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UDK  9(474.5)28   L[ETuvos  TSR TARYBINIA]  °K[A[

KOLOKINES  SANTVARKOS  KORIMO  IR  STIPRINIMO
LAIKOTARPIU

(1949-1953  In.)

EUGENIJUS   S 0 P A

Straipsnyje   bandoma   nu5viesti   tarybiniu   tlkiu   veikla   Lietuvos   TSR
koltikiu  ktirimo   ir  stiprinimo   laikotarpiu,   parodyti,   kaip   ir  kokiomis   for-
momis  rei§kesi  tarybiniu  tikit!  itaka  jiems,  nes  specialiu  darbu  tais  klau-
simais  nera.  Tuo  tikslu  pasinaudota  paskelbtais  bendresnio  pobtidzio  dar-
bais,    archyvine    medziaga,    statistikos    duomenimis   ir   ano    laikotarpio
spauda.

Jau  pirmaisiais  pokario  metais  atkurti  ir  naujai  sukurti  Lietuvos  TSR
tarybiniai  tikiai  suvaidino  tarn  tikr?  vaidmeni,  parengiant  valstie€iu  tikit!
kolektyvizacija   respublikoje I.   Tuo   laiku,   kai   buvo   likviduojami   sunktis
vokie€itf  okupacijos  padariniai  Zemes  tlkyje,  Lietuvos  TSR  tarybiniai  tikiai
vykde  Partijos  ir  tarybines  vyriausybes  jiems  iskelt?  uzdavini  kelti  bend-
ra   Zemdirbystes   kulttira   respublikoje,   kartu   su   MTS,   MANP   bei   Zemes
tikio  kooperacija  btiti  atramos  taskais  kaime,  rengiant  valstietijos  pereji-
m?   i   socializma.

Iki   1949  in.  Tarybng  Lietuvoje  i§  esmes  jau  buvo  sudarytos   pagrindi-
nes  politines  bei  ekonomines  s?1ygos,  leidzian6ios  pradeti  i§tisine  valstie-
€iu  tikiu  kolektyvizacij?,  baigti  socializmo  statyba  Lietuvoje.  I§tisines  ko-
lektyvizacijos  laikotarpiu  padidejo  ir  socialistinio  sektoriaus  Zemes  dkyje
vaidmuo.

Siekiant  parodyti,  kokiu  mastu  ir  kokiomis   formomis  tarybiniai  tikiai
prisidejo  prie  koltiking  ktirimo  bei  jif  stiprinimo,   tenka  bendrais  bruozais
paliesti   pa€it!   tary.Diniu   tlkiu   organizacine   tikiiie   btikle,   ju   materialines
technines  bazes  padeti,  darbuotoju  gamybing  bei  visuomenine  veikla,  ga-
mybinius  taking  pasiekimus.

i   Pla6iau   tuo   klausimu   Zr.:   E.   Sop a,   Tarybinit!   dkiu  vaidmuo,   parengiant   valstie-
6ing   tikiu   kolektyvizacija   Lietuvoje,   Lietuvos   TSR   Mokslng   akademijos   darbai,   A   serija,
1969,    t.I(29).

7  Lietuvos  istorijos  metra§tis,   1973. 97



1.  Organizacin6  tikin.i  padetis

Visu  sistemu  tarybiniu  tikiu  Lietuvoje  sumazejo  nuo   ill   1949  in.  iki
88   1953  in.,  nes  nuo   1950  in.  ji,e  buvo  stambinami.  Daugiausia  tarybining
tikiu   priklaus.a   Tarybiniu   tikiu   ministerijai    (toliau-TOM).   Jng   per   t?
pati  laikotarp!  sumazejo  nuo  89  iki  63,  ta€iau  jiems  priklausiusios  Zemes
plotas  padidejo  nuo  150,5  iki   170,9  ttikst.  ha2.   10  tarybiniu  tikiu  buvo  pa-
valdtis  TSRS  Mesos  ir.  pie.no. pramones   Leningrado  zonos   gyvulininkys-
tes   tarybining   taking   vyriausiosios   valdybos   Vilniaus   kiaulininkystes   tary-
biniu  tikiu  trestui;  likusieji  tarybiniai  tikiai  priklause  Lietuvos  TSR  Zemes
tikio   (sodininkystes   ir  vaismedzing   medelynng   tikiai)   ir Maisto   pramones
ministerijoms.   Pagal  gamybing  krypti   1950  in.  tarybining  tiking  buvo:   pie-
no-mesos   bei   mesos   ir   pieno--70,   kiaulininkystes-14,   pauk5tininkys-
t6s -I,   Zverininkystes -I,   vaismedziq   medelynng -11,   kitng -16.

1950  in.   tarybiniai  tikiai  valde   165  ttikst.  ha  Zemes  tikio  naudmenu3,
o  1953  in.  pabaigoje -210,6  ttikst.  ha 4.  Visu  sistemng  tarybiniams  tikiams
teko  apie  40/o   Zemes  tikiui  naudojamos  Zemes.

Nagrin6jamuo.ju   laikotarpiu  toliau   didejo  vidutini§kai  vienam   tarybi-
n!am  tikiui  tekusios  Zemes  plotas,  mazejo  smulking  taking  skai€ius  ir  jng  ly-
glnamasis   svoris,   tarybiniai   tikiai   daresi   kompakti§kesni.

Tarybiniai  tikiai  toliau   specializavQsi   gyvulininkyst6s,   ypa6  veislines,
ir  augali2  seklininkystes  srityse.

Tarybining  tiking  pagrindiniai  gamybos   fondai   i§augo  nuo  323  mln.   rb
1950  in.  iki  417  mln.  rb   1953  in.E`,  jng  tarpe  gamybines  paskirties  fondai -
nuo  248  iki  341  mln.  rb,  o  jng  lyginamasis  svoris-nuo  76,8°7'o   iki  81,80/o.

Vis  didesiie  vieta  gamybos  priemoniu  tarpe  uzeme  traktoriu  ir  ma§i-
nu   parkas.   Traktoriu   skai€ius   nuo  465   fiziniu  vienetu   1949  in.   padidejo
iki  8571953. in.6,  arba  §4,3;yo,  o  jng  galingumas  i5augo   I,6  karto.  Tuo  pat
metu  daugejo  ir  kitos  zemes  tikio  technikos,  prikabinamojo  inventoriaus,
sunkvezimiu.  Jau   1949  in.  tarybiniuose  tikiuose  buvo   102  savaeigiai  javu
nuemimo  kombainai  S-4.

.      I{ki  1950  in.  pabaigos  buvo  elektrifikuoti  64  tarybiniai  tikiai,  arba  540/o
bendro  ju  skai€iaus   (koltiking -I 0/'o),  o  1953  in.-69  tarybiniai' tiki,ai,t.y.

2  Lietuvos   TSR   Zem6s   tikio   ministerijos   archyvas    (toliau-Zt}MA),   I.   8,   ap.    1,
b.    35,    I.    16;    TSRS    Centrinis   valstybinis     liaudies    tikio    archyvas    (toliau-CVLOA),
I.  9540,  ap.I,  b.   104,I.I.

3  Lietuvos   TSR   ekonomika   ir   kulttira.  .Statistikos   leidinys,   skirtas   didziojo   Spalio
50-me6iui,  V.,1967,  p.131.

4  Tarybng    Lietuvos    dvide§imtmetis.    Statistiniq    duomenng   rinkiiiys,    V.,    1960,    p.    33.
5  Ten  pat,  p.  218.
6  K.    Strumskis,   Broli5kt2ju   tarybiniu   tautu   parama,    atkuriant   ir   socialisti§kai

pertvarkant   Tarybu   Lietuvos   Zem6s   tiki    (1944-1953   in.),   Lietuvos   TSR   Auk§tujng   mo-
kyklu  mokslo   darbai,   Istorija,   t.   7,   196i5,   p.   30;   Tarybng   Lietuvos   dvide§imtmetis,   p..   214,
215.
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790/o    (koltikiu-60/o).   Spar€iai   didejo   elektros   energijos   sunaudojimas,
ypa6  gamybos  tikslais,  kilo  darbu  mechanizavimo  lygis.

Zymia  vieta  pagrindining  gamybos  fondng  tarpe  uzeme  darbiniai  ir  pro-
duktyvieji   gyvuliai.  Jng  verte   1950--1953  in.   i§augo  nuo   66   iki   103   mln.
rb,  arba  56°/o,  o  lyginamasis  svoris  gamybines  paskirties  fondng  tarpe-
nuo  26,70/o   iki  30,20/o.  Nuo   1949  in.  iki   1953  in_.  galviju  skai€ius  padidejo
I,8  karto,   kiauliu-daugiau   kaip   3   kartus,   aviu-3   kartus,   arkliu-
1,4   karto7.

1951   in.   sausio   1   d.  tarybiniuose  tikiuose  buvo  3,40/o   visu  respublikos
galvijt!,   I,90/o   karving,   6,30/o   kiauliu,  2,20/o   aviu8  ir  30/o   arklii!.   Zymiai   di-
desni   lyginam?ji   svori   tarybiniu   tikit!   gyvuliai   sudare   visuomeniniame
Zemes   tikio   sektoriuje.   Tuo   pat   metu   tarybiniuose   tikiuose   buvo   13,80/o
galviju,11,20/o   karviu,  24,90/o   kiaulit!,  8,70/'o   aviu  ir  3,30/o   arkliu,  buvusiu
Lietuvos  TSR  koltikiuose,  tarybiniuose  ir  kituose  valstybiniuose  tikiuose 9.

2.  Tarybining  taking  darbuotojai

Svarbiausias  vaidmuo,  ple5iant  gamyb?,  Zinoma,  teko  darbuotoj.ams -
mechanizatoriams,   Zemes   tikio   specialistams.

Vidutinis   metinis   darbuotojl!,   dirban€iu   pagrindineje   gamyboje,   skai-
6ius  per  penkmeti,    palyginus   su    1945   in.,  isaugo    dvigubai   ir   pasieke
20,4  ttikst.,  o  gamybos  darbininku-2,2  karto,   arba   17,6  ttikst.1953  in.
visu   darbuotojl!,   dirban5iu   pagrindineje   gamyboje,   buvo   24,4   ttikst.,   ju
tarpe  gamybos  darbininku -22,4  ttikst.10

Tarybining  tikiu   darbuotoju   kvalifikacijos   buvo   keliamos   ne  tik  TOM
sistemos  6  Zemes  tikio  mokyklose,  bet  ir  ivairiuose  kursuose  bei  semina-
ruose,   CSV  mokymo  kombinate   ir  pan.

TOM  Zemes  tikio  mokyklose  buvo  ruo§iami  mechanizatoriai,  buhalte-
rijos    darbuotojai,    agronomai  ir  zootechnikai.    Nuo   1949  In.   Slapaberzes
mechanizacijos  mokykloje  buvo  pradeta   ruo§ti   ir  nauju.   specialybiu   dar-
buotojus -kombainininkus  bei  jng   padej.ejus,   elektrotechnikus   ir  elektro-
monterius.

Vien   1951   in.   Lietuvos  TSR  T[TM  kadru   paruosimo   sistemoje   apmo-
kyma  baige  1419  Zmonii£,  i§  kuriu  beveik  620/o  tapo  masines  kvalifikacijos
specialistais  mechanizatoriais 11.

7  Tarybng  Lietuvos  dvide§imtmetis,  p.  218;  apskai6iuota.
8  Lietuvos  TSR  ekonomika  ir  kulttira,  p.158.
9  Tarybu   Lietuvai   25   metai.   Statistikos   duomenng   rinkinys,   V.,    1965,   p.   86,   87;   ap-

skai6iuota.
]°  Tarybu  Lietuvos  dvidesimtmetis,  p.  215.
]]   CVLOA,  I.  7803,  ap.  2,  b.  1363,1.  I-17.
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Kasmet   viis   labiau   'pletesi   agronomijos   ir   zootechnikos   propaganda.
tJkiuose   buvo   organizuoti   3   metq   kur\sai   neatsitraukiant   nuo   gamybos.
93   agroite.chnitkos   grupese  mokesi  2100,   o   zootechnikos -2000  Zmoniu 12.

Be   to,   buvo   suorganizuoti    traktorininku    paruo§imo    ir    tobulinimosi
kursai  prie  trestu  tarptikiniu  dirbtuvil2,  o  keturiasde§imtyje  tarybining  tikit*
buvo   sudarytos   traktorininkt!   kvalifikacijos   kelimo,   neatsitraukiant   nuo
gamybos,  grupes.  Jose  mokesi 480  Zmoniu 13.

{vairtis  kursai   ir  seminarai   suvaidino  nemaz?   vaidmeni,   keliant   dar-
buotojng   gamybines   kvalifikacijas,   ju   gamybini   aktyvuma.

Prie   tarybining   tikiu   darbuotojng   gamybinio   aktyvumo   didinimo   labai
daug   prisidejo   tolesnis   politinis  masinis   darbas,   ple€iamas   socialistinis
lenktyniavimas.

Politiniam-masiniam   darbui   to,1iau   plestis   suda're   salygas   visuose   ta-
rybiuose  tikiuose  sukurtos  ir  nuolat  stiprinamos  partines  bei  komjaunimo
organizacijos.

1949  in.  sausio  I   d.  pirmines  partines  organizacijos  jau  buvo  84  tary-
biniuose  tikiuose;  savo  iskaitoje  jos  turejo  424  komunistus,  arba  560/o  visng
komunistt!,  dirbusiu  tuo  metu  tiesiogiai  Zemes  tikio  gamyboje {4.  Nagrine-
jamojo  laikotarpio  pabaigoje  pirmines  partines  organizacijos  buvo  sukur-
tos   beveik  visuose   respublikos   tarybiniuose   tikiuose.   Iki   1954   in.   sausio
1   d.  juose  buvo  72  pirmin6s  partines  organizacijos,  turejusios  savo  iskai-
toje   586   komunistus 15.

1949  in.  sausio   I   d.  tarybiniuose  tikiuose  buvo  84  pirmin6s  komjarini-
mo  organizacijos,  kurioms  priklause  626  komjaunuoliai,  o  1953  in.  sausio
1   d.-92   pirmines   komjaunimo   organizacijos,   turejusios   savo   iskaitoje
1312   nariq  16.

Svarbia  vieta   tarybiniu   dkiq   visuomenining   organizacijng   darbe  uzeme
1949-1951   in.   trime6io   plano   uzdaviniu   ai§kinimas   tikit2   darbuotojams,
ju   mobilizavimas   planui   ivykdyti,   taip   pat   socialistinio   lenktyniavimo
pletimas.   Daugelio   tarybiniu   tikii!   darbuotojai   pasieke   nemazng   gamybi-
niu    laimejimi£.    Ypa€   pasizymejo   Joni§kelio    tarybinio    tikio   kolektyvas,
1950   in.   i§kovojes   Lietuvos   TSR   TOM   pereinam?ja   Raudonaj?   veliava.

12   Ten  pat,  ap.  4,  b.  733,  I.   I.14.
13   Ten   pat,I.115.
[4' V.   G er in a n a s,  Lietuvos   Komunistng  partijos  kova   uZ   darbininku  klases'  ir  vals-

tietijos   s?jungQs   stiprinima   respublikos   Zemes   tikio   socialistinio   pertvarkymo   paruo§imo
ir   pravedimo   laikotarpiu    (1944-1951    in.),    Siauliq   Pedagoginio   instituto   mokslo    dar-
bai,  Humanitariniai  mokslai,  t.I,   1961,  p.  23.

]5  P   Olekas,    LKP   kova   uZ   socialistini   Zemes   tikio   pertvarkyma   Tarybng    Lietu-
voje,  V.,  1966,,  p.   138.

16  Lietuvos  komjaunimui  50  metu,  V.,   1969,  p.  219.
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Dideling   laimejimu   gyvulininkystes   srityje    1951    in.   pasieke   Try§kii£,
Kur5enu,   Birzuvenng,   Joni§kelio,   Tro5ktinu   ir   kiti   tarybiniai   tikiai.   Pasi-
Zymejo   nemaza   darbo   pirmtinl!,   mechanizatoring.   Minetini   Naradavos   ta-
rybinio  tikio  traktorininko  J.   Zemai€io   pasiekimai.   1949-1951   in.   jis   be
traktoriaus  kapitalinio  remonto  suare  2681  ha   (salyginio  arimo)   ir  sutau-
pe  2850  kg  degalng.   UZ   pasiektus   laimejimus   TbtM  kolegija   ir  tarybining
tikiu   darbuotojl2   profsajungos   respublikinis   komitetas   jam   suteike   labai
gero   traktorininko  varda ]7.

TSRS  Auk§6iausiosios  Tarybos  Prezidiumo   1951   in.   spalio  6  d.  isaku
uZ  didelius  pasiekimus,  vystant  gyvulininkystg  1950  in.,  31   Lietuvos  TSR
TOM   Kur5enng,   Medemrodes,   Joni§kelio,   Ginktinng   ir   kitng   tarybiniu   tikiu
darbuotojas   gavo   vyriausybinius   apdovanojimus ]8.

UZ  izymius   pasiekimus   1951   in.   I+enino  ordinu   buvo   apdovanoti:   Jo-
ni5kelio  tarybinio  tikio  darbuotojai  A.  Vasiljevas,  V.  Vinogradova,  P.  Mi-
tigaila  ir  Tro§ktinng  tarybinio  dkio  gyvulit2  5erike  V.  Talataite.  Darbo  Rau-
donosios  Veliavos  ordinas  buvo  iteiktas  penkiems  Kur5enu,  keturiems  Jo-
ni§kelio,   a§tuoniems  Tro§ktinng  ir  keturiems  Tryskiu  tarybinio  tikio   gyvu-
1ininkystes   darbuotojams.   Medali   „UZ   darbo   §aunuma``   gavo   trys,   „UZ
pasizymejima   darbe"--du   tarybining   tiking   darbuotojai,   daugiausia   mel-
Zejos  19.

Auk§ti   vyriausybiniai   apdovanojimai   rode,   kad   tarybining   tikiu4   gyvu-
lininkystes   laimejimai   buvo   vertinami   ir   skatinaini,   buvo   .siekiama   dar
labiau  suzadinti  gamybini  aktyvum?.

3.   Gamybine  veik]a

Stiprejanti   materialine  bei  technin6,  tarybiniu  tiking  baze,   geriau   nau-
dojamos  Zemes,   augantis   gamybinis   ir  visuomeninis  tarybining  tikiu   dar-
buotojng   aktyvumas   bei   kitos   aplinkyb6s   igalino   kelti   gamybos   lygi,   di-
dinti   jos   apimti,   siekti   geresning   kokybining   rodikliu.

Toliau  didejo  tarybiniu  tikiu  paseliq  plotai.  CSV  duomenimis,   1949  in.
visu   sistemu   tarybiniu  tiking   paseliu   plotai,   palyginus   su   1948   in.,   padi-
d6jo  60/o,  o  pa§arining  kulttirng -190/o  20.   lvairiu  sistemu,  tarybining  tikiu pa-
seling   plotas    1950   in.   buvo   80,7   ttikst.   ha2],   arba   590/o    didesnis,   negu
1945  in.  Bendras  paseling  plotas   1950~1953  in.  padidejo  22,50/o.  Pa§arining

17  Tiesa,   1952.VI.24.
t8  Lietuvos    TSR    Auks€iausiosios     Tarybos     Zinios,1951,     Nr.14-15    (140-141),

p.   5,  6.
19   Tiesa,   1952.IX.1t8.
20  Ten  pat,   1950.I.20.
21  Tarybu  Lietuvos  dvide§imtmetis,  p.  214.
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kulttirng  paseling  plotai  i5augo  daugiausia -3'7,70/o.  Pazymetina,  kad  grti-
dining  kulttiru  paseling  ploto  lyginamasis  svoris  nuo  44,60/o   1950  in.  suma-
Zejo   iki   39%    1953  in.,   tuo   tarpu   pa§arinitf   kulttiri!   padidejo   nuo   48,60/o
iki   53,222,   t..y.   sudare   daugiau   kaip   pusg   viso   tarybiniu   tiking   paseling

ploto.
Respublikos   tarybiniai   tikiai   vir§ijo   penkme6io   plano   uzduoti   i5plesti

paselit!   plotus,   pakilo   socialistin6s   Zemdirbystes   kulttira,   pagerejo   lauktf
jdirbimas,  padidejo  grtidinit!  kulttirt!  derlingumas.  Joni§kelio,  Naradavos,
Tro§ktini!   ir   kai   kuriuose   kituose   tarybiniuose   tikiuose   visame   grtidining
kulttirl2  paseling  plote  i§  ha  buvo  gauta   po  20  ir  daugiau  cnt23.

Ypa6  pazymetini   Naradavos  sekliriinkystes  tarybinio  tikio   pasiekimai.
Jeigu   grtidinitf  kulttirng   derlingumas   i945  in.  jame  buvo  vos   4,9   cnt/ha,
tai  1949  in.-17,2  cnt/'ha,   1951  ir  1952  in.--20  cnt/ha.  Pradedant  1948 in.,
tar);binis   tikis   ivykdydavo   grtidu   pristatymo  valstybei   planus 24.

Ta€iau  bendri  visng  tarybining  tikii2  rodikliai  augaliliinkystes  srityje  te-
bebuvo   Zemi,   nes   daznai   Ztidavo   dalis   paselil2,   trtiko`  tr?§ng   ir  seklu,   ne-
pakankamai   buvo   panaudojama   technika   ir   traukiaquoji   jega.   Atsiliepe
taip  pat  agrotechnikos  pazeidimai  sej.os  ir  derliaus  nuemi-mo  laikotarpiu,
nuostoliai,   dorojant   derlii2,   bei   kitos   priezastys.   Del   to   grtidiniu  kulttirng
derlingumas  TtrM  tarybiniuose  tikiuose  nuo  10,3  cnt/ha  1949  in.  padidejo
tik   iki   10,7   cnt/ha   1951   in.;   letai   augo   cukriniu   ruiikelil£,   bulving   derlin-

gumas,  o  pasarining  kulttiru  net  sumazejo.
Nepakankamai   spar€iai   vystoma    augalininkyste,   ypa5    pa§arng    baze,

negalejo  neatsiliepti  ir  gyvulininkystei`,  kui.iai  buvo  skiriamas  didziausias
demesys.   Didinti   pieno,   mesos  ir  kitng   gyvulininkystes   produktng   gamyb?
buvo  svarbiausias  uzdavillys,  iskeltas  tarybiniams  tikiams   1946-1950  in.
penkme€io  plane,  TSRS  Ministru  Tarybos  bei  VKP(b)   CK   1949  in.  ba-
landzio   18  d.  nutarime  „Del  tri`me5io  plano  koltikil2  ir  tarybining  tiking  vi-
suomeninei    produktyviajai    gyvulininkystei    i§vystyti    (1949-1951    in.)"
ir   kituose   Partijos   bei   vyriausybes   priimtuose   dokumentuose.

Lietuvos  KP(b)   CK  Ill  plenLimo   1949  in.  birzelio  8  d.  nutarime  „Del
priemonit!    £vykdyti    TSRS   AJlinistru.  Tarybos    ir   VKP(b)   CK  nutarimui
„Del   trime€io   plano  koltlking   ir  'tarybining  tiking  visuomeninei   produktyvia-
jai  gyvulininkystei  i5vystyti   (1949--1951  in.)``  buvo  pazymeta,  kad  ta  nu-
tarima  plenumas  „priima. . .  nenukrypstamai  vadovautis  bei  vykdyti  kaip
centrini  partijos  ir  valstybes  uzdavini  vystant  Zemes  tiki,  kaip   Lietuvos
visos  partines  organizacijos  kovin?  darbo  programa" 25.  Plenumas  numa-

22  Ten  pat,  p.  214,  21`5;  apskai6iuota.
23  CVLt}A,  f.  7803,  ap.  3,  b.  1249,  I.  39.
24  Pla6iau   Zr.   8.   Melamedas,   Naradavos   tarybinis   tikis,   V.,1953.
25  Svarbiausiu   nutarimi2   Zemes   tikio   klaustmais   rinkinys,   V.,    1951,   p.   325
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te   i5samng   gyvulininkystes   pl6timo   plana-didinti   gyvuling   skai€ii!,   stip-
rinti   pa5arng  baze,   mechanizuoti    gyvulininkystes    darbus,   statyti   gyvuli-
n`inkystes  pastatus,  gerinti  darba  veislininkystes  srityje,  taip  pat  zootech-
nini  bei  veterinarini   aptarnavim?,   ruosti    kadrus    gyvulininkystei,   tobu-
linti  mokslinio  tyrimo  darb?,  apmokejimo  sistema  ir  kt.

1951   in.  tarybining    tiking    darbuotojai    ivykde  ir  vir§ijo  produktyviosios

gyvulininkyst6s  vystymo  trime6io  plan?,   pakele  gyvulininkystes   produk-
tyvuma.  Pieno  primelzimas  i§  vienos  §eriamos  karves  per  3  metus  padi-
dejo  vidutini§kai   1145  kg  ir  1951   in.  buvo  2968  kg26.

Pagal  pieno  primelzima  i§  vienos  karves  tarybiniai  tikiai  gerokai  ap-
1enke  bendrus  respublikos  rodiklius.  Jeigu  1950  in.  visu  kategoriju  tikiuo-
se  i§  vienos  karves  per  metus  buvo  primelzta   po   1680  kg  pieno,  o  kol-
tikiuose   po   1322   kg,   tai   tarybiniuose   tikiuose-po   2775   kg27.1951   in.
5-se   tarybiniuose   tlkiuose -Jonisk6lio,   Try§kit!,   Birzuvenng,   Tro§ktinif   ir
Kur§eni!-is   vienos   karves   buvo   primelzta   vidutini§kai    po   4000  kg,
o  28-se  tikiuose-po  3000  kg  pieno 28.  Pirmaujan€ios  Joni§kelio,  Tro§kti-
nng,  Kur5enng  ir  kitng  tarybining  tiking  melzejos  primelzdavo  daugiau  kaip  po
5000  kg  pieno  i§  karves.  Pageging  rajono  Lauksarging  tarybinio  tikio  mel-
Zeja  ordininke  P.   Poicova   1950  in.   is   10  karving   primelze   po   5586   1itrus

pieno 29.
Geru  rezultatu  pasieke  daugelio  tarybiniu  tikiu  gyvuling  augintojai.
Kokybiniai  gyvulininkystes  rodikliai  kasmet  buvo  geresni,  del  to  dide-

jo  gyvulininkystes  produktng  gamyba.  Pieno  primelzimas  nuo  25,I  ttikst.  t.
1950  in.  padidejo  iki  43,4  tti,kst. t 1953.in., arba 72,90/o, vilnos prikirpimas -
nuo  14  iki  21  t,  t.  y.I,5  karto,  o  kiau§iniu-nuo  I  iki  4,5  mln.  Mesos  ir
riebalng  gamyba   (skerdienos  svoris)   per  ta  pats  laika  tarybiniuose  tikiuose
padidejo  nuo  3,4  ttikst.   iki  6,8  ttikst.  t,  t.  y.   dvigubai,  kiaulienos-nuo
2,5  iki  4,9  ttikst.  t,  arba  beveik 2  kartus,  tuo  tarpu  visng  kategoriju  tikiuo-
se   Sing   produktng   gamyba   sumazejo30.

Respubliko,s    tarybiniai   tikiai    toliau   demonstravo   stambios   mechani-
zuotos    gamybos   pranasumus,    daugiau    produkcijos    gamino  ir  pristate
valstybei.

Vis  delto  del  daugelio  priezas€iu  tarybiniuose  tikiuose  gyvulininkyste
ir  toliau  vystesi  nepakankamai  spar5iai,  nes  tuo  laikotarpiu  dar  nebuvo
imtasi  reikiamng  priemoniu  gyvuliams,  ypa6  jng  prieaugliui,   i§saugoti,  ne-
buvo  uztikrinta   reikiama   zooveterinarine  priezitira   ir  t.   t.

26   Tiesa,   1952.11.1`7.
27  Lietuvos  TSR  ekonomika  ir kulttira,  p.  162.
28  Tiesa,   1952`I.Ill.30.    `
29  Zt}MA,  I.  8,  ap.I,  b.  56,I.  'li35;  Tiesa,1951.VI.6.
30  Tarybu.  Lietuvos  dvide5imtmetis,  p.  198,  194.
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Nezitirint   sunkumu,   tarybiniai    tikiai    valstybei   pristatydavo   kaskart
daugiau   produkcijos.   Jos   pristatymai   1950-1953   ni.   padidejo:   visu   rti-
§ii!  mesos,  pieno  ir  vilnos -beveik  2  kartus,  o  kiau§inii£-4,5  karto.  Me-
tiniai  visu  rti5iu  mesos  ir  pieno  pristaty`mo  planai  kiekvienais  metais  bu-
vo   vir5ijami.

Vadinasi,   gyvulininkystes   srityje   tarybiniai   tikiai   pasieke   Zyming   lai-
mejimu,   ypa6   didindami   gyvuling   skai6iu,-jis   vir§ijo   planuose   numaty-
tus  rodiklius.  Tai  buvo  pasiekta,   stiprinant  materialine  bei  technine  gy-
vulininkystes  baze,  keliant  mechanizavimo  lygj,  ple€iant  pa§arining  kultti-
ru  paseliu  plotus  ir  pan.  Didejo  ir  gyvulininkystes  produktu  prekingumas.

Persilauzimo   metai   tarybining   tiking   veikloje  buvo   1948,   nes   tada   pir-
rna  karta  buvo  gautas  pelnas,  padaugejo  rentabiling  tikii!.

Lietuvos    TSR    TOM     tarybiniai    tikiai    1949    in.    uzbaige,    duoda.mi
4617   ttikst.   rb   gryno   pelno,   nors   pelno   plano   ir   neivykde3[.   Sekan6ius
dvejus  tikinius  metus  jie  baige  nuostolingai,   nors  joking  ry5king  sutrikimng
gamybineje  tiking  veikloje  neivyko.   Ta€iau  reikia   pazymeti,  kad,  vykdant
didelius  trime6io  gyvulininkystes    i§vystymo    plano  uzdavinius,   ne  visa-
da   buvo   taikomos   pakankamos   ekonomines   priemones.   Sumazejo   kapi-
taliniu   idejimu   sumos.   Gyvuliu   skai5iaus   didinimo   tempai   buvo   didesni
uZ   gyvulininkystes   pastatu   statybos   tempus.   Pa§arng   gamyba   del   mazo
pa§arinit!  kulttiru  derlingumo  taip  pat  atsiliko  nuo  ple€iamos   gyvulinin-
kystes   poreikiu.   K6mbinuotng   pa5arng   pristatymo   planai   nebuvo  vykdomi.
Darbi!  mechanizavimo  lygis  tebebuvo  Zemas.

Tarybining  tikiu  produkcija  buvo  realizuojama  Zemomis  supirkimo  kai-
nomis.  Faktine  produkci.jos  savikaina  buvo  didesne  uz  planing.

Vis   delto,   nepaisydami   sunkumng   ir   kliti€iu,   Lietuvos   TSR   tarybiniu
tikiu  darbuotojai  s6kming-ai  vykde  jiems  i§keltas  uzduotis,  pasieke  nema-
Zng   laimejimi£.   Tai  buvo  pazymeta   ir  LKP(b)   VII   suvaziavime.

4.  Pirmaujan€iq  tarybiniu.  tikiu.  pavyzdys  kolrikiams

Tarybiniai  tikiai  stiprejo,  augo  jng  pagrindiniai  gamybiniai  fondai,   di-
d6jo  tikiu'energetini`s  pajegumas,  pletesi  darbi!  mechanizavimas  ir  elektri-
fikavimas.  Del  to  gerejo  gamybin6,s  tarybinit!  tiking  veiklos  rezultatai,   i5-
kilo  daug   darbo  pirmtint2,  pirmaujan€iu   tarybinit!   tikil!,    kurie   savo  lai-
mejimais    akivaizdziai    demonstravo    stambaus    socialistinio   Zemes   tikio
galimybes,  ypa€  gyvulininkystes   srityje.   Del   to  jng   pasiekimais   domejosi
aplinkiniai  valstie6iai,  ju  pavyzdziLi  seke  jauni  respublikos  koltikiai.

31   ZUMA,  f.  8,  ap.I,  b.  35,I.   I)05.
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Pirmaujan6iu   tarybining   diking   patyrimas   buvo   propaguojamas   spaudo-
je,  per  radija,  Zemes  tikio  parodose  ir  kitomis  formomis.

Panevezio   apskrities   Liberi§kio   tarybinio   tikio   direktoriaus   pavaduo-
tojas   politiniams   reikalams   Busarovas    kalboje    Naujamies6io    vals6iaus
komunistng  pa,sitarime  1949  in.  pradzioje  pazymejo,  kad  i  tarybini  tiki  daz-
.nai   ateina   aplinkiniai  valstie€iai   ir  stebi,   kaip   atliekami   darbai32.   Libe-
.riskio  ir  nemaza   kitng  tarybining  tikiL!  jau  tuo   metu  buvo   pavyzdys,   kaip
gerai  tvarkomas  stambus  tikis.

Velesniais  metais  tarybiniai  tlkiai  buvo  pazanging  darbo  metodng  sklei-
dejai,  darbo  mechanizavimo  populiari.ntojai.  Kaip  tik  tarybiniai  tlkiai  pir-
mieji    pradejo    taikyti    jarovizacija,   papildoma   trgsima,   dirbtini   augalu
apdulkinima  ir  kitus  pazangius  augalininkystes  metodus,  taip pat aptvari-
.ne  gyvuling  ganymo  si,stems  su  papildomu  Serimu,  papildoma  Serima  Za-
1iaja  mase,  stovyklini  kiauling  laikym3,  mechanini  karviu  melzima  ir  kitus
naujus   gyvuling   priezitiros   metodus.   Be   to,   tarybiniai   tikiai   pirmieji   i5-
bande   brigadini   mazgini   traktoriu   re'monto   metod?,   ,kompleksini   darbo
mechanizavima  gyvulininkysteje,  traktoring  darbo  ii-  ktilimo  valandini  gra-
fik?,  naujas  grtidu  dziovyklas  ir  kt.

Tarybiniuose  tikiuose`pirma  karta  Lietuvoje  pasirode  kombainai,  tary-
bining  tikiu  mechaninese  dirbtuvese  ir  fermose  vis  pla6iau  buvo  naudoja-
ma  elektros  energija.

Jau    tuo    laikotarpiu    Zemes    tikyje    buvo    pradeta    naudoti   aviacija.
1951  in.  rudeni  tr?5oms  i  laukus  barstyti  is  Vilniaus  buvo  i§kviestas  lek-
tuvas  i  Kaisiadoring  tarybini  tiki.  Jis  pavadavo  50-60  Zmonii233.  `1951   in.
rugpiti€io  4  d.  buvo  pasirasyta  sutartis  del  mineraliniu  tra§u  i§barstymo
i5  lektuvo  Panevezio  rajono  Liberi§kio  tarybinio  tikio  laukuose34.1952  in.
Zemes   tikio   aviacija   pirma   karta  buvo   panaudota   Vilkavi§kio   ir   Buktos
{arybiniuose  tlkiuose,   Klaipedos   srities   tarybiniuose  tlkiuose   ir  koltikiuo-
se,   Eisiskil2   rajono   „Lenino   priesaki2"   koltikyje35.

Kad  nemaza  tarybinil!  dkiu  nagrinejamuoju  laikotarpiu  buvo  pakan-
kamai  sustipreje  ir  pavyzdingai  tvarkomi,   rodo  tai, .kad  kai  kurie  tikiai
jau    galejo    btiti    studentng-btisimng    Zemes   tikio   specialisti2-praktikos
baze.  Lietuvos  Zemes  tikio  akademijos  studentu  praktikai   1952  in.  rudeni
buvo   paskirtas   mineta,sis   Liberiskio   tarybinis   tikis 36.

Gamybiniai   tarybiniu   tikiu   laimejimai   ir   pirmtinng   patyrimas   ivairio-
luis   formomis   buvo   perduodami   aplinkiniams   koltikiams,   populiarinami

32  Tiesa,   1949.Ill.10.
33' Ten  pat,1951.X.31.
34  LTSR   Centrinio   valstybinio   archyvo    (toliau-CVA)    Panevezio   filialas,   i.   213,

ap.I,  b.  63,I.  216.
35  Tiesa,   1962.VII.3l.
36  CVA  Panevezio  filialas,  i.  2131,  ap.  I,  b.  97,I.  93.
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sri€ing   ir   respublitkos   mastu.   TOM   sistemoje   veike   specialus   Zemes   tikio
propagandos   skyrius.

Viena   tvs   tarybinti4  dkitt   pasiekimap   demonstravimo   ir   patyrimo   per-
davimo  formtt buvo  dalyvavimas  Zem6s  tikio  parodose.

Jau   I.947  in.   spalio  21   d.   Lietuvos   TSR  Ministru  Taryba   ir   LKP(b)
Centro  Komitetas  priem6  nutarima   del  Zemes  flkio  parodng  organizavimo
apskrityse,  o   1948  in.  spalio  2  d.  Tarybng  Lietuvos  vyriausybe  i§leido  po-
tvarki    apie  tarpaps)kritiniu  ,Zemes   tikio    parodng    organizavima.    Nuo  to
laiko  respublikos  tarybiniai  tikiai, aktyviai dalyvaudami parodose, demonst-
ravo  jng  lankytojams -darbo  valstie6iams  ir  koltikie€iams -savo  laime-
jimus  ivairiose  gamybos  srityse.  Ypa€  gerais  eksponatais   garsejo  Joni§-
kelio,  Naradavos,  Tro§ktinng,  Kur§enu,  Ginktinng,  Liberi§kio,  seniausias  res-
publikoje  Sal6ininkng  jr  daug  kitu  pirmaujan€iu  tarybiniu  tikiu.

Daug   k?,   pavyzdziui,   gal6jo   parodyti   Tro5ktinng   tarybinio   tikio   dar-
buotojai,   1951   in.   i5kovojg  respublikirie  TtJM  bei  Zemes  tikio  ir  paruosng
ministerijos    darbuotoj.ng    profsajungos    pereinamaja    Raudonaja   veliava.
Stai    kaip   Cia    didejo   vienos    karves    pieriingumas:    1947  in.-1120  kg,
1950  in.-3560  kg,1951   in.-4030  kg,1952  in.-4472  kg,  o   1953  in.-
4428  kg.  Per  ta  pati  laikotarpi  I  tonos  pieno  savikaina  sumazejo  I,7  kar-
to,  pagerejo  gyvuling  prieauglio  i§auginimo  rodikliai  ir  kt.37

Populiarinant   ir   idiegiant    naujus    darbo   metodus   gyvulininkysteje,
daug  nuveike  Joni§kelio  tarybinio  tikio  specialistai.  Ju  pastangomis  tary-
binis   tikis   1950  in.   uzeme   pirma   vieta   respublikoje   pagal   pieno   primel-
Zima  i5  vienos  karves  ir  iskovojo  Lietuvos  TSR  TOM  pereinamaja  Rau-
donaj?   veliava 38.

Nemazq vaidmeni suvaidino ir  ivairds  pasitarimai. \960 in. spallo inch.
Joniskelio   tarybiniame   tikyje   ivyko   aplinkining   tar}'bining   tiking   ir   koltiking
Pirmaujan€ing   melzejng   pasitarimas,   kuriame   buvo   pasikeista   patyrimu 39.
Pasiekti   dideling   laimejimng   Cia   igalino   fermu   elektrifikavimas,   irengtas
vandentiekis  ir  automatinis   girdymas,   sustiprinta   pa§arng  baze,   pagerin-
tas  veislininkystes  darbas  ir  kitos  aplinkybes.  Joni§kelio  tarybini  tiki  nuo-
lat   lankydavo   ekskursantai   is   aplinkining  tarybining   tiking   ir  koltiking.

Savo   gamybiniais   pasiekimais   bei   darbo   patyrimu   su   kitng   tarybining
tikiu  ir  koltikiu  Zemes  tikio  specialistais  nuolat  dalijosi  Liberi§kio  tarybi-
nio  tikio   darbuotojai.  Jie   dalyvavo   1951   in.   pavasari  kartu   su   Lietuvos
TSR  Mokslng  akademija  Panevezyje  suorganizuotoje  konferencijoje  Zemes
tikio  klausimais,  tnt  pacing  metu  viduryje  ir  pabaigoje  vykusiuose  rajoni-
niuose  Zemes  tikio  specialistu  pasitarimiiose,  respublikiniame  seklininkys-

37  Pla6iau  Zr.  Trosktinu  tarybinis  tikis,  V.,  1954.
38  Tiesa,   1950'.X.12.
39  CVLtJA,  I.  7803,  ap.  4,  b.  733,1.  '115.
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1es   tarybiniu   tikiu   ir   koltikiu   vadovng   ir   specialistng   pasitarime   1952   in.
Pabaigoje  ir  kt.40

TdrrJbiniu  tikitt  veiklq  pla6iai  nuvsviesdav.o  spauda  ir  ra?jjas.  P.[rmaLu-
jan€ing  tarybiniu  tiking  patyrimas  buvo  skleidziamas  ir  populiarinamas  ra-
jonineje  bei  respublikineje  spaudoje,  per  radij?,  ekskursijtf  metu  ir  pan.
Vien   1950   in.   spalio-lapkri6io   men.,   vykstant   „gyvulininkystes   mene-
siui",  buvo  suorganizuota  10  tarybiniu  tiking  specialistl!  ir  pirmtinu  pasisa-
kymu .per  radija,  dalyvaujant  Anulenng,  Joni§kelio  tarybiniu  tiking  ir  TOM
atstovams4].   To   meto   spaudoje   tar}'biniu   tiking   specialistai   ir   gamybos
pirmtinai  nuolat  dalijosi  savo  patyrimu  ivairiose  gamybos  srityse.  Spau-
doj.e  buvo  skelbiami  laiskai,  kuriais  atskirt2  tarybiniu  tikil!  kolektyvai,  pri-
siimdami   socialistinius   isipareigojimus,   kreipdavosi   i  visus   Zemes   tikio
darbuotojus,   ragindami   deti   daug.iau   pastangl£,   keliant   Zemes   tikio   ga-
myba.

Geriausing   tarybiniu   tikiu  vei.kla   ir   pasiekimai   buvo   populiarinami   ir
atskiromis  bro5itiromis,  kurias  paruo§davo  Lietuvos  TSR  TOM  Zemes  tikio
propagandos  skyrius  ir  spausdindavo  su  rubrika  „Lietuvos  TSR  dalyvis
Visasajungineje  Zemas  tikio  parodoje" 42.

Zinoma,  del  visos  grupes  priezas5iu  dalis  tarybining  tiking  tuo  laikotar-
piu  dar  negalejo    pasiekti    didesnitf    laimejimng  ir  btiti  teigiamais  pavyz-
dziais  aplinkiniams  koltikiams,  ta6iau  tie,  kurie  pirmavo,  akivaizdziai  ro-
de  stambios  gamybos  prana3umus,  Zemes  tikio  mokslo  ir  naujos  techni-
kos  bei  darbo  technologijos  panaudojimo  rezultatus.

5.  Tarybiniq  tikiq  parama  koltikiams

Pirmaujan6ing   tarybining   tiking   pavyzdys,   be   abejone,s,   turejo   nemazai
jtakos  jauniems  respublikos  kolnkiams.  Ta€iau,  kaip  pazymejo  minetasis
Liberi§kfo  tarybinio  tikio   direktoriaus   pavaduotojas   Busarovas,   vien   ro-
dyti  teigiama   pavyzdi  buvo  maza.  Jis   nurode,   kad   „...mtistf  vaidmuo
kolektyvinit!  tikitf  statyboje  neturi  apsiriboti,  vien  tik  rodant  pavyzdi.  Mes
galime   daug   padeti,    organizuojant    darba.   Grandininkai   turi   nuvykti
i  kolektyvinius  tikius  perteikti  kolektyviniu  tikit2  valstie€iams  savo  paty-
rim?,  padeti  jiems  suorganizuoti  auk§to  derliaus  grandis.  Mtisu  agrono-
mai  ir  zootechnikai  turi  padeti  kolektyvining  tikiu  valdyboms  sudaryti  ga-
mybinius   planus,   pamokyti,   kaip   juos   reikia   vykdyti.   Sioje  srityje  mes

40  CVA  Panevezio   filialas,   f.   2131,   ap.   1,   b.   63,   I.   387,   561;   b.   63,   I.   78;   b.   97,   1.   18.
41   CVLUA,  I.  7803,  ap.  4,  b.  733`,1.115.
42  Tro§ktinu  tarybinis  tikis;  Elena  Norkute,  Try§kitf  tarybinio  tikio  melfeja,  V.,   19'54;

V.   Rybinskis,   Leonpolio   tarybinis   tikis,   V.,1956;   M.   Lurie,   Tikruqu   keliu    (i§
Kur§enu tarybinio  tikio  patyrimo),  V.,1955,  ir kt.

07



padareme  visai  nedaug,   ir  kiekvieno    tarybinio   tikio  komunisto    pareiga
yra  dabar  suorganizuoti  tokia  pagalba" 43

Lietuvos  KP(b)   CK  IV  plenumo   (1949.in.)   nutarime  „Del  koltikiq  or-
ganizacinio-tikinio   sustiprinimo   ir   del   uzdaviniu   koltikiu   statybai   tolian'
vystyti" 44,  be  kitu  klausimng,  buvo  atkreiptas  demesys  ir  i  tai,  kad  labiau
patyre   tarybining   tiking   darbuotojai    prisid6ti2,    ruo§iant    koltiking   masines`
kvalifikacijos  kadrus  trumpalaikiuose  kursuose  bei   seminaruose  prie   ap-
skri€ing  ir  vals€iu  Zemes  tikio  skyrii!.

Daugelio  tarybinit!  tikit!  vadovai  ir  visuomenines  organizacijos  kreipi
demesf   ir  i   tai,   kad   pirmiesiems   koltikiams   btitt!   teikiama   tikine  bei   or-.
ganizacine  parama.

Kalbant  apie  gamybine  parama  koltikiams,  reikia   pazym6ti,  kad  tarn
tikra  indeli  Cia  ine§e  seklininkyst6s  tarybiniai  tikiai.   Lietuvos  TSR  tary-
biniu    tikiu    minis,tras    D.   Mamajevas    LTSR    Auk§6iausiosios    Tarybos
1952  in.   Ill  sesijoje  pazymejo,  kad  tarybiniai  tikiai  Zymiai  vir§ijo  veisli-
niif  grtidif  pristatymo  valstybei  planus,  kad  gautas  dobilt!  seklu  derlius  ne
tik   pilnai   patenkina    pa€it!   tarybining    tiking    poreikius,   bet   ir   „...igalina
tarn  tikr?   §iu  sekli!  kiekf  pristatyti   valstybei,   kad   galima   btitu  jas   par-
duoti   koltikiams"45.    Tarybiniai    tikiai    buvo   pagrindiniai   seklos   tiekejai
respublikos  Zemes  tikiui.

Ypa6  dideli  uzdaviniai  tarybiniams  tikiams  buvo  keliami,  vystant  gy-
vulininkyste,  taip  pat  padedant  koltijkiams  §ioje  srityje.

Lietuvos   KP(b)   CK   Ill   plenumo   1949  in.  birzelio  8   d.   nutarimo   del
trime6io  gyvulininkystes  vystymo  plan6  skyriuje  „Del  veislinio  darbo  pa-
gerinimo   gyvulininkystes   srityje``,  be  kita  ko,  TOM  buvo  ipareigota   uZ-
tikrinti,  kad  respublikos  tarybiniai  tikiai  parduottf  koltikiams  veisliniu  gy-
vuling   prieaugli:   buliuku    1949   in.-200,1950   in.-300,1951    in.-500;
eriuku   1950  in.-35,1951   in.-loo;   par§iukt!   1950  in.-400,1951   in.-
600 46.

Lietuvos   TSR   Ministrng   Taryba   1949   in.   1iepos   30   d.   nutarim,u   „Del
priemoning  veislin6s  aiik5to  produktyvumo  gyvuliniiikystes  i§vystymui  uZ-
tikrinti``   TtJM   ir   Leningrado   zonos   kiaulininkystes   tarybiniu   tikiu   Vil-
niaus  tresto  tarybiniams  tikiams,  be  veislining  reproduktoring  auginimo  ta-
rybiniams  tikiams  piano,  nustate  parduotinng  auk§to  produktyvumo  veisli-
ri.ill   gyvuling   auginimo   koltiking   fermoms   planus47.   Be  to,   tarybiniai   tikiai
buvo  ipareigoti  pagerinti  dirbtini  gyvulii!  apseklinima,  teikti  Sioje  srityje
parama  artimiems  koltikiams,  koltikie6ing  ir  individualing  valstie€iu  tikiams.

.     43   Tiesa,   1949.Ill.10.
44  Svarbiausiu    nutarimt!    Zem6s    tikio    klausimais    rinkillys,    V.,    1951,    p.    193-204.
45   Tiesa,195.2.IV.6.                                                                                                                                                                                   `
46  Svarbiausiu  nutarimu  Zemes  tikio  klausimais  rinkinys,  p.  342.
47  Ten  pat,   p.   373.
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Visa   grup6   veislines   gyvulininkystes   tarybiniu   tikiq   pasieke   nemazng
laimejimt!,   padedami  koltikiams   sukurti  veisliniu   gyvuliu   fer.mas,   idiegti
_pafangius   darbo   metodus.   Sioje   srityje   daug   nuveike   Joni§kelio   ir  kitng
tarybinit!  tikiu   specialistai.  Ju  i5auginti  veisliniai   gyvuliai   buvo   parduo-
`dami  aplinkiniams  koltikiams.

Ple€iant  selekcing  veislinihkyste,  rajonuose  buvo  suorganizuoti  7  vals-
tybiniai   Zirgynai 48.

Dalis   tarybiniu   tiking   dar   negalejo   Zymiau   prisideti,   aprtipinant   kol-
tikius   rrisine   sekla,   veisliniais   gyvu]iais,   arba   suteikti   didesng  organiza-
cine  parama.   Patys  tarybiniai  tlkiai   i§   esmes  tuo  metu   tik  pradejo   pla-
tesni   seklininkyste,s   ir  veislininkystes   darb?.

Tas   pat   pasakytina    ii-    apie   tiesiogine   gamybine   parama   koltikiams.
Nors  paskiru  tarybiniu  tiking  traktorinir]kai  kai  kur,  pavyzdziui,  Klaipedos
kra5te,   talkininkaudavo   aplinkiniams   koltikiams,   ta€iau   5i   paramos   for-
ma  buvo  epizodine  ir  neigavo  platesnio  masto.  Tuo  laikotarpiu  pa€iuose
tarybiniuose   tikiuose   dar   trtiko    Zemes   tikio   technikos,    mechanizatoriu
kadru,  buvo  nemaza  kitoking  sunkumu.  Todel  didesni  vaidmeni  suvaidino
seklininkystes   ir  veisliiiinkyst6s   tarybining   tikiu   koltikiams   teikta   parama
ir  ypa5  pavyzdzio  jega.

Pasitaikydavo   atveju,   kad   aplinkiniai  valstie€iai   pra§ydavo   priimami
i  tarybinius  tikius,  jeigu  jng  Zemes  sklypai  ribodavosi  su  pastaraisiais  arba
btidavo   i   juos   isiterpg.   Antai   1949   in.   vasara   Liberi§kio   tarybinio   tikio
direktoriaus  vardu   15  Naujamies€io  vl,s€.   Prieva€kos  kin.  valstie€iu,   nuo
7   iki   23  ha   dydzio  Zemes   sklypif   savininku,   padave  parei§kimus,   pra§y-
dami   priimti  juos   su  Zeme  ir  inventoriumi  i  tarybini  tiki49.

Vienas   i§   irodyml2,   bylojan€iu   apie   tarybining   tikiu   indeli,   paruo5iant
p}ielaidas   kolektyvizacijai,   yra   ir  tas,   kad   kolektyvizacija   spar€iau  vyko
tose  apskrityse,  kuriose  tarybining  taking  buvo  daugiau  ir  jie  buvo  stipresni.
1ai   visu   pirma   pasakytina   apie   Siauling   apskriti.   Cia   Ginktinng   tarybinio
rikio   agronomas  Zablockis   suorganizavo  Verduliu  kolektyvini   tiki 50.   Ak-
iyvinant  koltikini  judejima,  nemazai  prisidejo  Mazeikiu,   Kauno,   Paneve-
.Zio   ir  kiti   pirmaujantys  tarybiniai   tikiai.

I§vados

i.  Tarybiniai   tikiai,   koltikines   santvarkos   ktirimo   ir   stiprinimo   laiko-
iarpiu   (1949-1953  in.)   gerindami  savo  veikla,  toliau  demonstravo  stain-

48  Tiesa,   1952.XI.29.
49  CVA  Panev6Zio  filialas,  I.  213,  ap.I,  b.  53,I.  29,  35-37,'39-47,  49.
50  Komunistas,1949,  Nr.  4,  P.  8.
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bios  mechanizuotos  Zemes  tlkio   galnybos   prana§umus,  ivairiomis   formo-
mis  perduodavo  jauniems  koltikiams  igyta  patyrima,  teikdavo  tarn  tikra
gamybing  bei  organizacine  parama.

2.  Be  MTS,  MANP  ir  Zemes  tikio  kooperacijos  veiklos  pokario  metais,
teigiamas  tarybining  tiking  pavyzdys  p`aspartino  pagrindinit!  valstie6iu  ma-
sing  post-iki  i  koltiking  santvarka.

3.  Nors  bendrotje  Zemes  tikio  produkti2  gamyboje  tarybiniai  tikiai   ne-
vaidino   didesnio  vaidmens,   jie   prisidejo   prie  tolesnio   Zemdirbystes   kul-
ttiros   kelimo,   veislining   sekli!   bei   gyvuling   auginimo   ir   platinimo   respub-
1ikoje.

COBX03bl   JIHTOBCKOH   ccp   8   IIEPHo||   cTpoHTE]IbcTBA   H   yKPErlJIEHHfl
KOJIX03Horo  CTPojl  (1949-1953 rr.)

9.   IIIOHA

p e 3 ro M e

8   ro;LEI  cnJlolllHOH  KOJIJleKTHBH3al|HH   H  yKpeHjleHIIfl  Kojlx,o3oB   Hepe;I   coBxo3aMH   6blJla
nocTaBJleHa   3aHaqa   cTaTb   He   TojlbKo   KpyllHblMH   irlpoH3BOHHTejlHMH    CejlbcKOX03'flficTBeHHI>IX
IIPoAyKTOB,   Ho   H   IIIKOJloH   BeHeHHfl    xo3flHicTBa   ji"   Kojlxo3oB,   oKa3blBaTb   HM   BceMepHylo
opra'HiH3aHHioHHo-xo3iflHCTBeHHyro   noMoll|b.

3eiMeJlbHafl   HjloH|a;|b   ,coBxo3oB   a   8To   BpeMfl   cocTaBjljljla   oKojlo   40/o    B'CeH   IIJI0Hlazlm
PecIIy6J"KH    CejlbcKoxo3HHCTBeHHoro    Ha3HaqeHHfl,     ir[o8TOMy    OHH    He    Mor7"    3aHHTb    Bejly-
Hle`ro    MeicTa    a    o6ueM    CejlbcKoxo3flHCTBeHHOM    HpoH3BojicTBe    H    o'Ka3aTb    6ojlee    BecoMyro
npflMylo   IIPoll3Bo;|icTBeHHylo   inoiMOH|b   K,ojlxo3aM.   CoBxo3bl   BblpaH|HBa7IH   H   PacHpocTpaHflJm
c,OpTOBble   ce'MeHa,   IIJleMeHHOH   'cKOT,   `IIjloHOBble   liepeBM   H   TeM   coHeHCTBOBaJIH   yKpenJleHHro
KOJlxo3oB,    HOBbl,IIIeHHro    KyJlbTypEI   3eMjlez|eITHfl    H    xiHBOTHOBoj|cTBa    8    peoIIy6JIHiKe.

Hepej|oBble     coBXo3bl     pecny67IHKH -«Hapaj|aBa»,     «TpolllKyHafi»,        «HOHHHKe7IHc»,
«J1116HplllllKHc»,    «,JleoHnoJ"c»,    «KyplHeHaH»      H    MHotrHe      j|pyrHe-B      paccMaTPHBae`Mblfi
HepIIon   cyMeJIH   CTaTb  HPHMepo`M   HJlfl   Ko7Ixo3Hoiro   KpecTbfl`HCTBa   a   ;|eJle   opraHH3aHHiH   Tipy-
;|a,   IIPHMeHeHiHH   TexHH!KH,    Me.xaHH3al|H.H    pa6oT,    Hcnojlb3oBaHII'H   8jlexTpoeneprH`,H,   nporpeic-
cHBHblx  MeToj|ioB  Be;|eHHfl  xo3HficTBa  H  T.  ;I.

J|Oc"xeHH`H   `cOBx03OB   IIIHpOKO   Oc'BeH|aJla   \MecTHaH   ri   ,peony6IIHKaHCKafl   HetlaTb,   One-
I|HajlHCTbl   icoBx,o3OB   qacTO   BI>ICTyllajm   Ilo   paI|HO   H   a   IIeqaTH,   coBMecT'Ho   cO   cHer|HajlHicTa-
MH   iKo7Ixo3o,B   opraHH3oBEIBajm   Kyp`cl]I   H   icoBeH|aHHfl   no    o6MeHy   onblTOM   IH   T.   in.    a    CoB-
xo3ax   qacTo   6blBajlH   9KCKy,pcllH   Kojlxo3HHKOB.   O+|Hofi   H3   dyopM   `IIOKa3a   ;|ocTHxeHHH   coB-
xo3ioB   H. IIepeliaqH   oHblTa   HBjlfljlHcb      yes,HHble      H   Mexye3j|Hble      (tc    1950   r.-paHOHHI>Ie)
cejlbcKOx03jlHtcTBeHHble   BEI,cTaBKH.

HojloxHTeJlbHblH   npHMep    rlepeI|oBblx    CoBxo30B   JIIITOBCK`OH    CC\P    cHocoJ6cTBOBajl   ille-
pex,oily   KpecTbflHCTBa   Ha   IIyTb   col|iHaJIH3Ma,   8   onpe;|eJleHHofi   cTelleHH   co;ieHCTByfl   yKpell-
JleHHro  KOJIJleKTHBHblx  xo3iflHCTB   pecny6J"KH.


