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V&hitelllerr ptrfvEf on a.ll-kamut va}jeta maantten" ta-kaao, I{orieonttii he}ekuu #

siel-]5 kai"Mssa tu]Lipa].ou.u$:ref.ssfi ja kynmfir, si-ntnen tai.raaa llaeilllla h;
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Slttea naaiLna rePeiiii.
SuoJaudumne

kololhlnme - enmekd hetke5kliiia Liian aikaLsil'

lanauttaa tdyitennyseoturin tuy'telliaesti' Kyyrietyn kolooni n1la pieaekBl kuln Lkiad voln' taldarpa sulkea ellniinlkia'
Huunaava riiJ&ihilys

Kranaattl.enosoiteonnytselvdstitlinliva}taoJaJeEiekkakuopantukl'.
kohta.

laon vatkea kuvata pEla}re oauvan tykLstdkeskityksen aiheuttamaa
ja jaloa
mauttavaa kauhua. El ole endd isdnmaata eikH. mitHdn suurta
.onvainsurkeakuoppajakuo].emanpe1ko.

ilmeisesti
- Kyllii maar se teettelee hytSkkiiysta! karJuu Ala-valkama,
valmentaakseen minua toimints&rlo

Minusta ei vielH tdssa vaihee.sa olisi taisterijaksi

vanja hyppiiisi suoraan niskaani'
- Nousehan Y16s sindkint
Ala-Valkaman tokaLsussa on terHvyy t te.

Samas6a#pamahtaah[nenkivddrinsdteriivdsti.

- ei vaikka
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Taistelu on alkanut.
Kranaattien

H.H.nL

on muuttunut. Ne suhisevat nyt kummalll-sesti ja

rd.JiihtelevH.t j ossakin kauempana suollao
Ihmeekseni A,rvo ampuu atvan ert suuntaan kuin mihin olimme asettu-

neet.

Muutamia kymmeniH

metrejti

takanamme

on JonkinmoLnen 1lnja
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si varalta hf,n ou kuirr v:anhassa i.nti"=

.P',-u al,kaman ampuearsa sei,saalta{
aani.ld. rjassa /kuva suureeta mets6sta3asta-@
tt.ryu@
NytkJ,n-Ymakasfi.r
s'e

S

"td@nnmn

h5n ou

,tLc

0

uu:rt mets f,stitJE o

pi.tEinyt liluol.en" tf;hystYk=

ffi:,H:XW;-;:#; tetr

auopua s,elka-an."
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e, merrl.

elL3imEiitt ensiunma=irelr

vain naksahtaa tYhJHii.
Viallinen Patruunako?
Teen l-atausliikkeen. Uusl- luoti ei kuitenkaan mahdu piippuun t
on ennestiian tdysl. LuotL on juuttunut patruunapestiiin.
sillii.-se
---teki pakkasessa tepposet. Luoti irtofr""r"io"o ja likainen aseeni
ja
vain hyley lensi ulos tehdessani lataussi patruunasta, Jdi piippuun
liikkeen.
H6tddnnynmhetkeksi.Sittenymmiirrdnirrottaapuhdistu6.
puikon ja yrtttliH 6en avulla saada luoti piipusta.
Se ei ylety 1uotiin astLl Saan oivalluksen: otan taskustani kyndn
Ja asetan "Ln pufraistuspuikon jatkeeksl. Luoti lrtoaa.
Lopulta o1"o rnin&ikin tunari valmis taisteluun. YhtHHn viholrista
metei kuitenkaan o1e enHH nHkyvissd - he ovat vetHytyneet syvemmdlle
kiisiaseiden
kiivasta
pian
kuulemmekin komlntopaikan suunnalta
siirin.
rH,iskette.
PHdseekti vihollinen sielld valtaojaan...? SiIIoin o lisimme saarroksigsa. ..
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vatki.n lluuhut ja mustia pi.eni.ei ti{p Lf,.e LEhtee syciksyunHsn ruaata ko'htto *
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Koneki.vH$r'Saseurassa

jmurfi. ns:i.ehittf,imatss#- metsafisffi-G Siel-tfr'
myci}qpdrr.; rI,a

llatv ai.u taaise pu.r?-3.rmef$au lLentovofmat
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annj.rrao.
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kc}me
uI}een'r Stffi makaavat llumuvalll"irr
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iuurellX"a If

ojahauor**)L]Li* stell}H viel-d to'issiakin tu,c,n narkeac llu=
rmf.bunkxrerin t*k*r$a*valuraman ioka on ndse,td asioi.eta pe,ril-f,.Hr ker=
too

ve'asXHI sel-l-f;
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evan mytis [ronellei*va{}trr.-n tuo,X]La ojan

f,.,*H
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s# omal-lla pu6

S eiv$t kti:nrrri.iLa mei"=

meihin muihin eikii ympdrlstddnkHH.n mitH.dn huomiota r heidH.n koko tarkkaavaisuutensa on kohdistunut vlhollisen konekivHHriin ja metsiidnr Joka
oa tdynn6 hytikkiiiiviii vainolaieia.
Taas vedetitiin uusi vainaja alas tuolta turman vaIlilta. Konekivdd.rin kahvoihin hyppiiii salamana rxEcx uusL mi.es.
Nlikymii on rnchtax unohtumaton. Sen suurempaa urhoollisuutta Ja
piidttdviiisyyttd ei o1e olemassa. Koskaan elHmdssdni en tule unohtamaan
noiden suon reunan likaista I-umipegkkaa puolustavien viieyneiden miesten
taistelua. Siinti se on todellinen "annerheim-linja suomalaisten mLeeten pitaittH,vH.isuus ja taito puolustaa isHmaataan katalaa hytikkiiejee
vas taant

TAIPALEEN KOHTALO ON VAAKALAUDALLA

rdHn puo1er1a, maantien suunnalla suuntautuu vihorlise
nv ilkas Ii- ikenne
Hiekkakuopan tukikohtaan. seuraamme tapahtumla
ja
meit
aL hme tyt tHH
vlhollisten paljouse
?oisinaan ptjlliihteiii vthollisen seassa
se on tykistijmme harvaa ja siidstavaistH tor juntatulta savuhattaroita.
joka
ei
kuitenkaan
I
niiytd
katkaisevan vihollisen etenemiste.
"eidH'nkin on ruvet tava ampumaan teelte
sivulta! r*rroo ryhmiinjohtajamme Kalle viik.
pitea *utt"" kavereita.
- Matka on vr-erH liian pltkH., epdiree Kurko.
IVI

-Sivustatu1ionainatehokait'mvaikkapasittenkauempaavdittee viik. - Muist"ttffiFsilloinkin
v-**v4'rrl^*
kerran vastaiskussa...
kin

ammuttuna,

r

HHn ei lopeta lausettaan vaan ampuu vi.haisesti
lippaan pikakivad,rilldHn - toisen - ja kormannenr r lippain
toisensa
perasta.
xivirahtl,
Ala-valkama , Ben jamin ja minH yhay*r" myds kivHHreil
rH,mme aut tamaan
Hiekkakuopan puorustajia. Ammuir*A tiivaasti aina
kun jotakin nd,kyy.
Kuinka paljon sierrH. oikein on vihollista? pitdsevatkU
ne koko
ajan eteenpHy t kun yksikd5n ei nHytd paraavan?
HHmmentdviit ajatukset pyciriviit pHlssH.
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lliian, kauarr asremaa vailhtamatta fu&llitt.amut samasta pai}task$iami,t- eL
yksin pysty saamaan paksusti vaatetettua ryhmdnjohtajaamme pois ahtaasta kolosta. Konttaan paikalle ja veddmme yhdessfio Ldmmintd verta hulahtaa kovaksi pol j etulle tantereelle kul-n teuraselH,imestd.
Juurl- dsken se tuossa Jutteri . . sanoo Benjamin.
)
Itse ajattelin Juuri s&El&Ero
Ndkymd el voi olla jiit tHmiit tii jiilked tHydennyssoturin sielunelaimd;in.

Alokkaan tajullanikin ymmHrrdn, ettd tuolla Hiekkakuopalla ratkaistaan nyt Taipaleen kohtalo &e Sielld taistelee Soinin kom ppania, jota
johtaa runoili jaluutnantti Yr 6J the . TdmH [rLs tao j an su unta liittyy
aamaan ratkaisuurrr
Komentopaikalla tapellaan kHsi-kranaatein. Kaikkialla lisHdntyy
kaatuneiden mH.iirH,. Osa asemista on vihollisen hallussa.
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PHivii on jo painunut illakeL, mutta katkera taistelu jatkuu kaikkialla.
Suomalaisen konekivH.drin tiheH nakutus kuuluu

Jatkuvasti j oetakin komentopaikan suunnalta. KH,stkranaatit rdjHhtelevHt, huudetaan komentoja.
AXXia kuuluu
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monien konepistoollen
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metelin voimakas karJunta. Siihen liittyy

kiivae ja tihed tu1i.

Suomalaiset hytikkiiHvEt pLmedn turvLnl
Mahtava tunne

tiiyttHii mLelen: I

Ryhdymme parantamaaa

ei ole annettu periksit

tykistiitylen ruhjomia asemiafiffier THmH on

- parannella asemia tal tehdii vastaiskuao
Mieltdmme askarruttaa oikea sivusta, Jonne vLhollinen on peolyty-
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nyt.Va11aksenpata1joonanLauri}ansete16pohja1aisestarykmentistd, JR 21zsta, pitdisi kuulemma puhdietaa vaarallinen kulmaus. Keskiy6l1ii kuulemmekin alueelta jotain metelid, mutta sltten HHnet hiilpy-
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V"rn*a turvatoma onftaaa t}nan kaver.ia o Ef sodassa o'i keastadft voi oIIa
ld. esa-ab yksir turvall]-isi-x. tuntetrc, Kaksietaar. t$s s6kir olLiefi aivan tol.eta
0,114-
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r\KHrtfr Benjaueta Eaverfr.ks,enf,r mmtta Kurko eA voinut suostua s:[i.lher*
Tuhat kertaa olen sopottanut itselleni,

ettei

eIH.mHni

ole niin
kui-

tdrkeH, ettenktj voisi kuollakin. Kymmenentuhatta kertaa huomaan
tenkin pitHvH,ni erH,mdH,ni kaikkea muuta tH.rkedmpH,nH,.
PelkH.iin - pelkdHn henkeni puolesta.
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r-Te:elfe JaaLl.ianteeJ.I.a trutuu airrar unemmiser ihanal[ta, semo:inen*fu kulr
se SuoEorJoar kounutuskeEkuz
Leppoisaa sotaanm
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TAPAN ENSIMI,TATSUN KERRAN )
ytjn jkrty" kokee dr"rn huippunsao
Metsdssd, Juuri hakkuuaukion kohdalla, konttaa lumipukuLnen mies
a vihollinen.
Suoraan minua kohtL.
Sen jalat liikkuvat t eIkH, kohoilee. Ase osoittaa koko aJan rnlnua
kohti.
Tuen kivHdrini lumipenkkaan ja tiihtHdn nj.in tarkasti kuLn iklnii
osaan. KHteni vapisevat hirvittH,vdsti, mutta aLyan ldhellii oleva v81kea mtiykky pysyy tiiht?iimlsse,. Uskon varmasti osuvani siihen telte B&tkal ta.
Laukalsen. En ehdi tdhystHmddn seureuksLa, vaan lauon eilmittdmdn nopeasti kivddrinl tyhjdkel r kaikkt viisi patruunaa.
Kurko SytJksyy vierelleni. :
a5

Mikiis

on?

- Tuossa se orl r sanon vapisevalla dHnelldo
Ja siinH, ae tosiaan orl r liikkumaton henget6n mdykky vLhollLnen.
Asia on ihmeellinen - en oaaa uskoa sltH todeksi. Olen atvan hervoton
ja jotenkin sekaisin"
Kurko vaihtaa minut poi6 vartLopaikalfa. Kaverien ldhelsyys saa
minut lopulta rauhoittumaan.
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Ta{-paleen$oelle ol!'tuotE: uu6i.a ,@u}koJai j'otta hetdtu rarusteitterce lrni,-

neiste].$n Eaaffi6rf,rldr vr!o&d. on r"uvettu kutsuuaau posli'lnf poJtr&si' g-
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kottaraar puolustuXrs:er' huoetaanra tEi!tr Q aarrlyd[Ao" Osa meidat*ilt J@t*
jo passs"yt n.dhtemE[3[r, nutta ]rahden peri.rmrdf.sen
vafhrto
kuee
nyhunfi""""""""n

johtuu tfe
ilsothua Ja se.kaanmrsta. ESe
viho,lli 6esta, jo&a cnr taaa pifirer ral$€ttua rucs,r Eut rynofumu. $f t4r,

rj.ive-atyfo. SilD;
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matt*a tai steLua lieydaeaktrrr

pal.uutf,. en'I i'ht6 ValLtaoJassa

O."rot#{Or"
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ktrllrmut, km.uudet rd.ehet ny6re1vf,t mei.te vaihtalmano t
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Ala-Valkanatr Ja

duur

kohdanf,.e

eattuvat *jlit

ovat sippo,lar Ja MvnlvkosEo

pft5ji"stE- ytrlykosken pies orr i sokokodgeJ/furma, k'n
@n i,ere,lpf Ja hie an kalJq t - ffi

taaLe

siplclaa udes
JL*
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I$Eytiir. Slppollan. ld ehelLle f,:aikkea tEihdeltu st€io
juo&serria rrihol-t isfia Ja

L'0sL\lN\iP0
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ixin )

taa naant'ien sll!,tt1latrla

tan'peenndsta c},r a pua til?itrtii-d=

va}istagdter'

./, *

vuetasta. Ei rydskdFn hakkausaukiot vaaral-tri.Euus to:[ eetlla puo"elll JSa !rai=
opetan, utten' saa t:is sA palkJkaseesa re
Illii. t sematta - Ea!'ainroll f s€ctn IG
g

ren kiertlfritFn'r. raikka eL voi.kaan hyggie S' )n asetuttva 6e]'tsll'e err Ja Jan otl
].a ty6trtFerr potni steltava eynennykeen setuiinrtE vaater'' Opetarr tS etystl
lay66 Ala-Va1

T^t

a sR suoJautuuistavat eni*i eesti tEhdentiien' Ikaiklkea va:roral=

I

euutta. Soppuhui p ennukaeked. rohkaieen:

tatji hovi.a ntiyrffi Ja opetuheeMe

r
alt"ieta opld.llasta ruutauslLla lauseS.Ju.aa\Koko
r

eurankir te}ljeE o"Iroo*o",! Ja ri stiis

ti taryeeksi-likairen

trAftte:ikseu:L

E:I.*t

ti

a

Jart'

eteT.

hat usEoo

stkaacl

oJievanaa pa=

Ofennatr YaE!!&s

ryr
lvaikla kuinka sotaiselta.lMaantleE.

suun

narra parveilevLa yihorlLeia ei slppotaa mies tahdo aLukei uskoa venH.liiielkel.
Uft"r, ne noln rauhatliaeeti narseivat...? h5a ihnettelee.
-f.
'--\Hlkiis oa marseiessar kun vastaan tulee vain Joku harva kranaattl. El

eilloin kenneta eyiikayilJ.ti

alokaaeJan

malliln.

valtaolaa nyt5tea.
Tie on poikktlpaltaoJaasa kiiy kiivae Ltihltaisteluo
Viholllnen oalSiieeyt-kilnnl lJan reunaan Ja orr Juuri rynteeoeiei lIiiiin.. sie;iea. ojan puoluatajat, uudet ja vanhat aekiiein, inpuvat Ja
heittrviit kdeikranaatteJa vlmmalsell-a klireel-IH. KeBikraraittr- natmrrtee taak€eni heittiien pdli1Lenl multaa Ja Jiilinkappalelta.
RumanarkiiLaen tylppEkuoaolnen Leatokoae koukk*tavattonaLl-a oete1111ii melkeln kyntden oJan pohjaa. Se ampuu, vaLkka volei yhtli hyvin
Lehdenme taakeepdla

ogua oniinaa.
Tahdottonana pyi5riekeJ.en

tolstea aeeriaa taakeepEin

puolueta-

oJaa
jien elvuitee. uskon Jokatse! hetkea oLevan viireigen. Irlonta
puhtolsta
poeliinlpoikaakia makaa jo oJaa pohJali.a vanhojea taleteliJolden aea8se.

I
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Kon€ntopaikan luona meidat pyseyteteen. Piiiillikkijmme
PU:5" kHiinnyttaa kaikki takaiein. Komppanlan pHHosa on Jo ohittanut paikan r A1a-Va1kanakin nuiden nukanao
- Puhdietanne etunaastotr vastaiskullar salroo Toivonen.
Muuan tuntenaton kapteeni rEhliiii ja huutaa - luulee neitd edestd

tulevLa karkulaisikei.
PldEhiin euueL kllnni ja ammu vlholllstal nurahtaa muual edestH.
vaihdettu vanhempi mieso
pdiillikkdmme el rIhJiiI. Han oa Etepennut Joetakin klviiiiria
{eiddn
KJ
ja la66tte1ee eillii netsddn niin nopeastl kuin aee ikind sal"1ii. Aeetun hH,nen viereenae Detritr tai parln piiiihiin. Siind tuntuu turvalllselta.
Yhdyn parhaani mukaan tuJ.een, valkka ea kykenekiiiin ampunaan yhtg
nopeaetl kutn l!1 luutnauttlq Jonka tolsella puoleIla on Kurko kone-

-

pistooleineeu.
tuuttranttLnme johtaa improvlsoi.tua iskua. Hdn vilkalsee mlnuun.
Ild.nen partalseeta $
[aama6taa olen lukevlnanl plenen tunnuetukeen
klpiniin - trkat6opaE alokaetarr tal Jotakin sj-ihen malliia.
Kaikkl kieppuu vlll-lnii sllralssdni. Vlhollinen vtLahtelee kuuLenna
edeeed pulden vHIlssH., nutta yhtiiiin el satu eiImllnl. Amnun kuitenkin
sil,mi t tbmiistl.
Edestii vedetd5n ahklota.
Vilkaisen siihen.
Sippolalt mie6g Peen omitqisesta keikkumiaeeta olen havaitBevinanit
ettei eekeinen oppj.Laani elE4auan "

Sitten

Ldhdemne hy6kk8ykseen.

Ilahdottomaetl karJuen j,a hlJ.llttiimestl amPue! kipuamme y16s oJasta
ja eyiiksymrae netedd kohti. Ilalkopinoa takaa ponnahtaa ylds vLhollinenr
joka sanan tien tuuakahtaa hankeen. Hiin oli ainoa
ven[lHlnen r jonka
-I
ehdln niikendiin.
KurkoE konepistoolt lau1aa pttkia sarjojat euulletki J.epattaa. Ihmettelen p5iilllkkdnme ketteryyttl hdnen vetdeesddn porukkaa eteeuPein.
Pistelemme periikkiiin. Luodtt paukahte}evat kalkkialla ympdrilf ii
- edees6r takana, eivuillar ylhdiiL1d puisea. Okeia putoaa hange11e.
Meted on tliynnii vihollisen toseupolkuJa. ValoJuovla Yiuhahtelee
lIkeestl. Akkiii petkiiiin luodin iskevHa vatsaanl ja yritdn kyyrtetyii.
Kierriin piiiillikiin peraeBa matalassa metseEsa olevan laon kiven.I..a'

\ \/
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PAALLIKKO ON POIS

PELISTA /

2

l\--

Z

Akkiii kuulen, kulnka Luoti I

oeuu Tolvoseen

ilkeiieti

L&iJiihtlien. Iliin

lysiihtiiii poIvi11een.
Kiiiinnyn auttamaan.
LuotL otr liipiilssyt rintakeheu.

eekl rlnnan ettd eeldn puolelta.

Alikeraantti *E:"

Laukaasta

Pdiillysta&tl variaytyy punalseksi

kiiruhtaa tukenaan piiiillikk6ii.

Minii

liihdeu hakemaan ahkiota.
ahklon ojasta. Se on tdynnd patruunoitar jotka kieIdydiin rf
pautan oJaan. ALan kiekoa ahkiota rnetsddn. Se tdyssii kurnmastl Ja
tarttuu tavan takaa puihin.
Po1u11a on poikittatn kaatunut vLhollinenr joka tukkii tlen. Kankear
hanet eivuun kdyttiien kivedrlenl kankeua. sllniini jH5 kuva punaiaiata
kauLu6laa toiata.
Yhtlessii Ahoeen kan65a vedemne piiiillikkiiii taakeepEln. Tykiet6keekitye on pahl,mmitlaan - aioittaln kuliemme ryiippyJen viilisea kuLn

kunniakujassa.

Ja kirottu lentokonekin koukkii tletygti taasl
EtulinJan talsteLun pauhu alkaa kuulua takaa.
Luutnantti on tajulssaan, nutLa ei jaksa tarkkailla ynpiirlettiHiia.
Haavanga vuoksi hdn ei voi kunnolla asettua nakuul'Ie. Ahosen on tuetteva hdntd ahkioesa Ja nlnli yrltiin Yetae. Ahkio tiiyesll l'lkeiistl kra-

I-lI:;

naattikuo?Lssa

Virstakivella

I nutta luutnatrtli ei valita.

luovutamme

peelltkiin liiiikintiiniehl lte o Mind aaan

keskyn pa).ata muun komppanian yhteytean l(eskl tyeleiriin'
Polun varrella eeieoo kolme tykisttiupse erla t&ihyll-len TerenttlLiin
taivaalle, missl kirkkaassa auringonpaisteeeea kiertelee vLhollisen
hittae tu}eujohtoko[e. Etteetli kuuluu jatkuvasti helvetLllinen meteli.
Upeeerit vilkaisevat ninuun hyventahtoisesti r kun tossulssan:l
verleena ja p6!1n pohJia vdsyneend hiippalLetr taaksepdin'

- Mustaoialla tehtiin vasteisku ja aJettiin rysaii helvettiint
En malta pitdd euutani kiinni - Jotenkin o1i pakko kertoa tuo

aeia.

,,.
(_

Upseerlt hymyileviit ilahtuneitra.
rrrrNPAAros 2
Korsussa on mieli mataIalla. Aamulla palannej.den ryt
A1a-Valkaman ja Benjamin lisdksi palasin vain minH ja kaksi
Ldhtiessdmme eteen meite

$Xffi'
fiuut&o

oll yhdeksantoista. Palanneita oli vain

seitsemdn.

Alikersantti Kurkoa odottelimme kauan. HHn ei palannuto Ndin hHnet
viimeksi sen kiven luona I jota kiertdessemme luutnantti haavoittui.
Kurko 1dksl kiertamdan kived tolselta puolelta ja irvisti nauraen ffii-

-2 r

nulle lHhtiessH.Hn eteen pHin.

iset. Voimurikkakin on isompl, kuin
nyrkki ja sokeria on kasakaupalla' JH.iityneessd tonkassa on riisipuuroar jonka seassa on ldekinpalasia ja makkarankappaleitao
nyt yhdentekevHltd. Piinallisen
Aina niin tdrkeH. ruoka tuntuu t
tunnelman vallitessa odottelemme linjaeta tulevia kavereita. Kukaan ei
yritdkHdn vHHntdH vitsiH.
KetHHn ei tuleo
IIIan suuasa tulee paikalle ldhettt ja huutaa jd.lleen jo tullessaan3
- Heti Virstakivellel
Hiekkakuopalla ja Mustaojalla on vihollinen asemissa.
Muona-annokset ova

V
'

nk er

- , -, -+^.. r.. +^ ^- vastahyt5kkiiykseen.
"^ -+^ L..'Xl-l-X.'l--o^n
almistaudutaan

l:-]

?2
sen'

I.tutta koretrtopiikalr ohi.tettuame tulee pysdldy8. K@ptrErd.r€jae:[li"n

kA

keefiytt{ie- reiilat puolustuerintalaar toistea unrkaan; Kolppannaa'
tdrteet ovat pEE-a€iiassa Jo ,"iffi"a ia re A la-VaLkaraHr ehti lLrahtaa

Io:i.r@E€n'

aiid

se&amnro6.8a yhalysoJaann /Oa suumitt'

eill'a Wdkkeys etunaastoc

trnrhdl

ttteteuci-sekd&utqenm,rn

f

'rarrs,t rr"

t!

ta uei.dEr pEAll.i-kktu er rEIIT
Jae.r_"rasr or snepamllt j@atakLE kivzGit*r Ja la*ettaa uetseiEtu Edi]r t.he=
iistt kxi.r selll-af.selLa aaeeala Yoi radtr allpua. lfiuti asetur e[Len r5rU uetrd:
I:i.!r', Eiir. ainanrin: kahder eaeelt hi&esta ofr-kea1Jle, sille en peloiltard uB
kanf,a Jdttiiyty6 kaue@rak6$. ja armrE", Jos en ailralr' riitr su-ldkelLaetl, n$'Irr
raq.'

ed nukaan; Luutuertitr toi sella pu&Xelta on Kurlo ntonepis=
t
'4 i4,/
toox.oinoero. .Ia ae or Juur{. uei.dfi* Iuutnantt, kurr Johtaa tete yxrtrtysteo
@Len h!fuen: tuiXieasta ytstotieesta paxtanaanaEta lukeri[art, Jos en ai.vart
kuttenktr

EylyJ

Eyt heh@r n.ittr' ai.It'idr' rl katoppa atokaata tr'- oleme Eatasa€l fJ eues€
I mttta nuu vHtL or vi]lf trfi sl-'t i.saiid'
Tfrmri Viholll.uen vlf.ahtelee, kuuflm ptrictren v61r 68ff; mttta udnun siL=
Eutt& I:tne a-MuE vaarn' Sttli Sl.ppo=
ilair:l'heiite satu yhtekiaEb ldkffi

lal} rdertalf,r
se, u&ee

vi-ed?iziE'

Jo shkiolle ia pii.eh keikuresta voi huonata, etta

ei e].;i et e Eauett

Ja Ettte'r uahilottwaetl. karriuer Ja aupuen yh€kkiEi' ldpuame @iaBta Ja
pair,al).ame [et6aat] EalEopinor takaa lipompahtaa vaealE[1nen, uutta' tuis=
hett
hankeer takalsl,ro. Ilfu orkin' ainoa Liikkuvar re.n6lL$iDeEr .kur
kohta
&ahtaa

too]i vl-trkkuu tutlta 5ap-met'te
].er lt-ppatd.en. p$iitu.ikkbh ketteryytter dILEf re piateLeme perFetyater.
ReJAhHfTAt kuulat pau:kkurat lgai lrtii sll.ar takara, si.vuiEar ylh€iaXle pulssa
MianJrr oksa sLnkoutuu hargelle Ja rets6 or tayDna&t riholltsea teked.if
endl.a

sild

rauhdi.s sa udlrd![o. Kur.koB koue-pi

s
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polthrJae valofuov:La vEllEhtetr ee f,a rinkurr trEeesH,r.

,a

Berkear. kuur.ar

iei

*dr6F --l'- -

--+
la Lejiih€f

ut>

?

Tcri.?oseea:D

HAh.Lydhtfie p,otrvinf.eetr. Kuula or reiipil-eryt rtntar+

teiLf rAfi{ytyy ha:rti.o.tr"sta 3nma-i.sekei.. Alikersatttt
b
^
pyii:eeht&H hiitlt,s tuekaraan" ,a Edne ],Etrdm haEena.ar abli@ta, jcunlia,L@ziml
ke&6r Ja

rna.rt

rartaojasta pa,truuria talrraau+ f,Ii- vtE der tayttliJi,"er. Deaa$ ede etE trd-epaEa
taa patmlunat oJaarr ,a rupean kls.ioraan" ah.ldota EetsiIEir.' Se t6yenr+ sf.am,
ta'nae

ja v useaumd.r *Ili

ffiaer:taa

perayttSd'puur tatraadesr$- Jodiia kair(ear Hv:{Mn 1a f tr@o tiel
se.au sen

a @Ir' vea;iJE6ir'
thli. Ja t<rfLiinlrr punaj-set kaulusf-aatat ehdin Bainaa qiele.ntKuB lhosen karrssa redtue hsavotttrnrtta peEItr5keo'ahe, mfriyxerffiiEeg=
kttys m ehkEf kovirarrrr raan- tstulinJau tai.ateaB Jtr pauhulief. taafrseffi,
Poi"kitta$:e

potr.,-r'I

"r

a

mrtta ajoittas-r uekfr kunjm
lierts&greqlr pellter,e

nra.uhaa

rydppyJen veiatsea &lri.n hmrrf.ali:rjasse* .ra

edilF rytiac Luutnaltti oc k&o vaiT'a]itotrse,l' Lat

kan a'jar taJui.ssaan, rnrtta, Igfer urrputreeEa ei Jali;sa tzlhyi'Irnf,- eteemsE- I[El.n
avuttoraue Ja helrssture
ta pelELelt ti.r*haa. athalr JoutM.*

tar

"*1?*;r*roei

sii suot'a oa Afooser Jo tuettara harrte, s:[],Ir!f hfir' eL yo|{
aBettua @:lrurller unrttzr, eauaT aq kaaa. p€Lli.Etaime ec. vaJLitar. raiktra a&trd o
rautta, puo,rl.nH1f

dnura

JrIiRtr r

e

lkiskoeac& t@ssdf, Ja rytkilhteifee norta ker.ta&. f]l&eas*.Lo,

virstarlirerlEE sidinrtapaikatrra on'fodvoeerle tut n lafi*-r n+ryer Ja a hoeer,
rrievet hfuet koreuur Ja udrsnrtrIe. aunetaar nulm pa!,ata' Ke eJffi tysJ-ec.:riir,
PoruB r.alre}}a

JosprFlr llctlrf.nt"eeE€f; pitkJ. ea, petajt en a]La sdsoo koilne
t$<net6ir un8€ erta tfuy5lltr6r ferenttil;ih tafuaalro, nd.ssa ldtrkEaasEa ante
reesea kiertelee rlho'l-nri Ben- tuJionsobtohone kyut*aoass' Felre.tf'n l1ner tats
tellun rceftr edlest5
myt neyse..
n

+
etrl.

eta tai. st

&s;

htof E'estf,,

kurr,

Crttr.

Taf"pail.eer$ben

rfrtamasta or

sgia sgrtj,Eora,ssa ::-)tlf- hflhfftte"

/ossrr-t ssarf perf.& pohJir' vfrsyreerlEo .foku sanakf.m sti"n# vai.hdetaar. ja.

}[ere*Brd' fifusssilr*f yx.Fertte,

kur eaaorr, ettE Muetaojal"I* tehtitr yqstsl ck*
Ja aJettit-r:' rrhor.]jren mele ii.€irc, Ilpeeerit qvryi.leyet Ja ir.aht ura tc.

2t+
I

trors'ulra

neu;

orri

a\eDieli /ratara Ja

sarg:ea' ar&ea,.-

srillEt

aa.rnLlLa rar.aurei-der, suomie

/tt[!6'
gefiamri'6?Gltn,

er., A1a-Va}-kapar Ja
raL11. rair6 Ja kp.L**: nuutai
Yhdekeittsfeta Ja vai.n stritseGFjt} palastrc A'llker*sntti lrrrhoa odotteti- iel
K{rri.}ahd

faunfr mrtta bEi,r ei" pa],anrutc. EEt kaatuf. i.lrrelseeti sf.tii lsoa ldvei'kiee
t5essiue; Jou&a hfu py6ts{. tol'i selta puoiLen kui.rr f,.ur.stnanttl. Ja dnEi Tffitosd ulJas a1ikersarttf byryili adnulLe.vielEi eraet kuin, ereod tof.see*
euuEtaato,

IVtr rrlr&t En(,tIat-atrroks,GtH.r mddrer taj-seto Voi:nurjltald.a* or. tEo[pi lkrlj,a
nylkki Ja so,kelta tatl*a Bit&ii-rfie]at. jHEhtyneeeti &ul.Setusasti.a*ta saa
rdiryrrnrroar jossa or uicrrfu? Ja na&ka:ranpaJ.ole. lt*ta ruo&a tuctm! ykdra{&=
ki yhderrt*enEElter silf.if torststalare @r nft. kadorrut se r&d&ln" hrnrrmnt sj;

ktr roldar? glrd-s-e] ].ak4alr ole tEr.f:i erge hrunodr hFivEE&EEiirr ptinalirleers,

trmerran

as'r 1.1-t E6aa

e raa* odotte.lleme, jos 1:fuJaeta

tlE
liet" mtta ketiEr ed en€ie tulel Se !r falrFlna: oE Uitar trydetrB07se.turLE et
nal,aaJ$.a rielEa-

e&bifu ryrHE1lne hetklA. Kaiktst turrtr:g.. a:[fp uahdottooan turba]tao*
Suoreryjberr'EojiJ"ta

or"tulltt

IdTJAS

tanaILE, Msil.lli orr teeltS ilia.n ytrtE

--n-

sfi.rii orreS-linerr, kur pn6gft r:ia<

tyl.,eea,

tuan stffon*s.la,Qf,oift

tr-flL4;l!

--+O

fxJla* sulrssa pataljoonar }etrhettf tuo
ts

Eett

Vf,.rs,f,,gnei.ve'[

Ht e&kakuoappril-X"a

]e

Jcf,skynr

tl

Ja Hustaofal}.a on' u1hoJ-}luen: asemi.s'sa@sa*

Ja heti kar::,ssa, I5hdetdE.*g*
tt Miufii onnel-lfrelr ?so
Kir"joi lbettur mu:ii stifr. Punkasa}ilrert kausar,
koullul-I"a toukclkuussa -4O*

I

Earsa Taieteli-Lehdier.

toinitur

Oh.eiaeEa l-Ehet5la omakohtaisenr nuisteLEarr TatpaleeD

Jo

e:[ta * 40. A1uq)erinE

ktr joi t-it1l serr jo toukokuuss.a -4O h&aealDerr lia:asalouaulLe, rolite ss orr
ieeidft lilFi'tte|r XdrJoitusteatr JrotrIikoorrll o}er treihtemaeli'a athofraanr Hr

msir aiof,r artaa s65tf,till-e" kur set.
o
eskettEir tt n deataar n l"tlye$r, rutta aJattetfur, ette Jep UilA Jnttu vie=
Ie taroittaisC. }irjct"tdirsessarf uatdtsed.arf tode'l r+eier sotillalta narec
dr Tei[d:fo, Iila'uttame I R'a-Tl ke:llpuutatto aeh'tieerS
lttkdll ef ltff" riin: fryydAa' trIaJ.ellttalaari poe{:fnerkit seuraas.art ilr*arrqb
Tasef' oh5nerrnen- miudtsem, !'ie$r, ct.te lrfur,lta illilettirf eyesy]rX5 veLJeF
'x,rir'tort nsustartarEtr4- n- Sotaurceairaaf.aalr
- (arrrfatr.Erat ii ia IrtE @Ielr md=
iottellet. Stira€eetii'y:,

r5rU ser.

taldtB kilJoJa 5 rapu{:e1l1.utl3 rd.nn
nodhi

tAffi 'rtr alkuperainen pffisi.

se&aaatuGaars

r paper1[rdykkidihiz..

pyydaa rsEttgLlL

ste

v"aatauEtanrrsi,

Tervehtf,er

,nihof,,i.**
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