
V i e n a  j a  A u n u s  l i i t t y n e e t  S u o m e e n .
VUOKKINIEMESSÄ SUNNUNTAINA 

PIDETYN SUUREN KANSALAIS-
KOKOUKSEN PÄÄTÖS.

Karjalan vapausliikkeen johto valittu.

Sunnuntaina pidettiin Vuokkiniemessä, Vienan-Karjalan kuulussa runokylässä 
Kuittijärven rannalla suuri juhla ja kansalaiskokous, jossa tehtiin historiallinen, sekä 
entisen rajamme takana asuneitten karjalaisten että myös koko Suomen kansan tulevai-
suuteen käänteentekevästi vaikuttava päätös: Viena ja Aunus julistettiin yksimielisesti 
Suomeen liitetyiksi. Samalla valittiin rajantakaisen heimokansan vapausliikkeen johto 
ja hyväksyttiin sotamarsalkka Mannerheimille, Suomen kansalle, Vienan ja Aunuksen 
rahvaalle ja kaikille vapaille kansoille osoitetut julkilausumat, joissa liittymispäätöksestä 
tiedoitetaan ja toivotaan sille tukea.

Vienan karjalaiskylä ennen bolshevikkiaikaa.

”Suomalais-karjalaisin asein
turvataan nyt ikuisiksi ajoiksi suomalaisten 

heimojen yhteinen Suomi-koti.“
K a r j a l a n  v a p a u s l i i k k e e n  j o h d o n  j u l k i l a u s u m a s t a  S u o m e n  k a n s a l l e .

Suomen saavuttaessa itsenäisyytensä rajantakainen karjala jäi bol-
shevikkien käsiin. Kansallinen itsemääräämisoikeus, joka oli Vienalle 
ja Aunukselle luvattu, osoittautui valheeksi. Perustettu Neuvosto-Kar-
jala oli kaiken vapauden irvikuva. Meidän osamme on ollut ristiinnau-
litun kansan kohtalo.

Tieto kokouksesta oli levinnyt kulon 
tavoin ja Vuokkiniemen järviharjanteel-
la liikkui rahvasta kuin parhaita aikoina 
ennen bolshevikkivaltaa. Juhlakenttä 
oli raivattu edustavimmalle 
kylän mäelle, jossa hulmu-
sivat siniristiliput kunnia-
asemassa olleen Karjalan 
punamustalipun ympärillä. 
Juhlakokous alkoi klo 18. 
Aunuksen ja Inkerin heimo-
soturipataljoonista muodos-
tetun kunniakomppanian 
katselmus toimitettiin. 
Kunniakomppaniaa komensi 
everstiluutnantti K u u s -
s a a r i  ja katselmuksen 
toimitti kenraalimajuri 

S i i l a s v u o. Punamustan karhulipun 
jäljessä marssi kunniakomppania juhla-
kentälle, missä tämän jälkeen tapahtui 
juhlallinen lipunnosto: kentän kor-

keimpaan salkoon kohotettiin valtava 
Suomen lippu.

Suomeen liittymistä koskeva esi-
tys vastaanotettiin raikuvin suosion-

osoituksin ja kokouksen 
puheenjohtaja totesi sen 
kansalaiskokouksen yksimie-
liseksi päätökseksi. Kun pää-
tös edellyttää käytännöllisiä 
toimenpiteitä, puheenjoh-
taja ehdotti, että valittaisiin 
vapausliikkeen johto, johon 
kuuluisi kymmenen itäkarja-
laista eri puolilta maakuntaa 
ja heille kaksi varamiestä. 
Ehdotusta kannatettiin ja 
johto valittiin, minkä jälkeen 

Jatkuu 5. sivulla.

Mutta usko vapauden päivän 
koittoon ei sittenkään kuollut 
eikä isiemme Jumala hylännyt 
meitä lopullisesti. Meille karja-
laisille osoittamassaan julistuk-
sessa sotamarsalkka Manner-
heim on ilmoittanut johtavansa 
suomalaisten, vapaiden miesten 
kansanarmeijan tuomaan meille 
kansallisen vapauden. Vienan 

ja Aunuksen kansa on itsekin 
noussut aseisiin osallistuakseen 
synnyinseutujensa vapautta-
miseen.

Edustamamme Vienan ja 
Aunuksen väestön nimis-
sä pyydämme teitä, Suomen 
veljet ja sisaret, kaikin tavoin 
tukemaan tämän kansallisen 
tahtomme toteuttamista. Pyyh-

käiskäämme yhteisvoimin pois 
luonnoton, väkivallan piirtä-
mä raja keskeltä sitä yhteistä 
maatamme, jonka itse Jumala 
on eheäksi kokonaisuudeksi 
tarkoittanut. Suokoon Korkein, 
että suomalais-karjalaisin asein 
turvataan nyt ikuisiksi ajoiksi 
suomalaisten heimojen yhtei-
nen suuri Suomi-koti.

KARJALAISTEN 
JULKILAUSUMASTA

sotamarsalkka Mannerheimille.

Viena ja Aunus ovat meidän isiemme ja esi-isiemme hiellä ja 
verellä kostutettua pyhää maata. Raaka väkivalta on sen vuo-
sisadoiksi erottanut oikeasta yhteydestään, Suomesta. Pimeällä 
taivaalla on kuitenkin tuikkinut eräs toivon tähti: Teidän, vuon-
na 1918 vannomamme vala, ettette pistä miekkaanne tuppeen, 
ennenkuin itäinenkin Karjala on vapaa. Vienan ja Aunuksen 
poikia marssii tuhansittain teidän johtamanne armeijan riveissä, 
ja vapautuvien kyliemme asukkaat ovat valmiit kaikin tavoin tu-
kemaan sankariarmeijaanne.

M o s k o v a n  k e s k u s  t u l i m e r e n ä .

Kreml ennen sotaa.

TÄYSOSUMIA KREMLIIN.
Tuhansittain pommeja koko yön 

kestäneen lentohyökkäyksen aikana.
UUDEN SUOMEN BERLIININ-TOIMITUKSELTA

Punainen pääkaupunki Mos-
kova sai viime yönä ensim-
mäisen kerran kokea Saksan 
ilma-aseen voiman. Tuhoava 
pommitus kohdistui kaupungin 
keskustaan, ts. Kremlin ympä-
ristöön, Molotovskin, Sovjetkin 
ja Kominternovskin kaupun-
ginosiin, jossa sijaitsevat bol-
shevikkien hallintorakennukset, 
sanotaan Berliinissä.

Stuka- ja pommikonemuo-
dostelmat lähtivät liikkeelle 
lentokentiltään illalla, ja var-
haisina yötunteina ensimmäiset 
lentokoneet jo olivat Moskovan 

yläpuolella. Aallottain aina aa-
munsarastukseen saakka Mos-
kovaan jyristen saapuvat koneet 
pudottivat kaikensuuruisia rä-
jähdyspommeja ja tuhansittain 
palopommeja kaupunkiin. Heti 
tämän ankaran hyökkäyksen 
alussa syttyi valtavia tulipaloja 
varsinkin Moskovan eteläosassa 
ja niiden kauas erottuva loimu 
opasti myöhemmin saapuvat 
pommikoneet paikalle.

Pommituksen aiheuttamat 
tuhot ovat hyvin suuret, niin 
että Moskovaa vastaan kohdis-
tettua ilmahyökkäystä voidaan 

verrata kaikkein ankarimpiin is-
kuihin, joita Saksan ilmavoimat 
ovat antaneet Englannin sodan-
käynnin kannalta tärkeille kau-
pungeille ja teollisuuskeskuk-
sille. Venäläisten ilmatorjunnan 
toiminta jäi miltei tehottomak-
si, vaikka lukuisia ilmatorjunta-
pattereita ja valonheittimiä oli 
toiminnassa.

Täydellisesti tuhoutuneiden 
rakennusten joukossa olivat 
mm. Moskovan yleisradiotalo, 
Puna-armeijan talo, GPU:n 
hallintorakennus ja siviili-ilma-
liikenteen pääkonttori. - N.

Moskovan väestö 
pakenee sekasor-
toisena laumana 

kohti itää. Stalin on 
jättänyt kaupungin.

Tarkemmin s i säs ivu l la .

Johtajan päämaja , 22.7.
(STT) Puolustusvoimain pää-
maja ilmoittaa: Kostoksi bol-
shevikkien ilmahyökkäyksistä 
Helsinkiä vastaan Saksan ilma-
voimat tekivät kuluneena yönä 
ensimmäisen kerran hyökkä-
yksen Moskovaa vastaan. Voi-
makkaat pommituskonemuo-
dostelmat pommittivat hyvän 
näkyvyyden vallitessa lukuisia 
sotilaallisia kohteita. Pommit 
ovat aiheuttaneet suuria tulipa-
loja ja tuhonneet täysin Mosko-
van hallintorakennuksia.

Suomalaiset etenevät Sallassa. SIVULLA 6.


