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TULAN VALLANKUMOUSKOMITEALLE

20. X. 1919.
Toverit! Tulan merkitys on nyt poikkeuksellisen tärkeä — 

ja yleensäkin, vihollisen läheisyydestä riippumattakin, 
Tulalla on tavaton merkitys tasavallalle.

Sen vuoksi on jännitettävä kaikki voimat sopuisaan  työ
hön, keskittäen k a i k k i  sotilastyöhön ja huoltopal
veluun.

Olen hyvin pahoillani Teidän ja Zelikmanin hankauk
sista Petersin kanssa ja arvelen, että syypää siihen on 
Zelikman, sillä erimielisyydet olisi pitänyt sovittaa heti kun 
niitä alkoi ilmetä (eikä se olisi ollut vaikeatakaan), ennen 
selkkauksen syntymistä.’ Vähäisimmätkin erim ielisy ydet  on 
tästä lähtien sovitettava, tiedotettava niistä ajoissa  keskuk
seen, antamatta niiden paisua selkkaukseksi.

Työtä Tulassa on parannettava kaikin voimin ja saatet
tava se kokon aisu udessa an  sotakannalle. Näinä päivinä 
annetaan dekreetti siviilihallinnon supistamisesta, sitä on 
paitsi noudatettava myös sovellettava äärimmäisen tunnol
lisesti ja antaumuksella 340. Tulassa joukot eivät ole lähes
kään meikäläisiä. Sen vuoksi on tehtävä erittäin  tehokasta 
työtä joukko-osastoissa, reserviläisten keskuudessa, työ
läisten keskuudessa, työläisnaisten keskuudessa.

Jollei voimia riitä, kirjoittakaa — autamme Moskovasta 
käsin.

Puolustusta on valvottava hellittämättä: tehdäänkö 
kenttävarustuksia? eihän työtahti vain heikkene? onko 
rakennusaineita? työläisiä? harjoittelevatko puna-armeija- 
laiset? onko heidän huoltonsa järjestyksessä? Kaikki nämä 
ja näidenkaltaiset kysymykset on annettava  toimeliaiden 
ja puolueelle uskollisten tovereiden erikoisen tarkkailun  
alaisiksi. Te vastaatte täydellisesti tämän työn m en esty k 
sestä  tai veltostelusta (jollette ajoissa valita ettekä käänny
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keskuksen puoleen). Joukko-osastojen muodostamisella on 
po ik k eu k sellin en  merkitys.

Jos valtaamme Orelin 341, ei työtä saa heikentää, vaan 
sitä on voimistettava kym m enkertaisesti, sillä muutoin 
emme voita, ja  hyökkäyksen pysähtyminen olisi meille 
samaa kuin kuolema.

Lukekaa tämä kirje k a i k i l l e  johtaville työntekijöille 
sekä puolueen jäsenille ja tiedottakaa minulle säännölli
sesti, h y v i n  l y h y e s t i  siitä, mitä tosiasiallisesti 
tehdään.

Kommunistisin terveisin V. U ljanov (L e n in )
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