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M. I. KALINININ EHDOKKUUDESTA 
YLEISVENÄLÄISEN TpKKrn PUHEENJOHTAJAN 

TOIMEEN
PUHE YTpKK:n XII ISTUNNOSSA MAALISKUUN 90 pnä HUK

Toverit! Pätevän seuraajan löytäminen tov. Jakov Mihai- 
lovitsh Sverdlovin tilalle on perin vaikea tehtävä, sillä on 
melkein mahdotonta löytää samassa persoonassa vastuun
alaista puoluetyöntekijää, joka lisäksi tuntee puolueen 
historian, sekä samalla henkilöä, jolla on erinomainen 
ihmistuntemus ja joka osaa valikoida heitä vastuullisiin 
neuvostovirkoihin. On mahdotonta yhdistää yhden toverin 
toimipiiriin kaikkia niitä tehtäviä, joita tov. Sverdlov 
hoiti — siitä kaikki olivat yksimielisiä, kun ehdokaskysy- 
mystä käsiteltiin puolueessa —, ja sen tähden on välttämä
töntä antaa erillisten toimialojen hoitaminen kokonaisille 
kollegioille, jotka kokoontuvat päivittäin ja johtavat eri 
aloja. Mitä taas puheenjohtajaan tulee, niin siinä kohden 
kysymys on asetettava niin, että hän ilmentäisi puolueen 
linjaa talonpoikaisten suhteen.

Te tiedätte, että suhtautumisemme keskivarakkaaseen 
talonpoikaistoon sellaisena kuin se ilmeni edustajakokouk
sessa, ei merkitse muutosta yleisessä politiikassamme. Teh
tävät keskivarakkaan talonpoikaisten suhteen on täytettävä 
sen jälkeen, kun on ratkaistu ensimmäinen tehtävä— por
variston lannistaminen. Kysymys suhtautumisesta keski
varakkaaseen talonpoikaistoon on meillä kärkevämpi kuin 
tovereillamme Euroopassa, ja meillä pitää tehdä niin, että 
Neuvostovallan johtoon astuu toveri, joka voi näyttää, että 
päätöksemme suhtautumisesta keskivarakkaaseen tafonpoi- 
kaistoon tullaan todellakin toteuttamaan käytännössä.

Mielestäni on mahdollista ja pitää löytää toveri, joka 
ottaa täydellisesti tehtäväkseen johtavan puolueen toiminta
linjan toteuttamisen keskivarakkaan talonpoikaisten suh
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teen. Me tiedämme, että tietojen hankinta ja tiedotustoi
minta on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen tehtävä. Tie
dämme, että tietojen hankinta ja tiedotustoiminta vaatii 
erikoista huomiota nykyoloissa, kun liikenneyhteydet ovat 
heikot, kun maassa jatkuu kansalaissota, joka heikentää 
toisinaan kokonaisten laajojen maakuntien eikä vain eril
listen kuvernementtien yhteyksiä keskukseen.

Me tiedämme, että jos löydämme toverin, jossa yhdisty
vät, elämänkokemus ja keskivarakkaan talonpoikaisten elä
män tuntemus,'me pystymme ratkaisemaan tämän tehtävän 
ja mielestäni ehdokas, josta olette tänään lukeneet sanoma
lehdestä, täyttää kaikki nämä vaatimukset. Tarkoitan 
tov. Kalininin ehdokkuutta.

Tällä toverilla on noin kahdenkymmenen vuoden puolue- 
työn kokemus, hän on Tverin kuvernementin talonpoika, 
pitää yllä läheistä yhteyttä talonpoikaistalouteen ja laajen
taa sekä verestää jatkuvasti tätä yhteyttä. Pietarin työläiset 
ovat voineet vakuuttua siitä, että hän osaa lähestyä laajoja 
työtätekevien joukkojen kerroksia silloin kun näiltä puuttuu 
puolue-elämän antamaa valmennusta, silloin kun propagan
distit ja agitaattorit eivät ole osanneet lähestyä niitä 
toverillisesti ja taitavasti, silloin tov. Kalininin on onnistu
nut ratkaista tämä tehtävä. Nykytilanteessa kaikella tällä 
on erikoisen suuri merkitys. Tietenkin koko keskivarakas 
talonpoikaista, kaikki sen parhaat ainekset antavat meille 
sitä päättäväistä tukea, jonka avulla voitetaan kaikki vai
keudet ja tehdään loppu maalaiskulakkien ja heihin liitty
neen talonpoikaisjoukkojen pienen vähemmistön kapinoin
nista. Me tiedämme, että päätehtävänämme pienviljelys- 
vaitaisessa maassa on turvata työläisten ja keskivarakkaan 
talonpoikaiston murtumaton liitto. Maankäyttöoloja koske
vat toimenpiteemme— tilanherrain maanomistuksen täy
dellinen hävittäminen ja päättäväinen avunanto keskivarak
kaalle talonpoikaistolle — nämä toimenpiteet ovat jo anta
neet tuloksia ja niiden vaikutuksesta keskivarakkaiden 
talonpoikien määrä on vuoden aikana lisääntynyt. Mutta 
paikallisiin : elimiin on useinkin asetettu henkilöitä, jotka 
hallintotyössä eivät ole olleet tehtäviensä tasalla.

On sattunut väärinkäytöksiä, mutta me olemme syyttömiä 
niihin. Tiedämme, että olemme tehneet kaikkemme sivisty
neistön saamiseksi mukaan, mutta poliittiset erimielisyydet 
ovat olleet erottamassa meitä. Tiedämme, että porvarillisen
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parlamentarismin aikakausi on päättynyt, että koko maail
man työläisten myötätunto on Neuvostovallan puolella, että 
Neuvostovallan voitto on väistämätön, vaikka porvaristo 
murhaakin proletariaatin johtajia, kuten se on tehnyt 
Saksassa. Kokemus on kiertämättä johtava sivistyneistön 
lopullisesti riveihimme, ja me saamme sitä työntekijä- 
ainesta, jonka avulla voimme hallita. Saamme aikaan sen, 
että Neuvostovallan elimiin itsensä keplotelleet henkilöt 
syrjäytetään, ja se on eräs sellainen tyytymättömyyden 
aihe, jota emme pelkää tunnustaa lailliseksi. Meidän täytyy 
kiinnittää mahdollisimman suurta huomiota taisteluun tätä 
pahaa vastaan. Puolueen edustajakokouksessa päätimme 
lujasti velvoittaa kaikki työntekijät noudattamaan tätä 
toimintalinjaa.

Sosialistiseen maanviljelyyn siirtymisestä meidän täytyy 
sanoa, ettei se ole mielestämme toteutettavissa muuten 
kuin solmimalla toverillisia sopimuksia keskivarakkaan 
talonpoikaisten kanssa. Meidän tulee kiinnittää mahdolli
simman paljon huomiota keskivarakkaaseen talonpoikaan.

Ja me tiedämme, että toverit, jotka tekivät vallankumouk
sen aikana eniten työtä ja syventyivät kokonaan tähän työ
hön, eivät osanneet lähestyä keskivarakkaita talonpoikia 
niin kuin olisi pitänyt, eivät osanneet välttää siinä virheitä, 
ja viholliset takertuivat joka virheeseen, jokainen sellainen 
virhe herätti. tiettyä epäilystä ja vaikeutti sellaista kysy
mystä kuin keskivarakkaan talonpojan suhtautuminen 
meihin.

Sen vuoksi tässä onkin erittäin tärkeää löytää toveri, jossa 
yhdistyisivät mainitsemani ominaisuudet. Meidän pitää 
auttaa häntä organisatorisella kokemuksellamme, jotta 
keskivarakkaat talonpojat näkisivät koko Neuvostotasaval
lan korkeimmassa edustajassa oman miehensä, jotta puo
lueemme päätös siitä, että keskivarakasta talonpoikaa on 
lähestyttävä taitavasti ja että me olemme valmiit käsittele
mään, tutkimaan ja tarkastamaan jokaista toimenpidettäm- 
me hankitun kokemuksemme näkökannalta,— jotta tämä 
päätös ei jäisi paperille.

Me tiedämme, että liittolaistemme määrä kasvaa, tiedäm
me sen suurenevan lähikuukausina moninkertaisesti, mutta 
nyt tämä taakka jää yksinomaan meidän pahasti rappioitu
neen, köyhtyneen maamme kannettavaksi. Se on keskivarak
kaalle talonpojalle liian ylivoimainen työ. On lähestyttävä
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häntä ja tehtävä kaikki voitavamme, selvitettävä ja näytet
tävä teoin, että olemme lujasti päättäneet toteuttaa puo
lueemme edustajakokouksen päätökset.

Siksipä kaikkien meidän tulisi yhtyä kannattamaan sellai
sen toverin kuin tov. Kalininin ehdokkuutta. Tällainen 
valinta auttaa meitä järjestämään käytännössä Neuvosto
vallan korkeimman edustajan lukuisia välittömiä kosketuk
sia keskivarakkaaseen talonpoikaistoon, auttaa meitä pääse
mään lähemmäksi sitä.

Tätä tehtävää ei voida ratkaista heti paikalla, mutta 
olemme varmoja, että se ratkaisu, joka meidän on tehtävä, 
on oikea. Tiedämme kuitenkin, että meillä on tässä suh
teessa vähän käytännön kokemusta. Ryhtyköön Neuvosto
tasavallan korkein edustaja itse ensimmäisenä hankkimaan 
tätä kokemusta yhteisen apumme turvin, kartuttamaan 
kaikkea tarvittavaa tietoutta, tarkastamaan, ja voimme olla 
varmoja siitä, että ratkaisemme tämän tehtävän, että Venä
jästä tulee, ei ainoastaan sellainen esikuvallinen maa, missä 
proletariaatin diktatuuri on toteutettu vankasti ja porvaristo 
lannistettu säälimättä — sen me olemme jo suorittaneet —, 
mutta myös sellainen esikuvallinen maa, missä ratkaistaan 
tyydyttävästi kaupunkilaistyöläisten ja keskivarakkaan 
talonpoikaisten suhteita toverillisen tuen ja uuden koke
muksen pohjalta— ja sehän on eräs tärkeimpiä proletaari
sen vallankumouksen täydellisen voiton takeita.

Siksi rohkenenkin suositella teille tätä ehdokasta — toveri 
Kalininia.
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