
Karjalan maalais-
Wäestölle.

Ihailtamalla innostuksella ja tar-
molla on Karjalan rahmas noussut
Suomen kansan «vapaustaisteluun.
Perin juurin on päätetty nujertaa
punakaartien nimellä tunnettujen
ryömcirijoukkojen malta, ja rajan
taakse on ryhdytty karkoittamaan
näiden roistojen liittolaiset, Venä-
jän sotalaumojen huonoimmat ai-
nekset. Korkealla käymät parhail-
laan tämän mapaustaistelun lai-
neet, ja monta sankarityötä on jo
sen kuluessa suoritettu. Jokaiselle
on jo marmaan selminnyt, että tätä
raskaita uhreja maalimaa työtä ei
saa jättää keskeneräiseksi, maan että
se päinmastoin on mitä pikimmin
säätämä loppuun snoritetuksi. Sen-
tähden on hallitus äskettäin kutsu-
nut jokaisen asekuntoisen miehen wa-
paustaistelijnin rimeihin, ja iloisin
mielin marmaan tätä kutsua kaikki-
alla noudatetaan. Kuta monilnkui-
sempana tähän jaloon taisteluun yh-
dymme, sitä likempänä on moittom-
me ja sitä mälempään saamme taas
palata rauhan onnelliseen työhön.

Mutta yksistään miehillä ja aseilla
me emme moi tästä taistelusta moit-
tajina selmiytyä. Meidän tulee pi-
tää huolta siitä, ettei raminnon puu-
te pääse armeijamme taistelutehoa
heitontamaan. Uljaiden sotilaillem-
me tulee saada ennen kaikkea leipää
ja mielä riittämästi leipää ennem-
min tuin kenenkään mnun. Tästä
olemme epäilemättä kaikki yksimieli-
siä. Mutta tämän ohessa tulee myös
muistaa rintaman takana olemaa
aseetonta mäestöä. Meidän on kai-
kin keinoin mnrottama, ettei tämä-
kään osa kansaamme pääse nälkään
nääntymään. Nälkäiset joukot omat
pahimpia järjestyksenrikkojia ja ylei-
sen sekasorron aikaanscmttajia. Voit-
taaksemme taistelun on meidän siis
saatama millä lamalla hymänsä lei-
pää ensi sijassa armeijalle, mutta
samalla myös similimäestölle.

Karjalan maanmiljelijät! Kun
un kysymys Karjalan armeijasta
ja sen ramitsemisesta, silloin kään-
tyy jokaisen katse itsestään teihin,
Karjalan maanmiljelijöihin. Vii-
meisten tietojen mntaan moidaan
suuremmassa määrin odottaa miljaa
maahamme ulkomailta aikaisintaan
masta huhtikuun puolimälissä. Sin-
ne asti ainakin on meidän koetet-
tuina tulla omillamme toimeen, ja
sinne asti ainakin on Karjalan
maanmiljelijäin isänmaallisena mel-
mollisuutena olewa luomuttua kaikki
mahdollinen miljamäärä tämänpuo-
leisen kansanosamme hymäksi. En-
nen kaikkea on luomutettumn se milja,
mitä ennen annettujen määräysten
mntaan on maltiolle kuuluma. Missä
puiminen on mielä kesken, on se
heti loppuun suoritettama.

Tämän lisäksi on yhteistä tar-
metta warten luowutettawa kaikki se
stemenmilja, jota ei aiwan wälttci
mättömästi tarmita. Sitä paitsi on

omamaraistaloutsien »vapaaehtoi-
sesti lyhennettäwä kulutuskauttaan
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ja siten saatu ylijäämä wiljawa-
roista luowutettawa armeijan ja
nältää näkemän roäestön osan tar-
peeksi. Täytyn luottaa siihen, että
myöhemmin kyllä saadaan miljaa
ulkomailta. Jokaisen, olkoon hän
missä asemassa tahansa rintaman
takana, on ehdottomasti säästettämä
joka ainoa mahdollinen leipäpala ja
torwattawa se lihalla, perunoilla
y. m., joita on runsaammin säätä-
missä. Kun itsekukin kohdastaan
asettaa isänmaan menestyksen ensi
sijalle, niin me marmaan pääsemme
onnellisesti näiden muikeiden kuukau-
sien ohitse.

Jotta miljan hankinnassa tulisi
yhdenmukaisuutta, on kaikki milja-
kauppa Viipurin läänissä keskitetty
äskettäin hallituksen Sortamalaan
muodostamalle mälicukaiselle Lää-
ninkomitealle, joka tästä lähtien tulee
yhdessä Karjalan armeijan pää-
intendenttihallituksen kanssa hoita-
maan taiten miljan oston ja han-
kinnan läänissämme. Tällä lamoin
hankittu milja tullaan käyttämään
ensi sijassa armeijalle ja toisessa
sijassa similimäestölle. Sitä paitsi
lahjana moidaan edelleenkin antaa
miljaa sotilasten tarpeeksi suoras-
taan Esikuntain kautta. Siis miljan
ostajina tässä läänissä omat tästä
lähtien 'oikeutetut toimimaan ai-
noastaan Läänintomitea yhdessä
armeijan pääintendenttihallitnksen
kanssa kuin myös heidän asian-
mukaisilla maltakirjoilla marustetut
asiamiehet ja paitallis-esituntain
talouspäälliköt sekä elintarmelauta-
tunnat tulin alueellaan. Muita
ostajia on tamahdettama ja milloin
tunnottomat hentilöt koettamat kei-
nottelutarkoituksessn harjoittaa mil-
jan salakauppaa tahi sotamäen tar-
peitten nimessä, on siitä kohta ilmoi-
tettama lähimmälle Esikunnalle, jotta
sellaiset henkilöt moidaan saattaa
rangaistukseen sotalakien mukaan.
Samoin on «viipymättä annettama
tieto niistä, jotta itsekkäästi koetta-
mat kätkeä ja salata miljaa, jotta
heidätkin moidaan saattaa sotalakien
ankaraan rangaistukseen.

Viipurin läänin maataloustuot-
tajat! Tämä yhteinen taistelumme
Suomen ja Karjalamme mapauden
ja lainalaisen yhteiskuntajärjestyksen
puolesta, totiemme rauhan, omai-
suutemme ja henkemme turman puo-
lesta, tämä laitti olkoon teille kul-
lekin pyhänä melmollisuutena teke-
mään kaikki, mitä suinkin moitte
tämän taistelun tukemiseksi. Luo-
muttatoon jokainen ilomielin «va-
paustaistelumme hymätsi kaiken lei-
päaineen, mitä hän ei main itse
lähimpinä kuukausina tule maltta-
matta larmitsemaan.

Ne, jotka laillisen hallituksemme
puolesta tulemat tumalla tai toi-
sella hankittuja yhteisiä marastoja
hoitamaan ja jatamaan, pitämät
pyhänä melmollisuutenaan sen, että
taitti täytetään yhteistä parasta
wastaawlllla tumalla.




