
Tiedonantoja N:o 1.
Inkerin Kansalaisille!

Kauan on kestänyt komissarien verinen valta. Paljon on se vaatinut kansalta, paljon on
se siltä -ottanut.

Mitä se on sijaan antanut? Ei mitään mutia kuin äärettömiä kärsimyksiä, nälkää ja kai-
kenlaista kurjuutta, tauteja ja kuolemaa, vankilakidutusta ja pakkotyötä.

Komissarien valta on tehnyt sen, mitä ei mustinkaan tsaarinaikainen virkavalta tohtinut
tehdä. Se puki kansan komissaridiktatuurin pakkopaitaan, ajoi sen raskaimman ikeen alle ja
tappaa sen nyt nälkään ja tauteihin, vuodattaa sen veren ikuisella sodalla. Ja kaikki tämä ta-
pahtuu muka kansan hyväksi, kansan tähden ja kansan nimessä.

Niin julkeata, niin mustaa, niin pirullista kansan pettämistä, kansan tahdon ja kansanvallan
kavaltamista ei maailman historia tunne.

Bolshevikikomissarit kutsuvat itseään työläisten ja talonpoikien hallitukseksi.
Niin, mutta kuka saapi näinä kauhun päivinä syödä ruumenia? Eivät suinkaan komissarit.
Kuka kävelee repaleissa, alastomana ja verestä tihkuvin jaloin? Ei suinkaan komissarit

eivätkä bolshevikit. Kuka täyttää tyrmät, ketä ammutaan tehtaissa ja työpaikoissa, kaduilla ja
kylissä? Ketä viedään väkipakolla veriseen .kansalaissotaan, ketä ajetaan kiväärinperillä ja re-
volverikuulilla veljiensä, vapauttajiensa juoksuhautoja vastaan?

Työläisiä ja talonpoikia, sillä kaikkialla on vaan työläisiä ja talonpoikia tässä talonpoikien
ja työläisten maas, . '■

Mutta suuri ratkaisun päivä lähestyy, joutuu vapautuksen ja tilinteon päivä. Horjuu komis-
sarien valta ja tutisevat sen perustukset. Täynnä on kansan kärsivällisyyden mitta, ylitsevuotava
sen surujen ja murheiden malja. Väkipakolla mobilisoidut joukottain jättävät punaisen armeijan.
Komissarien näennäisesti mahtava punainen armeija hajoaa niinkuin tuhka tuuleen vähäisestä
kosketuksesta.

Inkeriläiset, kansalaiset ! Sotilaat ja talonpojat ! Nouskaa kaikkialla, nouskaa väellä ja voi-
malla kansanvallan kavaltajia vastaan ! Liittykää meihin, juoskaa meidän riveihimme !

Ketä me sitten olemme? Me olemme teidän kanssanne samaa luuta ja samaa lihaa, yhtei-
sen Inkeri-emon poikia!

Meidän joukkome, alussa pieni, kasvaa päivä päivältä. Tulkaa kaikki ketkä voivat jättää
kotinsa! Meidän rivimme ovat järjestetyt, me kuljemme ja hyökkäämme omien upseeriemme
komennon alla. Meillä on miehiä varten muonaa ja riittävästi aseita ja ampumavaroja. Tulkaa,
karatkaa punaisista joukoista! Me taistelemme kansanvallan puolesta kansanvallan polkijoita
vastaan, mutta me taistelemme myös Inkerin kansallisten oikeuksien, kansallisen vapauden ja
olemassaolon puolesta. Riittää jo sortoa, boishevikisortoa ja tsaarivallan aikuista virkavallan
sortoa.

Tunuuslauseemme on:
Kansanvallan vihollisia vastaan. Kansanvallan ja kansallisten oikeuksiemme ja vapautemme

puolesta.
Ylös, ylös yhtenä miehenä nyt Inkerin onnea valvomaan!

Inkeriläisten Esikunta.
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