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Ryicr:entt j-mme JR 19 patal j oonat vuorottelivat talviso-
16 ?. 1gt?

dan Taipal-eessa 'Ierenttilrin j a linnakanlraan lohkoilla . H.eser-
Linnak aI

vi-korsumme eclustall ki eri skeli yksind"inen piikkilankakerd., ke-

nelt5 lienee unohtunut teirked tarvike. Saimme niskaamme mahta-

via lrranaattikeskityksid.. I{uun muassa I(orpilahd en poikien kor-

su sortui ja syttyi palamaan,nariklrmmentd miestd -J??#H"

divisioonaan.

Iviutta se piikkinen kerd?

Eriiain keskityksen j;ilkeen huomasimme piikkikerd.n taas

lrierineen jAiseksi tall.aantuneella kentAlle. Mutta mitii? Te-

hlin tiedittte I etta piikkilankakerdn keskellA on vaiaan kahden

sormen kokoirten reikir-,}.Iyt siihen reilcridn o1i tunkenut neuvosto-

maan $rkirlpoikien u seiden kilometrien pHltst;i ampuma lcymmenen

sentimetrin vahvuinen kranaatti ja juuttunu-b kerain si$Llrin suu-

tariksi,kiirkinLi1ryikerdntoisestajaflr@,coj-sestapddstei.

Monikerroksinen piikkilankavyyhti oli tiukasti mohkrileen ym-

piiri1ld, ei ollut revennyt rvenynyt vain sen verran lruin tarvit-

tiin
Suuri kunnioitus piiritti sen j eilkeen sitli piikkistai

otusta . AIA koske I ,Iykkimiesten ampumataid on mestarinaiyte rvir-

nuiltiin. Osua nyt ehkri viiden tai useammankin kilometrin paiais-

tA piikkilankakerdn reikatdn I Ja j riridit vielli. suutariksi !

Ihmettii pysiihdyttlln katsomaan . Talvella'faipaleen

lohlcon lcomenta J$ksi m;iai.rEitty eversf ii Aarne Bliek, sittemm j-n

kenraalikaartia , loihe lausEmaan piikkisuutarin ede ssd':

[ain moukan tuuri voi saad.a teillaista aiira&rl .

i{onta muutakin mietett5 lausuttiin tuon vaarallisen

vehke en Y"nP:irillA '
Jos Stalin tietaiisi. . , Pysti-n peiaihtin ?una j-selle toril-

le tuon nostaisi tykkimiestensa ikuiseksi kunnialcsi ' ' r

Ela helvetissti huutele I tlenettrivlit mieluimmin nuppirasa t

kun suutareita ampuvat.
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