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J. V. STALINILLE
TOVERI STALINILLE

Keskuskomitean ohjekirjelmän nojalla 66 tulee mielestäni 
muokata kaikki kolme ehdotusta yhdeksi.

Mielestäni tulee lisätä:
1) Valtionvalvonnan komissariaatin yhteyteen perustet

tavan Työläis- ja talonpoikaisinspektion ..osaston” tulee 
olla väliaikainen ja sen on muodostettava Työläis- ja talon- 
poikaisinspektio Valtionvalvonnan komissariaatin k a i k 
k i i n  osastoihin ja sen jälkeen lopetettava olemassaolonsa 
erillisenä osastona.

2) Tavoite: työtätekevät joukot kokonaisuudessaan, sekä 
miehet että v a r s i n k i n  n a i s e t ,  on saatava mukaan 
osallistumaan Työläis- ja talonpoikaisinspektion toi
mintaan.

3) Sitä varten tulee laatia kullakin paikkakunnalla luet
telot (Perustuslain mukaisesti) jättäen niistä pois toimihen
kilöt j.n.e.,

— kaikki muut vedettäköön v u o r o n  p e r ä ä n  mu
kaan osallistumaan Työläis- ja talonpoikaisinspektion toi
mintaan.

4) Tämä osallistuminen voidaan järjestää erilaiseksi 
osanottajien kehitystasosta riippuen: alkaen todistajan tai 
vieraanmiehen tai oppilaan tehtävistä kun on kysymys 
lukutaidottomista ja täysin kehittymättömistä työläisistä ja 
talonpojista — ja päätyen kaikkiin (tai melkein kaikkiin) 
oikeuksiin kun on kysymys lukeneista, kehittyneistä, 
tavalla tai toisella koetelluista henkilöistä.

5) Erityistä huomiota tulee kiinnittää (ja määritellä 
erittäin tarkoilla säännöksillä) sekä laajemmin toteuttaa 
Työläis- ja talonpoikaisinspektion valvontaa elintarvikkei
den, tavaroiden, varastojen, työvälineiden, materiaalien,
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polttoaineiden j.n.e. j.n.p. (varsinkin ruokaloiden y.m.) 
luetteloinnin suhteen.

Tähän työhön on  v ä l t t ä m ä t t ä  saatava mukaan 
naiset ja sitä paitsi järjestään kaikki.

6) Ettei joukkojen vetämisessä mukaan toimintaan syn
tyisi sekaannusta, tulee suunnitella asteittainen osallistu- 
misjärjestys, vuorojärjestys j.n.e. Niin ikään on harkittava 
huolellisesti, minkä muotoista osallistuminen on (osanotta
jia 2—3 ja vain harvinaisissa poikkeustapauksissa useam
pia, etteivät he häiritsisi suotta toimihenkilöitä näiden 
työssä).

7) Pitää laatia seikkaperäisesti toimintaohjeet.
8) Valtionvalvonnan komissariaatin virkailijat on velvoi

tettava (erityisillä ohjeilla) ensinnäkin käyttämään kaikissa 
operaatioissaan Työläis- ja talonpoikaisinspektion edusta
jia (tai ryhmiä) ja toiseksi pitämään luentoja puoluejaotto- 
missa työläisten ja talonpoikien konferensseissa (luentoja 
on pidettävä varta vasten vahvistetun ohjelman mukaan 
Valtionvalvonnan perusteista ja sen toimintamenetelmistä 
ja näiden luentojen tulee olla yleistajuisia: luennot ehkä 
voidaan korvata sillä, että luetaan broshyyria, jonka me 
julkaisemme (t.s. Valtionvalvonnan komissariaatti, Stalin 
ja Avanesov, julkaisee puolueen erityisellä osanotolla), ja 
kommentoidaan sitä).

9) On alettava v ä h i t e l l e n  kutsua talonpoikia 
maaseudulta (välttämättä puolueeseen kuulumattomia 
talonpoikia) osallistumaan valtionvalvontatyöhön keskuk
sessa: alussa vaikkapa 1—2 (ellei voida kutsua useampia) 
kustakin kuvernementista ja sitten, liikenne- y.m. mahdolli
suuksista riippuen on lukumäärää l i s ä t t ä v ä .  Samoin 
puolueeseen kuulumattomien työläisten suhteen.

10) Vähitellen on ryhdyttävä tarkkailemaan työtätekevien 
osallistumista valtionvalvontaan puolueen ja ammattiliitto
jen välityksellä, t.s. niiden on tarkastettava, osallistuvatko 
kaikki siihen ja millaisia tuloksia tämä osallistuminen on 
tuottanut osallistujien valtionhallintoon perehdyttämisen 
kannalta.

Lenin
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