
N e w  Y o r k ,    julius 7./Német Távirati Iroda/ 
A New York Enquirer közli Jack Fleischer amerikai tudósitó jelentését Lembergből. Fleischer 
hangsulyozza, hogy a szovjetek elvonulásuk előtt borzalmas vérfürdőt rendeztek a politikai 
foglyok között. A tudósitó utal arra, hogy a lembergi katonai és államfogházban száz meg 
száz holttestet találtak a tömeggyilkosságok nyomán, és megállapitja, hogy személyesen látott 
több helyet, amelyeken egy-egy csoportban 20-30 holttestet ástak el, sok holttestet az egyik 
fogházpincében temettek el. Egy lembergi temetőben több mint száz uj sir van, amelyekben 
az elvonuló bolsevisták által legyilkolt ukránokat és lengyeleket temettek el. /MTI/ 
 
H e l s i n k i, julius 7./Német Távirati Iroda/ 
Három eszt ember, aki most Stockholmon át Finnországba érkezett – mint az Ilta Sanomat 
cimü lap jelenti –, elmondta, hogy a Szovjet minden 16-50 éves észt férfit                              a 
besszarábiai frontra és Bukovinába vitt. A háboru kitörése előtti szombaton és a rákövetkező 
vasárnapon – mint elmondták – mintegy tizezer észtet tartóztattak le   csupán Tallinból 
négyezret./MTI/ 
 
B e r l i n , julius 7. /Német Távirati Iroda/ 
A berlini sajtó a lucki bolsevista tömeggyilkosságról szemtanujelentéseket közöl, amelyekből 
megállapithatók, hogy Luckban is a bolsevista   börtön volt a rémtettek központja. A 
börtönben fogvatartott 4000 embert,   legnagyobbrészt ukránokat,a börtön udvarára  
parancsolták, hogy – mint mondták – szabadon bocsássák őket. 1500-at egy másik udvarba 
tereltek közülük és ott kézigránátokkal és géppuskákkal legyilkolták őket. Aki csak 
könnyebben vagy sulyosabban megsebesült, azt pisztolylövésekkel intézték el. /MTI/ 
 
B e r l i n , julius 7. 
Miután a német csapatok Minszknél áttörtek egy bolsevista védelmi vonalon, – mint a Német 
Távirati Irodával illetékes helyről közlik – német egészségügyi katonákat küldtek ki, hogy 
összeszedjék a sebesülteket. Alig fogtak hozzá a német egészségügyi katonák feladatuk 
végrehajtásához, hogy az elesett bolsevisták ezrei között megkeressék a sebesülteket és 
eltávolitsák őket a tüzvonalból,       szétugrasztott szovjetcsapatok közvetlen közelből tüzelni 
kezdtek rájuk. Jóllehet  a német osztag vöröskeresztes fehér karszalagjáról messziről 
felismerhető volt, a bolsevisták  biztos rejtekhelyükről  tüzeltek  a német egészségügyi 
katonákra.  A bolsevista rajtaütésnek több sebesült szovjetkatona áldozatul esett.  Néhány 
német egészségügyi katona megsebesült. Ennek az eseménynek jellemző kiegészitője a 
következő eset, amely nem sokkal később játszódott le. Egy előretolt kötözőhelyet, amelyet 
szintén nagy vörös kereszttel láttak el, bolsevist[a] katonák     kis osztaga  megrohanta és 
tüzelt rá. Egy felvonuló német gyalogegység gyors közbelépésének köszönhető, hogy nem 
gyilkolták le a kötözőhely személyzetét és a sebesült német és szovjet katonákat. 
A körülmények, amelyek között a bolsevisták a német egészségügyi berendezések ellen 
támadásaikat végrehajtották, világosan   bizonyitják,  hogy [a] bolsevisták  szántszándékkal 
támadják meg a vöröskereszttel ellátott  és igy sérthetetlennek vélt  berendezéseket. /MTI/ 
 
B e r  l i n , julius 7. /Német Távirati Iroda/ 
Szovjet katonák az arcvonal mögött egy kötözőhelyen orvul meggyilkoltak 38 sebesült német 
katonát. A harcokban megsebesült német katonákat már bekötözték és a sebesültek éppen 
elszallitasukra vártak, amikor egy őrizetlen pillanatban az arcvonal mögött kószáló 
szovjetkatonák megrohanták és állati módon halomragyilkolták őket.  A német katonákat a 
felismerhetetlenségig megcsonkitották. /MTI/ 
 
B e r l i n, julius 7. /Német Távirati Iroda/ 



Sebesült német katonák megvizsgálásakor sok esetben kitünt, hogy a szovjet katonák dum-
dum-lövedékkel harcoltak. Dubno környékén több            kiserőd lőszerkamráiban sok ládát 
találtak különféle dum-dum-lövedékekkel. Elesett szovjet katonák puskáiban és 
tölténytáskáiban szintén találtak dum-dum-lövedékeket. /MTI/ 


