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PUNAISEN
ARMEIJAN

PURISTUSTA."

(STALIN)

KARJALAN PUHDISTUS HITLERILÄISISTÄ
JA VALKOSUOMALAISlSTA ANASTAJISTA

Ei ole enää kaukana se
O. V. KUUSINEN
päivä, jolloin Punainen ArKarjalais-Suomalaisen S NT: n Korkeimman
meija heittää
hitleriläiset
Neuvoston Puhemiehistön puheenjohtaja
rosvot Neuvostoliiton rajojen taa, puhdistaa niistä ja
yksimielisesti ja innokkaasti kaisevan voiton vierasmaisniiden apureista Karjalanpyrkivät
samaan
päämää- ten anastajain sotajoukoista.
kin
väliaikaisesti
vallatut
rään: mahdollisimman pian Samaan aikaan kuin Punaikaupungit ja kylät Tästä
riveissä
hävittämään maahan tunkeu- sen Armeijamme
puhui äskettäin toveri Stalin
tuneet fascistiset anastajat. on sotamme ylevän päämääPunaiselle
Armeijalle
sen
Punaisen Armeijan ja sissi- rän johdosta kohoamistaan
24:ksi vuosipäiväksi
antajoukkojemme riveissä kar- kohonnut sankarillinen taismassaan päiväkäskyssä, eikä
ja
jalaiset ja suomalaiset soti- teluhenki, on Saksan
ole
vähintäkään
epäilystä,
sotaväessä,
joka
vat yhtä suurella innolla ja Suomen
että niin tulee käymään.
uhrautuvaisuudella, kuin ve- tuntee käyvänsä väärää soKarjalais-Suomalaisen So- näläisetkin asetoverit. Rintaa, päässyt valtaan mieltensialistisen
Neuvostotasaval- taman
masennus
ja
haluttomuus
selkäpuolella
työtamme
kansa
ottaa
pa- väki, talonpojat ja henkisen taisteluun.
lavinmitä kaninnoin
osaa
työn tekijät, ovatpa
kansain yhteiseen suureen
sallisuutta tahansa, kilvoit- sotilas", lausui toveri Stalin
vapaustaisteluun. S e tietää televat työssä Punaisen Arpäiväkäskyssään, "voi sanoa
puolustavansa
isänmaataan meijan taistelun tukemiseksi.
käyvänsä oikeutettua sotaa,
maahan tunkeutuneita röyh- Ja
niillä
tasavaltamme sillä hän ei voi olla näkekeitä anastajia vastaan. Ja alueilla, jotka vihollinen sai
mättä, että hänet on pantu
millaista isänmaata! Se puo- viime vuonna väliaikaisesti
sotimaan
toisten
kansain
lustaa
vapaiden
työläisten kaapattua
kynsiinsä,
kar- ryöväämiseksi ja sortamivapaata isänmaata, sellaista, jalais-suomalainen
väestö, seksi. Saksalaisella sotilaalla
jota työläisillä ei ole mis- jota Suomen fascistit tahei ole korkeaa eikä ylevää
sään muualla
maailmassa. toivat pettää ja houkutella
sodan päämäärää, joka voisi
Se
puolustaa
sosialismin kannattajikseen,
suhtautui häntä innostaa ja josta hän
maata,
jossa
työtätekevä heihin niin, kuten vihollisiin
voisi ylpeillä."
kansa on
riistosta
vapaa pitikin suhtautua: asekuntoisekä voi luoda itselleen ja set miehet. tarttuivat kivääAivan sama on asianlaita
lapsilleen onnellisen elämän, riin, lähtien Punaisen ArSuomenkin armeijan sotilaiihanan kommunistisen tule- meijan ja neuvostosissien ri- siin nähden. Ei heilläkään
vaisuuden.
Se
puolustaa veihin ja muu väestö pakeni ole tässä sodassa mitään
Neuvostojen maata, jossa valkosuomalaisia kuin rut- korkeaa täi ylevää päämääkaikki kansalaiset j a kaikki toa, tai missä ei kerinnyt rää, joka voisi heitä innoskansallisuudet
ovat
tasa- pakenemaan, kieltäytyi kaitaa.
Eihän ryöstösota voi
arvoisia, — ainoata maata kesta yhteistoiminnasta noi- innostuttaa sotilaita itseuhmaailmassa, missä voimak- den anastajain kanssa. Ai- rautuvaiseen taisteluun. Tunjoku
yksityinen tevathan Suomen
kaammat kansakunnat autta- noastaan
sotilaat,
vat
heikompia
ja
missä hylkiö on antautunut niiden ettei heidän etunsa eikä
kätyriksi, mutta paikallinen Suomen kansan etu vaadi
kaikkinainen
kansallisuussorto katsotaan
rikokseksi, kansa kokonaisuudessaan on karjalais-suomalaisen
kanjoka rangaistaan lailla.
samme maiden ja omaisuupysynyt uskollisena neuvosTästä saa selityksensä se
den anastamista. Eihän Suotoisänmaalleen.
tosiasia, että meidänkin Karmen kansa himoitse Neujalais-Suomalaisessa
Neutukkimetsiä.
Tämä
kansamme
isän- vosto-Karjalan
tostotasavallassamme,
sa- maanrakkaus
ja tietoisuus Niitä himoitsevat vain Suomoin kuin muissa suuren asiamme oikeudesta on nyt men tukkikapitalistit ja paNeuvostoliiton tasavalloissa, tärkeimpänä
takeena siitä, peritehtaiden omistajat, Kankaikki kansalaiset, kansalli,- että uljas Punainen Armeisallispankin pääosakkaat ja
suudesta riippumatta, yhtä jamme pian saavuttaa ratjotkut muut rikkaat poha-

tat. Noiden ahneiden kapitalistien ryöstöpyyteiden toteuttamiseksi
on Suomen
nykyinen hallitus jo uhrannut kymmenien
tuhansien
Suomen miesten veren ja
hengen ja aikoo yhä vieläkin ajaa Suomen sotilaita
joukottain
surmansuuhun.
Mutta tuskinpa monikaan
Suomen
armeijan
sotilas
voi
innostua
uhraamaan
itseään noin alhaisen tarkoituksen puolesta.
Suomen kansa ei halua
jatkaa sotaa. Se huokaa
sotarasitusten, nälän, puutteen ja
ahdistuksen vallassa.
neuvostoNe
Suomen vallanpitäjät,
jotka sotaa jatkavat,
ne
ovat Suomen kansan sortajia,
jotka
tahtovat
liittää
Suomen
hitleriläiseen
"uuteen järjestykseen", alistaen Suomen Saksan vallan
alaiseksi
ja
saattaakseen
Suomessa voimaan samallaisen fascistisen hirmuvallan,
kuin Saksassa on jo monta
vuotta riehunut. Siis Saksan ja Suomen hallituksen
fascistinen
ryöstösotaliitto
on tähdätty ei ainoastaan
neuvostokansain, vaan myös
Suomen
kansan vapautta
vastaan.

Mutta
mitä
pitemmälle
sota on kulunut, sitä selvemmäksi on käynyt kaikille, että Hitler-Saksan ja
Suomen vallanpitäjäin alkama ryöstösota tulee päättymään niiden täydelliseen ja
veriseen tappioon.
Jo viime marraskuun lopusta alkaen ovat Hitlerin
joukot kärsineet pelkkiä tappioita. Viime vuonna oli
saksalaisilla suuri ylivoima
tankeissa
ja
lentoaseessa,
mutta nyt ne ovat molemJatkoa toisella sivulla.
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Karjalan puhdistus
hitleriläisistä ja
valkosuomalaisista anastajista
Jatkoa O. KUUSISEN
Alku sivulla
piakin menettäneet
enemmän, kuin ovat kerinneet
uusia hankkimaan, kun sitä.
vastoin Punainen Armeija
on saanut uusia tankkeja ja
lentokoneita ei ainoastaan
oman maan tehtaista, vaan
myös Englannista ja Amerikasta. Saksan, kuten Suomenkin armeija kärsii jo
bentsiinin ja koneöljyn puutetta, puhumattakaan kokeneiden, taitavain
lentäjäin
puutteesta. Viime kesänä oli
Saksan ja Suomen fascisteilla
äkkiarvaamattoman
hyökkäyksen etu, jota niillä
nyt ei enää ole. Kärsimänsä
suuren mieshukan johdosta
on niillä nyt puute täydennysja
reservijoukoista,
kun
sitävastoin
Punaisen
Armeijan täydennys- ja reservijoukot ovat entisestään
laajentuneet. Punainen Armeija on juuri siitä ainutlaatuinen armeija, että se
pystyy sodan kestäessä yhä
enemmän ja enemmän vahvistamaan rivejään ja iskuvoimaansa.
Sen
valtavain

kirjoitukseen.
1.

iskujen alla tulevat ehdottomasti
Hitlerin ja Suomen
armeijat pian murskatuiksi.
Mutta kukaan neuvostokansalainen ci saa jäädä
kädet
ristissä
odottamaan
voittoa.
N e u v o s t o-isänmaamme
odottaa nyt jokaisella kansalaiseltaan väsymätöntä toimintaa, uskallusta ja uhrautuvaista voimain ponnistusta.
Jokainen
sellainenkin
kansalainen, joka on joutunut jäämään vihollisen väliaikaisesti anastamalle alueelle, voi omalta kohdaltaan
jouduttaa vihollisen tuhoa
ja on velvollinen auttamaan
tehokkaasti kotiseutunsa vapauttamista.
Älköön kukaan lannistuko
hetkeksikään!
Älköön kukaan
antako
miehittäjille
mitään elintarvikkeita eikä
työvälineitä, älköönkä tehkö
työtä niiden hyväksi! Jokainen rehellinen neuvostokansalainen
auttakoon kaikin
mahdollisin keinoin Punaista vapauttaja-armeijaa
ja
urheita neuvostosissejämme!

KOLLEKTIIVITALOUDET
KEVÄTKYLVÖJEN

Kolhoosi on valmis
kevätkylvöihin
Voijärven
kolhoosilaisilla
on nyt kiire työaika: valmistaudutaan
tarmokkaasti
kevätkylvöihin. Kyläneuvostoalueen kaikki kolhoosilaiset ajattelevat nyt rintamaa,
ja tekevät työtä uutterasti.

EDELLÄ

JYSKYJÄRVEN
KOLHOOSISSA
Kalevalan' piirin kolhoosi
"Iskuri", jonka puheenjohtajana toimii tov. A. Karelski,
on koko piirissä
valmistautunut
parhaiten
kevätkylvöihin.
Maatalouskalusto on korjattu täydellisesti
ja mudanajosuunnitelman kolhoosi on täyttynyt
puolitoistakertaisestj.
V.
PROHOROV.

Kolhoosi "Työssä" on jo
tehty
seuraavaa
kylvöihin
valmistautumiseksi. Lannan,
ajon suunnitelma on ylitetty.
KEVÄTKYLVÖJEN
Pelloille
on ajettu 1.500
VALMISTELUT
kuormallista lannoitusaineita
PÄÄTTYNEET
suunnitelman
ollessa 1.900
Pelloilla on vielä paksu
kuormallista. Aidaksia aiotlumikerros,
mutta "Pariitiin valmistaa 1.000 kappa, sin
Kommuuni"-kolhoosissa
letta, mutta niitä on val(Kemin piiri) on jo kaikki
mistettu
1.800
kappaletta. valmiina
kylvöjä
varten.
Tuhkaa on kerätty 700 kiSiemenvarastot on muodosloa. Kylvösiementä on riit- tettu ja luetteloitu, siemetävä määrä.
(K-SST)
net on puhdistettu ( K - S T T )

Huhtikuun 7 p:nä

Tasavaltamme

työrintamilta

"TOUKOKUUN 1 p:n LÄHENEMINEN
KOHOTTAA TYÖINTOA

METSÄTYÖLÄISTEN
KILPAILU
LAAJENEE
Petroseron metsätyömaan
hakkuu- ja ajotyöläiset tekevät
työtä
tarmokkaasti
täyttääkseen metsänhakkuusuunnitelman ennen määräaikaa. Kurmishevin prikaati, joka on sitoutunut täyttämään koko hakkuukauden
suunnitelman huhtikuun 5
päivään mennessä, tekee joka päivä kaksi tai kaksi ja
puoli työnormia. Tov. Martynovan
johtama
naisten
prikaati on sitoutunut täyttämään työtehtävän huhtikuun 20 päivään mennessä
Se
ylittää päivänormit 40
prosentilla.
Metsätyömaan 33 prikaatista 22 prikaatia ylittää
työnorminsa.
F.
UUSITALO

TYÖNTUOTTAVAISUUS K A S V A A
Sen jälkeen, kun Megrekan metsätyömaalla järjestettiin sosialistinen kilpailu
Toukokuun
1 päivän kunniaksi, on työntuottavaisuus
kasvanut. Maaliskuun 1—13
päivinä oli työntuottavaisuus
hakkuussa ja ajossa 175
prosenttia
suunnitelman
edellyttämään tasoon verraten. Maaliskuun 22—24 päivinä se oli hakkuussa 217
ja
ajossa 260 prosenttia
suunnitelmaan verraten.

Nuorisoliittolaiset
kevätkylvöjen
valmistelussa
Tunkuan
piirin nuorisoliittolaiset, saatuaan selville, mitä apua kolhoosit tar.
vitsevat
valmistauduttaessa
kevätkylvöihin, ovat ryhtyneet
tarmokkaasti
auttamaan kolhoosilaisia. Niinpä
esim. piirin nuorisoliittolaiset ja nuoriso ovat järjestäneet monia talkoita.
LKNL:n
Tunkuan
mitean sihteeri

piiriko-

KALASTAJIEN
SAAVUTUKSIA
Ponkaman
kalastuskolhoosi "Bielomorski rybak"
on täyttänyt
ensimmäisen
vuosineljänneksen kalastussuunnitelman
142 prosentilla.
K esäjo en
kolhoosi
"Okean"
on
saavuttanut
vielä
paremman tulokset.
Se täytti vuosineljänneksen
kalastussuunnitelman
194
prosentilla.
Koko Kemin piirin kalastuskolhoosit antoivat ensimmäisen vuosineljänneksen
aikana
maallemme
kalaa
129 sentneriä yli suunnitelman.

Karjanhoitajat parantavat edelleenkin
työtään
Kemin neuvostotilan paras vasikkain hoitaja tov.
Nerobajeva
sitoutui
saamaan nuoren karjan painon
lisääntymään 110 prosentilla
suunnitelman edellyttämään
painon
lisääntymismäärään
verraten.
Lypsäjät toverit Painelainen ja Dubrovskaja ottivat
sitoumuksen
hoitaa lehmiä
entistä paremmin ja huolehtia siitä, ettei yksikään
lehmä jäisi mahoksi.
A. O—v.

UUSIA

KAADEREJA

Kemin sekatuotantokombinaatin verstaissa on alettu
kouluttaa uusia, ammattitaitoisia kaadereja tuotantoon.
Yhtyessäni sosialistiseen kilpailuun Toukokuun 1 päivän edellä sitoudun kouluttamaan kaikkiaan 16 ammattitaitoista ompelijaa, joista
kuusi jo Toukokuun 1 päivän juhliin mennessä.
J.
KRUGLOVA.
'Nuorisoliitto järjestön
sihteeri.

Rautatieläisetkilpailussa
Kirovin
rautatien
N:n
osaston rautatieläiset ovat
päättäneet saavuttaa Toukokuun 1 päivän juhliksi uusia,
mainioita voittoja työrintamalla. 200 prosentilla päivänorminsa
täyttävien
rivit
kasvavat joka päivä.
A.
OGARKOV.

Huhtikuun 7 p:nä
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Tuhoamalla saksalaisten miesvoimaa ja
taisteluvälineitä lähennämme lopullista voittoa
Leningradin alueen
sissijoukkojen musertavat
iskut saksalaisille
miehittäjille
YHTEENVETO LENINGRADILAISTEN
SISSIEN T A I S T E L U T O I M I S T A
KAHDEKSAN KUUKAUDEN AJALTA
Isänmaallisen sodan kahdeksan kuukauden aikana ovat
Leningradin alueen sissit aiheuttaneet saksalaisille miehittäjille suunnatonta mieshukkaa ja taisteluvälineiden
menetystä.
Tuona aikana ovat sissijoukot tuhonneet
16.075 sotilasta, 629 upseeria, 11 everstiä ja 3 saksalaista
kenraalia, ampuneet 67 Gestapon asiamiestä, 163 vakoilijaa j a petturia. Vangiksi on otettu 116 saksalaista
sotilasta j a 11 upseeria.
Sissit ovat suistaneet raiteilta 114 junaa, minkä seurauksena on ruhjottu yli 700 vaunua ammuksineen, taisteluvälineineen ja hitleriläisine sotilaineen.
Kahdeksan sotakuukauden aikana ovat sissit hävittäneet vihollisen
joukko-osastoilta ja -yhdistelmiltä 8
esikuntaa, tuhonneet 89 saksalaista lentokonetta, 98
hyökkäysvaunua ja pienoishyökkäysvaunua, 25 panssariautoa, 1.693 kuorma-autoa ja autobussia, 188 henkilöautoa, 99 säiliöautoa, joissa on ollut polttoainetta, 362
moottoripyörää, 235 polkupyörää, .64 vetotraktoria ja
resinaa, 27 tykkiä, 69 konekivääriä ja miinanheitintä, 274
hevoskuormaa, joissa on ollut ammuksia, elintarvikkeita
ja muuta sotilasomaisuutta, sekä 359 hevosta. On vioitettu ja tuhottu 529 yhteyssolmua ja -linjaa.
Saman ajan kuluessa ovat leningradilaiset sissit räjähdyttäneet ja polttaneet 2 ammustarvelastissa ollutta
rautatievaunua, 125 ammus-, polttoaine- ja vaatetusvarastoa, 5 rautatieasemaa, 388 maantie- ja rautatiesiltaa,
räjähdyttäneet 77 metriä rautatiepengertä, hävittäneet 18
puhelin- ja radioasemaa.
Hitleriläisiä vastaan käydyissä taisteluissa ovat sissit
kaapanneet sotasaaliina: lentokoneen, 2 tykkiä, 54 konekivääriä, 5 miinanheitintä, 75 konepistoolia, yli 200 kivääriä, 54 pistoolia, 3 autoa, 2 moottoripyörää, 54 hevoskuormaa, joissa on ollut elintarvikkeita ja sotilasomaisuutta; 113 hevosta, 8 radioasemaa, 27.600 kiväärinpatruunaa, 3.000 tykinammusta, 300 miinaa, 230 käsikranaattia j a lisäksi kymmeniä laatikollisia ammuksia, 150
paria suksia ja muuta sotilasomaisuutta.
NEUVOSTOLIITON

TIETOTOIMISTO.

SISSIT MURSKANNEET PATALJOONAN
SAKSALAISTA JALKAVÄKEÄ
KALINININ RINTAMA
( T A S S ) . Sissiosastot antavat
yhdessä Punaisen Armeijan
joukko-osastojen kanssa toimien murskaavia iskuja viholliselle. Kaksi sissijoukkoa
teki yhdessä N : n joukkoosaston tiedustelijain kanssa
äkkiarvaamattoman
hyökkäyksen
saksalaisen patal-

joonan
kimppuun eräässä
kylässä.
Syntyi kiivas taistelu, jossa sissit tuhosivat 300 fascistista sotilasta ja upseeria
sekä 10 autoa, räjähdyttivät
3 ammusvarastoa ja saivat
sotasaaliina 2 tykkiä, 12
konekivääriä ja paljon konepistooleja.

Leningradin rintaman
joukkojen sotasaalis

maaliskuun 23 päivästä 31 päivään v. 1942
Leningradin rintaman joukot ovat kaapanneet taisteluissa vihollista vastaan maaliskuun 23 päivästä 31 päivään seuraavan sotasaaliin: 85 tykkiä, 10 hyökkäysvaunua,
6 panssariautoa, 65 miinanheitintä, 385 konekivääriä, 28
tankkitorjuntakivääriä, 173 konepistoolia, 1.562 kivääriä,
11 radioasemaa, 129 kuorma-autoa, 17 moottoripyörää,
yli 3000 rakettia, 5.583 kranaattia ja 54 laatikollista
kranaatteja, 7.788 ammusta ja 150 laatikollista ammuksia,
11.300 miinaa ja 220 laatikollista miinoja sekä 1.291.300
kiväärinpatruunaa.
Samassa ajassa on tuhottu: 23 saksalaista lentokonetta,
25 tykkiä, 83 miinanheitintä ja 45 autoa erilaisine lasteineen.
Maaliskuun 23 päivästä 31 päivään on vihollinen menettänyt kaatuneina noin 12.000 sotilasta ja upseeria.

Kalininin rintaman
joukkojen sotasaalis

maaliskuun 21 päivästä huhtikuun 1 päivään
Maaliskuun 21 päivästä huhtikuun 1 päivään ovat
Kalininin rintaman joukot kaapanneet viholliselta seuraavan sotasaaliin: 6 hyökkäysvaunua, 27 tykkiä, 130
konekivääriä, 21 miinanheitintä, 41 konepistoolia, 560
kivääriä, 1.400 ammusta, yli 56.000 kiväärinpatruunaa, 4
radioasemaa, 36 autoa, 8 polttoainesäiliötä, 7 laskuvarjoa
lasteineen, 130 hevosta, 300 paria suksia, elintarvikevaraston sekä polttoaine, ja ammusvaraston.
Samassa ajassa on tuhottu: 35 saksalaista lentokonetta,
39 hyökkäysvaunua, 443 autoa, 52 tykkiä, 23 konekivääriä, 25 miinanheitintä, 154 kuormaa, joissa oli ammuksia
ja erilaista sotilasomaisuutta, 6 ammusvarastoa, yksi
elintarvikevarasto, 74 puolustusasemaa, 30 korsua ja 32
tulipesäkettä.
Maaliskuun 21 päivästä huhtikuun 1 päivään ovat
saksalaiset menettäneet Kalininin rintaman alueella kaatuneina noin 10.000 sotilasta ja upseeria.

Länsirintaman joukkojen
sotasaalis
maaliskuun 23 päivästä huhtikuun 4
päivään

Taisteluissa vihollista vastaan maaliskuun 23 päivästä
huhtikuun 4 päivään mennessä ovat länsirintaman joukot
kaapanneet seuraavan sotasaaliin: 28 hyökkäysvaunua,
122 tykkiä, 69 miinanheitintä, 541 konekivääriä, 336
konepistoolia, 3.234 kivääriä, 12.968 ammusta, 7.020 erilaista miinaa, 3.132 kranaattia, 1.206.000 patruunaa, 1.568
rakettia, 9 radioasemaa, 94 kilometriä puhelinlankaa, 186
autoa, 54 kuormaa, 3 veturia, 220 rautatievaunua ja
avonaista vaunua, 350 laskuvarjoa, 3.200 ammuksen hyisyä, 1 tonni piikkilankaa, 347 bentsiinitynnyriä, 219
hevosta ja 3 vaunullista elintarvikkeita.
Maaliskuun 23 päivästä huhtikuun 4 päivään mennessä
on vihollinen menettänyt kaatuneina noin 40.000 sotilasta
ja upseeria.
Länsirintaman joukot ovat vapauttaneet vihollisen
kynsistä 161 asutuskeskusta.
NEUVOSTOLIITON
TIETOTOIMISTO.
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Neuvosto-isänmaamme odottaa nyt jokaiselta kansalaiseltaan
väsymätöntä toimintaa, uskallusta ja uhrautuvaista voimainponnistusta
Neuvostoliitosta

Sankarisissin ilmiantajat
saaneet ansaitun palkkansa
Koko neuvostokansa muistelee kunnioituksella nuolta
lihviniläistä nuorisoliittolaista Aleksander Tshekalinia,
joka on kuolemansa jälkeen
saanut. Neuvostoliiton San.
karin arvonimen.
Tuulan
alueen
Lihvinin
kaupungista kotoisin oleva
koululainen
Aleksander
Tshekalin liittyi heti sodan
alussa hävittäjäpataljoonaan
ja
myöhemmin
sissijoukkoon. Tshekalin taisteli uljaasti vihollista vastaan.
Sissijoukko, johon Aleksander Tshekalin kuului, on
tuhonnut
1.800 saksalaista
anastajaa, 17 hyökkäysvaunua, 6 tykkiä, 19 konekivääriä, 5 veturia, 2 panssarijunaa ja paljon autoja.
Ankarien taistelujen aikana
Tshekalin
haavoittui.
Sissit kehoittivat häntä menemään kotikyläänsä suorittamaan
tiedustelua ja samalla levähtämään pari päivää.
Tällä
retkellä
ollessaan
hänet
kavallettiin ja hän
joutui fascistien kynsiin.

Nyt on Aleksander Tshekalinin kavaltajat paljastettu
ja
annettu
sotaoikeuden
tuomittaviksi.
16-vuotiaan sankarin kavalsivat saman kylän Tuulan alueen Tsherepetsin piirin
Peskovatskojen
kylän
asukkaat, entinen kylänvanhin Avdjuhin ja
entincn
kaupunginhallinnon
jäsen
Osipov.
K u n haavoittunut
Tshekalin tuli vanhempiensa
luo, he ilmoittivat siitä saksalaisille. Tshekalin puolustautui miehuullisesti j a ehti
heittää pommin, mutta lopuksi saivat saksalaiset hänet kiinni, veivät Lihvinin
kaupunkiin ja hirttivät kauheiden kidutusten jälkeen.
Viime
hetkellä,
jolloin
pyöveli jo kuristi silmukan
Aleksanderin kaulaan, huusi
hän kovalla äänellä: "Meitä
on paljon, kaikkia ette voi
hirttää. Meidän puolestamme kostetaan!"
Kavaltajakonnat,
fascistien kätyrit ovat
saaneet
ansaitsemansa palkan. Sotaoikeus tuomitsi heidät ammuttaviksi.

NEUVOSTOLIITON
TIETOTOIMISTON
TIEDONANNOSTA
Joukko Suomen armeijas.
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Viipuria

sotilasjunan,

jossa

oli
pataljoona
saksalaisia
konepistoolimiehiä. Hitleriläisten joukossa on paljon
surmansa saaneita ja haavoittuneita.

Fascistien petomaisuuksia
Gdovissa
LENINGRADIN
RIN.
T A M A , (TASS:in
erikoiskirjeenvaihtajalta).
Vanha
venäläinen Gdovin kaupunki
on veren ja kyynelten peittämä.
Fascistiset
pyövelit
ovat tehneet siitä vankilan.
Kaduille ja toreille on rakennettu hirsipuita. Markkinatorille
on
hirtetty
11
henkilöä, joiden nimiä ci
toistaiseksi ole saatu selvil.
le. Eräälle kaupungin torille
on hirtetty julkisesti piirin
kirjapainon latoja
Galkin.

Hän
kieltäytyi
latomasta
liettävien fascististen lentolehtisten tekstiä.
Kuten maaorjuuden aikana on kylissä saatettu voimaan ruumiillinen rangaistus.
Kunnan päälliköt, joita fascistiset miehittäjät värväävät valkokaartilaisten ja rikollisten keskuudesta, ovat
saaneet rajattoman oikeuden
piestä
kolhoosilaisia
raipoilla.
Krjukovon kylässä kieltäytyi talonpoika Grigorjcv

TIEDEAKATEMIAN ISTUNTOJA
PEIPSENJÄRVEN JÄÄTAISTELUN
700-VUOTISPÄIVÄN JOHDOSTA
Huhtikuun 5 p:nä,| jolloin
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oli akateemikko Tarlen
telmä

esi-

"Teutonien ritarikun-

tappio" y.m.

ky-

Tämän merkkipäivän johdosta pidettiin istunto myöskin

Tashkentissa.
(TASS)

UUSI RIKAS MALMILÖYTÖ
Uralin vuorten erään eteläisen
vuorijonon harjalla
sijaitsee nikkelikaivos. Tutkimukset ovat
osoittaneet,
että
eräissä
kerrostumissa

on rikkaampaa malmia kuin
aikaisemmin on kaivettu. On
alettu rakentaa uutta kaivosta.
(TASS)

Puna-armeijalaisten
huumoria
SATTUI NAULAN
KANTAAN

ASIALLINEN
VASTAUS

— Kuulehan, Fritz, miksi
teidän divisioonaanne nimitetään "Kuolemankalloksi" ?
— Siksi, ettei siinä ole
enää juuri nimeksikään eläviä kalloja.

Saksalainen
sotilasläakäri
kenraalilta:
— Mikä teitä vaivaa
?
—
Neuvostosissit.
Eivät
anna yön eikä päivän rauhaa.

HEIDÄN
NÄKÖPIIRINSÄ

OIKAISI

— Tiedätkö
sinä,
Willi,
keitä ovat Goethe,
Schiller
ja Heine?
— Goethestä ja Schilleristä en tiedä mitään, mutta
Heinen tunnen hyvin. Minähän olin särkemässä hänen
muistopatsastaan.

Fyyreri sättii kenraalia:
—
Sehän on kerrassaan
sopimatonta!
Sen
sijaan,
että olisitte
puolustautuneet,
te
läksitte
käpälämäkeen
housuitta ja saappaitta.
— Eipäs, housut ja saappaat sieppasin kainalooni.

luovuttamasta
saksalaiselle
päällystölle
viimeistä
lehmäänsä. Tämä onneton talonpoika
lävistettiin
koko
kylän väen silmien edessä
pistimillä. Sen jälkeen heitettiin hänet vielä hengissä
ollessaan palavaan
taloon.
Dubokin
kylässä suljettiin
kolhoosilaisnaihen
Jevstafjeva ja hänen kolme pientä
tytärtään navettaan ja poltettiin elävältä. Jevstafjevan
ainoa "rikos" oli siinä, että
hänen miehensä on Punaisessa Armeijassa.

hollisen
selustalla leimuaa
yhä voimakkaampana kansan sissisodan liekki.
Gdov sijaitsee Peipsenjärven
rannalla lähellä
sitä
paikkaa, missä kuuluisa venäläinen sotapäällikkö A l e k .
sander
Nevski murskasi 7
vuosisataa sitten saksalaisten ritarihurttieh
laumoja.
Ei ole kaukana se hetki,
jolloin
vanhasta
Gdovista
tulee sen tuhon todistaja,
jonka omaksi joutuvat pyhään
neuvostomaahamme
hyökänneet saksalaiset miehittäjät I

Miehittäjien
terrori
ei
saanut Gdovin piirin työtätekeviä säikähtämään. Vi-

Vastaava toimittaja
M. MELENTJEV.

