
SÄKENIÄ 3 8 7

Venäjän neuvostokoneista
Kuinka Maanviljelyskansankomisariaatti on järjestetty 

ja miten se toimii

Maanviljelyskansankomisariaatti on 
yksi neuvostovallan korkeimman eli
men yleisvenäläisen neuvostojen toi
meenpanevan komitean osa, tämän k o 
mitean jaosto, joka on valittu erikoi
sesti hoitamaan ja johtamaan maanvil
jelystä kaikkialla sosialistisessa neuvos
totasavallassa.

Maanvilj ely S kan san ko misariaatti ra
kentuu samalla tavoin kuin kaikki 
muutkin komissariaatit, yleisvenäläisen 
toimeenpanevan keskuskomitean jaos
tot.

Maanviljelyskansankomisariaatin joh
dossa on toimeenpanevan keskuskomi
tean keskuudestaan valitsema kansan- 
komisari. Kansankomisarin apuna on 
komisariaatin kollegio, jonka jäsenet 
nimittää kan sai komi Sarien neuvosto. 
Kansankomisarin toimiessa puheen
johtajana kollegio käsittelee ja valmis
taa maanviljelystä koskevia asetuksia ja 
dekreettejä sekä alistaa ne joko kan- 
sankomisarien neuvoston taikka toi
meenpanevan keskuskomitean vahvis
tettavaksi. Sen lisäksi se käsittelee 
«XyöskYi kaikkia maanviljelyspolitiik- 
kaa ja maanviljelyksen tarpeita koske
via koko maalle tärkeitä kysymyksiä ja 
tekee näistä kysymyksistä päätöksiä ja 
antaa määräyksiä ja ohjeita jotka ovat 
velvoittavia paikalliselle läänin-, kihla
kunnan- taikka kunnan neuvostovallal
le ja koko väestölle. Sitä paitsi kolle
gio tarkastaa ja vahvistaa paikallisten 
maan vil ] ely sosastojen pyytämät määrä
rahat maanviljelyksesi tarpeita varten, 
luovuitaa nämä varat ja valvoo, että 
rahoja käytetään säästeliäästi ja ainoas
taan niihin tarpeisiin, joita varten ne 
ovat myönnetyt.

Maanviljelys on jo nykyisin pitkälle 
kehittynyttä ja sen tarpeet ovat suuret 
ja moninaiset. Tämän vuoksi komis- 
sariaatti jakaantuu moniin eri osastoi
hin. Osastoissa työskentelevät eri alo

jen teknikot, spesialistit, kuten maan
mittarit, metsänhoitajat, agronoomit, 
maa n vi Ij ely sins: nööri t, ka r j a>n hoitaj at
j.n.e. Nämä toimitsijat eivät ole valit
tuja, mutta heidän toimintaansa val
vovat ja johtavat korkeimman neuvos
tovallan valitsemat edustajat, kollegion 
jäsenet.

Aivan samalla tavoin kuin korkein 
neuvostovalta, yleis venäläinen neuvos
tojen toimeenpaneva keskuskomitea 
jakaantuu jaostoihin, kansankomissari- 
aatteihin, jakaantuvat myöskin paikal
listen, läänien-, kaupunkien-, pitäjien 
ja kuntien neuvostojen toimeenpane
vat komiteat osastoihin. Eräitä maa
seutuun nähden tärkeimpiä osastoja 
paikallisissa neuvostoissa ovat

m u -u ia in  o ia ito t:

näiden osastojen toimintaa johtaa ja 
valvoo maanviljelyskansankomisariaatti.

Läänien maa-asiain osastot noudat
tavat toiminnassaan neuvostotasavallan 
perustuslakia, maan viljely skansankomi. 
sariaatin ohjeita ja määräyksiä, pitävät 
huolta lääninsä maanviljelyksen tar
peista: jaotteieval kihlakuntain keskuk 
sesta myönnetyt määrärahat, kokoavat 
tietoja niiden käytöstä eri paikkakun
nilla ja esittävät maanviljelyskomisa- 
riiie selostuksen toiminnastaan sekä 
maanviljelyksen tilasta läänissään. Kih
lakuntain maa-asiain osastot huolehti
vat samalla tavalla alueellaan kuntain 
maa.asiain osastoista, jotka huolehtivat 
maanviljelyksen tarpeista yhden kun
nan alueella.

Paikallisissa läänien ja kihlakuntain 
maa-asiain osastoissa on eri aloja var
ten alaosastoja taikka jaostoja. Sellaisia 
ovat esimerkiksi agronoomien, metsä-, 
(siellä, missä on metsiä) maanmittauk- 
setlinen osasto, ja erikoinen jaosto 
kommuneista, joka huolehtii uuden koi 
lektiivisen, joukkotalouden luomlses-
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ta maanviljelykseen, merkitsevät ne 
erikoisiin rekisteriluetteloihin, antavat 
neuvoja ja ohjeita talouden järjestämi
sestä ja valvovat, ettei kommunien ni
mellä järjestyisi kulakit taikka muut 
lurjukset. Sellaisille kommuneille, jot
ka eivät muodostu kansankomisariaa- 
tin julkaiseman ohjesäännön mukaan 
ja Jotka rikkovat niitä varten vahvis
tettuja mallisääntöjä, eivät maa-asiain 
osastot anna mitään rahallista apua ia 
neuvoja, vaan ottavat niiltä pois maan.

Aika ajoin maanviljelyskomisariaat- 
ti kutsuu koolle paikallisten maa-asiain 
osastojen, kommunien ja kyläneuvos- 
tojen edustajia yhteisiin neuvotteluko
kouksiin voidakseen selostaa toisilleen 
kokemuksiaan ja saavutuksiaan, millä 
tavalla työ luistaa kuliakin paikkakun
nalla, mitä puutteita havaitaan, ovatko 
maanviljelyskansankomisariaatin mää
räykset ja päätökset oikeita ja millä ta
valla niitä toteutetaan.

Neuvostovallan keskuselimet eivät 
suinkaan pelkää alempien elimien ja 
kansalaisten arvostelua, päinvastoin ne 
ovat siitä kiitollisia. Tästä arvostelusta 
niille selviää mitä ja millä tavalla on 
tehtävä työkansan hyödyksi. Vain en
tinen tsaarivalta pelkäsi ja rankaisi ar
vostelusta. Mitään edustajakokouksia 
ei se luonnollisesti kutsunut koolle.

Tosin maakylissä löytyy vähemmän 
ajattelevia talonpoikia, jotka pappien 
ja kulakkien puheita kuunneltuaan kai
kin tavoin parjaavat neuvostovaltaa, 
kun eivät ole selvillä sen toiminnasta. 
Mutta näitäkään ‘arvostelijoita’ ei (neu
vostovalta hätyytä eikä rankaise. —  
Ajattelemattomasi! lausutuista sanoista 
ei neuvostovalta tahdo rangaista, aino
astaan t e o i s t a ,  jotka tuottavat va
hinkoa työkansalle, kuten keinottelus
ta. Jokainen talonpoika taikka kylä
kuntalainen voi saapua Moskovaan 
maanviljelyskomlsariaatin luo ottamaan 
selvää asioista, jotka ovat epäselviä. 
Tällaisten kyläkuntien lähettämiä lä
hettejä käy runsaasti komisariaatissa 
ja heidän sanojaan ja huomautuksiaan 
kuuntelevat komisari taikka kolle
gion jäsenet hyvin tarkkaavaisesti ja 
antavat yksityiskohtaisia selityksiä ja 
neuvoja.

K<nnUariuitin  m a ito jen  tehtävät.

Työväen valtakaan ei tule aikaan
kanslioitta. Tosin sen virastoihin ei
lasketa virkavaltaisuutta ja koetetaan 
kaikin tavoin hävittää virastohitautta. 
Niinpä maanviljelys-kansankomisiariaa- 
tilla ja paikallisilla maa-asiain osastoil
la on omat kansliansa, jotka hoitavat 
komi s anastin, kirjeenvaihdon, pitävät 
pöytäkirjaa kollegion kokouksista ja 
päätöksistä, kokoavat yhteen kaikki 
komisariaatln antamat määräykset ja 
ohjeet, antavat selityksiä ja neuvoja 
oman komisariaatin kanslialla eli yleis
ten asiain osastolla. Sen alaisia ovat 
r a l ia - u u in  ja  ta lo ilM iiiin  m aa to t.

Raha-asiain osaston tehtävänä on 
valvoa, että maanviljelyskomisariaatille 
myönnetyt suuret rahasummat käyte
tään hyväksytyn suunnitelman ja me- 
nosäännön mukaisesti. Näitten meno- 
sääntöjen laatiminen, tarkistaminen ja 
yhteen yhteiseen menosääntöön ko
koaminen kuuluu raha-asiain osaston 
tehtäviin.

Talousosaston asiain tehtäviin kuu
luu etupäässä komisariaatin sisäisten 
taloustarpeitten tyydyttäminen. Sen 
on hankittava kaikki komisariaatin ja 
sen osastojen tarvitsemat tarveaineet, 
jotta ne voivat työskennellä. Yleisve- 
näläisiä edustajakokouksia toimeenpan
taessa sen on hankittava kokoushuo
neet sekä huolehdittava edustajain 
asunnoista ja ruuasta y. m. käytännöl
lisistä seikoista.

M aataloiupolitiilnn osasto.

Maan sosialisoimista koskevan lain 
julkaisemisen ja entisten, paikallaan 
marssivien maa-asiain osastojen poista
misen jälkeen tuli mitä välttämättö
miin maksi asiaksi luoda keskuselin, jo
ka johtaisi ja suuntaisi neuvostovallan 
uutta luomistyötä maatalouden aloilla. 
Sellaisena elimenä on ny t tämä osasto. 
Nykyisin osasto Jakaantuu 5 aliosas- 
toon:

I. Kiertäväin rastaniktöörien eliöt ai
to. Se antaa kaikenmoisia neuvoja maa- 
asioissa sekä suullisesti että kirjalli
sesti. Osastoissa käy eri amm.-har- 
joittajia, läheltä ja kaukaa saadakseen
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tarvittavia tietoja ja ohjeita. Sinne 
myöskin saapuu valituksia ja anomuk
sia, jotka päätetään heti taikka lähete
tään paikallisten maa-asiain elimien 
käytettäviksi. Se rikisteröi myöskin 
kaikki instruktöörit (opastajat) ja ja
kaa ne eri läänien kesken paikallisten 
osastojen pyyntöjen ja osaston omien 
tarkotusperien mukaisesti.

II. Järjestävä alio tu to . Laki maan 
sosialisoimisesta taikka muut maanvil. 
jelyksen sosialisoimisesta koskevat 
lait voidaan toteuttaa ainoastaan todel
la vaiti »kumouksellisten paikallisten 

elimien avulla. Järjestävän osaston 
tehtävänä on järjestää ja saattaa kun
toon maa-asiain osastoja paikallisten 
kuntain, kihlakuntain ja läänien neu
vostojen yhteyteen. Kiinteän yhtey
den aikaansaamiseksi ja aiempien eli
mien alistamiseksi ylempien alaiseksi, 
on koko tasavaltaa varten laadittu jär- 
jestösuunnitelma ja määrätty paikallis
ten maa-asiain osastojen toimintarajat. 
Tämä kaikki suoritetaan kirjeenvaih
don ja erikoisten instruktöörien avul
la, joita lähetetään paikkakunnille vä
littömästi avustamaan maa-asiain osas
toja järjestettäessä.

Toinen tärkeä tehtävä on menosään- 
tökysymysten käsittely. Oli luotava 
kokonaan uusi menosääntöjärjestelmä, 
saatava aikaan yhtenäisyyttä itse meno- 
säännön laatimistehtävään. Osaston 
tehtävänä on tarkastaa eri paikkakun
nilta saapuvat menosäännöt maa-asiain 
elimien ylläpitämistä varten.

HI. Juridinen ilio u ilo . Juridinen 
eli lainopillinen osasto on kirjeenvaih
dossa erilaisten järjestöjen ja laitosten 
kanssa paikallisten neuvostolaitosten ja 
yleisten virastojen anomusten johdos
ta, etupäässä periaatteellista laatua ole
vista lainopillisista kysymyksistä. Se 
tarkastaa valitusten johdosta paikallis
ten maa-asiain osastojen päätösten lail
lisuutta. Sen lisäksi se antaa selityksiä 
ja lisäohjeita, laatii kiertokirjeitä ja 
neuvoo, miten erilaisia lainsäädäntötoi
menpiteitä on sovellutettava.

IV. Kontroiliosssto. Tähän osastoon 
saapuvat paikalliset pöytäkirjat, ohja- 
säännöt, päätökset ja muut ainehistot 
järjest. järjestelmällisesti. Siten voi. 
daan seurata kuinka eri paikkakunnil

la noudatetaan maan sosialisoimista 
koskevaa lakia, kansankomisariaati 1 
julkaisemia kiertokirjeitä ja ohjeita. 
Lainvastaisista päätöksistä vaaditaan 
selityksiä ja annetaan tarvittavat oh
jeet.

Tästä ainehistosta otetaan tietoja 
maa-asiain osastojen järjestöllisestä 
luomistyöstä ja lähetetään vastaaviin 
komisariaatita osastoihin. Sen perus
teella laaditaan myöskin lyhyitä yh
teenvetoja maakysyrnyksan yleisestä ti
lasta eri lääneissä.

V. Kommuneja koskeva aliosasto.
Kommunien toimintaa johtaa kommu- 
nien keskustoimisto, joka on valmista
nut eräitä asetuksia ja sääntöjä ja en 
alituisessa kirjeenvaihdossa neuvosto
jen kanssa kommunien perustamista 
koskevissa kysymyksissä. Sen käytet
tävissä on instruktöörejä, joitten teh
tävänä on järjestää paikkakunnille kom 
munien toimistoja, tutkia jo perustet
tuja ja avustaa vastamuodostuvia kom- 
muneja. Osastoon kerätään kaikki ai
nehistot kommuneja koskevasta kysy
myksestä.

M aavam ta-Huta.
Venäjän maa varasto muodostuu kai

kista entisistä kruunun, apanaasi-, ti- 
lanomistajain, luostarien, kirkkojen ja 
talonpoikaispankin sekä lisäksi talon
poikain maista, joita jostakin syystä ei 
viljellä. Nämä valtion maat ovat mää
rätyt ensi sijassa yleisvaltakunnallisia 
tarkotuksia varten: suurten maatalou
dellisten yritysten, mallitilojen ja moi- 
sioitten sekä kokeilu laitosten perusta
mista, rauta- ja maanteitten rakenta
mista ja tehtaitten, koulujen, kasarmi
en, työväen asuntojen rakentamisia 
varten Maavarastosta luovutetaan mai
ta myöskin kommuneille ja työkunnil
le. Osaston tilastollinen jaosto huo
lehtii tilastojen kokoamisesta tällaisis
ta maista .

Maavaraston osasto huolehtii neu
vostojen maatalousyrityksistä, järjes
tää ja perustaa suuria neuvostomaa- 
talouksia, joissa työskentelevät palk
katyöläiset.

M u n  jalostam ista edistävä osasto.
Venäjällä löytyy suuria maa-aioja, 

joita ei voi käyttää käyttämättä niihin
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tarvittavaa työmäärää maan Jalostami
seksi. Nämä parannukset ovat tehtä
vät nopeasti ja perusteellisesti. Suope
räiset maat kuivattava. Jotta niitä voi
daan viljellä taikka käyttää heinämaina. 
Suon kuivaus liittyy läheisesti poltto
turpeen tuottamiseen. Metsiä on sääs
tettävä, sillä niiden haaskaaminen ai
heuttaa maapohjan kaipaaman tuoreu
den vähentymistä, joet mataloiituvat. 
Toisaalta on paljon maitta joita ei voida 
käyttää kastelulaitosten puutteessa. 
Sellaisia maita on paljon Turkestanissa 
ja alisella Volgan varrella, jossa ilman
ala on hyvä ja maapohja hedelmälli
nen, mutta ilman kastelua ei kasva mi
tään. Monella muulla tavalla voidaan 
saada käyttökelpoinen maa lisäänty
mään.

Maapohjan tutkiminen on yksi osas
ton tärkeimmistä tehtävistä. Sitä var
ten kootaan tilastotietoja. Perustetaan 
havaintoasemia, jotka tutkivat maapoh
jaa ja kokoavat säätietoja. Osaston toi
mintaa varten myönnetään suuria mää
rärahoja, sillä sen toiminta «a erino
maisen tärkeätä. Niinpä v. 1918 toista 
puoliskoa varten myönnettiin 20 mil
joonaa osaston käytettäväksi. Osaston 
toimintaa on kuitenkin suuresti haitan
nut luokkasota, jota on täytynyt käydä 
kaikkialla Vanajalla vastavallankumouk
sellisia vastaan.

E lä in k aav atiu U  jo h tav a  v ta t to .

Karjankasvatuksen ja yleensä koti
eläinten kasvatuksen edistäminen on 
tavattoman tärkeä seikka monesta eri 
syystä. Osaston käytännöllisinä toi
mina on ollut rotu karjan kasvatuslai
tosten kuntoon saattaminen ja uusien 
perustaminen. Karjanhoidon, maito
talouden, mehiläishoidon, siipikarjan- 
hoidon, erikoisneuvojain lähettäminen 
paikkakunnille on ollut yhtenä osaston 
tehtävistä.

M a a U lo iu o c u to .

Maatalousosasto jakaantuu useam
piin alaosastoihin:

1 . Maanviljely käen «liota* to huoleh
tii siemenviljan, maanriljelyskoneitten, 
mineraalisten apulannoitusaineitten 
määrän selvittämisestä ja hankinnasta

riittävässä määrässä; jakaa ne sekä sie
menviljan sinne, jossa sitä kipeämmin 
tarvitaan ja jossa se tuottaa suurim
man hyödyn. Se myöskin huolehtii 
tehdasteollisuudelle tarpeellisia raaka- 
aineita valmistavan tuotannon järjestä
misestä.

2 . K ylvöalueen  ja  sa d o n k o rju u n  «li
o ta t t e  selvittää kylvetyn alueen suu
ruuden sekä valvoo, että maita jätet
täisiin kylvämättä mahdollisimman vä
hän. Kesäisin se järjestää sadonkor- 
juuretkikuntia, jotka avustavat paikal
lista väestöä korjaamaan suurtilojen 
sadon aikanaan, jotta se voidaan mää
räaikana tuottaa määrättyihin paik
koihin.

3. K asvi- ja  p u u ta rh a h o id o n  aliosasto
antaa neuvoja ja ohjeita kasvisten ja 
hedelmien viljelemisestä, hoidosta, la
jeista, valmistuksesta y. m. s.

4 . L aidunm aiden  a lio sa sto  kokoaa 
tietoja luonnonniityistä ja kylvöheinäs
tä, suosittelee maapohjalle ja sääsuh- 
teille edullisempia kylvökasveja jne.

5 . T u h o h y ö n te is iä  vastaan  ta is te le 
va a lio sasto  kokoaa tietoja missä ja 
minkälaisia maanviljelykselle, karjan
hoidolle ja kasveille vaarallisia hyöntei
siä on liikkeellä, neuvoo taistelutapoja 
niitä vastaani sekä avustaa maanvilje- 
lysväestöä taistelussa niitä vastaan jne.

6 . A g ro n o o m ita n  a v u n an n o n  a lio sas
to  huolehtii agronomiavun annosta vä
estölle kaikessa laajuudessaan.

M aanviljelystalous- ja  tilaa to -oaae to .

Osaston tehtävänä on hankkia tar
kat tiedot miten paljon on maata, mis
sä Sitä on, minkä verran on autiona. 
Myöskin työvoimasta hankittava tieto
ja alueittain, piirittäin ja maanviljelyk
sen eri aloilta. Osaston tehtävänä an 
tutkia maanviljelystä koko maata käsit
tävässä mittakaavassa. Myöskin maa
taloudelliseen osuusliikkeeseen koko 

laajuudessaan kiinnitetään huomiota.

KolMiluomato.

Se toimittaa tieteellisiä kokeiluja ja 
tutkimuksia leipäviljan ja kylvöheinän 
viljelyksestä, kasvi- ja puutarhanhoi
dosta, rehu- ja öljykasvien viljelykses
tä, puuvillan ja viinirypäleiden viljeie-
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misestä, humalan- ja pellanvanviljelyk- 
sestä, teeliikkeestä y. m. Tutkii ja ko
keilee käytännössä toimenpiteitä ja kei
noja tuhohyönteisiä vastaan. Tutkii 
maapohjaa sekä mineraalisten apulan- 
noitusaineitten hankintaa, valmistusta 
ja teknillistä muokkausta. Parantelee 
ja kokeilee maanviljelyskoneita y.m.s.

M e tiä lc e ik u io u t to .
Sen hallussa ja hoidettavana ovat ta

savallan kaikki metsät. Sitä paitsi sen 
hoidettavana ovat puunjalostustehtaat, 
metsätilastot, metsäkartasto, metsästys 
ja metsäoppilaitokset.

Kaikki mikä kuuluu metsäasioihin 
on osaston hoidettavana.

A sutuay liliallitus.
Tämän osaston tehtävänä on huoleh

tia Siperian, Pohjois-Venäjän, Kauka
sian ja muitten autioitten maitten asut
tamisesta. Sen tulee huolehtia siir
rettäväksi joutuvan väestön lähtöval- 
mistuksista kotipaikaltaan, matkalla ol
lessa ja perille päästyä järjestää heidän 
asutuksensa. Sillä on tavattoman laa
jat ja moninaiset tehtävät suoritetta- 
vanaan.

M aanmittaus teknillinen osasto.
Autioitten rajamaitten asuttaminen, 

asutuksen järjestäminen Venäjälle ja 
yleensä maauudistusten käytäntöön 
saattaminen vaatii suurenemoista maan
mittaus- ja kartottamistöitä. Osaston 
tehtävänä on toimittaa niitä. Se an
taa neuvoja ja sovittelee maan aiheut
tamia selkkauksia väestön keskuudessa.

Kiis iteol] is u iu o s u to .
Käsiteollisuuden harjottaminen on 

Venäjällä verrattain yleistä, varsinkin 
pohjoisessa, jossa se useinkin an maan
viljelystä tärkeämpi. Kun tietää, et:ä 
käsiteollisuuden harjottajia on 20 mil
joonaa, niin huomaa kuinka laajalle 
levinnyttä se on. Teknillisettä joh
dotta ja sangen alkuperäisin työasein 
valmistettuina ovat käsiteoliisuudan 
tuotteet sangen puutteellisia. Puutteit- 
fan poistaminen, erilaisten koneitten 
käytäntöön ottaminen ja uusimpien 
teknillisten valmistustapaa käyttämi
nen tulisi huomattavasti tekemään ne

halvemmiksi ja lisäämään niiden me
nekkiä. Osaston tehtävänä on avus
taa tässä suhteessa käsiteollisuuden 
harjottajia, hankkia raaka-ainetta, va
pauttaa heidät keinottelijain riistosta. 
Osasto jakautuu viiteen aliosastoon, 
joista jokaisella on omat alansa hoidet- 
tavinaan. Ne ovat: taloudellinen, tek
nillinen, taiteellinen, kauppa- ja kont- 
rolli-aliosastot.

O p p ik o  u lu o ta ito .
Vanha järjestelmä jätti kansankomi- 

sariaatille sangen heikon perinnön täs
sä suhteessa. Maanviljelyskouluja oli 
vähän ja mekin antoivat sangen vähän 
tietoja kansalle. Ylimmät maanviljelys- 
koulut —  akademia ja korkeakoulut —  
olivat pääasiassa etuoikeutettuja luok
kia, tilanomistajain poikia varten.

Nykyisin komisariaatti yhdessä kan- 
sanvalistuskansankomisariaatin kanssa 
muodostaa kaikki maanviljelyskoulut 

siten, että ne ovat yhtenäisen työkou
luin ohjelman ja periaatteiden mukai
set ja valmistavat tietoisia neuvosto- 
toimitsijoita, uusien maatalouden muo
tojen luojia, eikä tilanomistajain peh- 
tooreita. Kouluja on lisättävä niin, et
tä ne muodostavat tiheän verkon.

K u t (annu«oum to.
Sen tehtävänä on julaista kaikkia 

alaa koskevia kirjoja, sanomalehtiä y. 
m. ja levittää niitä talonpoikaisväestöl- 
le. Osasto on järjestänyt keskuskirja- 
kaupan, joka hankkii järjestöille, kom- 
muneille ja köyhälistökomiteoille hy
vää kirjallisuutta. Kirjakaupan kans
sa käsi kädessä toimii maatalouskeskus- 
kirjasto, joka kokoaa kaikki maanvilje
lystä ja maapolitiikkaa koskevat kirjat.

Erikoinen toimisto lukee kaikki 
maanviljelys- ja maatalouskirjat ja len
tolehtiset sekä antaa niistä lausunton
sa. Sanomalehtitoimisto tutkii kaikki 
maaseudulta ja pääkaupungista saapu
vat sanomalehdet ja leikkaa niistä 
maanviljelystä ja maalaiselämää koske
vat kohdat ja järjestää salkkuihin, Jot
ta niiden avulla voidaan tutkia maalais
elämää ja sen eri puolia. Sen lisäksi 
se kokoaa tietoja kansankomissariaatin 
ja sen osastojen toiminnasta ja julkai
see ne sanomalehdissä.


