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SUOMEN KANSANHALLITUKSEN
TERVEHDYS
PUNAISELLE ARMEIJALLE

Neuvostoliiton Puolustusasiain Kansankomissaarille
Kliment Jefremovitsh VOROSHILOVILLE
KUNNIOITETTAVA NEUVOSTOLIITON MARSALKKA!
Suomen Kansanhallitus onnittelee Punaista Työläis- ja Talonpoikaisarmeijaa niiden suurten
voittojen johdosta, joita sen joukko-osastot ovat saavuttaneet vapaustaistelussa Suomen
lahtareita, meidän kansamme ja neuvostokansain vihollisia vastaan.
Koko maailma näkee, ettei ole sellaisia linnoituksia, joita Punainen Armeija ei voi vallata.
Kaikki Suomen kansan vilpittömät ystävät, ovatpa missä maassa tahansa, saavat innostusta
neuvostosankarien voitoista Suomessa, sillä he tietävät, että suuri Neuvostoliitto on turvaava
meidän kotimaallemme riippumattomuuden kaikkien imperialististen rosvojen pyyteistä ja sen
kautta turvaa kansallemme myös vapaan, rauhallisen elämän. Neuvostoliiton voittamattoman
Punaisen Armeijan ja Sotalaivaston avulla meidän kansamme saavuttaa pian täyden
vapautuksen rahavallan raakalaisikeen alta, ulkolaisten imperialistien lahjomain rikollisten
sotaprovokaattorien Mannerheimin, Rydin ja Tannerin koplakunnan kynsistä.
Suomen Kansanhallitus pyytää Teitä, kunnioitettava Neuvostoliiton marsalkka, Punaisen
Työläis- ja Talonpoikaisarmeijan 22 vuosipäivänä esittämään kaikille Suomessa toimiville
Punaisen Armeijan joukko-osastoille ja myöskin Neuvostoliiton Sotalaivaston Itämeren
eskaadereille Suomen työkansan syvän kiitollisuuden. Neuvostosoturien mainehikkaat
urotyöt, uljaiden jalkaväkisotilaiden, tykkimiesten, tankkimiesten, lentäjien ja punaisen
meriväen tähänastiset voitot osoittavat kaikille, että pian koittaa se päivä, jolloin saavutetaan
täydellinen voitto Suomen kansan ja neuvostokansojen vihollisista.
Eläköön Punainen vapauttaja-armeija, sankarillisten mainetöiden armeija!
Eläköön Neuvostoliiton Puolustusasiain Kansankomissaari, Neuvostoliiton marsalkka
Kliment Jefremovitsh Voroshilov!
Eläköön Josef Vissarionovitsh STALIN - Suomen kansan suuri ystävä ja maailman kaikkien
kansojen vapauden ja veljeyden ystävä!
Suomen Kansanhallituksen puolesta
OTTO KUUSINEN.
Lähde: Kuusisen hallituksen rintamalehti "Kansan valta", 23.2.1940.

THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF FINLAND
GREETS THE RED ARMY
To the People's Commissar for Defence of the Soviet Union
Kliment Iefremovich VOROSHILOV
THE HIGHLY ESTEEMED MARSHAL OF THE SOVIET UNION!
The People's Government of Finland congratulates the Red Army of Workers and Peasants for
the great victories it has gained in the freedom fight against the Finnish butchers, enemies of
our nation and the Soviet peoples.
The whole world sees that there are no fortresses unbeatable to the Red Army. All sincere
friends of the Finnish people in every country, where ever they are, will be inspired by the
victories of the Soviet heroes in Finland. They know that the great Soviet Union will
safeguard the independence of our country against the desires of imperialistic villains and
ensures so a free and peaceful life to our people. The invincible Red Army and Navy will
soon provide a full freedom to our people from beneath the brutal yoke of the plutocrats, from
claws of the criminal gang of Mannerheim, Ryti and Tanner, bribed by foreign imperialistic
provokers of war.
On the 22nd anniversary of Workers' and Peasants' Red Army the People's Government of
Finland request you, most horourable Marshal of the Soviet Union, to extend the deep
gratitude of the toiling people of Finland to all Red Army detachments now active in Finland
as well as to the Baltic squadrons of the Soviet Navy. The heroic deeds of Soviet warriors, the
already won victories of infantrymen, artillerists, aviators and the Red marines will show to
everybody that the day when a complete victory over the enemies of the Finnish people and
Soviet peoples will be won, will soon come.
Long live the liberating heroic Red Army!
Long live the People's Commissar of Defence, Marshal of the Soviet Union, Kliment
Iefremovich Voroshilov!
Long live Iosif Vissarionovich STALIN - great friend of the people of Finland! Friend of
freedom and brotherhood between all nations!
On behalf of the People's Government of Finland
OTTO KUUSINEN.
Source: The propaganda newspaper "Kansan valta" (People's Power) dropped over the defending
Finnish troops, Feb. 23, 1940.

