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Suomen työtätekevä
kansa!
Työläiset, työläisnaiset,
talonpojat!
Suomen armeijan
sotilaat!
Suomen kansan pyövelien ja tyrannien, Mannerheimien, Rytien, Tannerien
veriset tihutyöt jatkuvat lakkaamatta. Ei siinä kyllin, että he syöksivät Suomen
kansan rikolliseen ja toivottomaan sotaan Suomen suurta naapuria,
Neuvostoliittoa vastaan. He ovat alkaneet sodan myös Suomen kansaa vastaan.
Rauhallinen väestö ajetaan väkipakolla pois kaupungeista ja kylistä.
Suojeluskuntalaiset ja upseerit ovat tulella tuhonneet monia kyläkuntia ja
asutuskeskuksia Karjalan Kannaksella ja Itä-Suomessa.
Rydin ja Tannerin hallituskoplan käskystä karkoitetaan 48 tunnin sisällä
VIIPURIN, TURUN, KOTKAN ja muiden Suomen kaupunkien asukkaat.
Suomen työläiset, talonpojat, virkailijat, henkisen työn tekijät ja sotilaat!
Teidät karkoitetaan pois kotiseuduiltanne, heitetään taivasalle, kotinne poltetaan,
omaisuutenne tuhotaan, koko elämänne syöstään häviöön. Teidän äideistänne,
vaimoistanne, sisaristanne, lapsistanne tehdään kodittomia kerjäläisiä. Yhdellä
iskulla hävitetään kansan pitkäaikaisen työn hedelmät. Suomen kansan
vuosisatainen kulttuuri tuhotaan. Niin voivat menetellä ainoastaan kansan
veriviholliset. Se on sotaa omaa kansaa vastaan, se on oman kansan
kavaltamista. Kenraalien, pankkiherrain, kartanonomistajain ja kapitalistien
koplakunta polkee Suomen vapauden ja kulttuurin kansan vereen ja tuskaan,
mutta tuon maanpetturikoplan ulkolaiset imperialistiset isännät hykertelevät
mielihyvästä käsiään ja ylistelevät rikollisjoukkiota.
Suomen työtätekevät! Suomen armeijan sotilaat! Kauanko aijotte sietää tätä
hävitystä ja häväistystä?
On aika saada loppumaan kansan kärsimykset, saada kuivumaan naisten ja
lasten kyyneleet. On aika tehdä loppu valapattoisten kansansortajain
harjoittamasta rosvoriehunnasta. Älkää antako hävittää asuntojanne!
Työläiset! Älkää antako polttaa tehtaitanne!
Sotilaat! Kääntäkää aseenne kotiliesienne tuhoojia vastaan! Siirtykää
Kansanhallituksen puolelle, jota johtaa OTTO KUUSINEN. Se hallitus tuo
maalle rauhan! Se on solminut sopimuksen keskinäisestä avunannosta ja
ystävyydestä Neuvostoliiton ja Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan välillä.
Tämä sopimus turvaa Suomen riippumattomuuden, se turvaa Suomen kansan
rauhallisen elämän ja kukoistuksen, se vapauttaa teidät sodan kauhuilta ja
hävitykseltä.
Alas veriset kansan pyövelit, Mannerheimin, Tannerin, Rydin kavaltajakopla!
Alas talonpoikain talojen ja työläisasuntojen murhapolttajat!
ELÄKÖÖN VAPAAN SUOMEN KANSA JA SEN KANSANHALLITUS!

The toiling people
of Finland!
Workers, working women,
peasants!
Soldiers of
the Finnish army!
The bloody atrocities of Mannerheim, Ryti and Tanner, henchmen and tyrants of
the Finnish people, go on without cessation. It is not enough that they plunged
the Finnish people into a criminal and hopeless war against the huge neighbor of
Finland, the Soviet Union. They have also started war against the people of
Finland. Peaceful inhabitants are forcefully evicted from cities and villages. Men
and officers of the Civic Guard have set fire to many groups of villages and
settlements on the Karelian isthmus and in Eastern Finland.
On an order from the governing gang of Ryti and Tanner the people of VIIPURI,
TURKU, KOTKA and other Finnish cities will be evicted within 48 hours.
Finnish workers, peasants, officials, intellectuals and soldiers!
You will be evicted from your home localities, you are thrown under the open
sky, your homes will be burned, your properties will be distroyed, your whole
lifes are plunged into misery. Your mothers, wives, sisters, children are turned to
homeless beggars. With one blow the fruits of people's lifelong work are
destroyed. The century-long culture of the Finnish people is wrecked. Only the
mortal enemies of the people can do this. It is war against their own people, it is
a betrayal against their own people. The bunch of generals, financiers, manor
owners and capitalists trample down the freedom and culture of Finland in
people's blood and anguish simultaneously when the imperialistic foreign
masters of this gang of traitors rub their hands with pleasure and praise this
bunch of criminals.
Toilers of the Finnish people! Soldiers of the Finnish army! How long are you
going to tolerate this destruction and disgrace?
It is time to bring people's sufferings to an end, time to dry women's and
children's tears. It is time to finish the banditry of the renegade oppressors of the
people, do not let your homes to be burned!
Workers! Do not let your factories be burned!
Soldiers! Turn your weapons against the destroyers of your home stoves! Go
over to the People's Government led by OTTO KUUSINEN. This governments
brings peace to the country! It has concluded a treaty of mutual assistance and
friendship between the Soviet Union and the Democratic Republic of Finland.
This treaty secures the independence of Finland, it secures a peaceful life and
flourishment of the Finnish people, it relieves you from the horrors and
destruction of the war.
Down with the bloody henchmen of the people, the renegade gang of
Mannerheim, Tanner, Ryti! Down with arsonists of peasant houses and workers'
homes!

Long live the people of free Finland and its Democratic Government!
This and similar leaflets were dropped from Soviet airplanes during the first days of the Winter War.
Translation from the Finnish text of the leaflet by Pauli Kruhse.

