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SÄHKE SAMARAN VALTAUKSEN JOHDOSTA

Samara on vallattu. Volga on vapaa. Olisi rikollista jät
tää käyttämättä ne harvalukuiset päivät, jotka ovat jäljellä 
purjehduskauden päättymiseen. On jännitettävä kaikki voi
mat, jotta Volgan yläjuoksulle saataisiin kuljetettua mah
dollisimman paljon öljy- ja elintarvikerahtia. Tämän tehtä
vän täyttäminen ei ole mahdollista ilman kaikkien toimen
piteiden mitä tiukinta keskitystä ja keskuksen määräysten 
täsmällistä täyttämistä eri paikkakunnilla. Edelläesitetyn 
huomioonottaen Kansankomissaarien Neuvosto päättää ja 
määrää tinkimättä täytettäväksi:

1) Kaikki eri järjestöjen haltuunsaottamat vesikuljetus- 
ja liikennevälineet on viipymättä palautettava Vesiliiken
teen päähallinnon ja Ölj у teollisuuden pääkomitean haltuun 
omistussuhteita vastaavasti. (Tämä toimenpide ei koske 
Volgan sotalaivueeseen jo kuuluvia laivoja ja muita vesi- 
kuljetusvälineitä.)

2) Eri järjestöille, laitoksille ja henkilöille aikaisemmin 
myönnetty oikeus laivojen ja muiden vesikuljetusvälineiden 
pakko-ottoon Volgalla kumotaan. Sotilaallisiin tarkoituk
siin tarvittavien vesikuljetusvälineiden pakko-otto voi tästä 
lähtien tapahtua ainoastaan Tasavallan vallankumouksel
lisen sotaneuvoston kussakin tapauksessa antamalla 
erikoisluvalla.

3) Kaikki rintamien komentajat, Erikoiskomissiot ja 
Neuvostot velvoitetaan ryhtymään viipymättä mitä tiukim- 
piin toimenpiteisiin esteettömän laivakulun turvaamiseksi 
sekä lastien suojelemiseksi kaikenlaisilta kaappauksilta ja 
viivytyksiltä matkan varrella.

4) Volgan koko tankkilaivaston ja kaikkien Volgalla 
olevien öljylastien käytöstä määrää yksinomaan Öljyteolli
suuden pääkomitea. (Sähkeosoite: Glavkoneft, Moskova.) 
Kaikki viranomaiset, mukaanluettuina myös sotilaalliset
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sekä rintamien komentajat, velvoitetaan tinkimättä täyttä
mään kaikki öljynkuljetuksia koskevat Öljyteollisuuden 
pääkomitean  ja aluksia koskevat Vesiliikenteen päähallin- 
non määräykset.

5) Välitön määräysvalta öljynkuljetuksiin nähden koko 
Volgalla annetaan Öljyteollisuuden pääkomitean kollegion 
jäsenen  toveri Tarvidin tehtäväksi; kaikki hänen samoin 
kuin hänen asiamiestensä antamat öljyä koskevat mää
räykset ovat ehdottoman sitovia kaikille viranomaisille.

6) Kaikki tähän saakka annetut päätökset öljyn pakko- 
otoista, kuljetuskielloista y.m.s. jäävät voimaan vain sikäli 
kuin ne eivät ole ristiriidassa öljyteollisuuden pääkomi
tean määräysten kanssa.

7) Vahvistaessaan edelläesitetyn mitä tiukimmin Kan
sankomissaarien Neuvosto on päättänyt, että kaikki tämän 
asetuksen rikkojat heidän asemastaan ja puoluekannastaan 
riippumatta saatetaan vastaamaan vallankumouksellisen 
sotaoikeuden edessä. Öljyteollisuuden pääkomitean, Vesi
liikenteen päähallinnon ja  Elintarvikekomissariaatin pai
kalliset asiamiehet velvoitetaan esittämään Moskovaan 
kiireellinen tiedotus kaikista keskusten suunnitelmallista 
työtä häiritsevistä paikallisviranomaisten toimenpiteistä. 
Edesvastuuseen saattamista ja tuomioiden täytäntöönpanoa 
varten tullaan viipymättä lähettämään Erikoiskomissioita.

8) Tämä Kansankomissaarien Neuvoston päätös on saa
tettava kaikkien toimeenpanevien elinten ja paikallisten 
viranomaisten tietoon.

Kansankomissaarien Neuvoston puheenjohtaja Lenin
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