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ALKULAUSE KIRJASEEN 
„MITEN SOSIALISTIVALLANKUMOUKSELLISET 

OVAT PETTÄNEET KANSAA JA MITÄ UUSI 
BOLSHEVIKKIHALLITUS ON ANTANUT KANSALLE”

Venäjän talonpoikaisten tulee nyt ottaa maan kohtalot 
omiin käsiinsä.

Työväen vallankumouksen voitto molemmissa pääkau
pungeissa ja suurimmassa osassa Venäjän paikkakuntia 
on turvannut talonpojille mahdollisuuden ottaa maankäy
tön järjestely omiin käsiinsä. Eivät kaikki talonpojat ole 
vielä käsittäneet, mutta pian he käsittävät, että heidän 
talonpoikaisedustajain Neuvostonsa ovatkin todellista, 
varsinaista, ylintä valtiovaltaa.

Kun talonpojat oppivat ymmärtämään tämän, silloin 
heidän — talonpoikain enemmistön, työtätekevien, köyhien 
talonpoikien ja työläisten välinen liitto lujittuu. Niin Neu
vostoissa kuin Perustavassa kokouksessakin ainoastaan 
tämä liitto eikä talonpoikien ja kapitalistien välinen liitto 
voi todella turvata työtätekevien edut.

On epäilemätöntä, että talonpojat oppivat hyvin pian 
ymmärtämään, että heidän pelastumisensa sodan kauhuilta 
sekä tilanherrojen ja kapitalistien harjoittamalta sorrolta 
vaatii talonpoikaisten liittoutumista kaupunkien työtäteke
vien, ensi sijassa tehdastyöläisten kanssa eikä rikkaiden 
kanssa.

Jotta talonpojat ymmärtäisivät tämän mahdollisimman 
pian, on välttämätöntä muun muassa se, että talonpojat 
mitä tarkimmin ja asiakirjallisimmin tarkastavat, rinnas
tavat ja vertailevat eserrien („sosialistivallankumouksel- 
listen”) lupauksia, heidän lakiehdotuksiaan ja uuden halli
tuksen, työläisten ja talonpoikain hallituksen antamaa lakia 
maasta.
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Tämä kirjanen onkin omistettu sellaiselle vertailulle. 
Tästä lukijat löytävät asiakirjoja, jotka ovat ennen kaikkea 
välttämättömiä jokaiselle, joka haluaa suhtautua asiaan 
tietoisesti. Tärkein eserriä koskeva asiakirja on eserrä- 
ministeri Maslovin lakiehdotus maasta. Tämän lakiehdo
tuksen olen ottanut täydellisenä „Delo Narodasta” (Tsher- 
novin lehdestä). Samoin olen ottanut julkaistavaksi tätä 
asiaa käsittelevän artikkelini »Rabotshi Putj” lehdestä 

Täydellisenä julkaistaan tässä myös työläisten ja talon
poikain hallituksen antama laki maasta * **.

Talonpoikaistoverit! Etsikää eri puolueita koskevaa 
totuutta ja te löydätte sen. Kerätkää itse ja vertailkaa eri 
puolueiden maalakiehdotuksia.

Lukekaa huolellisesti eserräministerin lakiehdotus 
maasta ja nykyisen, bolshevistisen, Neuvostojen toisen 
yleisvenäläisen edustajakokouksen valtuuttaman hallituk
sen antama laki maasta. Hetkeäkään epäröimättä tiedämme,, 
millainen on oleva talonpoikien lopullinen mielipide.

N. Lenin
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,Miten sosialistivallankumoukselliset 
ovat pettäneet kansaa ja mitä uusi 

bolshevikkihallitus on antanut 
kansalle”. Sotilaiden ja talonpoikain

* Ks. tä tä  o sa a , ss . 210—215. Tolm.
** Ks. tä tä  o saa , ss . 241—243. Toim .


