
Suomen maalaiswäestölle.
Maatalousasiain Osaston määräyksiä wiljelemättä jätettyjen

tilojen hoitamisesta.
3tytyises,sä Mallankumoustaistelus»

sa omat monet suurtilat muodostu»
neet Mastllivallantumoutsellisten pe-
säpailoiksi. Useista niistä on tullut jon-
kunlaisia linnoitettuja alueita, joihin
on niiden omistajien suostumuksella
koottu aseita, pommeja y. m. taistelu-
Välineitä. Kun tilojen omistajat ja
heidän poikansa mielä melkein Poit»
teuksetta owat taistelleet mustumat»
lankumoutsellisten rimeissä» owat he
joko kaatuneet taistelussa tai työmäen
joukkojen mallatessa paikkakunnan,
paenneet, jääden heidän tilansa oman
onnensa nojaan. Muunlaisiakin ta-
pauksia on, että tiloja on joutunut
ivaille tunnollista hoitoa.

Kun ivallantumoutsen menestymi-
selle ja toto yhteiskunnan tulemat-
suudelle on sanomattoman tärkeätä,
että elintarmetuotanto ei ainoastaan
jatku säännöllisesti. Ivaan että sitä
kaikkialla, missä siihen suinkin on ti»
laisuutta, koetetaan mahdollisimman
tehokkaalla tumalla lisätäkin, on työ»
mäen järjestöjen ryhdyttämä huoleh-
timaan niin sotasaaliiksi tuin muuten»
tin hoitoa Maille jääneiden tilojen
tuotannon jatkumisesta.

Tilan hoitoa järjestettäessä on se
loetettlllva saada mahdollisimman
järkiperäiseksi, kehittyneen maanmil-
lelystelniitan mukaiseksi. Kaikenlais-
ta ryöstöä ja lyöstönnljelystä on
ivältettämä. Tilojen karjaa ei saa
miedä niiltä pois. Paitsi silloin kun
sitä täydytään ottaa sotilas» ja siiviili»
mäestön elatukseen ja on siinäkin ta»
pauksessa tarkkaan marottama, ettei
karjakannan säilyttämiselle, tärkeätä
siitoslarjaa siihen täytetä, kuin myös-
kin, ettei karjan pakko-otolla yksiä ti-
loja liikoja rasiteta. Samoin on ma-
rottama Miemästä tilalta Pois tuo»
tannon jatkumiselle Malttamattomia
rehuja, siemenmiljaa ja elintarpeita.

GyMästi Makuutettuna siitä, että
Vallankumouksellinen työmäki kaik-
kialla elämösti käsittää, että moittoi»
sa Vallankumous aseittensa moimalla
ja työla'isten Meren kalliilla hinnalla
alvaa uusia elämän mahdollisuuksia,

jos köyhälistö wai>n osaa näitä mah»
dollisuuksia oikealla taivalla hyödyt»
soen täyttää, kehoittaa Kansäniväl»
tuustunnan Maatalousasiain Osasto
heti ryhtymään toimenpiteisiin mai-
nitunlaisten tilojen hoidon järjestä»
misetst mäliaikaisesti; siksi kuin tilo»
jen omistusolot ja hallinto moioaan
lopullisesti säännöstellä, määrätä
noudattamaan seuraamaa järjestystä:

että kuhunkin maalaiskuntaan
jossa maanmiljelystilojll joko sota»
saaliina tahi muuten autioksi jou-
tuneina tai jostakin muusta syystä
on täytynyt ottaa työmäen hoidot»
talvatsi, taikka toisissa tapauksissa
muuten antaa määräyksiä tilain
hoidon suhteen; on kunnallisneu-
Moston tai mallantumoutsellisen
kunnallisHallinnon heti Mulittama
erityimn asutuslautakunta
johon kuuluu puheenjohtaja ja 4
jäsentä.

Asutuslautakunnan tehtämänä on:
a) asettaa jokaiselle kolonaan hoi»

ootta jääneelle tilalle, paikallisen työ»
mäenjärjestön tai missä sellaista ei
ole, tilan työläisten ehdotuksesta, eri»

- tyinen maanmiljelytseen perehtynyt
»tila nma lm oja" setä, jos tila

' «n suurempi, tilanMalMvjan aMuksi
etupäässä tilan työläisistä I—3 hen»
kinen tila komitea, jotka lopul-
lisesti toimeensa Maltuuttaa Suomen
KansanMaltuuskunnan Maatalous-
asiain Osasto;

b) antaa määräyksiä niiden tilain
hoidon suhteen, joita ei ole edellisessä

i kohdassa mainitulla tamalla suoras-
taan työmäen hoitoon otettu, että nii»
täkin normaaliarmoisto. tuotantoa
silmällä pitäen ylläpidetään ja hoide»
taan sekä, milloin Heidiini antamiaan
määräyksin ei noudateta, tehdä kuu»
nallisneumostolle tai Vallankumouk-
selliselle kunnallishaNnnolle ohdotut»

. sia sellaisten tilain hoitamisesta sillä
, taivalla luin edellä «'kohdassa sano»

l taan;
c) toimituttaa jokaisella työmäen

, haltuun otetulla tilalla mMentaario
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tilan omaisuudesta lahden jäämittö»
män henkilön todistamana. Huoleh»
tia siitä, että työt tiloilla säännölli»
lesti jatkumat, oikeuttaa tilan walwo>
ja tarpeen mutaan ottamaan tilalle
työmäteä, määrätä malmojan ja hä»
nen ehdotuksestaan tilatomitean, mis>
sä sellainen on malittu, setä työmäen
Palkat; järjestää työtväen asunto»
olot ja taitin puolin pitää tarkkaa
Maaria, että niaanmiljelys ja karjan»
hoito tulee järkiperäisellä tamalla jär»
iestetyksi. Samoin on asutuslauta,'
kunnan walwottawa, että yli oman
tarpeen olemat elintarpeet tulema:
kulutusteskutsiin lähetettyä ja että
omaa tarmotta määrättäessä otetaan
huomioon yleinen puute ja, ettei ti»
lalle kuulumia huoneita, työkaluja ja
muuta irtainta omaisuutta turmella
eitä hämitetä s,etä että tilan hoidosta
pidetään tarkkaa kirjanpitoa;

o) ilmoittaa heti työmäen hai»
tuun otettaMista tai autioiksi jouw»
neista tiloista LääninMaltuuskunnal.
le setä Kansanmaltuustunncm Maa»
talousasiain Osastolle, jota Miime»
mainittu lopullisesti Päättää, miten
kulloinkin kyseessäoleman tilan hoito
on järjestettämä;

e) toimittaa kuukausittain lyhyt
selostus malmontansll alla olemain ti.
lain hoidosta LääninMaltuustunnul'
le, jota ne lähettää Maatalousasiain
Osastolle; setä

samanlainen Muotuinen selostus ja
tilinpäätös seuraaman talenteriMuo»
den alussa.

Asutuslautakunta on lähinnä tili»
melmollinen sille järjestölle tai hai»
linnolle, jota sen on malinnut.

Tilllnwlllwoja, joulu tulee
hoitaa tilaa järkiperäisesti asutus»
lautakunnan setä tilakomitean, missä
sellainm on Malittu, tekemien suun-
nitelmien mutaan, on toimistaan lii»
hinnä tilimelmollinen asutuslauta»
kunnalle.
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Suomen Kansanwaltuuskunnan
Maatalousasiain Osasto




