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TAISTELUUN POLTTOAINEPULAA VASTAAN
KIERTOKIRJE PUOLUEjlRJESTÖILLE

Toverit! Proletariaatin järjestyneenä etujoukkona puo
lueemme tehtävänä on yhdistää työväenluokka taisteluun 
ja johtaa sen taistelua työläis-talonpoikaisen Neuvostoval
lan voiton puolesta. Käytyämme voitokkaasti tätä taistelua 
kaksi vuotta tiedämme nyt hyvin, mitä keinoja käyttäen 
olemme onnistuneet voittamaan ne uskomattomat vaikeu
det, joita neljä vuotta kestäneestä imperialistisesta sodasta 
johtunut maan rappiotila ja kaikkien, niin venäläisten 
kuin kansainvälisienkin riistäjien vastarinta on tiellemme 
asettanut.

Toverit! Tärkeimpänä voimanlähteenämme on työläisten 
tietoisuus ja sankaruus, työläisten, joille työtätekevät 
talonpojat eivät ole voineet olla eivätkä voi olla osoitta
matta myötätuntoa ja antamatta kannatustaan. Voittomme 
johtuvat siitä, että puolueemme ja Neuvostovalta ovat 
kääntyneet aina suoraan työtätekevien joukkojen puoleen 
osoittaen kulloinkin eteen tulleen vaikeuden ja vuorossa 
olevan tehtävän, että ne osaavat selittää joukoille, miksi 
kullakin eri hetkellä on ponnisteltava kaikin voimin mil
loin neuvostotyön yhdellä, milloin taas jollakin toisella 
alalla, että ne osaavat nostattaa joukkojen toimintatar
moa, sankaruutta ja intomieltä keskittäen vallankumouk
sellisesti voimainponnistelut hetken tärkeimmän tehtävän 
ratkaisemiseen.

Toverit! On koittanut aika, jolloin tärkeimmäksi vuo- 
rossaolevaksi tehtäväksi on tullut taistelu polttoainepulaa 
vastaan. Pian saamme nujerrettua lopullisesti Koltshakin, 
olemme voittaneet Judenitshin, olemme aloittaneet voitok
kaan hyökkäyksen Denikiniä vastaan. Olemme paranta
neet tuntuvasti viljan hankintaa ja siemenvarastojen 
muodostamista. Mutta polttoainepula uhkaa hajottaa 
Neuvostovallan koko toiminnan: työläiset ja toimihenkilöt
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hajaantuvat nälän ja vilun ahdistamina, viljajunat pysäh
tyvät, nimenomaan polttoaineen puute uhkaa muodostua 
todelliseksi katastrofiksi.

Polttoainekysymys on muodostunut keskeisimmäksi kaik
kien muiden kysymysten joukossa. Polttoainepula on voi
tettava hinnalla millä hyvänsä, muuten ei voida ratkaista 
elintarvikkeiden hankintakysymystä eikä sotilaallisia ja 
talouden yleisiä tehtäviä.

Ja polttoainepula on voitettavissa. Sillä vaikka olemme
kin menettäneet Donetsin kivihiilen emmekä voi lisätä 
nopeasti kivihiilen tuotantoa Uralilla ja Siperiassa, meillä 
on vielä paljon metsiä, me voimme hakata ja ajaa riittä
västi halkoja.

Polttoainepula on voitettavissa. Ja nyt on osattava kes
kittää päävoimat pahinta (tällä hetkellä pahinta) vihellis
tämme vastaan: polttoainenälkää vastaan, on osattava 
innostaa työtätekeviä joukkoja, on saatava aikaan vallan
kumouksellinen voimainponnistus saadaksemme mahdolli
simman nopeasti hankituksi ja kuljetetuksi mahdollisim
man paljon kaikenlaista polttoainetta, kivihiiltä, poltto- 
liusketta, polttoturvetta ja niin edelleen, mutta ennen 
kaikkea halkoja, halkoja ja halkoja.

VKP:n Keskuskomitea on varma siitä, että kaikki puo- 
luejärjestöt, kaikki puolueen jäsenet ratkaisevat tämänkin 
tehtävän, sillä ovathan he kahden vuoden aikana todista
neet, että he pystyvät ratkaisemaan ja osaavat ratkaista 
vallankumouksellisesti yhtä vaikeita ja vaikeampiakin 
tehtäviä.

VKP:n Keskuskomitea kehottaa kaikkia puoluejärjestöjä 
ryhtymään ennen kaikkea seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Kaikkien puoluejärjestöjen on tästedes asetettava 
säännöllisesti jokaisen puoluekokouksen ja ensi kädessä 
juuri puoluekomiteoiden kokousten päiväjärjestykseen 
polttoainekysymys ja taistelu polttoainepulaa vastaan. Mitä 
voimme vielä tehdä, mitä meidän on tehtävä polttoaine- 
pulan voittamiseksi? miten voitaisiin tehostaa tätä työtä? 
miten se voitaisiin saada tuloksellisemmaksi? — kaikki 
puoluejärjestot käykööt nyt käsiksi näihin kysymyksiin.

2. Sama koskee myös kaikkia kuvernementtien, kau
punkien, ujestien ja volostien toimeenpanevia komiteoita, 
sanalla sanoen kaikkia johtavia neuvostovirastoja. Puolue 
henkilöiden on otettava huolekseen aloitteen teko vas
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taavanlaisen työn voimistamiseksi, yhdistämiseksi ja 
jännittämiseksi koko valtakunnan mitassa.

3. On tehtävä kaikkialla, pääasiallisesti maaseudulla, 
mitä laajakantoisinta agitaatiota sen selittämiseksi, mitä 
polttoainekysymys merkitsee Neuvostovallalle. Polttoaine- 
kysymyksessä on taisteltava etenkin paikallisten ja nurkka
kuntalaisten, ahtaan egoististen intressien vallalle pääsyä 
vastaan. On selitettävä, että ilman uhrautuvaa työtä valta
kunnan yleisten tarpeiden tyydyttämiseksi ei voida pelas
taa Neuvostojen tasavaltaa eikä säilyttää talonpoikain ja 
työläisten valtaa.

4. On valvottava mitä huolellisimmin, miten puolueen 
antamia tehtäviä sekä Neuvostovallan velvoituksia, vaati
muksia, tehtäviä täytetään käytännössä. Kaikki viime 
puolueviikon aikana liittyneet uudet puolueen jäsenet on 
saatava mukaan valvomaan, miten kaikki täyttävät velvol
lisuuksiaan.

5. Koko väestön työvelvollisuus taikka määrättyjen ikä
luokkien mobilisoiminen työhön kivihiilen ja polttoliuskeen 
louhintaan ja ajoon, halonhakkuuseen ja ajoon rautatie
asemille on pantava täytäntöön mahdollisimman nopeasti 
ja tinkimättä. On säädettävä työnormit ja saatava aikaan 
niiden täyttäminen hinnalla millä hyvänsä. On säälimättä 
rangaistava ankarasti niitä, jotka toistuneista kehotuk
sista, vaatimuksista ja käskyistä huolimatta pakoilevat 
työtä. Kaikenlainen myötäily, kaikkinainen heikkous on 
rikos vallankumousta kohtaan.

Olemme parantaneet kuria sotajoukoissa. Meidän on 
parannettava myös työkuria.

6. Talkoita on pantava toimeen useammin, tarmok
kaammin, järjestelmällisemmin, ne on järjestettävä parem
min, ensi kädessä polttoaineen hankinnan alalla. Puolueen 
jäsenten on oltava kaikkia muita edellä työkurin noudat
tamisessa ja tarmokkuudessa. Kansankomissaarien Neu
voston, Puolustusneuvoston ja muiden keskuselinten 
samoin kuin paikallisten neuvostovirastojenkin päätökset 
polttoainekysymyksestä on täytettävä ei pakosta vaan 
antaumuksesta.

7. Paikallisia polttoainevarastoja on lujitettava parhaim
milla puoluetoimihenkilöillä. Tässä tarkoituksessa on tar
kistettava voimien sijoittelua ja tehtävä siinä vastaavia 
muutoksia.
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8. On annettava kaikkinaista apua keskuksesta komen
netuille tovereille ja pyrittävä opettamaan— ja juuri käy
tännössä — mahdollisimman suurelle määrälle nuoria voi
mia polttoaineenhankinnan järjestelyn, johtamisen ja hoita
misen taitoa. Paikallisessa lehdistössä on kiinnitettävä 
enemmän huomiota tähän työhön, saattaen yleiseksi tie
doksi parhaita todella hyvän työskentelyn esimerkkejä ja 
taistellen säälimättömästi jokaisen piirin, osaston tai viras
ton takapajuisuutta, haluttomuutta ja taitamattomuutta 
vastaan. Lehdistömme pitää muodostua välikappaleeksi, 
jonka avulla jälkeenjäävät saadaan muiden tasalle ja totu
tetaan ihmisiä työhön, työkuriin ja järjestyneisyyteen.

9. Elintarvikevarusteluelinten tärkeimmäksi tehtäväksi 
pitää muodostua polttoainealalla työskentelevien varusta
minen elintarvikkeilla ja rehulla. Niille on annettava kaik
kinaista apua, niiden työtä on tehostettava ja valvottava.

10. Kaikissa polttoaine-elimissä (kuten yleensäkin kai
kissa neuvostovirastoissa) on väsymättä pyrittävä siihen, 
että käytännössä k u k i n  vastaisi h e n k i l ö k o h t a i 
s e s t i  määrätystä, tarkasti ja täsmälleen osoitetusta 
työstä tai sen osasta. Kollegiaalisuus asioiden käsittelyssä 
on supistettava ehdottomaan vähimmäismäärään eikä se 
saa koskaan haitata asian nopeata ja varmaa ratkaisua 
eikä vapauttaa ketään työntekijää yksilöllisestä vastuusta.

11. Kaikkien polttoainekysymysten hoidossa tarvitaan 
erikoista täsmällisyyttä ja nopeutta. Pienimmästäkin vitkut
telusta on rangaistava säälimättä. Tietojen toimittaminen 
keskukseen on saatava mallikelpoiseksi.

12. Yleensä polttoainealalla koko työ on järjestettävä 
sotilaalliseen tapaan: on toimittava yhtä tarmokkaasti, 
nopeasti ja noudatettava tiukasti kuria kuten sodassa vaa
ditaan. Ilman sitä polttoainenälkä ei ole voitettavissa. 
Ilman sitä ei voida selviytyä pulasta.

VKP:n Keskuskomitea on varma siitä, että toverit jännit
tävät kaikki voimansa täyttääkseen nämä ohjeet mahdolli
simman tarmokkaasti ja täsmällisesti.

Taisteluun polttoainenälän voittamiseksi!
VKP:n Keskuskomitea
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