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Priedas prie prot. Nr. 107, 6 § 
 

    Lietuvos komunistų partijos CK 
    Apie dvikalbystės taikymo apipavidalinant 
    vizualinės informacijos ir vaizdinės agitacijos 
    priemones patikrinimo rezultatus 
 
Respublikoje atliekamas didelis ir sistemingas darbas įgyvendinant lenininę nacionalinę politiką, 

internacionalinį darbo žmonių auklėjimą, stiprinant tautų draugystę. Tapo įprasta savanoriškai 
mokytis rusų kalbos kaip svarbios įvairių tautų žmonių bendravimo, ekonominių ir kultūrinių 
tarpusavio mainų priemonės. Respublikoje plačiai paplitusi lietuvių ir rusų dvikalbystė. 

Vietos partinės, tarybinės organizacijos vykdo atitinkamas priemones dvikalbystei kasdieniame 
darbe ir visuomeniniame politiniame gyvenime užtikrinti. Šis reikalavimas nuosekliai vykdomas 
daugelyje kolektyvų, rengiant darbo žmonių susirinkimus, partinių, tarybinių, profsąjungų, 
komjaunimo ir kitų visuomeninių organizacijų pasitarimus, konferencijas, sesijas, plenumus. Lietuvių, 
rusų, lenkų kalbomis mokomi studentai ir moksleiviai, leidžiama literatūra, laikraščiai, žurnalai, 
vedamos radijo ir televizijos laidos, statomis spektakliai teatruose ir klubuose, skaitomos paskaitos ir 
pranešimai. 

Pastaruoju metu kai kurie partijos miestų ir rajonų komitetai ėmėsi papildomų priemonių 
sustiprinti dvikalbystės principo laikymosi kontrolę. Antai Lietuvos komunistų partijos Vilniaus miesto 
komiteto iniciatyva buvo tikrinama, kaip dvikalbystės principas taikomas apipavidalinant vizualinės 
informacijos ir vaizdinės agitacijos priemones mieste. Patikrinimas parodė, kad apskritai mieste 
laikomasi dvikalbystės principo, tačiau kai kuriose pramonės įmonėse, respublikos ministerijose ir 
žinybose, mokslinio tyrimo institutuose, redakcijose, leidyklose, prekybos, komunalinio, buitinio ir 
medicininio aptarnavimo organizacijose pasitaiko faktų, kai nevykdomas Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos 1972 m. liepos 17 d. potvarkis Nr. 590 „Dėl dvikalbystės principo taikymo rengiant 
darbininkų, kaimo darbuotojų, tarnautojų susirinkimus, taip pat apipavidalinant iškabas ir kitas 
vizualinės informacijos priemones“. [...] 

Kaune, Palangoje, Druskininkuose ir kai kuriuose rajonuose taip pat buvo imtasi priemonių lietuvių 
ir rusų dvikalbystei visuomeniniame politiniame ir kultūriniame gyvenime užtikrinti. 

[...] 
 
Lietuvos komunistų partijos  Lietuvos komunistų partijos 
CK Organizacinio partinio  CK Propagandos ir agitacijos 
darbo skyrius    skyrius 
 
Tikra: Lietuvos komunistų partijos 
CK Bendrojo skyriaus protokolo 
sektoriaus vedėjas      A. Liutvinas [parašas] 
 



Lietuvos kultūra sovietinės ideologijos nelaisvėje, 1940–1990 [sudarė Bagušauskas J. R., Streikus A.], Vilnius: 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2005, p. 408–410. 


