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AlEVA TEATAIA
Toiinetus ja ialitus: Valga, Kungla tan. 23. Maleva staap. Telefon 51.

jiimub s«a8*s scores a feuus Tellirnise hind: Aastas 1 kroon, Va aastas 6O sentl.
Kuulutuste hind: Kuulutuse htlljel 4 sent! millimeeter = Tellimlsi vStavad vastu:

veerul. Tekstis 8 senti millim. iihel veerul. Kaitse- \a instruktorid, kSik paalikud ja niliskodukaitse jaoskon-
liitlastele 50 prots. hinnaalandusega. vi | dade juhatused.

Nr. 7 (202). SB. apriliii 1938. a. x. aastajcaiK.

v Naleua esindaiatekosu
korpline aastakoosolek peetakse piihapaeval, 15. mail s. a. Valgas, Maleya
staabi ruumes, algusega kell 0900, paevakorraga:

1) Koosoleku sekretari ja protokollikinnitajate valimine.
2) Maleva 1937.,'38. a. tegevusaruanne.
3) Maleva 1937. 38. a. erasummade kassaaruande kinnitamine.
4) Maleva 1938./39. a. tegevuskava.
5) Maleva 1938./39. a. rahaline eelarve.
6) Valimised pohikirja ja'rele. V
7) Voidupuha piihitsemisega seoses olevad kiisimused.
8) Algatatud kiisimused.
Esindajaid saata K.L. kodukorra § 168. ettenahtud arvul.
Esindajate hulka peab tingimata kuuluma uksuse paalik voi tema abi.

j. HIOB
kolonel-leitnant

Valga Maleya paalik.

Kaifseliidu Olema kiskhiri Mr. 15.
Tallinnas, 4. apriliii 1938. a.

Neil paivil oli Kaitseliidus juhtum, kus minult antud teenistuskask ei leidnud
vahtkonnapealiku ja vahtkonna pool.t tapset taitmist. Kasku pliiiti ktill taita, kuid see-
juures tehti ,,jarelandmisi". Kasu mittetaitmise tagajarjel leidis aset vaga kurb juhtum,
mjs kasutaitmisega oli voimalik valtida, olgugi et kasusaajad polnud selles teadlikud.

Seda siin ette tuues tuletan koigile kaitseliitlasile meelde, et kasutaitmine ja
distsipliin on Kaitseliidu, kui vabatahtliku relvastatud organisatsiooni olernasolu kaks
tahtsaimat nurgakivi. Suurima tahtsuse omab kasutaitmine vahiteenistuses, sest vahi-
teenistus on koige' tosisem teenistusala rahuajal. Vahtkonna iilesannete, sisekorra reeg-
lite ja tapne kasutaitmine on siin esmajargulise tahtsusega. lima nendeta pole vahi-
teenistus iildse moeldav. Kasu tSlgitsemised ja iikskoik mis pohjusel kasutaitmisest
korvalekaldumised on lubamatud. Kui kasusaajal on voimata kasku taita, siis on ta
kohffstatud sellest viivitamata kasuandjale ette kandma.

Juhin malevate ja Kaitseliidu koigi iiksuste pealikute tahelepanu vahiteenistuse
tahtsusele. ja, kasen neid kontrollida Kaitseliidu vaht- ja valvkondades sisekorra reeg-
lite, iilesannete ja kaskude taitmist. Vahiteenistusest mitte vahema tahtsuse omab
toimkonnateenistus (korrapidajad ja valvurid staabiruumides, pidudel ja mujal). Kasel
teenistusalal pealikuii neuda tapset iilesannete ja kaskude taitmist. Lodevus, ebatapsus
ja iikskqi^sus v;ahi-. ja toimkonnateenistuses on distsipliini rikkumine. Kodanik, astu-
nud KaitselHtu yabatahtlikult, on votnud endale kohustuse ka vahatahtlikult pma
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parima arusaamise jargi taita Kaitseliidus raaksva sisekorra ja distsipliini nouded.
Seaduse ja kasu austamine ja nende tapne taitmine on kaitseliitlaste suurim kohus.
Kaitseliidus on olnud haruldaselt vahe eksimisi nende pohimotete vastu, kui ka iiksi-
kud vaaratused sel alal pole lubatavad.

J. Orasmaa,
kindralmajor,

Kaitseliidu tilem.

Kaskkiri

Valga Malevale N9 10.
27. aprillil 1938. a.

§ 1. 9. ja 10. aprillil Tartus arapeetud
Kaitseliidu raskejoustiku voistlustel tuli
Valga Malev iildkokkuvottes 4 kohale 14
maleva hulgast. Sellise tubli tulemuse
ning vaarika ja distsiplineeritud esinemise
eest avaldan tanu koigile voistlejaile ja
raskejoustiku hooldajaile Malevas.

Teenistuse nimel avaldan kiitust esi-
kohtadele tulnud kaitseliitlastele.
J. Kunnapuu'le, Puka kompanist — I koht

maadluses kergekaalus.
V. Siirak'ule, Puka kompanist — I koht

t5stmises kerg -kaalus.
A. Lavin'ile, Valga malevk. — II koht

tostmises sulgkaalus.
J. Vernik'ule, Sangaste malevk. — II koht

maadluses raskekaalus.
G. Ahun'ile, Valga malevkonnast — II koht

maadluses karbeskaaius.
A. Preis'ile, Valga malevkonnast — III koht

maadluses keskkaalus.
V. Solom'ile, Helme malevk. — III koht

tostmises kergekaalus.
f

§ 2. Kinnitan Koorkiila uksikriihmas
ametkohtadele, arvates 1. aprillist s. a.:

Jaan Sulsenberg — ruhmapaaliku abiks.
Karl Sulsenberg — riihma laskejuhat.
Herman Kalle (kulkin) — 1 jaoplk.
Peeler Tiivel — 1 jaopaaliku abiks.
Juh. Partelpoeg — 2 jaopaalikuks.

_ Void. Karu — 2 „ abiks.
Juhan Nirk — 3 jaopaalikuks.

j»Jaan lives — 3 „ abiks.
Jaan Vuin — 4 jaopaalikuks.
Partel Sotnik — 4 „ abiks.
Oiendus: Ijh. N° 59.

§ 3. Kinnitan Jogeveste iiksikruhmas
ametkohtadele, arvates 1. aprillist s. a.

August Toever — rilhmapaaiiku abiks.
Herman Kapp — sanitarpaalikuks.
Karl Rebane — relvurpSalikuks ja las-

kejuhatajaks.
Hermann Nuuter — 1 jaopaalikuks.
Jaan Oja -~ 1 „ abiks.

Nikolai Kruus — 2 jaopaalikuks.
Alfred Tomp — 2 „ abiks.
Johannes Soovares — 3 jaopaalikuks.
Aleks. Anderson — 3 „ abiks.
Juhan Rebane — 4 jaopaalikuks.
Jaan Nuuter — 4 „ abjks.
Oiendus: Ijh. N<> 69.

§ 4. Kinnitan Taheva iiksikruhmas
ametkohtadele, arvates 1. aprillist s, a.:

Elmar Kaltnet — ruhma paaliku abiks.
Heinrich Kalamees — sanitarpaalikuks.
Alfred Peltser — relvurpaalikuks.
Artur Ploomipuu — oppe-spordiplk.
Ernst Hallas — sekretariks.
Elmar Paas — 1 jaopaalikuks.
Karl Kubar - 1 „ abiks.
Evald Kahr— 2 jaopaalikuks.
Aleks. Prangli — 2 B abiks.
Herbert Reisberg — 3 jaopaalikuks.
Eduard Veldi — 3 „ abiks.
Ferdinand Kokk — 4 jaopaalikuks.
August Berenstrauch — 4 „ abiks.
Oiendus : Ijh. N» 65.

§ 5. Vabastan Valga linna malevkon-
na iaskurkompanis ametkohtadelt, arvates
16. aprillist s. a.:

kompani veltveebli Voldemar Laar'i.
I riihm.

1 jaopaaliku Juhan Maelo,
2 jaopaaliku abi Elmar Ivask'i.

II r ii h m.
Ruhmapaaliku abi Karl Talvik'u,
2 jaopaaliku Heino Peep'i,
2 jaopaaliku abi Endel Kuus'e,
3 jaopaaliku Elmar Koppa,
3 jaopaaliku abi Peeter Vahesaare.
Oiendus: Ijh. Ms 51.

§ 6. Kinnitan Valga linna malevkonna
Iaskurkompanis ametkohtadele, arvates
16. aprillist 1938. a.

Voldemar Laar — relvurpaalikuks.
Karl Talvik — veltveebliks.

I rt ihm.
Juhan Maelo — rtihmapaaiiku abiks.
Elmar Ivask — 1 jaopaalikuks.
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II r t ihm.
Elmar Koppa — riihmapaaliku abik£
Heino Peep — 1 jaopaalikuks.
Endel Kuus —2 jaopaalikuks.
Peeter Vahesaare — 3 jaopaalikuks.

Oiendus: Ijh. Ns 51.

§ 7. Vabastan Valga linna malevkon-
nas laskejuhatajate ametkohtadelt, arvates
1. aprillist s. a.: Jaan Iverson'i, Robert
Korge ja Julius Sildver'i.

Oiendus: Ijh. Ns 921 ja 63.

§ 8. Kinnitan Valga linna malevkonna
rklp. patareis laskejuhatajateks, arvates
1. maist 1938. a.: Johan Mets'a, Johan-
nes Kruustik'i ja V. Janes'e.

Oiendus: Ijh Ns 63.

§ 9. Einnitan Valga linna malevkon-
na gaasikomando laskejuhatajateks, arva-
tes 1. maist 1938. a.: August Velner'i ja
Hans Tarnaste.

Oiendus: Ijh. N° 63.

§ 10. Kinnitan Maleva suurtiikivae
divisjoni majanduspaaiikuks August Koo-
magi, arvates 16. aprillist s. a.

Oiendus: Ijh. nr. 71.

§ 11. Vabastan Valga-Hargla iiksik-
eskadronis ametkohtadelt, arvates 1. ap-
rillist s. a.

I riihm.
riihmapaalik — Jaan Verlis'e,
riihmapaaliku abi — Artur Raudla,
2 jaopaaliku — Leo Zilmer'i,
2 jaopaaliku abi — Eduard Lugo.
Oiendus: Ijh. Ns 67.

§ 12. Kinnitan Valga-Hargla iiksik-
eskadronis ametkohtadele, arvates 1. ap-
rillist s. a.

Voldemar Poder — eskadroni sepaks.
I ruhm.

Artur Raudla — rtihmapaaiikuks,
Leo Zilmer'i — riihmapaaliku abiks.
Eduard Lugo — 2 jaopaalikuks,
Axel Tavinof'i — 2 jaopaaliku abiks.
Oiendus: Ijh. Ns 67.

§ 13. Omal palvel vabastan Sangaste
ti/eskadroni I ruhma paaiiku ametkohalt
Jaan Kontze, arvates 1. maist s. a.

Oiendus : Ijh. nr. 67.

§ 14. Kinnitan Sangaste ii/eskadronis
ametkohtadele, arvates 1. maist s. a.

Leo Vaher'i — I riihmapaalikuks,

Arnold Magi — I ruhmapaaliku abiks,
Arved Velner'i — eskadroni spordip.
Oiendus: Ijh. nr. 67.

§ 15. Helme iiksikratsaruhmas vabas-
tan ametkohtadelt, arvates 1. aprillist s.a.:

tildjaopaaliku — Eduard Raidve,
3 jaopaaliku — Jaan Vaabel'i.
Oiendus: Ijh. Ns 885 — 37.
§ 16. Kinnitan Helme Qksikratsariih-

mas ametkohtadele, arvates 1. aprillist
1938. a.:

Eduard Raidve — 3 jaopaalikuks
Ernst Pork'i — 1 jaopaaliku abiks,
Voldemar Sumberg'i — 2 jaopaaliku

abiks ja laskejuhatajaks,
Gotthard Paluste — 3 jaopaaliku abiks.
Oiendus: Ijh. Ns 885-37.
§ 17. Vabastan ligaste uksikriihmas

ametkohtadelt, arvates 15. aprillist s. a.
2. jaopaaliku — Robert Raamat'i,
2. jaopaaliku abi — Nikolai Eensalu.
Oiendus: Ijh. nr. 58.

§ 18. ligaste ii/ruhma suusk-ratturjao
paalikuks kinnitan Nikolai Eensalu, arva-
tes J5. aprillist s. a.

Oiendus: Ijh. nr. 58.

§ 19. Minu kaskkirja JV» 8 — 38. a.
§ 7 muutmiseks lugeda Paul Tretjakov —
Raudtee pat. II komp. relvurpaalikuks ja
August Kotkas I kompani relvurpaalikuks.

Paul Tretjakovi peale panen ka II komp.
sekretari kohnsed.

Oiendus: Ijh. Ns 925 — 37.

§ 20. Tartu Malevast iile tulnud Alfred
Torra kanda Maleva ja Valga linna ma-
levkonna nimekirja, arvates 1. aprillist
1938. a.

Oiendus: Ijh. JVb 926.

§ 21. Viin iile omal soovil Love-Lee-
biku ii/ruhmast M. Kits'e—Helme iiksikrat-
sartihma, arvates 1. aprillist s. a.

Oiendus: Ijh. .Nb 712— 37.

§ 22. ligaste iiksikriihma tegevliige
Karl Mottus arvata vanuse tottu sama
rtihma toetavliikmeks arvates 31. martsist
1938. a.

Oiendus: Ijh. Na 34.

§ 23. Nimetan timber senise Nais-
kodukaitse Sooru jaoskonna P a j u jaos-
konnaks ja senise Tolliste jaoskonna U n i-
kiila jaoskonnaks, molemaid arvates
1. aprillist s. a.

Oiendus: ksk. JSTs 9 — 38.
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§ 24. Kinnitan Nkk. Sangaste jaos-
konnast Maret Rekaiid'i Sangaste malev-
konna toitlusjuhifcs, arvates 16. apr. s. a.

Oiendus: Ijh. N° 16.
§ 25. Harju Malevast tiletulnud Alma

Moldre kanda Maleva ja Nkk. Helmejaps-
konna nimekirja, arvates 8. aprillist s. a.

Oiendus: Ijh Ns 640/713 — 37.

§ 26. Kinnitan II (teise) klassilasku-
riteks atljargnevad kaitseliitlased:

K a a g j a r v e k o m p a n i s t : Peeler
Pavlovits, Frants Viilup, Johannes Mae,
Johan Siilak, Ernst Taht, Jakob Saats,
Merits Flint ja Arnold SmukuFi koik arva-
tes 10. okt. 1937. a.

Va lga -Harg la iiksike skadro-
His t : Peeter Riiiitel'i, Karl Torra, Volde-
mar Miinnirigi, Eduard Saretok'i, Adolf
Talvik'u, Herbert Suuder'i, Eduard Jiiris'e,'
Meinhafd Viinalass'i ja Robert Vares'e —
kSik arvates 10. apr. 1938. a.

Ates: laskeprotokollid nr. nr. 221 ja 223.
§ 27. Perekonnaseisuametniku otsuse

pohjal lugeda afipool tahendatud kaitse-
Hitlastele ja naiskodukaitslastele uuteks
ees- ja perekonnanimedeks.

Keeni kompanist — Jaan Tauber niiiid
T a s u j a . Augus Zirel nflfld Sir el.

Igaste iiksikriihmast: Nikolai Elias
ntffid E e n s a l u .

L9ve-Leebiku ii/rlihmast: ElinarDessis
niiud Raidmets.

JSgeveste tiksikruhmas: Oskar Schenk
r i f i&d Saa l i s t e .

Karula kompanist: Paul Freilich niiiid
R e i 1 e s, Viktor Podegrad niiiid R o o p a 1 u,
Aleksander Leer niiiid A l d u r Leeg i s te ,
Voldemar Loorberg niiiid Loorpa rg .

Sangaste ii/eskadronist: Aksel Tuberg
nttiid Tuupe re .

Valga linna mlvk.: August Peterson
niiiid Aldur Po ldver , Theodor Pikmann
nMd Pikk. *

Nkk. Helme jaoskonnas: Alide-Marie
Habicht niiiid A a v i s t e.

Nkk. Torva jadskonnast: Amalie Kraus
nMd Mare Kruus.

O i e n d u s : Ijh. nr. 1.
§ 28. Abiellumise puhul uuteks pere-

konnanimedeks lugeda alljargnevatel nais-
kodukaitplastel:

Laanemetsa jaoskonnast: Salme Pettai
nfitid Tiivel.

Sangaste jaoskonnast: LiineParvniiiid
Mets.

Puka jaoskonnast: Alma Prits niiiid
Soots.

Oiendus: Ijh. nr. 936, 13, 17.

§ 29. Alltiksuste juhatuste poolt vas-
tuvoetud kodanikud kanda Maleva javas-
tava alliiksuse nimekirja tegevliikmeteks:'

Va lga l i n n a m a l e v k o n d a : Gus-
tav Ahun, arvates 1. apr. 1938. a.

Nkk. Taagepe ra j a o s k o n d a : '
Alide Rebase, Amanda Vister, Olga Rull,
Eha Oselein, Aliide Kopp, Alma Heldema,
Maria Soovik, Anette lir ja Salme Praosk,
koik arvates 8. apr. 1938. a.

§ 30. Kustutada Maleva ja alliiksuste
nimekirjast:

P u k a k o m p a n i s t : ArseniParksoja-
vakke mineku puhul, arvates 1. martsist
1938. a. Kusta Kuslapuu — Tartumaa
Malevasse iilemineku puhul, arvates 6. apr.
1938. a.

L o v e - L e e b i k u i iks ikr i ihmast :
Jesper Tonisson ja Gustav Kuus — kait-
seliidu tegevusest mitte osavotu tottu,
arvates 5. apr. 1938. a.

T a h e v a ti k s 1 k r ii h m a s t: Eduard
Jarvis — Tartumaa Malevasse iilemineku
puhul, arvates 15. apr. 1938. a.

V a l g a - H a r g l a i i / eskadronis t : |
Viktor Kase — elukoha muutmise puhul,
arvates 1. marts. 1938. a. '•

Valga l i n n a m a l e v k o n n a s t:|
Peeter Lohmus — omal soovil, Boris Usa-
tenko — sojavakke mineku puhul, Arturj
Kiima — elukoha muutmise puhul, koik
arvates 4. apr. 1938. a. ja toetavliige Rein
Kaur — surma puhul, arvates 3. apr.
1938. a. ja Henn Haljak — Petseri Male-
vasse iilemineku puhul — arv. 28. 04.38.

Karu la kompanis t ; EvaldRonimois
— sojavakke mineku puhul, Jaan Viilup
omal soovil, Robert Zeiger ja Eduard Puu-
sepp — loiu tegevuse tottu, Johannes Sild
elukoha muutmise tottu, koik arvates
23. apr. 1938. a.

Nkk. Sangaste jaoskonnast : Alide
Kurvits — elukoha muutmise tottu, arvates
5. apr. 1938. a.

Nkk. Valga . j aoskonnas t : Helmi
Bock'i — nkk. Tallinna ringkonda iilemi-
neku puhul, arvates 6. apr. 1938. a. ja
toetavliige Anita Heinrichgen'i — nkk.
Harju ringkonda iilemineku puhul, arvates
28. apr. 1938. a.

Oiendus: Ijh. nr. nr. 902, 14/ 453, 862,
49, 64, 13, 15, 70, 73, 66. .

§ 31. Kaitseliitlasele mitte kohase
iilespidamise pSrast heidan valja kaitse-
liidust Karula kompani kaitseliitlase
Richard Emma p. Siiman'i, arvates 23. apr.
1938. a.

Oi endus: Ijh. nr. 66.
J. Hiob

. . . kolonel-leitnant,
Valga Maleva paalik.
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Suviseks
f@gevusperioodiks.

1. mail algab Kaitseliidu ja Maleva
suvine tegevuseperiood. Tahtsamateks tege-
vusteks on ettenShtud taktikaline ja las-
keasjanduslik valjaope, laske-, spordi-,
patrulli- ja jagude lahinguvaljaoppe voist-
lused.

Suursiindmustena — Voidupiiha suur-
paraad Tallinnas ia Maleva 20. aastapaeva
piihitsemine Valgas.

Suvine periood on sisukam ja tegevus-
rikkani ning nouab koigilt paalikutelt ja
malevlastelt suurimat pingutust, et koik
ettevotted parima ednga korda laheks.

Selleks soovin ta'it indu, haad meele-
olu ja piisivust koigile.

Tahtsamad tegevused suvisel perioodil:
15. mail — Maleva esindajatekogu koos-

olek Vaigas.
22. mail — Patrullivoistlused Valga-ja

Helme malevkondades.
29. mail — Patrullivoistlused Sangaste

ja Bargla malevkondades.
23. juunil — Voidupiiha suurparaad

Tallinnas.
10. juulil — Laskevoistlus Latvija Vol-

mari Polguga, Valgas.
7. augustil — Noorte laskevoistlus

Valgas.
14. augustil — Rannaklaskevoistlused

Valga- ja Helme malevkondades.
21. augustil — Maleva sojalise iseloo-

muga voistlused Valgas.
21. augustil — Noorte laskemeister-

voistlused Tallinnas.
28. augustil — Maleva sidevoistlused

Valgas.
28. augustil — Alliiksuste sisemised

I a ?ke voistlused kohtadel.
4. septembril —Maleva ratsavoistlused

Ssngaste moisas.
11. septembril — Maleya laskemeister-

vcistlused Valgas.
22.—25. septembril — Kaitseliidu tile-

riikl. laskemeistervoistlused Tallinnas.
2. oktoobril — Laskevoistlus VoruMa-

levaga Valgas.
9. oktoobril — Lahinguvaljaoppe voist-

Insed Helme ja Hargla malevkondades.
16. oktoobril — Lahinguvaljaoppe voist-

lased Valga ja Sangaste malevkondades.
23. oktoobril — Maleva lahinguvalja-

oppe Voistlused.
50. oktoobril — Taktikalised oppused

Hargla ja Helme malevkondades.

4.— 6. novembril — tfleriiklikud lahin^
guvSljaoppe-, patrulli- ja sidevoistlused
Tallinnas.

9. novembril — Taktikaline oppus San-
gaste malevkonnas.

13. novembril — Taktikaline oppus
Valga linna malevkonnaie.

27. novembril — Maleva 20. aasta-
pSeva paraad Valgasi

J. Hiob [ O. Puusepp
Kol. leitnant I kaptep

Valga Maleva paalik. Vanem instruktor.

Korraldusi oppealal.
Valga oppepiirkonnale.

J 5. mail kella 1800 — 2000 Raskekuulip.
s Maleva majas... , „,

8. mail kell 1000 Valga linna malevkonna
alluksuste paalikud, riihmapiialikud
ning patrullvoistlusteks maaratud all-
uksuste meeskondadele ettevalmistav
oppus Priimetsas.

8. mail kell 0900 Hargla malevkonna
Side komando erioppus Koikkulas.
Juhatab Maleva sidepaalik L. Reima.

11. mail kell 1900 Valga linna Ratturko-
mando erioppus Priimetsas.

11. mail kell 1700 tTksikpatarei We 1 kont-
roll-kogunemine Maleva majas.

12. ja 13. mail algusega kell 1700 kont-
roll-kogunemised Maleva majas Valga
linna malevkonna neile tegevliigetele,,
kes senini pole kontroll-kogunemistel
kainud.

17. mail kell 1800 Valga linna malevkonna
patrullimeeskondadele ettevalmistav
oppus Maleva majas.

18. mail kell 1800 Valga Rattur- ja Gaasi
komandode erioppused, esimesel Prii-
metsas ja teisel Maleva maja ouel.

6. Puusepp, kapten

Helme oppepiirkonnale.
7. mail kell 1000 Helme malevkonna,

Patarei N° 2 ja Ratsariihma allpSali-
kute (alates jaopaa'likute abidest) ja
laskejuhatajate oppus. Koguneda Hel-
me Pangamaja juurde, kaasavotta vint-
piiss ja 10 padrunit.

8. mail kell 1000. Koigil illaltahendatud
pMlikutel koguneda Helme Panga ma-
ja juurde patrullvoistluste eeloppuseks;
kaasavottes Soome kompassid.

11. mail keli 1700 (J/patarei Ns 2 kontroll-
kogunemine Torvas.

E. Leepere,
leitnantj
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VaBga
Suvise perioodi

Mai

Tegevuse aeg

KuupSev

5. mail

8. mail

7. ja 8. ifail

8. mail
11, mail

9

n

12. mail
13. mail
15. mail
17. mail

18. mail

»

M. mail
"~~~"~~ *"

22. mail

»

' ' ' ' • •

-
28. mail

„
29. mail

M

Kellaaeg

^800—2000

1000

1000

0900—1300
1900—2100

1700
1700

' 1700
1700
1000
1800

1800
1800

1800

0900

-

TS

0900—1300

1500
1500
0900
0900

Tegevuses t o s a v o t j a d

Ohutjjy^

Koik alliiksuste- ja riihma paalikud ning
patrullvoistlusteks maaratud meeskonnad.
PMlikud ja laskejuhatajad.

' Hargla sidekomando.
Valga ratturkomando.
Suurtiikiv. patarei JNfs 1.
Suurtiikiv. patarei JS"e 2.
Valga linna malevkonna kaitsel., kes se-
nini kogunemistel pole kainud.
Malevkondade ja aliiiksuste esindajad.
Valga linna malevkonna patrullide mees-
konnad.
Valga ratturkomando.
Valga gaasikomandu.

Ohuk. rk. patarei.

Alliiksuste patrullid.

„

Valga nialevkond.
Sangaste side komando.

Hargla malevkonna alliiksuste patrullid.
Sangaste malevkonna alliiksuste patrullid.
Hargla malevkonna alluksuste patrullid.
Sangaste malevkonna aliiiksuste patrullid.

,

Peale iilaltoodud tegevuse mal kuul alliiksestes labiviia:
1. Laskeradade ehitamine ja olemasolevate korraldamine.
2. Alarmkavade koostamine ja kontroilimine. M
3. Oppelaskmiste ja klassikatsete korraldamine.

21. aprilia 1838. a.
Valgas.
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Maleva
6ppetegevu§e kava
kuu

"

»

Koht

Maleva maja

Priimetsa

Torva

Koikkiila
Priimetsa
Maleva maja
Torvas
Maleva maja
Maleva maja
Maleva maja
Maleva maja

Priimetsas
Maleva ouel

Maleva maja

Priimetsa

Keisripalu

Priimetsa
Puka

Koikkiila
Laatre-Oru
Koikkiila
Laatre-Oru

Keg tegevust
korraldab

Rk. instruktorid

Kapien Puusepp

Leitn-ant Leepere

Maleva sideplk.
K-do paalik
K apt en Puusepp
Leitnant Leepere
Kapten Puusepp

; Kapten Puusepp
Maleva Juhatus
Kapten Puusepp

K-do paalik
K-do paalik

Rk. instruktorid

Valga malevkond
Patarei N° 1
Valga-Hargla esk.
Helme malevkond
U/patarei N°. I '
Ratsariihm
Malevk. paalik
Maleva sideplk,

Kapten Puusepp
Leitnant Leepere
Malevkonna paalik
Malevkonna paalik

Tegev use' i'ii :iuiifet'US ;ri't

Ok. rk. sihtimise algopettts,^ »'*S
Rk. ,,Maksimi" materjaaldsa.

' Patrallvoistluste ettev'almistav oppus.

Helme malevkonna pSalikute ja las-
kejuhat. oppepaevad.
Valitelef. aparaadi inat. psaK.Q,I§ 161 .
Jalgv. rivikool K. O.,l'§ 115 pp. 1— 3.
Kontrollkogunemine.
Konlrollkoguneniine. "
Kontrollkogunemine. ,„',
Kontrollkogunemine.
Maleva esindajatekogu koosolek.
Patrullivoistluste ettevalmistav oppus.

Jalgrattasoit K.6.I § 114 ppv 1— 3.
Praktilised harjutused K. 0. I § 171
p. 4 ulatuses. << - ,i --
Sihtim. harjutused lennukimudelipihta
Rk. nMaksimi" tegevusharjutused.
Patrullivoistlused.

Patrulli voistlused. *
4 , - - - . - ' • • • - ' -v-r"'

Klassikatsed v.-piissist laskmises.
Valitelef. aparaadi materjaal osa,' j
K. 0. I§ 161. " , ' :\ _f:
Patrullivoistluste ettevalmistav oppus.
Patrullivoistluste etteVafmistav oppus.
Malevkonna patrullivoistlused.
Malevkonna patrulliv5istliised. s

J. HiOb
kolonel-leitnant

Valga Maleva paalik.
O. Puusepp

kapten
Vanem instraktor.
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Suurtiikiv&e divisjonile.
1. 4.' ja 15. mail 1938. a. kell 1500

oppus Maleva majas patarei N° 1 ohvitse-
ridele ja allohvitseridele ning vastavatel
atnetkohtadele maaratud isikutele.

Kavas: Laskmine Ghekiilgse vaatlu-
sega, laskereeglite tundmaSppimine ja har-
jutusi.

2. Patareide paalikutel korraldada mai
kuu jooksul iga nadal 3 tundi suurttiki
oppust. Oppustel anda riihma- ja suur-
tiikipaalikutele konkreetsed tuleiilesanded
rlihma ja iihe suurtiiki tule juhtimiseks,
harjutada tuleillekandmisi nii maastikul
binokliga mootmisel, kui ka kaardil tsel-
luloidringiga.

Kuna patareidel seisab ees 27.—29.
maini oppus tegeliku laskmisega Varskas,
siis on tarvilik, et eeltahendatud oppustest
koik vastavad isikud tingimata osavotak-
sid ja oma teadmisi suurtiiki laskeasjan-
duse alal taiendaksid.

P. Tenno,
kapten

Divisjoni piialik.

trksikpaturei Nr. 1 pMliku teatis.
25. aprillil 1938. a.

§ 1. Maaran patarei suurtiiki oppused
mai kuul jargmiselt:

3., 10. ja 17. mail s. a. algusega kell
1800. Oppusteks koguneda Maleva Staapi,
hilisematel juurdetulijatel suurttiki pargi
juurde. Oppuste iildjuht I riihma plk.
n.-leitnant S. Palu.

Oppustest osavott koigile ilksikpatarei
meeskonnale sunduslik.

11. mall kell 1700 Maleva majas kor-
raldatavast kontroll-kogunemisest osavotta
koigil tegevliigetel piissi, laskemoona ja
varustusega.

§ 2. Silmaspidades, et Oksikpatareil
N° 1 tuleb kaesoleval Voidupiihal osa
votta Tallinnas K.-L. iildparaadist vahe-
malt 50% meeskonnaga, palun aegsasti
selle eest hoolitseda, et Tallinna soitjail
oleks muretsetud uus vorm. Vana vorm
ei ole enam kehtiv.

Valter Uibopuu,
n.-leitnant,

ttksikpatarei JVs 1 pealik.

Kuigatsi kompanile.
Oppelaskmine sojavae vintpiissidest

korraldada I riJhmale 8. mail s. a. kell 1000

ja II rahmale 11. mail s. a. kell 1100
Priipalu laskerajal. Algajate klassi las-
kuritega labiviia harjutus Jvfe 4 ja II kl.
laskuritega harjutus JS^ 3. Laskejuha-
tajail minult valjavotta tarviline arv las-
kemoona ja laskemaaruste nouete koha-
selt laskerada korraldada.

II.
Paralleelselt oppelaskmisega korraldan

noorte oppuse Priipalu laskeraja iimbru-
ses koigile tegevliigetele, kelledel sund-
aeg kaitsevaes teenimata. Oppejoud
komp. plk. abi R. Unger.

III.
15. mail s. a. kell 1000 korraldan all-

paalikuile, alates jaopaaliku abist, oppuse
orienteerumise alal kompassi ja kaardl
abil. Oppuseks ilmuda kompani BKodusse".

Aug. Sadrak, n.-ltn.
Kuigatsi komp. paMik.

Keen! kompanile.
Oppelaskeharjutused peetakse mai kuul

jargmiselt:
I riihmale 8. ja 22. mail s. a.

II ruhmale 15. mail s. a.
Laskmiste algus kell 9 hommikul.
Osavott osal kaitseliitlastel kohustuslik.

A. Madaroigas
Relvpaalik, laskejuhataja.

Laanemetsa kompanile.
Avaldan teadmiseks mai kuu tegevus-

kava:
— 8. mail kell 0900 Sidemeestele eri-

oppus KoikkQlas. Samal paeval oppelas-
keharjutused molematel laskeradadel
kell 1000.

— 22. mail alates kella 1000 oppelas-
keharjutused molematel laskeradadel.

— 28. mail kell 1500 patrullvoistluste
ettevalmistav oppus Koikkiilas.

— 29. mail kell 0900 malevkonna pat-
rullvoistlused Koikkiilas.

Aug. Altin,
Kompani paalik.

Hummuli kompanile.
Maaran Iaskeha4utused Soe laskerajal

algusega kell 0900 jargmiselt:
8. mail — I ruhmale,

is. „ - n „
22. „ — molemal riihmal korraga.
Laskeharjutusi teostada kompani rel-

vurpaalikul E. Reinsalul koos laskejuha-
tajatega.

J. Helandi, n.-ltn.
Kompani p&filik.


