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Käskkiri
Kaitseliidu Tallinna
Malevale
02. 06. 37. a. nr. 19.
§ 1.
Võidupühal, 23. 06., saadab hra
Riigivanem -kõikidesse maakonda
desse ja linnadesse läkituse koos te
ma poolt süüdatud põleva tõrvikuga.
Nende -edasitoimetamine õn pandud
Tallinna Maleva peale.
Võidutulede saatmist teostab Kerge-diivisjon mootorratturitega.
Võidutule (tõrviku) süütamine
hra Riigivanema poolt toimub 23.
06. kell 0830 'Kadrioru lossi esisel.
Süütamise tseremoonia toimub ma
leva ja kõigi allüksuste lippude ja
aukompaniide juuresolekul.
Tseremooniast võtavad osa Ika
Tallinna; kõigi seltskondlike -organi
satsioonide lipud.
Aukompaniide 1 im-oodustamiseks
■saata 23. 06. kell 0650 maleva staa
bi hoovi kõikide allüksuste lipud
ja kaitseliitlasi vahiteenistuse vor
mis ühe rühmapealiku juhtimisel
järgmiselt: Põhja malevik. 40, Lõu
na malevk. 40, Idla malevk. 30, Ka
levi malevk. 40, Toompea malevk.
40, Sadama malevk. 30, Raudtee üks.
pat. 30, üksik kuulipiild. komp. 10,
Side komp. 10 kaitseliitlast.
Maleva ja Kalevi malevkonna orkestreil olla samal lad al kohal maleva
staabi hoovis.
Kerge-divisj oni
mootorrattureil
koguneda maleva staabi hoovi kell
07150, kust välja sõita säärase ajaar
vestusega, et nad jõuaksid Kadri
oru lossi -ette kell 0820.
25. 06. toimub tagasi!jõudnud
mootorratturite poolt maakondadelt
ja linnadelt hra Riigivanemale saa
detud sümboolse tervituse edasiand
mine.
Tseremoonia juures viibib maleva
aukompanii. Selle kompanii moodus

tamiseks saata 25. 06. kell 1830 ma
leva staabi hoovi kõikide allüksuste
lipud ja kaitseliitlasi ühe rühmapea
liku juhtimisel järgmisel arvul:
Põhja malevk. — 20, Lõuna malevk.
— 20, Ida malevk. — 10, Kalevi
malevk. — 20, Toompea malevk. —
30, Sadama im-alevk. — 20, Raudtee
üks. pat. — 20, üiksik. Ikuulip. komp.
— 10, Side komp. — 10 Ikaitseliitiaisit.
Maleva orkestril ja Kerge-divisjoni mootorrattureil koguneda sinna
samal kellaajal.
Lipukandja ja kaks assistenti ma
leva lipu juurte 23. ja 25. 06. mää
rata Toompea malevkonnast.
§ 2,

20. 06. toimub Talumas järjekord
ne laskevõisitlus Tallinna ja Helsingi
malevate vahel.
Võistluse üldkorraldajaks määran
maleva van.-instruktoir kapt. H. Hirvelaame VR. H/3. Tulejoone ikorraldajaks n.-iinstr. leiitn. J. Almann ja
märklaudade korraldajaks n.-instr.
Itn. J. Masso.
Võistluste sekretäriks maleva sek
retäri A. Tähe.
Näitajaid, laskude märkijaid ja
abijõu-de saata üksustel järgmiselt:
Laupäeval, 19. 06., kell 0900 ma
leva laskerajale igast üksusest ä 2
meest Itn. J. Masso käsutusse.
Pühapäeval, 20. 06., kell 0830 ma
leva laskerajale Itn. J. Masso käsu
tusse näitajaid: Põhja malevk. —
10 lk/11, märklaudade nr. nr. 2—11
peäle; Lõuna malevik. — 10 k/l.
märklaudade nr. nr. 12)—21 peäle;
Raudtee üks. pat. — 10 k/l. märk
laudade nr. nr. 22—31 peäle; Ükis.
Udip. komp. — 3 k/1. märklaudade nr.
nr. 312—34 peäle.
Ltn. J. Almann -käsutusse laskude
ülesmärfcijaid: Toompea malevk. — 10
k/l. laskuri kohtadele nr. nr. 2—11;
Kalevi mlvk. — 10 k/l. laskuri koh

X aastakäik.
tadele nr. nr. 12—Sii; Sadama mlvk.
— 5 k/l. laskuri kohtadele nr. nr.
22—26; Ida mlvk. — 5 k/l. laskuri
kohtadele nr. nr. 27—31; Nõmme
mlvk. 3 k/l. laskuri kohtadele nr. nr.
32—34.
Üldkorraldaja kpt. H. Hirve1 a a n’e käsutusse abij Õududeks
Suurt. rüg. ja Kerge-divisjomist ä 5
kaitseliitlast.
Sidekompaniil luua telefoniühendused võistluse üldkorraldaja poolt an
tavate näpunäidete järgi.
§ 3.
Kaitseliidu Keskjuhatus omal koos
olekul 08. 05. 37. a. määras Tallinna
Maleva aastapäevaks ja asutamise
aastaks 01. 10. 17. a.
õiendus: Keskjuhatuse koos
oleku protokoll nr. 133 ja ljh. ni-.
264.
§ 4.
Avaldan väljavõtted Kaitseliidu
üllema käskkirjast 27. 06. 37. a.
nr. 25 :
§ 4. Määran ametikohtadele:
18. Loomaarst Hugo Reiman’!
— Tallinna Maleva veterinaarpealikufcs, arvates 15. 0)5. 37. a.
§ 7. Avaldian Kaitseliidust välja
heidetute nimefcirja:
Harju Malevast:
1.
V ü r s t, Manivald Hansu p. —
sünd. 24. 12. 1902. a.; 2. Sai uste,
Karl Karli p. — sünd. 22. 06. 1909.
a.; 3. P i k e r ip õ 1 d, Johannes An
toni ip — sünd. 17. 06. 1896. a.; 4.
L ü 11 m a n n, Reinhold Villemi p.
— sünd. 20. 12. 1909. a.; 5. K e b i n a u, Alfred Jakobi p. — sünd. 04.
01. 1908. a.; 6. V a h o 1 d e r, Arnold
Jaani p. — sünd. 18. 06. 1917. a.;
7. Bl on d, Oskar Hansu p. — sünd.
04. 10. 1912. a.; 8. P u uste r,
Eduard Jüri p. — sünd. 1-8. 02.
1916. a.
õiendus: ljh, nr. 85/R.

§ 5.
Jätan ära õppekavas ettenähtud
klassikatsed II laskurklassi pääsimiseks 13. ja 15. 06. 37. a.
6.
Kinnitan Naiskodukaitse Tallinna
ringkonnäkogu ja jaoskondade peakoosolekuil valitud ringkonna ja
jaoskondade juhatuste liikmeiks:
1) Ringkonnas: sekretäriks
Leonida Veimann’! ajapuudusel lah
kunud Anna Ööpiku asemele, juha
tuse liikmeiks Adele Toolse ja Alek
sandra Millistver’i, tervislikel põh
jusil lahkunud Franzyslka Raud
seppi ja ajapuudusel lahkunud Sal
me Eslas’e asemele. Kandidaatideks
.Sophie Peebus’e ja Aleksandra
Hein’i.
2) M a 1 ie v a s t a a b i ja o s k o n mäs: jaoskonnast lahkunud
juhatuseliikme E. Landi asemele
uueks j uhatusaliikmeks Hilda Rän
nule ja kandidaatideks
Linda
Strauss’! ja Salme Johanson’!.
3) Põhja jaoskonnas: juhatusiest vanuse läbi välja langenud
Lydia Kurmet juhatuse liikmeks
tagasi, kandidaatideks Anette Saar
ja Maret Toimre.
4) I d a j a o s k o n n a s: juhatu
sest vanuse läbi väljalangenud Hella
Pruun juhatuse liikmeks tagasi,
kandidaatideks Lilly Rose ja Ida
Maim.
5) Suurupi j a o is k onna s:
juhatuse liikmeiks Antonie Sepp,
Liidia Kattel ja Agate Haas, kandi
daatideks Marta Keiser ja Helene
Kimber.
Õiendus: Ijh. nr. 148.
§

§ 7.
Kinnitan maleva allüksuste 1937.
a. peakoosolekud valitud üksuste ju
hatuste liikmeiks:
1) S u u r t ü k i v ä e r ü g e m e ndis: pealikud Eväld Gireen, Edgar
Villig ja Jaan Põder, kandidaatideks
pealikud Joosep Lääne ja Konstan
tin Luuk.
2) Väilisuurtükiväe d i v i s juni s: j uhatusest vanuse läbi
väljalangenud pik. Evald Green’i
asemele uueks juhatuse liikmeks
pik. Artur Vikat’i ja Viimsi divis
joni üleläinud liikme Andres Nittim’i asemele uueks juhatuse liik
meks üheks aastaks pik. Voldemar
Kuusmann’!. Juhatuse liikmete kan
didaatideks Anton Piirimäe ja Mein
hard Ots’a.
3) Viimsi Merekindl. Kl.
divisjonis: pealikud Ants Sard,
Andres Nittim ja Valter Tauste,

kandidaatideks
pealikud
Alfred
Raudsepp ja Voldemar Savi.
4) Harku patareis: pealikud
Martin Sedin, Eevart Numris ja
Eduard Tammeleht, kandidaatideks
August Saharov ja Leopold Ehatamm.
5) üks. sidekompaniis:
juhatusest vanuse läbi väljalange
nud pik. Enn Lepikson asemele uueks
juhatuse liikmeks pik. Karl Kleinert,
kandidaatideks Edgar Johanson ja
Ants Eenpere.
6) Üks. g. kompaniis: juha
tusest vanuse läbi väljalangenud pik.
Aleksander Toomik juhatuse liik
meks tagasi, kandidaatideks Volde
mar Kvell ja Harald Mahoni.
õ i end u s: Ijh. nr. 148.
§ 8.
20. 05. 37. a. lõppes Üks. sidekom
panii juures õpperühma side-eriala
1936/37. ia. taiveperioodi teoreetiline
õppekursus. Kursusest võtsid pide
valt osa ja lõpetasid allnimetatud
kaitseliitlased järgnevalt:
1. M ä ä rit s, Rudolf — üks. klp.
k., eleiktrotehn. — v. hää, raadiiotehn. — v. hea, telef., telegr., tehn.
— hea. üldkokkuvõte —- v. hea.
2. Triumph, Villem — Kalevi
m., elektrotehn. — hea, raadiotelhn.
— hea, telef., 'telegr., tehn. — hea.
Üldkokkuvõte — hea.
3. Müürisepp, Ernst — Kale
vi m., eleiktrotehn. — v. hea, raiaidiotehn. — hea, telef., telegr., tehn. —
hea. Üldkokkuvõte — hea.
4. Leoke, Rudolf — Kalevi m.,
elektrotehn. — hea, raadiotehn. —•
v. hea, telef., telegr., tehn. — hea.
Üldkokkuvõte — hea.
5. Ptaberiits, Mihkel — Sadama
m., elektrotehn. — rahuld., raadio
tehn. — rähnid., telef., telegr., tehn.
— rahuld. üldkokkuvõte — rahuld.
6. V e i k e s a u n, Joh. — Põhja
m., elektrotehn. — rahuld., raadio
tehn. — rahuld., telef., telegr., tehn.
— rahuld. üldkokkuvõte — rahuld.
7. M i h a i 1 o v, Kenat. — Toom
pea m., elektrotehn. — rahuld., raa
diotehn. — rahuld., telef., telegr.,
tehn. — rahuld. üldkokkuvõte —
rahuld.
õpperühma juure läkitatud kaitse
liitlased lugeda oma üksustesse ta
gasi läkitatufcs, arvates 27. 05. 37. a.
Kursuse lõpetamine kanda allük
sustes sisse lõpetanute teenistuskirja.
Teenistuse nimel avaldan tänu
lektoreile Itn. V. Issäko’le, ins. K.
Nuter-Tamm:in’ile ja ins. R. Jaa
nustele tehtud töö eest. Ühtlasi tä

nan kõiki kursustest osavõtnuid ja
loodan, et nad kursustel omandatud
teadmisi rakendavad töösse omas
üksuses isideala taseme tõstmiseks.
§ 9.
Maleva poolt 05. 02. kuni 14. 05.
37. a. korraldatud samariitlaste kur
suse lõpetasid, sooritasid katsed ja
omandasid samariitlase kutse allpooltähendatud kaitseliitlased:
Põhja malevk.: 1) Aleksan
der Suluste; 2) Otto Kitsing ja 3)
Aleksander Uustalu.
I
d a m a 1 e vk .: 4) Eväld Purk
ja 5) Oskar Anni.
Toompea m al e vik.: 6) Jaan
Kajar! ja Aksel Sirvet;
Kalevi ma 1 evk.: 8) Alfred
Riiner;
Nõmme õn ia 1 e v k.: 9) August
Rebale; 10) Karl Kül!; 11) Volde
mar Meyer; 12) Mihkel Vilu; >13)
Villem Süia;
Sadama m ia 1 e v k.: 14) Balduin Rautsma; 15) Arnold Kivi
mägi ja 16) August Loik;
R a udt ee üks. pa t a 1 j on:
17) Jaak Ruubel;
K e r g e - d i v i s j o n: 18) Hel
dur Jõemaa;
Maleva o r k e s t r ist: 19)
Harald Türner.
Avaldan teenistuse nimel tänu
kõigile kursuse lektoreile-arstidele
ja soovin õnne kursuse lõpetanud
kaitseliitlasile-samariitlasilei.
Samariitlase kutse omandamine
kanda sisse lallüksustes eeltähenda
tud kaitseliitlaste
teenistuskirjadesse.
üldse võttis kursusest osa 51 k/l.,
katseile ilmus neist ainult 21 k/l.,
seega suurem osa kursusest osavõt
jaid jätsid katsed sooritamata.
Õiendus: katseikomisjoni pro
tokoll.
§ 10.
Maleva laskerajal 26. 05. 37. a.
peetud laskemeistervõistlusil laslkurite klassides viibivaile kaitseliitlasi
le tulid kohtadele ja omandavad au
hindu :
1. Randma, Viktor — Lõuna
mivk. 8 tab., 59 s., 139 p., Maleva
1937. a. laskurmeister.
2. Vald m a, Otto — Lõuna mivk.
9 tab., 48 s., 138 p.
3. P u p a r t, Al-der — Kalevi
mlvlk. 8 tab., 38 s., 118 p.
4. Künnap, Evald — Sadama
mlvlk. 8 tab., 38 s., 118 p.
5. Raudse p p, Konst. — Raudt.
üks. pat. 7 tab., 43 s., 113 p.
6. Nu r m e, Johannes — Lõuna
mivk. 7 tab., 41 s., 111 p.

7. Raid, Leonid — Toomp. irivk.
7 tab., 40 s., 110 ip.
8. Nõlva k, Ano — Raudi. 'üks.
pai. 7 tab., 40 s„, ILO p.
9. L a s ;si, August —- Kalevi rnlvfc.
7 tab., 32 s., 102 p.
10. Piiu*, Ernst — Toomp. mlvk.
6 tab., 41 ;s., 101 p.
11. Ilves, Richard — Lõuna
mlvk. 7 tab., 30 s., 100 ip.
12. M a a ;s i ik a im ä e, Arnold —
Poliga mlivk. 6 tab., 33 s., 93 p.
Õiendus: võistlusprotokollid.
§ 11.
Nimetan ümber Kerge-di visj oni
senise mootoirrattuirite
eskadroni
Kergedivisjoni I mootor ratturite es
kadroniks, arvates 01. 06. 37. a.
Õ i e n d u s: ljh. nr. 293.
§ 12.
Vabastan teenistuse huvides Kerge-divisjon;is kohtadelt, arvates 01.
06. 37. a.:
1) Herbert Jürilo senisest moo
torratturite eskadroni pealiku ko
huste täitmisest ja
2) Evald Vender! seniseist moo
torratturite eskadroni pealiku abi
kohuste täitmisest.
Õiendus: ljh. nr. 293.
§ 13.
Kinnitan Kerge-di visjonis kohta
dele, arvates 01. 06. 37. a.:
1) Herbert Jürilo Kerge-divisjoni
sidepealifcuks;
2) divisjoni õppepeailiku ik. t. res.lipnik Hugo Kesker’! ühtlasi I moo
torratturite eskadroni pealiku aj. ko
huste täitjaks ja
3) Evald Vender! II mootorrattu
rite eskadroni pealiku kohuste 'täit
jaks.
õiendus: ljh. nr. 2193.
§ 14.
Kinnitan Raudtee üks. pataljoni
inseneriks Herman Perna, arvates
01. 06. 37. a.
õ i e n d u s: ljh. nr. 286.
§ 15.
Vabastan Mihkel L i i n a tl Toom
pea malevkonna spordipealiku ko
halt arvates 01. 05. 37. a1., omal pal
vel elukoha muutmise tõttu, ja kin
nitan sama malevkonna spoirdiipealikufcs sienise 2. komp. spordipealiku
Otto Treier!, arvates 01. 06.
37. a.
õiendus: ljh. nr. 281.
§ 16.
Alltähendatud kaitseliitlasile õn
perekonnaseisuametnike
otsustega
määratud uuteks perekonnanime
deks:

1) Viktor Matt — Raudtee üks,
pat. — „R a i g“.
2) Julius! Ii a b e n b a u m — Lõu
na malevfc. — „R a d u“.
3) Aleksander Jakob s o n —
üks. soomusauto rühm — „ J ä r v e1 a i d“.
4) Johannes Kree k mann —
Ülles, soomusauto rühm — ,,R e ek n a“.
i
5) Heinrich P r unsf eid —, Har
ku patar. — ,,K la 1 j u v e“.
6) Erich Klein — Harku patar.
— „S o o s a 1 u“.
Õiendus: ljh. nr. nr. 2152, 200,
207, 290, 285.
§ 17.
Alltähendatud kaitseliitlasile õn
perekonnaseisuamietnike
otsustega
määratud uuteks nimedeks ja pere
konnanimedeks :
1) Hans Pachel — Toompea mlvk.
— „Ants P a a 1 a“.
2) Erich-Heinrich Moormann —
Toompea mlvk. — „Eerik M a id e".
3) Evald Nessel — Harku patar.
— „Eevart Nurm i s“.
4) Karl-August Einbund —
Toompea mlvk. — ,,Kaarel-August
E e n p a 1 u“.
5) Johannes D a m p f — Kalevi
mlvk. — „Arvi Lundver“.
Õiendus: ljh. nr. nr. 237, 239,
235, 223, 209.
§ 18.
Kaitseliitlasele Aleksander-Oskar
R a n d m a — Raudtee üks. pat. õn
perekonnaseisuametniiku
otsusega
määratud uueks nimeks „ Aleksan
der “.
Õiendus: ljh. nr. 241.
§ 19.
Harju Malevast Tallinna Malevas
se üle tulnud k/l. Rudolf Sommer!
määran Suurtükiväe rügemendi Suuruipi Merekindluste Kl. divisjoni
staabi koosseisu, arvates 29. 04.
37. a.
õiendus: ljh. nr. 132.
§ 20.
Tallinna Malevasse vastuvõetud
kodaniku Karl Meenkov!, elukoht
Vääna — Posti, määran Suurupi
div. Vääna patareisse, arvates 10.
05, 37. a.
§ 21.
Tallinna Malevast Tartu Malevas
se Se läinud k/i. Rudolf Krönström
kustutada maleva ja Raudtee üks.
pataljoni nimekirjadest, larvates 10.
04. 37. a.
Õiendus: ljh. nr. 240.

§ 22.

Arvestades maleva kevadise töö
rohkust, jätan ära õppekavas ette
nähtud ekskursiooni Auto-tamki rü
gementi.
§ 23.
Korrapidiaj aks-pealikukis maleva
laskerajale pühapäevaks, 06. 06. 37.
a., määran pealik R. Veidebach!
Lõuna malevkonnast, kel olla kohal
hiljemalt kell 0800.
J. Lepp,
major,
Tallinna Maleva pealiku aj. k. t.

Maleva pealiku korraldu
sed ja teadaanded.
Juhin pealikute ja malevlaste tä
helepanu laskevõistlusile, mis pee
takse maleva parimaile laskureile
maleva laskerajal.
,
Välkekaliihrilisest püssist reedel,
04. 06. 37. a., kell 1800 ja täislkaliibriliseSt püssist pühapäeval, 06.
06. 37. a., kell 1000 (Ksk. nr. 17 § 1
s. a. Mai. Teat. nr. 16).
Allüksuste pealiikuil hoolitseda, et
käskkirjas ettenähtud arv abijõu de
õigel 'ajal köhale ilmuks.
Pühapäeval, 06. 06. 37. a., Tallin
na ümbruses peetavaist üksuisteyahelisiist patrullvõistlusist osavõtjail
patrullidel ilmuda maleva (Staapi (kell
0700.
Kohtunikeks määratud pealiikuil
olla kohal maleva staabis kell 0500.
Maleva samariitlaste kursuse lõpe
tanud kaitseliitlasile tunnistuste
väljaandmine toimub maleva õppetoas, reedel, 04. 06. 37. a., kell 1930.
Järgmine Maleva Teadete number
ilmub neljapäeval, 10. 06. 37. a.
Maleva pealik.

Käskkiri
Põhja malevkonnale
02. 06. 37. a. nr. 17.
§ 1. Malevkonna poolt 29. ja 30.
05. korraldatud loterii-allegri õnnes
tus, tänu 'kaitseliitlaste ja seltskon
na rohkearvulisele osavõtule, 100%selt, kindlustades malevkonna edu
kat majanduslikku tegevust eelole
vaks aastaks.
Avaldan malevkonna juhatuse ni
mel südamilkemat tänu kõigile lahr
kelle annetajaile, eesotsas hra Zimmermannile, hra Mölderile, hra
Mölersonile, Eisto-Muusikale, hra

Freybachile,
Rumberg-Tuberg ja
Ko4e, Tallinna Kirjastusühisusele,
Riigi Ringhäälingule, Ginovkerile,
Kavele, Lihaekspordile, Munaekispordile, Tallinna Majaomanike Pangale,
J. LeetsmanniLe, Joh. Lorupile, Kr.
Saarele, A.-s. Lafermele, A.-s. Sirenale, Anton ja iKo-l-e ja -kõigile teis
tele, kes loterii heaks kordamine
kuks aitasid kaasa.
Eriti tänan pealikuid J. Tustilt, V.
Laignat, E. Tõnissoni, E. Reinsoni,
G. Linholmi, V. Avasalut, G. Kuuskemaad, R. Vallistot, A. Otsat, F.
Hellaatit ja Naiskodukaitse Põhja
jaoskonna esinaist pr. B. Suitsu, pr.
A. KannesT (Grünberg) ja prl. Si-hverit, kes kandsid loterii korralda
misel kõilk raskused.
Tänan Naiskodukaitse Põhja jaos
konda loteriile valmistatud käsitööde
eest, samuti tänan kõiki naisjaos
konna ja malevkonna liikmeid, kes
töötasid kohusetruult kahe päeva
jooksul.
§ 2. Korraldan kesknädalal, 09.
06. 37. a. algusega kell 1900 malev
konna staabi ruumes Laskurklubi
nõukogu koosoleku alljärgneva päe
vakorraga :
1. Klubi senise tegevuse analüseerimine;
2. Suvise perioodi tegevuskava.
3. Eeltööd laske Võistluse korral
damiseks „01e mees“ ja klubikatseiks.
4. Koosolekuil ülestõstetud küsi
mused.
§ 3. Maleva parimate laskurite
võistlusist 04. ja 06. 06. 37. a. võ
tavad Põhja malevkonnast osa täisja väikekaliibrilistest püssidest järg
mised laskurid: 1. E. Rikand, 2. K.
Jürgens, 3. A. Teder, 4. J. Prison,
5. V. Salla, 6. F. Vaher, 7. A. Maa
sikamäe, 8. R. Täheste, 9. J. Roots,
10. P. Sulev, lil. R. Reitre, 12. M.
Saks, 18. H. Ingre, 14. A. Kerd.
Võistlus väikekaliibrilisest püssist
peetakse reedel, 04. 06. 37. a., kell
1800 ja täiskaliibrilisest püssist pü
hapäeval, 06. 06. 37. a., kell 1000
maleva laskerajal.
§ 4. Pataijonipealikuil määrata
abi jõude maleva parimate laskurite
võistlusele järgmiselt: pühapäevaks,
06. 06. 87. a. — I pataljoni pealikul
— 6 kaitseliitlast ja VI pataljoni
pealikul 8 kaitseliitlast. Abijõududel
ilmuda kella 0930 maleva laskerajüle.
A. Baide r,
kolonel,
malevkonna pealiku k. t.

Käskkiri
Ida malevkonnale
01. 06. 37. a. nr. 15.
§ 1. Tänan kõiki pealikuid, malevlasi ja kohtunikke, kes võtsid osa
30. 05. 37 malevkonna karikavõistr
lusdst ja aitasid) kaasa selle heaks
kordaminekuks.
Samuti tänan Naiskodukaitse Ida'
jaoskonna liikmeid laskureile valmis
tatud hea maitsva lõuna eest.

Käskkiri
Kalevi malevkonnale

01. 06. 37. a. nr. 15.
§ 1. Tuletan veel kord meele, et
laupäeval, 05. ja pühapäeval, 06. 06.
37. a. korraldab malevkond O.-ü.
„Seltskondliku Haja" aias loterii-allegri.
Loodan, et kõik malevkonna liik
med oma perekondadega ja tutta
vatega külastavad (loteriid.
§ 2. Teenistuse huvides vabastan
§ 2. 30. 05. 37 korraldatud kari- kohtadelt: 1. kompaniis — Rebane,
kavõistlusil tulid kohtadele ja said Artur 1. rühma pealiku kohalt,
auhindu järgmised malevkonna liik Triumph, Villem 1. rühma pealiku
med:
abi kohalt; Raudkats, Aleksander
H.
Osjamets, H. Truus, A. Kukk, 1. rülhma 1. jao pealiku
kohalt;
J. Kiik, R. Talv, K. Leever, J. Ruu Lustverk, Heinrich 1. rühma 1. jao
bel, A. Helisalu, A. Pärg, N. Ojasalu, pealiku abi kohalt; Mägi, Arnold
0. Haljuste, P. Andra, Kr. Heyduck, 1. -rühma 3. jao pealiku kohalt; VelO. Jürve, F. Junkur, F. Kaugemaa, leste, Feliks 2. rühma pealiku abi
A. Ru-uven, Joh. Ivask, A. Rausk, kohalt; S-emmel, Viktor 2. rühma 1.
A. Kaur, R. Müür, H. Sepp, V. Nõu jao pealiku abi kohalt ja Tensing,
kas, E. Kivi ja A. Küiüt.
Leopold 2. rühma 1. jao pealiku ko
halt — omal palvel ;
V. Heyduck,
ja, määran Ikõhtadele: 1. kompa
malevkonna pealiku aj. k. t.
niis — Triumph, Villem — 1. rüh
ma pealiku kohale; Mägi, Arnold —
1. rülhma pealiku abi kohale Lust
verk, Heinrich — lj. rühma 1. jao
Käskkiri
pealiku kohale Karp, Selmar — 1.
Lõuna malevkonnale
rühma 1. jao pealiku abi kohale;
02. 06. 37. a. nr. 18.
Huuk, Karl — 1. rühma 2. jao pea
§ 1. Rõhutan veel kord, et püha liku kohale; -Hangelaid, Henn — 2.
päeval, 06. 06. 37. a,, algusega kell rühma pealiku abi kohale; Raud
0900 korraldatavaist karikavÕistlu- kats, Aleksander ,— 2. rühma 1. jao
sist õn kohustatud osa võtma kõik pealiku kohale; Jerlet, Erich — 2.
malevkonna tegevliikmed. Seni õn rühma 1. jao pealiku abi kohale;
Lõuna malevkond laskealal saavu Otter, Richard — 2. rühma 2. jao
tanud korrapäraseid tulemusi,
ja pealiku abi kohale; Rebane, Artur
selleks, et oma seisukohta kaitsta — 1. rühma lasfcej uhatajaks.
Alus: 1. kompanii pealiku ette
kä eelolevail võistlusil, peavad kõik
malevkonna liikmed kaasa aitama ja kanne.
100% ilmuma võistlustele, pannes
§ 3. 4. kompanii kaitseliitlane Au
välja oma parima.
gust Hiinnov õn muutnud oma elu
-Kompanii- ja rühmapealikuiil kan koha, endine elukoht S. Karja 18 —
da hoolt, et ükski n-ei-le alluv tegev 61 (8),, nüüd Nõmme, Jõe 9 (Nõm
liige ei puuduks- 06. 06. 37. a. võist me). Häire*- ja -kompamipealikul
lusest, välja arvatud ainult need, kel teha nimekirjades vastavad paran
selleks õn tungiv põhjus (haigus, dused.
ärasõit jne.). Kä ei ole karikavõist
B. Abrams,
lustest osavõtt sunduslik kaitseliit
kapten,
lasile, kes õn karikavõistluste aaista
-malevkonna pealik.
01. 05. saanud 55 aastat vanaks, ja
Kaitseliidu vaimulikele.
Käskkiri
(Vaata eelmine Ikskk. nr. 17 § 7
— 37. aj.
Sadama malevkonnale
01. 06. 37. a. nr. 10.
§ 2. Oma elukoha õn muutnud ja
elavad nüüd: 1) E. Aan — Kanar
§ 1. Pühapäeval, 06. 06. 37. a., mebiku 22—1 ja 2) A. Säbelmann — renduspäeva puhul korraldatavast
V. Kalamaja 3—1.
rongkäigust võtab malevkond osa
terves koosseisus. Koguneda maleva
P. R e i n t a mi,
staabi hoovi — Kaarli t. 10 — kell
malevkonna pealik. 14.30, vormis, ilma relvata ja vöö
rihmata.

§ 2. Teen teatavaks, et järjekord
ne ilaskevõistlus a.-s. „ Eesti Aga“
poolt annetatud rändauhinnale pee
takse 29. 06. 87. a., algusega kell
1700. Laskevõistluse peakohtunikuks
määran pealik P. Veski ja kohtuni
keks peaililk A. Mikk’i ja Erik Küüni.
Abijõududeks määrata 1. kompanii!
3 ja 2. kompaniil 5 kaitseliitlast.

Käskkiri
Nõmme malevkonnale

Käskkiri
Suurtükiväe Rügemendile

01. 06. 37. a. nr. 7.

02. 06. 37. a. nr. 15.

§ 1. Pühapäeval, 30. 05. 37. a.,
§ 1. Minu käskkirja nr. 6 § 1 ko
haselt olid malevkonna tegevliikmed korraldati väli suurtükiväe divisjo
kohustatud 30. 05. 37. a. võtma osa nile ja Tartu divisjonile lähinglaskrongkäigust
|ja
korrapidamisest mine suurtükest Valkla suurtüki
Nõmme Lauluväljakul korraldatud väe õppeväljal. Sellest laskmisest
§ 3. Minu käskkirja nr. 9 § 4 — üihispeol, arvatud välja II kompanii võtsid osa tuleduthtidena järgmised
25. 05. 37 muutmiseks lugeda kor- I. rühm, kes oli väljas eriülesannete peallikud-ohvitseirid, sooritades:
rapidajaiks-pealikuiks maleva majja täitmiseks.
laskeharj otuse nr. 1 — (haairav
10. 06. 37. a. pealik Gerhard Rah
Malevkondlasi ilmus
mainitud eellaskmine telgvaatlusega) lpn. E.
nule ja 24. 06. 37. a. pealik Elmar ülesandeiks vähesel arvul. Enamus Rennit, lpn. E. Randlepp ja lpn. A.
Männik.
malevk. liikmeid pidas võimalikuks Urmet;
mitte ilmuda ja ei teatanud kä talaskeharjutuste nr. 2 (eellaskmine
§ 4. Oma elukoha õn muutnud ja kistavaist asjaoludest kaitseliidu
lõhkemiste
hoidmisega vaatlusjõõ
elab nüüd: 1) Ilves, Erich — Süda kerra kohaselt.
nel,
nurk
i
—
4—00) n4tn. E.
t. 8—8.
Sellane distsipliini rikkumine ja Kotkas, n-ltn. K. Karunga ja n-ltn.
E. Maramaa,
kohusetundetus Kaitseliidu ridades U. Riga;
malevkonna pealik, õn lubamatu. Juhtides sellele nii vas
laskeharj utuise nr. 3 (sama, nurk
tavate pealikute kui kä malevkond- i ~14—00) lin. J. Oksenberg, lpn. H.
laiste tähelepanu, loodan, et sella Lange;
sed nähtused enam ei kordu. Vas
laskeharj utuse nr. 10 (eelaskmine
tasel korral ei jää järeldused tege
Käskkiri
ruutvõrgu abil) n-ltn. A. Rajango.
mata.
Kopli malevkonnale
Laskej uhatajana toimis Sõjakooli
02. 06. 37. a. nr. 16*
§ 2. Minu käskkirja nr. 4 § 7 ko asp.-patarei ülem kapten Otto Treu
§ 1. Tuletan meele, eit malevkonna haselt loosi läbi määratud jagudele feldt ja patarei kontrollohvitserdna
karikavõistlused õn pühapäeval, 06. korraldatud lahingu väljaõppe-võist- kapten Alfred Kaid. Nende lask06. 37. a., Kalevi üks. j al. patalj oni lusil tulid 14. 05. 37. a. kohtadele: miistega võib olla täiesti rahul, kuna
tuleduhid sooritasid neile määratud
laskerajal, algusega kell 1000.
I kohale: 2. komip. I rühma 3. laskmised hästi. Samuti töötas lait
Loodan, et kõik malevkonna liik jagu — koosseisus: E. Punnek — matult side- ja tulepositsiooni mees
j?. opealik ml,VI. R. ööbik, G. Kriise!, kond.
med võistlusele ilmuvad.
A. Gross, E. Pirbe ja jaopealiku abi
See laskmine näitas, et välisuur§ 2. Avaldan teadmiseks malev II. Homer.
tükiväe
divisjonis õn nii pealikud
konna soj aväepüsiMivõi stluste taga
Jaopea-liku hinne — 26,00 punkti, kui kä malevlased teinud tõsist tööd
järjed: 1) A. Palgi — 221 silma, 2) jao hinne 30,66 punkti, kokku 56,66
J. Luba — 207 s. ja 3) O. Prinken punkti. Trahvi punkte 1,75 punkti. ja seepärast võivad täielise rahul
dustundega vaadata nüüd oma töö
— 205 s.
Lõpptulemus 54,91 punkti.
tulemustele. Tehtud töö eest avaldata
Alus: Käskk. nr. 11 § 3.
II kohale: 1. komp. II rühma 1. teenistuse nimel suurimat tänu, di
jagu — koosseisus: N. Kaij lia jao- visjoni pealikule, lin. E. Greenile,
§ 3. Teen teatavaks laskespordi- plk., mlvi. J. Kesküll, H. Truu, A. (kõigile eelpooltähendatud tulejuhti
klubi poolt 23. 05. 37. a. korraldatud Tavaste, V. Hansen ja jaopealiku dele, laskmisest osa võtnud mees
konnale ja laskej uhataj ale kpt. O.
laskevõiatluste tagajärjed I ja II abi L. Siren.
Treufeldt’Ue
ning kontrollohvitserile
klassi laskureile: 1) S. Anari — 86
Jaopeäliku hinne — 27,66 punkti,
s.,, 2) A. Isisakar — 83 a., 3) L. Ole jao ihiiinne 26,00 p., kokku 53,66 p. kpt. A. Kaldale.
— 79 s., 4) J. Lindpere — 76 s,, Trahvipunkte 2,50 p. Lõpptulemus
Eriliselt tänan Ikpt. O. Treufeldt’i
5) G. Väkram — 72 s., ja 6) J. 51,16 punkti.
ja maleva n.-instr. lin. Almian’ii
Pääl — 71 s.
ohvitseride õppustel tehtud töö eest,
Alus: Käskk, nr. 14 § 6.
§ 3. Määran malevkonna raadio mis andis ika tõhusaid tulemusi.
saatejaama KES suvise vaheaja
Väüsuurtükiväe divisjoni ja Tartu
§ 4. Suvise vaheaja tõttu katkes 19. 06. — 14. 08. 37. a.
divisjoni toitlustamise raskused võt
tan laskeüldharjutused 07. 06. 37. a.
kuni 15. 07. 37. a.
§ 4. Malevkondlane Hans Raado tis endale välisuurtükiväe divisjoni
jaoskond, kes sai väga hästi hakka
Selle aja jooksul korraldada ainult elab nüüd Nõmmel, Mustamäe tän. ma oma ülesannetega, valmistades
laskeharj utu si
treeninggruppidele 43—1.
väga maitsvat toitu. Divisjoni jaos
meeiskonnavanem lin. A. Palgi poolt
K. R e i n a s t e,
konna liikmeile tehtud töö ja näh
koostatud kava järgi.
tud vaeva eest minu südamlikeni
leitnant,
J o h. Kauba,
malevkonna pealik. tänu. Samuti tänan siinkohal ika kõi
malevkonna pealik,
ki isikuid ja ettevõtteid, kes abista
.......... .
sid meid laskmisil sõidu- ja veova
henditega.

§ 2. Viimsi mlerekindl. divisjoni
kaitseliitlasil võtta kaasa 12. ja 13.
06. (õppepäevadele peale kaitseliidu
liikmekaardi veel sõjaväeteenistuse
tunnistus ja isikutunnistus.

pealik; ml vi.: Lubi, H.; Pall, A.; Rühma pealikuil välja valida ja ette
Ando, A.; Suurküla, A. ja jaoplk. valmistada mehed, et meistervõistabi Ringvee, H.
lusil väärikalt esineda.
Jaoplk. hinne — 28.50 punkti, jao
Maleva rk. meis tervõi stlu ste ette
hinne — 30,25 punkti, kokku 58,75 valmistamiseks korraldan pühapäe
punkti; trahvipunkte 1,00; lõpptu val, 13. 06. 37. a., Valdeiki laskeraja
§ 3. Luban suvepuhkusele väli- lemus 57,75 punkti.
IV laskesektoris õppelaskmise rk-st
suurtükiväe divisjoni spordipealiku
V
kohale: 3. komp. I rühma 2. 500 m kaugusel, meisitervõistluste
r.-lpn. E. Vaho 26. 05. 37. a. kuni
26. 06. 37. Tema asetäitjaks puh jagu koosseisus: Ruven, J. — jao- tingimuste kohaselt. Osavõtt sellest
kusel olemise ajaks määran patarei pealik; ml vi.: Pliimann, E.; Hiie õppellaskeharj u tu ses t om kohustu slik
mäe, H.; Koppel, G.; Mäesalu, J. kõigile kompanii tegev liikmeile, väl
nr. 1 veltveebli U. Tohisoo.
ja jaoplk. abi Ree, R.
ja arvatud arstlik personaal. Kogu
§ 4. Vabastan Kaitseliidu teenis
Jaoplk. hinne — 29,50 punkti, jao nemine maleva staabis 13. 06. 37. a.
tuskohustuste täitmisest tervislikel hinne — 27,25 punkti, kokku 56,75 kell 0830.
põhjusil välisuurtükiväe divisjoni punkti; trahvipunkte 5,50; lõpptu
spets, k-do ni vi. D. Arulaanh, ar lemus 51,25 punkti.
§ 2. Määran vahtkonna KL Pea
vates 25. 05. 37. a.
12. 06. 37. a. koosseisus:
1. komp. II rühma 2. jagu ilmus staapi
vahtkonna
revideerijaks ja korra
võistlusele
5-meheIises
koosseisus,
§ 5. Avaldan teadmiseks, et välisrtv. divisjoni ni vi. P. Ainsaar elab ja selle jao tegevus hindamisele ei pidajaks maleva majja pealik A.
Kroomainn, vahtkonna vanemaks E.
kuulunud.
Lennuki 35—4.
Avaldan teenistuse nimel tänu Berg, valvureifcs: A. Luige, E. Möl
A. Terra s>
kõigile võistlusist osavõtnud peatli- der ja V. Tim.
kapten,
ja malevlasile. ühtlasi tänan
B. Virit,
rügemendi pealik. kuile
Kerge-di vis j oni kohtunikke.
major,
rk. komp. pealik.
1 kohale tulnud jagu omandab
rändauhinna ja jao meeskond individuaail-auhinnad.

Käskkiri
Raudtee üksikule
pataljonile
02. 06. 37. a. nr. 17.

§ 2. Neljapäeval, 01. 06. 37. a.,
algusega kell 1700 korraldan Tallinna
Maleva laskerajal kompaniidevahelise laskevõistluse A.-ts. „Eesti-Aga“
rändauhinnale. Laskmine sünnib KL
,,308“ sõjaväepiüssiga, 300 m, kol
mest asendist ä 5 lasku. Proove 5.
Iga kompanii võtab võistlusest osa
10 mehega ja pataljoni staap 3 me
hega. Patal. staap rändauhinnale ei
võistle. Peäle rändauhinna õn ette
nähtud 7 individuaalaühinda.

§ 1. 24., 25. ja 26. 05. 37. a. ja
gudele korraldatud lahingu-väljaõppevõistlusil tulid kohtadele:
I kohale: 2. komp. I rühma 1.
jagu koosseisus: Eenma, E. — jaopeadak; mlvi. Sirel, J.; Pii lend, G.;
Koivil, J.; Karavits, A. ja jaoplk.
abi Erik, K.
§ 3. Viin üle pataljoni staabi koosi_
Jaopeafliku hinne — 36,00 punkti, seisu malevlased: J. Raudsep — 2.
jao hinne — 34,50 punkti, kokku kompaniist; A. Reiman, K. Saar
70,50 punkti;
trahvipunkte 2,50; ja P. Orle — 3. kompaniist, arvates
01. 06. 37. a.
lõpptulemus 68,00 punkti.
II köhale: 3. komp. II rühma 1.
§ 4. Elukoha muutmise tõttu viin
jagu koosseisus: Puusild, M. — jaopeaiik; mlVI.: Kivistik, V.; Randma, üle malevlase Ilmar Tõnissoo 3. kom
A.; Niinepuu, 0.; Saar, A. ja jao paniist — 2. kompaniisse ja malev
lase Adolf Kangur’! 2. kompaniist —
plk. abi Sipp, J.
3.
kompaniisse, mõlemad anvates
Jaoplk. hinne — 33,00 punkti, 01.
06. 37. a.
jao hinne — 33,00 punkti, kokku
A. Pihlak,
66 punkti; trahvipunkte 1,50; lõpp
pataljoni pealik.
tulemus 64,50 punkti.
III kohale: 1. komp. II rühma 3.
jagu koosseisus: Peil, H. — jaoplk.;
ml vi.: Sillak, E.; Zastrov, E.; Saar,
V.; Saar, Aug. (ja jaoplk. abi VainoKäskkiri
mäe, A.
üksikule rk. kompaniile
Jaoplk. hinne — 30,50 punkti, jao
02. 06. 37. a. nr. 13.
hinne — 30,50 punkti, kokku 61,00
punkti; trahvipunkte 2,25; lõpptule
§ 1. Maleva rk. meist ervõistlused
mus 58,75 punkti.
korraldatakse 27. 06. 37. a. MeisterIV kohale: 2. komp. I rühma 2. võistlusist võtab osa igast rk. rüh
jagu koosseisus: Jaabur, R. — jao- mast üks kuu©meheline toimkond.

Käskkiri
Üksikule sidekompaniile
02. 06. 37. a. nr. 11.
§ 1. Korraldan pühapäeval, 13.
06. 37. a., rühmadevahelise sidevõistluse auhindadele — 1935. a. kaitiseMidupäieva siidevõisltluseks 'kindlaks
määratud tingimustel.
Võistluse läbiviimise üldkorraldajaks jään ise ning määran peakohtunikulks pik. K. Kleinert! ja kohtu
nikeks pik. R. Jaanuse, Al. Jaanuse,
Joh. Padriku ja A. Väliku.
Võistluismeeskondadel
koguneda
13. 06. 37. a. kella 0800 üksuse
staapi.
§ 2. Lugeda relvurpealilk J. Rosin
temale lubatud puhkuselt tagasi
jõudnuks ja oma ametikohuste täit
misele asunuks, arvates 01. 06. 37. a.
Relvurpealiku abil asuda oma ot
seste ülesannete täitmisele, arvates
samast ajiast.
§ 3. Oma elukoha õn muutnud ja
elavad nüüd: R. Kuusik — Voita
30—7 ja A. Metsa — Nõmme, Lau
lu 6.
§ 4. Määran Tallinna ümbruses
peetavast üksustevahelisest patrullvõistlusest sidekompaniii patrulli
koosseisu: patrulli pealikuks K.Kiel-

nerti, meeskonda,: A. Eenpere, G.
Villemsoni ja P. Veidemanni .
Patrullil ilmuda maleva staapi pü
hapäeval, 06. 06. 37. a, kella 0700-k;s
vähiteenistuse vormis.
U. 0 j a s s o n,
kompanii pealik.

dukaitse tööks, püüdes kõigiti aida
ta kaasa jaoskonna edule ta töös ja
arengus.
Samuti tänan malevkonna juha
tust sõbraliku ja üksmeelse koostöö
eest.
Alma J e e t s.

Käskkiri
Üksikule soomusautorühmale

Noorte Kotkaste

02. 06. 37. a. nr. 7.
§ 1. Pühapäeval, 06. 06. 37. a.,
toimuvad üks. s/auto rühma karika
võistlused ,sv. vintpüssidest.
Teen kohuseks ilmuda kõigil tegev-liifcmeil Ikarikavõiistlusile.
Võistluste algus õn kell 0900 ma
leva laskerajal.
Laskemoona ja võisthisrelvad mu
retseb kohale relvunpealik.
Jeti. Spuu 1,
üks. s/a. rühma pealik.

Naiskodukaitse
teateid.
Naiskodukaitse õppepäevad pee
takse 14., 15. ja 16. 06. 37. a. Pär
nus.
õppepäevadest võivad osa võtta
jaoskondade esinais-ed, nende asetäit
jad! või üks jaoslk. juhatuse liikmeist.
Kaasa võtta tuleb igaühel 3 voodi
lina, käterätt ja tualett-tarbed.
Naiskodukaitse 10. aastapäeva pu
hul ilmuva albumi tarvis palun saata
jaoskondade esinaisi 01. 07. 37. a.
lühike jaoslk. ajaloo kirjeldus, esime
se ja praeguse juhatuse pildid (kui
õn olemas), 3 pilti jaoslk. tegevusest
vastavate pealkirjadega ja iga 50
liikme kohta ühe aktiivseima liikme
päevapilt.
Alma J e e t s,
ringkonna esinaine.

Ida jaoskonnale.
Lahkudes Ida jaoskonna esinaise
kohalt avaldan tänu kõigile kaas
võitlejaile jaoskonna liikmeile aas
tate kestel tehtud hoolsa kodukaitse
töö eest. Armsa mälestusena jääb
püsima otsekohene, sõbralik ja hea
tahtlik üksteisele suhtumine, alatine
valmisolek abiks ja üksmeel, mis õn
teinud kergeks töötamise ja arm
saks kuuluvuse ühisesse peresse.
Soovin edaspidiseks tööks jaos
konnale ja ta esinaisele pr. MiüntiTile
õnne ja edu üksmeelseks ühiseks ko

Tallinna Maleva vanema
käskkiri
Tallinnas, 27. 05. 37. a. nr. 51.
§ 1. Täna 7 aastat tagasi asutati
Noorte Kotkaste organisatsioon.
Täna pühitseb oma 7. aastapäeva kä
Noorte Kotkaste Tallinna malev.
Sellie aja jooksul õn malev kasvanud
Se TOGO poisini, kes teevad tublit
tööd suure huviga ja vaimustusega.
Samuti õn kasvanud kä maleva va
nemate noortejuhtide arv, mis tõu
seb ligi sajani. Et malev õn võinud
areneda ja kasvada nõnda hoogsalt,
võlgneme tänu neile noortele ja va
nematele juhtidele, kes õn töötanud
huvi ja armastusega noorte kasva
tamisel ja juhtimisel. Paljud rühma
ja salgapealikud püsivad omal ko
hal juba 4—6 aastat, om lõpetanud
vahepeal rühma- ja salgapealikute
kooli, 'võtnud osa mitmest õppe- ja
üldlaagrist, õn omandanud kogemusi
ja vilumust rühma ja sälgä juhtimi
sel malevas, mida omalt poolt õn ai
danud tõsta suurenev aastate arv.
Veel aastat 3—4 tagasi oli suurem
osa rühmakotkaid 13—44-aastased,
nüüd aga õn peaaegu kõik rühmafcotkad !46—20 aastat vanad. Kä
salgapealikute keskmine vainus õn
kasvanud.
Noorte ja vanemate juhtide suu
renev arv, suurenenud oskused ja
kogemused, poiste huvi ja töötahe
lubavad loota, et maleva seni saavu
tatud edu üha süveneb ja suureneb.
Tänan kõiki noori, nooremaid ja
vanemaid juhte ja soovin Teile pailju
õnne meie tänasel aastapäeval ja
eelolevaks tööks.
§ 2. Avaldan väljavõtted Noorte
Kotkaste Peavanema käskkirjast
nr. 99 27. 05. 37. a.:
§ 1. Tervitan kõiki noori haukaid,
noori kotkaid ja nende pealikuid
ning vanemaid noorte kotkaste or
ganisatsiooni 7. aastapäeval.
Sellel tähispäeval võime tagasi
vaadata oma 7-aastasele edukale te
gevusele noorte haugaste ja noorte
kotkaste ridades. Tänasel päeval
märgime aga uue tegevusalana oma

töökavasse vanemate poiste suuremaulatuslikule organiseerimisele asu
mist. iSaagu vanemate poiste ük
sustesse kogunemisel ja nende töö
arendamisel neile osaks senine ja
veel paremgi edu!
Selleks soovin jõudu ja õnne!
§ 2. Noorte' Kotkaste seitsmendal
aastapäeval, 27. 05. 37. a., tunnus
tan eeskujulikeks noorkotkaiks ja
luban kanda
E e skuj u1 iku noorkotka
märki:
Tallinna malevast: rik. Eesmann
Harry, Lõunai/Tungla rühma kot
kas, mk. Ant Lembit, Põhja malevk.
pealiku abi.
§ 3. Noorte Kotkaste seitsmendal
aastapäeval, 27. 05. 37. a., tunnus
tan noorkotkaste hoolsusmärgi vää
riliseks pideva hoolsusega ja tubli
dusega töötanud noored kotkad:
Tallinna malevast: kp. Lehiste
Lembit, kp. Hellat Jüri, nk. Elia
Ülo-, kp. Mihkelson Felix, kp. Kraut
Aksel.
§ 4. Noorte Kotkaste seitsmendal
aastapäeval, 27. 05. 37. a., tunnus
tan noorkotkaste hoolsuspaela vää
riliseks hoole ja tublidusega tööta
nud noored kotkad:
Tallinna malevast: kp. Idnunm
Elmar, kp. Ivand Henry, pk. Miitt
Gunnar, kp. Mereküla Viktor, kp.
Riitsailu Kaarel, kp. Viiu Helmut,
kp. Simonlatser Erich, pk. Mäeks
Friedrich, kp. Hõlman Uno.
§ 5. Noorte Kotkaste seitsmendal
aastapäeval, 27. 05. 37. a., tunnustan
nooirhaugaste hoolsuspaela väärili
seks hoolsad noored haukad:
Tallinna malevast: nh. Tikkar En
no, nh. Vodja Raoul, nh. Kuiva Hei
no, nh. EgeÕ. Elmar, nh. Jõgi Harry,
nh. Tiits Vello, nh. Vinn Lembit, nh.
Vinn Hugo, nh. Kuusik Endel.
§ 7. Noorte Kotkaste seitsmendal
aastapäeval, 27. 05. 37. a., tunnustan
teenetemärgi väärilisteks edukalt ja
timnustaimisväärsielt juhtimise alal
tegutsenud noorte kotkaste juhid:
Tallinna malevast: Priimägi Pee
ter, Kopli / Kopli I rühma vanakotkas.
§ 8. Noorte Kotkaste seitsmendal
aastapäeval, 27. 05. 37. a., tunnus
tan teenetekirja väärilisteks edukalt
juhtimise alal tegutsenud noorte
kotkaste juhid:
Tallinna malevast: Mm. Tartlan
Valdek, Kopli malevk. pealiku abi.
§ 10. Noorte Kotkaste seitsmendal
aastapäeval, 27. 05. 37. a., tunnustan
noorkotkaste aitaja-märgi väärilis-

Surma läbi laekunud laetav-liig ei

Jaanmälestab
Sitska't
leinas
Kalevi malevkond.
teks iile 2 aias ta noorkotkastega häs
ti töötanud ja üldettevõtete korral
damiseks kaasa aidanud vanemad
tegelased:
Tallinna imalevast: dr. Veltmann
August, Tallinna maleva sanitaar
pealik, dir. Kukk Hans, maksudevalitsuse direktor, Poom Paul, Maksudevalitsuse tolliasjanduse juhataja,
Reintam Paul, KL Lõuna malevlk.
pealik, Tammist Ksenia, Lõuna /
Tähe rühma vanemate esinduse liige.
Kivi Aleksander, Lõuna malevkonna
pealiku abi. Jürine Ferdinand, Sõp
rade seltsi Kopli osakonna esimees.
Pokk Heinrich, Sõprade seltsi Kopli
osakonna sekretär. Suurmets Johan,
Kopli malevkonna vanema abi. Pos
ka David, Kopli / sõjamuuseumi rüh
ma vanakotkas. Kapten Sepik Ed
mund, Lõuna malevkonna pealiku
abi.
§ 3. Kiiduväärse hoole ja armas
tusega õn malevas töötanud möödu
nud aastal:
Maleva rniaj anduspealik Uno Len
der, Põhja malevkonna vanem-ikoionel August Balder, kes ikoos oana
lähimate kaastöölistega, rnlvk. pea
liku k. t. nlk. L. Ant’iga ja rühma
de kotkastega õn iy2 aasia jooksul
loonud üle 100-poisilise malevkon
na, Ida mlvk. pealik Kaarel Sõmer,
sama rnlvk. vanakotkad Eduard Ki
vi ja Juhan Roosaar, Lõuna mlvk.
pealik nmgr. Voldemar Pirsko, Kopli
mlvk. pealik kaptein Paul Kommusisaar, Kalevi mlvk. vanakotkad Jaak
Vahur ja Gunnar Abram, Nõmme
mlvk. pealik Osvald Randvee ja va
nakotkaid nmgr. Arno Allik ja Ru
dolf Vassermann, orkestrijuht Vik
tor Mändvere ja orkestripealifc Luulik Teder, ja avaldan neile Südamli
kumat tänu tehtud töö leest.
§ 4. Lugeda asutatuks maleva
orkestri erirühm, kuuluvusega male
va staabi juure, arvates 0)2. 03. 37.
Kinnitan orkestri juhiks Viktor
Mändvere, orkestri pealikuks Luuiik
Teder’!, pealiku abiks Arnold Kunsel’i, arvates asutamise päevast. Or
kestri vanema kohuseid täidab aju
tiselt maleva pealik H. Lagus.

§ 5. Vabastan Noorte Kotkaste
Põhja malevkonna pealiku kohalt
Arnold Vichmann! ja kinnitan ajuti
seks pealiku kohuste täitjaks peali
ku abi nk. Lembit Ant’i, mõlemad
arvates 12. 05. 37. a.
Alus: KL Põhja mlvk. pealiku
esitis nr. 50, 12. 05. 37.
A. Uesson,
Maleva panem.
H. Lagus,
(Järgneb.)
Maleva pealik.

Noorte Kotkaste
Tallinna Maleva pealiku
teadaanded ja korraldused.
Tallinn, 01. 06. 37. a.
§ 1. Rühmade kotkast el/haugastel
teatada maleva aastapäeva pidusitusiist puudunute nimed, ühtlasi ära
tähendades puudumise põhjused.
Teatamise viimseks tähtpäevaks õn
08. 06. 37. a.
§ 2. Paljud kotkad/haukad pole
veel (teatanud laagrist osavõtjate ni
mesid ja samuti õn tasumata osa
võtumaksust 1 kr. Kel see nõue veel
täitmata, tehku seda kiiresti, et mit
te takistada laagri eeltöid.
§ 3. Rühmade nimekirjad maleva
staabis õn paljude rühmade kohta
puudulikud ja osa rühmade kohta
need isegi puuduvad. Kotkastel/haugastel hoolitseda, et nimestikud olek
sid korras 08. 06. 37. a.
§ 4. Kuna suveks paljud noorkotkad lähevad Tallinnast ära ja
sellega rühmad jäävad väikesekoosseisulisiks, siis paljud rühmad õn
suviseks (hooajaks otsustanud tege
vuse lõpetada. Niisugune nähtus ei
ole õige, sest need poisid, kes jää
vad linna, kaotavad noorkotkaliku
tegevuse ja talvine töö osutub suu
remalt jaolt asjatuks. Niisuguse
puuduse vältimiseks üksusi! moodus
tada linnajääjaist poistest ajutised
rüihmad ja määrata kä kindlad rüh
ma juhid, et noored kä suvel saaksid
jatkata tööd.

Maleval õn suvel kavatsus noor
tega ette võtta suuremaid päevaseid
jälutuskäike ja mänge, et anda va
badele poistele alati tegevust.
§ 5. Noorte Kotkaste Harju Malev
korraldab maleva lipupäeva pidustu
sed 06. 06. 37. a. Lipupäeva pidustusist osa võtma õn kutsutud igast
malevast
esindusrühm
maleva
lipuga.
Noorte Kotkaste Tallinna Malev
võtab pidustusist osa esindusrühmaga, missugune peab andma oma
esinemisega tunnistust, et kuülume
pealinna noorte kotkaste perre.
Igal rühmal valida välja korralikus
vormis noorkotkad (mitte liiga noo
red) ja nendel tulla neljapäeval, 03.
06., kell 1900 maleva kodusse in
struktori käsutusse.
Loodan, et iga rühm suudab ivälja saata oma esinduse, et võtta osa
naaber maleva pidustusist.
§ 6. Maleva viimne pealikutekogu
koosolek sel kevadel õn kesknäda
lal, 09. 06. 37. a., kell 1900 maleva
ruumides.
Päevakorras:
1. Laagritega ühenduses olevad kü
simused.
2. Suvine tegevus Mnnajäävatele
poistele.
3. Kohal algatatud küsimused ja
teadaanded.
4. Tegevusaruanded.
5. Pildistamine.
Kõigil rüihmalkoitikail hoolitseda
selle eest., et enne pealikutekogu
koosolekut oleksid esitatud eelmistes
punktides nõutud andmed, koostatud
rühma suvine koosseis, suveks ärasõitvaile määratud asetäitjad, kelle
nimed ja aadressid teatada malevale.
Kellel õn esitamata tegevusaruanne,
telka seda.
Ilmuda vormis.
§ 7. Tuletan meele, et kooliõppetöö-võistluste andmed tuleb rühma
del esitada õppeaasta II poole hin
nete põhjal kõigi rühma liikmete
kohta, kes käivad koolis ja olid
rühmas 01. 02. 37. a. ega ole lah
kunud rühmast kuu aega enne kooli
õppetegevuse lõppu.
Soovitan rühmadele asuda kohe
nende andmete koostamisele. Palun
vanakotkaid abistada kotkaid nimes
tike koostamisel.
Kool iõppetegevuse-võistlu sist
õn
kohustatud osa võtma kõik rühmad/
pered. Andmete mitte esitajad või
vad jääda ilma mõningaist soodustusist ja õigusist kaasa võistelda
spordivõistlus,il.
H. Lagus,
maleva pealik.

Väljaandja: Kaitseliidu Tallinna Maleva staap.

Vastutav toimetaja: major J. Lepp.
Teu. E«ti Kirj.-Uh. tr. Pikk t. 2. 1937.

