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LENNÄTINKESKUSTELU HELSINGIN KANSSA 
LOKAKUUN 27 (MARRASKUUN 9) pnä 1917

I

— Voitteko puhua armeijan ja laivaston aluekomitean 
nimessä?

— Kyllä, voin.

— Voitteko lähettää heti Pietarin edustalle mahdolli
simman paljon hävittäjiä ja muita taistelukuntoisia 
aluksia?

— Kutsumme heti Itämeren laivaston Keskuskomitean puheenjoh
tajan, sillä asia koskee pelkästään merialaa.— Mitä uutta teille Pie
tariin kuuluu?

— On tietoja, että Kerenskin sotajoukot ovat tulleet 
lähelle ja vallanneet Hatsinan, ja koska osa Pietarin sota
joukoista on väsynyt, välttämättä tarvitaan pikaisesti saa
puvia ja voimakkaita lisäjoukkoja.

— Ja mitä vielä?

— Odotin kysymyksen „mitä vielä” asemesta ilmoitusta, 
että olette valmiita lähtemään liikkeelle ja taistele
maan.

— Sitä ei tarvinne toistaa; olemme ilmoittaneet päätöksemme ja 
siis kaikki myös tehdään niin.

— Onko teillä varalla kiväärejä ja konekiväärejä ja 
miten paljon?
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— Tässä on sotilasosaston aluekomitean puheenjohtaja Mihailov. 
Hän kertoo teille Suomessa olevasta armeijasta.

II. KESKUSTELU TOV. MIHAILOVIN KANSSA

— Kuinka monta pistintä tarvitsette?

— Tarvitsemme mahdollisimman paljon pistimiä, mutta 
vain sellaisten luotettavien miesten käsissä, jotka ovat 
valmiita taistelemaan. Paljonko teillä on sellaisia 
miehiä?

— Noin viisi tuhatta. Voidaan lähettää kiireellisesti ne, jotka tah
tovat taistella.

— Monenko tunnin kuluttua he voivat varmasti saapua 
Pietariin, jos lähetätte mahdollisimman nopeasti?

— Viimeistään kahdenkymmenen neljän tunnin kuluttua tästä 
hetkestä laskien.

— Maitseko?
— Rautateitse.

— Voitteko turvata heille muonan kuljetuksen?
— Kyllä. Muonaa on paljon. On myös konekivääreitä noin 35; sitä 

paitsi voimme lähettää vähäisen määrän kenttätykkejä miehistöineen 
ilman että siitä koituu vahinkoa täkäläiselle tilanteelle.

— Pyydän ehdottomasti Tasavallan hallituksen ni
messä, että ryhdytte viipymättä lähettämään niitä, sekä 
pyydän teitä vastaamaan: tiedättekö uuden hallituksen 
muodostamisesta ja miten Neuvostot siellä teillä ottivat 
sen vastaan?

— Toistaiseksi tiedämme hallituksesta vain sanomalehtien perus
teella. Neuvostoille siirtynyt valta on otettu meillä vastaan innostuk
sella.

— Siis maajoukot lähetetään viivyttelemättä ja niille on 
turvattu muonan kuljetus, niinkö?

— Kyllä. Heti paikalla ryhdymme lähettämään ja varustamme muo
nalla. Tässä lennättimen ääressä on Itämeren laivaston Keskuskomi
tean puheenjohtajan sijainen, sillä Dybenko matkusti tänään kello 10 
illalla Pietariin.
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III. KESKUSTELU ITÄMEREN LAIVASTON KESKUSKOMITEAN
PUHEENJOHTAJAN SIJAISEN TOV. IZMAILOVIN KANSSA

— Montako hävittäjää ja muuta taistelukuntoista alusta 
voitte lähettää?

— Voimme lähettää linjalaiva ..Respublikan” ja kaksi hävittäjää.

— Turvaatteko te ne samoin muonalla?
— Meillä laivastossa on muonaa, ja alukset varustetaan muonalla. 

Voin sanoa varmuudella, että kaikki lähettämämme hävittäjäalukset 
ia linjalaiva „Respublika” täyttävät varmasti tehtävänsä vallan
kumouksen puolustamisessa. Asevoimien lähettämisestä teidän ei tar
vitse olla huolissanne. Lähetämme varmasti.

— Kuinka monen tunnin kuluttua?
— Viimeistään 18 tunnin. Tarvitseeko lähettää heti?

— Kyllä. Hallitus on ehdottomasti vakuuttunut viipy
mättömän lähettämisen tarpeellisuudesta, jotta linjalaiva 
tulisi Merikanavaan mahdollisimman lähelle rantaa.

— Koska linjalaiva on suuri, kahdentoista tuuman tykistöllä varus
tettu alus, se ei voi asettua rannan lähelle: siten se voidaan kaapata 
suorastaan paljain käsin. Siihen tarkoitukseen on hävittäjäalukset, 
joissa on pienikäliberinen tykistö ja konekivääreitä; mitä tulee linja- 
laivaan, niin sen pitää seisoa osapuilleen redillä tai risteilijä ..Auroran" 
vierellä, sillä sen tykistö ampuu 25 virstan päähän, — yleensä tästä 
huolehtivat matruusit ja komentajat.

— Hävittäjien pitää tulla Nevalle Rybatskojen kylän luo 
suojaamaan Nikolain rautatietä ja koko lähiympäristöä.

— Kyllä, kaikki se tulee tehtyä. Mitä vielä?

— Onko ..Respublikalla” radiolennätin ja voiko se pitää 
Pietarin kanssa yhteyttä matkalla ollessaan?

— Ei ainoastaan „Respublikalla”, vaan myös hävittäjillä, jotka 
pitävät yhteyttä Eiffelin tornin kanssa. Yleensä vakuutamme, että 
kaikki suoritetaan hyvin.

— Voimmeko siis luottaa, että kaikki mainitut alukset 
lähtevät viipymättä matkaan?

— Kyllä, voitte. Annamme heti kiireelliset määräykset, jotta mai
nitut alukset saapuvat määräaikana Pietariin.

16 26 osa
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— Onko teillä varalla kiväärejä ja patruunia? Lähettä
kää mahdollisimman paljon.

— On, mutta laivoilla niitä on vähän. Mitä on, sen lähetämme.

— Näkemiin. Terveisiä.
— Näkemiin. Tekö puhuitte? Sanokaa nimenne.

— Lenin.
— Näkemiin. Ryhdymme panemaan täytäntöön.
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