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Ryöstösaaliin jakamisesta käydyn kapitalistien välisen 
taistelun aiheuttama sota on saanut aikaan ennen kuulu
mattoman rappiotilan. Rikollinen keinottelu ja etenkin 
rikkaiden luokkien keskuudessa havaittava rikastumiskiihko 
ovat yhä pahentaneet tätä rappiotilaa ja saattaneet satoja
tuhansia ja miljoonia ihmisiä nälänhätään ja työttömiksi. 
Poikkeustoimenpiteiden välttämättömyys nälänhätää kärsi
vien auttamiseksi ja säälimättömän taistelun käymiseksi 
keinottelijoita vastaan pakottaa työläisten ja talonpoikain 
hallituksen säätämään seuraavat säännöt, joilla on Venä
jän  tasavallank in  voima:
i. Valtion kaikkien kansalaisten on kuuluttava paikalliseen 
.(kylän, Volasiin, työläisasutuksen tai kaupungin tietyn 
osan, osan kadusta j.n.e. yhdistävään) kulutusyhdis- 
tykseen.

Perheiden ryhmittyminen kulutusyhdistyksiin voi tapah
tua vapaasti, vain sillä rajoituksella, että vähintään 2la 
jokaisen yhdistyksen perheistä kuuluisi köyhiin luokkiin 
(t.s. työläisiin ja niihin talonpoikiin, jotka eivät lainkaan 
pestaa palkkatyöläisiä, y.m.s.).

Jokainen kulutusyhdistys huolehtii tuotteiden hankinnan 
ja jakelun lisäksi myös paikallisten tuotteiden myynnistä. 
Kulutusyhdistysten johtokunnat muodostavat varustelu- 
komiteoita, ja ilman vastaavan varustelukomitean kirjal
lista lupatodistusta tuotteiden kaikkinainen kuljetus on 
kielletty.
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Olemassaolevat kulutusyhdistykset kansallistetaan, jol
loin ne velvoitetaan liittämään kokoonpanoonsa tietyn 
paikkakunnan koko väestö.

Yksityiset henkilöt voivat ostaa tuotteita paitsi paikka
kunnilla olevista, myös keskusvarastoistakin, kuitenkin 
vain siten, että siitä tehdään merkintä paikallisen kulutus- 
yhdistyksen kirjoihin.

Ilman varustelukomiteain antamia lupatodistuksia tapah
tuvasta tuotteiden kuljetuksesta sekä niiden ostosta ja 
myynnistä rangaistaan konfiskoimalla syyllistyneen koko 
omaisuus, antamalla vähintään puolen vuoden vankeus
rangaistus ja lähettämällä pakkotöihin.

Tuotteiden kuljetusluvat sekä niiden osto- ja myynti
luvat on laadittava 2 kappaleessa ja vahvistettava vähin
tään kolmen vastaavan varustelukomitean johtokuntaan 
kuuluvan jäsenen allekirjoituksella, lupatodistuksen toinen 
kappale on ehdottomasti säilytettävä johtokunnan asiapape
reissa.

Jokaisessa lupatodistuksessa on osoitettava: mistä kulu- 
tusyhdistyksestä tuote on lähetetty ja mihin yhdistykseen 
se on toimitettava.

Lennätinkonttorit lähettävät varustelukomiteain sähkeet 
heti, vuorojärjestystä noudattamatta.

Kaikki varustelukomiteat toimivat työläisten, sotilaiden 
ja  talonpoikain edustajain paikallisneuvostojen valvonnan 
alaisina ja niiden ohjeiden mukaisesti.

Jokainen voi vapaasti hankkia kulutusyhdistyksensä 
kautta mitä tuotteita hyvänsä ilman mitään rajoituksia, 
kuitenkin niitä rajoitussäädöksiä lukuunottamatta, jotka 
voidaan säätää tuotteiden ulkomailta tuontia varten.

Myyntiä varten tuotetut tuotteet luovutetaan ehdotto
masti paikalliselle varustelukomitealle vapaasta myynti
hinnasta, lukuunottamatta niitä tapauksia, jolloin lailla 
määrätään kiinteät hinnat. Tuotteista maksettavat rahat 
merkitään omistajan juoksevalle tilille Kansanpankin pai
kallisessa (kylän, volostin, kaupungin, tehtaan y.m.) 
osastossa.

Jokainen työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edus
tajain Neuvosto on velvollinen muodostamaan valvojain, 
tarkastajain ja neuvojain ryhmiä, jotka auttavat väestöä
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kulutusyhdistysten (varustelukomiteain) järjestämisessä, 
niiden asiain hoidossa ja tarkastavat noiden yhdistysten 
tilit.

Varustelukomiteain tilinpitoa ja kirjeenvaihtoa koskevat 
ohjeet julkaistaan erikseen.

Kirjoitettu joulukuun 25—28 pnä 1917 
(tammikuun 7—10 pnä 1918)

Julkaistu ensi kerran 
tammikuun 22 pnä 1929 

„Izvestija TslK” lehden 
18. numerossa

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan


