
Punakaartilaisille ja asukkaille Tampereella.
?aistelut oMat lähenneet

Tamperetta. Se pitkälle p.-yjoiseen
"isiäpä , .m, jossa joukkomme
omat upeasti ja meimojo nurlu-
uratta tllistello.t usc!ta miiktoj,. on
>'ltu pakotettu oikaisemaan. Site,
saadaan lyhcmmälle rintamalle,'.-.! Lh
wemÄ »roima jQkäy

'oksi Pitkien, taistelujen nääi,'.iyttä°

inien joukkojamme lepuuttaminen.

Myt o koottama j,-, järjestettämä
,voimia taisteluja marten uusissa ase-
missa. Me olemme makuutetut siitll,
että Punaisen kaartin joukot, jlotta
omat Monraneet tllistcleMllnsll wa-

!/audlen s., mallankuinouksen putes-
ta, käymät <)t PienemmLnkin lepo-
loman sllatuaan, jatkama',.! leppy-
inätö, taistelulllln.Äs.ttukoot jouk-
lomine lllhtariMlkkojen etoen sellm-
!l?ksi eläjäksi muuriisi, jonka lämitse
iulmllt mihollisemme eimät Moi tun-
seutua Tamp,ereelle, yhteen tärkeim-
nH/stä työmäen M.-illa ,knmouksen les-

iiillftsta maassamme. Kaikki asekun-
toiset Tampereen työmiehet, tarttu-
kaa aseisiin taistellatsenne
.kaartimme rimeissä horjumatta ja
syödäksemme lahtarien Moiimt Hä-
>.ueen Pääkaupungin ymlpäristöstä.
Tampereen punase/, jäsenet

samaten kuin, Tampereen koko työtä-
rekemä,luokkll odottaa, että Simmen
Kiuissll osissa olemat Punaset kaartit
antllw>:t meljellisen apunsa, sikäli
luin muitta ri,lomilta moimia riit-

te/.i Pohjoisen rintaman murtuin.it'

tcmaksi tujittamisclsi.

Zomerit! 'Wiholl',7>en on julmasti
ja säälimättömäbti kocttmmt Par-
haai/a tuhotakseen taistelu-
joukkoja. Täsla toimi se ei

tyytynyt llmpume.!.!U ainoastaan
myrkytetyillä kuulilla. Se o>, mala-
nut salr,?an.ialasti joukkoihimme lä-

hettämiensä urkkijain ja Pro:nokaat-
torien kautta keskuuteemme epäilyk-
sen ja epäluulon myrkkyä. Se myrk-

ky o , osittam MaikuttanuNn. Mutta
nyt se tiedetään». Mi sen Mcnkutus on
lo,p,vuma. Tomerillisen luottamukseit
ja Proletaarisen asemeljeyden on ny:

tästä lahtien saataMa "järkkymätö.,
jalansija joukoissamme.

Kaartilaiset ja muu työtätekemä

kansa! >Emn«e tahdo sc,lata sitä, että
asema MakaMa. Mutta sota on ai-
n> MakaMa. Marsinkin on sitä luok-
kasota. Mutta toimoton ei se ole. Sen
makaumnkse,', olemme soaneet. Meil-.
Iä on armeijan elämä Moima ehjänä.

Aseemme omat käyttökelpoiset. Puut-
teitten, ja rasitusten uumuttamat

kaartilaiset tahtomat moittac! Mihvlli-
sen. Uusia Moimia on mi elä säätämis-
sä. Tukittakoon siis sen häpeämätkö-
ura,, parjauksen suu, joka on kohdis-
tettu esikuntin, ja päällystöä mustaan

summamutikassa!. Leimattakoon, teol-
la malheeksi mäitös, että kurjilla Pel-
kureilla ja Vallankumouksen pettu-
reilla olisi sananmalta reilujen kcmr-

L«n»p. Iliiz-lpaino

tiennne riMeiZsä. Ia eteenpäin! Ta-
kanamme on kirotun Pormarillisen
komennon sorto ja kurjuus. Edes-
sämme o,< työmäenluokan yhteisonni
ja menestys. Se on saamutettaMn
Main Moiton kautt.,.

Punanen armeija! Järjesty, astu
eteenpäin, moitc,. Sinun känsäisisfn
kourissasi on Suomen työtätekemäu
kaidan onni. Si, »un taistelutarmos-
tasi riippuu myöskin osaltaan kolo
nliamlman, köyhälistön taistelu. Käy

siis historialliseen tehtävääsi ylemäl-
la nnelellä j,:, lujalla päättämäisyy-
dellä, minkä edessä sortumat kmtli

mihollisten esteet ja murtumat ser,l
»ooimat.
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