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Kaartinkaikille joukoille ja päällystölle.
Vallankumoustaistelumme etu on

Maatinut Kaartin ylimmän johdun
uudestijärjestelyä. Jo pitkän aikaa
omat todelliset mallankumoustaiste
lijat kaimanneet johdon ja toimin-
nan suurempaa keskitystä, parenrpaa
järjestystä ja kuria ylimmästä alim-
paan asti. Sillä niitten puuttumi-
nen saattaa mallankumoiuksen maa
ranalaiseksi. Mutta sitä ei saa aset-
taa »vaaralle alttiiksi. Mitä kurjem-
min ja epittoimoisemmin julma »vi-
hollinen hyökkää, mitä häikäilemättö-
mämmin taantumuksellinen porma-
risto punoo mustia juonia ja rikok-
sellisia kauppoja »vieraitten rosmojen
kanssa Mllllankumouksellisen kansan
selkänahasta, sitä lujemmin, järkäh-
tämättömämmin ja järjestelmälli-

semmin tulee mallankumHnkfen tais-'
telujoukkojen pyrkiä päämääräänsä.

Tätä silmällä pitäen ja yhteisen
mallllnkumomstllistelumme edun
Muuksi omat lukuisat Mallankumuuk
sen täysMllltaiset sotilas- ja simiili-
keskuselimet yhdessä edustamien
Kaartin päällystön jäsenten kanssa,
kokoontuneina eilen Viipuriin, mää-
ränneet minut, KullerMo Mannerin,
Suomen Punasen Kaartin Dlipääl-

liköksi ja yksimielisesti puolestaan
päättäneet antaa käyte-ttämäkseni täy-
det, rajattomat »valtuudet tehtälväs-
siini. Samalla on Esikunnakseni
suostumuksellani nimitetty kokeneet
ja luotettawat tomerit ent. ylipiiällys-
tön jäsenet Eino Rahja ja
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Kullerwo Manner
Muutoksesta päättäneen kokouksen puolesta tvarmentlla:

Emert Eloranta, Karjalan
Rintamaesikunnan jäsen W. Rin-
n e sekä ent. yleisesikunnan jäsen G.
Hansen, jotka minua tulemat toi-
messani auttamaan.

Tomerit! PunasenKaar-
tin sotilaat ja päälliköt.
Hetki on MakaMa. Nyt murtuu tai-
mi keMääksi. Vallankumouksen ke-
Maiset »voimat uurtamat uria. Ne
«oimat on nyt koottalua, keskitettä-
wä, järjestettllMä kerrassaan murta-
maan taantumuksen jäät.

Punaisen armeijan sotilaat! Olen
ottanut osalleni raskaan ja »vastuun-

alaisen tehtiimiin. Mutta »vaadin
myös, että jokainen mies paikallaan
tuntee mastuunalaisuutensa mallan-
kumouksen edessä. Siitä ci kukaan
»le »vapaa, sen paremmin päällikkö
kuin kaartilainen. Pelkureita ei kaar-
tin rimeissii saa löytyä. Petturit tuo-

mitsemat itse itsensä. Niitä kohdel-
laan kuin »vihollisia. Käsky annetaan
sen Muuksi, että se täytetään. Ia
käsky on täytettämä sen »vuoksi, että
työmäen luokan suuri asia sitä »vaatii.

Taistelutomerit! Kysyn Teiltä:
tahdotteko tällä pohjalla taistella?
Jos teoilla myöntäen Mastaatte, sil-
loin Teidän kanssanne uusiin taiste-
luihin ja Moittoihin! Eläköön Suo-
men köyhän kansan Punanen armei-
ja! Eläköön mallankumons!

Viipurissa, Suomen Punasen
Kaartin Päämajassa Huhtikuun 11
pnä 1918.
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