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1) Muutettava Sota-asiain komissariaatti Sota- ja elin- 
tarvikeasiain komissariaatiksi — t.s. keskitettävä 9/i0 Sota- 
asiain. komissariaatin työstä armeijan tekemiseen kelvolli
seksi viljanhankintakampanjaan ja tällaisen kampanjan 
käymiseen — kolmen kuukauden ajaksi: kesäkuu—elokuu.

2) Julistettava koko maa sotatilaan samaksi ajaksi.
3) Mobilisoitava armeija ja samalla valittava sen terveet 

joukko-osastot, kutsuttava vaikkapa eräillä alueilla armei
jaan 19-vuotiaat järjestelmällisiä rynnäkköjä varten, joiden 
tarkoituksena on viljan ja polttoaineiden valtaaminen, 
takaisinvaltaaminen, kokoaminen ja kuljettaminen.

4) Saatettava voimaan kuolemanrangaistus kurin rikko
misesta.

5) Pidettävä joukko-osastojen menestysten mittapuuna 
niiden saavutuksia viljanhankintatyössä ja viljaylijäämien 
kokoamisessa saatuja reaalisia tuloksia.

6) Sotaretken tehtäväksi tulee asettaa:
a) viljavarastojen kokoaminen väestön huoltamiseksi;
b) samoin — 3-kuukautisen elintarvikevaraston muodos

tamiseksi sodan varalle;
c) hiilivarastojen suojeleminen, kokoaminen ja hiilen 

louhinnan voimistaminen.
7) Toimivan (kulakkeja y.m. vastaan toimivan) armei

jan osastoihin otettava V3—‘/2 (jokaiseen osastoon) työläi
siä nälkää kärsivistä kuvernementeista ja köyhiä talonpoi
kia samoista kuvernementeista.

8) Julkaistava kaksi ohjekirjelmää, jotka ovat velvoitta
via jokaiselle osastolle:

a) aatteellispoliittinen, nälänhädän ja kulakkien voitta
misen merkityksestä, proletariaatin diktatuurista työtä
tekevien valtana;

b) sotilaallisorganisatorinen, osastojen sisäisestä järjes
tyksestä, kurista, jokaisen operaation valvonnasta ja kir
jallisista valvonta-asiakirjoista j.n.e.
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9) Otettava käytäntöön koko osaston yhteisvastuu, esi
merkiksi jokaisen kymmenennen ampumisen uhka jokai
sesta ryöstötapauksesta.

10) Mobilisoitava kaupungeissa k a i k k i  rikkaiden 
kuljetusvälineet viljan kuljettamiseen; mobilisoitava kirju
reiksi ja asiainhoitajiksi omistaviin luokkiin kuuluvia 
henkilöitä.

11) Jos oireet osastojen rappeutumisesta käyvät uhkaa
van tiheiksi on ..sairastuneet” osastot palautettava, s.o. 
vaihdettava, kuukauden kuluttua tilintekoa ja ,,hoitoa” 
varten niille paikkakunnille, joista ne on lähetetty.

12) Vietävä Kansankomissaarien Neuvostossa ja Toi
meenpanevassa Keskuskomiteassa läpi päätös:

(a) todettava maan olevan u h k a a v a s s a  t i l a n 
t e e s s a  elintarvikehuollon alalla;

(b) sotatilasta;
(c) armeijan mobilisoimisesta sotaretkelle viljan hankki

miseksi ja sen uudelleenjärjestelystä yllämainitulla tavalla;
(d) kaikissa ujesteissa ja volosteissa, joissa on runsaasti 

viljaa, laadittava heti l u e t t e l o t  rikkaista maanviljeli
jöistä (kulakeista), viljakauppiaista j.n.e. ja pantava heidät 
henkilökohtaisesti vastaamaan kaikkien viljaylijäämien 
kokoamisesta;

(e) jokaiseen sotilasosastoon on lähetettävä sellaista 
väkeä — edes yksi noin kymmentä henkeä kohti,— jolla on 
VKP:n ja vasemmistolaisten sosialistivallankumouksellis
ten puoluesuositus tai ammattiliittojen suositus.

13) Viljamonopolin toteuttamisen yhteydessä on välttä
mättä ryhdyttävä mitä päättäväisimpiin toimenpiteisiin 
maalaisköyhälistön auttamiseksi, vaatikoonpa se millaisia 
rahallisia uhrauksia tahansa, ja kulakeilta koottujen vilja- 
ylijäämien tietyn osan jakamiseksi maksutta tälle köyhä
listölle samalla kun rangaistaan ankarasti niitä kulakkeja, 
jotka eivät luovuta viljaylijäämiään.

Kirjoitettu toukokuun 26 pnä 1918
Julkaistu ensi kerran v. 1931 

XV111 Lenin-kokoelmassa
Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


