
B e r l i n , julius 5./Német Távirati Iroda/ 
A szovjetek által Lembergben véghezvitt vérfürdő egyik szemtanuleirásából kitünik, hogy 
csupán abból a  három börtönből, amelyben a GPU garázdálkodott, eddig több mint 700 
legyilkolt ukrán, köztük asszonyok, gyermekek és      aggastyánok holttestét  szállitották el. 
Összesen mintegy 2-3000 ukrán eshetett áldozatul a lem bergi bolsevista vérfürdőnek./MTI/ 
 
B e r l i n , julius 5. /Német Távirati Iroda/ 
Mint az elfogott bolseviki katonák vallomásából kiderül, egy Jarowow mellett fekvő  faluban 
az ukránok már junius 23.-án lázatást kiséreltek meg a szovjet ellen. Egy politikai biztos 
parancsára többszáz lakost kaszaboltak le géppuskával. A vérfürdőnek főként asszonyok és 
gyermekek voltak az áldozatai. /MTI/ 
 
B e r l i n , julius 5. /Német Távirati Iroda/ 
Dünaburg vidékén egy német utánpótlási oszlop egy erdőben áthaladtában hirtelen heves 
géppuskatüzbe került. A kocsik vezetői leugráltak a jármüvekről s az út árkából viszonozták a 
tüzet. A harc során négy német katona, köztük egy sulyos és két könnyü sebesült a mintegy 
30 főnyi bolsevista osztag fogságába esett. A bolsevisták, akik közül csak kevesen hordtak 
szovjet egyenruhát és a legtöbben polgári ruhában voltak, elszedték a foglyok minden 
értéktárgyát, igy óráját, jegygyürüjét, pénztárcáját. mikor azután rövid idő mulva német 
egységek támadást intéztek a szovjet állás ellen, a szovjet katonák visszavonultak. 
menekülésük előtt azonban agyonlőttek hármat a foglyok közül. A sulyosan sebesült negyedik 
katonát, aki a vérveszteségek következtében elvesztette volt eszméletét, otthagyták./MTI/ 
 
B e r l i n , julius 5. /Német Távirati Iroda/ 
Kuzmiak Péter bolseviki fogoly arról számolt be a német parancsnokságnak, hogy tanuja volt,  
amint egy politikai biztos szuronyával ledöfött egy német foglyot. A német katona combján 
sulyos sebet kapott és igy esett a szovjet fogságba. Amidőn megparancsolták neki, hogy álljon 
fel, fájó sebe miatt nem tudott  nyomban eleget tenni a felszólitásnak; ezért a „politruk” 
egyszerüen leszurta. /MTI/ 
 
B e r l i n , julius 5. /Német Távirati Iroda/ 
Mandat vörös gárdista, a 98. tüzérezred tagja, aki 1918 szeptember 24.-én született a Jaworow 
mellett fekvő Bono-ban és junius 23.-án átszökött a németekhez, a következőket mondta el: 
Ukrán vagyok; asztalos mesterséget folytatok. Meggyőződéses  ellensége vagyok a 
bolsevizmusnak. Nemsokkal azután, hogy 1941 május 19.-én 45-napos fegyvergyakorlatra 
hivtak be, egy parancsnokunk arra oktatott ki bennünket, hogy ha Németország ellen harcba 
indulunk, nem szabad életben maradniok a foglyoknak. 1941 junius 22.-én saját szememmel 
láttam, amint Stary-Miekiszbe négy német foglyot hoztak. A szovjet parancsnokok 
kifaggatták őket, majd átadták egy őrmesternek; ez elővette revolverét és agyonlőtte mind a 
négyüket. /MTI/ 
 
B e r l i n , julius 5. /Magyar Távirati Iroda./ 
A német keleti front minden ré[s]zéről – mint a Német Távirati Iroda értesül – folytonosan 
ujabb eseteit jelentik annak, hogy a szovjetfogságba került katonákkal népjogellenesen 
bánnak. 
Igy Lemberg környékén egy tisztből és tizenhat katonából álló német rohamrajt elvágtak 
csapategységétől. A német katonák – közöttük néhányan sebesülten – elrejtőztek egy ukrán 
falu házaiban. A szovjetkatonák, akik a német rohamrajt foglyulejtették, a német katonák 
közül hetet pisztollyal ott helyben agyonlőttek. A többi tizet  maguk előt[t] hajtották és a nyilt 
terepen lelőtték./MTI./ 


