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Mycis tykistcin osuus oli tel}e suunnalla erlttdin merkitteivii. Huu-

(

' tavasta ammuspulasta huolimatta ntiyttee ratkalsevien torjunta-
taisterujen tukemi"-ffifodneen rroullista enemm6n ruotuu. 1
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tterin peieilli kk6 kertoo. YYn:r.i
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l{-- [ykistti ei ole yLeensd pahemmin kerskunut sotaisilla uf,o-

ttii',nInT,eipiiss1iniimuutao}1kaankuinjatkuvaaampumista

- jos sattui olemaan ammuksia. Kerrotaan ny

IAIPAIEENJOH{ f)KISfO 12 ^ I " ^/t44'
J V-.Talvisodan Taipaleenjoen tykistdn ryhmitys oIi seuraava:

laatokan ja Pahaslltoinsuon viiliss&i linnakankaalla o1i

Sil_tasen Patteristo I/KIR LO (1.1.1940 alkaen ftn Z) kalustonaan
/\-,@
kevyet kanuunat 76K/O2 seke 5./KtB 10 (7) kaLustonaan haupitsit
LOSH/LO, yhteense sj-is 12 kavytte kanuunaa Ja 4 haupitsia.

Riiskan metstissii, Suvannon Ja Yilakkalan kyl6aukeqp vdliss&i,

oli II/KIR 10 (?), johon kuuLuivat 1. ja Z.Patteri kalustonaan
El

76702 selrii Baskaat latterit txxguxSxx L Ja 2 kalustonaan 150

nillin haupitsit, yhteens6 siis 8 kevytte ja 8 raskas-ta putkea.

Koukunnienestii noln 10 kllometria pohjoiseen oli kilnteii
Kaarnajoen patteri, jolla o11 4 kuuclen tuuman Canet-tykklti. Niiiden

tarkkojen tykkien anpumaettiisyys o11 2l- kilonetriii.
Jerisevan ni enellEi laatokan rannassa o1i kaksi kiintedii

120 nillin Armstromg-tykkid, joiden kantana o11 13 kil-ometrlli.

Suvannon rannalla oli kaksi ns, sulkuLinnaketta, ?atonl eni

ja siltd. noln 5 kilonetrid Sakkolaan p&iin Keklnnieml. NEiiden

kalustona o1i keveitEi (45 mittinf ) Caponier-laivastotykkejii, joil1a
suora lla suunta uksella Suvannolle. \Kiiytdnno sse

J

n va j.n 3 0-34 putkea , koska vanha sta kalustosta osa
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ammutti in vai

toini o nki

o/,H,h, ,/

to /to
,4"f;

t kuitenkin kerran

o1i aj.na rikkoutumisten vuoksl kor jattavana.

faipaleerr joen 'rrlntama rf Suvannosta Laatokkaan o1i nelisen

kilometriti leved. Vihol}lse}la o1i sit6 vastassa tiedusteLuti-e-

ruer^
I

tojen mukaan noin 4OO putkea. Y
Ol*{%*urprrllr RrrsKAN MErsilssit 5./I#10:sss 12 
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Alueella oleva RyhmEi NAgglE* ninetty tyklsttj o11 ainakin aluksi
niidrtitty tukiryhmiiksi l/JR 28:1Ie (JR 19). Mainitun ryh.entln
vastuulla oli Kide snii ek si. nirnitetty Suvannon puolei.nen ranta, Elis
Suvannosta alna TerenttiL6en ja Suoniittyihin saakks, Kaistan

leveys o1i parlEen kilometrlii.
Noin 200 metrin ptiEissii ltix Suvannon rantapenkasta oLi

Ukkolan klvlnavetta, j onka venAleiset saivat haltuunsa perustaen

sinne vahvan koneklveeri.tukikohclan. Siltd koitul puolustaJalle pa-

ha riesa, koska tuli ei siihen pystynyt eikti sitii piieisty ampumaan

snoralla suuntauksella. Vlholllnen ryhni t tyl siiEnnijllisestl
hydkkeykseen navetan takana nanhan Suvannon penkereea suojassa

suojaten valnistelunsa navetan konekivtitireillEi. Hydkkdys al.kol

sitten tykistiitulen mukana niin nopeasti, ett6 vastassa olevien

onlen ttlkikohtien puo].ustajat saivat nelkeln jatkuvasfl o]Ia

kourat koneklvdarin kahvoissa.

Ydhiin i tienpiinEi Kaanaan talon raunioissa olivat touhut 1ikl-
mai.n sanat.

Nitiden vaarallisten suunti en mukaan oLlvat patterlmme varsi-
naiset su.Lnt "IJkko, ja rtKaanaa". laskettuia sulkuia ollvat nyds

'f Bertta 1"r$tr "Bertta 2", trUeeritr ia eriaet muut. Ns.Sertta-met-

slkkd, jossa vlhollinen my6s usein ryhrnittyl hyiikkiiykseen, oli
Kaanaan talosta Mustaojalle pein. Mustaoialle o1i nytis laskettu

ainakin sulut "Mustaoia 1" ja nMustaoJa 2'.
I'okki-/

Tu1enj ohtopaikoi sta o1i/ffi6Een Patoniemen linnakkeen v8s€n-

malla puo1ella nefkein sen vieressa ia trrts!f,rrlt l,okki Kakkonen

siite EltE kilometrin verran Sakkolaan pEiin. TuLenjohtaiina toini-
vat reservi-venrikit Antero Se ppanen ja Erkki Iikkanen.

Tulipa tt erl sta noin 400 metriii i teiEln oli everstiluutnantti

Kempin komentopaikka " J;nrS.shovi [ , j ossa toimi my6 s pa tt eri stormre

^fr ^ 
-r--- -u--' , v- v 

1komentajasiI}oinenkapteeniAarneH.Sama}laafueeIIamajai1i
reservinA olevia ykslkdite"

fulipatterin perussuunta oli 28-00 ja sektori 20-00 F f$OO
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ktisittd,en siis koko Koukunniemen. Vasen Iaita oli [aipaleen Lossi
j a oi k ea Ri i skan ky1ei. Suva nnon ta kana . n

Vstu */, Jolrr,uAArro 
nC/l
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Jouluaa.tto 24/12'3t\.

Ta.ivas o1i ohuen pilviverkron peitossa ja pagkasta eL -15o C*

ampul entiseen tapaansar i*r**trtta' tpe ucr i
V end J.cii- s tYkj- s t tj

S

l+ kranaa"ttia kro 14"

Klo 14.h5 amrnutt j-n sulkumaalijrn nB,erttail

4l maal iin n 3 o 25OO B kranaat t jia ja vas ta
Ii-ir-rn iafleen B kranaattip--\E pdivii.l1ii

efiufiruLu PAivi %

f
klo 20 " 25 sarnaan rmaa

alkoi sataa lunta ja a.rrnoj-n panna suunsuojukset putkien suulle,

ettei lumi pakkutuisi putkii-n, koska tykit olivat sullnr:ratut

valmiiksi varsiniseen sulkuumme rtKaarraatf ja putkien suut olivat

melko pystyssti sekH. kranaatit valmiina putk issap ffiiire"
dkkien v&r-

A.

t imine Enke 1

tiomi a ista heti tyki t aa tuaa.n tu1 ikommellnol:I' a

Jouluaaton iltana .gF{lil-klo 22 rOO riraissa sa'apui- pat teriston

paLs t or j- V Nurmi tuli-pat teri-j-mrne ja kokoonnuimme #
viettamaan pienen joulurFrtaushetken. Kun aloi-
i taiwaan la"usui niiin,, ^h,pi-rahti putrelin klo

22.40 ia si eltti tuli ttd-ikomento:
(

Jaosupseeri .I.o-1y*xH 
juoksi u-los, komeBsi ensin stl'lll-

s*oj,Iset pois ja antol sitten trrJ.ikomennon. vartftossa ollut

tvkkj-mj.es otto [amninen, joka kaatui rrycihem:nin he]-nikuussa, hL

teieintyi hiukan ia nykEiisi hetl laukalsuhihnasta t j olloin kol m os-

tykilla tapahtul putklraJtihdys - putki nenl puolesta wBLista

poikkt. Onneksi et kukaan loukkaantunut'

Slihen loppuikin sitten jouluhartaus' YU suiui nelko rauhalli'

sestijavihollinenalkoikiih.tyttdeitulitoimintaansavastaaanu-
aA ^IYAA

ff; *#r"

6/ ,t, Kto 6, t g alkoi ptul-itoimintamme ja ammuimme naa'lia
atuntematJtr 6 laukaustao Klo 09nO0 patteriston kom'entaia soit-

ti ja ilm,oitti-, etta tuntematon m?i?irt[ "ryssiiin on piiiissyt yiillii

sakean sum;un turvin suvannon y1i omalle puolellemme * ffi€ist2[ oi'ke-

alle jossain patoniemen, yl?*puo1elha 2o raskaan patterilr kohdallao

H,dn tefrqftti meit?i olemaan varuil Lamr.12-[Uattcaa mej-ltd maj'nittuun

patterij-m oli vain noin 1_kmo Hct-kistd rnydtremrnin tuli ilmoj-tuse

ettd 1Lihelliimmc o1eva. 2,$^ska.s p^tteri- ol,l joutunut kiivaaseen

i tarvi.I calessA"+-

I ,J
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tulitai.steluunrrr Liihetj-n vi-ipymatte jaosupseerin
ja 1O miestd pi-kaki-viidrin kera J-iikkeelle tutkimaa.n ltihi-maa.st oh-

asemiemme ympiirilleo Partio ei kuitenkaa.n tavannut mlt6d.no

K1o O9.2O s 09,47 ammuimmc naalia rrr,3o 23862jonne rneni 13 kra-
lrxaattiao Kyseinen maali oli viholliseri patteri ja tulenjohtaja
Antero Seppdnen ilmoj-tti, ettii siikren tuJ.i tiiysosLtlnGle

I fCf o 1t9.55 - 14 "O5 sa.i nmali n3 o 238'7 ko1mella eri kerralla
yhteensd 1 1 kranaatt,ia, maral.i rI,3 o 2315 9 kp1 ja 2314

tla" LIltq;raiviillti saimme rffG tiedon, rtt.H. viholli
-b![!gr* mytjskirn tulenjohtopaikkamnrre Lokki II :n vtilittd'
ympdristossd,

kranaatti putoaa inan torvesta.
,ov i'*.utt*crorrr alkaviikj. pe

joka o

kr naa.t-
rle n o

massa

t

3Ift

Za

^[t^$
Teelle o1i tiilttrtjin tul-enrj ohtii5.f Alqki T j-kkan€Ilc Po jat oIi"""f
morrtussa hi1 jaa kuin hj-iret ffi Wmilloin kiisi-

S f-S Z'LYtrJ
<r'.,p...r-ro,-l

la.s tv(TaTanteeni f/JR Jo:n
1i sijoi-tettu rcserviksit

k?iskyn hei H^-

,!o^nna.rrj-a o salli
nan koryreltaja*lw'rt-U^r^/^
s ul.r sFEErEa-frI o

vihol].inen takaisj-no'e 2.
oni er,rt H. koht i

vikr,o1l,.trs joukkoa vastaaLn, joka oli
terin asemiirro Vj.imeksi rnainj-ttua

?^.

kompp a.niaa seurasii. pataJ.joo majuri
Mytjskin 3 o .Io k].

linen oli tumg,cttu takaisirr Suvannon rantaan"
teki rotrkean ja haikeilemdtttjmttn vastaiskun 2

kiirjessii. viholliista vastaan ja vapautti ,dB"

Maijuri SohJ'o

", K.rpanian
"L., Rtterin

wihollis is ta o Hiin jatkpi rgyh{qes-li vihollis en takaa-a j oa

suvanrnon rantaa.n ja r o),ffi ffiSltHt Jitillle , j os sa l tiys iviit
kohtalonstl *. juri Sohlo oli kulkenut aivan ede ssegnayttden:

Soh].oo
Z\-.+lt

o 1Oo0O vlhol-

o]-imautt,i i-:a
{ i.t
t-

esirnerkl1ia mj-etril"Leeno Hlin nousi varoituksista hu

@:fu.ergre.:t3.iste1utrurrmar$"tIjtF'{ut.tanaana-...p.i.s
,\,\....,{r eta"a, Jyrkdnteen reuna.lrJ.e, ionka pohial1.a oli runsaa.sti

vj-ho11isi?a Hd.nelle J-ienee ollut aj-komus hej-ttaa sinne k5'si.-
.- Q,uil

kra,naatt$-'uiitnllj.sen luodj-t tavoittivat triinet o Hiin ha.avoit-

tui vaikeasti @ja htinen eldrniinsd sammui erEl?issd
I

raska.arm patterin korsuss&o ftama oJ.i ef,lsimmH.inen uljas vasta-
_l

isku suurta vihollislaumaa. vastaan, sil1ii Riiskan metsdstA ja

jeelta tapasi kohta.]-onsa rloin 7OO viho"l.l-ista o

vZ{{t
-1 v

J-l
w-J
\l{

L.

*fq bx rf,; /ti; l+;-*;.; s*n;"m

+ 1 n 1 " 
*llt)

$chd*&t"*in I1

"b'n
tur-r,lco'rr tunu t 2 ovtr.Tska a.D- ?a t
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suora.an .I- ii.at e en o

mahdollisuuAeF;a ilmoitin, ette
pui ta p taa kaata

La^ lr-

il* tarkastamassa
11a ruaaston suhtee , mrrt ta

al .'ion po is amDuma.s

Sl*cil, hIf#"
taan ja sanoin, et

Hr"lima tta siita! C

rrrie puut pois ;pal ja.st

joka pai naa se u

as emamrne ja se tietii

ektorin tielte.
mat suuntaan 45-OCl

te j os me kaadanp
a varmaa trrhoa" r
inne on sa.atavaffi"

kaikki mahdoltr i-nen vkisttituJ-i, si11d Kel jan ja YoJ.ossulanr
nta.as toorn; taaksemme on pureutunut lukematon mlttirit viholli-sia

tt.

ja uus ia virtaa jatkuvalla sytitiiJ.la Suvannon yJ.i o S i 
" 
lfisaat-

taa o1.].a nyt J.i ee]-ld ko lto i-ne n eniiliij-nen divis ioona,

ja nopeasti

ml-

simnne sella
korkeud e 1 ta

a aika p
t-0^4va
Itywti

ras1n was

OrJ\

a.amme 
I

o I

-7 2-1 S 0OO cm a KeJ- jan kehi t tyi-
erit t5.in ankara ja. er en ip elu b1 std kuo.].emastao

S innre tuo t i ilo osi-en 1i-
sd.ksi- rillinen patalioona 6f,
joka koostui pddasJ.assa. SakkoJ.ani, lrletsepi-rtimr yrno rajakyJ.iern

a\

q1

e taistelivat urhoo,llisestii, henkeZiitn siitistiimlittee
hyiSktitem avoimeni peltoaukean y1i voimakasta vihollista v?s-
taane Urhooll-isesti tre puolustivat omia kotirkontuja.an, jopa

erdU.t omi en tal o j ensa. piho i- s sa , S
W Koko pS.ivii"lo kesti ankaraa shrapnellisadetta asemii-nrmc .ff

o4

vaimenj- vasta ytiks r, T?@/f yFD I j - ^ 0

rc Tapani-nvaLvag4 t3 Y

o

IV*AA '

=--t(-Vi-holJ-isen tykistij al-koi. jo aamuvarhain kovan a.mnunns.rnr

Aa.nouytjstti kJ.o O4.35' jouduimme jo laukaisemaan tykit maa.li-in
R3o 2317;johon meni- 3 kranaattia"
klo O7"1O joka oli nimettjn ja se

oli pakkasta -180 C"

Klo, 08"55 F loe bO ai-kana laukaisti-inr, tyki-t 11 kertaa..if,tC*fp
aikkl rniehet pantriS&

reesti kaa.tamaa.rnr pu.ita. ja tekem5.ii:n, asemia suuntaan 45-00 o

Jotta oJ-isimm,e jotenkj-m saa.neet. asemammc rraa"mj-olduksi, kek-
,/vtOt-.J\/\

l- S €llr Systeemj-n 2 ettii puu ka.a.dettiirl
j kerraJ.J:.a.a.nr, ette

@.t, huomaisi
korkuis eks j- ja s i t
ei ilma.sta kH.sill v

t ou o va satrattiim noin 3 metrin

Serura.ava maa.li arnmuttiirrr@
sai- 6 !EF. 6flamu11a klo 07 

" 
OO

_.!

o

ten se sidottiin, puun tyr.rrk5.id.rn" TA11 ii6roi.
oinut hava"ita, ettd: m,etsdiii oli madallettuo

nurl-n
E' dt

re r s?

ivisioona"han if i.eltai
ffi

\

yJ-emrnissai i-kserker:rolcsissa.y EI&.&.ru pI-nrral}"a.,6a;rttoj- ot{-a T&lt
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Piiivdn rraJ..ie te s sa a1ko i vi-tro11i s

fu) rr,-

mi-etret sekd

tokoneita ytrteniitln rls*
e ti hj-das t j. a V&ag

tko re

LJ AA t"t
s i-].1ii

en len
-^a&uWu

$*n- steil]-a s+!E;n yliipuol et_Ia
D.. C^^'. keutti- @ ty iitao Asemien teko

kIo 14.20 al.koi taa.s tulitoiminty kesti aina klo 23,23

s a.a kka" o 'l I o ammlrtt,iin 13 erj- maalia ja kulutettiin ammuksia

fl"
.-!.-
t rXa 100 a vkkim eh d., 1 i ike rre

O-Ut-Ot^^
viit elin- &...?tS vhuriin

ffi- t O&o
A\I
e ml_

TA AM14UTAAN
tkettiin pitkin-yti

12.'

i,l'
aqA.

I
S en

l- EMt oa ja
o

l=

at kruolen viala"istuksestai ZJ-massa. oli jatlcuvasl**

s

ti sen tykistorn, a.mpumd.a valoammuksj-a ja oJ-i nj-in valoisaa kuin
kirkkaimnralla kuuta.molla.o -lA,amuksi voi-nkin j-lmoittaa komentajal-

t^Wtte, valmi-ina. ffile, ettii E

"F

venail ii"is t v

?iSp.tterin piti vuorotellen siirt*e tykkine6..
asemasta toiseerr, jopa useaan otteeseen vuorokaudessa. Tema

kiivi myus tylckimj-ehil.le eritt?ij-n rasittavaks i
tre et

sivH.t taas tiihiink in%uonsttlr4toka helpoi
fr* -rratr,,iils ttutt, tyklci-en pyiiri-en aIle, piene t

rl-
nar\l\r^A t^j$$ttz helpotti huoruratta.vastjr tykkien sj-j-rto

tta miehe t$er<-

!
ti he idti.n tytjttiii:n,i
ja tukcvat jalakset,

&o lleiJ.lii o1i {gif1*
suora yhteys tuJ.enjohtueeseen ja komentaja ilmoitti, IDtte
Antero SeppH.nen johtaa tulta Suvannon jiilil1e, jos ,^6ryssfa6
J"appaa ja.tkuvasti jeiirl y1i Keljassa j.a Volossulassa olevien
sillanpd.ilasemiem,sa vatrwj.stukseksi. Antero antaa maaJ-it ja
tulikomenrlot sLroraarre j of en pat t eris t oups e eri- j aa v?i1i.s tii pois
tulen nopeuttami
palopituuden tar

{ llikkuvia maale

seksi " lHoritimrne Anteron kanssa shr:rpnellien
--,tkistullisen ia sitten a.loi-mnre paahtaa ieall'e

do tLia Er.rrn a.ikana amnruimme 75 shrapnellia,

I

Kaarrra.joen pat teri poksa.utteli sinne suurj-lla a.mmuk-

sillaan valtawia pwantojao Sulkulinrta.kkeet Ke)<i-nniepl ja Paton
nienrr,ipH,ii'siuffite#tihavi.aGrna.a,Leja.*p.,ffirr)tyti1*
laiinl Keki-rnniemjl Saklsolasta pdin luoteesta ja Patoni"*i -h.*-
kos tarq*ii J"*orn ot evat rivi. tofjH tutuffita
\*}tHJr.e-i,, r',^.,n ,t ',,,, *O *'r* suorasuunta-ustyki"tO*
b Ndh.,nuirtom,*r**nC.,a,u}intJ,J.n.,*,{i5ri'[, Ld,*r'Je rrerr . cit'6v'i-u',rn*l'-**-*iiFf

,f ie t o j en mukaan Kekinni emi ampui tH.nrii ptiivdrnti suorasuunta'uk-

sella jiiii.lle 45O laukaustao Patoniemen ammuskulutuksesta ei

ole tietoa, lienee senkin; kulutus oltrut **}P*}EL..rrX
@i ra.nnal,.a olevat koneki-vdiir Lt i^ffi"*vtili

o

pahaa. jH.Ikedo Niiin estettj-in lisd"voj-mien pZtii.sy Keljaaru ja
eki "^Z.}

L

{fS s

1

(

I

*rql
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SFrnv R TiLAr{ NrE 13 il'
enH-ldiset olivat jo piiiirsseet Ketjassa .IE#f 

'

o j-hin. -ttrrfihieiaan tul.onsa jitiin vnH^parrtuflAa#
sakeassapa'kkaSSumuSsa#tikaikeSsahi1jaisrrud-rssa
l]-malr tylclsttjnsHi tulivalmiste]-ua, Suomalaisj-lla oli nbi.iIle kb]airtl s'

ai#rffi* hei-klco va.rnristusc -
Lil,, ,F.cara*2r\{.\ "ne.bri.i* r'urrttts tE'' J a" 'r,e'r*n ,truemee * v a t' ".vg rat* ' :"tcnr
ti-
d5*' .' F- LJ*r, $r "Jt[c 1 c - rtlJ,*p- rfrilikffllF&d::aJ.j**"

'r-tr,fil.".f.*va${f*f,*.itllKe1i,1 
^ ie V-olossula . ei' voire€l saada pal joakaan tykis-\@iua 

tilanne siella o1i sega.vat ti tul tp j a1kavelk-ern
. -}{n^" elte^r.^*ja *l*irr ylliityksel1i-nen., qlldsl tykisttjn tulenjohta.jat orih***r

pd.iisseet selvj-lJr,elmikii. oSi o1l, suoma.J.ritlen. ja mik2i venii.J.disten
hallus si.o rrr/KTlt 

)XW-*3rM"renhei*o*$frampul 
s inne sa.kkol

la"s ta kds irn ; ornrr<fnnrerra.m Ja mekinrr muut u^{ryhmeT x'ykis t tjn t.eh*,
tdviiksi jei sj-i.s pH.H.asiassa estHiH. vendldj-sten lisiivoimri-en s?€rtrLr-

ti sillanpH.d.a,sromiinsa, jossa onr:,i-stutti,., P'-H-,oP*cn &t#tiiks j- j ai sitlanpLtiiasenarie

Vo1ossu1a.a.n.

ten juoksuhaut

irn n Ja.lkavdenl €tuptiEissti
rI puhclis tamlr.ren ja vytS-

ryttdmineni ja sen teki tii.mii rajakyJ.ien miehj-stii koott,u patalf ..,

-joona urhoollisesti ja nopeastj- it.seddm saffiemett,e.ff-Se E?E-
pe1astiTaipa1eenrirnitamanrffinja6toItii.*Kanrmaksern
rinta.man murtumi s en,o lfr,ftflStm 3,, ic+hc Fehi!.t krrrurtt,t EE

Sotapiiiveki}|ff;:7i,oIljloppukaneettinata1tep!ii.vii1te!ffi
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linerrrfo Il I Su.rannon jae o1i kuulemma I 8 senti-n vahvui-muen; joten

-lvend"l?iii-set eivH.t voineet tuod,a jiitin yli raskasta kalustoaan, '

Kaks j- hytikk:iysva.unua yritti tuJ-1a, jti.tira yJ.i, mut ta pytireht j-v5.t

ta.kaisirr, kuru jea alkoi petteeo Suorasuunta.ustykirt ja koneki-
vtidrit olivat ainoat ralskaat a"seet, joita he saivat viedyksi
mukana&n o '-Trful#r^ rrAJrr.tir-nUhrJ-ifl il,,,ire.''#y,Hmy-t-t-l, ,S i,i *fi,*,kn hd*n,sr. ,p&*tt,da'-
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dysa.ineita ja viestiviir-l-lneita yrilo Suwa.nnorr, jiitirlJ'e arvioitlirr
j?idvH.n noin 2 000 kaar.tunu tta ja mi-tii vield lis#iksi Kel jan ja
Volossula.n maa.stoorro Dhk?i tuo 2OOO:kj-n on viel?i. varovaliien
arvioirrrti " Kukaan ej. niitii pystynyt laskemaare, Vemiilitinen 4, dt -
vi,sj-oona. lienee la.kanrr.ut olenrasta 3a r., "ri1rpe.t kaiketi siir-
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lvi l.1a on }.ei-kko hta., niin siitii
te ja voimaltra helppo paestH. I

Taj-palee 1 jat mottj-in" Irike kaukan'a. ollutkaano
Joka ta.pau jos hytikkii-ys sarraRaJ.kaisesti o1j-si- llilhtenytS

kdymd.tin mblemm,j-1ta suunniJ-tar oro kyseen aJ-aista olisiko
'I'a i eert r intarn€L kestd.nyt n,ii11:i voimiJ..tra ruitai siellA o1i lcd.yi,,:

Meidiit kaii<eti olisi armotta saa.rrettu *

Vuodell vr j-mnis et piiivd.t of. iwatkj-n tiimdn
ssd.o

uimme kui t enki-n vi el?i

ryhmi t tymi s j. ZL I jffiLinw*
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Ivlutta ky11ei sitten helmi-kuussa jo ryti-si ! Venaleiset organi-
soiva.t ja vakrvj-stivat koko hytiklrtiysarmei- jansa uudelleen. j*--
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t *&,*n@ Suurin ammtrskulutuks emmG nAi

oli heJ-m1kurln. 1 8. p5.iw5.nd, jolJroinr ammutt j-in 532 kranaattia.
Te116irl jo putkemme oli-vat kestokyvyn rajoillr-a. D1yt5skin plrro-

lusta jat, ennerfuaikkea jalkavaki ylitti j-nl:imiJ-J-isen kes tzi-
vyyden raj se voima heil1.e? Se on yksi
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#ka,nuunapatterej.trin.,.jotkat'.,'sod'assakiiyttiv?it(-.l.)a
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