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PIETARIN TYÖLÄISTEN ESIMERKKI

Lehdet ovat jo tiedottaneet, että Pietarin työläiset ovat 
aloittaneet parhaiden työntekijäin voimaperäisen mobili
soinnin ja lähettämisen Etelärintamalle.

Denikinin suorittama Kurskin valtaus ja eteneminen 
kohti Orelia selittävät täydellisesti tämän Pietarin proleta
riaatin toimekkuuden kasvun. Muidenkin teollisuuskeskus
ten työläisten on seurattava Pietarin proletariaatin esi
merkkiä.

Denikiniläiset luulevat saavansa aikaan paniikkia riveis
sämme ja pakottavansa meidät ajattelemaan vain puolus
tusta, vain kyseistä suuntaa. Ulkomaiden radiolähetykset 
osoittavat, kuinka uutterasti Ranskan ja Englannin impe
rialistit auttavat tässäkin Denikiniä, kuinka suuresti he- 
auttavat häntä aseistuksella ja sadoilla miljoonilla ruplilla. 
Ulkomaiden radioasemat huutavat koko maailmalle, että 
tie Moskovaan on avoinna. Siten kapitalistit tahtovat 
säikyttää meitä.

Mutta heidän ei onnistu säikyttää meitä. Joukkomme on 
sijoitettu harkitun ja johdonmukaisesti noudatetun suunni
telman mukaisesti. Hyökkäyksemme vihollisen tärkeintä 
voimanlähdettä vastaan jatkuu keskeytymättä. Hiljattain 
saamamme voitot — 20 tykin kaappaus Bogutsharin seu
duilla ja Veshenskaja-stanitsan valtaus — ovat osoituksena 
sotajoukkojemme menestyksellisestä etenemisestä kasakka- 
alueen keskustaan, joka yksin vain on antanut ja antaa 
Denikinille mahdollisuuden olla huomattava voima. Deni- 
kin nujerretaan samoin kuin Koltshak. Me emme säikähdä 
ja viemme asiamme voittoisaan loppuun.

Kurskin valtaus ja vihollisen eteneminen Orelin suun
taan asettavat tehtäväksemme lisävoimien lähettämisen
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vihollisen hyökkäyksen torjumiseksi siellä. Pietarin työläi
set ovat todistaneet teoillaan, että he ovat käsittäneet tehtä
vän oikein. Salaamatta itseltämme vaaraa ja lainkaan sitä 
aliarvioimatta me sanomme: Pietari on todistanut, että 
meillä on lisävoimia. Torjuaksemme hyökkäyksen Orelin 
suunnalla ja voidaksemme siirtyä vastahyökkäykseen 
Kurskin ja Harkovin suuntaan, meidän on sen lisäksi, mitä 
käytettävissämme on, mobilisoitava parhaat työntekijät pro
letariaatin keskuudesta. Kurskin menetys muodostaa vaka
van vaaran. Vihollinen ei ole vielä milloinkaan ollut näin 
lähellä Moskovaa. Torjuaksemme tämän vaaran me lähe
tämme entisten sotavoimien lisäksi uusia eturivin työläisten 
osastoja, jotka kykenevät saamaan aikaan käänteen perään
tyvien joukko-osastojen mielialassa.

Etelässä olevien sotajoukkojemme keskuudessa oli huo
mattava määrä armeijan riveihin palanneita sotakarkureita. 
He palasivat enimmäkseen vapaaehtoisesti, agitaation vai
kutuksesta, kun heille selitettiin heidän velvollisuutensa, 
selitettiin miten vakava on tilanherrain ja kapitalistien val
lan palauttamisen uhka. Mutta karkurit eivät kestäneet, 
heillä ei riittänyt mielenlujuutta, he alkoivat tuon tuostakin 
perääntyä antautumatta taisteluun.

Sen vuoksi armeijan tukeminen uusilla proletaarisilla voi
milla saakin ensiarvoisen tärkeän merkityksen. Horjuvat 
ainekset saadaan lujemmiksi, mieliala korkeammaksi ja 
tapahtuu käänne. Kuten vallankumouksessamme on aina 
ollut, proletariaatti tukee ja ohjaa työtätekevän väestön 
horjuvia kerroksia.

Pietarin työläiset ovat joutuneet kantamaan jo pitkän 
aikaa paljon suurempaa taakkaa kuin muiden teollisuus
keskusten työläiset. Sekä nälänhätä että sodanvaara 
ja parhaiden työläisten lähettäminen neuvostotoimiin 
ympäri Venäjää — kaikki tämä on rasittanut Pietarin 
proletariaattia enemmän kuin muiden paikkakuntien prole
tariaattia.

Ja kuitenkin näemme, ettei Pietarin työläisten keskuu
dessa ole havaittavissa vähimmässäkään määrässä ma
sennusta, vähäisintäkään voimien ehtymistä. Päinvastoin. 
He ovat karaistuneita. He ovat koonneet uusia voimia. He 
lähettävät keskuudestaan uusia sotureita. He täyttävät erin
omaisesti etujoukon tehtävää lähettäen apua ja tukea sinne, 
missä sitä eniten tarvitaan.



PIETARIN TYÖLÄISTEN ESIMERKKI 31

Kun näillä vereksillä voimilla lujitetaan asemistaan pe
rääntyneitä armeijamme joukko-osastoja, niin silloin työtä
tekevät joukot, talonpojista lähtöisin olevat sotamiehet saa
vat uusia johtajia oman väkensä keskuudesta, kehittyneem
pien, tietoisempien ja lujamielisempien työtätekevien 
keskuudesta. Sen vuoksi tämä talonpoikaisarmeijamme 
saama apu antaa meille ratkaisevan ylivoiman vihollisesta, 
sillä vihollinen lähettää talonpoikaisarmeijansa „tueksi” 
vain tilanherrain poikia, mutta mehän tiedämme, että sellai
nen „tuki” tuhosi Koltshakin ja tuhoaa myös Denikinin.

Toverit työläiset! Käykäämme käsiksi uuteen työhön Pie
tarin työläisten esimerkkiä seuraten! Enemmän voimia toi
mintaan sotaväen keskuudessa, enemmän aloitteellisuutta 
ja rohkeutta, enemmän kilpailua, että saavuttaisimme pie
tarilaiset, silloin työtätekevät pääsevät voitolle ja tilan
herrain sekä kapitalistien vastavallankumous tulee lopulli
sesti tukahdutetuksi.

N. Lenin

P. S.* Vastikään sain tietää, että Moskovasta on lähtenyt 
rintamalle muutamia kymmeniä luotetuimpia tovereita. Pie
tarin jälkeen on lähtenyt liikkeelle Moskova. Moskovan jäl
keen alkaa liikehtiminen muuallakin.

N. L.
Lokakuun 3 pnä 1919.
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