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Laasarin kylamaisemaa hallitsee komea kalmokuusikko, joka nakyy kauas jarvelle. Talot ovat sotien jalkeen rakennettuja nvt
autioita.

Laasarin kylan vaiheita
Laasari oli ennen vanhaan
suuri kyla, muistelee nykyisin
Paatenella elava Anna Tsurina.
Kylassa oli ennen sotaa melkein 40 taloa. Kylan kolhoosi
oli nimeltaan lljits. Asiat kylassa menivat niin hy vin, etta vuonna 1934 Laasarin kylaneuvoston puheenjohtaja Anikin palkittiin kellolla yhteiskynnallisten velvollisuuksien erinomaisesta tayttamisesta. Kylaneuvosta olikin ylittanyt kaikki
suunnitelmat: maitojaliha 100
pros., perunat 100 pros, turkikset 100 pros, ja tietyot 120 pros.
Kevaisin kyla oli melkein aina
ensimmainen kylvoplaanin toteuttamisessa. Esim. vuodelta
1936 mainitaan, etta Laasari
johti 75 prosentilla, kun esim.
Paatenella lahestyttiin vasta 60
prosenttia.

Omat polttivat
Sota-aikana omat polttivat
kylan niin, etta jai vain kaksi
taloa jaljelle. Ne olivat Terentjevin jaTuigujevin talot; edellisen isanta oli Stefan, jalkimmaisessa eli kaksi veljesta, Danil ja Ivan. Kylaanoli valmistunut koulu juuri ennen sotaa-ja
sekin paloi.

Laasarin tsasounan nurkalla kasvaa jattilaismainen kuusi.
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Sodan jalkeen Laasarin kyla
rakennettiin uudestaan. Sen etuna oli sijainti maantien varressa. Uusia asukkaita tuli eri kylista,kutenTsiassalmesta, Honkavaarasta, Nesterista, Polkkyla'sta jne. Ei lahdetty enaa vanhoihin poltettuihin kyliin tiettdmien taipaleiden taakse elamaan; keraannyttiin Laasariin.

Kylan viinakaivo
"Jemosel oltih pohatat. Ennen voinaaheilla oli jo uusitalo
vanhan vieressa", muisteli Paraskeva Terentjeva entista elamanmenoa Laasarissa.
Kylan nimikkopruasniekka
lljanpaiva oli suuri juhla. Vakea tuli monista kylista, nuoria
ja vanhoja. Paljon oli nuorisoa
omasta takaakin, kertojan perheessakin 16 henkea. Hauskana yksityiskohtana Paraskeva
mainitsi, etta kylassa oli viinakaivo, jossa pruasniekan edella
sailytettiin isoja votkapulloja,
tsetvertteja.

Nykymen tie
Salkovaarasta

Jalleenrakennus...
Laasarin asukkaat olivat evakossa Kirovskin alueella. Sodan jalkeen tultiin ensin NadvoitsaanjasieltavahitellenPaatenelle. Kotikyla oli tuhkana ja
edessa oli monta tyota miinanraivauksesta lahtien.. Talot rakennettiin raunioille ja ela'ma
alkoi uudestaan; oli kylaneuvosto, radio, puhelin - mutta ei
sa'hkoa'.

...ja lilkvidointi
Nyt Laasarin kylakin on autiona. Uusi maantie lanteen
Voija'rveen posolkalle kulkee
etelampaa. Kylassa on elajia
vain kesaaikaan, kuka lomanvietossa, kuka heinanteossa,
kuka mitenkin.

Ennen maantie kuiki Laasarin kylan kautta ja piti kylan hengissa.

Vanha tsasouna
Kylan kalmistossa valtavien ikikuusien katveessa on yha
tallella ja verrattain hyvassa
kunnossa Pyhan lljan tsasouna; kylan pruasniekkakin oli sen
mukaisesti Ilja. Tsasouna on
vanha, arviolta 300 vuotta. Sen
luona oli ennen kiviristi, mutta
se on nyt havinnyt kuten ikonitkin.
Muistitietonakerrotaan,etta
kerran kun ruottsit hyokkasivat
kylaan, rahvas pakeni veneilla
saareen (Elossuari). Yksi musikkaei ehtinyt saarelle. Pakeni
tsasounaan. Ruottsi tuli pera'ssa. Musikka rukoili apua Pyhalta Iljanalta. Ruottsi kohotti
kirveensa ja loi, mutta kirves
osui seinahirteen ja siita kimposi lyojan otsaan. Musikka
pelastui - Ilja piasti, sanottiin.

Karjalaisten kylien tapaan Laasarikin sijaitsee kauniilla paikalla samannimisen jarven rannalla.
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Vanhoja, jakalan kirjomia puisia
hautaristeja Laasarin eramaakalmistossa
Vieras Suomesta
Paulaharju kavi Laasarin
kylassakesalla 1900jaoli siella mukana karjalaisissa haissa.
Han kertoo, etta kylassa oli tuohon aikaan parikymmenta taloa. Paulaharjun majapaikkana
oli Jemosen livanan talo, josta
ban otti kuvankin. Kylaa kierrellessaan ban tapasi vanhan,
valkopartaisen starikan Akain
livanan, joka ryhtyi hanelle
oppaaksi.
Ivan johdatti P:n myos haiden viettoa katsomaan. Paulaharju seurasi tarkoin haamenojajalaati niistamuistivihkoonsa mielenkiintoisen selostuksen. *) Ehkahiin seurasi menoja liiankin tarkasti, silla haarahvaanjoukostaalkoi kuulua:
"A, vieras musikka, loittoa"!
Siina vaiheessa Paulaharju ja
Ivan siirtyiviit ulos ja seurasivat taaempaa haakulkueen lahtoa. - SV
*) Haakuvauksen Paulaharju julkaisi Uuden Kuvalehden
n:ssa 19/1901 nimella Loasarissa haissa. Se sisaltyy myos
laajempaan matkakuvaukseen
Matkakertomuksia Karjalan
kankahilta(SKS 1908).

Samuli Paulaharju yopyi Laasarissa kaydessaan tassa Jemosen talossa. - Rakennus purettiin
ennen sotavuosia uuden tielta. (kuva: SKS)

