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UDK  9(474.5)2

TARYBINIU  RESPUBLIKU  PATYRIM0  PANAUDOJIMAS,
PERTVARKANT  LIETUVOS ZEMES  0K[

SOCIALISTINIAIS  PAGRINDAIS

GIEDRIUS   BUTKUS

1940  in.  Lietuvoje  atktirus  Tarybu  valdzi?  ir  Lietuvai  istojus;I i  Tarybu
Socialistiniu  Respubliku   S?junga,   Komunistif   partijai  ir  respublikos  vy-
riausybei   kilo   uzdavinys   pertvarkyti   liaudies   tiki   socialistiniais   pagrin-
dais.  Tuo  tikslu  reikejo  nacionalizuoti  Zeme,  pramone,  bankus,  transpor-
t?,  sudaryti  salygas  gamybinems  jegoms  spar€iai  vystytis.

Igyvendinti  socialistinius  pertvarkymus  mtisu  respublikos  darbo  Zmo-
nems  padejo  broli§kos  tarybines  respublikos.  Tarybu  Lietuva,   isijungusi
i  tarybiniu  tautt2  §eima,  i§  karto  galejo  remtis  galinga  Tarybt!  Sajungos
materialine  bei   technine  baze.   Nuo   pirml£ju   Tarybu   Lietuvos   isiktirimo
dieni2  jai  buvo  teikiama  didele  ekonomine  parama  ir  pagalba  kvalifikuo-
tais   kadrais.   Drauge  respublikai   buvo   perteikiamas   didziulis   socializmo
statybos  Tarybu  Sajungoje  patyrimas.

Apie  tarybining   respublikng   patyrimo   panaudojim?,   pertvarkant   Lietu-
vos  Zemes  tiki  socialistiniais  pagrindais,  yra  rage  istorikai,  ekonomistai,
ieiisiininkai 1.  Ta€iau  ne  vienas  i§  jt!  nckele  uzdavi,nio  i3analizuoti  §ia  pro-
blema  kiek  issamiau,  o  1ieite  ja  tik  tiek,  kiek  tai  buvo  reikalinga-ju  nagril
nejamiems  klausimams  nu§viesti.

tikio   kolektyvizavimo   laikotarpis   pokario   Lie-J +,     \,   +,  \   \   `,  `--`,   ` -----,     _   _  _--_____ _
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Sio   straipsnio  uzdavinys-glaustai   apzvelgti,   kaip   buvo`  panaudoja-
mas  tarybinit!  respublikng  patyrimas,   pertvarkant  Lietuvos   Zemes  tiki   so-
cialistiniais  pagrindais.

Didziule  reik§me  tur6jo  Lietuvoje  prakti§kai  pritaikytas  Zemes  klausi~
mo   sprendimas,    nes    i§spresti    Zemes   klausima-svarbiausia   agrarinio
klausimo  dali-yra  btitina  darbininkng  klases  ir  valstietijos  sajungos  s?-
lyga.  Ji   ypa€  svarbi   §alyse,   kuriose  dauguma   gyventojng   sudaro  valstie-
€iai.   Dar   1921   in.   Komunistinio   Internacionalo   Ill   kongrese  V.   Leninas
nurode,  kad  Rusijos  proletariatui,  kaip  vie§pataujan€iai  klasei,  svarbiau-
sias   dabarties   uzdavinys   yra   teisingai   parinkti   priemones,   leidzian6ias
uztikrinti  vadovavima  valstietijai  ir  sudaryti  su  ja  tvirt?  s?junga.  atliktf
kai   kuriuos   laipsni§kus   perejimus   prie   stambios   suvisuomenintos   magi-
nines  Zemdirbyst€s:  „ . . . Sis  uzdav].nys  priklauso  prie  sunkiausii!jng  socia-
1istines  statybos  uzdaviniu,  kurie  iskils  visoms  kapitalistinems  §alims,~
gal   btit,   i§skyrus   tik  vien?   Anglij?. . .   Todel   pasaulines   proletarines   re-
voliucijos,   kaip   vieningo   proceso,   i§sivystymo   pozitiriu   Rusijos   gyvena-
mos  epochos  reik§m6  yra  ta,  kad  btitng  prakti§kai  i5meginta  ir  patikrinta
valstybes   valdzi?   savo   rankose   laikan€io   proletariato   politika   smulkia-
burzuazines  mases   atzvilgiu" 2                                                                                            .

Siuo   pozitiriu   dekretas   „De.I   Zemes",   kuri   prieme  Visos   Rusijos   Ta-
rybu   11   suvaziavimas   1917  in.   Iapkri€io  8  d.,  ir  jo  nuoseklus  igyvendini-
mas  Tarybu  Rusijoje  turejo  didziulg  tarptautine  reik3me.  Zemes  naciona-
lizavimas,-rage  V.  Leninas,-buvo  toks  smtigis  „vienai  privatin6s  nuo-
savybes  formai ...,  kurio  atgarsiai  yra  nei§vengiami  visame  pasaulyje"3.
Jie  pasieke  ir  Lietuva.

1940   in.   revoliuciniu   ivykii!   dienomis   i§ejusi   i§   pogrindzio,   Lietuvos
Komunistu  partija   turejo  tiksliai   suformuluota   agrarine  program?,   kuri
remesi   lenininiu   mokymu   apie   agrarinio   klausimo   sprendim?   ir   tarybi-
nese  respublikose  sukauptu  patyrilnu.  Si  programa  numate:   1)   visos  Ze-
mes  nacionalizavima;  2)   dvarininku,  bazny€ing  ir  vienuolyni£   Zemes  kon-
fiskavima;   3)    konfiskuotos   Zemes   nemokama   perdavima   bezemiams   ir
lnazazemiams   Valstie6iams;    4)     visng    vargingngjng   ir   vidutiniu   valstie€iu
skoll!   anuliavim? 4.

1940  in.  1iepos  22  d.  Lietuvos  Liaudies  seimas  prieme  deklaracija,  pa-
skelbian6ia   Zeme   liaudies,   t.   y.   valstybes,   nuosavybe.   Jos   pagrinda   su-
dare  Lietuvos   Komunistt2   partijos   agrariniai   reikalavimai.

Zemes   nacionalizavimas   turejo   milzini§ka   reik§me.   Jis   suteike   gali-
rriybe  valstybei  reguliuoti  ekonominius  ir  socialinius  procesus  kaime,  nu-

2  V.I.   L en i n a s,   Ra§tai,  t.  32,  V.,1955,  p.  427-428.
3  Ten  pat,  t.   13,  V.,   19'5`2,  p.  295.
4  Tiesa,   1940.VI.26.
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kreipiant  juos  socializmo  keliu.  Zeme  tapo  tvirtu  nauju  ekonomining  san-
tykiu  pagrindu.  Liaudies  sei,mo  deklaracija  apie  Zeme -istorines  svarbos
dokumentas.  Jame  atsispindejo  lenininio  dekreto  „Del  Zemes"  pagrindines
id6jos.   Abu   5ie   dokumentai   panaikino   privatine   Zeines   nuosavybe,   pa-
skelbe  Zeme  esant  visos   liaudies   nuosavybe.   Drauge  jie  numate   ind.ivi-
dualiu  valstie6iu  tiking   egzistavima.   Ta6iau   Lietuvos   Liaudies   seimo   pri-
imta  deklaracija  Zemes  klausimu  nebuvo  ir  negalejo  btiti  pilna  antrajame
Visos   Rusijos   Tarybtf   suvaziavime   priimto   dekreto   „Del   Zemes"   kopija.

Dekretas   „Del   Zemes"   paskelbe   dvarininkl!,   bazny6ios,   vienuolynu  ir
caro  §eimos  Zemiu  su  visu  gyvu  ir  negyvu  invelltoriumi,  sodybiniais  pa-
statais  bei   visais   priklausiniais   konfiskavim?   ir  jng   perejim?   vals6iu   Ze-
Ines  komitetng  ir  apskri€ing  Valstie€iu  deputatng  tarybng  Zinion.  Buvo  ivestas
i§1yginamasis  Zemes  naudojimas.  Lietuvos  Liaudies  seimo  deklaracija  nu-
state  maksimalia   priva6ios   Zemes   norm?-30  ha,   o   to   nebuvo   antrojo
Tarybu   suvaziavimo   dekrete.   Ji   neivede  i§lyginamojo   Zemes   naudojimo.
Seimo  deklaracijoje  nebuvo  minimas  koltikiu  organizavimas.   Deklaracija
skelbe  valstie6iu  tikiu  nelie5iamybe,  joje  nebuvo  tiesiogiai  kalbama   apie
kieno  noris   inventoriaus   ar   pastatu  nacionalizavim?.   Liaudies   seimo   de-
klaracijoje  buvo  garantuotas  valstie6iu  1~lkiu  nelie6iamu,1nas,  kuris  veliau
buvo  itvirtintas  Lietuvos  TSR  konstitucijoje.

lgyvendindama   seimo   deklaracija   paskelbta   Zemes   nacionalizavima
ir  jos   dalies  i5dalijima  valstie6iams,  respublikos  vyriausybe   1940  in.   lie-
pos  26  d.  prieme  nutarim?  del  Valstybines  Zemes  tikio  komisijos  sudary-
mo  if  patvirtino  jos  darbo  taisykles.

Per  labai  trumpa  laika  buvo  sudarytas  valstybinis  Zemes   fondas.  Ze-
mes  gavo  daugiau  kaip  75  ttikst.  bezemiu  ir  mazazeming  valstie5ing.  Jiems
buvo  isskirstyta  393,7  ttikst.  ha  Zemes 5.  Daugiau  k€iip  45  tti,kst.  ha  Zemes
buvo  palikta  valstybiniams  tikiams  organizuoti.  Lietuvos  TSR  Auk56iau-
siosios  Tarybos  Prezidiumo   1941   in.  geguzes   14  d.  isaku  buvo  panaikinti
visi   anks€iau   i5   kaimo   gyventoju   imti   mokes5iai   ir   rinkliavos   ir   vietoj
ju  ivestas  Zemes  tikio  mokestis,   apskai5iuojamas   nuo   bendru  tikio   paja-
mu.   Kaip   pagrindas  Cia  buvo  paimtas  molkestis,  nuo   1940  in.  vei`kes  va-
karinese  Baltarusijos  ir  Ukrainos  srityse.  Darbo  valstie€iams  buvo  nura-
§yta    daug    skolu,   mokes€iu    ir    pabaudu.   Liaudies    Komisaru    Tat.ybos
nutarimu  buvo  ivesta  nauja  Zemes  tikio  darbininku  samdos  tvarka 6,  apri-
bojusi  buozing  galimybes  isnaudoti  samdomuosius  darbininkus.  Tuo  pa€iu
`buvo  pagerinta  Zemes  tikio  darbininku  padetis.

5  A.    Snie6kus,   Ataskaitinis   prane§imas   V-me   LKP(b)   suvaziaTv`ime   apie   LKP(b)
CK  darba,  Kaunas,1941,  p.  21.

6  Lietuvos  TSR  Darbo  liaudies  komisariato  Zinios,  1941,  Nr.  3.

8  Lietuvos  istorijos  metra§tis,   ]973 //3



Visos   §ios   priemones  ,sustiprino   smulkiujng   ir  vidutining   valstie6ing   pa-
deti,   padejo  naujakuriams  jsikurti   gautoje  Zemeje.

vpa|tijos  politikos  kaime  pagrindai  buvo   suformuluoti   LKP(b)   V  su-vaziavime:   „ ... S?jungoje  su  vidutiniais   valstie6iais   ir  tvirtai  remiantis
kaimo   varguomene,   stiprinti   socia|izmo   pozicijas   kaime" 7.   Cia   riesunku
pastebeti   pana§uma   i   t?   politik?,   kuri   buvo   vykdoina   kitose  tarybinese
respublikose   iki   i§tisines   kolektyvizacijos.   Si   darba   sutrukde   prasidejes
karas.

Po  okupacijos  Zemes  tlkio   socialistinis  pertvarkymas  buvo  vykdomas
toliau.  Pokario  metals  i  valstybini  Zemes  fonda  buvo  paimta  Zymiai  dau-
giau  Zemes,  negu  1940  in.:  96  ttikst.  valstie€ing  gavo  688  ttikst.  ha  Zemes.

{gyvendinaTa  Zemes  reforma,  lenininio  dekreto  ,,Del  Zemes"  ideju  trium-
Ias   Lietuvoje  sustiprino  respublikos   darbininkng  klases   ir  valstietijos   sa-
junga,   patrauke  pla€ias   darbo  valstie5ing   mases   i   Tarybng   valdzios   puss.
Po  reformos  Tarybu    Lietuvos    Zemes    tikis    susmulkejo,   jame  isivyravo
smulkiapreke  gamyba,  mazejo  jo  na§umas.  Vis  delto  gis  etapas  buvo  bti-
tinas,   norint   patraukti   valstie6ius   Zengti   socializmo   keliu.   Leninas   yra
nurodes,   kad   revoliucijos   labui   „... proletariatas   neturi   teises   pabtigti
laikino  gamybos  sumazejimo. . .  Burzua  svarbu  gamyba  del  gamybos,  dir-
bantiesiems  ir  i§naudojamiesiems  gyventojams  visng  svarbiausia  nuversti
i§naudotojus  ir  uztikrinti  s?lygas,  leidzian6ias  darbo  Zmonems  dirbti  sau,
0   ne  kapitalistui`` 8.

Zemes  nacionalizavimas,  numatytas  leninineje  agrarineje  programoje,
ir  darbo  valstie€ing   aprtipinimas  Zeme  buvo  vieria   i§  svarbiausing  tolesnio
s9cialistinio   Lietuvos  Zemes   tikio   pertvarkymo   prielaidt!.   „ . ..Zemes   na-
c:onalizavi.mas,-nurode   Leninas,--dave   daugiausia   galimumng   proleta-
rlnei   valstybei   pereiti   prie   socializmo   Zemdirbysteje" 9.

Vadovaujantis   kitu  tarybining  respublikng   patyriinu,   Zemes   tikis   Lietu-
voje   buvo.  pertvarkoinas   socia]izmo   pagrindais   trimis   kryptimis:   pirma,

9rganizuojant  tarybinius  tilkius -sacialistinio  gamybos  btido  Zemdirbyste-
je  atramos  punktus;   antra,  kuriant  magi,ni!-traktoriu  stoitis -Zemes  tikio
techninio   perginklavimo  baze;   tre6ia -suburiant   valstie€ius   i   koltikiuis.

Anks€iau   susiktirusiu   tarybiiiiu   respublikng   pavyzdys   rode,   kad,   so-
cialisti5kai  pertvarkant  Zemes  tiki,   labai  reik§ming?  vaidmeni   atliko  ta-
rybiniai   tikiai.   Stambiu   valstybiniu   tiking,   kurie   btitng   socialistines   Zemes
tikio    g.amybos    pavyzdys,    organizavimo   svarba   ne  karta   yra  pabrezes
V.   Leninas..   Lepino   idejos   apie  stambiu   pavyzdining   tikiq   suktirim?   buvo
=1__I-_1,  -_ I

jtvirtintos  jau  pirmuosiuose Tarybu  valdzios  dekretuose.  Dekrete  „Del  Ze-

LKp7(b3.  oSndfa:b€?¥:.S'23.Ataskaftfn£S      Prane§imas      V-me      LKP(b)       suvaziavime     apie
8  V.I.   Leninas,   Ra§tai,  t.  31,  V.,1955,  P.133.
9  Ten  pat,  t.  28,  V.,  1954,  p.  284.
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mss"  buvo  paskelbta,  kad  „Zemes  sklypai  su  cI#fa5Zos  fa#/Zfaros  tikiais:   so-
dai,  plantacijos,  daigynai,  medelyllai,  Siltadarziai  ir  pan.  r}ef#ri.  6#£i.  dczJi.-

jami-,  bet  paber6iami  pavyzdiniais  .ir  pe[duodam1.£ .iYsin+I.1_n.t .valst.gq.6s.a:b.g
be#drwome#£.zf   naudojimasi    priklausomai   nuo   jng   dydzio   ir   reik§mes"  ]°.

Visos  liaudies  nuosavybe  taip   pat   turejo    tapti  Zirgynai,  valstybines
bei  priva6ios  veislin6s  gyvulininkystes  ir  pauk§tininkystes  imones.

Tarybining   tlkiu   uzdaviniai    konkre6iai    buvo    llusakyti    Visos   Rusijos
CVK   1919   in.   vasario   14   d.   ,,Nutarime   apie   socialistine   Zemetvarka   ir
apie  priemones   pereiti  i  socialisting  Zemdirbyste",   paruo§tame,   betarpi§-
kai  dalyvaujant  V.  Leninui.  Tarybining  tikiu  organizavimo  tikslai  ir  uzda-
viniai   yra:   I)    pasiekti,   kad   padidetng   produktu'  gamyba,   keliant   Zemes
flki  ir   ple6iant   paseling   plot?; .2)   sudaryti   salygas   galutinai   pereiti   prie
komunistines  Zemdirbystes;  3)   sukurti  ir  i§vystyti  kulttirinius   agronomi-
jos   centrus ]].

Pana§tis  uzdaviniai  buvo  keliami  ir  1940-1.941  metais  isteigtiems  Lie-
tuvos   tarybiniams   tikiams.   Lietuvos   Ko.inunistu   partijos   V   suvaziavimo
rezoliucijoje   pasakyta:   „Buvusing   valstybiniu   Zemiu   ir   dvarininkl£   tikiu
bazeje   sukurtus   tarybinius   tikius   paversti   pavyzdingais   tikiais -veisli-
nes  gyvulininkystes  ir  grynarti§ing  seklng  auginimo  Zidiniais" 12.   Buvo   su-
kurtas  51   tarybinis  tikis,  turintis  46  ttikst.  ha.  Organizuojant  tarybinius
tikius   Lietuvoje,   buvo   vadovaujamasi   Zinomu   Lenino   nurodymu:   „Mes
turime  pripazinti,  kad  tiktai  visai  nedidelg  kulttirillit!  tikiu  dali  mes  turi-
me  paversti  tarybiniais  tikiais,  kitaip  mes  bloko  su  smulkiaja  valstietija
neturesime,  o  tas  blokas  mums  yra  btitinas" 13.

Vykdant  pokarine  Zemes  reforma,  tarybiniu  tikiu  tinklas  buvo  Zymiai
i§plestas.  Jie  ne  tik  tur6jo  duoti  valstyb6i  daug  Zemes  tikio  produktt£,  bet
ir  btiti  kulttiringos  Zemdirbystes  Zidiniai.  Nors  tarybiniu  tiking  darbe,  ypa5
pirmaisiais  pokario  metais,  btita  trtikuml£,  ta6iau  g.rupe  ju  pasiek6  nema.-
Zng  laimejiml!.   1948  in.  Zeiming,  Tauralaukio,  Leonpolio,  Tro§ktini£,  Ginkti-
nng  ir  kai  kurie  kiti  tarybiniai  tikiai  dideliuose  plotuose  gavo  daugiau  kaip

po  20  cnt  grtidining  kulttirng  i§  ha.  UZ  pasiektus  laimejimus  tarybiniu  tiking
darbuotojams  Pranui  Zmiejauskui  ir  Antanui  A'1iklu§iui  buvo  suteikti  So-
cialistinio   Darbo   Didvyrio   vardai.   Jie   buvo   pirmieji   socialistinio   darbo
didvyriai  Lietuvos  kaime.  Broli§kt!  tarybiniu  respubliktf  pavyzdziu  Lietu-
voje  suorganizuoti  tarybiniai  tikiai   padejo   padidinti  Zemes  tikio   produk-

[°  Ten  pat,  t.  26,  V.,  1954,  p.  229.
][   J|HpeK"iBbl     K.rlcc     H    coiBeTIOKoro    tHpaiBHTejlbtcTBa    no     x03iflfi.cTBeH'Hbl`M     BionpocaM,

T.I,   M.,   1`9'57,  tp.   101.
12  Tarybng   valdzios   atktirimas    Lietuvoje     1940-1941     metais.    Dokumentu   rinkinys,

V.,   19615',   p.   22,5.
13  V.I.   L en i n  a s,   Ra§tai,  t.  30,  V.,1954,  p.168.
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tu   gamyb?  ir  suvaidino  tarn  tikra  vaidmeni,   paruo§iant  s?lygas  valstie-
€iu  tikil!  kolektyvizacijai.

1940  in.  ivykdzius  Zemes  1.eform?,  susiktire  daug  nauju  valstie€iu  tikil!.
Partija   ir  vyriausyb6   teike  jiems   didziule   parama.   Visi   valstie5ing   tikiai
buvo   atleisti   nuo   isiskolinimo   pagal   i§perkamuosius   mokes6ius,   susij.u-
sius  su  burzuazine  Zemes  reforma,  o  darbo  valstie6iai  ir  Zemes  tikio  dar-
biiiinkai -nuo    visng    mokes6il!,    rinkliavu   ir   baLidu    liekant±,   priskaitytng
jiems  iki   1940  in.  sausio   I   d.;  pagaliaJu  valstie€iams  ir  Zemes  tikio  darbi-
ninkams,  valdziusiems  iki  Zemes  nacionalizavimo  ne  daugiau  kaip  5  ha
Zemes,  buvo  panaikinti  visi  nesumoketi  mokes€iai  ir  rinkliavos  uZ  1940 in.
Be   to,   Lietuvos   TSR   Liaudies   Komisaru   Taryba   paskyre   naujakuriams
20   mln.   Iitng   kredita.   Nezidrint   to,   daugeliui   naujakuring   reikejo   suteikti
pagalba,  idirbant  tik  k?  gaut?  i§  Tarybu  valdzios  Zeme.  LKP  V  suvazia-
vime  buvo  pazymeta,  kad  i§  75,3  ttikst.  gavusing  Zeme  valstie€iq  30  ttikst.
neturejo  arkliq  ir  inventoriaus.

Buvo   aisku,   kad   aprdpinti   kiekviena   tiki   Zemes   dirbimo   ma§inomis,
jrankiais  ir  traukiamaja  jag.a  neimanoma.  Todel,  taikant  kitose  tarybine-
se  respublikose  sukaupta  patyrima,  buvo  imtasi  organizuoti  ma§int!-trak-
toriu  stotis  ir  ma§int!-arkliu  nuomojimo  punktus  prie  ju.  Nutarim?,  davu-
si  pradzi?  MTS   steigti  respublikoje,   LKP   CK  prieme   1940  in.   gruodzio
13   d.   Kitose   respublikose   jau   pirmaisiais   Tarybng   valdzios   metais   buvo
pradeta   ie§koti  racionaliausing  ekonominiif  ir  organizaciniq   formng,  kurios
leistng   kaip   galima   efektyviau   panaudoti   negausi?   to   meto   Zemes   tikio
technika.   Rusijos   Federacijoje  ii.  kitose  broli§kose  respublikose  traktoring
kolonos   buvo   sukurtos   tr`e6iojo   de§imtme6io   pradzioje.    Daugiausia   tai
buvo  kooperatines  fmQnes,  aptarnavusios  valstie€ius.  Veliau  traktoriu  ko-
lonas,  turejusias  aptarnauti  valstie€iq  tikius,   pradeta   steigti   prie  tarybi-
ni'ts  tikiu.  1928  in.  TSRS  vyriausybes  llutarimu  Odesos  apygardos  Sev6en-
kos  tarybiniar¥?  tikyje  traktoring    kolonos    bazeje    buvo    sukurta    pirmoji
valstybine   masint2-traktoriu   stotis.   XVI   partine   konferencija    (1929   in.),
be  kitng  svarbiausiu  priemoning,  padedan6ing  vykdyti  socialistine  kaimo  re-
konstrtikcij?,   paminejo   kooperatines   ir  valstybines   ma§ini!-traktoriq   sto-
tis.  Veliau  kooperatines  MTS  neteko  savo  reik§mes  ir  buvo  reorganizuo-
tos.    Valstybines    MTS   suvaidino   didziuli   vaidmeni,   pertvarkant   TSRS
Zemes  riki  socialistiniais  pagrindais,  stiprinant  darbininkng  klases ir valstie-
tijos   s?junga.   Partija   ir  vyriausybe  MTS   i§vystyti   skyre   didziules   le§as
ir  materiaiinius  resursus.  Vien   1931   in.   buvo  isteigta   daugiau  kaip   1000
.MTS.   1940  in.   buvo  jau  7069  MTS,  kuric)s   turejo  435  ttikst.   traktoring  ir
135   ttikst.   kombainng.

Kuriant  MTS   Lietuvoje,   buvo   pla6iai   panaudotas  kitng  respublikng   pa-
tyrimas  darbo  organizavimo  ir  normavimo,  kadru  ruo§imo  ir  kitose  srity-

/,6



se.  Jis  buvo  taikomas  ktirybi§kai,  atsizvelgiant  i  specifines  mtisu  respub-
likos   salygas.   Skirtingai   nuo   kitng   tarybiniu   respubliku,   MTS   Lietuvoje
buvo  sukurtos  Zymiai   anks5iau,  negu  prasidejo  masinis  koltikinis  judeji-
inas.   Todel   jos   atliko   labai   svarbu  vaidmeni,   parengiant   prielaidas   i§ti-
siniam  valstie6itf   tikiu  kolekty'v-izavimui.

Jau  pirmaisiais  savo  veiklos  metais  MTS  ir  MANP  suteike  darbo  vals-
tie€iams  ganiybine  parama  ir  parode,  kad  jos  yra   perspektyvios  konkre-
€iomis   Lietuvos   salygomis,   ta6iau   jng   darb?   greitai   nutrauke   prasidejes
h.al.as.

Pokario  metais,  nezitirint  sunkiq  ekonominiu  ir  politining  salygu,  MTS
tinklas  buvo  ne  tik  atkurtas,  bet  ir  isplestas.  Broli5kos  respublikos  suteike
didele   pagalb?   tiek  technika,   tiek  ir  kadrais,   tuo   pa6iu   perteikdamos   ir
didziuli  MTS  darbo  organizavimo  patyrima.  MTS  atliko  svarbu  vaidmeni,
atkuriant  karo  nuniokot?  respublikos  Zemes  tiki.   1947  in..  jng  paslaugomis
pasinaudojo   daugiau  kaip  45  ttikst.  valstie€ing   tikiu ]4.

1949-1952   in.   MTS    buvo   valstie€ing   tiking   kdlektyvizacijos    atramos
punktai  ir  palaipsniui  tapo  koltikit2  materialines   bei  technines   bazes   pa-
grindu.   Jng   patarnavimais   jau   tada   naudojosi   dauguma   koltlking.   Zymiai
padidejo   lauku   darbq   mechanizavimas.   MTS   techiii5kai   perginklavo   Ze-
mes  tiki.   1949L1952  in.  MTS  t`skai€ius  i§augo  nuo  77  iki   127,  o  traktoring

jose-nuo   1718  iki  540615.
MTS   teike   koltikiams   ne  tik   g.amybine,   bet   ir   organizacine   pagalb?.

Iki   1950   in.   masinng-traktoriu   stotyse   buvo   direktoring   pavaduotojai   poli-
tiniams  reikalaims,  kurie  rtipiinosi  partiniu  organizaciniu  ir  politiniu   daf-
bu   ne   tik   pa5iose   ma§inng-traktoriu;   stotyse,   bet   ir   visoje   jng   aptarnauja-
moj.e  zonoje.   1950-1953  in.  prie  MTS  veike  politiniai  skyriai.  Socializmo
statybos   metais   partija   ne   karta   pasinaudojo   politskyriais   kaip   ypatin-
ga  organizacijos  forma.  Vienu  ar  kitu  laikotarpiu  jie buvo  sudaromi  svar-
biausiuose   liaudies   tikio   baruose.   Masinu-traktoring   stotyse   politskyriai
buvo  ikurti   1933-1934  ir   1941-1943  in.  Tai   buvo   partiniai  valstybiniai
organai,  jl2  virsininkai  tuo  pat  metu  buvo  MTS   direktoring   pavaduotojai.
Savo   organizacine   strukttira   Lietuvos   MTS   politskyriai   buvo   panast3s
i  kitng  respublikng  MTS  politskyrius,  veikusius  Didziojo  Tevynes  karo  me-
tais.   Lietuvos  TSR  ma§inng-traktoring  sto6iu   politskyriai   atliko   dideli  dar-
b?,   stiprindami   koltikius   org.anizaciniu   ir   tlkiniu   atzvilgiais,   ugdydami
naujus  kadrus,  kurdami  ii.  stiprindami  koltikiu  partines  bei  komjaunimo
organizacijas.

Svarbng  vaidmeni,  itraukiant  valstietija   i  socializmo   statyba,   suvaidi-
no  Zemes  tikio  kooperacija.  „Niekad  ir  niekur  kooperacija  neturejo  tokios

14  Lietuvos   TSR   Zemes   tikio   ministerijos   archyvas,   i.   I,   ap.   5,   b.   3,   I.   5.
15  M.   G r e g o r a u s k a s,   min.  veik.,  p.  322.
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milzini§kos  ir  lemiamos  reik§mes  statant  socializma,  kaip  po  proletariato
pergales  pries   savo  klasini  prie5<?  ir  ypa6  tokioje  §alyje,  kaip   mtisu,   su
didziuliu   smulkiuoju   valstie€iq   tikiu,   kurio   j.okiais   kitais   btidais   negali-
rna  atvesti  i  sociali7,in?,  kaip  tiktai  su  kolektyviniu  or8anizavimo  formu
pagalba,  t.  y.  su  vartotojng  kooperacijos  ir  gamybines  kooperacijos  pagal-
ba" 16,-sakoma   RKP(b)   XIII   suvaziavimo   rezoliucijoje.

Lietuvos   Komunistu   partija,   remdamasi   broli§ku   respubliku   patyri-
mu,  nuo  pat  pirmi!ju  Tarybu  valdzios  atktirimo  dienng  daug  demesio  sky-
re   koope.r.acijai   vystyti.   LKP(b)   V   suvaziavimas   nurode,   kad   vartotojng
kooperacija   turi   patraukti   „...kaimo   darbo   mases   prie   aktyvaus   daly-
vavimo  socialistineje  statyboje,  kaip  prekiu  apyvartos  sferoje,  taip  ir  pa-
ruo§iant   valstie6ius   gamybinei   kooperacijai" 17.

Vykdant   §i  nutarim?,   i  vartotoj.ng    kooperatyvus    buvo    suburta    apie
330  ttikst.  naujng  nariu !8,  daugiausia  i§  darbininkt!,  smulkiujng  ir  vidutining
valstie6ing  tarpo.  Gamybines  kooperacijos  srityje  svarbiausia   grandis  bu-
vo  pieno  perdirbimo  bendroves,  kurias  junge  „Pienocentras".  Cia  buvo  at-
likti  reikiami    pertvarkymai.    Burzuazines    kredito   kooperacijos    sistema
Lietuvoje  taip  pat  galej.o  btiti  panaudota  kaip  pagrindas  naujajai  kredito
kooperacijai.   Zemes   tikio   kredito   kooperacija   Lietuvoje   buvo   organizuo-
jama  tokiais  pa.t  pagrindais,  kaip  kitose  tarybinese  respubiikose,  kur  nuo
1929  in..ji  buvo  pertvarkyta,  vadovaujantis  VKP(b)   CK  1929  in.  birzelio
27   d.   nutarimu:    auk§tutine   jos   grandis   buvo   valstybine,  Zemutine-
kooperacine.

Nuo  pait  piirmujng  pokario  dienu  daug  demesio  buvoi  skiriama  koopera-
cijai    atkurti    ir    isvystyti.    Buvo    atgaivinta    kooperatyvng    s?junga   „Li-
nas",    atnaujinta    Zemes    tikio    kredito    kooperatyvu,   kooperatining   pieno
perdirbimo   bendroving  veikla.   Buvo   suorganizuotos   atitinkamos   koopera-
tyvu   s?jungos,   kurios   turejo  vadovauti    ivairiems    kooperatiniams   susi-
vienijimams.  LKP(b)   CK  XIII  plenume,  ivykusiame  1947  in.,  buvo  parei-
kalauta,  kad  partines  ir  tarybines  organizacijos   daugiau   demesio  skirtng

ozemes  tikio  kooperacijai,  kad  btitu  sukurtos   stiprios  Zemes  tikio   draugi-
jos.  Draugiju  ir  ju  naril!  skai€ius  spar6iai  augo.   1949  in.  sausio   1   d.  bu-
vo  505  Zemes  tikio  draugijos  su  54,3  ttikst.  Haring 19.

Respublikos  patirtis  dar  kart?  parode,  had  kooperavimas  ir  kolektyvi-
zacija  yra   glaudziai   susije,  tai  vieningas  procesas,  kuris  vystosi  kylan-
V.             1.        .  ®                            I   ,..,- JCia  linija,  o  tiekimo  bei  realizavimo  fufikcijas  palaipsniui  pakei6ia  gamy-

]6  TSKP    suvaziavimt!,    konferenciju   ir   CK   plenumu   rezoliucijose   ir   nutarimuose,
d.  11,  V.,  1956,  p.  38.

17  Lietuvos   KP(b)   V  suvaziavimo   rezoliucija   pagal   Lietuvos   KP(b)   CK   ataskaitini
prane§ima,  Kaunas,  li941,  p.  8.

::2Mo.m€trngeTga:yrb%uL:e¥uav3'sEj:.dyees]kri'kLprii,9t.,ig60,p.46.
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bines  funkcijos.   Pirmieji   Tarybng   Lietuvos  koltikiai,   pavyzdziui,   Kedaining
apskrities  Kraking  valsdiuje  ir  kai  kuriose  kitose  vietose,  buvo  organizuo-
jami  kooperacijos  draugijng  bazeje.  Ple6iantis  kolektyvizacijai,  Zemes  tikio
kooperacijos  draugijos  buvo  pertvarkomos  i  koltlkius.

Leninas  moke,  kad   i§eiti  i§   skurdo   galima   rasti  tik  visuomeniniame
kolektyviniame  tikyje,  bet  „perejimas  nuo  pavienining  tikiu  prie  visuomeni-
nio  Zemes  dirbimo,-nurode  jis ,-... negali  btiti  igyvendintas  i§  karto" 20.
Komunistu  partija  turejo   itraukti  valstie6ius   i  socializmo  statyba   sava-
nori§kos  kolektyvizacijos  keliu,  ta€iau  tai  buvo   galima   atlikti,  tik  suda-
rius  atitinkamas  ekbnomines,  socialines  ir  ideologines  salygas.  Cia  buvo
svarbi   anks€iau   socializmo   keliu   pasukusiu   respublikt!   patyrimo   propa-
ganda.  Jau   1940  in.  Lietuvos  Komunistng  partija   atliko  tarn  tikra   darba,
supazindindama  valstie€ius  su  kolektyvizacijos  idejomis.  Kalbedamas  per
radija   1940  in.  gruodzio  31   d.,  Lietuvos  KP(b)   CK  sekretorius  A.  Snie5-
kus  nurode.,  kad  pazangtis  darbo  valstie6iai  labai  domisi  koltikiais,  ta6iau
dar  ne  visi  pakankamai  gerai  supranta  ji!.reiksme  ir  prana§umus.  Pagal
Lietuvos  TSR  konstitucija  koltikiLis   galilna   organizuoti  tik  savanori§ku-
mo  pagrindu.  „Ta6iau  lygia  greta  reikia  valstie6iams  ai§kinti,  kad  tie,  ku-
r.ie  panores    susiburti   i   kolektyvinius  tikius,   gaus   organizacing  pagalba
ir  i§   tarybines  valdzios" 2].   Siekdama   pla€iai   paskleisti   broli§ki!   respub-
likng  koltiking  patyrima,  taip  pat  duoti  atkirti  burzuaziniu  nacionalistu  an-
tikoltikinei  kampanijai,  partija   pasitelke   visas`   propagandos    priemones:
periodine `spauda,  radija,  knygas,  paskaitas.  Laikra§5iai  ir  Zurnalai  daug
rage   apie   koltiking   gamyba,   pirmaujan€ius   koltikius   ir   koltikie6ius   spar-
tuolius.  Zurnale  ,,Zemes  tikis"  1940  in.  Nr.  9-11  buvo  i§spausdinti  Zemes
tikio  arteles  istatai.  1940  in.  1apkri6io  I  d.  straipsnyje  „Kolchozinio  kaimo
stachanovie6iai``   „Tiesa"   pla€iai  papasakojo  apie  koltikinio  kaimo-pirmti-
nus.   1941   in.   sausio   17   d.   straipsnyje   „Kolcl-lozo   keliai"   buvo   apra§ytas
Gorkio   srities   „Iskros"   koltikio   patyrimas.   Spauda   propagavo   Maskvoje
vykusia  Zemes  tikio  paroda,  i  kuri€!  buvo  orgariizuotos  respublikos  vals-
tie€iu   ekskursijos.   „Tiesa",   „Valstie€it!   laikra§tis"   ir   kiti   laikra§€iai   bei
Zurnalai  atpasakodavo  ekskursijng  dalyviu  isptldzius,  ju  susizavejima  kol-
tiking   laimejimais,   spausdindavo   ir   teorinius   straipsnius   Zemes   tikio   so-
cialistinio  pertvarkymo  klausimais.  1940  in.  pradejes  eiti  „Valstie6iu  laik-
ra§tis"  Nr.  1-6  i§spausdino  Lenino  „Prane§ima  apie  darba  kaime"  VIII
partijos  suvaziavime,  „Vilniaus  balsas"   1941   in.  geguzes  8-.9  d.  nume-
riuose -Lenino  straipsni  „Apie  kooperacija".  „Valstie€iu  laikra§tyje"  re-
guliariai  buvo  ai§kinami  pavyzdiniai  Zemes  tikio  arteles  istatai.

20  V.   I.   L e n i n a s,   Ra§tai,  t.  28,  P.  313.
21   Tiesa,   1941.I.4.   d.
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Daug  demesio  tarybining  respinblikng   patyrimo   Zemes  tikio  kolektyviza-
vimo   srityje   propagavimui   paskyre   LKP(b)    V   suvaziavimas.   Ataskaiti-
niame  prane§ime  apie  LKP(b)   CK  darba   buvo  nurodyta,  jog  „partijos,
visu  jos   organizaciju   uzdavinys   yra   pla6iai   ai§kinti   masems   tiesa   apie
kolektyvinius   tikius" 22.   Suvaziavime   buvo  kritikuotos   tos   partines   orga-
nizacijos,   kurios   mazai   demesio   skyre   kolektyvizacijos   idejoms   populia-
rinti  valstie6it!  tarpe  ir  nedave   atkir6io   antikoltikinems,  paskaloms.   ,.Rei-
kia  pla6iai  ai5kinti  biedniokams  ir  vidutiniokams  Zemes  tikio  arteles  ista-
{`Lls,   artelinio   tikio   vedimo   prana§umus,-buvo   sakoma   suvaziavjmo   re-
zoliucijoje,-populiarizuoti   TSRS   kolchozines   santvarkos   pasiekimus   ir
vesti   griezt?   kov?  pries  buozi§k?,   antikolchozine   agitacija`` 23.

Po  LKP(b)   V  suvaziavimo  koltikines  santvarkos  patyrimo  propagan-
da.buvo  sustiprinta.10  ttikst.  egz.  tirazu  buvo  i§leisti  „Pavyzdiniai  Zemes
tikio  arteles  istatai".  Valstie6iu  dome~jimasis  koltikine  santvarka  buvo  la-
bai  didelis.  Tai  rodo  ir  tas  I aktas,  kad  po  keliu.  dienng  istatu  knygynuose
jau  nebuvo  galima  gauti.  Pakartotinai  arteles  istatus  73  ttik\st.  egz.  tira-
Zu  i§leido  „Valstie€ii!  laikra5tis".

1941   in.  pavasari  Lietuvoje  buvo  susiktire  jau   14  koltikiu,  o  iniciatyvi-
£]iu  grupiu  buvo  dar  daugiau.  Teisinis  pagrindas  koldkiams  organizuotis
buvo  pavyzdiniai  Zemes  tikio   arteles  ista,tai,   kurie  tuo   metu  Tarybng   S?-
jungoje  turej,o  fstatymo   gali?.  Tarybu   Lietuvos  teritorijoje  I.ie  isigaliojo
kaip  visasajunginis  istatymas 24.  Koltikinis  judejimas  nebuvo  masinis,  bet
galejo   greitu   laiku   tokiu   tapti.   Klastingas   hitlerines   Vokietijos   uZpuoli-
mas   ir   laikina   respublikos    okupacija    nutrauke   sekmingai   prasidejusi?
valstie€it!  tikiu kolektyvizacij?.

15vadavus   Lietuva   i§   hitlerines   okupacijos,   sukolektyvinti   valstie€ing
tikius  nebuvo  pirmaei'lis  uzdavinys  kaime.  Lietuvos  Komunistu  partija  ir
respublikos  vyriausybe   rtipinosi   visq   pirma   atkurti   Zemes   tikio   gamyba
bei  tarybine  Zemevald?.  Ta€iau  tai  nerei§kia,  kad  tuo  metu  nebuvo  vyk-
domas   politinis   ai§kinamasis   darbas,   kad   partija   neruo5e  prielaidu.   kai-
mo  kolektyvizavimui.

Klasiniai   priesai,   noredami   sukompromituoti   kolektyvizacijos   idejas
valstie6iu   tarpe,   stengesi   ap§meizti   koltikine   santvark?,   visaip   isptisda-
mi   pokarinius   sunkumus.   1946   in.   Rostovg,   Charkovo,   V6ronezo   ir   kai
kurias  kitas   RTFSR  bei   Ukrainos  TSR   sritis   i3tiko  baisi   sausra25.  Zuvo
derlius,  gyvuliai,  susidare  sunkumu,  aprtipinant  gyventojus  maistu.  Buo-
Zes  pasinauqojo  ir  5ia  st.ichine  nelaime,  kad  Smeiztu  koltikius.  Todel  itin
-in.Tn i e6 ku s,  Ataskaitinis  prane§imas  V-me  LKP(b)   suvaziavime  apie  LKP(b}

CK  darba,  p.  27.
23  Ten  pat,  p.   18.
24  A.   8 u I o t a,   min.  veik.,  P.  150.
25   Tiesa,    194.8.Ill.18.
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veiksminga   buvo   kitLf   respubliku   koltikiu.   Iaimejimi2   propaganda.   Labai
veiksminga   ir   pla6iai   taikyta    darbo    forma   buvo   valstie6iu   ekskursijos
i   broli§ku   respublikl!   koltikius.   Viena   i5   pirmuju   tokil!   ekskursiju,   susi-
1aukusi   plataus   atgarsio   respublikos    darbo    valstie6ing    tarpe,   buvo   Vil-
niaus,   Kauno,   Birzu,   Raseining,  Marijampoles   apskri6iu   Zemdirbiu   i§vyka
i   Baltaru,sijos  TSR  koltik}  „Rasvet".  „Tiesa"  ir  „Valstie6ing  laijkra§tis"  pla-
6iai  aprase  §i?  keliolie,  i5spausdi]io  ekskursijos  dalyviu  isptidzius.   Rasei-
riing   apskrities   valstietis   I.   Vajcekauskas   „Tiesoje"   rage:   „Zeme   dirbama
ma§inomis,  viskas   atliekama   laiku.   Kolektyviriis   tlkis   gali   daryti   dideles
i§laidas,  kad  pagerintu  savo   produkcija.  Juk  praejo  tik   dveji  metai  nuo
voki5koisios   okupacijos,   o   kolektyvinio   tikio   laukai   ja.Li   duoda   §imtaptidi
derlii!" 26.   Broli5kng   respubliku   pirmaujan€iu   koltikiu   patyrimas   buvo   ap-
rasomas   laikras6iuose   ir   Zurnaluose.

1944   in.\  atskiru   leidiniu   buvo   i5leistas   V.   Lenino  veikalas   „Apie  ko-
operacija";     1947   in.   i5ejo   antrasis   jo   leidimas.   1947   in.   50   ttikst.   egz.
tirazu  buvo  i§1eisti  „Pavyzdiniai  Zemes  tikio  arteles  istatai".  Buvo  leidzia-
mos  knygos  ir  bro§itiros,  propaguojan5ios  kitu  respublikng  koltikiu  pasie-
kimus.   1947   in.   buvo   isspausdinta   M.   Kalinino   brositira   „Apie   kolekty-
vining  tiking  santvark?  ir  kolektyviniu  tikiu  valstietes".   1948  in.  skaitytojus
pasieke`  apybraizu   apie   broli§kng    respubliku    koltikiu   gyvenima   rinkinys
„Kolektyviniu    tikiu    keliu    i    laiming?    gyvenima``.    Vien   per   1948   in.   ir
1949  in.  pirma  pusmeti  buvo  isleistos  2'6  knygos  koltikines  statybos  klau-
simais   bendru   30io   ttikst.   egz.   tirazu.   Pla5iai   buvo   skaitomos   paskaitos
kaima   dominan5iais  klausimais.   Politinis   ai5kinamasis   darbas,  koltikines
santvarkos   patyrimo   ir   laimejimu   propagavimas   valstie5ii2   tarpe   buvo,
be  abejo,  viena  i5  pagrindining  priezas€iu,  del  kuriu   1947  in.  Lietuvoje  at-
gime   koltikinis   judejimas.   Zemes    tikio    artele   is   karto   tapo   pagrindine
Liethvoje  kuriamu  koltikiu  forma.  Bendro  Zemes  dirbimo   draugijos,  nors
I.r  buvo   kai   kui-   steigiamos,   pla€iau   neprigijo,   o   komunos   visai   nebuvo
organizuojamos.

Lietuvos  Komunistng  partijos  VI  suvaziavime,  ivykusiame  1949  in.,  bu-
vo  pad.aryta  i5vada,  kad  „ . . . mes  turime  visus  galimumus   artimiausiais
metais   pasiekti   kolektyviniu   tiking   santvarkos   pergale   mtisq   respubliko-
je" 27.  Tie  galimumai,  kaip  pazymejo  LKP(b)   CK  sekretorius  A.  Snie6kus,
I-ai   „ . . . didziule   pagalba,   kuria   teikia   VKP(b)   CK  ir   sajungine  vyriau-
sybe,   mechaiiizuojant   Lietuvos   TSR   Zemes   tiki,   ilgametis   kolektyviniL!
tikiu  statybos  broili§kose  respublikose ir  pirmuju  kolektyvining  tikiu  Lietuvo-
je  darbo  patyrimas,   darbo  valstie€iu  politinio   s?moningumo   augimas" 28.

26  Ten  pat,   1946.IX.12.
27  LKP(b)    CK   sekretoriaus   A.   Snie€kaus   prane§imas   LKP(b)    VI-me   suvaziavime,

Tiesa,   1949.11.17.
28  Ten  Pat.
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Kaip   matome,   Lietuvo's   Komunistu   partijo`s   VI   suvaziavimas,   iejes
i  mtis¥  r.espubliko's  isto`rij?  kaip  i§tisinio  valstie6iq  tiking  kolektyvizavimo
sTv.azlavlmas,   didziule  reik§me,   pertvarkant   kra§to   Zemes   tiki   solcialisti-
nials  pagrindais,  skyre  broli§kose  respublikose  sukauptam  patyrimui  ir  jo
pritaikymui   Lietuvoje.   Vykdant   LKP(b)   VI   su,vaziavimo   nutarim?,   jau
1949  in.  buvo  pereita  prie  i§tisinio  kolektyvizavimo  ir,  juo  remiantis,  prie
buozijos kaip  klases  likvidavimo.

Anks6iau   susiktirusiu   tarybiniu   respubliku   patyrimas   Zymiai   paleng-
vino  ir  paspartino  Tarybu  Lietuvos  Zemes  tikio  socialistini  pertvarkym?,
padejo  i§ve'ngti  kai kuring  klaidng ir sunkumu.

Hcrlojlb3oBAHHE  orlblTA  COBETCKHX  PECIIyB]IHK  8  CouHAJIHCTHUECKOM
IIPEOBPA3oBAHHH  cEjlbc,Koro  X03flHCTBA jlHTOBCKOH  CCP

r.   ByTKyc

P e 3 ro M e

Hocjle   BocicTaHOBJleHHH   CoBe.Tlc'Kofi   Bjlac"   a   JIHTBe   nepefl   ,KOM'MyHHic"qecKofi   Hap-
THefi   cTOHJla   cJloxHatfl   3aHatla   coHHajlHCTHqecKoro   .Hpeol6pa30BaHKfl   ceJlbcKoro   xo3flfi'cTBa,
8    pemeHHH    KOTopofi    mH,poKo    HPHMeHHjlcfl    OTIEIT,    HaKoilljleHHbl#       CTapmHMH    coBeTCKiKiMK

peony6,JIHKaMH.
BI>IHej|mafl   H3  nojillojlbfl   8   1940   I.   Kormap"   JIHTBI]I   HMejla   tleTKo   Bblpa6oTa.HHylo

arpapHyro   Hpo'rpaM'My,   KOTopaH    6bljla    no;iroTOBIleHa    a   Iiyxe   jleHKHCKorlo    yqeHHfl    o    pe-

FeeMHHHe¥£;#:£¥:£°28°EE°Hffla[H94%a=ur3acxB£:ft&THPMaxHeyHHHKeTOBMHfleeKKHHaappaauuHHHKE:,P#HH°pTo°BoC3erfiH¥fre?
HHe   Bcefi   3eMjm   rolcynapcTB.eHHofi   ico6'cTBeHHocTblo.   fleKJlapauKfl   o6bflBjlHjla   o   Ha;[eJleHHK
3eMJlefi   6e33elMe7IbiHblx   H   Majlo3eMejll]Hblx   KpecTbflH,   Ho   a   oTjlKqHe   oT   jleHHHCKoro   HeKpeTa
«o   3eMJle»   a   Hefi   He   ro,BopHIlocb   o6   ypaBHKTejlbHOM   pa3j|ejle   3eMIIK   H   ycTaHaBjlHBajlacb
HopMariaor£:#giKbBacBom8%:c:3±cTHb:::=ofp:HemMeHurenooHurbb[;o:a;¥:xTp6HPHauT%:i;¥;%.cHy,6urHKBO,6urac"

i=

KooHepHpoBaHHfl    KpecTbflH,    Kojlx03Horo    cTpOKTejlacTBa,    c03jiaHm    icoBx03OB    H    MamriHHO-

:gxKHTe°fip=E[Z  ic;iE:gcfi:I,roTKP°Eoa:a:£TaHB:g:[uT£K  K8°Hfi°H3TH8°e:° HCcTnpo°HHb:g|BbafHTHBea  9::[rnoa  o°HHEFT°afl  o%:
yr'cpTguBHH^mToh6.baLvcFp=1.e:e^¥=?1^„K^o`TT.e^K^"_#.B^n_a_a_unHxpecTb"c"x--rii=-inirii=T-;--{isosv=:a:=Hve`.#c-yFivp.
CTBeHHoro  ceKTopa  8  ce,TbcKoiM  xo3HH¢TBe.


