, arvates 7. märt
sist s. a.

3. koht — pik. Uno Haho,
KÄSKKIRI .
õppurkomp., tagaj. — 8 tab. (68
RAKVERE 1. MALEVKONNALE.
Sis1> S ci'
s.) auhind —- tuhatoos.
Nr.
1.
õiendus: ljh. nr. 15, 358, 364.
II klassi ja algklassi mees
30. mail 1939. a., Rakveres.
§ 6.
konnad.
Maleva koosseisust ja üksuste ni
§ 1Avaldan malevkonna XIV aasta 1. koht — õppukomp. meeskond
mekirjadest kl,
maha kustutada
päeva võistluste tagajärjed:
järgmiselt:
koosseisus: A. Romman, T. Too
A. Laskevõistlused.
Kunda linna üksikkompani koos
me, A. Sepp, A. Allvee, L. Ney,
1. Küttidele.
A. Kommel — 55 tab. (426 s.).
seisust :
Elukoha muutmise tõttu — Ott 1. koht — pik. Juhan Henno,
2. koht —- 1. kompani meeskond
VR 11/3 — Kalevi komp., taga j.
Oks, arvates 26. maist s. a.
koosseisus: J. Pagi, A. Kaasik— 130 pkt.; auhind — kristallIlluka kompani koosseisust:
mäe, A. Ader, H. Nõmtak, J.
karaffe.
Elükdha muutmise tõttu — Ru
Soon ja E. Maasalu — 55 tab.
dolf Silmato, arvates 1. märtsist s. 2. koht — pik. Valter Karuks,
(418 silma).
Kalevi komp., tagaj. — 120 pkt.; 3. koht — Kalevi komp. meeskond
a., Hugo Uutma, arvates 16. märt
auhind — kristall tuhatoos. '
sist s. a., Villi Aips, arvates 1. april
koosseisus: P. Tingas, H. Kesk
list s. a., Heinrich Aps, arvates 1. 3. koht — pik. Jakob Hermann,' >
küla, J. Kommel, L. Rikken, J.
Kalevi komp., tagaj. — 70 pkt.;
aprillist s. a., Ülo Juudas, arvates 1.
Ohtla ja M. Remmel — 46 tab.
auhind — diplom.
aprillist s. a. ja Otu Kalvet, arvates
4. koht — „G.“ üksikrühma mees
2. Esilaskurid ja I kl. laskurid.
1. aprillist s. a.
kond — 43 tab.
1. koht — mlvl. Richard Mällo,
Õiendus: ljh. nr. 360 ja 33.
R. Sõjalise iseloomuga
Kalevi komp., tagaj. — 170 pkt.;
§ 7võistlused.
auhind — lauaplokk.
Nimede muutmise seaduse alusel
1. Sõjaline kolmevõistlus.
õn oma eesnime muutnud Põhja- 2. koht — mlvl. Sulev Kuur,
1. koht — mlvl. Richard Mällo,
1. komp., tagaj. — 141 pkt.; au
Peipsi üksikrühma
kl. Meinhard
Kalevi komp., aeg — 2 m. 55 s.;
hind — kristallkast.
Alavere — Meldo’ks, missugune
auhind — lauakell.
muutus tema sooviavalduselehele 3. koht — pik. Erni Rünne,
2. koht — mlvl. Lembit Rääbus,
Kalevi komp., tagaj. — 126 pkt.;
sisse kanda.
„G.“ üksikrühm, aeg — 3 m. 41
auhind — Soome puss.
Õiendus: ljh. nr. 346.
sek.; auhind — käsikohver.
3. II klassi laskurid ja algajad.
Algukirj ale altakir j utanud:
3. koht — mlvl. Arnold Mägi;
1. koht — mlvl. Aimar Romman,
„G.“ üksikrühm, aeg — 4 m. ;4 s.;
G. Vaher.
Õppurkomp., tagaj. — 100 pkt.
auhind — termospudel.
kolonelleitnant,
(84 s.); auhind — nahk laua
Maleva pealik.
Me es konnad:
plokk.
—O—
1. koht — „G“ üksikrühma mees
2. koht — pik. Aksel Toome,
KORRALDUSED
kond, keskmine aeg — 4 m. 0,3 s.
Õppurkomp., tagaj. — 100 pkt. 2. koht — Kalevi komp. meeskond,
II ÕPPEPIIRKONNALE.
(82 s.) ; auhind — paberinuga.
Nr. 2.
keskmine aeg — 4 m. 10,6 sek.
3.
koht
— pik. Arnold Ader,
25. mail 1939. a.
Rakveres.
3. koht — õppurkomp. meeskond,
1. komp., tagaj. — 100 pkt. (79
§ L
keskmine aeg — 4 m. 31,3 sek.
1.
mail 1939. a. peetud Kadrina s.); auhind — hõbe manseti 4. koht — 1. kompani meeskond,
nööbid.
malevk. laskespordiklubi sisemisel
keskmine aeg — 4 m. 35,0 sek.
4.
koht — pik. Jüri Soon,
laskevõistlusel v.-kal. vintpüssist
2. Jalarännak 6 km.
1. kompani, tagaj. — 100 pkt. 1. koht — mlvl. Ev. Rätsep,
tulid neljale esimesele kohale all
(78 s.); auhind — kamm.
järgnevad klubi liikmed ja kandi
'■ 1. komp., aeg — 32 m. 45 sek.;
5.
koht
— mlvl. Julius Ploom,
daadid:
auhind — kristallkaraffe.
“G.“ üksikrühm, tagaj. 100 pkt. 2. koht — mlvl. Heinrich Lepp,
1. Tarm, Tauno
273 punkti.
(76 s.); auhind — shokolaadi2. Augjärv, Gustav
243
„
„G“ üksikrühm, aeg — 36 ni. 51
karp.
3. Soovere, Johannes 223
„
sek.; auhind — Alpaka peeker.
6. koht — mlvl. Heino Keskküla,
4. Rillo, Alfred
223
„
3. koht — mlvl. Aimar Rommann,
Kalevi komp., tagaj. — 100 pkt.
Esimesele kohale tulnu omandas
õppurkomp., aeg — 42 m. 56 s.;
(76 s.); auhind — tuhatoos.
rändauhinnana v.-kal. v.-p. ja tei
auhind — pooltosinat väikseid
4. Väikekaliibri püss.
sed
individuaal-auhindu.
Tänu
klaase.
võistle j aile, kohtunikele ja klubi 1. koht — pik. Ants Sepp,
Meeskonnad:
õppurkomp., tagaj. — 261 silma, 1. koht — ,,G“ üksikrühma mees
pealik T. Tarmile, kelle hool tagas
auhind — väike hõbekarikas.
võistluse kordamineku.
kond, keskmine aeg 41 ni. 32 sek.
2. koht — pik. Uno Haho,
§ 2.
2. koht — õppurkomp. meeskond,
õppurkomp., tagaj. — 260 silma,
21. mail 1939. a. Hill] al peetud
keskmine aeg — 43 ni. 11,6 sek.
auhind — hõbe sulepea.
II õppe piirkonna üksuste vahelisel
3. koht — 1. kompani meeskond,
3. koht — pik. Juhan Henno,
patrullvõistlusel tulid kohtadele:
keskmine aeg — 43 ni. 37,3 sek.
Kalevi kmp., tagaj. — 259 silma,
1. kohale Kadrina mlvk.
3. Jalgrattarännak 25 km.
auhind — v.-kal. püssi padrunid.
Undla komp. patrull 66 pkt.
5.
Püstol.
1.
koht
— Karl Korni, 1. komp.,
2. kohale Haljala mlvk.
1.
koht
—
pik.
Jakob
Hermann,
aeg
—
50 min. 25 sek.; auh. —
Vihula komp. patrull 57 pkt.
Kalevi komp., tagaj. — 9 tab.
suur karikas.
3. Haljala mlvk.
(80 s.); auhind — nahk raha- 2. koht — Arnold Mägi, „G“ üksik
Aaspere k. patrull 42 pkt.
task.
rühm, aeg — 52 min. 54 sek.;
Tänan võistlejaid ja kohtunikke
2. koht — pik. Juhan Henno,
auh. — kohver.
tehtud töö ja vaeva eest.
Kalevi komp., tagaj. — 9 tab. 3. koht — Paul Lepp, „G“ üksik
G. Soode n,
(71 s.); auhind — kristall tuha
rühm, aeg — 54 ni. 55 s.; auh. —
leitnant,
toos.
Il õppepiirkonna instruktor.
pooltosinat väikseid klaase.
5.

Mart Uusküla, arvates 11. mart-

Meeskonnad:
1. koht — 1. kompani meeskond,
keskmine aeg — 54 m. 31 sek.
2. koht — „G“ üksikrühma mees
kond, keskmine aeg — 55 min.
33,8 sek.
3. koht — Kalevi komp. meeskond,
keskmine aeg — 61 min. 38,3 s.
§ 2.
Kõigil võistlusaladel tulid malev
konna allüksused kohtadele:
1. kohale — Kalevi kompani —
26 punktiga.
2. kohale — õppurkompani —
21 punktiga.
3. kohale — „G“ üksikrühm —
19 punktiga.
4. kohale — 1. kompani —
19 punktiga.
§ 3.
Avaldan kõigile kohtunikkudele,
korraldajatele ja võistlejatele pal
ju tänu võistluste eduka ja korrali
ku läbiviimise eest.
V. Krimm,
lipnik,
Rakvere I malevkonna pealik.

TEADAANNE.
Kl. Rakvere 1. malevkonna suvilaager ja õppepäev peetakse Sämil
17. ja 18. juunil 1939. a.
Kohalesõit toimub veoautodel.
Kogumine malevkonna staabi
ruumes 17. juunil 1939. a. kell 16.00.
Osavõtt kõigile malevkonna liik
metele kohustuslik.
Puudumisest mõjuvatel põhjus
tel, Kl. kodukorra '§ 80 järgi, teata
da rühmapealikutele 15. juuniks
s. a.
Ilmuda kõigil kl. vormis, relvaga.
Kaasa võtta magamistekk, sööginõu, teekruus, lusikas ja võileivad
18. 06. s. a. hommikuse kohvi
juurde.
V. K r i m m,
lipnik,
malevkonna pealik.

JAOSKONDADE ESINAISTELE.
I.
Palun Ringkonnale hiljemalt 10.
juuniks s. a. ära saata NKK albumi
tellimis-kviitungi raamatute kont
sad ja tellimiste raha.
II.
Teatan, et Ringkonnalt võib saa
da NKK vormi s u k k e.
Samuti õn Ringkonnal müügil
NKK kirjablokke ä kr. 1.— ja kr.
0.80 komplekt, NKK embleemiga
varustatud peenrahakotte ja na
hast taskublokke.
III.
Jaoskondi, kellel veel tasumata
jaosk. liikmete nimekirja raamat,
palun raamatu hind kr. 3.60 Ring
konnale üsna pea ära saata.
H. M a 11 a,
Ringikonna esinaine.

Kõigile mlvk. pik., vanakotkastele
ja vanahaugastele.
Avaldan siinjuures teadmiseks ja
täitmiseks Peastaabi ringkirja nr.
29-N — 15. maist 1939. a.
Rakveres, 23. mail 1939. a. Nr. 22.
V. Külaots,
kolonelleitnant,
N. K. Viru Maleva pealik.

A. Toome,
kg-

Maleva instr.

Kõigile noorte kotkaste malevate
pealikuile.
Kevade saabumisega avaneb jär
jest rohkem võimalusi meie ette
võtteid viia välja vahasse loodusse.
Korrakindlad noorte kotkaste ük
sused kasutavad liiklemiseks kind
lat rivikorda ja rõõmustavad sel
lega kõiki tõsiselt mõtlejaid koda
nikke.
Sel puhul olgu veel kord meele
tuletatud, et noored kotkad rivistamisel asetavad väiksemad poisid
paremale tiivale resp. marsikolonnis selle etteotsa. Sellega hoidu
takse marssimisel nooremate poiste
ülepingutusest ja tabatakse noor
tele vajalik sammu pikkus.
Palun Teid jälgida, et kõigil rivilistel esinemistel sellest korrast
kinni peetakse.
J. Tedersoo,
Peastaabi ülem.

N.K.

Viru Maleva vanema
käskkiri.
Nr. 27.
Rakveres, 01. mail 1939. a.
§ 1.
Minu ksk. nr. 26 § 6 tekkinud eksi
tuse tõttu lugeda V.-Maarja mlvk.
Kiltsi rühma pk. H. Lainvee lõpeta
nuks salgajuhtide kursuse rahulda
va hindega, mitte kuulanuks.
§ 2,.
Avaldan väljavõtte Noorte kotkas
te vanema käskkiri nr. 119 § 1:
„Avaldan 'teadmiseks 1938. a. sü
gisel korraldatud noorkotkaliku „Alati valmis!“ võistluse tagajärjed:
A. Kinnitan Noorte kotkaste pari
maks rühmaks 1938. a. „Alati val
mis !“ võistluses Pärnu Maleva Lem
bitu" rühma, kes saavutas 12-ne
võistleva noore kotkaga kokku 1427
punkti, mis andis rühma keskmise
na 118,92 punkti (1937. a. parima
rühma tagajärg oli 112,62 p.). Üksi
kute võistlusalade keskmistena saa
vutas rühm: morse tähestiku tund
mine (I) 25,3 p., enese mõõdete tund
mine (II) 23,8 p., sõlmede sidumine
(III) 28,8 p., kivi kaugusvise hooga
(IV) 19,2 p. ja lõkke tegemine (V)
21,8 punkti.
Üleriiklikus paremuse järjekorras

järgnevad üle 100 punkti keskmi
sega :
V kohale Viru/V.-Maarja rühm
112,20 p.
B. Kinnitan malevate 1938, a.
võistluse parimaks rühmaks:
Viru — Väike-Maarj a/V.-Maarj a
rühm 112,20 p.
Võistlusalade järele osutusid malevais parimaiks rühmadeks (rooma
numbrid tähendavad: I — morse tä
hestiku tundral., II — enese mõõdete
tundral., III — sõlmede sid-urai., IV —
kivi kaugusvise hooga, V — lõkke te
gemine).
Viru — Väike-Maarj a/V.-Maarja
rühm — I, II, III ja V;
Rakvere II/Aluvere rühm — V.
D. Kinnitan 1938. a. „Alati val
mis!" võistluses maleva parimateks
noorteks kotikasteks (arv 1 klambreis
märgib malevas 100 või rohkem
punkti saavutanud noorte kotkaste
arvu).
Viru — V.-Maarja/V.-Maarja rüh
mast — pk. Olev Hõlpus — 120 p.
(26),.
„§ 3." Määran „Alati valmis!"
1938. a. võistlustingimuste kohaselt
auhinnad järgmiselt:
1) Härra Riigivanema rändauhin
na — „Hermesi" manmonkuju —
järgmise võistluseni Pärnu Maleva
„Lembitu" rühmale, kelle nimi ränd
auhinna juurde kinnitatakse ja kel
lele antakse üleriikliku üldvõitja dip
lom.
3) Härra Riigivanema rändauhin
na koopia — „Hermesi“ väikese kuju
—- koos vastava diplomiga järgmise
võistluseni iga Maleva parimale rüh
male järgmiselt:
Viru — V.-Maarja/V.-Maarja rüh
male — I korda võidetuna.
§ 3.
Avaldan kõigile Malevast osavõt
nud rühmajuhtidele ja noortele hea
de tagajärgede saavutamise eest
tänu!
§ 4,

Kinnitan laskurringi koosseisud
alljärgnevalt:
Võsu merirühma laskurring: —
laskejuhataja pik. R. Raudla:
Kp. H. Juurse, kp. K. Romm, kp.
R. Stahl, kp. E. Isop, kp. A. Hallikmaa, pk, B. Tart, kp. R. Kasemägi,
kp. L'. Leemets — arvates 01. 10.
38. a.
Simuna laskurringi koosseisu:
pk. V. Kümnik — arvates 20. 03.
39. a.
ä
Kahula laskurringi koosseisu:
pk. E. Klaus, L. Suurikivi, T. Saa
muel, K. Jümas — arvates 15. 04.
39. a.
(Järgneb.)

