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Kuultuaan rautatieläisten järjestöjen ja vesiliikennetyö- 
läisten järjestöjen edustajia, metallitehtaiden työläisten ja 
rautatietyöläisten ammattiliiton edustajia,

— kuultuaan näiden toverien ehdotukset, että heidän jär
jestöilleen — Rautateiden elintarvikehallinnolle, Vesilii- 
kennelaitoksen elintarvikehallinnolle y.m. — annettaisiin 
lupa suorittaa itsenäisiä hankintoja,

Kansankomissaarien Neuvosto kiinnittää vakavasti kaik
kien järjestyneiden, tietoisten ja ajattelevien työläisten ja 
työtätekevien talonpoikain huomiota tällaisten ehdotusten 
silmiinpistävään järjettömyyteen. Jokaiselle on selvää, että 
sallimalla rautateiden, vesiliikennelaitoksen, metalliteolli
suuden, kumiteollisuuden y.m. elintarvikehallintojen suo
rittaa erillisiä, itsenäisiä hankintoja me saattaisimme 
täydellisesti sekasortoon elintarvikeasiat, murtaisimme 
työläisten ja köyhimpien talonpoikain koko valtio-organi
saation, raivaisimme täydellisesti tien kulakkien ja Skoro- 
padskien voitolle.

Kaikkien työläisten ja nälkää näkevien talonpoikien on 
käsitettävä, että nälänhätä, epäjärjestys, keinottelijat ja 
kulakit voidaan voittaa vain yhteisillä ponnistuksilla, jä r
jestämällä satoja ja tuhansia parhaita työläisiä yhteisiin 
elintarvikehankintaryhmiin, vain siten, että työläisten 
yhdistetyt, yhteenliitetyt, yhteiset joukkovoimat nostetaan 
taisteluun järjestyksen aikaansaamiseksi, taisteluun viljan 
hankkimiseksi.

Järjetöntä olisi luottaa niihin, jotka pyytävät rautatei
den tai vesiliikennelaitoksen elintarvikehallinnolle lupaa 
suorittaa itsenäisiä hankintoja, ajattelematta sitä, että



ei-maanviljelyskuvernementtien j o k a i s e s s a  u j e s -  
t i s  s a on k y m m e n i ä  ja satoja t u h a n s i a  nälkää 
näkeviä talonpoikia, jotka kokonaisiin kuukausiin eivät saa 
lainkaan viljaa.

Eikö se olisi sekasortoisuutta, jos jokaisen ujestin talon
pojille annettaisiin oikeus suorittaa erillisiä hankintoja? 
Olisiko oikeudenmukaista antaa Rautateiden elintarvike- 
hallinnolle, niinkuin se sitä haluaa, 60 miljoonaa itsenäisiä 
hankintoja varten ja olla antamatta kymmentä miljoonaa 
jokaiselle nälkää kärsivälle ujestille, olla antamatta sille 
oikeutta itsenäisiin hankintoihin?

Jokaisen rautatien konepajan, jokaisen tuhannen toimi
henkilön tai vesiliikennetyöläisen tai tehdastyöläisen on 
järjestettävä parhaimmista ja luotettavimmista ihmisistä 
hankintaryhmä, jotta yhteisin ponnistuksin voitaisiin pelas
tua nälänhädästä, jonka voittaminen on koko työväestön ja 
talonpoikaisten yhteinen asia.

Erilliset ja itsenäiset • hankinnat merkitsevät koko elin- 
tarvikeasian turmioon saattamista, vallankumouksen tur
mioon saattamista, sekasortoa ja hajaannusta.

Pelastus on vain siinä, että jokainen tuhat toimihenkilöä 
ja työläistä antaa parhaimmat ja luotettavimmat ihmiset 
hankintaryhmiin t y ö l ä i s t e n  y h t e i s t e n  taistelu
voimien muodostamiseksi, joita tarvitaan järjestyksen 
aikaansaamiseksi, valvontatyön voimistamiseksi, kaikkien 
viljaylijäämien kokoamiseksi ja täydellisen voiton saavut
tamiseksi keinottelijoista.
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