
Puaaiaer. Armeija ottaa vastaan van» 
^iksf antautuneita suomalaisia sotilaita 
tervehtien, Ilolla ja osoittaen heille kai
kenpuolista huolenpitoa.

&
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Sotilaat, älkää uskoko upseerien va
jeita Punaisesta Armeijasta. Teidän.upsee
rinne ovat teidän yerlvlholllslanne.''

Neuvostoliitossa on suomalainen sota* 
vanki vapaa sodan kauhuista.

Sotavankina olevalle suomalaiselle soti
laalle taataan vaatetus, ruoka, iänjpö ja 
viihtyisä elämä. ,4

Neuvostoliitosta aukeaa vanuiksi jou
tuneelle suomalaiselle sotilaalle tie onnel-> 
Itseen elämään vapaassa Suomessa. '

Sotilaat, siirtykää Otto Kuusisen johtaman Suomen Kansanvaltaisen Tasavallan Kansanhallituksen puolelle;
fis  —



Alikersantti Lauri Frimannin kirje sotilastovereilleen
SotHastoverit Suomen arm eijassa!

Lukekaa tämä minun kirjeeni siellä rintamalla, jossa olette kylmissänne ja levottomina kohtalostanne. Jou
duin vangiksi eikä minua ole kohdeltu huonosti, niinkuin siellä peloiteltiin. Jo kiinnijoutumisen hetkellä, 
heti kun olimme heittäneet aseet pois, ojensivat toverit meille kätensä, kysyivät, miten voimme, tarjosivat 
tupakkaa ja veivät meidät lämmittelemään ja vaatteita kuivattamaan. Siitä lähtien on meitä kohdeltu täällä 
niin hyvin kuin omia sotilaita. Sairaat ja haavoittuneet on hoidettu terveiksi, ja lääkäri käy joka toinen 
päivä luonamme. Me saamme kunnollista ruokaa, teetä ja tupakkaa. Täällä ovat kaikki tovereita, eikä ole 
lainkaan sellaisia korskeilevia herroja kuin siellä. Täällä on Kansanarmeijan sotilailla lämpöiset varusteet. 
Jo silloin, kun jouduin vangiksi, herätti minun huomiotani, että kaikilla näillä oli hyvät varusteet, manttelit, 
huopatossut ja topatut puvut, ja aseet on ensiluokkaisia, hyökkäysvaunuja vaikka kuinka paljon.

Olen alikersantti ja ollut suojeluskunnassa, mutta nyt minulle ovat auenneet silmät näkemään, että 
tämän sodan jatkaminen veisi kansamme turmioon. En olisi luullut, että sellainen pieni koplakunta, kuin 
Mannerheimin, Rydin tai Tannerin sakki, voi syöstä koko kansan turmion partaalle. Me työläiset ja ta
lonpojat olemme olleet niin sokeita, että olemme antaneet näin käydä.

Te kai sanotte, että on epärniehekästä antautua, mutta sitä se ei ole, sillä meitä vastassa on niin 
suuri ylivoima, että me yksinkertaisesti emme voi sille mitään. Onhan mieletöntä, että maa, jossa on kolme 
ja puoli miljoonaa henkeä, rupeaa hyökkäämään 180- miljoonaista kansaa vastaan. Sitäpaitsi raha valtainen 
hallitus pani meidät taistelemaan omia etujamme vastaan, siitä on nyt tehtävä loppu. Nyt tulee meillä 
olemaan uusi hallitus, Suomen Kansanhallitus, joka ajaa meidän asiaamme ja sodan loputtua turvaa 
Suomen kansalle vapauden ja riippumattomuuden. Kun nyt vain saadaan sota pian loppumaan, niin tulee 
elomme entistä ehommaksi.

Siksi, toverit, siirtykää tälle puolelle aseinenne!
Siirtykää ajoissa tänne, ennenkuin on myöhäistä. Tiedän, että sotaa ette tahdo te, vaan se kehno por

varihallitus, joka uskotteli meille jos jotakin saadakseen meidät taistelemaan rahavallan etujen puolesta.
Terveisin:
Alikersantti Lauri Kalervo Friman, 15. jalkaväkirykmentin 3:nnesta komppaniasta.


