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Koska Elintarvikeasiain komissariaatin edustajan saa
puminen edustajakokoukseen on myöhäistä pyydän ilmoit
tamaan edustajakokoukselle seuraavaa: Neuvostovallan 
kannalla olevien edustajakokouksen jäsenten pitää muistaa 
ensinnäkin, että viljamonopolia toteutetaan samanaikaisesti 
kangasmonopolin ja muiden tärkeimpien kulutustarvikkei- 
den monopolin kanssa, toiseksi, että viljamonopolin lak
kauttamisen vaatimus on niiden vastavallankumouksellisten 
kerrosten poliittinen toimenpide, jotka yrittävät temmata 
vallankumouksellisen proletariaatin käsistä pois hinta- 
säännöstelyn monopolisysteemin, joka on kapitalistisesta 
tavaranvaihdosta sosialistiseen tuotteiden vaihtoon asteit- 
taisesti tapahtuvan siirtymisen tärkeimpiä keinoja. Selittä
kää edustajakokoukselle, että taistelussa nälänhätää vas
taan monopolin lakkauttaminen on suorastaan vahingollista 
eikä vain tarkoituksetonta, siitä on esimerkkinä Ukraina, 
jossa Skoropadski lakkautti viljamonopolin, ja sen seurauk
sena, muutaman päivän kuluttua viljakeinottelu kasvoi 
sellaisiin ennenkuulumattomiin mittoihin, että Ukrainan 
proletariaatti kärsii nyt pahempaa nälkää kuin monopolin 
aikana.

Selittäkää, että ainoa oikea keino leipäannosten suuren
tamiseksi on Kansankomissaarien Neuvoston päätös pakko- 
luovuttaa kulakkien vilja ja antaa se kaupungin ja maa
seudun köyhälistölle. Sitä varten on tarpeen, että köyhälistö 
liittyy nopeammin ja päättäväisemmin sen elintarvike- 
armeijan riveihin, jota Elintarvikeasiain kansankomissa- 
riaatti luo.

Kehottakaa edustajakokousta ryhtymään heti agitaatio- 
työhön työläisten keskuudessa, että he liittyisivät Penzan 
edustajain Neuvoston elintarvikearmeijaan; tällöin on nou
datettava seuraavia ohjeita: 1) jokainen tehdas antaa 
yhden henkilön jokaista 25 työläistä kohti; 2) elintarvike-



. L E N I N446 V.  I

armeijaan liittyvien rekisteröinnin suorittaa tehdaskomitea, 
joka laatii mobilisoitujen nimilistat kahdessa kappaleessa: 
toinen lähetetään Elintarvikeasiain kansankomissariaatille 
ja toinen jätetään itselle; 3) nimiluetteloon tulee liittää 
jokaista ehdokasta, hänen henkilöllistä luotettavuuttaan ja 
vallankumouksellista kurinalaisuuttaan koskeva henkilö- 
takuu, jonka antaa tehdaskomitea tai ammattiliittojärjestö 
tai neuvostoelin tai neuvostovirastojen vastuunalaiset edus
tajat. Elintarvikearmeijan jäsenten valinta tulee suorittaa 
niin, ettei sitten ainoakaan likapilkku tahraisi niiden nimiä, 
jotka lähtevät maaseudulle taistelemaan ryövärikulakkien 
koplaa vastaan työtätekevien monimiljoonaisten joukkojen 
pelastamiseksi nälänhädästä.

Työläistoverit, vain tällä ehdolla tulee kaikille selväksi 
se, että kulakkien viljan pakko-otto ei ole ryöstöä, vaan 
vallankumouksellinen velvollisuus sosialismin puolesta 
taistelevia työläis- ja talonpoikaisjoukkoja kohtaan!

4) Jokaisessa tehtaassa mobilisoidut valitsevat keskuu
destaan valtuusmiehen, joka suorittaa kaikki ne organisa
toriset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen sitä varten, että 
Elintarvikeasiain kansankomissariaatti hyväksyisi tehtaan 
esittämät ehdokkaat elintarvikearmeijan jäseniksi; 5) ar
meijaan hyväksytyt saavat entisen palkkansa, samoin 
myös ruuan ja vaatetuksen siitä päivästä alkaen, jolloin he 
liittyvät armeijan riveihin; 6) armeijaan hyväksytyt sitou
tuvat noudattamaan ehdottomasti niitä ohjeita, jotka Elin
tarvikeasiain kansankomissariaatti antaa lähettäessään 
hankintaryhmiä paikkakunnille, ja alistumaan näiden han: 
kintaryhmien komissaarien määräyksiin. Olen varma siitä, 
että jos pakko-ottoa toteuttavien elintarvikehankintaryh- 
mien johtoon asetetaan Lokakuun vallankumoukselle uskol
lisia vallankumouksellisia sosialisteja, niin he pystyvät 
järjestämään maaseudulla köyhälistökomiteoita ja yhdessä 
niiden kanssa ottamaan viljan kulakeilta vieläpä ilman ase
voiman käyttöä.
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