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PUHE
TALONPOIKAIN EDUSTAJAIN JA MAAKOMITEAIN 
YLEIS VENÄLÄISESSÄ EDUSTAJAKOKOUKSESSA »« 

TAMMIKUUN 28 (HELMIKUUN 10) pnä 1918
SAN OMALEHTISELOSTUS

Suoritamme nyt suurta tehtävää, jona on työtätekevien 
joukkojen voittojen varmistaminen, työläisten, sotilaiden 
ja talonpoikain yhdistäminen. Sanoin jo edellisessä talon
poikain edustajakokouksessa, jossa enemmistö oli oikeisto
laisia, että jos talonpoikaisto hyväksyy kaikki meidän vaa
timuksemme, niin me puolestamme kannatamme kaikkia 
talonpoikaisten vaatimuksia, joista perusvaatimuksena on 
maan yhteiskunnallistaminen *. Nyt olemme täyttäneet 
tuon tehtävän. Meillä on maailman ensimmäinen laki 
kaikkinaisen maanomistuksen lakkauttamisesta. Meillä on 
nyt valta, Neuvostojen valta. Tämä itse kansan esille nos
tama valta asettaa suotuisalle maaperälle kaikkien kanso
jen suuren rauhanasian. Sodankäynti on jo lopetettu, ja 
kaikilla rintamilla on julistettu armeijan kotiuttaminen. 
Sotaa käydään vielä porvaristoa vastaan, joka mobilisoi 
kaikki voimansa taisteluun Neuvostovaltaa vastaan. Venä
jän vastavallankumouksesta me teemme kohta lopun. Kai
killa rintamilla käydään parhaillaan taistelua, josta me 
miltei aina selviydymme voittajina. On vielä yksi viholli
nen: tuo vihollinen on kansainvälinen pääoma; sitä vas
taan me tulemme taistelemaan vielä kauan aikaa ja selviy
dymme siitä voittajina oman järjestyneisyytemme avulla 
ja sen avulla, että vallankumoustamme tukee maailman 
proletariaatti. Edessämme on vielä suuri taistelu, luokka
taistelu omassa maassamme. Se on taloudellista taiste
lua porvaristoa vastaan, joka tukee suoranaisesti tai

• Ks. Teokset. 24. osa. ss. 482—501. Toim .
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epäsuorasti vihollisiamme ja pyrkii hallitsemaan taloudel
lisesti työtätekeviä joukkoja.

Puuttuu rahaa, siinä on heikkoutemme, siksi olemme 
heikkoja ja siksi maamme kärsii. Rahaa on vielä paljon 
kaupungeissa ja maaseudulla suurkulakeilla. Nuo rahat 
ovat todisteena kansan työn riistosta ja niiden pitää kuulua 
kansalle. Olemme varmoja siitä, että työtätekevä talon- 
poikaisto julistaa ankaran sodan sortajilleen — kulakeille 
ja auttaa meitä taistelussamme kansan paremman tulevai-, 
suuden ja sosialismin puolesta.

/ aikaistu helmikuun 15 (!) pnä 1918 
„ Izvestija Sovetoo Rabotshih, 

Soldatskih i Krestjanskih Deputatoo 
g. Moskvy i Moskovskol oblasti" 

lehden 25.- numerossa

Julkaistaan
lehden tekstin mukaan

32 26 osa


