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EL INTARVIKEASIAIN, MAATALOUDEN, FINANSSIASIAIN SEKÄ KAUPAN 

JA TEOLLISUUDEN KOHISSARIAATEILLE, KORKEIMMALLE 
KANSANTALOUSNEUYOSTOLLE

Kehotan vastaavia komissariaatteja käsittelemään kii
reellisesti ja toimittamaan jo tänään (elokuun 2 pnä) lopul
liseen asuun ehdotukset seuraaviksi toimenpiteiksi, jotta ne 
voidaan viedä läpi Kansankomissaarien Neuvostossa elo
kuun 2 ja 3 päivänä.

(Osa näistä toimenpiteistä on säädettävä dekreeteillä, osa 
päätöksillä, joita ei saateta julkisuuteen.)

1. Kahdesta menettelytavasta — kankaiden y.m. hintojen 
alennuksesta tai viljan hintojen korotuksesta — on ehdotto
masti valittava jälkimmäinen, sillä vaikka nämä menettely
tavat ovat täysin samanarvoisia, niin itse asiassa vain 
jälkimmäinen voi auttaa meitä lisäämään pikaisesti viljan 
luovutusta useilla vilja-alueilla (Simbirskin, Saratovin, 
Voronezhin y.m. kuvernementeissa), vain se voi auttaa 
meitä neutralisoimaan kansalaissodassa mahdollisimman 
suuren määrän talonpoikia.

2. Ehdotan korotettavaksi viljan hintoja 30 ruplaan puu- 
dalta ja samalla korotettavaksi vastaavasti (jopa enemmän
kin kuin vastaavasti) kankaiden y.m. hintoja.

3. Kehotan harkitsemaan: olisiko tämä hintojen korotus 
saatettava voimaan väliaikaisesti (jotta voitaisiin ottaa 
huomioon käytännön opetukset tavaranvaihdon oikeiden 
perusteiden suhteen), sanokaamme 1—IV2 kuukaudeksi, 
luvaten alentaa h in n at tuon määräajan kuluttua (ja antaen 
siten palkkiota pikaisesta viljanluovutuksesta).

4. On säädettävä joukko mitä kiireellisimpiä toimen
piteitä kaupunkien teollisuuden k a i k k i e n  tuotteiden 
p a k ko lu ovu tu ksesta  tavaranvaihtoon (ja korotettava niiden
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hintoja pakkoluovutuksen jälkeen suhteellisesti e n e m 
m ä n  kuin viljan hintoja korotetaan).

5. Viljan hintojen korotuksesta annettuun dekreettiin 
tulee liittää yleistajuinen selitys tästä toimenpiteestä tava- 
ranvaihdossa ja viljan, kankaiden y.m. hintojen saattami
sessa oikeaan suhteeseen.

6. Osuuskaupat on viipymättä velvoitettava dekreetillä 
1) järjestämään jokaisen myymälän yhteyteen viljanluovu- 
tusasema; 2) jakamaan tavaroita v a i n  kuluttajain osto- 
kirjoilla; 3) viljelijä-talonpojille e i  saa antaa m i t ä ä n  
tavaroita muuten kuin vaihtamalla viljaan.

On määrättävä näiden toimenpiteiden toteuttamisen val
vontamuodot ja -keinot sekä ankara vastuu (koko omaisuu
den menetys) niiden rikkomisesta.

7. On vahvistettava (tai formuloitava täsmällisemmin) 
ohjeet ja lait omaisuuden takavarikoimisesta, joka seuraa, 
e lle i viljan ja  k a i k k i e n  m u i d e n  elintarvikkeiden yli
jäämistä tehdä luettelointi-ilmoitusta valtiolle ( t a i  
o s u u s k a u p o i l l e ) .

8. On määrättävä viljassa maksettava l u o n t o  i s  v  e r o 
rikkaille talonpojille, lukien rikkaiksi ne, joilla viljan määrä 
(uusi sato mukaan luettuna) ylittää kaksinkertaisesti tai 
enemmän kuin kaksinkertaisesti oman kulutuksen (johon 
lasketaan perheen ja karjan ravinto, siemenvilja).

On nimitettävä se t u l o -  ja omaisuusveroksi ja tehtävä 
se progressiiviseksi.

9. On säädettävä väliaikaisesti — sanokaamme, kuukau
deksi — helpotus t y ö l ä i s i l l e  siten, että he voivat kul
jettaa nälkäalueille P / 2  puutaa viljaa henkeä kohti erikois- 
todistuksen nojalla ja erikoisen valvonnan alaisina.

Todistuksessa täytyy olla tarkka osoite ja takaus 
1) ammattiyhdistyksen tehdaskomitealta; 2) talonkomi- 
tealta; 3) ammattiliitolta; valvonnan taas on todettava 
kulutuksen tapahtuneen omiin h en kilökoh ta isiin  tarpeisiin 
ja rangaistava mitä ankarimmin, ellei jälleenmyynnin mah
dottomuus tule todistetuksi.

10. On otettava säännöksi, että välttämättä annetaan 
kuitti kahtena (tai kolmena) kappaleena ehdottomasti jo k a i
se ssa  takavarikoimistapauksessa (varsinkin kylissä ja 
rautateillä). On painatettava näiden kuittien kaavat. Ilman 
kuitinantoa suoritetusta takavarikoinnista on langetettava 
kuolemantuomio.
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11. Sama rangaistus on määrättävä kaikkien ja kaiken
laisten takavarikointi-, elintarvike- ynnä muiden komennus- 
kuntien jäsenille kaikkinaisesta työtätekevää väestöä koh
taan ilmeisen epäoikeudenmukaisesta tai ohjeiden ja lakien
vastaisesta menettelystä, joka saattaa herättää suuttumusta 
väestössä, samoin kuin siitäkin, että laiminlyödään pöytä
kirjan laatiminen ja pöytäkirjajäljennöksen anto jokaiselle, 
keneltä on otettu jotakin tai kehen on sovellettu jotain 
rangaistustoimenpidettä.

12. On otettava säännöksi, että nälkäalueiden työläisillä 
ja köyhillä talonpojilla on oikeus viljajunan tuomiseen 
välittömästi o m a l l a  osoitteellaan siinä tapauksessa, että 
täytetään useita ehtoja: 1) todistukset paikallisilta järjes
töiltä (Neuvosto+välttämättä ammattiliitto j.n.e.); 2) v a s 
tu u n a la isen  komennuskunnan muodostaminen; 3) toisilta 
paikkakunnilta saapuneiden komennuskuntien liittäminen 
siihen; 4) matkaan osallistuvat tarkastaja ja komissaari 
Elintarvikeasiain komissariaatista, Sota-asiain komissa- 
riaatista, Kulkulaitosten komissariaatista j.n.e.; 5) he val
vovat myös junalastin vastaanottoa ja viljan jakelua ja täl
löin osa (V3 —V2 , jopa enemmänkin) on v ä l t t ä m ä t t ä  
annettava Elintarvikeasiain komissariaatille.

13. Koska eräät rautati^ työ lä ise t ovat erittäin ankarassa 
nälänhädässä ja rautateiden osuus viljan kuljetuksessa on 
erittäin tärkeä, säädettäköön väliaikaisesti, että viljaa taka- 
varikoidessaan takavarikoimiskomennuskunnat tahi sulku- 
vartiot antavat kuitit niille, keneltä ovat ottaneet, lastaavat 
viljan vaunuihin ja lähettävät nämä vaunut K u lku la ito sten  
E lin tarv ikeh a llin n o lle , ehdolla että noudatetaan seuraavia 
valvontamuotoja: 1) sähke Elintarvikeasiain komissariaat- 
tiin ja Kulkulaitosten komissariaattiin jokaisesta sellaisesta 
vaunusta; 2) Elintarvikeasiain komissariaatin ja Kulkulai
tosten komissariaatin edustajien kutsuminen vaunun vas
taanottamista ja Elintarvikeasiain komissariaatin valvon
nan alaisena tapahtuvaa viljan jakelua varten.

Kirjoitettu elokuun 2 pnä 1918 
Julkaistu ensi kerran v. 1931 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


