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4uw   uuizLiazllie  Lietuvos  valstybe.   1920  in.   Iiepos   12   d-.   faikos  TsutartyjeI._      _   _I.

sT  Tarybu  Rusija  buvo  numatoma  nemaza  materialine  parama  Lietuvai,
ginamos   jos   teises    tarptautineje    arenoje,  jai    pripazjstamas     Vilniaus

LIETUVIU  DRAUGIJA  TSRS  TAUTU  KULTORAI  PAZINTI

SIGITA   N 0 R E I K I E N E

Pagrindinius   LietuviH   draugijos   TSRS   tautng   kulttirai   pazinti   veiklos   bruozus   yra
nurodes   V.   Galinis,   rasydamas   apie   lietuviu   literatriros   ry§ius   su   tarybine   literattira   ir
menu  burzuazijos  valdymo  metals I.

tnaurspt?auitsaylieosDsrtvfe#±P:S%gev;e?sk#ikn:e?tFe%k€3m#::nsit±,?aFfrT^ugg3S?:=t`aolr|lfs?.,_apiket,ai=qua;:kruuzsda,va|1#oy-s®

nustatyti   Draugijos   veiklos   reik§me   ir  vieta   to   meto   Lietuvos   visuomeniniame`  gyveiii-
me,   ypa6   augant  antifa§istiniam  judejimui   ir  brestant   socialistinei   revoliucijai.

Kulttirining  rysing  su  Tarybu   S?junga   draugijos  eme  kurtis  kapitalistinese   §alyse   ne-
trukus   po   to,   kai,   Zlugus   Tarybu   §alies   izoliavimo   politikai,   sustiprejo   jos   tarptautine
padetis.   Pirmiausia   TSRS   kulttiriniai   ry§iai   uzsimezge   su   Vokietijos,   Pranctizijos,   Ce-
koslovakijos,   Anglijos   ir   kai   kuriu   kitu   §aliu   mokslininkais,   technine   inteligentija,   ra-
§ytojais,  menininkais.  Po  kurio  laiko  kultljriniu  rysiu  su  Tarybu   S?junga   draugijos  eme
veikti   daugelyje   kapitalistiniu   §alil!.    1925   in.   Tarybu   S?jungoje   isiktire   Visas?jungin6
kulttiriniu   ry§iu   su   uzsiepiu   draugija   (toliau-VOKS'as)2.   Ji   veike  visuomeniniais   pa-
grindais,   vienijo   Zymiausius   tarybines   inteligentijos   atstovus.   Jos   tikslas   buvo   koordi-
nuoti  ir  plesti  kulttirinius  rysius  su  kapitalistinemis  §alimis.

Lietuviq   draugija   TSRS   tautng   kulttirai   pazinti   buvo   jkurta   1929   metals.

I.  Draugijos  jktirimas  ir pirmieji  gyvavi.mo  metal

Burzuazine  Lietuvo:  va]stybe  jsiktire  po  Spalio  socialjstines  revoliuci-
jos,  kuri  panaikino  nacionaline  priespaud?  ir  paskelbe  nacijng  apsisprendi-
rrio  teise..Kai  revoliucin6  Lietuvos  darbo  ZmoniH  kova  uZ  Tarybng  valdzi?,
uzsienio  Imp?rialistams  padedant,  buvo  nuslopinta,  Tarybu  Rusija  pripa-
Zino   burzuazlne   Lietuvos   valstybe.   1920   in.   IieDos   12   d.   taikne   ,c=ii+ar+`J;a

_,1\                 \

I  Didzioji   Spalio   socialistine   revoliucija   ir   lietuving   literattira,   V.,   1967,   p.   173-178.
2  Bcecoro3Hoe  o6uecTBo  KyjlbTypHofa  cBfl3H  c  3arpaHHI|efl   (BOKC).
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kra§tas.  Nors  visos  Lietuvos  burzuazines  vyriausybes  kovojo  ir  inirtingai
slopino    bet    koki?    Komunistu    partijos    vadovaujama   revoliucine   darbo
Zmoniu.  kova,   vienok  jos   negalejo  visi§kai   atsisakyti   uzmegzti  politiniu,
ekonomining  ir  tarn  tikrng  kultdrining  rysing  su  Tarybng  Salimi.

1925  in.  rugsejo  men.  i  TSRS  Mokslu  akademijos  200  metu  jubilieju,
VOKS'o  pakviesti,  atvyko  apie  150  uzsienio  sve€ing.  Buvo  Cia  ir  try.s  Kau-
no  universiteto   atstovai:   prof.   dr.   J.   Bagdonas,   prof.   J.   Simkus   lr   pvrof.
M.   Birzi5ka 3.   Iskilmes  vyko  Leningrade  ir  Maskvoj?.   Delegacijai   gr!zus,
J.   Bagdonas    spaudoje   labai   palankiai    atsiliepe   apie   jubiliejaus   §vente,
sve€ing  priemim?,  apie  moksl?  ir  jo  vystymosi  perspektyv?s  Tarybng  S?jun-
goje 4.   Si   Kauno   universiteto   profesoring  kelione   buvo   plrmieji  kulttlrining
santyking  tarp  Lietuvos  ir  TSRS  Zingsniai.  1926  in.  rugsejo  pabaigoje  isto-
rikas   I.  Jonynas   isvyko   i   Kijev?   dalyvauti   Ukrainos   Mokslng   akademijos
prezidento,  1iterato  ir  istoriko  M.  Grusevskio,  ra5iusio  ir  Lietuvos  istorijos
klausimais,  jubiliejuje 5.

Kulttlriniams  rysiams  plestis  turejo  reiksme  Maskvoje  vykusios  dery-
bos  ir   1926  in.  rugsejo  28  d.  nepuolimo  sutarties  tarp  Lietuvos  ir  TSRS
pasirasymas.  Labai  palankiai  Liettivoje  buvo  Zitirima  I  sutarties  punkta  ir
TSRS    note    Vilniaus    klausimu,   kur    patvirtintas    Vilniaus    kra§to    pri-
pazinimas  Lietuvai.  Tai  buvo  ypa5  svarbu  tuo  metu,  kai  Lenkijos  impe-
rialistai  vel  eme  grasinti  Lietuvai  ginkluotu  uZpuolimu.  „Lietuvos  Zinios"
tada  rage:  „TSRS  vyriausybe,  ai§kiai  atsistodama  mtlsu  puseje  svarbiai-
sios  mtisng  tautos  problemos  klausimu,  be  abejojimu,.sukelia  Lietuvos  vi-
suomenes  tarpe  giliu  simpatiju  TSRS  ir  padeda  naujus  pagrindus  Lietu-
vos  ir  TSRS  susiartinimui" 6.

„Lietuvos   Zining"   korespondentas,   lydejes   Lietu.v?.s   vyriausybine   dele-
gacija  i  Maskv?,   pateike  laikras5io  puslapiuose   serij?   straipsning.  Viena-
me  i§  jng  nurodoma,  kad  Tarybng  S?jungoje  smarkiai  kyla  kulttlra,  vystosi
aukstasis  mokslas,  literatdra.    Cia    pat   pamineta,  kad  „buvo  kilus  ideja
steigti  ir  Lietuvoj  tan  tikra  kulttlrinio  bendradarbiavimo  ar  susipazinimo
sl.t  TSRS   draugija. . ." 7

Po   nepuolimo   sutarties   pasira§ymo   Maskvoje   vyko   der?.7bos   del   pre-
hybos  sutarties.  Siose  derybose,  kur,  be  kitu  klausimu,  buvo  k.qlbama  apie
kulttlrining  vertybing  gr?Zinim?  Lietuvai,  dalyvavo  ir  istorikas  I.  Jonynas 8.

3  Lietuva,   1925.IX.23.

L925:]E.u2S5?  [#.&%:Lq   akademfj°S    200     metq     (1725~1925)    sukaktuving   i5ki|mes,   Lietuva,
5  Lietuvos  Zinios,   1926.IX.28;  IX.30.
6  Lietuvos   Zinios,   1926.X.2.
7  Keturios  dienos  TSRS  teritorijoje,  Lietuvos  Zinios,  1926.X.17.
8   Lietuvos   Zinios,1926.XI._15.                          `
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Fa5istinis   perversmas   nutrauke   derybas.   Tautininku   srriiii`to   ir   teroro
pries  revoliucinj  judejima  politika,  keturiq  komunistu  s-usaudymas,   demo-
kratining   laisving   uzgniauzimas   sutrikde   Lietuvos   ir   TSRS   Qaiitykius.   Tik
uzsimezge  kulttiriniai  ry§iai,  atrode,  neteko  perspektyvos.  Bet  Tarybu  S?-
junga,  smerkdama  tautininkng  rezim?  ir  teroro  politik?,  norm€ilizavo  diplo-
matinius    santykius    su    Lietuva,   palaike  jos   interesus,   paa`.;1-r6jLis   Lietu-
vos-Lenkijos   santykiams   1927  in.   rudenj.    Tautininkng    vyriausybe   tokiu
atveju   stengesi   laikytis   normaliu   oficialiu   santyking   su   Tarybij   S?junga.

Nuo   1928  in.  eme  plestis  Lietuvos  ir  TSRS  prekybiniai  ry§iai.  Tuo  pa-
6iu  metu  kai  kurie   lietuviq  kulttiros  veikejai    VOKS'o  kvietimu    aplanke
TarybH  S?jung?.   1928  in:  rugsejo  men.  L.  Tolstojaus   loo-i2jH  gimiiiio  lne-
tiniu    minejime    Maskvoje    dalyvavo    Kauno   universiteto   Humanitariniu
mokslu   fakulteto   dekanas,   slavistikos   profesorius   V.   Kreve-Mickevi5ius 9.
Kauno  valstybes  teatro  dramos  rezisierius  8.  Dauguvietis  atstovavo  Lie-
tuvos  menini'nkams  Maskvos  Dailes    teatro   30-me6io   minejime    1928  in.
spalio  men.

Uzsimezgus  t?in  tikriems  ry§iams  su  TarybH  S?jungos  kulttiriniu  gy-
venimu,    daugjau    pazjstant    VOKS'o   bei   kapitalistiniH    5aling   kultririnio
bendradarbiavlmo   su   TSRS   draugiju   veikl?,   brendo   mintis   organizuoti
toki?  draugij?  ir  Lietuvoje.  Draugijos  jkririmui  pritare  Lietuvos  uzsjenio
reikalu   ministerija.   Iniciatoriai   buvo   Kauno   universiteto   Humanitariniq
mokslq   fakulteto    destytojai.    Lietuvos    demokratine    inteligentija   norejo
gauti   objektyvi?   informac!j?   apie   socialistine   5ali.   Susidomejusi   ji   sek6
„didziojo  eksperimento"   eig?,   kaip  .mego   ra5yti   burzuazine   spauda   apie
socializmo  ktirim?   Tarybng   S?jungoje.   Pazangioji   visuomene   vertino   Ta-
rybng  §alyje  koy?. pries  nera5tingum?,  stebejosi  nematytu  vidurinio  ir  auks-
tojo  mokslo.£ugimu,  tarybines  valstybes  rtipinimusi  mokslu,  sveikatos  ap-
sauga,   domejosi   nacionalinio  klausimo   sprendimu.   Ji   norejo   susipazinti
su  tarybinio  mokslo  pasiekimais,    su   naujosios    visuomenes   literattira   ir
menu.   Didelj   pasisekim?   turejo    Lietuvoje    gastroliave   kai   kurie   rusng   ir
kitng  TSRS  tautH  meno  atstovai.  Be  to,   demokratine  lietuviH  inteligentija
norejo  pratesti  tradicinius  ry§ius  su  rusu  ir  kitng  tarybining  tautu  kulttira„
uzsimezgusius     bendro    valstybinio    gyvenimo    metu.    Tarybng    S?jungos
archyvuose,  bibliotekose  buvo  vertingos  Lietuvos  istorijai  medziagos,  ku-
ri-a   istorikai   btitu   galeje   naudotis,   tik   esant   glaudesniems   kulttiriniams
ry§iams.  Vienas  i§  motyvu,  kuriant  §i?   Draugij?,   buvo  TSRS   draugi§ka
politika  Lietuvos  valstybes  atzvilgiu  ir  nuolatine  parama  Vilniaus  klausi-
mu.  Kartu  veike  ir  s?lygos,  komplikavusios  kultririnius  rysius  su  Tarybq
S?junga:   carizmo   nacionalines   priespaudos   politika,   pasiprie§inimas   tai
priespaudai  paliko  gilius  pedsakus  lietuving  psichologijoje.  Tuo  naudojosi

9  Prof.    Krev6    apie   Tolstojaus   i5kilmes   Maskvoje,    Lietuvos    aidas,    1928.IX.22.
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nacionalistai,  ypa6  tautininkai,  noredami  skiepyti  lietuving  liaudziai  neapy-
kant?  revoliucinei  Rusijai.  Tautininku  valdzia,  oficialiai  palaikydama.`gv?-
ruls  santykius  su  TSRS  ir  remdama  Draugijos  iktirima,  i§  esmes  pr[esl-
nosi   viskam,   kas   galejo    priminti    Lietuvos    liaudziai    apie   socialistines
valstyb6s   egzistavima.   Burzuazine   Lietuvos   spauda,   remdamasi   i§   kitng
kapitalistining   §aling    gautais    prane§imais,   ypa6  rusng   emigrantu  spauda,
Tarybu S?jungos gyvenima daugiausia pie§e neigiamai.

1929  in.  buvo  imtasi  konkre€it!  Zygiu  Draugijai  ikurti.   1929  in.  birze-
1io   10   d.   Kauno   miesto   ir   apskrities   vir§ininkui   buvo `pateikti   Lietuviu
draugijos  TSRS  tautu   kulttirai   pazinti   istatai,   pasira§yti  M.  Birzi§kos,
V.  Kreves-Mickevi5iaus,  P.  Galaunes,  Vac.  Birzi§kos  ir  8.  Sruogos,  pra-
§ant  iregistruoti   §ia   draugija.   {registruota   ji  buvo   1929  in.   spalio  4   a.
|statuose nurodoma,  kad  Draugijos  tikslas-uzmegzti  santykius  su  TSRS
kulttiros  ir  mokslo  draugijomis,  keistis  mokslo,  literattiros  ir  kitais  kultti-
riniais   leidiniais.   Draugija    numate   steigti    bibliotekas,   rengti   paskaitas,
ekskursijas,  leisti  periodinius  ir  neperiodinius  ra§tus,  spausdinti  objekty-
vias  Zinias   apie  kulttirini  ir  ek6nomini  TSRS   gyvenima.   |statai   numate
naring  teises  ir  pareigas,  valdybos  vieta  Draugijos  veikloje 10.

1929  in.  gruodzio  8  d.][  ivyko  Draugijos  steigiamasis  susirinkimas,  ku-
riame   dalyvavo  keliasde§imt  Zmoniu,   daugiausiai  universiteto   destytoju.
Be  minetng  Draugijos   iniciatorit!,    Cia    buvo    P.    Augustaitis,   I.   Jonynas,
P.   Sal6ius,   J.   Vabalas-Gudaitis,   vi.suomenes   atstovai,   Zurnalistas   J.   Pu-
rickis,  advokatas  L.  Smulk§tys,  inzinierius  A.  Kolodnas,  valdzios  atstovas,
Valstybes  tarybos  pirmininkas  S.  Silingas.  Susirinkime  apsilanke  ir  Tary-
bu  Sajungos  pasiuntinys.  Ta  diena  i  Draugija  isira§e  26  Zmones 12.  Drau-
gijo,s  valdyba  sudare:  pirmininkas  M.  Birzi§ka,  vicepirmininkas  V.  Kreve-
Mickevi6ius,  sekretorius  I.  Jonynas,  izdininkas  P.  Augustaitis  ir  knyginin-
kas  Vac.   Birziska  13.

Draugija    iktire    liberalioji    burzuazine   inteligentija,   daugeliu   atveju
nesusijusi  ne  su  viena  politine  partija.

Oficiozas  ,,Lietuvos  aidas.`  idejo  trumps  Zinute  apie  Draugijos  isteigi-
in?.  Tuo  tarpu  krik§6ioning  demokratng  ir  liaudininkH  spauda  ta  proga  vel
Smeize  Tarybu  Sajunga.  Darbo  federacijos  olrganas  laikra§tis  „Darbinin-

os   TSRS   tautu   kulttirai   pazinti   istatai,   iregistruoti   Kau-++   ,--,       __ _  _ _             ®

:°ati;t,I+„as%rgin,Yas[;[SB:r]ra:u:Sl+!::ae]§g::j!][u:9m::i;:4jrjsofsr[nst[kTe°tof[t£#sa}m[;;n;::uS]9g8ux°[d[Z£:r[£§t8;
®,

ii#[g:el3Part3a::ig3:yg:r:u::£:i:un°tgdz;i:ai:¥jfoLss!::i:£u:u:sisr:I:#]:i[[%¥9:J±[r:uugs¢:zin3:t.:Fv%.;,"z|:efitgus:S:aa€gdi:S`:12  Lietuvos   aidas,    1929.XII.9;    Lietuvos   Zinios  .,    1939.XII.9.
13  CVA,   Draugijos   sekretoriaus    I.   Jonyno    1929.XII.2l    rastas   Kauno   in.    ir    apskr.

virsininkui.
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has". ty€iodamasis  puole  universiteto  Humanitarinlq  mokslH  fakulteto  pro-
festir?  ir  inteligentij?  apskritai,  vadindamas  Draugijos  steigejus  bol§eviz-
mo  propaguotojais.

1930  in.  birzelio  pradzioje  ,,Varpo"  spaustuves  saleje  Draugijos  valdy-
ba  organizavo  tarybines  vaikng  knygos  ir  vaikng  pie§ining  parod? ]4.  Apie  j?
ypatingu  atgarsing  nebuvo.  Nuo  1931  in.  gruodzio  18  d.  iki  1932  in.  sausio
10   d.   Kauno   universiteto   rtimuose   veike   Draugijos   organizuota   Tarybng
Ukrainos  grafikos,  knygos  ir  fotografijos  paroda.  Joje  buvo  apie  400  eks-
ponatl!,  i§  ju  90  grafikos  darbu  ir  keliasde§imt  knygt2.  Nuotraukos,  o  ypa€
grafikos  ktiriniai,  perteike  pirm8jo  penkme6io   statybng   patos?,   i  ktirybini
darb?   pakilusios   liaudies   entuziazm?,   verzlum? ]5.   Si   paroda   vel   sukele
pasipiktinimo  audr?  burzuazining  partiju  spaudoje.  Tik  pazangiosios  inte-
Iigentijos  leidziamas  Zurnalas  ,,Kulttira"  jdejo  gana  objektyvia  recenzij?
apie  j?.

1931  in.  rugsejo.men.  Draugijos  narys  prof.  J.  Vabalas-Gudaitis  daly-
vavo    TSRS    vykusiame    tarptautiniame   VII      psichotechnikng    kongrese.
1935   in.   birzelio   pabaig8j:e-liepos  pradzioje   VOKS'o   kvietimu  Tarybng
S?jung?    aplanke    Draugijos    iniciatoriai   ir  ilgame6iai    valdybos    nariai:
M.   Birzi§ka,  V.   Kreve-Mickevi6ius,   I.  Jonynas,  Vac.   Birzi§ka,   8.   Sruoga
ir P.  Augustaitis ]6.  Tnt  pacing  metu  rugpiti6io  men.  Maskvoje  ir  Leningrade
pabuvojo  a§tuoni  Lietuvos  medikng  atstovai,  vadovaujami  aktyvaus  Drau-
gijos  nario,  Medicinos  fakulteto  dekano  V.  La§o.  Jie  dalyvavo  tarptauti-
nlame  fiziologu kongrese 17.

Pirmuoju   darbo   laikotarpiu,   mazdaug   iki    1935   in.    antrosios   puses,
Draugija   nei§vyste  kiek   didesnes   veiklos.   Antitarybines   nuotaikos   reak-
cineje  Lietuvos  burzuazines  visuomenes   dalyje,  nepalanki  nuomone  apie
Draugij?,  jos  pirmininko  M..  Birzi§kos  pasyvumas  stabde  Draugijos  dar-
b?.   Iki   1935  in.   Draugijos  valdyba  nebuvo  perrenkama ]8.   1935  in.  vidu-
ryje  M.   Birzi§ka  pasitrauke   i§  valdybos  pirmininko  pareigq  ir  aktyviujng
Draugijos  nariq ]9.    Draugijos   pirmininku    tapo   V.    Kreve-Mickevi6ius2°.

14  CVA,   M.   Birzi§kos    1930.V.23   ra§tas   vidaus   reikalng   ministrui,   kur   pra§oma   leisti
suruosti  vaiki!  knygos  ir  pie§ining  paroda.

15  Lietuvos  Zinios,  1932.I.8;  Kulttira,  1932,  Nr.  I,  p.  58-59.
16  Lietuvos  Zinios,   1935.VI.18.
17  Lietuvos  aidas,   1935.VII.25.
18  CVA,     Draugijos     sekretoriaus    I.    Jonyno    1931.11.4,    1933.XII.9,    1935.VI.15    rastai.
19  Mykolas   Birziska-aktyvus   burzuazines   visuomenes   veikejas.   Dalyvavimas   5ioje

Dr.augijoje   buvo   neqidele    M.    Pirzi§kos    visuomenines   veiklos   dalis.   Dirbdamas   Kauno

:::¥egr£;Ltetboefpsr:jf::ogrjuF£,rmkfajfpnk¥;:u:]TeeF££rn#£ansL,as„:rbvuaTgyb;es§j#arkyus].t¥[:n§££¥tfLrespoo]±tu£;£¥
cijos   metais   M.   Birziska   bendradarbiavo   su  .okupantais.   1944   in.   pasitrauke   i   Vakarus,
akty¥ofaie83LybY]9kT:e:eabki3£iT:I.:k:surz#nz±:;E6inqac;%;:i';Sstu (tvoeiji:]u°j± RB   Rs) ,   i.   25,   cenztiros®

konfiskuoto   1936  in.   „Literatdros"   Zurnalo  Nr.  3  nelauzyta   korekttira,   I.   51,  M.   Birzi§kos
straipsnis.
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2.   Draugijos  veikla  nuo  1935  in.  antrosios  puses  iki  1939  in.  rudens

1935  in.  Tarybng   S?jungoje  nugalejo  socializmas,   pakilo   §alies  ekon.8-
mika,  pletesi  kulttirine  revoliucija.  Tuo  tarpu  Europoje  didejo  fa§izmo  je-
gos,  vis  realesnis  daresi  karo  pavojus.  Lietuvoje  gerokai  i§augo  revoliu-
cine   liaudies   masiu   kova   pries   fa§istine   diktattira.   Lietuvos   Komunistu
partija   kviete   vienytis   visas   antifa§istines   jegas,   kurti   liaudies   fronts.
Stiprejo   antifa§istines   nuotaikos   nemazoje   inteligentijos   dalyje.

1935  in.  prasidejo  antras  laikotarpis  Draugijos  veikloje.   I  Draugijos
narius  isijunge  naujos  jegos,  joje  ry§kejo  antifa§istines  nuotaikos.  I  Drau-
gij?  istojo  pazangus  Zurnalistas  Justas  Paleckis,   1933  in.  aplankes  TSRS
ir   i§1eides   knyga   „SSRS   mtisu   akimis".   Nuo   1935   in.   J.   Paleckis,   kaip
Lietuvos   Jaunimo   s?jungos   pirmininkas,    palaike    antifa§istinio    liaudies
fronto  idej?  ir  bendradarbiavo  su  LKP.  Draugijos  nariais  tapo  ra§ytojai
Petras  Cvirka  ir  Antanas  Venclova,  nuo  „Tre€io  frointo"   laiku  pasirei§ke
savo  kairiosiomis   pazitiromis,   veliau    aktyviai    dalyvave   liaudies   fronto
veikloje.   I  Draugijos  veikla  isijunge  ra§ytojas  Liudas  Gira,  nuejes  suds-
tinge   pasaulezitiros    vystymosi    keli?.    Literatai    A.    Bauza,    K.    Boruta,
K.   Korsakas,   dailininkai   M.   Bulaka,   St.   Zukas,   aktorius   J.   Grybauskas,
pedagogai  V.  Ruzgas,  J.  Ziugzda  ir  kai  kurie  kiti  Draugijos  nariai  akty-
viai   rei§kesi   antifa§istiniame   judejime.   Draugijos   pirmininkas   V.   Kreve-
Mickevi€ius,   1aikydamasis  burzuaziniu   demokratiniu  poziciju,   atvirai   pa-
sisake  pries  tautininku  diktattira.  Draugijos  valdyba  palaike  glaudzius  ry-
Sius  ,su  TSRS  pasiuntinybes  VOKS'o  atstovu.

1935   in.    gruodzio    13    d.-19-36   in.    sausio   13  d.   Kulttiros  muziejuje
veike  Draugijos  organizuota  Tarybng  Sajungos  knygt!,  Zurralu  ir  plakatng
paroda.   Dviejose   didelese   salese   buvo   eksp.onuojama   apie   2500   knygu.
Dideli   isptldi   lankytojams   dare   pasaulining   ir   rusng   klasikng   meni§kai   i§-
leistos  knygos,   dideli  knygu  tirazai,    tas    faktas,   kad  Tarybu   Sajungoje
knygos  buvo  leidziamos   105  kalbomis.  Parodoje  buvo  knygng  ne  tik  rusu,
bet  ir  ukrainie6iu,  baltarusil!,  gruzinl!,  armenu,  Zydu,  totoriu,  evenkt!,  ka-
rakalpakng,  6igonng  ir  keliasdesim6ia  kitng  TSRS  tautng  ir  tauteling  kalbomis.
Eksponuota   taip   pat  Tarybng  Sajungoje   i§1eistng   10  knygeling  lietuviq  kal-
ba 2[.  K.  Korsakas,  atsiliepdamas  apie  §ia  parod?,  nurode, kad ypa6 svarbus
tarybines   literattiros   bruozas -„nebuvimas  tarybinej  spaudoj  bulvarinest
kriminalistines,    erotines    ir,    apskritai,    menkavertes,   Zemuosius   Zmoning
jausmus   tenkinan6ios   literattiros,   kuri   taip   gausiai   bujoja   kapitalistine-
se  §alyse. . .  Literattirai  Cia  skiriami  dideli  ir  svarbtis  auklejimo  ir  §vieti-
mo  uzdaviniai"22.   Paroda   aplanke    apie   4000    Zmoniu.  Tai  buvo   didelis

Zinios,     1935.XII.14.2`   Literattiros    naujien6s,     1935.XII.I;     1936.I.15;    Lietuvos    Zinios,    1935.Xll.14.
22  8.   p.   (K.   Korsakas),   TSRS   knygos   paroda,   Kulttira,1936,   Nr.I,   p.   67.
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!vykis  Lietuvos  ir  TSRS  kulttiriniame  bendradarbiavime.   Daugelis  inteli-
gentijos  ir  darbo  Zmoniu  isitikino,  koks  didziulis  §uolis  padarytas  kulttiri-
niame  TSRS  tautng  gyvenime.

Dauguma  §ios  parodos  eksponatng,  daugiau  kaip  2000  knygng,  Zurnali!,
ra§ytoju  portretng,  VOKS'as   padovanojo   Kauno  universiteto  bibliotekai 23.

1936  in.  pradzioje  buvo  i5rinkta  nauja  Draugijos  valdyba:  pirmininkas
prof.   V.   Kreve-Mickevi6ius,    vicepirmininkas    prof.   V.   La§as,    sekretorius
prof.   I.   Jonynas,   izdininkas   prof.   J.   Vabalas-Gudaitis,   knygininkas   prof.
Vac.  Birzi5ka.  Draugija  sieke  i§plesti  savo  veikl?,  planavo  suruo§ti  Lietu-
vos  dailininkng  paroda Maskvoje 24.

1936  in.  balandzio  men.  Tarybu  S?jungoje  lankesi  dailininkai  J.  Mike-
nas,   T.   Kulakauskas,   A.   Galdikas,   V.   Vizgirda,   A.   Gudaitis,   L.   Strolis,.
ra§ytojai  P.  Cvirka  ir  A.  Venclova.  Grizes  A.  Venclova  savo  mintimis  pa-
sidalijo  su  ,,Kulttiros"   skaitytojais.   Tai  buvo  isptidziai   nuo§irdaus  TSRS
draugo,  siekusio  sukelti  skaitytoju  simpatijas  socializmo  tevynei 25.

1936  in.  antrojoje  puseje  i§ry§kejo  tarn  tikra  krize  Draugijos  veikloje.
1936 in.  pradzioje  buvo uzdarytos  visos  burzuazines  partijos,  i§skyrus  tau-
tininki!,   labiau   imama   persekioti   demokratines  jegas.   Del   to  suaktyvejo
pasiprie§inimas  tautininkng   smurtui.   Labai  pakiliai  nemazai  ktirybines   in-
teligentijos  isijunge  i  LKP  iniciatyva  organizuoto  legalaus  antifa§istinio
Zurpalo  „Literattira"  leidim?.  Siame  Zurnale  bendradarbiavo  ir  Draugijos
narii!.  Oficialiu  jo  redaktoriumi  buvo  V.  Kreve-Mickevi€ius.  1936  in.  rude.ni
valdzia  Zurnal?  uzdraude.   1936-1937  in.   draugijos  buvo  perregistruoja-
mos.   Valdyboje   kilo  mintis,   nesant    palanking    veikimo   salygl!,   Draugij?
likviduoti.   Bet  Lietuv.os  uzsienio  reikalu  ministerija,  vadovaudamasi  dip-
lomatiniais  sumetimais,  pra5e  valdybos  j?  perre-gistruoti 26.  1937 in.  balan-
dzio  men.  vidaus  reikalu ministerijai  buvo  pateikti.nauji  Draugijos  istatai,
kuriu8s  pasira§e   1936  in.  pradzioje  i§rinktos  valdybos  nariai,  ir  Draugija
buvo  !registruota.  Naujuju  jstatu  pagrinda  sudare  1929  in.  priimtieji  jsta-
tai,  tik  buvo  praplesti  Draugijos  uzdaviniai:  numatyta  ruo§ti  meno  ir  kny-
gu  parodas,  kviesti  is  TSRS  prelegentu  me.no,  literattiros  ir  mokslo  klau-
simais,  rtipintis  lietuviu  kulttiros  propaganda  Tarybng  S?jungoje27.

1937  in.   geguzes  men.  ivyko  metinis  visuotinis  Draugijos  naring  susi-
rinkimas.  Dalyvavo  Kauno  universiteto  profesoriai  P. Galaune,  A. Janulai-

23  CVA,   I.   631,     ap.     13,   b.    198,   I.    103~139,   i5   VOKS'o    gautu   knygq   ir   Zurnalu
sara5as.

24   Lietuvos   aidas,   1936.11.6.

347,2hr?.6V_e7,n;.]2oV2i4{oSBP;ti#ifat-I:§nLce]n;nvg:?dj°airnyngtaesskva°tsr'a¥£u±ta%:av.I,938'7oTr.p.5'cap7i4327T
26  RB   RS,   I.   9-273,   I.   I,   4.   Lietuviu   draugijos   TSRS   tautu   kulttirai   pazinti   visuo-

tinio  susirinkimo,  jvykusio  l937.V.22,  protokolas.                                                I
27  CVA,  Lietuving  Draugijos  TSRS  tautu  kultdrai  pazinti  jstatai,  patvirtinti   1937.IV.17.



tis,  I.  Jonynas.  V.  Kr6ve-Mickevi6ius,  8.  Sruoga,  P.  Sal6ius  ir  J.  Vabalas-
Gudaitis,  ra\§ytojas  P.  Vai€itinas,  neseniai  i§vertes  i  rusu  kalba  P.  Cvirkos
„Zeme maitintoja", A.  Bauza,  Zurnalistas  J. Paleckis,  advokatas  L. Smulks-
tys, pedagogas J. Lauzikas,  inzinierius A.  Kolodnas, visuomenininke G.  Pa-
1eckiene  ir  kt.28,   i§  viso   16  Zmoniu,   nors   pagal   valdybos   duomenis,   pa-
teiktus   vidaus   reikalng   ministerijai,   naring   s?ra§uose   buvo   apie   60,  Zmo-
niu29.   V.   Kreve-Mickevi6ius  ir   I.   Jonynas,    trumpai  apzvelge  Draugijo`s
valdybos   darba,   nurode   sunkumus,   su   kuriais   teko   susidurti   Draugijos
veikloje,-reakcingi   nacionalistiniai   politiniai   veikejai   nuolat -persekiojo
ir  §meize  Draugija  bei  jos  valdyba.  Ta€iau  Draugijos  nariai  buvo  pasi-
ryze  toliau  dirbti  ir  stiprinti  kulttirinius  ry§ius  su  TSRS.  I§rinkta  nauja
valdyba   veliau  pasiskirste  pareigomis  taip:  pirmininkas  V.  Kreve-Micke-
vi€ius, vicepirmininkas  I.  Jonynas,  izdininkas  J.  Paleckis,  knygininkas Vac.
Birzi§ka,  sekretorius  L.  Smulk§tys 30.  Kandidatais  i  valdyba  buvo  i§rinkti
A.  Janulaitis,  J.  Vabalas-Gudaitis  ir  V.  La§as 31.

V.  Kreve-Mickevi€ius  nuo   1925  in.  nuolat  buvo  renkamas  Kauno  uni-
versiteto  Humanitarining  mokslu  fakulteto  dekanu.   1937  in.  gruodzio  men.
Svietimo   ministerija   jo   i§rinkimo  nebepatvirtino.   Taip  buvo  ai§kiai  pa-
demonstruotas  valdzios  pozitiris   i   antifa§istines  V.   Kreves-Mickevi6iaus
nuotaikas,  kurit!  jis  neslepe.  Grupe  fakulteto  destytoju  para§e  ra§t?,  pro-
testuodami   pries  V.   Kreves-Mickevi6iaus   pa§alinima   i§   dekano   pareigi!.
IS   14  pasira§iusing  destytojng  5  buvo  Draugijos  nariai32.

Labai  reik§mingas  Draugijos  renginys  buvo  tarybines  fo.tografijos  pa-
roda,  veikusi   1938  in.  birzelio  7-17  d.  Kaune,   Kulttiros  muziejuje.  Joje
eksponuota  apie  200  tarybining  fotomeistrng  nuotraukt!,  vaizdavusing  Tarybu
§alies  gyvenima.  Cia   galima  buvo  pamatyti  pramones   gigantus,  koltiki.¢
vaizdus,  Zymiu  darbo  Zmoniu,  meno  ir  mokslo  atstovu  portretus,  kai  ku-
riuos  TSRS  naciju  gyvenimo  momentus,  sportininkng  §ventes  ir  §ioki'adie-
nius,  vaiku  gyvenimo  akimirkas,  ivairing  Tarybng  Sajungos  kampeliu  gain-
tovaizdzius,   Zinomaji  Maskvos   metro.   Buvo   isleistas  katalogas,   kuriame

28  RB  RS,  I.  9-273,  I.  4,  min.  dok.
29  CVA,   statistines   Zinios   apie   Lietuviu   draugija   TSRS   tautu   kultarai   pazinti,   Pa-

teiktos   1939.VII.I.
30  Smulk§tys    Liudas-aiivokatas.    Au§rininkas,    v61iau    liaudininkas.    1944    in.    pasi-

trauke   i   Vakarus,   akt}ryiai   dalyvavo   burzuazining   nacionalistng   veikloje.
31  RB   RS,   I.  9-273,   I.   4,   min.   dok.;   CVA,   Lietuviu   draugij.os   TSRS   tautu   kulttirai

%rzfiun£:i   1937.VI.3   ra§tas   Vidaus   reikalu   ministerijos   administraci]os   departamento   direk-
Draugijos   pirmininku   beveik   i€tisai   buvo   V.   Kreve-Mickevi5ius,   tik   nuo    1938   in.

rudens  iki   1939  in.  birzelio  men.   pirmininku  tapo   I.  Jonynas,  o  V.   Kreve-Mickevi€ius-
vicepirmininku.   1939  in.  birzelio  men.  vicepirmininku  buvo  i§rinktas  J.  Paleckis,  o   1940  in.
geguzes  men.-V.  La§as.  Nuo  1939  in.  i  Draugijos  vadovybe  iejo  P.  Cvirka   (izdininkas),
P.  Pakarklis,   L.   Gira,  V.   Ruzgas.

32  CVA,   i.   631,   ap.13,   b.   48,_I.   4.
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jdeta   14  btidingiausiu  nuotrauku33.   Jis  buvo  iteikiamas  kiekvienam   lan-
kytojui  kartu  su  bilietu.  Paroda  gausiai  lankyta,  atsiliepimu  knygoje  pa-
reik§tas  :'susizavejimas  ja  ir  Tarybu  S?jungos  gyvenimu.  Tokius  atsiliepi-

Pus,  kaip   pastebejo  burzuazine   spauda,   daugiausia   ira5e   darbininkai   ir
jaunimas 34.

Tuo  metu  jau  buvo  uzgrobta  Austrija,  vis  jztilesnis  daresi  hitlerinis  fa-
5izmas,  nebeslepes  savo  ketinimng  ir  del  Klaipedos.  Italija  paklupde  bejege
Abisinij?.   Ispanijoje   vyko   viso   pasaulio   pazangingjng   jegng   remiama   did-
vyri§ka  antifa§istu  kova.  Lietuva  buvo  neseniai  patyrusi  Lenkijos  ultima-
turn.o  priemimo  geda.  Tarybng  S?junga,  vykdydama  taikia  uzsienio  politi-
k?   ir   sekmingai   kurdama   socializm?,   atrode   kaip   §vyturys   tarptautining
santyking  Chaose.   Lietuvos   darbininkai,  jaunimas,   pazangioji   inteligentija
Zitirejo  i  TSRS,  kaip  i  vienintele  lietuviu  tautos  viltj  ir  parama,  gresiant
pasauliniam  karui.  Tokiu  momentu  surengta  tarybines  fotografijos  paro-
da  turejo  ne  tik  pazintine,  bet  ir  didele  politine  reik5me.  Tarptautines  ap-
linkybes,  TSRS  parama  Lietuvai  pries  imperialistine  Lenkij?  ir  hitlerine
Vokietij?   sulaike  burzuazine  spauda  nuo  atviru  i§puoliu  pries  Draugij?,
nors  nebuvo  apsieita  be  kandziu  pastabng  .

1939 in.  sausio 3-13  d.  Kauno  universitete  Draugij.a  organizavo  TSRS
vaikng  knygu  ir  pie§iniu  parod?.   Eksponuota   daugiau  kaip  400  knygq   ir
apie  70  tarybiniu  vaiku  piesinil!.  Puikiai  i§leistos  iliustruotos  A.  Pu§kinc`.
L.   Tolstojaus,    V.   Sekspyro   knygos   ir  kitng   pasaulines   klasikos   ktirinii!,
M.  Gorikio,  V.  Majakovskio  ir kt.  tarybiniu  ra§ytoju  knygos,  Zymiuju  veike-
ju  ir  ra§ytoju  biografijos  vaikams   ir  jaunimui,   populiartis   leidiniai   apie
mokslo  pasiekimus,  ypa6  apie  Arktikos  uzkariavim?,  rode  vaikng  auklejimo
krypti  Tarybu  S?jungoje.  Be  rusng  kalba  knygl!,  parodoje  eksponuota  dar
46  kalbomis  i§leisti  ktiriniai.  Vaiku  pie§iniuose  daugiausia  vaizduojamos
Siaures  ekspedicijos  ir  Papanino  stovykla   a§igalyje,  buvo  daug  megsta-
mng  tarybining  ra§ytoju  knygu  iliustracijng.  Atsiliepimuose  apie  paroda  pa-
breziama,   kad   Tarybng   S?jungoje  jaunosios   kartos   auklejimui   sk`iriamas
ypa6  didelis  demesys35.  Paroda  turejo  dideli  pasisekim?,  j?  aplanke  apie
6000  Zmoniq.

Augant    susidomejimui    Tarybng     S?junga,    padaznejo.  keliones    i    ja.
1938  in.  pavasari  P.  Cvirka  antra  karta  nuvyko  i  TSRS,  buvo  Maskvoje,
Sevastopolyje,  Jaltoje,  Odesoje,  Kijeve.  Grizes  ,,Lietuvos  Ziniose"  atspaus-
dino  serija  keliones  isptidzii!,  kur  nupie§e  patrauklng  augan5ios,  stiprejan-
€ios socialistines §alies vaizd?.

33  Sovieti!  fotografijos  paroda,  Katalogas,  K.,  1938.
34  Lietuvos  Zinios,   1938.VI.7;   Naujoji  romuva,   1938,   Nr.   25-26,   p.   560.
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1939  in.  pavasari  Lietuviu  ra§ytoju  draugijos  pirmininkas  L.  Gira  ap.1:e
menesi  vie§ejo  Tarybng  S?jungoje,   dalyvavo  T.   Sev6enkos  jubiliejaus   is-
kilmese.  Simpatijas  socializmo  §aliai  L.  Gira  parod6  jau  anks6iau,  akty-
viai   dalyvaudamas   A.   Pu§kino   100-uju   mirties   metiniu   minejime,   savo
redaguojamame   laikra§tyje   „Literattiros   nauj.ienos"   nuolat   pateikdamas
medziagos  apie  TSRS  ekonomikos  ir  kulttiros  laimejimus.

1939  in.  geguzes  men.,  kaip  turistas,  Tarybng  S?jungoje  lankesi  Zymus
visuomenes  veikejas,  tei,sininkas  P.  Pakarklis.  „Lietuvos  Zinios"  spausdi-
no  P.  Pakarklio  straipsnius,  kur  buvo  pazymimi  dideli  TSRS  pramones  ir
ypa6  kultarinio   gyvenimo  pasiekimai.   Grizes   P.   Pakarklis   tapo   aktyvii.I
Draugijos  nariu.

1939  in.  birzelio  8  d.,  marksistines  studentng  draugijos  ,,Scientia"  pade-
dama,   Draugija   universitete   suruose  paskaita.   L.   Gira,   P.   Pakarklis   ir
P.  Cvirka   pasakojo  apie  TSRS  kulttirini   gyvenima,   paneigdami  daugeli
piktu  Smeiztu,  kuriuos  skleide  burzuazine  reakcine  spauda.  Paskaitoje  pa-
reikstos  mintys,  atpasakotos  pazangiojoje  ir  liberalioje  spaudoje,  pasklido
po  visa  Lietuv? 36.  Draugija  megino  organizuoti  L.  Giros  ir  P.  Pakarklio
paskaita  apie TSRS  darbininkng kulttirini bei'socialini  gyvenima,  bet ji,  jau
paskelbus,  buvo  uzdrausta 37.

1937-1938    in.    vyko    didvyri3ka    papaninie6ing   moksline   ekspedicija
Siaures  Ledinuotajame  vandenyne,  V.  Ckalovo  ir  jo  draugu  legendarinis
skridimas   per   Siaures    a§igali    i   Amerik?.    Draugij.a,    panaudodama   is
VOKS'o  gauta   medziaga,   organizavo    paskaitas    apie   Tarybng   Sajungos
mokslininku  §iaures  tyrinejimus.  Ju  laimejimai  buvo  nu§vie6iami  ir  spau-
doje.

Draugijos  darbe  1935-1939  in.  1aikotarpiu  rei§kesi  antifa§istines  ten-
dencijos.  TSRS  ekonominiai  ir  kulttiriniai  p?siekimai  fa§istines  diktattiros
salygomis    nedaug  tegalejo  btiti   propaguojami.   Draugijos   naring   ir  val-
dybos  dauguma  sudare  burzuazine  liberalioji  ir  demokratine  inteligentija,
bet  i  jos  veikl?  isijunge  ir  kairieji  inteligentai,  liaudies  fronto  metais  vei-
kusieji   i§vien   su   Komunistu   partija.    Draugijos    organizuotos    parodos,
paskaitos,   objektyvtis   straipsniai   spaudoje,   nepaisant   kai   kuriu   organi-
zatoring burzuazines  pasaulezitiros,  sudare palankesne  dirva  socializmo  ida-
joms  plisti  inteligentijoje  ir  tarp   Lietuvos  darbo  Zmoniu.

36  A.  A n t a n a i t i s,  Kolektyvine  paskaita  apie  VTSRS,  qu^Efuuia,u^nimas,   1939i

P.   [e7[ ;Li¥3j%€tsyvzfiE:os:ai§3;t.fy,:2P2{efrT[S9E8.tv[L[i.a:uv.os   Zinios,   1939.vl. io.
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3.  Draugijos  veikla  1939  in.  antrojoje  puseje-1940  metals

Vilniaus   ir  Vilniaus   srities   Lietuvos   respublikai   perdavimo   ir   Lietu-
vos-TSRS  savitarpio  pagalbos  sutarties  pasira§ymas  sudare  naujas  s?-
lygas  kulttiriniam  bendradarbiavimui  su  Tarybu  Sajunga.

Tuo  metu   Lietuvos  vyriausybe,   vis   griez6iau   slopindama   kylanti   re-
voliucini  judejima  ir  siekdama  artimesnio  bendradarbiavimo  su  hitlerine
Vokietija,   kartu   oficialiai   palaike   gerus   santykius   su   Tarybu   Sajunga.
1939  in.,   Draugijai    tarpininkaujant,     buvo    suruo§tas    vie§as   Didziosios
Spalio  socialistines  revoliucijos  minejimas.  Lapkri6io  6  d.  vakare  Karinin-
ku  raToves  saleje  minejima  Draugijos  vardu  atidare  I.  Jonynas,  ilg?  kal-
b?  apie  santykius  su  Tarybng   Sajunga   pasake  uzsienio  reikalu  ministras
J.  Urbsys,  po  to  kalbejo  TSRS  pasiuntinys  N., Pozdniakovas.  Kalbos  bu-
vo  transliuojamos  per  radij?.  Po  minejimo  koncerte  dalyvavo  A.  Sta§ke-
vi6itite,   A.   Ku6ingis,   H.   Ka6inskas   ir   8.   Dvarionas38.   T?   pati   vakar?,
kaip  buvo  pranesta,  TSRS  valstybines  §ventes  proga  per  Lietuvos  radija
buvo  atliekami  D.  Sostakovi6iaus,  S.  Prokofjevo,  T.  Chrenikovo  ir  kitng  ta-
rybining  kompozitoriu  ktiriniai 39.

1939  in.  pabaigoje-1940  in.  pradzioje  Draugija,  VOKS'ui  tarpininkau-
jant,  susitarusi  su  Lietuvos  valstybiniu  radiofonu,  periodi§kai  organizavo
rusu  ir  tarybines  muzikos  koncertus  i§  Maskvos  Lietuvai,  kuriuose  daly-
vavo  Zymiausieji  TSRS  meno  meistrai.  Siuose  koncertuose  prane§inejama
buvo  lietuvi§kai.

1939   in.    gruodzio   26    d.--1940  in.   sausio   15  d.   Draugijos  siun€iami
Maskvoje  gastroliavo  Valstybes  operos  solistai  A.  Sta§kevi6itite  ir  A.  Ku-
6ingis.  Penki  koncertai,  i§  jng  du  per  radij?,  solistng  dalyvavimas  Didziojo
teatro   s.pektaklyje   „Eugenijus    Onieginas"    vyko   su   dideliu    pasisekimu,
kritika  juos  labai  gerai  vertino 40.

1939  in.  Iapkri6io  I-10  d.  Kaune,  Kulttiros  muziejuje,  Draugija  orga-
nizavo   Zymaus   tarybinio   grafiko   A.    Krav6enkos    parod?.   Kataloga   jai
paruo§e  Draugijos  narys  P.  Galaune4].  Specialistai  ir  spauda  labai  gerai
atsiliepe  apie  §ia  parold?.   1939  in.  pabaigoje-1940  in.  Draugija  surenge
dar  kelias  parodas:  TSRS  motinos   ir   vaiko   parod?   Kauno  universitete
1940  in.   kovo   17-31   d.   ir  dvi  parodas    „Spaudos    rondo"    patalpose-
1939  in.  gruodzio  17  d.-1940  in.  sausio  4  d.  Lermontovo  gyvenimo  vaiz-
dng,  ktirybos  bei  knygos  parod?  ir  1940  in.  birzelio  2  d.-Taraso  Sev6enkos
parod£.

38  Lietuvos  Zinios,   1939.XI.4;   XI.7.
39  Lietuvos  Zinios,   1939.XI.4.
40  Lietuvos    Zinios,    1939.I.3;    Mtisu    Valstybes    opero§    solistai    Maskvos    Didziajame

teatr4€. 5.ietu¥°£Sazjn£°es,'  £9a4i9;`s.'!£   kuittiros   baruose,   V.,   1970i   P.   303.
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Draugija  organizuodavo  uzdaras  kino  filmu  perzitiras,  kur  buvo  rodo-
mi  naujausieji  tarybiniai  filmai.  Daznai  jros,. pries  leisdama  vie§ai  rody-
ti,   smetonine  cenztira   i§karpydavo  arba  ir  visai  uzdrausdavo.  Todel  pa-
Zangioji   inteligentija  verzeti   i  Sias   perzitiras.   Kaip   prisimena   G.   Palec-
kiene,  nuo   1939  in.   rudens   dirbusi  Draugijos  reikalu  valdytoja,   1939  in.
pabaigoje-1940  in.  pirmojoje  puseje  tokios  perzitiros  reguliariai  vyko  ki-
no  teatre  „Triumf",  buvo  parodyti    filmai    „Tykusis   Donas",    „Maksimo
grizimas",   „Vyriausybes  narys"   ir  kiti.  TSRS   pasiuntinybe  partipindavo
filmus,  o  G.  Paleckiene  Draugijos  vardu  dalydavo  pakvietimu.s..   Niekuo-
met  negalima  buvo  patenkinti  visu  norin6iuju,  nes,   be  Draugljos  nariu,
i  perzitiras  buvo  kvie6iami  pazangieji  ra§ytojai,  teatralai,  dailininkai,  mu-
zikai,  mokslininkai.

1940  in.  pirma  karta  Draugija  turejo  galimybe  §iek  tiek  pla6iau  supa-
Zindinti  Maskvos  visuomene  su  lietuviu  kulttiros  pasiekimais.  1940  in.  ko-
vo  27  d.  Maskvoje,  Vakarng  Europos  memo  muziejuje  buvo  atidaryta   lie-
tuving  knygos  paroda.  Ja  kelis  menesius  ruo§e  Draugijos  valdyba,  leidyk-
Iu  ir biblioteku  padedama.  Parodoje  eksponuota  apie'  1000  knygu,  Zurnalu,
Zymesniu   lietuviu   ra§ytoju   portretl!.   Diagramos   parode   lietuviu   knygos
vystymosi    salygas   nuo   XIX   amziaus.    Ruosiant   Sia   paroda,   ypa6  buvo
stengtasi  parodyti,  kas  yra  iseje  rusng  ir  tarybines  literattlros  lietuving  kal-
ba,  bet  tokiq  leidining  tebuvo  labai  nedaug.  Be  knygng,  parodoje  eksponuo-
ta  Zymesniu  lietuviu  grafiku  ktiriniai,  kelios  M.   K.   Ciurlionio  darbu  re-
produkcijos,   P.   Rim§os   „Lietuvos. mokykla"   ir   J.   Zikaro   „Knygnesys".
Paroda  buvo  gausiai  lankoma,   apie  ja   gerai   atsiliepe  ra§ytojai,  moksli-
ninkai,  poligrafistai.  Ypa5  dideli  pasisekima  turejo  liaudies  meno  leidiniai
ir  vaiku  knygos.  Kaip  minejo  tarybine  spauda,  §i  paroda  pademonstravo
stiprejan5ius  kulttirinius  ry§ius  tarp  Lietuvos  ir  Tarybu  Sajungos 42.

Didejant  visuomenes   simpatijoms   Tarybu   Sajungai,   ple6iantis   kultti-
riniam  Lietuvos  ir  TSRS  bendravimui,  i  Draugija  stojo  vis  nauju  nariu.
1940  in.  geguzes   10  d.  metiniame  Draugijos  nariu  susirinkime  dalyva.vo
jau  apie   loo  Zmoniu.  Ataskaitoje  buvo  kalbama,  kad  per  paskutiniuosius
metus Draugijos veikla  ry§kiai  i§augo 43.

1939  in.  rudeni-1940  in.  pirmojoje  puseje,  kylant  darbo  Zmonitg  revo-
liuciniam  judejimui  ir  brestant  socialistinei  revoliucijai,  Draugija  gerokai
isplete  savo  darba.  Per  nepilnus  yienerius  metus  buvo  surengtos  4  paro-
dos,  pirma  karta  Draugija  organlzavo  lietuviu  kulttiros  pasiekimu  paro-
d?   Maskvoje.   Ta6iau   ir   didziausio   aktyvumo   metais   Dra_ugija   tebebuvo

knygos    paroda    Maskvoje,    Lietuvos    Zinios,    1939.XII.5;    Kaip   MaskvojeA  , ,\  ,  7   A\J+\,~\-, -&      ---_J  a _  -       \

verti.nama  lietuving  knyga,  Lietuvos  Zinios-,  1940.V.4.
"  Liudija   dokumentai,   L.   Bederio  ir  R.  Dulkinienes   publikacija,  Pergale,1971,  Nr.6,

42  Lietuviu

p.  ,56-,57.
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negausi.  Ji  neturejo  savo  spaudos  organo,  del  fa§istines  valdzios  draudi-
mu  negalejo  pla€iau   propaguoti  Tarybng   Sajungos   pasiekimu   paskaitose,
nejrenge  savo  bibliotekos,  skaityklos,  kaip  buvo  numatyta  Draugijos  ista-
tuose.

Zlugus   fa§istiniam   rezimui,   Draugijos   valdyba   entuziastingai   sveiki-
no  Liaudies  vyriausybe:`Draugijos  nariai  A.   Bauza,   P.   Cvirka,   L.   Gira,
P.  Pakarklis,  J.  Paleckis  ir A.  Venclova  tapo  aktyviais  naujosios  valdzios,
o  veliau  tarybines  valstybes  ir  visuomenes  veikejais.  Mokslininkai  P.  Au-
gustaitis,  Vac.   Birzi§ka,   P.   Galaune,  A.  Janulaitis,   K.  Jablonskis,   I.   Jo-
nynas,  V.  Kreve-Mickevi6ius,  V.  La`Sas,  8.  Sruoga,  P.  Sal6ius,  J.  Vabalas-
Gudaitis,  ra§ytojai  J.  Btitenas,  K.  Boruta,  P.  Vai€itinas,  pedagogai  J.  Lau-
Zikas,  V.  Ruzgas  ir  daugelis kitu  draugijos  narit2  aktyviai  dirbo  pirmaisiais
T.arybng  valdzios  metais.

Hitlerines   okupacijos   metais   V.   Kreve-Mickevi€ius   priverstas   padare
antitarybini   parei§kima.   Burzuazining   nacionalistu   ikalbetas,   jis   1944   in.
pasitrauke  i  Vakarus  ir  emigracijoje  mire.  ISvyko  is  Lietuvos  Vac.  Birzis-
ka  ir  L.  Smulk§tys.  Dauguma  Draugijos  naring  nuo  1944  in.  isijunge  i  ta-
rybini  gyvenim?  ir  ejo  kartu  su  Tarybu  Lietuvos  liaudimi.

4.   I§vados

I.   Lietuving   draugija   TSRS   tautu   kulttirai   pazinti   iktire   nuosaikit!   li-
beraliniu   pazitirq   inteligentija,   daugiausia   mokslininkai,   Lietuvos   uzsie-
nio  reikalng  ministerijai  pritariant.

2.  Kylant  revoliucini`am  ir  antifa§istiniam  judejimui  Lietuvoje,  i  Drau-
gijos  veikla   !sijunge  paz-angesni   inteligentijos   atstovai,   ta6iau   Draugija
tebebuvo  negausi,  keliasdesimt  naring  turinti  organizacija.

3.   Draugijos  veikla   iki   1935  in.   nebuvo   i§plesta.   Nuo   1935  in.   antro-
sios  puses  ji  pagyvejo,  o  iiuo   1939  in.  rudens,  po  sutarties  su  TSRS  su-
darymo,  Draugijos  aktyvumas  Zymiai  pakilo.   1940  in.  pavasari  Draugijo-
je  buvo  apie  loo  nariu.

4.   Draugija  organizavo  parodas,    paskaitas,    tarybining  kino  filmng  per-
Zitiras,   nu§viesdavo   TSRS   ekonomini    ir    kulttirini    gyvenim?   spaudoje.
Atskirais  atvejais,  Draugijos  padedami,  i  TSRS  vyko  mokslininkai  ir  me-
nininkai.  Fa§istines  diktattiros  salygomis  pla€iau  i§vystyti  Draugijos  veik-
la  nebuvo  galimybes.

5.  Per  Draugij?  Lietuvos  inteligentija  ir  darbo  Zmones  susipazind  su
TSRS  gyvenimu,  jos  ekonomikos  ir  kulttiros  pasiekimais.  Tai,  be  daugelio
kiti!  veiksning,   sudare  palankesnes   salygas   socializmo   idejoms   plisti   Lie-
tuvoje.
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6`.  Draugijos  veikla   i§   dalies  padejo  Lietuvos  mokslininkams,   ra§yto-
jams  ir  kitiems  ktirybines  inteligentijos  atstovams  isijungti  i  Tarybu  Lie-
tuvos  gyvenima.

JIHTOBCKOE   OBH|ECTBO   Ilo   113yHEHHIO   KyJlbTypbl   HAPOJ|OB   CCCP
C.   HOPEHKEHE

P e 3 10 M e

JIHTOBCKafl   HHTejljlHreHullfl   Bblc6Ko   iieHHjla   j|pyxecKyro   IIoj"TIIKy   CCCP   no   oTHollle-
HHro   K   JIHTBe,   HoluiepxKy   ee   KHTepecoB   a   BHjlbHroccKOM   BOHPoce.   MHorHe   KHTeJljlHreHTbl
xoTej"  3HaTb  rlpaBAy  o6  9KOHOMHqecKOH  H  KyjlbTypHOH  xH3HH  CCCP,  nojil|epxIIBaTh  cBfl3H
c   HaytlHblMH    I|eHTpaMH    CoBeTCKofi   cTpaHbl.     8     IieKa6pe    1929   I.     rpynnoH     JIH6epaJlbHofi
HHTeJI.TmreHI|HH,    8   OCHOBHOM   HPo¢eccopaMH     KayHaccKoro     yHHBepcHTeTa,     6I]Ijlo     c03AaHO
JIIITOBCKoe      o6H|ecTBo   no   113ytleHIIro     KyjlbTypbl      Hapo;ioB      CCCP.      ®alllHCTCKIIe      BJlacTH,

6opoBHHecfl   c  peBojllol|IIOHHblM   ;iBHxeHHeM   8   JIIITBe,   BMecTe   c  TeM   6bl/"   3aHHTepecoBaHbl
8   noj|;iepxaHIIH   HopMa7IbHblx   o¢HI|IIajlbHblx   oTHomeHHH   c   CoBeTCKHM   Coro3oM   H   He   npe-
IIHTCTBOBa7IH  co3;iaHHro  06urecTBa.  Ilo   1935  r.  jieflTejlbHocTb  06IIiecTBa  IHHpoKoro  pa3BHT"
He   noJlvqllJla.

Ilo-6ej|a   couHaJ"3Ma   a   CCCP,   yrpo3a   repMaHCKoro   dyalllH3Ma,   pocT   peBojllol|IIOHHoro
flBIIxeHHfl    8   JIHTBe   rlpe;|ollpe';|eJ"JIH    6oJlee   aKTHBHoe   yqacTHe   7IHTOBCKofi   HHTejljlHreHI|HH
8   aH"¢amHCTCKofi   6opb6e.   ycHjmjlcH   HHTepec   K   COBeTCKOMy   Colo3y.   8   9THx   ycjloBHHx
;ieflTejlbHocTb   o6uecTBa   oXIIBHJlacI],   pocjm   aH"¢amllcTCKHe   HacTPoeH"   cpeAH   ero   tllie-
HOB.   AKTHBHblMH   qJleHaMH   06urecTBa   6blJ"   nllcaTeJlb,   npodyeccop    8.   KpeBe-MHuKflBIIql0C,
14cToP14K,    Hpo¢eccop    H.   14oHHHac,    MeAIIK,    npodyeccop    a.    Jlalllac,     nHcaTejlb,     HPo¢eccop
a.  Cpyora,  xypHajlHCT  Io.  IlajleuKHc,  nHcaTejlH  H.  L|BHPKa,  JI.  rHpa,  ropHCT  rl.  HaKapKjlHc
H   ;|p.    8    ycJloBHflx    dyaH"cTCKOH   jiHKTaTypl]I    06H|ecTBo   6bljlo   .HeMHoroqHcjleHHblM,    HactlH-
TblBajlo   a   cBOHx   pH;lax   HecKojlbKo   ;iecflTKOB   qjleHOB.   C'   oK"6PH    1939   r.,   IIocjle   3aKjlro-
TeHHfl   lioroBopa   o   83aHMolloMoll|H   MexAy   JIHTBofi   H   CCCP,   jieflTejll]HOCTb   06II|ecTBa   3Ha-
tlllTejlbHo   aKTHBH3HpoBa/Iacb.   K   BecHe    1940   r.   oHo   HacqHTblBajlo   yxe   oKojlo   cTa   tlJleHOB.

JIHTOBCKoe  06urecTBO   no  H3yqeHHIO   KyjlbTypbl   HapoAOB   cccp   3aHHMajlocb   8   OcHOBHOM
opraHH3al|Hefi   BI]ICTaBOK,   9KcnoHaTI]I   jijlH   KOTopblx    IIpej|ocTaBJIHIlo    Bcecoro3Hoe   o6H|ecTB0
KyqbTypHblx   cBfl3el°I   c   3arpaHKuefi    (BOKC).   8   KayHace   6bljlo   opraHH3oBaHo   9   BblcTaBOK
(6oJlblHIIHCTBo   H3   HHx -8   1938-1940  rr.),   ocBeH|arolliHx   pa3jlHqHble   o6jlac"   KyT[bTypHOH
xH3HH   CCCP.   Kaxjiyro   BblcTaBKy   noceTHj"   TblcflqH   7IIojieH.   8   MapTe   1940   r.   8   MocKBe
COCTOHjlacb    noj|TOTOBjleHHafl    06IuecTBOM    BI]ICTaBKa    jIIITOBCKofi   KHKrH.    06II|ecTBo    opraHH-
3oBaJlo   oTAe7IbHble   jleKI|HH   o   ;|ocTHxeHHflx   KyjlbTypbl   CCCP,   IIpocMOTpbl   coBeTCKHx   KHHo-

¢HJII]MOB.   qJleHbl    o6urecTBa    OcBeuraj"    8    netla"   9h-OHOMHqecKyro    11   KyjlbTypHyro    xH3Hb
Hapoj|OB   CoBeTCKofi   cTpaHbl.   -06uecTBo   IIPH   HOMoliiH   BOKC'a   opraHH3oBblBaJlo   9KCKypcHH
8   CCCP   yqeHblx,   I"caTejlefi,   xyAoxHHKOB.   8   CoBeTCKOM   Col03e   ra`cTpojlHPOBaJ"   HeKOTO-

pble   jlHTOBCKHe   apTHCTbl.   rlpenHTCTBHH,   qHHHMble   ¢amHCTCKIIMH   BjlacTflMH,   IIpecjle;ioBaHHfl
peaKI|IioHHofi   6ypxya3HK   TopMo3HurH   pa3BepTblBaHHe   60jlee   mHPoKofi   j|eHTeJlbHOC"   061lleo-
cTBa.   M   Bee   xe   MeponpIIflTHfl,   npoBejieHHble   o6urecTBOM,   ;|ajlH   Bo3MoxHocTb   JIIITOBCKOH
HHTejljlHreHullH   11   Tpy;ijlH|HMcjl   6JIHxe   o3HaKOMIITbcfl   c   ;iocTHxeHH"H   KyjlbTypbl   HapoAOB
CCCP,   qTo,   HapH;|y   co   MHol`KMH   j|pyrHMH    ®aKTopaMH,   CHOC06cTBOBajlo   C03;|aHIIIo   60Jlee
6jlarollp"THI]Ix   ycjloBHfi   AIIH   pacnpocTpaHeHHfl   Hjie#   coliHaj"3Ma   8   JIHTBe.   J|eflTejlbHocTb
O'6H|ecTBa   8   HeKOTopofi   Mepe     IIOMorjla   yqeHblM,     nHcaTeJI"   H   flpyrHM     IIpej|cTaBHTeJlflM
TBoptlecKofi    HHTejljlHreHI|HH    aKTHBHo    BK/T.rotlHTbcfl      a    co3HAaTejlbHyro      xH3Hb      CoBeTCKOH
JIHTBbl.
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