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1
TYÖSTÄ KULKULAITOKSEN HYVÄKSI

Toverit! Punaisen Armeijan suuret voitot ovat vapautta
neet meidät Koltshakin ja Judenitshin hyökkäyksiltä ja teh
neet miltei kokonaan lopun Denikinistä.

On murskattu tilanherrojen ja kapitalistien asevoimat. 
Nämä tilanherrat ja kapitalistit tahtoivat koko maailman 
kapitalistien auttamina palauttaa Venäjällä kaikkivaltiu
tensa.

Imperialistinen sota ja sitten vastavallankumousta vas
taan käyty sota ovat kuitenkin tavattomasti rappioittaneet 
ja tehneet voimattomaksi koko maan.

On ponnistettava kaikki voimat päästäksemme rappio- 
tilasta, jälleenrakentaaksemme teollisuuden ja maatalou
den sekä antaaksemme talonpojille viljasta tuotteita, joita 
he tarvitsevat.

Nyt, kun olemme voittaneet tilanherrat, vapauttaneet 
Siperian, Ukrainan ja Pohjois-Kaukasian, meillä on täysi 
mahdollisuus jälleenrakentaa maamme talous.

Meillä on paljon viljaa, meillä on nyt kivihiiltä ja raaka- 
öljyä. Kaikki riippuu nyt kulkulaitoksesta. Rautatiet ovat 
epäkunnossa. Kulkulaitos on jälleenrakennettava. Silloin 
voimme kuljettaa tehtaisiin viljaa, hiiltä ja öljyä, silloin 
voimme kuljettaa suolaa, silloin alkaa teollisuuden jälleen
rakentaminen, loppuu tehdastyöläisten ja rautatieläisten 
nälänhätä.

Ryhtykööt siis kaikki työläiset ja talonpojat jälleenraken
tamaan kulkulaitosta, käykööt he lujasti ja antaumukselli
sesti käsiksi tähän työhön.

Kaikki kulkulaitoksen jälleenrakentamiseen tarvittavat 
työt on tehtävä suurella innostuksella, vallankumoukselli
sella tarmolla ja rajattomalla antaumuksella.
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Me olemme voittaneet verisen sodan rintamalla.
Me voitamme myös verettömällä rintamalla, työrinta- 

malla.
Kaikki jälleenrakentamaan kulkulaitosta!
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2
.TYÖKURISTA

Miksi me voitimme Judenitshin, Koltshakin ja Denikinin, 
vaikka koko maailman kapitalistit auttoivat heitä?

Miksi olemme vakuuttuneita, että voitamme nyt rappion, 
jälleenrakennamme teollisuuden ja maatalouden?

Me voitimme tilanherrat ja kapitalistit siksi, että puna- 
armeijalaiset, työläiset ja talonpojat tiesivät taistelevansa 
sydänasiansa puolesta.

Me voitimme siksi, että koko työväenluokan ja keko talon
poikaisten parhaimmisto osoitti ennen kuulumatonta san
karuutta tässä riistäjiään vastaan käymässään sodassa, 
osoitti hämmästyttävää urhoollisuutta, kesti ennen kuulu
mattomia rasituksia, uhrautui ja karkotti armotta riveistään 
etuili jät ja pelkurit.

Samoin olemme nytkin vakuuttuneita, että voitamme rap
pion, sillä koko työväenluokan ja koko talonpoikaisten par
haimmisto nousee taisteluun sitä vastaan yhtä tietoisena, 
yhtä lujana ja sankarillisena.

Kun miljoonat työtätekevät liittyvät yhteen ja seuraavat 
yhtenä miehenä luokkansa parhaimmistoa, niin silloin voitto 
on taattu.

Etuilijat on ajettu pois armeijasta. Nyt me kaikki 
sanomme:

„Alas etuilijat, alas ne, jotka ajattelevat vain omaa 
etuaan ja keinottelevat, jotka pakoilevat työtä ja pelkäävät 
voiton vaatimia uhreja!”

Eläköön työkuri, työinto, uskollisuus työväen ja talon
poikain asialle!
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Ikuinen kunnia Punaisen Armeijan eturiveissä kaatu
neille taistelijoille!

Ikuinen kunnia niille, jotka vievät nyt mukanaan miljoo
nia työtätekeviä kulkien mitä innokkaimmin työarmeijan 
eturiveissä!
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