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Maataloutemme takapajuisuus.

Meillä viljellään paljon maata, mutta vähän korjataan 
viljaa. Desjatiina antaa meillä puolet siitä, mitä samai
nen desjatiina antaa Saksassa taikka Kanadassa. Tans
kassa ja Belgiassa antaa pelto-desjatiina ruista ja veh
nää neljä, jopa viisikin kertaa enemmän kuin meillä 
talonpoikaistaloudessa. Maa ja ilmastohan ovat siellä 
samanlaisia kuin meilläkin. Minkähän tähden meidän 
talonpoikaismaamme antaa näin alhaisia satoja?

Neuvostoj en kansankomisariaatin puheenj ohtaj a tov. A. I. 
Rykov sanoi talonpoikaiskokouksessa Volganalueella näin.

„Ja kun talonpojat sanovat, etteivät he voi saada 
maasta enempää, koska heillä ei ole koneita, eikä karjaa, 
niin siinä ei ole koko totuus. Siinä on vaan osa totuutta, 
sillä kasvitarhoja voidaan kitkeä ja perunoita kyntää 
maahan. Talonpojat ovat taloudenhoidossaan 
hyvin takapajuisia. He ovat tottuneet siihen, että 
jumala kasvattaa perunan, eikä enempää kuin 200 puu
taa desjatiinalta. Minä jo talonpojille selitin, että juma
lalla on ilman perunoitakin paljon asioita ja tuskinpa 
hän tietää kuinka perunaa istutetaan. Mutta talonpojan 
täytyy tietää. Toistan, paljon riippuu huonosta talon- 
poikaistaloudesta ja talonpoikain tietämättömyydestä. 
Talonpoika luottaa onnenkauppaan : pistettyään perunan 
maahan hän ajattelee, että jumala sen kasvattaa. Mutta 
toisinaan käy niin, ettei se suvaitsekaan kasvaa. On 
välttämätöntä ryhtyä parantamaan talonpokaistaloutta. 
Talonpoika tuli itse isännäksi, tilanherran me ajoimme 
pois ja talonpoika vastaa nyt koko kansan edessä siitä, 
että hän käyttää maata oikealla tavalla, eikä umpimäh
kään, että hän hoitaa maata hyvin".



Siis talonpoikain takapajuisuudesta ja tietämättö
myydestä johtuu se, ettei maastamme saada hyviä satoja. 

Mistähänjmeillä johtuu takapajuisuus ja tietämättömyys? 
On tunnettua, että kaikki maa tsaari - Venäjällä 

jakaantui tällä tavoin: talonpojat omistivat 35 prosent
tia maasta, valtio, apanaasiosasto yhtä paljon s. o. 35 pro
senttia, luostarit, kirkot ja yleensä papisto — 4 prosenttia 
ja pieni joukko tilanherroja yli neljännen osan koko 
maasta — 26 prosenttia. Samaan aikaan kun talonpojat 
viljelivät kapeita sarkojaan, maata oli niin vähän, 
että „ei ollut minne kanaa päästää", omistivat tilan
herrat äärettömiä maa-alueita. Esimerkiksi tilanomis
taja P. P. Balashev omisti Ufan läänissä 261,454 desja
tiinaa maata. Aatelismies Rukavishnikov (sisäasiain 
ministerin apulainen) omisti 844,000 desjatiinaa. Ja 
ruhtinas S. M. Golitsin (palveli tsaarin hovissa) omisti 
Permin läänissä sukutiloja miljoonan desjatiinaa. Koko
nainen miljoona desjatiinaa parasta maata yhdellä ruh
tinaalla, mutta kymmenet miljoonat talonpojat ahdet
tuina pikku kaistaleille, huonolle maalle.

Ja tällekin, talonpoikain maalle oli pantu korkeat
verot. Talonpoika maksoi desjatiinastaan kaikenlaisia 
veroja seitsemän, ja mustanmullan lääneissä kaksitoista 
ja kolmetoistakin kertaa enemmän kuin tilanherra omas
taan. Keskimäärin maksoivat talonpojat valtio- ja paikal
lisia veroja ennen vallankumousta (v. 1912—13) 10 ruplaa 
54 kop. ennen sodan aikaisia ruplia henkeä kohti vuodessa.

Mutta tässä ei ollut vielä kaikki. Tilanherrat antoi
vat osan omaa maataan talonpojille vuokralle korkeasta 
hinnasta. Joka vuosi maksoivat talonpojat tilanherroille 
vuokramaksuina 360 miljoonaa ruplaa >.

Työllä ja hiellä ansaitut talonpoikain rahat luistivat 
kaikki pellon, Heinämaan ja laitumen vuokrana tilanher
rojen reikäisiin silkkitaskuihin. Verot, keräykset ja

1 Täytyy huomauttaa, että yksin vuokra tilanomistajille ylit
tää 120 miljoonalla ruplalla yhtenäisen maatalousveron. Yhte
näinen vero on 240 miljoonaa ruplaa.
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vuokranmaksu veivät talonpoikaistolta kaiken ylijäämän. 
Täytyi «kiristää vyötä", nähdä nälkää, voidakseen mak
saa verot ja vuoKran. Jos varakkaille talonpojille 
kerääntyikin jonkun verran ylijäämiä, niin nämä talon
pojat ostivat samalta tilanherralta maata ja antoivat 
maasta kaikki varansa. Ja ainoastaan pieni joukko 
kulakki-talonpoikia rikastuivat riistämällä köyhiä ja 
muuttuivat tilanomistajiksi.

Tällaisessa tilanteessa oli mahdoton hankkia koneita, 
lantaa, parantaa talouttaan, antaa opetusta lapsilleen.

Tsaarihallituksen koko politiikka oli suunnattu talon
poikaisten ryöstämiseen. Hallitukselle ja tilanherroille 
oli edullista pitää kansa tietämättömyydessä. Tästä 
johtuukin meidän alhainen kulttuuritasomme, takapajui
suutemme, kehno taloutemme ja alhainen satomme.

Mitä Lokakuun vallankumous antoi talonpojille.

Talonpoikaisto työväenluokan johdolla ja liitossa sen 
kanssa suoritti lokakuussa v. 1917 vallankumouksen, ajoi 
tilanherrat pois ja vapautui maaorjuuden jätteiden 
ikeestä. Kaikki maa kansallistutettiin, s. o. muutettiin 
eri omistajien yksityisomaisuudesta koko kansan omai
suudeksi jota edustaa työläis - talonpoikaishallitus. Maan 
käyttö kokonaan muuttui. Vallankumouksen ja «mustan 
jaon" jälkeen siirtyi maata talonpoikaisten käyttöön 
97 prosenttia kaikesta maasta. Ainoastaan 3 prosenttia 
maasta joutui neuvostotalouksien ja kollektiivisten talouk
sien käytettäväksi. Siis, kun talonpojille ennen jokai
sesta sadasta desjatiinasta oli käytettävänään vain 
35 desjatiinaa, niin vallankumous antoi talonpojille 
97 desjatiinaa jokaisesta sadasta. Vallankumous hävitti 
meillä suurtilamaanomistuksen ainiaaksi.

Mutta vallankumous ei ainoastaan luovuttanut tilojen 
maita talonpoikaistolle. Se hävitti myöskin erilaisuuden 
maanomistuksessa itse talonpoikaisten keskuudessa. Ennen 
vallankumousta omisti pieni ryhmä kulakki - talonpoikia 
suuren määrän maata. Vallankumous suoritti talonpoi-
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kaismaan uudelleen jaon. Rikkaiden maista erotettiin 
pois liikamaa ja joutui talonpoikaisten yhteisesti käytet
täväksi. Tapahtui „tasoitus“ maan jaossa talanpojille. 
Sen lisäksi talonpoikaisnainen yhtäläisesti koko talon- 
poikaisväestön kanssa sai oikeuden omistaa maata.

Yleensä maa - vallankumouksen tuloksena oli maan 
lisääntyminen syöjää kohti keskimäärin 3/i desjatiinasta 
(ennen vallankumousta) 21/4 desjatiinaan (jälkeen vallan
kumouksen). Täytyy huomauttaa, ettei ainoastaan maat 
uudelleen järjestelty. Vallankumouksen aikana tapahtui 
myöskin maatalouskaluston ja karjan uudelleenjärjestely. 
Osa tätä omaisuutta siirtyi rikkailta köyhille. Suunna
ton määrä tilojen karjaa ja kalustoa tuli myöskin jae
tuksi talonpoikien kesken.

Vallankumous luovutti maan talonpojille, vapautti 
heidät tilanomistajille menevästä vuokramaksusta, vapa
utti heidät kaikista maksuista hypoteekkipankille, yhtä- 
läistytti oikeuksien suhteen kaikkien vapaiden kansa
laisten kanssa maassamme.

Vallankumous toi tavattoman suuren verohuojennuk
sen. Kun aikaisemmin talonpojat maksoivat kaikenlaisia 
veroja ja keräyksiä 10 ruplaa 54 kop. ennen sota - aikaista 
ruplaa henkeä kohti, niin jo vuonna 1924-25 talonpojat 
maksoivat keskimäärin vain 3 ruplaa 56 kop. ennen 
sota-aikaisen laskun mukaan henkeä kohti. Siis talonpoi
kaista jälkeen vallankumouksen maksoi vuodessa veroja 
815 miljoonaa sodanedellistä ruplaa vähemmän (1,400 mil
joonaa tshervontsi - ruplaa), kuin itsevaltiuden aikana. 
Jo yksin tällä antoi vallankumous talonpojille laajan 
mahdollisuuden maataloutensa nostamiseen ja taisteluun 
takapajuisuutta ja tietämättömyyttä vastaan.

Maatalous vallankumouksen jälkeen.

Vallankumouksen ensi vuosina oli maatalous vaikeassa 
asemassa.

Tsaarin sota v. 1914-1917 keräsi maaseudulta koko 
työtätekevän miehisen väestön. Maasta irroitetut talon
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pojat kärsivät ja tuhoontuivat juoksuhaudoissa.. Maata 
viljeltiin huonosti, sillä työntekijöitä oli maaseudulla 
vähän. Sodan aikana jäivät pellot ilman hoitoa ja 
rappioituivat, aurat tyyten kuluivat ja työkarja väheni. 
Tsaarin sota vahingoitti pahasti maataloutta.

Vallankumouksen aikana — uudelleen sota, kansalais
sota. Tilanherrat ja porvaristo lähtivät sotaan työläisiä 
ja talonpoikia vastaan, ottaakseen takaisin maan ja teh
taat. Oli puolustettava vallankumousta, puolustettava 
maata tilanherroja vastaan. Vuosina 1918-1920 työläiset 
ja talonpojat torjuivat sortajiensa hyökkäykset kaikilla 
rintamilla, sekä etelässä, että pohjoisessa idässä ja län
nessä, kaikkialla minne aateliskenraalit työntyivät. Maa
talous eli uudelleen raskaita aikoja. Maan muokkaus oli 
huonoa. Työläis-talonpoikaisen Puna-Armeijan ruokkimi
nen vaati paljon viljaa ja lihaa. Vaati paljon saappaita, 
verkaa sinelleihin, kangasta puna-armeijalaisille alusvaat
teiksi, vaati paljon varusteita, patruunia, kiväärejä, 
aseita y. m. Oli ruokittava Punainen armeija, joka ver
taan vuodattaen puolusti talonpoikain vapautta ja maata, 
oli ruokittava työläisetkin, jotka väsymättä, nälkää näh
den valmistivat saappaita, tykkejä, sinellejä ja patruu- 
neja.

Työläis-talonpoikaisen hallituksen täytyi ottaa käy
täntöön niin kutsuttu elintarpeiden pakko-otto, s. o. koota 
kaikki viljaylijäämä talonpoikaistalouksilta, Punaisen 
armeijan ja työläisten ruokkimiseksi.

Elintarpeiden pakko-otto teki mahdolliseksi aikanaan 
varustaa armeijan, käydä kansalaissotaa ja voittaa kaikki 
valkoiset kenraalit ja tilanherrat. Mutta toisaalta, elin- 
tarpeiden pakko-otto koski kipeästi maatalouteenkin.

Kun kerran kaikki viljan ja karjan ylijäämä koottiin 
elintarpeiden pakko-otossa, ei talonpojilla ollut halua 
kehittää maatalouttaan. Kylvömaat alkoivat supistua. 
Kylvöalue vähentyi. Karjan lukukin kovasti väheni. 
Kansalaissodan aikana maatalous meni alaspäin.

Maatalouskalujen ja koneiden kehnous jamaan huono 
muokkaus tekivät maataloutemme heikoksi. Vuoden
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1921 kuivuus hävitti sadon Volganalueella, kaakossa ja 
Ukrainassa. Maassa oli kauhea nälkä. Maatalous rap
peutui.

Syynä tähän olivat: ensiksi tsaarin sota, jolloin alkoi 
maatalouden alaspäin meno, ja seniälkeen kansalaissota, 
jolloin kapitalistit ja tilanherrat nousivat työläisten ja 
talonpoikain valtaa vastaan.

Maatalouden nousu.

Kansalaissota loppui. Neuvostovalta lakkautti aikai
semmin välttämättömän elintarpeiden pakko - oton ja otti 
käytäntöön elintarveveron. Alkoi noudattaa uutta talous
politiikkaa.

Elintarvevero teki mahdolliseksi maatalouden nopean 
kehittymisen. Se erosi elintarpeiden pakko-otosta siten, 
että talonpojilta ei otettu kaikkea ylijäämää, vaan aino
astaan osa ylijäämästä, joka oli välttämätön valtion 
ylläpitoon. Talonpoikaisten kannatti nyt laajentaa 
kylvömaitaan, parantaa maan muokkausta ja tuottaa mah
dollisimman paljon. Mitä enemmän talonpoika tuotti viljaa, 
sitä enemmän hänelle jäi ylijäämää. Kaupan vapaaksi 
julistaminen teki talonpojalle mahdolliseksi myydä 
viljansa markkinoilla ja ostaa tarvitsemiaan tavaroita.

Uusi talouspolitiikka, joka otettiin käytäntöön pää
asiassa talonpoikaiston etuja tarkoittaen, kohotti kovasti 
talonpoikaiston harrastusta maatalouden nousuun. Kyl- 
vöalue alkoi nopesti kasvaa. Vuonna 1921 58 miljoonaan 
desjatiinaan pudonnut kylvöalue, kasvoi jo vuonna 1923 
74 miljoonaan desjatiinaan, vuonna 1924 kylvöalue lisään
tyi 81 miljoonaan desjatiinaan, ja vuonna 1925 85 mil
joonaan desjatiinaan, s. o. saavutti jo 95% ennen vallan
kumousta olleesta kylvöalueesta h

Mutta maatalouden nousu ei näy yksin kylvöalueen 
kasvusta. Vuosi vuodelta kasvaa viljankorjuu (kokonais- 
korjuu) maataloudessamme.

1 Vuonna 1916 oli kylvöalue 91 miljoonaa desjatiinaa.
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Valtion suunnittelukomitean (Uosplan) tietojen mukaan 
ilmenee tämä nousu koko Neuvostoliitossa tällaisena:

V. 1921—22 korjattiin viljaa 
> 1923—24 » »
» 1924—25 » »
» 1925—26 '» >

2,253 miljoonaa puutaa. 
3,475
3,165 » »
4,600 » »

Näistä numeroista näemme, että rinnan kylvöalueen 
lisääntymisen kanssa, lisääntyy korjatun viljan määräkin. 
Numerot puhuvat maatalouden nopeasta noususta.

Järkkymättä kasvaa karjanhoitokin, maatalouden tär
keimpänä osana. Siten VSFNT:ssä, Ukrainassa ja Val- 
kovenäjällä lisääntyi hevosten määrä 2O'/2 miljoonasta 
v. 1923, 237a miljoonaan v. 1925, 3 miljoonalla hevosella; 
sarvikarja lisääntyi samaan aikaan 10 miljoonalta (39 mil
joonasta 49 miljoonaan) ylittäen sarvikarjan määrän 
v. 1916 yhdellä miljoonalla. Sikojen määrä lisääntyi 
kahdenkertaiseksi (9 miljoonasta 18 miljoonaan) samaan 
määrään kuin sikoja oli vuonna 1916, ja lammasmäärä 
tuli lähes kokonaan entiselleen, 56 miljoonasta lampaasta 
v. 1923, 76 miljoonaan v. 1925.

Maanviljelyksen ja karjanhoidon kehittyminen viimei
senä kolmena vuotena osoittaa meille, että vallankumo
uksen vapauttama talonpoikaistaloa. neuvostovallan 
aikana nopeasti pääsee ennen sotaa olleelle tasolle ja 
kehittyy edelleen uusilla perusteilla.

Vanhasta uuteen maatalouteen.

Yhtäkkiä ei mitään tehdä. Maataloutemme ei voi 
yhtäkkiä hypätä puolentoista sadan puudan satoihin 
desjatiinalta, monivuoroviljelykseen ja muuhun semmoi
seen. Koko maanviljelysjärjestelmämme on vuosisatojen 
muodostama. Sekä huonot, että hyvät keinot maatalou
den hoidossa ovat syvään juurtuneet. Huonoja on enem
män kuin hyviä. Lujassa istuvat vielä ennakkoluulot, 
taikausko, vanhat tavat, vanhanaikaisuus. Maaseutumme 
on vielä köyhä, kovin köyhä. Kaikessa järjestyksessä,
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koko talonpoikaistalouden järjestämisessä on raskaana 
taakkana, kivenä kaulassa, tsaarin komennon sen siihen 
ripustamana, maataloutemme kirottu takapajuisuus. Tämä 
takapajuisuus pistää heti silmään katsellessa talonpoikain 
peltoja ja taloja.

Ohuina „suolina“ venyivät kapeat peltosarat. Sekasar- 
kaisuus on vahingollisin maanviljelysjärjestelmä. Rajat 
vievät paljon maata ja ovat rikkaruohojen kasvupaik
koina, alentaen satoa 20, 30 prosenttia. Edelleen, yksi 
k,olmas osa kaikesta maasta .on viljelemätöntä, siinä 
paimennetaan karjaa. Se on kirottua kolmivuorovilje
lystä, jonka vallitessa joka vuosi menetetään kolmas osa 
sadosta. Ja jälelle jääneillä kahdella kolmanneksella 
peltoja, ovat sadot huonoja siksi, että maan muokkaus 
on huonoa. Vieläkään ei kaikkialla käytetä auroja. On 
läänejä, joissa pääosaa vielä suorittaa sahra, työkalu, joka 
on tuhat vuotta sitten keksitty. Peltomme huonosti kyn
netään ja huonoilla siemenillä käsin kylvetään. Niityt 
ovat usein leväperälle jätettyjä. Heinänviljelystä ei vie
lä paljonkaan käytetä. Karja käy kesää laitumella, ja 
talvella ruokitaan oljilla. Elää avoimen taivaan alla, 
taikka kylmissä navetoissa. Lypsymäärä on kovin pieni. 
Tuvissa on likaista. Usein siellä vielä on vasikkakin ja 
porsaita. Ilma on epäterveellinen. Epäkulttuurisuus ja tie
tämättömyys ovat vielä hyvin vahvana maaseudullamme.

Mutta vallankumous raivasi jo leveän tien uuteen 
maatalouteen, uuteen, kylläiseen, valoisaan elämään.

Maaseutumme kulkee vähitellen tähän uuteen elämään. 
On jo astuttu ensimäiset ja melko tärkeät askeleet.

Maatalous alkaa siirtyä teknillisten kasvien viljelyn 
laajentamiseen ; ne tuottavat talonpoikaistalo suurempaa 
hyötyä. Siten esimerkiksi pellavan kylvö on saavutta
nut jo ennen sotaa olleen laajuuden. Hampun kylvö on 
jo ylittänyt ennen sotaa olleen tason. Sokerijuuri lähe
nee ennen sotaa ollutta määrää. Puuvilla myöskin nope
asti saavuttaa ennen sotaa korjatun määrän.

Agronoomiset joukkotoimenpiteet, joita neuvostovalta 
on sovittanut käytäntöön, ovat jo antaneet hyviä tuloksia.
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28:ssa VSFNT:n läänissä siirtyi vuonna 1924 moni
vuoroviljelykseen 166,000 talonpoikais taloutta, joiden 
yhteinen pinta-ala oli O/a miljoonaa desjatiinaa. Vuonna 
1925 siirtyi monivuorojärjestelmään yli 200.000 taloutta.

Monivuoroviljelykseen siirtymisen yhteydessä kehit
tyy heinänviljelyskin. Siten vuonna 1923 oli heinän- 
viljelyksessä 552,000 desjatiinaa, vuonna 1924 jo 1 mil
joona 30 tuhatta desjatiinaa ja vuonna 1925 oli hei- 
nänkylvö jo 1 miljoona 300 tuhatta desjatiinaa. Hei- 
nänkylvö on harpannut yli ennen sotaa olleen tason. 
Heinänsiemenen viljelys on kovasti kehittynyt. Vuonna 
1925 koottiin 240,000 putaa heinänsiementä. Se merkitsee, 
että vuonna 1926 meillä tulee olemaan vielä laajempi 
alue heinänviljelyksessä.

Syyskyntö, jolla on suuri merkitys satoisuuden lisään
tymiselle on huomattavasti laajentunut VSFNT: n 30 lää
nissä käytettiin syyskyntöä 1 4 miljoonan 710,000 des- 
jatiinan suuruisella alueella. Se merkitsee, että 40% 
koko kevätkylvömaasta kynnettiin syksyllä. Vuonna 
1925 jo 5 miljoonaa 200 tuhatta desjatiinaa oli syyskyn
nössä. Tällaisilla askelilla kulkien merkitsee, että kol
men, neljän vuoden päästä koko kevätkylvömaa tulee 
syksyllä kynnetyksi. Aikainen kesannon kyntö alkaa löy
tää jalansijaa. Vuonna 1925 oli ainoastaan 25 läänin 
aikainen kesanto-ky ntöalue l miljoona 300 tuhatta des
jatiinaa.

Viljan lajittelua (puhdistus) harjoitetaan myös suu
ressa määrässä. Vuonna 1924 puhdistettiin 13 miljoonaa 
puutaa, mutta vuonna 1925 kävi lajittelun läpi jo 16 mil
joonaa puutaa siemenviljaa.

On alkanut kivennäislannoituksen (keinotekoisen) 
käyttö.

Menestyksellä käydään astutuskamppailua. Alkaa 
siirtyminen tanskalaiseen karjanruokinta-järjestelmään. 
Maitotalous kehittyy.

Kaikkia uusia alotteita ei voi luetellakaan.

1 Syyskyntö—kevätkylvömaan kyntäminen syksyllä talveksi-



14

Olkoonpa ettei koko maatalous ole vielä järjestynyt 
uudella tavalla, mutta alku on jo tehty. Maatalousval- 
lankumous jatkuu siirtymisenä monivuoroviljelykseen, 
heinänkylvöön, teknillisten kasvien viljelyn ja tuotta- 
vaisuuden kehittämiseen, tuottavampaan karjanhoitoon 
ja niin edespäin. Neuvostovalta on asettanut maatalou
den kehittämisen oikealle ladulle. Nopeammin eteenpäin 
menemiseksi käyttää hallitus monia toimenpiteitä, jotka 
kaikki vievät yhteen — taisteluun takapajuisuutta ja tie
tämättömyyttä vastaan, taisteluun uuden kulttuurisen 
kylän puolesta.

Rahareformi (uudistus).

Maatalouden kehittämiselle nykyisissä oloissa on ennen 
kaikkea tarpeen, että talonpojat voivat koota varoja. Ja 
kootuilla varoilla ostaa uusia auroja, karhia, puima-, 
viskuu- ja muita koneita. Ostaa voidaan markkinoilta, koo - 
peratiivista. Mutta, että myydään viljaa, kerätään tarvi- 
tavat rahat ja niillä ostetaan kaupunkitavaroita, tarvit- 
taan kiinteä raha, ilman kiinteätä rahaa, ilman kiinteätä 
ruplaa ei maatalous voi kehittyä. Siksipä neuvostovalta, 
pitäen silmällä koko kansantalouden ja pääasiassa talon
poikain etuja, otti Neuvostoliitossa käytäntöön arvossaan 
alenevan neuvostomerkin sijasta kiinteän, arvonsa säilyt
tävän ruplan. 1922—1923 vuosien rahauudistus antoi 
talonpojalle kiinteän rahan ja samalla vakaannutti myös 
maatalouden.

Rahareformi, kiinteä rupla ja uusi talouspolitiikka 
antoivat talonpoikaistolle ylijäämiensä kauppaamisvapa- 
uden. Vapaat markkinat kiinteine rahoineen ovat nyt 
pääkeinona talouden nousua varten.

Mutta nämä toimenpiteet eivät yksin riitä. Maatalou - 
dessamme on kovin paljon kipeitä paikkoja, kovin paljon 
tsaarinaikaisen tilanherrakomennon jätteitä. Nämä jät
teet pitävät talonpoikaistaloutta lujasti kahleissaan, pääs
tämättä sitä uudelle tielle.
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Siksi III: s Liittoa käsittävä Neuvostojen edustajako
kous 1 kiinnitti erikoisesti huomiota maatalouden asemaan 
ja hyväksyi joukon toimenpiteitä, jotka auttavat talon- 
poikaistaloutta nopeasti kehittymään ja uudestaan jär
jestymään. Pysähdymme tässä tärkeimpiin niistä.

Maankäyttö ja maan järjestely.

Kaikki maa meillä kuuluu työtätekevälle kansalle, 
jota edustaa valtio. Maata ei saa myydä. Valtio on 
antanut sen työtätekevien käytettäväksi. Kuinka sitten 
on käytettävä tätä maata ? Neuvostolaki (maalaki) antaa 
täyden maankäyttö vapauden. Jos haluat eroittautua 
lohko- tai palstatilaksi, niin laki siitä päättää. Mutta kui
tenkin on ollut painostustapauksia siirryttäessä toisesta 
maankäyttömuodosta toiseen. Sentähden sitten Neuvos
tojen III:s edustajakokous päätti:

»Ehdottomasti noudattaa oikeutta valita maankäyttö
muodot, maalain mukaisesti, asettamatta hallinnollisia 
esteitä lohko- ja palstatiloihin palstoitukselle, ryhtyen 
samaan aikaan toimenpiteisiin sellaisten maankäyttömuo
tojen edistämiseksi, jotka ovat suotuisempia maatalouden 
koneellistuttamiselle ja sen kooperoitumiselle (pikkuky
lät, uutiskylät ym.)“.

Pahin pulma meillä on siinä, että maa ei ole jaettu, 
kuten tulee, palstoihin, että sekasarkaisuus ja pikkusar- 
kaisuus hävittävät meillä puolet sadosta, että ei ainoas
taan yhdessä kylässä maa ole jaettu oikealla tavalla, 
mutta että naapurikylienkään välillä vielä ei ole suori
tettu maanmittausta. Tästä johtuu, ettei meillä ole nou
datettu maanjärjestelyä, maapalaset sijaitsevat hajallaan 
ja kaukana. Aro- ja kuivaperäisillä alueilla näemme 
hyvin suuria kyliä, joku tuhat taloa... ja viljelysmaat 
ovat monta virstaa kylästä. Mitä kauempana pelto on 
asuntopaikasta, sitä kalliimmaksi tulee sen muokkaus, ja

1 Toukokuussa v. 1925.
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sitä huonommin sitä muokataan. Professori Tshajanov 
on laskenut paljonko maksaa ruplissa koko työ kaura
maa- desjatiinalta, joka sijaitsee lähellä taloa ja siitä 
muutaman virstan etäisyydessä. Saatiin hyvin mielen
kiintoinen taulukko, joka antaa aihetta vakavaan ajat
teluun.

Tässä laskelma:

Pellon etäisyys talosta.

0.....................................................
100 syltä................................................
t virsta ................................................
2 virstaa .................................... . .
a » .........................................
4 » ................................................
5 » ........................................ ... .
6 > .........................................

Ihmis- ja he- 
vostyön arvo 

ruplissa.
23 rpl. — kop.
23 » 50 »
27 » — »
31 » 80 »
37 » 40 »
44 » 10 »
55 » 90 »
68 70 »

Taulukosta näkyy, että kuuden virstan etäisyydellä 
tulee pellon muokkaus maksamaan kolme kertaa enem
män kuin talon lähellä. Mutta aroalueilla maa on vielä 
kauempana. Taistelulle maiden kaukana sijaitsevaisuutta 
vastaan, on välttämätöntä toteuttaa järjestely ja suurten 
kylien jakaminen pikkukyliin ja lohkotiloihin.

Kuinka edullista talonpoikaistaloudelle on maanjär- 
jestelyn toteuttaminen, osoittaa seuraava tapaus. Sama
ran läänissä maa- asiaintuntijat, tutkivat talonpoikaista- 
loutta ennen maanjärjestelyä ja jälkeen maanjärjestelyn. 
Asiantuntijat laskivat, että vuodessa kaikkia maatalous- 
työmatkoja. tässä taloudessa ennen maanjärjestelyä oli 
1.898 virstaa, mutta maanjärjestelyn jälkeen 474 virstaa. 
Laskemalla yhden virstan matkan hinnan 3 kopeekaksi, 
laskettiin, että ennen maanjärjestelyä pelkät matkat 
maksoivat 56 ruplaa 95 kop. vuodessa, mutta jälkeen 
maanjärjestelyn—14 ruplaa 22 kopeekkaa, mikä on neljä 
kertaa vähemmän.

Tällaisia esimerkkejä voisi esittää hyvin paljon. Mutta 
ilman niitäkin on selvää, että maanjärjestely on kaikkein 
tärkein keino taistelussa uuden maatalouden puolesta.
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Maanjärjestelykysymys oli esillä III: ssa koko Liittoa 
käsittävässä Neuvostojen edustajakokouksessa ja siellä 
hyväksyttiin tämän kysymyksen johdosta seuraava 
päätös:

„Katsoen siihen, että siirtyminen järkiperäiseen talou
den hoitoon maalla on ensi kädessä yhteydessä maanjär- 
jestelyn toteuttamisen kanssa pidetään välttämättömänä:

1) Saattaa maanjärjestelytyö loppuun tärkeimmillä 
alueilla kymmenvuotiskautena; 2) ottaa valtion makset
tavaksi talonpoikaisten köyhimmän osan maanjärjestely- 
työt, myöntää jo kuluvana vuotena tähän tarkoitukseen 
kolme miljoonaa ruplaa; 3) hyväksyä myönnettäväksi 
kuusi miljoonaa ruplaa talonpoikaistolle luottoa maan- 
järjestelytöihin, lisätä ja helpottaa vastaisuudessa tähän 
tarkoitukseen annettavaa luottoa ja pidentää luottoaikaa“.

Tätä määräystä Neuvostovalta jo täyttää. V. 1925/26 
tulee järjestellyksi jo 13 miljoonaa desjatiinaa maata.

Maanjärjestelyyn on hallitus myöntänyt 9 miljoonaa 
200 tuhatta ruplaa. Sitäpaitsi on köyhimmän tatonpoi- 
kaiston maanjärjestelyyn myönnetty 3V2 miljoonaa rup
laa. Köyhälistön maanjärjestely tulee toimitettavaksi 
maksutta.

On suurennettu luottoa maanjärjestelyä varten maa- 
talouskeskuspankin välityksellä 26 miljoonalla ruplalla.

Siemenistä, hevosista traktoreista ja maatalouskoneista.

Meidän takapajuisuutemme näkyy kaikessa, siemenis
säkin. Sen takia, kun me kylvämme pellot puhdistamat- 
tomilla siemenillä tai siemenillä, jotka eivät sovi kysy
myksessä olevaan maahan tai ilmastoon, huonoilla sieme
nillä, me menetämme joka vuosi jokaiselta desjatiinalta 
kymmenen — kaksikymmentä puutaa sadosta. Ja koko 
maasta se tekee satoja miljoonia puutia viljaa.

Nenvostojen III:s edustajakokous sen vuoksi päätti:
„Ryhtyä toimenpiteisiin parempien siementen tuotan

non lisäämiseen ja kartuttamiseen satoisuuden yleisessä
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nostamlstarkoituksessa ja taistelun talonpoikain peltojen 
rikkaruohoisuutta vastaan. Rajoittumatta tähän tarkoi
tukseen jo myönnettyihin varoihin (2,170,000 ruplaa) 
tunnustaa välttämättömäksi vastaisen lisätyn työn tällä 
alalla niin valtion kuinkooperatiivitoiminnankin puolelta".

Meillä on 40 prosenttiin asti hevosettomia taloja. 
Talonpoikaistalouksien siirtäminen ja niiden varustami
nen siemenillä, ei vielä ratkaise kysymystä kokonaisuu
dessaan. Sentähden Neuvostovalta asetti ensisijaiseksi 
taistelutehtäväksi köyhälistön auttamisen, auttamalla 
hevosetonta hankkimaan hevosen tai muokkaamaan maan
sa, yhdessä toisten köyhien kanssa, traktorilla. Maata- 
lousasiain kansankomissaariaatin suunnitelma edellyttää 
mitä pikaisinta hevoskasvatusta paikkakunnilla. I-levos- 
hoito, astutuskamppailun käyminen, hevoshoitokoopera- 
tiivien kaikinpuolinen tukeminen ja lopuksi 700 tuhatta 
päätä käsittävän työkarjamäärän tuonti toisilta alu
eilta,— tämä on välttämätöntä tehdä lähimpien viiden, 
kuuden vuoden kuluessa.

Tässä tulee talonpojalle avuksi myöskin tekniikka ja 
teollisuus. V. 1924/25 tuotiin katoalueille ja annettiin 
talonpoikaistolle pitkäaikaisella luotolla tuhannen trak
toria. Traktorit tekivät syksy- ja kevättöitä ja täysin 
tyydyttivät talonpoikain toiveet. Nyt tulee talonpojilta 
kymmeniä tuhansia traktoritilauksia. Me tuotamme trak
toreita osaksi ulkomailta, osaksi valmistamme niitä 
omissa tehtaissamme. Neuvostojen edustajakokous päätti 
tyydyttää talonpoikain traktoritarpeen. Ja tätä päätöstä 
jo täytettään. Ulkomailta on tilattu 20 tuhatta traktoria. 
Osa niistä on jo saapunut Liittoomme, loput tullaan tuo
maan vuoden 1926 kuluessa, ja rinnan tämän kanssa 
laajenee myös traktorien valmistaminen omassa maassa.

Siis meidän ei tarvitse tuoda paljon hevosia, vaan 
enemmän »teräs hevosia" — traktoreita (traktori on 
25 - hevosvoimainen, se on, sen voima vastaa 25 hevosta). 
Traktori soveltuu hyvin käytettäväksi arolääneissämme. 
Mutta täysin sopiva se on keskilääneissäkin. Vaati
matta ravintoa, kuluttaen vain polttoainetta, pääasiassa
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petroolia, voi traktori suorittaa kaikki työt —kynnön, 
carhitsemisen, kuormien vedon. Se käyttää puima
konetta, on moottorina myllyssä, sähköasemalla, pump- 
paa veden viljelysmaiden kastelua varten j. n. e. 
Mutta yksin hevosilla ja traktoreilla ei myöskään tulla 
toimeen.

Tarvitaan muutakin maatalouskalustoa. Siihen kuuluu 
aurat, rautaset karhit, kultivaattorit, rivikylvökoneet, 
kitkijät, mättäiden tasottajat, viljan puhdistus- ja kor- 
jauskoneet j. n. e.

Koko Liittoa käsittävä neuvostojen edustajakokous on 
vahvistanut maatalouskaluston hankintasuunitelman.

Maatalouskoneiden ja työkalujen hinnat ovat varsin 
kohtuulliset. Tehtaamme, jännittäen kaikki voimansa, 
tekevät nyt työtä valmistaakseen suuren määrän maata
louskalustoa, voidakseen täysin tyydyttää talonpoikaisten 
kysynnän. Lisäksi tilataan maatalouskalustoa ulkomailta.

Mitä enemmän teollisuutemme tuottaa koneita ja 
työkaluja maataloutta varten, sitä nopeammin maanvil
jelyksemme alkaa tuottaa suurempia satoja.

V. 1925/26 talonpoikaistalouksille maatalouskoneiden 
hankintaan myönnetyt määrärahat nousevat 150 miljoo
naan ruplaan. Sitäpaitsi koneiden ostoa varten annet
tava luotto tulee lisättäväksi 40 miljoonaan ruplaan.

Maatalousluotosta.
Maatalous uusilla perusteilla täytyy välttämättä 

kooperoitua, se on, yhdistyä yhteistä talouden hoitoa 
varten suuriksi kollektiiveiksi. Yhdellä kertaa tätä ei 
saavuteta. Täytyy alkaa vähästä — liittyä yhteen jonkun 
tehtävän suorittamista varten. Esimerkiksi koneiden 
ostoa varten yhdistyä koneyhtiöksi, liittyä yhteen hyvien 
siementen kasvattamista varten, hevosten kasvatusta ja 
puutarhaviljelystä varten j. n. e. Yhteen liittymällä 
(kooperoitumalla) siirtyy maatalous vähitellen uuteen, 
kooperatiiviseen, kulttuuriseen järjestelmään ja ainiaaksi 
hävittää takapajuisuuden ja tietämättömyyden.

2*
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Erikoisen välttämätöntä on köyhien ja keskivarakkai
den yhteenliittyminen. Maatalousluotolla on suuri merki
tys talonpoikaistalouksien kooperoitumiselle. Neuvosto
jen edustajakokous päätti tämän kysymyksen johdosta 
järjestää halpaa luottoa talonpojille niin, että talonpojat 
saisivat rahaa pienellä korolla.

Luotto on pitkäaikainen, jotta talonpojat, jotka lainaa
vat rahaa saattaisivat panna ne talouteen vuodeksi, 
puoleksitoista. On päätetty ottaa talonpoikaistalletuksia, 
se on, talonpoikaissäästöjä talletettavaksi luottoytiöihin 
siten, että talletussalaisuus säilyy. Siis, jos kansalainen 
Volkov tallettaa 100 ruplaansa, niin tästä ei kukaan 
naapuri saa tietää.

Luottoa annetaan ja täytyy antaa pääasiassa köyhille 
ja keskivarakkalle talouksille, että ne nopeammin 
nousisivat.

Neuvostojen edustajakokouksen määräyksellä on 
maatalousluottoa talonpoikaistolle lisätty sadalla miljoo
nalla ruplalla. Summa on melkoisen suuri. Mutta 
näiden varojen täytyy olla käytteenä, jolla nostetaan 
itse talonpoikaisten joukkosäästöjä. Talonpoikaistolle on 
edullista antaa säästönsä säilytettäviksi (prosentilla) 
maatalousluottoyhtiöille. Sitäkin suuremmalla syyllä, 
kun laki takaa talletussalaisuuden. Neuvostojen edusta
jakokous erikoisesti viittaa välttämättömyyteen vetää 
mahdollisimman paljon talletuksia kooperatiivitoimintaan.

Metsätaloudesta.
Maamme ei ole ainoastaan maanviljelysmaa, mutta 

myöskin metsämaa. Meillä on äärettömiä metsäalueita. 
Kaikkiaan on SSSRtssä metsiä yli 800 miljoonaa desja- 
tiinaa. Tästä alueesta lasketaan olevan kelpaavia metsiä, 
se on puutavaran hakkaukselle, valmistukselle ja myyn
nille sopivia, vähintään 500 miljonaa desjatiinaa

Kaikki metsät vallankumouksen aikana kansallistu- 
tettiin, se on muutettiin valtion omaisuudeksi. Kansal- 
listutetuiksi tulivat kaikki rne-sät, jotka ennen kuuluivat
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kruunulle, tilanomistajille, luostareille, hallitukselle, 
1 äänitykseen, kauppiaille ja talonpojille.

Se että metsät, kuten oli laita ennen vallankumousta, 
olivat paloiteltuina, että näissä metsissä toimitettiin 
ryöstöhakkausta, ottamatta lukuun koko kansantalouden 
etuja kokonaisuudessaan, metsien täydellinen hävittämi
nen vähämetsäisillä alueilla — kaikki se pakotti neuvos
tohallituksen liittämään metsät yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Kaikkien metsien kansallistutfaminen teki mahdolliseksi 
yhtenäisen metsätalouden hoidon koko SSSR: ssä, se on 
teki mahdolliseksi estää metsien hävittämisen, suorittaen 
niiden hakkauksen siten, että se tapahtuisi metsän lisä
kasvun kustannuksella, metsäalueen lisäämisen vähämet
säisillä alueilla j. n. e.

Mutta hyvien puolien rannalla oli kaikkien metsien 
kansallistuttamisella, mukaanluettuna talonpoikaismet- 
sätkin, huonotkin puolensa.

Meidän maamme on puu-maa. Puulla on maalais- 
väestön elämässä suunnaton merkitys. Ihminen syntyy 
ja asuu koko ikänsä puisessa talossa, nukkuu puisessa 
sängyssä, syö puulusikalla, tekee työtä puisilla työka
luilla, kulkee puisilla kärryillä ja menee hautaan pui
sessa arkussa. Ilman puuta on elämä mahdotonta, eikä 
voida nostaa ja kehittää maataloutta.

Ennen vallankumousta oli talonpoikaismetsiä (VSPNT-n 
alueella) lähes 14 miljoonaa desjatiinaa. Ne myöskin 
tulivat kansallistetuiksi. Talonpoikain metsänsaantia 
vaikeutti metsäaparaatissa vallitseva virkavaltaisuus ja 
suuri virastohitaus. Monilla paikkakunnilla täytyi talon
poikaisten omavaltaisesti hakata metsää. Tällöin olivat 
välttämättömiä sakot ja rangaistukset tuomion perus
teella. Talonpojat katselivat valtion metsiä kuten vierasta 
hyvää, josta täytyy siepata itselle.

Tilanne tietyisti ei ollut hyvä, vaan vahingollinen 
sekä talonpojille että metsille.

Tätä kipeätä kysymystä alettiin käsitellä valtioeli
missä. Neuvostovalta tuli talonpojille avuksi ja päätti 
jakaa valtion metsävarastosta paikallista merkitystä
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olevia metsiä ky läyhdys kuntien käytettäviksi. Pai
kallista merkitystä omaavilla metsillä käsitetään met
siä, jotka aikaisemmin olivat talonpojilla, metsiä, 
jotka kiilana pistävät talonpoikain maihin, ja metsiä, 
jotka rajautuvat kyliin ja voidaan eroittaa valtion 
varastosta tuottamatta vahinkoa maan yhteiselle met
sätaloudelle. Kolme vuotta sitten alkoi paikallista 
merkitystä omaavien metsien jako ja luovutus kylä- 
yhdyskunnile, mutta tämä työ ei ole käynyt riittävän 
nopeasti.

Ja sentähden lii Yleisliittoa käsittävä Neuvostojen 
edustajakokous päätti:

Tunnustaa välttämättömäksi lopettaa elokuun 1 päi
vään v. 1925 paikallista merkitystä olevien metsien luo
vuttamisen talonpojille, velvoittaen paikalliset toimeen
panevat komiteat keskuksen varoista saatavalla mah
dollisella rahatuella turvaamaan tämän päätöksen käy
tännössä toteuttamisen; niillä alueilla, missä paikallista 
merkitystä olevien metsien lohkaisu ei tyydytä talon
poikaisten puutarvetta, ryhtyä toimenpiteisiin metsä
alueiden lisälohkomiseen kaikkialla, missä se näyttää 
mahdolliselta; metsättömillä alueilla järjestää varastoja 
tarkoituksella hankkia talonpoikaistolle puuainetta kohtu- 
hinnalla".

Neuvostovallan korkeimman elimen päätös on toteu
tettu käytännössä. Lokakuun l päivään v. 1925 oli val
tion metsävarastosta siirretty paikallista merkitystä 
omaaviin metsiin 24 miljoonaa 508 tuhatta 200 desjatiinaa. 
Siis, melkein kaksi kertaa enemmän kuin talonpojilla 
oli ennen vallankumous!a. Sivumennen mainittakoon, 
että talonpojille luovutettu metsäalue ylittää Saksan 
koko metsäalueen.

Mutta tässä ei ole vielä kaikki. Paikallista merki
tystä omaavien metsien jakaminen jatkuu. Lisäalueita 
tulee jaettavaksi «kaikkialla, missä se näyttää mahdol
liselta", ja missä talonpojilla on kova puute metsistä.

Pitkin koko tasavaltaa järjestetään metsävarastoja, 
joista tulee myytäväksi talonpojille puuainetta kohtu-
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hinnalla. Valtion varastosta tulee metsää annettavaksi 
talonpojille ensi sijassa. Maksu kannolta pienenee. Ote
taan käytäntöön kantojen vähittäismaksu. Valtion met
sistä annettavien metsien luovutus järjestys tehdään 
yksinkertaisemmaksi.

Nämä määräykset sen lisäksi, että ne antavat talon- 
poikaistolle paikallista merkitystä omaavia metsiä käy
tettäväksi ja täydelliseen isännöimisvaltaan, huojentavat 
puuaineen saantia valtion metsävarastosta alennetulla 
hinnalla ja ensi sijassa.

Siis, tältäkin puolen neuvostovalta turvaa talonpoi- 
kaistolle talouden kehityksen ja nousun.

Talonpoikaista sai käytettäväkseen kymmeniä miljoo
nia desjatiinoja metsää. Näitä talonpoikaismetsiä täy
tyy kyläyhteiskunnan suojella, täytyy järkevästi hoitaa 
metsätalouttaan, sallimatta liikanaista hakkuuta; oikein 
järjestää puuaineen jako väestön keskuudessa, ettei köy
hälistö kärsisi vääryyttä; järjestää puuaineen koopera- 
tiivinen jalostus; laajentaa metsäalueita, kehittämällä 
metsän hoitoa ja metsäistutusta, — ja paljon muita tehtä
viä metsätalouden alalla. Kaikkien näiden kysymysten 
ratkaisuun paikkakunnilla tulee talonpoikaisnaisen ottaa 
mitä toimeliaimmin osaa.

Taistelu kuivuutta ja katoja vastaan.
Meidän takapajuinen taloutemme on kovin avuton 

luonnonvoimien aiheuttamissa onnettomuuksissa. Kun 
tulee kuivuus, tuhoontuu koko sato. Mutta kuivuutta 
vastaan voidaan ja täytyy taistella.

Vuoden 1921 nälkä ja vuoden 1924 kato osoittivat, 
että vain talouden huonon järjestämisen ja maan huonon 
muokkauksen vuoksi tuhoontuvat sadot kuivuudesta. 
Siellä missä oli käytännössä monivuoroviljelys, missä 
oli kylvetty kuivuutta kestävällä siemenellä, siellä pellot 
kestivät kuivuuden ja antoivat sadon.

Taisteluun vuoden 1924 sadon seurauksia vastaan 
kulutti hallitus yli 100 miljoonaa ruplaa. Ja katoalueille
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on viimevuosina myönnetty yli 100 miljoonaa puutaa 
siemenlainana. Taistelu kadon seurauksia vastaan tulee 
kalliiksi. Tämä taistelu pelasi aa miljoonia talonpoikia 
nälkäkuolemasta, mutta ei pelasta uudelleen toistuvalta 
kadolta.

Sentähden hallitus päätti (toukokuun 26 p. 1925) jär
jestää «erikoisen kuivuutta vastaan taistelemisrahaston“.

Rahasto muodostetaan kolmen vuoden kuluessa 77 
miljoonan ruplan suuruiseksi. Rahat myöntää hallitus 
valtion rahastosta.

Tätä rahastoa käytetään kestävän talonpoikaistalo u- 
den muodostamiseen kuivilla alueilla. Tästä rahastosta 
tulee myönnettäväksi lainoja maanjärjestelytyöhön, asut
tamiseen, kastelukanavien kaivamiseen ja kaikenlaisiin 
muihin parannustöihin heinän viljelykseen, monivuorovil- 
jelyksen järjestämiseen, vakovilj elykse en, karjan
hoidon kehitykseen, kaikenlaisten kuivuutta kestävien 
kasvien siemeniin, erilaisten maatalouskoneiden ja työ
kalujen ostoon ja muihin. tarpeisiin, jotka ovat yhtey
dessä kestävän maatalouden kanssa kuivuudesta kärsi
villä paikkakunnilla.

Yhtenäisestä maatalousverosta.
Kirjasen alussa jo osoitimme, minkälaisia veroja ja 

maksuja tsaarihanitus kiskoi talonpojilla. Korkeat tsaa
rin verot eivät antaneet mahdollisuutta maatalouden 
kehittämiseen. Neuvostovalta pyrkii siihen, että maatalous 
mahdollisimman pian nousee. Sentähden vuonna 1925 
vähennettiin yhtenäinen vero 240 miljoonaan ruplaan. 
Mutta nämäkään rahat eivät kokonaan mene valtiolle, 
vaan 100 miljoonaa niistä jää volosteille paikallisiin 
menoihin, koululle, sairaaloille, tienrakennukseen yms.

Vuonna 1924 ei talonpojilla riittänyt viljan myyn
nistä saatu raha yhtenäisen veron suorittamiseen. Vuonna 
1925 kannettiin yhtenäinen vero helposti ja talonpojille jäi 
vielä ylijäämänä rahaa yli 300 miljoonaa ruplaa.

Vuonna 1926 ei veronkannossa tule suuria muutoksia.
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A. I. Rykov selostuksessaan Leningradin neuvostossa 
maalisk. 3 p: nä 1926 sanoi, että yhtenäinen vero tule
vana vuonna ei suuruudeltaan tule lisääntymään. Tulee 
ainoastaan tehtäväksi korjauksia. Tänä vuonna ei ole 
verotettu semmoisia talouden aloja kuin karjanhoito, 
mehiläishoito, viini tarhanhoito yms. Mutta monin paikoin 
ne ovat kehittyneet suuressa mitassa ja antavat suuria 
tuloja. Vuonna 1926 asetetaan näille maatalouden haaroille 
yhtenäinen vero siellä, missä niillä on teollisuusmainen 
merkitys, se on antavat suuren määrän tuotteita myy
täväksi.

Lisäkylvöalue, joka tänä vuonna on kynnetty yli sen 
mitä viime vuonna oli, joutuu myös verotettavaksi. Rik
kaille talouksille pannaan enemmän veroa. Vero tulee 
olemaan tulovero, mitä enemmän tuloja on rikkaalla 
taloudella, sitä enemmän siltä tulee otettavaksi veroa.

Yksi viides osa (20 prosenttia) kaikista 
talonpoikaistalouksista tulee kokonaan ve
rosta vapautetuksi. Siis, köyhimmät talou- 
d e t vapautetaan verosta.

Keskivarakkaalta tulee kannettavaksi samanlainen 
vero kuin vuonna 1925. Paikallinen verotus, kaikenlai
set maksut ankarasti kielletään • Neuvostojen Hl:unen 
edustaj akokouksen päätöksellä.

Maan vuokrauksesta, päivätyöläisten palkkauksesta 
ja muista Neuvostovallan määräyksistä.

Maaseudulla on ollut ja muutamissa paikoissa on nyt
kin, joitakin jätteitä elintarvepakko - oton ajoilta. Uutta 
talouspolitiikkaa ei vielä täysin käsitetä maaseudulla. 
Ei kaikkialla vielä ymmärretä, että maatalouden kehit
tymiselle on tarpeen taloudenhoitovapaus, eikä hallin
nollinen painostus.

Neuvostojen III edustajakokous päätti tässä kysy
myksessä hävittää „sotakommunismin“ jätteet maaseu
dulla, se on poistaa kalkki, mikä ehkäisee maatalouden 
kehitystä. Saattaa käytäntöön uuden talouspolitiikan
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maaseudulla siten, kuin se on otettu käytäntöön kaupun
gissa.

«Tarkoituksella saada maan käyttö paremmaksi ja 
auttaa köyhälistöä, jolla ei varojen ja kaluston puutteen 
vuoksi ole mahdollisuutta muokata maataan, poistaa 
esteet siihen, että talonpojat voivat laajemmin käyttää 
oikeutta antaa maata vuokralle kahteen kylvövuorooD asti 
moni vuoroviijelyksen ollessa ja korkeintaan 12 vuodeksi 
kolme ja neli- vuoroviijelyksen ollessa.

Kylvöalue ei meillä vielä ole päässyt ennen sotaa 
olleeseen laajuuteen. Paljon maata on viljelemättömänä. 
Hevosettomat köyhät eivät toistaiseksi voi muokata maa- 
palstojaan. Köyhälistöllä täytyy olla hyötyä mastaan. 
Valtiolle on välttämätöntä kylvöalueen laajentaminen. 
Vuokraus, jonka Neuvostojen edustajakokous päätti, tuo 
hyötyä köyhälistölle, leskille, puna-armeijalaisten vai
moille, jotka voivat nyt maastaan saada vuokramaksun.

Toinen laki — päivätyöläisten palkkauksesta maata
loudessa — tuo myöskin suurta hyötyä köyhälistölle. 
Sillä maaseudulla on meillä nyt työttömiä.

Päivätyöläisiä palkattiin maaseudulla ennen tätä lakia
kin. Mutta palkkaus oli salainen, sukulai
suuden varjolla yms. Tämä asetti palkkautuvat 
köyhät vaikeaan asemaan. Nyt kun päivätyöläisten palk
kaus toimitetaan laillisessa järjestyksessä, ovat kulakit 
ja varakkaat asetettu silmälläpidon alaisiksi, etteivät 
lie sortaisi päivätyöläisiäpalkanmaksussa, 
työajan piituudessa yms.

Neuvostojen edustajakokous päätti myöskin osoittaa 
apua, kannatusta niille työtätekevien talonpoikain talouk
sille, jotka ottavat käytäntöön uusia maanmuokkausta- 
poja, uusia viljelys-, uusia, parempia taloudenhoitotapoja.

Neuvostovallan politiikkaa tullaan johtamaan jajohde- 
taan siten, että annetaan todellista apua (matalousluoton, 
siemenlainojen, veroista vapauttamisen, hevosiin ja maa- 
talouskalustoon luottoa hankkimisen kautta) köyhille ja 
keskivarakkaille talouksille, että parannetaan niiden 
asemaa auttamalla poliittista ja kulttuurista kasvua.
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Kaikki nämä päätökset helpoittavat maatalouden 
kehitystä. Jo tänä vuonna, jolloin oli hyvä sato, on talon- 
poikaistalouksilla suuria viljan ylijäämiä, jotka voidaan 
myydä, ja sitten ostaa kaupunkitavaroita. Myydessä vil
jaansa on talonpoika kiinteässä yhteydessä markkinain 
kanssa — sekä kotimaisten että ulkoisten. Talonpoika ja 
talonpoikaisnainen huolehtivat siitä että edullisimmin 
möisivät ylijäämänsä.

Viljan viennistä ulkomaille.
Minkätähden meidän täytyy viedä viljaa ulkomaille? 

Maataloutemme ei voi menestyksellisesti kehittyä ilman 
ulkomaisia markkinoita. Kuvitellaanpa hetkinen, että 
nyt esimerkiksi emme veisi yhtäkään puu taa viljaa ulko
maille. Viljan ylijäämästä, 800 miljoonasta puudasta, me 
kotimaassa runsaasti käyttäessä kulutamme 400 miljoo
naa puutaa jälellc jää 400 miljoonaa. Mitähän sen kanssa 
on tehtävä? Eihän sitä kukaan osta. Vilja tulee ole
maan kuolleena kapitaalina talonpoikaistaloudessa. Mutta 
talonpoika tarvitsee rahaa maataloustyökalujen ja konei
den uudistamiseen, tarvitsee rahaa suolaan, sokeriin, petro
liin, kankaisiin. Muodostuu tukala tilanne, tai kuten oppi
neet sanovat, maatalouskriisi. Ja kun kerran talonpoikais- 
tolla on vähän rahaa teollisuustavaroiden ostoon, niin 
ennemmin tai myöhemmin teollisuudessakin tulevat tavarat 
makaamaan toimettomina, teollisuudessakin tulee kriisi ja 
yleinen taloudellinen kriisi maassa. Kuten nähdään, voi 
kriisi aiheutua ei vain kadosta vaan hyvästä sadostakin, jos 
ei löydetä oikeata järjestettyä ulospääsyä viljanylijäämälle.

Tulemme viljanvientikysymyksen toiseen puoleen. 
Meillä on tavaranälkä. On puute ei vain kangastuot- 
teista, vaan maatalouskoneistakin ja työkaluista. Me 
haluamme, että maatalous meillä menestyksellisesti kehit
tyisi. Tätä varten on välttämätön, ei ainoastaan mark
kina maataloustuotteiden myntiä varten, mutta myöskin 
se, että otetaan käytäntöön maanviljelystarkoituksiin 
täydellistytettyjä maataloustyökaluja ja koneita, varsin-
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kin traktoreita. Teollisuutemme ei ennen sotaa eikä 
nykyäänkään ole voinut eikä toistaiseksi vielä voi val
mistaa niin paljon työkaluja ja koneita, että maatalous 
tulisi niillä täysin toimeen. Missä on ulospääsy? Täy
tyy tuoda niitä ulkomailta. Tästä tulee suuri hyöty 
talonpoikaistolle.

Mutta koneiden, työkalujen ja muiden talonpoikaistolle 
tarpeellisten tavaroiden tuonti ulkomailta ei ole niin 
yksinkertaista.

Ostettaessa ulkomailta koneita ja muita tavaroita 
täytyy maksaa ulkomaalaisille tehtailijoille puhtaalla 
kullalla tai ulkomaalaisella valuutalla (rahalla). Ja 
kumpaakin meillä on vähän. Että saataisiin ulkomaa
laista valuuttaa täytyy myydä ulkomaisilla markkinoilla 
raaka-aineitamme, viljaamme yms. Niitä täytyy viedä 
ulkomaille.

Ilman ulkomaille vientiä ei voi olla ulkomailta tuon
tiakaan. Se on laki, jota toistaiseksi emme pysty muut
tamaan.

Ei voi olla huomioon ottamatta vielä yhtä tavatto
man tärkeätä seikkaa. Ennen sotaa Venäjä joka vuosi 
vei suuren määrän viljaa ja raaka - ainetta ulkomaille. 
Länsi-Euroopan markkinoilla totuttiin venäläiseen vil
jaan ja raaka - aineeseen. Venäläisillä maataloustuotteilla 
oli hyvä menekki ulkomaisilla markkinoilla. Tsaarin 
sodan aikana ja vallankumouksen aikana me menetimme 
ulkomaiset markkinat. Viljan päähankkijaksi Länsi - 
Euroopalle tuli Ameriikka. Ilman ulkomaisia markki
noita viljaamme varten emme voi nopeasti kehittyä. 
Sentähden meidän täytyy nämä markkinat uudelleen 
„vallata“. Vallata ei sodan julistamisen mielessä, ase 
kädessä, vaan vallata rauhallista tietä, lisäämällä kaup
paa ulkomaiden kanssa, nopeammin viemällä viljaa nope
ammin kuin Ameriikka) viemällä parhaimman laatuista 
viljaa (parempaa kuin ameriikkalainen) vieläpä ehkä 
alkuaikoina myymällä halvemmalla (kopeekan, puoli 
kopeekkaa puudalta) viljaamme, halvemmalla ameriikka- 
laista.
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Kaupungin teollisuudesta ja tavaranälästä.
Kaupungin teollisuutemme on kiinteässä yhteydessä 

maatalouden kanssa. Maatalouskin riippuu teollisuudesta. 
Jos teollisuus kehittyy huonosti, vaikuttaa se heti kohta 
maatalouteen. Esimerkiksi vuosina 1919 ja 1920 oli 
teollisuutemme hyvin vaikeassa asemassa. Se tuotti 
hyvin vähän. Tämä tilanne vaikutti maatalouteenkin. 
Maatalous alkoi myös näinä vuosina mennä kovin alas. 
V. 1921—22 alkoi teollisuutemme nousta. Teollisuuden 
jälessä alkoi kasvaa maatalouskin. Tämä onkin ymmär
rettävää. Mitä enemmän teollisuus tuottaa tavaroita 
talonpojille, sitä enemmän on talonpojilla pyrkimys tuot
taa enemmän viljaa myytäväksi, voidakseen enemmän 
ostaa kaupunkitavaroita. Mutta toisaalta, mitä enemmän 
teollisuus kehittyy sitä enemmän laajeneevat kotimaiset 
markkinat talonpoikain viljalle.

Viimeisinä kolmena vuotena on teollisuutemme nope
asti kehittynyt. Tavarain valmistus on lisääntynyt. 
Esimerkiksi tekstiiliteollisuus valmisti 1922—23 581 mil
joonaa 400 tuhatta metriä kangasta, vuonna 1923 — 24— 
836 miljoonaa metriä, mutta vuonna 1924—25—jo 1 mil- 
jaardi 300 miljoonaa metriä sitsiä. Vuonna 1926 on 
aijottu valmistaa 1 miljaardi 400 miljoonaa metriä. Tai 
toinen esimerkki. Tehtaamme valmistivat maatalousko
neita vuonna 1922—23 — 11 miljoonaa 849 tuhannen 
ennen sotaa olleen ruplan arvosta, vuonna 1923—24— 
18 miljoonan ennen sotaa olleen ruplan arvosta, vuonna 
1924—25 — 38 miljoonan 604 tuhannen ennen sotaa olleen 
ruplan arvosta, mutta vuonna 1925—26 — arviolta 70 mil
joonan ruplan arvosta. Se on, vuodesta 1922 on maa
talouskoneiden tuotanto meillä lisääntynyt yli kuuden- 
kertaiseksi. Otammepa minkä teollisuusalan tahansa, 
niin näemme aina tuotannon lisääntymistä. Tavaroita 
on tänä vuonna paljon enemmän kuin niitä oli viime 
vuonna. Joka päivä lisääntyy markkinoille laskettavien 
tavarain määrä. Ja kuitenkin on meillä tavaranälkä, 
tavaran puute markkinoilla.
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Mikähän arvoitus tässä on ? Asia on niin, että nyt 
meillä on hyvä sato. Talonpoikaistolla on paljon viljan, 
pellavan, karjan, voin ja kaikenlaisen raaka-aineen myyn
nistä saatuja varoja. Paljon enemmän kuin viime vuonna. 
Talonpoikaisten ostokyky on kasvanut siinä määrin \ 
että sitä ei voida tyydyttää teollisuuden valmistamilla 
tavaroilla. Huolimatta siitä, että teollisuustavaroita on 
enemmän kuin ennen.

Siis tavaranälkä on taloudellisen kasvumme tauti, 
jonkunlainen jälkeen jääminen, teollisuutemme kehityk
sessä verrattuna maatalouteen. Toisin sanoen, hyvä 
sato pani teollisuudellemme sellaisia vaatimuksia ja 
niin lyhyessä ajassa, ettei teollisuus heti voinut niitä 
täyttää.

. xMitä tehdään tavaranälkää vastaan taistelemiseksi?
Ennen kaikkea tietysti on tärkeintä, että teollisuus 

kehittyy, että se voi valmistaa vielä enemmän tavaroita. 
Tähän tähtäävät koko Liittoa käsittävän kommunistisen 
puolueen viimeisen XIV: nnen puoluekokouksen päätök
setkin. Kaikki tehtaat ja teollisuuslaitokset on pantu 
käyntiin. Kaikki ovat täysin kuormitetut työllä. Koneita 
käytetään valmistamaan enemmän tavaroita. Rakenne
taan uusia tehtaita ja teollisuuslaitoksia. On myönnetty 
800 miljoonaa ruplaa uusien tuotantolaitosten rakenta
miseen vuonna 1926. Hallitus osoittaa suurta apua koti
teollisuuden harjoittajille, myöntäen heille helpotuksia, 
raaka-aineita. Kotiteollisuus on alkanut valmistaa mark
kinoille yhä enemmän tavaroita.

Tässä on peruslinja taistelussa tavaranälkää vastaan. 
Mutta tässä ei ole suinkaan kaikki.

Tavaranälän lieventämiseksi on jo alkanut tavarain 
tuonti ulkomailta. Tämä ulkomaisten tavarain tuonti, 
mikäli se auttaa taistelussa tavaranälkää vastaan, tulee

1 Täytyy ottaa huomioon se mistä puhuttiin tämän kirjasen 
alussa, ja nimenomaan, että talonpoikaisto maksaa veroja verrat
tuna tsaarin aikaan 1,400 miljoonaa ruplaa vähemmän; että 
360 miljoonan ruplan suuruinen vuokramaksu, joka ennen makset
tiin tilanomistajille, jää nyt talonpojille.
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jatkumaan edelleenkin. Samaan aikaan käydään päättä
vää taistelua keinottelua ja hintojen nostamista vastaan.

Talonpoikaisnaisen tehtävät maatalouden nostamisessa
Maaseudulla muodostavat talonpoikaisnaiset yli puo

let koko täysikasvuisesta työtätekevästä väestöstä. Sodan 
jälkeen olivat monet taloudet menettäneet miehiset työn
tekijänsä. Monien talonpoikaistalouksien johdossa oli 
nainen. Lokakuun vallankumous vapautti naisen poliitti
sesti. Oloissa, tavoissa tapahtui myöskin käänne. Talon- 
poikaisnainen astuu laajalle yhteiskunnallisen elämän 
tielle yhtäläisesti miesten kanssa. Mutta naisen talou
dellinen orjuutus on ielä olemassa.

Meidän maataloudessamme täytyy kaikki vielä nyt 
tehdä käsin. Kynnetään, karhitaan, kudotaan, niitetään 
puidaan, nyhdetään pellavat, loukutetaan ne yms.— 
kaikki tämä tehdään käsin maataloustyökaluilla. Mutta 
käsin tehty työ vaatii viisi ja kymmenenkin kertaa 
enemmän aikaa ja työtä, kuin konetyö. Tämä sama työ 
suoritettaisiin nopeammin, paremmin ja ilman raskasta 
työtä koneilla — puima-, leikkuu-, niittokoneilla ja trak
toreilla. Koneita on maataloudessamme tähän asti ollut 
hyvin vähän, ja koko työ on ollut suoritettava käsin. 
Sekä keväällä, että kesällä, syksyllä ja talvella varhai
sesta aamusta myöhään iltaan talonpoikaisnainen työs
kentelee taloudessa. On kokonaisia alueita, missä maa
taloutta hoidetaan poikkeuksetta naistyöllä, 34 läänissä 
oli vuonna 1922 1 miljoona 21 tuhatta 300 talonpoikais
talon tta ilman miehistä työvoimaa. Naistyötä käytetään 
kaikkialla. Muutamilla talouden aloilla melkein koko 
työ on talonpoikaisnaisella. Kotitalous on kaikki naisen 
harteilla. Puutarhan ja kasvitarhan hoidossa käytetään 
75 prosenttia naistyötä. Siipikarjan hoidossa ja maito
taloudessa nousee talonpoikaisnaisen työ 95 prosenttiin. 
Kaalien, kurkkujen ja muiden vihannesten, perunoiden 
yms. lajittelu ja käytettäväksi valmistaminen talveksi, 
kaikki se on talonpoikaisnaisten työtä. Lannan vedosta,
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kylvöstä ja sadon korjauksesta suorittavat talonpoikais- 
naiset 35 prosenttia. Polttopuiden hakkuusta ja vedosta 
30% ja heinänniitosta 40% myöskin suoritetaan naistyöllä. 
Kaikkea talonpoikaisnaisen työtä ei voi laskeakaan. 
Talonpoikaisnainen tekee työtä enemmän kuin mies, on 
laskettu, että miehellä on vuodessa 110 lepopäivää, 
mutta naisella 70. Miehen työpäivä on keskimäärin 
9 tuntia, mutta naisen 12 tuntia. Talonpoikaisnainen 
tekee työtä enemmän, mutta nukkuu vähemmän. Nukku- 
misaikaa tulee talonpoikaisnaiselle keskimäärin 7x/2 tun
tia, mutta miehelle - 8 tuntia. Talonpoikaisnaisen elämä 
kuluu työssä ilman iloa. Tämä työ on raskasta vieden 
paljon voimia ja lähes kaiken ajan.

Kuinkahan helpottuu talonpoikaisnaisen, köyhän ja 
keskivarakkaan, asema maataloudessa?

Niin kauvan kuin maatalous on takapajuinen, antaa 
alhaisia satoja, on olemassa kirottu kolmivuoroviljelys, 
maa muokataan sahralla, sato leikataan sirpillä, puidaan 
varstalla, niinkauvan tulee olemaan talonpoikaisnaisen 
taloudellista orjuutusta, koska takapajuinen maatalous 
vaatii enemmän työtä ja antaa vähemmän tuotteita.

Talonpoikaisnaisen täydellinen vapautuminen tapahtuu 
silloin, kun maatalous järjestetään uudella tavalla, kun 
otetaan käytäntöön monivuoroviljelys, kun pelloilla huri
see traktori, kun niitto-, puima-, elonkorjuu- ja harava- 
koneet ovat saaneet laajan jalansijan, kun ihmisen sijasta 
alkaa työskennellä kone, kun maatalous vähällä työllä 
antaa hyviä satoja.

Kumous maataloudessa toteutuu. Kuinka pian se 
menee eteenpäin, riippuu kokonaan talonpoikaisnaisesta. 
Maatalouden järjestämiseen uusille perusteille voi ja täy
tyy talonpoikaisnaisen tässä asiassa kulkea edellä 1 ja 
viedä mukanaan koko väestö.

1 Kulttuurihistoriasta me tiedämme, että monta tuhatta vuotta 
sitten oli maanviljelyksen keksinyt, järjestänyt ja johti sitä yksin
omaan nainen. Mies vasta vähitellen tuli vakuutetuksi metsäs
tyksen jättämisen välttämättömyydestä ja ryhtyi myöskin maata 
viljelemään
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Vallankumous on raivannut tien.
Neuvostovalta panee suurta huomiota maatalouteen.

Siitä, mitä tässä kirjasessa aikaisemmin puhuttiin, voi 
talonpoikaisnainen päästä varmuuteen, että kaikki työ- 
läis-talonpoikaishallituksen toimenpiteet tekevät täysin 
mahdolliseksi maatalouden uudelleen järjestämisen.

Kuinka on käytävä uudelleen järjestämään maata
loutta? Yhdellä kertaa ei kaikkea saada aikaan. Vuosi
satoja takapajulla ollutta talonpoikaistaloutta ei kolmessa 
tai viidessä vuodessa uudelleen rakenneta. Siihen vaa
ditaan kymmeniä vuosia. Alku on jo tehty, täytyy 
jatkaa. Tarkastakoon talonpoikaisnainen talouttaan ja 
kuunnelkoon agronoomia. Hän saa heti tietää, mitä on 
tehtävä. Hän näkee, että lehmää on edullisempi ruokkia 
apilalla, rehujuureksilla ja lantuilla kuin oljilla. Lehmä 
antaa enemmän maitoa. On siis harjoitettava heinän
viljelystä ja rehujuurikkaiden kasvatusta. Ollen lämpi
mässä navetassa talvella lehmä syö vähemmän ja antaa 
enemmän maitoa. Täytyy siis laittaa lämmin navetta. 
Edelleen, kolmi vuoro viljelyksen aikana ei voi laajasti 
viljellä rehukasveja ja heinää. Siis, täytyy siirtyä moni- 
vuorojärjestelmään.

Niinpä esimerkiksi talonpoikaisnainen Borisova, 38 vuo
tias, kyläneuvoston .jäsen ja TKK : n kanditaatti, Tuulan 
läänissä, järjesti itselleen yhdeksän vuoroisen viljelyk
sen. Hänestä ottavat esimerkkiä toisetkin talonpoikäis- 
naiset. Tov. Borisova johtaa keskusteluja ja lukee 
maatalouskirjoja. Lapsensa hän kasvattaa vallankumo
uksellisessa hengessä.

Uljanovin läänin talonpoikaisnaiset, kyläneuvoston 
jäsenet, järjestivät kolmen desjatiinan muokkauksen 
omin voimin. Näiden kolmen desjatiinan tuloilla jär
jestivät lastenseimen. Ja lastenseimet varsinkin kesäi
seen aikaan helpoittavat talonpoikaisnaisen asemaa.

Kevätviljat ovat meillä aina rikkaruohoisia ja niistä 
saadaan alhainen sato.

Jotta vältyttäisin rikkaruohoilta ja kohotettaisiin 
satoa, täytyy kevätkylvöpelto kylvää syksyllä talveksi,
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kyntää »paleltumaan". Agronoomitiede tuntee monta 
maatalouden parantamiskeinoa. Talonpoikaisnainen ei 
vielä tunne agronoomisia maatalouden hoitamistapoja. 
Talonpoikaisnaisen tulee käydä maatalouskerhoissa, missä 
agronoomit pitävät selostuksia. Talonpoikaisnaisen tulee 
käydä agronoomisilla palstoilla ja siellä omin silmin 
nähdä kuinka kynnetään ja kylvetään, mitä kylvetään 
ja kuinka kootaan satoa.' Siellä hän oppii hoitamaan 
talouttansa uudella tavalla.

Talonpoikaisnaisen täytyy aina muistaa, ettei mikään 
talous erillisenä voi nopeasti rakentua uusille perusteille. 
Yhtä taloutta varten ei voi ostaa traktoria, höyrypui- 
makone voi palvella muutamia kymmeniä talouksia, 
monivuoroviljelystä ei voida järjessää 2—3 desjatiinaile. 
Meijeriä taikka juustokeittimöä ei voi rakentaa yhtä 
taloutta varten, lastenseimi järjestetään kaikkia varten, 
hedelmäpuutaimisto voidaan kustantaa vain yhteisvoimin, 
viljaa on edullisempi myydä suurissa erissä — yhteisesti, 
tavaroita ja koneita on edullisempi ostaa samalla kertaa 
suurempi määrä.

Tästä näkyy, että maatalouden nousu voi tapahtua 
vain yhteenliittymällä—kooperoitumalla. Talonpoikais
naisen täytyy pyrkiä perustamaan kooperatiiveja ja, 
yhtiöitä (koneyhtiöitä, siemenviljelys-, hevoshoito-, puu
tarhanhoito- y. m. yhtiöitä). Vain kooperatiivin avulla, 
käy maatalouden uudelleen järjestäminen nopeasti ja 
tämän kautta talonpoikaisnaisen aseman huojentumi- 
n enkin.

Talonpoikaisnaiset ovat jo käyneet suureksi tekijäksi. 
Vuonna 1925 oli 246 tuhatta 702 talonpoikaisnais - dele
gaattia. Kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 1924. Kylä- 
neuvostoihin oli valittu 60 tuhatta talonpoikaisnaista. 
Volostien toimeenpanevain komiteain jäseninä VSFNT: ssa 
oli 1,200 talonpoikaisnaista. Maaseudun kulutusyhtiöiden 
jäseninä lasketaan olevan 377 tuhatta talonpoikaisnaista.

Tuhansia talonpoikaisnaisia työskentelee erilaisissa 
maakysymystä käsittelevissä elimissä, maatalouskoopera- 
tiiveissä, oikeuslaitoksissa kansantuomareina, revisioni-
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komiteoissa., komnuorisoliitossa, puolueessa, kouluneuvos
toissa, maatalousneuvostoissa ja kerhoissa, maa- ja met- 
sätyöläisten liiton järjestöissä'jne.

Talonpoikaisnainen menee kaikkiin yhteiskunnallisiin, 
puolue- ja neuvostojärjestöihin. Kaikkialla hän puolustaa 
oikeuksiaan ja käy taistelua elämänsä ja koko maaseu
dun elämän helpoittumisen puolesta.

Talonpoikaisnainen alkoi taistelun maatalouden uudel
leenjärjestämisen puolesta. Tähän taisteluun vedetään 
uusia miljoonia työtätekeviä naisia. Joka vuosi kasvaa 
delegaattien, neuvostojen jäsenten, kooperatiivien nais
jäsenten määrä. Puolueen ja neuvostovallan johdolla, 
kaupunkityöläisnaisten avulla voittavat talonpoikaisnai- 
set. takapajuisuuden ja tietämättömyyden maaseudulla 
ja luovat uuden, yhteiskunnallisen, koneellistetun—jossa 
sädot ovat hyviä, työ miellyttävää :a kevyttä ja jossa 
sovellutetaan agronoomista tiedettä, luovat'kulttuurisen 
neuvosto-maatalouden.
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