
LENINO KELIU - [ PRAZOTI 

K a i 1953 metais | valdzi^ atej^s Nikita Chrusciovas isdrjso pasmerk-

ti Josif^ Staling ir is lageriij paleido tiikstancius buvusiij nekakai nuteistij 

zmonii}, kai buvo isspausdinti i k i tol drausti Aleksandro Solzenycino, Leo-

nido Martynovo ir kiti j rasytojij kiiriniai , kai zmones erne nebebijoti pasa-

koti anekdoti4, atrode, kad gyvenimas Sovietij S^ungoje, taigi ir Lietuvoje, 

is t ikr iyi j prasviesejo. 

Tuo metu smaikstuoliai ir eme santrump^ L T S R - Lietuvos Tary-

bij Socialistine Respublika - versti savaip: „Lietuvos taukus surijo r u 

sai". Ki ta ip buvo „issifruojami" ir k i t i pavadinimai. Pavyzdziui, oficiali 

komjaunimo organizacijos rusiska santrumpa V L K S M pasaipiai buvo 

skaitoma taip: „Vazmi lapatu, kapai sebie magilu" - „Imk kastuv^, kaskis 

sau duobf". 

J. Stalino laikais uz tokias „sifruotes" galejo ir susaudyti, o prie N . 

Chrusciovo, bent jau is pradziij, uz anekdotus nebausdavo. 

O pavadinimas „Lietuvos taukus surijo rusai" buvo gan taiklus. Nie-

kas turbut pazodziui ir nejsivaizduoja, kad atejo rusai, susikrove } statines 

lietuviskij kiaulii j taukus ir, juos issivez^ j Rusij^, ten saukstais kabino. Tas 

„rusi4 atejimas" ir „tauki} isvezimas" turi kur kas gilesn^ prasm§. Vezdami 

„taukus", per ilgus metus rusai issiveze ir Lietuvos zmoniij prot^, ir s^mo-

n§. Skelbiama, kad apie pus§ milijono musij nedideles salies zmoniij tapo 

sovieti} genocido ir teroro aukomis. Per 300 000 buvo jkalinti ar isvezti j 

tremtj, o dar 26 500 - nuzudyti Lietuvoje. Del karo ir okupantij is Lietuvos 

pabego dar beveik puse milijono zmoniij. 

Is viso, galima teigti, Lietuva neteko milijono. Milijono gyventojij, 

tarp kurii j buvo tautos ziedas, nes visi okupantai nekente uz juos supra-

tingesnix}, mokytesniij. O tuos, kurie liko sovietineje Lietuvoje, okupantai 

ismoke gerti, meluoti, sukciauti, apgaudineti ir visokiij kitokiij nuodemiij, 

kuri i j lietuviai anksciau net nezinojo. T i k is karto reiketij sutarti, kad, rasy-

damas „rusai", turiu omenyje ne paprastus Rusijos ir jos kitij tautij gyvento-

jus, o komunistin^ Rusijos valdzi^, kur i lygiai taip pat enge ir pacius eilinius 

rusus. Tai komunistai, apgaudinedami visus, moke meluoti ir kitus. 

4 



Pradekime kad ir nuo kolektyvizacijos. Si knyga apima laikotarp| nuo 

1953 meti}, kai j valdzi^ atejo N . Chrusciovas. Tuo metu „buozes", o kitaip 

sakant - iikininkai, jau buvo „isbuozinti", isvezti j Sibir^ ar kitaip isvaryti 

is savo ukiij, o kaimas jau buvo suvarytas j „kolchozus". 1949 metais Mas-

kva jsake kuo greiciau sukolektyvinti Lietuvos uk|, nes tuo metu dar t ik 

vos daugiau kaip 4 procentai salies i iki i j buvo kolektyviniai, kuriuose, anot 

Maskvos, darbas buvo daug nasesnis. 

J „kolchozus" zmones teko varyti varu. Buvo ne vienas atvejis, kai 

ukininkai, suvaryti j susirinkim^, is jo nebuvo isleidziami tol, kol neparase 

pareiskimo stoti j kolukj. Arba tuos pareiskimus isgaudavo apgaule. 

Jei paziuretume \s skaicius, tai pamatytumeme, kad zemes uk| 

rusai ir Lietuvoje labai greitai nualino, kaip ir savo. Oficialiai „kolchozo" 

pirmininkas buvo renkamas visuotiniu balsavimu. Kada, kur ir kick seti ar 

sodinti, kada pjauti ir kiek parduoti, turejo nuspr^sti patys koliikieciai. Bet 

is tikrijjij kolukio pirmininkas buvo skiriamas partijos. Taip pat valstybe 

nustatydavo planus, kiek pateikti produkcijos. Nustatydavo ir jos kainas. 

Planai ir kainos dazniausiai priklausydavo nuo kolukio turtingumo. K u r 

zmones dirbo geriau ir kolukis buvo turtingesnis, tuo jam buvo didesni 

planai ir mazesnes supirkimo kainos. Teritorijose, kur buvo prastos zem-

dirbystes s^lygos, dirbantiems „kolchozams" biidavo nustatomos didesnes 

kainos. 

Siekta suvienodinti skirtinguose kolukiuose gyvenusiij zmonii j gyve-

nimo lygj, ir tai neskatino didinti darbo nasumo. Pagal zemes likio arteliij 

jstatus, zmones, stodami j „kolchozus", turejo atiduoti ir zem^, ir invento-

riij, ir gyvulius. O kuris gi protingas zmogus atiduos tai, k^ jgijo dirbdamas 

nuo ryto ik i nakties? 

Lietuvoje nebuvo tiek daug iikininki} , kurie samdydavo samdinius, 

0 patys nieko nedirbdavo. Paprastai zemes savininkai triusdavo kartu su 

samdiniais. Po pirmojo pasaulinio karo trumpai egzistavusioje Lietuvos so

vietineje respublikoje (veliau tapusioje Litbelu) buvo nuspr^sta nacionali-

zuoti dvarininki}, baznyciij ir vienuolynxj zemq. Buvusiuose dvaruose buvo 

pradeti kurti liaudies ukiai ir komunos, taciau reforma praktiskai nejvyko, 

nes bolsevikai Lietuvoje ilgai neuzsibuvo. 
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Pasikeitus santvarkai, reforma buvo t^siama. Zeme is stambiij u k i -

n ink i j buvo paimta, Steigiamajam Seimui priemus Konstitucij^. I k i tol 

apie 40 proc. dirbamos zemes priklause dvarininkams. Nors jie buvo 

lietuviai, taciau beveik v is i laikesi lenkiskos kulturos. Skaite lenkiskas 

knygas, kalbejo lenkiskai - savo dvasia buvo nutol^ nuo tautos. „Lietu-

vos dvarininkai virto tarsi skaudziu pasinu tautos kune", - rase ti j laiki j 

metrastininkas. 

Zeme lietuviui buvo didziausia vertybe, nes, nesant kraste jokii j iska-

senij, pramones, zeme buvo pagrindinis pragyvenimo saltinis. Pasaukus sa-

vanorius stoti | kariuomen^, zmones ejo tarnauti valstybei, nes jiems buvo 

pazadeta, grjzus is kovxj, atsilyginti zeme. Seime 1922-qji4 vasario 15 dien^ 

priimtu jstatymu buvo nustatyta didziausia nenusavinama zemes norma 

(80 hektarij), o zeme, virsijanti norm^, buvo imama j fond^ (kompensuo-

jant uz J4 savininkams), is kurio veliau zeme buvo dalinama - pirmiausia 

savanoriams, po to valstieciams, kurie turejo zem^ issipirkti per 36 metus. 

Zemes gavo apie 38 700 bezemiij ir 26 300 mazazemiij (norinciiyij buvo 

beveik dukart daugiau). 

Dvar i j zeme isdalinta norejusiems j ^ dirbti. 

Naujakurii j gyvenimas buvo nelengvas, bet zmones pries kar^ jau 

buvo prasigyven^. Atej§ okupantai is karto irgi neg^sdino. 1940-aisiais jie 

leido Seimui priimti Zemes nacionalizavimo deklaracij^, kurioje buvo skel

biama, kad visa Lietuvos zeme, miskai ir vandenys yra valstybes nuosavybe. 

„Visa zeme, kuria naudojasi darbo valstieciai, ir ta, kuri bus perduota beze-

miams ir mazazemiams, patvirtinta ji} nuosavybe neribotam laikui", - buvo 

rasoma deklaracijoje. 

Vieno ukio zemes norma buvo nustatyta 30 hektarij. Taciau, kaip 

Iprasta, sovietai nesilaike duoto zodzio. Jau 1941 metij vasario Mazei-

ki i j apskrities Akmenes valsciuje buvo jkurta V. Lenino zemes ukio artele. 

Tai buvo pirmasis „kolchozas" Lietuvoje. 

O tuoj po karo buvo uzmirstos visos deklaracijos ir zmones grudami 

j „koIchozus" labai skambiais pavadinimais. Sie buvo siejami su jvairiais 

partijos veikejais. P i r m ^ j „kolchoz4" po karo valdzia sukCire 1947-i|jij va-

sarj Kedainii} apskrities Dotnuvos valsciuje. Tas kolukis buvo pavadintas 
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Sovietine valdzia galvojo, l<ad kolelrtyvinis darbas yra nasesnis. Nuotraukose „kolclnozo" melzejos ir lauko darbininkai. 
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