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Si  pirmo].i  pokario  metais  Lietuvo].e  apginta  istori].os  mokslu  daktaro
disertaci].a  susumavo  ankstesniu  tyrine].imu  rezultaLtus,  ypaLe ` daug  naujo
±ne§e  i  arimo  franking  kilmes  ai§kinima.  Tolesnis  tyrinetoiju  uzdavinys -
kartografuo].ant   atskirng   Zemdirbystes   ±rankiu   tipr   pa.pilitima,   i§ai§kinti
smulkesnius  etnografinius  ra].onus,,  o  tuo  pa€iu  dar  analiti§kiau  nusviesti
pagrindin±  daugelio  §imtme€iu  lietuviu ve'rsla.

V.  Milius

Konferencijos,    pasitarimai,.    simpoziumai

KONFERENCIJOS  TEMA -„HETUVIU  TAUTA  DIDZIAJAME  TEVYNES  KARE"

1970.V.6   d.   Lietuvos  TSR  MA  Konferenci].i  saleje  ivyko  respublikine  moksline  kon-
ferenci].a,  skirta  pergales  pries  hitlerine  Vokietija  25  metinems  pamineti,  kuria  suorgani-
zavo  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  institutas,  Parti].os  istorijos  institutas   (PII)   prie  LKP  CK
ir  Lietuvos  TSR  Auk§tojo  ir  specialio].o  vidurinio  mokslo  ministerija.

Konferencijos  darbe  dalyvavo  hietuvos  KP  CK  sekretorius  A.  Barkauskas.
I  konferencija   atsilanke   16   Lietuvi§kosios   §auliu   divizijos   veteraii.ai,   partizaninio   .iu-

d6].imo  Lietuvoje  dalyviai,  mokslines  visuomenes  atstovai.
Konferenc`ija  izanginiu  Zodfiu  pradejo   Istori].os  in-to   direktorius  A.   VQjfJtevjcjus.
Istorine  pergale  brie§  voki§ka].i  fa§izma,  daug  kuo  nulemusi  tolesne  pasaulio  istorijos

eiga,-pafymejo  jis,-buvo  pasiekta  visu  TSRS  tautu  didvyri§ka  kova,  nepaprastu  pasi-
aukojimu,   be  galo  itemptomis  pastangomis.   Savo  indeli  i  bendra].a  pergale  ine§e  ir  Lie-
tuvos  darbo  Zmones.

Lietuvos   liaudies   kovos   pries   hitlerinius   okupantus   istorijos  problemos   jau   atsispin-
dejo  tarybine].e  lietuviu  istoriografi].oje.  Pasirode  vertingu  moksliniu  studi].u   apie  nacistini
rezima,   partizanini   jude].ima   Lietuvo].e,   Lietuvi§kosios   divizijos   kovos   kelia.   Ta€iau   dar
stoko].ama   gilesniu   tyrine].imu   ir   platesnio   istori].os   medfiagos`  apibendrinimo.

Siandien   istorij,os   mokslo   darbuotojams,   tyrine].antiems   Si   didvyri§ka   lietuviu   tautos
istori].os   laikotarpi,   galima   kelti   uzdavin± -parengti   apiberldrinan€iq   studi].a.   apie   Lietu-
vos   liaudies   pasiprie§inimo   hitleriniams   okupantams   I.udejima,   kuris   rei§kesi   ivairiomis
formomis,   sinteti§kai  nu§viesti  kaLriu  ir  partizanu  dygdarbius,  taip  pat  pasitraukusiu  i  §a-
]ies  giluna  Lietuvos  gyventoju  pasiaukojama  darba  tarybine].e  uzfronte].e.

Konferencijoje  buvo  perskaityti  7  prane§imai  (dimisijos  gen.-mjr.  J.  Macijauskas  buvo
i§vykes,  todel  nebuvo  i§klausytas  jo  prane§imas  „29  Raudonosios  Armi].os  teritorinio  kor-
puso   susiformavimas   ir   gynybiniai  mti§iai  Didziojo  Tevynes  karo   pradzio].e").

Buves   16  LSD  vadas  dimisijos  gen.-mjr.  doc.  V.  KarveJjs  prane§ime  „Tarybu  Lietuvos
i§vadavimas"   apibtidino  bendra].a   kariniu   operaci].u,   triu§kinant   hitlerine  kariuomene  Pa-
balti].y].e,  eiga  ir  karo  veiksmus  Lietuvo].e.  Pla€iau   buvo  nagrinetos  VilniaLus-Kauno  ope-
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K.   RfiJc5enas   (Istorijos  in-tas)   savo   prane§ime  „Hitlerininku  kolonizaciniai  planai  Lie-
tuvos   teritori].os   ir   gyvento].u   atzvilgiu",   remdamasis   gausiais   arch.yviniais   dokumentais,
parode,  kad  fa§istine  Vokieti].a  ture].o  net  kelis  savo  plano  Lietuvai  kolonizuoti  ir  daliai
jos  gyventoju  sunaikinti,  deportuoti  bei  germanizuoti  variantus.  Okupantai  buvo  pradejec
Siuos   planus   igyvendinti.   I   Lietuva   ].ie   buvo   atkele   apie   30   ttikst.   vokie€iti   kolonistu:
buvusit|   repatriaritu   (buv.   Lietuvos  vckieciu),   „nusipelniusiu"   vokie€iu  ir  net   olandu  fa-
§istu.    Ta€iau    Raudonosios    Armi].os    pergales    frontuose  ir  stiprejanti   ginkluo.ta  lietuviu
tautos  kova  suzlugde  okupantu  keslu  igyvendinima.
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K.   Vara5insJcas   (Istorijos  in-tas)   perskaite  prane§im3   „Lietuvos  KP  CK  ir  Vyriausybes
karjnis-organizacinis  darbas,  mobilizuojant  evakuotus  lietuvius  i  kovq  pries  fa5istine  Vo-
kietijQ     (1941-1944   in.)".    Sudetingomis   karinemis   ir   politinemis   aplinkybemis   I   3alies
giluna   evakaLvosi   daugiau   kaip   20   tdst.   Tarybu   Lietuvos   pilie€iu.   Lietuvos   Komunistii
partijai  vadovaujant,  daLlis  evakuotu  Lietuvos  pilie€iu  buvo  suburti  i   16  LSD.  5imtai  eva-
kuotu   Lietuvos   gyventoju   gr!Zo   i   okupuotQ   LietuvQ   ir   kovojo   partizanu   btiriuose   arba
cktyviai   veike   fa5istiniame  pogrindyje.   Like   uinugaryje  atsidavusiai   dirbo  fabrikuose   il
gamyklose,  koltikiuose  ir  taLrybiniuose  tikiuose.

Prane§imQ   „Lie`tuvos   KP  veikla,   ]eidziant   jr   platinant   s,paude   hitlerininku   okupuotoje
Lietuvoje   (1941-1944  in.)"  perskaite  P.  Sfaras   (PII).  Jis  pazymejo,  kad,  be  tarybineje  uZ-
front6je   leidziamu   lietuvi§ku  knygt},   laikra§€iu   ir   atsisaLukimu,   tarybines   spaudos   leidimo
darbas   buvo   suorganizuotas   ir   okupuotoje   Lietuvoje.   Atsi§aukimai,   Maskvos   radijo   pra-
ne5imai  Cia   buvo   dauginami  36  nelegaliose  spaustuvese  ir  ivairiais   bndais   platinami   gy-
ventoju    tarpe.    Prane§ejas    nustate,   kad   okupuotoje   Lietuvoje   pogrindines   partines   ir
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sajddi  Lietuvoje.
J.  DobrovoJskas   (WU)   prane§ime  „Lietuviu  kariai  T6vynes  karo  frontuose"    parode,

kad   lietuyiai   kariai   kovesi   ne   tik    16   LSD   gretose.   Btidami   ivairiu   kitu   Raudonosios
Armij,os   ]unginiu   gretose,   jie   dalyvavo   mti§iuose,   gjnant   PabaLltlj!,   Maskve,   LeningradQ,
SmolenskQ,   Stalingrada   ir  kt.   Iki  Lietuvos   i§vadavimo   lietuviu   dalyvavimas   kovose  pries
hitlerininkus  Raudonosios  .Armijos   gretose   del   objektyviu  sQlygu  negalejo   btiti  masi5kas.
Ta€'iau  i  karo  pabaigQ  pddetis  pasikeite.   1944.VIII.1   d.   buvo  paskelbtas  Lietuvos  TSR  ka-
rinio    komisaro    isakymas   del   1909-1926   metals   gimusiu   karo   prievolininku   3aukimo.
Daugiau  kaip   100  Raudonosios  Armijos   diviziju   gavo   lietuviu  kaLriu   papildym3 -108378
Zmones,  kurie  clalyvavo  baigiamosiose  ±vairi~q  frontu  karo  operacijose.

Prane5imq   „Lietuvi§kosios  divizijos  komunistu  avangardinis  vaidmuo  mn§iuose  uZ  Ta-
rybu    Lietuvos   i5vadavimQ   (194'4-1945  in.)"   perskaite   P.   BerJ]afavjGjus   (VVU),   nu§vietes
partiniu   ir   kom]aTnimo   organizaciju   bei   politiniu   organu   vejkla   kariniuose   daliniuose,
kop.unistu   ir   kom]aunuo]iu   avangaLrdini   vaidmeni   mti§iuose,   respublikos   paLrtines   organi-
zaci]os   veiklQ,   rengiant   rezervus   frontui   p.o  Tarybng   Lietuvos   i§vadavimo.

A.   RGJtdf2as   (VVPI)   prane§ime  „Lietuvos  liaudies  parama  Raudonajai  Armijai,  vaduo-
jant  respublikQ  i§  hitlerines  okupacijos  ir  prisidedant  prie  fa§istines  Vokietijos  sutriu.Ski+ii-
mo  (1944  in.  Iiepa-1945  in.  geguze)"  nu§viete  ivairias  formas,  kuriomis  Lietuvos  liaudis
prie§inosi  hitleriniams  okupantams  ir  ju  bendrininkams,  Raudonajai  Armijai  artejant  prie
Lietuvos  ir  vaduojant  respublika.  Jis  parode  Lietuvos  darbo  inoniu  parama,  atstatant  tiltus,
kelius,   vykdant   valstybines   Zemes   nkio   produktu   prievoles,   mi§ko   medziagos   paluo5imo
bei  i5vezimo  darbus.

Konferencijoje  buvo  paskelbta  dalis  naujausiu  lietuviu  tautos  dalvyavimo  Didziajame
Tevynes  kare  tyrimu  duomenu.

Konferencijos  darbQ  apibendrino  PII  dircktorius  R.  Sarmajfjs:

K.   Vara§inskas

RESPUBLIKOS  ARCHEOI.OGU  IR  ETNOGRAFU  DARBAI  1968-1969  METAIS

Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-to   archeologams   ir   etnografams   jau   tapo   tladicija,
kartQ   per   2   metus   drauge   su   respublikos   muzieju   darbuoto].ais   susirinkus   i   ataskaitine
konferencijQ,   aptarti   nuveiktus   per  tQ   laikotarpi   darbus,   pasidalyti  mintimis,   koordinuoti
tolesne  veiklQ.   Pastaroji   ataskaitine  konferencija  ivyko   1970.V.14-15   d.   Joje   buvo  kal-
bama  apie  Lietuvos   archeologijos  ir   etnograLfi].os  mokslo  pasiekimus   1968-1969  in.   Kon-
ferencijoje  dalvyavo  gausus  archeologija  ir  etnografi].a  besidomin€iu  respublikos  kulttiros
istaigLi  darbuotoju  btirys.

Konferenci].a  atidare  Lietuvos  TSR  MA  akad.  J.  Jurginis.  Buvo  perskaityti  8  archeo]o-
gu  ir  8  etnografu  prane§imai.

'2-26,.?
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a.   Archeologu     prane§imai

Ist.   in.   dr.   R.   KUJjJcau;kjeli6s   (Istorijos   in-tas)   praLne§ime   „Archeologiniai   tyrinejimai
Lietuvoje   1948-1969  in."   buvo  apibendrinti   respublikos  archeologu   darbai,   nuveikti   per
20  metu   laikotarpi.   Cfausi   archeologine  medziaga,   sukaupta  i§tyrus   daugiaLu  kaip   100   ar-
cheologiniu  paminklu,  ivykdzius  ivairiuose  Lietuvos  ra].onuose   15  Zvalgomu].u  ekspediciju,
igalino   charakterizuoti   istorine   epochs   nuo   paleolito `` pabaigos   iki   XVII-XVIII   amziu,
igalino    respublikos    archeologus   sukurti   keleta   monografijt|,   daug   moksliniu   straipsniu,
kuriuose   sprendziami   senoves   Lietuvos   gyvento].u   kultnros   istori].os   ir   buities,   socialinio
vystymosi  ir  etnines  istorijos  klausimai.

Ist.   in.   k.   R.   Rjmamfjelt6   (Istori].os   in-tas)   praLne§ime   „Neolitine   skulptfiraL"   nagrin6jo
medine   Zmogaus   skulpttira,   rasta  Sventosios   (Kretingos   raj.)   stovyklo].e  N,I.   2  ir  priklau-
san€ie   Ill  ttikstaLntm.   pr. in. e.   viduriui.   Lygindama   3i   unikalu   radini   su   zinomomis   visos
Siaur6s    Europos    stulpin6.mis   figtiromis   i§   neolito   Zveju   stovyklu,   ji   daro   i3vadQ,   kad
Sventosios   stulpine   Zmogaus   skulptnra   yra   dievybes   atvaizdas,   paLbrezdama,   kad   tokie
Zveju  dievai  nesietini  su  kuria,  nors  viena  etnine  ar  kulttirine  grupe,  kad  jie  atstovauja
tik  tan  tikrai  nkin6s  raidos  pakopai,   parodydami  pa_na3ia  tos  pakopos  Zmoniu  ideo]ogija.

Ist.  in.  k.  doc.  P.  KuJjJtaL[s*o  (VVU)  prane3ime  „Obelytes  ir  Kauku  piliakalniu  tyrineji-
mu  duomenys"  aptariami  1967-1969  in.  2  Alytaus  raj.  piliakalniu  kasinejimai,  apibtid.inamas
I.u  kulttirinis  sluoksnis,   piliakalniu  sutvirtinimo  bei  juose  buvusiu  pastatu  liekanos,   sT.p€-
ZindinamaL  su  gausiais  radiniais.  Obelytes  piliakalnis  buvo  ±rengtas  pirmaisiais  in. e.  amzidis
ir  naudotas  iki  V-VI  amziu,  kai  g.yvelito].ai  ji  apleido  ir  persikel6  i  gretima  Kauku  pi-
liaka]n,i,   pastara].i  palikdami  tik  XIV  a.   pradzioje.  Tuo   btidu,   prane§ime  buvo   patikslinta
Uznemunes   aLpgyvendinimo   teorija,   nes   pastaro].o   meto   tyrinejimu   duomenys   rodo,   kaLd
nuo  pat  pirmuiu  in. e.  amziu  iki  XIV  a.  pr.  Uinemuneje  neb`ita  jokiu  etniniu  pasikeitimt!,
ka.d  Cia  gyventa  tu  pa€iu  lietuviu  gimlniu.

V.   DQugud2j.o   (Lietuvos   TSR   Kulttiros   ministerijos   Moksline-metodine   ppTi.nklu   ap-
saugos    taryba)   prane3ime   „Lietuvos   piliaka]nit|   pastatai"   remiamasi   pastaraisiais   metais
kasinett!   Auk§tadvario,   Nemen€ines,   ImbaLres,   Migoniu,  Ba€kininkeliu  ir  eiles   Uznemun6s
piliaLkalniu   medziaga.   Prane§ime   i3   medines   architekttiros   liekanu   siekiama   nustatyti   at-
skirq   ]aLikotarpiu   (pradedant   pa€iu   piliakalniu   apgyvendinimu)   itvirtinimu   ir   pastatt}   po-
btld±.   Prane§ime   atsispindejo,   kas   bendra   visai   Lietuvai   ir   kas   btidinga   atskiroms   jos
sritims.
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surasta  25  nedegintu  inoniu  kapaLi  ir  4  apeigines  duobes.  Apibt-idinusi  laidosenos  ypatybes
ir  ikapes,  prane§eja  nurode,  kad  3  kapai  yra  III-IV,  o  1ikusieji-VIII~IX  amziu.  Be  to,
nustatyta,  kad  paLstarie].i  kapai  btidingi  kur§iams.

`Ist.  in.  k.   0.   KuncjenG   (Istorijos  in-tas)   prane§ime   „Pamusio  ir  Katku§kiu  pilkapynai"
aptar6    Pamusio    pilkapyso   (Varenos   raj.)    1968   in.   kasinejimu   ir   Katku3kitt   pilkapyno
(Ei3i§kiu  raj.)   1969  in.   kasinei.imu  rezultatus.   Pamusio   pilkapyne  buvo  i§tirta   13  pilkapiu,
kuriu  vienuolikoje  aptikti  sudegintu  inoniu  kapai  su  ivairiomis  ikapemis:  daLrbo  irankiais,
papiio§aLlais,   keramika.   2   pilkapiai   priskirti  V-VII,   o   kiti -VIII~X|I   amziams.   Toliau
tiriamas  Katku§kiu  pilkapynas,  kur  buvo  atidengti   5  pilkapiai.   Kiekvieliame   iu  rasta  po
1   sudeginta  mirusiji,   palaidota  su  ikapemis,   daugiausia  bndingomis   raiteliui.   Sis  pilkapy-
nas  priskiriamas  IX-XII  amziams.

Ist.   in.  k.  M.   MjcheJberfas   (VVPI)   prane§ime   „Kybarti§kes  pilkapiai"   informavo   apie
Siauliu  rai..  esanti  paminkla,  kur  1969  in.  atidengti  4  pilkapiai.  Apibndines  pilkapiu  struk-
ttira,  aptiktus  juose  radinius,  prane3ejas  konstatavo,  kad  tik  keletas  kapu  priskirtini  1~
IV  amziams,  kai  dauguma  kitu  kapu  priklauso  XVI-XVII  amziams.  Pastaruosiuose  rasta
labai  negausiu  ikapiu  bei  minetojo  laikotarpio  moneteliu.

Ist.  in.  k.  A.  Tau{avJ.Cjaus  (Istori`ios  in-tas)   prane§imas   „Rikliku  pilkaLpiai"  buvo  skirtas
Anyk5€iu   raj.   1969   in.   kasinetam   pilkapysui.   Pilkapiai   su   juose   palaidotais   nedegintais
mirusiaiQiais  priskirtini  V  a.-VI  a.  pradziai,  o  sudegintu  mirusiuju  kapai,   grei€iausiai,-
VI  a.  Pilkapyno  teritorijoje  XVI-XVII  amziais  vel  buvo  laLidojama -1969  in.  atidengta
80  kapu.  Juose  mirusieii  laidoti  dazniausiai  be  ikapiu,  o  rastosios -1abai  menkos.  Rikliku
pilkapiai  laikytini  V-VI  amziais  Cia  gyvenusiu  lietuviu  proteviu  kapais.
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b.  Etnograf u   prane§imai

Etnografiniu   ekspediciju   vadovas   ist.   in.   k.   J.   BLzfkevl.L¥,jug   (Istori].os   in-tas)   pranesime
„Istorijos  instituto  etnografines   ekspedicijos   1968-1969  in."   nurode,   kad  etnografai  dirbo
2  kryptimis:   a)   tyre  lietuviu  valstie€iu  materialines  ir  dvasines  kulttiros   palikimQ,   b)   ty-
rine].o  qarbininku  klas6s  kulttirQ  ir  buiti.  Ekspedici].os  vykdytos  Rytu,  Pietry€iu  ir  Vakaru
Lietuvo]e.   Medziaga    (atskiromis   temomis)   rinko:   P.   Dunduliene,   V.   Milius,   J.   Mardosa
(Zemdirbyste),  V.   Milius   (vandens  ir  vejo  maLltinai),  A.  Vy§niauskaite,   a.   Niunkierie   (1inu`akis),   R.   Merkiene   (traukiamo].i   jega),   J.   Laniauskaite   (transportas),   M.   Mastonyte   (mo-
teru   drabuziai),   V.   Kulikauskiene   (vyru   drabuziai),   I.   Butkevi€ius   (gyvenvietes,   sodybos,
trobesiai),   R.   Merkiene   (tvartai   ir   vasaros   virtuves),   A.   Daniliauskas   (Kauno   pramones
daLrbininku    buitis    ir   kulttira).   Ekspedicijose   etnografai   i§   viso   i§buvo   5   men.   Surinkta
vertinga   archyvine   medziaga:   2623   apra§ai,   2568   pie§iniai,   4619   fotonegatyvu.

Lietuvos  TSR  Istorijos-etnografi].os  muzie].aus  Etnografijos  skyriaus  vedeja  S.  Berno!jen6
savo   prane§ime   „Lietuvos   TSR   Istorijos-etnografijos   muziejaus   etnografu   darbas    1968-
1969   metais"   nurode,   kad   muziejaus   etnografai   pirmieji   pokario   metais   (1948   in.)   emesi
sistemingai   organizuoti   etnografines   ekspedicijas.   Skyriaus   globoje   ataskaitiniu   laikotdr-
piu  buvo  arti  24  ttikst.   eksponatt!,   22  ttikst.  fotonegatyvt!,   daugiau  kaip  8  ttikst.   pie§iniu.
Stambiausias    skyriaus    rinkinys -audiniai   ir   drabuziai -ju   daugiau   kaip   5   ttikst.   Jet
1968   in.   muziejaus   etnografai  pagrindines  jegas   skyre   rengti   ekspozicijai,   kurioje   ekspo-
nuo}.ama  3,50/o   turimu  eksponatu,  tai   1969  in.  vel  grizta  prie  tradicinio  darbo -eksponatu
rinkimo -muziejui  igyta  1427  eksponatai.  Greta  to,  muzie].aus  etnografai  renka  medziaga
apie   liaudies   architekttira,   verslus,   amatus,   drabuzius,   namu   apyvokQ,   baldus,   transporta,
paproeius  ir  kt.

Ist.   in.   k.   V.   Mj/jzzs   (Istorijos   in-tas),   kuris   1967-1968   in.   10   men.   buvo  mokslineje
komandiruote].e   Lenkijos   Liaudies   Respubliko].e,   savo   prane3ime   „Lietuvi§kie].i   etnografi-
niai   eksponatai  Lenkijos  muziejuose"  nurode,  kad  Krokuvos  etnografinis  muziejus   1912--
19.3.6   p}:     isigijo    189   }i.etuvi§kus   eksponatus,    daugiausia   moteri§ku   drabuziu    (mar5kiniu,
pri]uosciu,   liemeniu,   s.i]opt!,   kepurelit|)   ir   Vilniaus   verbu.   Muziejaus   archyve   saugoma
kauniet6s   E.    Saliamorienes    1930   in.    padarytu   lietuviu   liaudies   meno   pavyzdziu   pie§i-
niu   aplankas   (186   lapai),   kuri.uose   nupie§ta   432   ob].ektai   (margi7eiai,   audiniai,   keramika,
medzio    dirbiniai,     skrynios,    ]uostos   ir   t.   t.).   Suvalku   Zem6s   muzie].us    1967   in.   turejo
71   eksp`onatQ  daugiausia  Seinu  apskr.  Iietuvi§kuose  kaimuose  isigytu  rribu.  Dar   113  ekspo-
natu  yra  Torun6s,   po  keletq  Vroclavo  ir  Sreniavos  muziejuose.   013tineko   etnografiniame
p.arke  yra  lietuvi§ka  sodyba,   kuri  i  Cia  buvo  perkelta  pries  11  pasaulin±  karQ  i§  Karaliau-ci?.uS  Tevi§k6s  muziejaus:   gyvenamasis  namas,   kletis,   klojimas,   tvartelis  ir  vienas   ckinis
misrios  paLskirties  pastatas.   Dalis  minetu  muzie].t|  eksponatu  buvo   eksponuojami   parodose
arba   paskelbti   spaudoje   ir   tuo   prisidejo   plie   lietuviu   liaudies   kulttiros   propagavimo
I.enki].os   Liaudies   Respublikoje.   Pirmenybe   Cia   atitenka   Krokuvos,   Suvalku   ir   Balstoges
muziejams.

Ist.  in.  k.  J.   KL[djrka  /Istorijos  in-tas)   prane§ime  „fuodziu  dirbiniai  Lietuvos  TSR  mu-
zie].uose"   aptare   pagrindiniu  muzieju   liaudies  keramikos   rinkinius,   ju   sudarymo   ap]inky-
bes,  tvarkyma  ir  patikimumQ  moksliniame  darbe.

Ist.   in.   k.   A.   Dcml.Jjauskas   (Istorijos   in-tas)   prane3ima   „Etnografinis   XX   a.   Lietuvos
miestt!   tyrimas   1966-1969   metais"   pagrinde   savo   paties   ataskaitinio   laikotarpio   tyrine-
jimais I   ir  stambiausio   respublikos   pramones   centro -Kauno  miesto --darbininku   kultti-
ros  ir  buities  tyrimais.  Tyrimo  tikslas -atkurti  senaj3  ir  pirmq.].u  Tarybq  valdzios  metu
darbininku  buiti  ir  fiksuoti  dabartinius  rei§kinius.  Apsistota  ties  3  Iaikotarpiais:  XX  a.  pr.
IV  de§imtm.  pab.,  VII  de§imtm.  Tok±  pasirinkima  leme  istoriniai  pakitimai,  veike  vidinius
etninius    ir    socialinius   rei§kinius.   Pagrindiniu   tyrimu   objektu   Kaune   buvo   pasirinktas
„Drobes"   fabrikas   ir   J.   Greifenbergerio   gamykla,   o   ob].ektu   gyvenamu].u   namu   raidai
tirti -5an€it!   priemiestis,   kuriame   XX   a.   Ill-IV   de§imtmeeiais   buvo   didziausio   darbi-
ninku   telkimosi   ra].onas.   Pagrindinis   tyrimu   metodas   buvo   anketinis-statistinis.   Naudotasi

I  Antanas   D a n i I i a u s k a s,   Siaures   rytu  Lietuvos   pramones   dai.bininkq   materiali-
ne  kulttira,  „Mintis",  V.,   1970,   192  p.,  800  egz.
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ir   atsiminimu   apra§ais.   15skirtos   XX   a.   III-IV   de§imtme€iais   gyvavusios   3   darbininku
grupes   (neuzdirbantys  pragyvenimo   minimumo  proletarai,   eiliniai   darbininkai,   darbininku
aristokrati].a),   parodytas  skirtulnas  tarp  Kauno  ir  mag,esniq  miestit  bei  miesteliu  darbinin-
ku,   skirtumas   tarp   ivairiu   tautyb'iu   ir   ivairiu   socialiniu   grupiu.   Prane§ejo   tyrinejimu
praktika  parode,  kad  miestu  darbininku  buitis  ir  kultnra  tyrinetina  ±vairi-I  specialistu.

Ist.  in.  k.   I.  Bu/kevjcjus   (Istorijos   in-tas)   pranesime   „Lietuvos  valstie€iu  kle€iq  tipai"
apzvelge   tik   vienq   ].`o   paties   tyrinejamo   liaudies   architektdros   komplekso   srit±.   Jis   pri-
mine,   kad   „1igsiolineje   literattiroje   nebuvo   nustatytos  kle€iu   tipu   i§plitimo   teritorijos   ir
ribos.   Maziausiai   buvo   kreipiama   demesio   ir  i   kle€iu  pastatymo   datas.   Dainai  velesnes

`.„statybos   kletys   buvo   sumai§omos   su   senesniu   laiku   kletimis.   Marga   klasifikacija   svar-
biausia  bridavo   del  to,   kad  kle€iu  tipai  bddavo  sudaromi  nevienodu  pagrindu".   Prane§e.-
jo   nuomone,   nustatant   kle,Eiu   tipus,   bdtina   kreipti   demes±   i   I.u   i§planavimo   savitumus,
isores  architektdriniu  formu  ir  konstrukci].u  bruozus,  pastato  ir  jo  daliu  panaudojimo  ypa-
tumus.  Vadovaudamasis  aLrchyvine  medziaga,   literattira  ir   gilia  nau].ausiu  duomenu  anali-
ze,  prane§e].as  aptare  kleeiu  ypatumus,  panaudo].ima  ir  ornaments  bei  i§skyre  3  kle€iu  ti-
pus:  auk§tai€iu,  Zemai€iu  ir  uinemunie€iu.

Ist.   in.   k.   R.   MerJ{jen6   (Istorijos   in-tas,)   prane3ime   „Lietuvos   valstie€iu   tvartu   tipai
XIX  a.  pab.-XX  a.  pr.",   remdamasi  stogu  konstrukcijomis,  pastatu  forma,  vidaus  planu,
i3skyre   §iuos  3  Lietuvoje  XIX   aL.   pab.-XX   a.   (iki   194'0   in.)   paplitusius   tvartu  tipus:   i§-
testini,   susuktini   ir   diendarzin±.   Aptarti   atskiru  tvartu  tipai   ii   ju  vaLriantu   pakitimai  ty-
rinejamu  laiko[arpiu,  ju  paplitimo  Lietuvos  teritorijo].e  ribos.

Ist.  in.  k.  M.   iMus!onyte   (Istori].os  in-tas)   prane§ime  „Lietuviu  moteru  tradiciniu  mars-
kiniu  tipi'zacija",  remdama.si  XIX  aL.  pa.b.-XX  a.  pr.  medziaga,  i3skyre  6  mar§kiniu  tipus:
1)   tunikinio   sukirpimo,   2)   tunikinio   sukirp.imo   su  uzsititomis   perpetemis,   3)   su  idurtomis
perpetemis,   4)   su  stoneliu,  5)   trumptomis  rankovemis,  6)   berankovius,  nurode  aptaitu  tip+u
medfiaga,  puosyba,  ju  paplitimo  teritorijas.

Diskusijose   kalbejo   J.   Jurginis,   P.   Kulikauskas,   V.   Milius,   I.   Butkevi€ius,   A.   Dani-
liauskas,  Kretingos  kra§totyros  muziejaus  direktorius  J.  Mickevi€ius.

Didzio].i  konferencijo].e  skaitytos  medziagos   da]is  buvo   i3  anksto   paskelbta  atskirame
leidinyje I,   kuriame   skelbiama   ir   keletas   konferenci].oje   neskaitytu   pranesimu,   kurie   pa-
deda  susidaryti  dar  pilnesn±  archeologiniu  ir  etnograflniu  tyrinejimu  vaizda.

L.  Nakaite,   J.  Kudirka

XIII  TARPTAUTINIS  ISTORIJOS  MOKSLU  KONGRESAS

Tarptautiniai  istorij`os  mokslu  kongresai  yra  §ackiami  kas  5  metal  nuo  pat  mtisu  am-
Ziaus  pradzios.1900-1965  in.  ivyko   12  kongresu2.

XIII   kongresas   ivyko   mtisu   §alyje,   Maskvo].e,    1970.VIIl.16-23   dienomis.   Kongr?sas
ivyko     jubilie].iniais   metals,   kaLi   visa   pazangio].i   Zmopija   pazymejo   V.   Lenino    gimimo
100-meti.  Jis  buvo  atidarytas  KremliaLus  SuvaziaLvimu  rumuose  TSRS  MA  akad.  J.  Zukovo
prane3imu  „Leninas  ir  istorija".  Be  lo,  kongreso  metu  ivyko  V.  Leninui  skirtas  specialus
simpoziumas.   Kongreso   posedziai   vyko   MaLskvos   valst.   M.   Lomonosovo   un-to   rumuose.
Turimais  duomenimis,  kongrese  dalyvavo  3307  delegatai  i3  daugiau  kaip  50  §aliu.  Tarybu
SQjungai  aLtstovavo  1280  delegatu,  ju  ta.rpe  grupe  Lietuvos  TSR  istoriku.

Lietuvos  TSR  delegacijQ  sudare   14  Zmoniu:   ist. in. dr.   8.  Vaitkevi€itis   (delegacijos  va-
dovas),   T_ietuvos   MA   akad.   ist. in. dr.   prof.   J.   Ziugzda   (nedaLlyvavci   del   ligos),   Lietuvos

i  Lietuvos  TSR  Mokslu  akademijos,  Istorijos  institutaLs,   Archeologiniai  ir  etnografiniai
tyrinejimai   Lietuvoje   1968   ir   1969   in.   (Medziaga   konferencijai,   skirtai   1968   ir   1969   in.
archeologiniu   ir   etnografiniu   ekspedici].u   rezultatams  apsvarstyti.   Vilnius,   1970   in.   gegu-
Zes   14-15  d.),  V.,   1970,   156  p.,  700  egz.

2  Pla€iau  Zr.:      MejKAyHapoAHI]Ie   KOHrpeccbl   HCTOPKKOB,   C0BeTCKafl   IICToPHqecKaH   3H-

I|HKAolleAHfl,  T.  9,  M.,   1966,  p.  270-275.
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TSR  RA  akad.  ist. in. dr.  prof.  J.  Jurginis,  Lietuvos  TSR  MA  narys-koresp.  doc.  V.  Niun-
ka,   ist. in. dr.   V.   Merkys,   ist.in.k.   R.   Zepkaite,   ist.in. k.   M.   Judas   (MA   Istolijos   in-tas),
ist.in. k.  doc.  R.   Sarmaitis,   ist. in.k.   doc.  P.   Staras   (Partijos  istorijos  in-tas  prie  LKP  CK),
ist. in. k.`  V.   Morktinas   (delegacijos   sekretorius,   Lietuvos  TSR  Auk5tojo   ir   specialiojo   vi-
durinio  mokslo  ministerija),  ist.  in.  dr.  prof.  K.  Navickas,  ist.  in.  k.  doc.  A.  Bendzius  (VVLT),
ist.in.k.   doc.   A.   Gaigalaite    (yvpI),   ist.in. k.   doc.   P.   Aksamitas    (Kauno   Politechnikos
in-tas)  ir  ist. in. k.  doc.  S.  Lopa]evas  (Vilniaus  Auk§toji  partine  mokykla).

Kongresas   apsvafste   2   vadinunQsias   didziesias   temas   su   ekspei.tais:   „Metodologi].a"
ir  „Kontinentu  istorija".  Svarstant  kiekvienQ  i§  §iu  temu,  per  2  dienas  buvo  perskaityta
po  7  prane3imus.   I  dienos  puss  vyko  prane§eju  diskusija  su  specialiai  paskirtais  eksper-
tais,  11 -laisvoji  diskusija,  kurioje  dalyvauti  galej.o  visi  norintieji.

Tokia  pa€ia   tvai-kd   dirbo   ir   4   chronologines  sekcijos,   skirtos   atskirng   istorijos   laiko-
tarpiu   problemoms   svarstyti,   btitent:    Senoves   istorijos,   Viduramziu   istori].os,   Naujosios
istorijos  ir  Naujausios   (5iuolaikines)   istorijos  sekci].os.   Kiekviena  sekcija  svarste  po   1   pal-
grinding   problems -vadinamQj!   didiji   prane§ime,   kuris   galejo   dominti   ivairii!   istorijos
laikotarpiu   specialistus   (pastarieji   galejo  `dalyvauti,   svarstant   didziuosius  prane§imus,   nes
visose  4  sekcijose  jie  buvo  nagrinejami  skirtingomis   dienomis),   ir  po  keleitQ   prane§imu,
kurie   buvo   skirti   tik   atitinkamiems   vieno   kurio   siauro   laikotarpio   specialistams.

Pagrindine  Senoves   istorijos   sekcijos   problema   buvo   „Politines  lygsvaros  Vidurzemio
jtiros  Salyse",   kurios  programoje  buvo   2  prane§imai:   „Politines   lygsvaros  klasikineje  an-
tikoje   problemos"   ir   „Romos   pilietybe".   Tarp   7   ekspertt!,   dalyvavusiu   diskusijoje,   buvo
TSRS  atstovas  D.  Kalistovas.

Pagrindine   Viduramziu   istorij.os   sekcijos   problema   buvc   „Feodalizmas   kaip   istorijos
rei§kinys,    kaip     socialinis   rei§kinys   ir   kaip   gamybos   btidas",   kurios   programoje   buvo
7   prane§imai,   ju   tarpe  Z.   Udalcovos   ir  J.   Gutnovos   (TSRS)   prane§imas   „Feodalizmo   ge-
iiezes  Europos  §alyse  problemos".   11  §ios  sekcij`os  darbo  diena  buvo  apsvaLrstytas   Lietuvos
respublikos   atstovo   J.   Jurginio   prane§imas   „Velyvo].o   krik5€ionybes   paplitimo   Pabaltijyje
priezastys".

Pagrindine  Nau].osios  istorijos..sekcijos  problema  buvo  „Europos  problemos  XVII  a.",
kurios   programo].e   buvo   6   prapesi.mai:   „Pranctizija   ir   konslitucinis   konfliktas   Ang]ijoje
XVII    a.    viduryje",   „Ekonomines   ir   politines   krizes   XVII   a.",   „Dvarininkij.os   problemos
XVII  a.",  „Socialine  ir  moksline  revoliuci].a  XVII  a.",  „Visuomenes  sekuliarizacija  XVII  a.",
„Centrine  Europa  XVII  a.  ir  jos  pagrindines  politines  tendencijos".

Siuolaikines   istorijos   sekcijos   pagrindinis   prane5imas   buvo   „Pasdulis   laikotarpiu  tarp
2  pasauliniu  kart!",  kurio  programoje  buvo  5  pranesimai:   „Socialistinis  judejimas  Europoje
po   19,1.4  in."   (Italija)  ir  „Krik§€ioni§kasis  socializmas"   (Belgi].a,  Vatikanas),  M.  Lacko   (VIR)
Pranes:mas   „Fdsizmas ~ fa§izmo   Centro   ir   Rytu   Europoj.e   atmainos",   RSR   mokslininku
pranesimas   „Kolektyvinio  saugumo  problema   laikotarpiu  tarp  2   pasauliniu  karu"   ir  VFR
a{stovo   prane§imas     „Parlamentines     demokratijos    strukttirines   problemos   po   I   pasdulj-
nio  karo".

Kongreso   metu   posedziavo   Tarptautinio   istorijos   mokslu   komiteto   vidines   komisijos
ir  ,su  komitetu  susijusips  ivairios  organizacijos   (komisi].u  ir  organizaciju  programo].e  biivo
pqzymeta  28).  Ta€iau  I  pagrindine  kongreso  darbo  programa  buvo   itraukti  tik  Tarptauti-
nes   socialinit!   I.udejimt!   ir   socialinit|   strukttiru   istorijos   komisijos   prane§imas   „ValstieL€iu
judejimas  ir  agrarines  problemos  nuo  XVII  a.  pab.  iki  miisu  dienu"  ii-  Tarptautinio  11  pa:
saulinio   karo   istorijos   komiteto   prane3imas   „Darbo   inoniL!  mases   11   pasaulinio   karo   1.ai-
kotarpiu".

Baigiamajame   kongreso   p`osedyje,   kuris   ivyko   Maskvos   un-to   Aktt±   saleje,   buvo   i§-
klausytas   V.   Lazare.¥o    (TSRS)    prane§imas    „Menas   viduramziu   Rusijoje   ir   Vakarai"    ir
V.   Janinot   informacija   apie   Novgo`rode   suraste   pirmQj±   dokumentQ   lotynu   §riftu   berzo
to§yje.

Naujuoju  Tarptautinio   istorijos  moksh!  komiteto  prezidentu  sekan€iam   5  metu   laiko-
tarpiui  i§rinktas  TSRS  MA  akad.  ist. in. dr.  prof.  A.  Guberis.

Vb.
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V   TARPTAUTINIS   EKONOMINES   ISTORIJOS   KONGRESAS

1970.VIII.10-14  d.  Leningrade  ±vyko  tarptautinis  ekonomines  istorijos  kongresas.
Ekonomines  istorijos  kongresus  organizuoja  Tarptautine  ekonomines  istori]os  asociaci-

ja,  kuri  susikure   1958  in.  ir  kuri  vienija  ekonomines  istorijos  ir  ekonomines  minties  tyri-
neto].us.   Jau   ±vyko   4   kongresai,I-1960   in.   Stokholme,11-1962   in.   Paryziuje,111~
1965  in.  Miunchene,  IV-1968  in.  Bliumingtone  (JAV).  Ta€iau  iki  §iol  nebuvo  patvirtintas
ju   §aukimo   periodi§kumas.   Tai   apsunkindavo   tiek  pa€iu   kongresu   organizavima,   tiek   ir
ju  darbu  i§leidima.  Leningrado  kongrese  numatyta  kongresus  kviesti  kas  4  metal.

V  kongrese  dalyvavo   1059  delegatai  i§  34  pasaulio  §aliu,  Tarybu  Sa].ungai  atstovavo
apie  500  delegatu.  TSRS  delegaci].os  sud6ty].e  buvo  ir   12  Tarybu  Lietuvos  atstovu:   Lletu-
vos  TSR  MA  Istorijos  in-to  bendradarbiai --ist. in.  kaLndidaLtai  11.  Sadzius,  A.  Jefremenka,
iM.     Judas,     Ekonomikos   in-to   bendradarbiai-jo   direktorius   Lietuvos   TSR   MA   akad.
K.  Me3kauskas,  ek. in. k.  M.  Me§kaLuskiene,  V.  Puronas,  VVU  destytojai -ek  in. dr.  pi.of.
A.  Zilenas,  ek. in.  kandidatai  docentai  L.  Jasinskas,  A.  Vitknnas,   ist. in. k.  doc.  L.  Tluska
ir  VVPI  prof.  ist. in. dr.  M.  Helceris.

Plenariniame  posedyje  buvo  i§klausyti  tarybiniu  mokslininku  prane3imai:   V.  Vinogra-
dovo-„Leninas   ir   ekonomikos  mokslai"   ir   A.   Jefimovo -„Ekonominio   planavimo  TSR
Sajungo].e  raidaL".

Kongrese  veik6   9   sekcijos:   1)   Ekonomines   minties   istorija,   2)   Planavimo  istorija,   ?)
Darbo   i5tekliu  problema,   4)   Pinigu  apyvartos  ir  kredito  problemos,   5)   Istorine  i eodaiines
nuosavybes  formu  evoliucija,   6)   Sausunos  prekybiniai  ry§iai  tarp  Europos  ir  4zijos   \iki
gelezinkeliu   atsiradimo),   7)   Seno].o   paisaLulio   ekonomine   istolija,   8)   Ekonomines  ir   sociali-
nes   struktnros   modernizaLvimo   daLugiaLsanklodines   ekonomikos   salygomis   problemos,   9)   Is-
toriniu-ekonominiu  rei§kiniu  tyrimo  metodika .ir  metodologija.

Sekcijose   buvo   perskaitytas   21   pagrindinis   prane3imas   ir   139   papildomi   prane§imai,
i3  I.u  tarybiniai  istorikai  perskaite  5  pagrindinius  ir  26  papildomus  prane3imus.  VII  sekci-
joje   papildomQ   prane3ima   tema:   „Sirijos   miesto   ekonomika   ]1   tnkstantmetyje   pr.   in.   e.
(Ugarito  pavyzdziu)"  skaite  prof.  M.  Helceris.

TaLrptaLutines   ekoliomines   istorijos   asociaLcijos   prezidentu   vietoj    iki   tol   juo   buvusio
Lenkijos   atstovo   prof.   V.   Kulios   buvo   isrinktas   Danijos .mokslininkas   prof.   K.   Giamanas.

VI  kongresas-numatytas  su§aukti  1974  in.  Kopenhagoje. H.   Sadzius

APTARTAS   KOLERTYVINES   PABAIJTIJO   ISTORIKU   MONOGRAFIJOS   APIE   TARYBU
VALDzlos   ATKtJRIMA  pABALTIJy]E   RENcaMAs

Lietuvos,  Latvijos  ir  Estij`os  respubliku  istorikai  jalT   nebe  pirma  karta  drauge  aptaLria
ir   sprendzia   probleminius   istorijos   klausimus,   leidfia   bendrai   parengtus   darbus.   Vien?s
tokiu   yra   kolektyvine   monografija    „Kova   del   TaLrybu   valdzios   Pabaltijyje" I,    kuLo]e
nu§vieeiami   1917-1919  metu  revoliuciniai  ivykiai  PabaLltijyje.

1969.V.14-15   d.   Taline    vyko    diskusija     1940   in.   revoliucijos   Pabaltijyje   pobndrzio
klausimais.   Diskusiios   metu   buvo   prieita   bendra   i§vada,   kpd   bntina   bendrai   parengti
darba    1940   in.    revoliucijos   problemoms   pla€iau   nu§viesti   ir   apibendrinti.    Monografija
pavadinta -„Tarybu  valdfios   atkarimas  Pabalti].y].e,1940  metu   revoliucij.a".

Buvo   sudarytas   autoriu   kolektyvas,   redkolegi].a,   kuriai   em6si  .vadoyauti   TSRS   MA
ckad.   I.   Mincas,   1969   in.   rugsejo   men.   MaLskvoje   ir   1970   in.   vasario   men.   Rygoje   bdvo
Sukvi%S7t;.rrx:.d]E°]£.g±J°£:n]Pu°jseed±#i'ok#ro±::§:afq]?:gYfevd°k:Ie;:jnog±a±F°asut:r°[=°gpraasf±±tja°rs[maaust.°`Ja£[so

pabitarime  dalyv+avo  23  istorikai,   ju  taLrpe:   TSRS  MA  akad.   I.   Mincas,   Marksizmo- emniz-
mo   in-to   prie   TSKP   CK   inspektorius   8.   Tomanas,   Parti].os   istorijos   in-to   p  ie   La`v.jos

1  Bopl,6a  3a  CoBeTCKyro  BAacTb  a  HPH6aA"Ke,  «HayKa»,  M.,1967.
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KP  CK  direktorius  A.  Elvichas,  Latvijos  valst.  P.  Stutkos  un-to  rektorius  V.  Mileris,  Par-
ti].os  istorijos  in-to  prie  Estijos  KP  CK  direktorius  A.  Panksejevas,  Lietuvos  TSR  MA  Isto-
rijos   in-to   direktorius   8.   Vaitkevi€ius,   Partijos   istorijos   instituto   prie   Lietuvos   KP   CK
direktorius  R.   Sarmaitis,  Lietuvos  TSR  RA  akaLd.   J.  Ziugzda,  Lietuvos  KP  CK  Mokslo  ir
'mokymo  ±staigt!  skyriaus  vedejo  paLvaduoto].as  A,.  Jakaitis.

h]THsP}%S±t?a}rp±]¥n°uqs%]Hy#:a±a[i3okj]dau§8.ft]aeu]t8°oriEurat:I;kpt°?]dp:fsbn°s:t=SE5afpt[ais'oaunpTt8a:€]pE°%?£5afs±j:a
skyriu  parengimo  terminus  bei  aptare  kitus  klausimus.

Pasitarimas  padare  i§vadQ,  kad,  kalbant  apie  kiekvienos  respublikos  raidos  laikotarpiu
po   Spalio  revoliucijos  bei   ju  kompartiju  veikimo  ypatumus,   tikslinga  pla€iau   ir   ry§kiau
parodyti  ir  tai,  kas  I.oms  buvo  bendra.  Btitina  taip  pat  reikiamai  atsikleisti  tuos  sunkunus,
su   kuriais  susidtire   PaLbaltijo   Komunistu  parti].os  del   ivairiu   aplinkybiu,   ypaL€   IV   de§iint-
mety]e  asmenybes  kulto  salygomis.  Nurodyta,  kad  bendriesiems  revoliucinio  I.udejimo  des-
ningumams  nu3viesti,   greta  V.   Lenino  veikalu,   labai  svaLrbu  panaudoti  komunistu  ir  dar-
bininku  partiju  pasitarimu  (1957,   1961  ir   1969  metu)  dokumentus,  kad  plaeiau  panaudotina
Tarvbines  Armijos  centrinio  ir  TSRS  Uzsienio  reikaLlu  ministeri].os  archyvu  medziaga.

Pasitarimas   patvirtino  atsakinguosius   skyriu  autorius,   numate   skyrit!  parengimo   ter-
minus.  Visa  autoriu  darb3  numatyta  baigti   1971   in.  viduryje.   Preliminar..ne  knygos  apim-
tis-50   aut.   Ianku.   Sekanti   redkolegijos   posedi   numatyta   su3aukti   Taline.   Monografija
skiriama  TSRS  iktirimo  50-me€iui.

H.   Sadzius

RYTU   EUROPOS   AGRARINES   ISTORIJOS   SIMPOZIUMO   SESIJOSE

Tarybiniai   istorikai   nuo   1958   in.   kasmet   renkasi   i   Rytu   Europos   agrarines   istorijos
simpoziumo  sesijas.

Sio  s.i.mpoziumo  I  sesija  ivyko  TaLIlne   1958  in.  Estijos  TSR  MA  Istorijos  in-to  iniciatv-
va.  I  sesi]a  parode,  kaLd  tokie  susirinkimai  labai  naudingi,  nes  jie  vieni].a  atskin!  respub-
liku  ir  ±staig¥  moksliniq  darbuotoju  jegas,  padeda  spresti  teorinius  ir  konkre€ius  agrari-
n6s  ist.orjjos  lr  valstie€iu  ist`ori].os  klausimus.

Sesijose  istorikai  pateikia  svarbiausius  savo  tyrinejimq  rezultatus,  o  diskusijos  padeda
autoriams  kritiskai   ivertinti  savo  teiginius  ir  tvir€iaLu  argumentuoti  i§vadas.  Todel   simpo-
ziumo  ses.i.jos  daugeliui  j`o  dalyv.iu  gerai  pasitarnavo  rengiant  disertaci].as.

I   sesijos   rezoliuci].a   numate   tokius   susitikimus   organizuoti   kasmet.   11   sesija   ivyko
Maskvoje   1959   in.,   Ill-Kijeve   1960   in.,   IV-Rygoje   1961   in.,   V-Minske   1962   in.,
VI-Vilniuje   1963  in.,  VII -Ki§iniove   1964  in.,  VIII -Maskvo].e   1965  in.,   IX-Taline
1966  in.,  X -Le'ningrade  1968  in.,  XI -Odesoje  1969  m„  XII -Siguldoje  1970  in.`,  XIII-
Kaune   1971  in.

Sesiju  darbai   leidziami  atskiromis  knygomis.   Iki   §iol   i§e].o  pirmuju  9  sesi].u   „Metra§-
€iai".   DaLugelyje  prane§imt!  keliami   svarbtis  agrarines  istorijos  teori].os  ir  I.os  tyrimo  me-
[odt±   klausimai,   I.uose   ±vedami   i   literattirQ   daug   nau].u   §altiniu.    „Metra§€ius"    teigiamai
ivertino  tarybiniai  ir  uzsienio  istorikai.

Simpoziumo  autoriteto  augima  rodo  ir  didejantis  jo  dalyvit|  skai€ius:   I  sesijo].e  biivo
perskaityta  17  prane§imu,  o  pastarosiose -apie  80.

Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-to   moksliniai   bendradarbiai   aktyviai   daLlyvavo   visose
simpoziumo  sesi].ose.  Prane§imus  sesi].ose  ju  eiles  tvarka  skaite:

I  sesij.pje -J.  Jurginis -„Pagrindiniai  Lietuvos  valstie€iu  ibaudziaLvinimo  etapai",
11   sesi]o]e -R.   Strazdtinaite -„Valstie€iu   grtidu  magazinai,   saLvi§alpos  kasos  ir  vals-

tie€iu  teismai  Lietuvoje  XIX   a.   I  puseje",   E.   Gri§ktinaite -„Agrarine  Stolypino   politika
Lietuvo].e",

Ill    sesijo].e -J.    Jurginis -„Valstie€iu   ibaLudziavinimas   Lietuvoje",   L.   Mulevieius -
„Baudziavos   panaikinimo   Lietuvoje  ypatybes",   A.   Gaigalaite -„1935   in.   valstie€iu   strei-
kas  Lietuvoje",
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IV  sesijo].e -M.  Ju€as -„Samdomasis  darbas  Lietuvos  kaime  XVIII  a.  11  puseje",
V  sesijoje-J.    Jurginis-„Apie    Zemdirbystes    sistema   iki  trilaukio",   M.   Ju€as --

„Lietuvos  laisvu].t!  Zmoniu  Zemes  nuoma  XVIII  a.  11  puseje",   .
VI   sesijoje-J.   Ziugzda-„Agrarinio   klausimo   atsispindejimas   1863-1864  in.   suki-

lime  Lietuvoje",  J.  Jurginis -„Valstie€iTt  Zemevalda  Lietuvoje  iki  XVI  a.  vidurio",  M.  Ju-
das -„Kaimas  ir  palivarkas  Zemaitijoje  XVIII  a.",  V.  Merkys -„Grtidu  ir  linu  ekspor-
tas  i§  Lietuvos   1795-1861  in.",  L.  Mulevi6ius -„Valstie€iu  Zemevaldos  ploto  pasikeitimo
Lietuvoje,  vykdant  1861  in.  reforms,  klausimu".

VII -J.   Jurginis -„Apie   ptidymines   Zemdirbystes   sistemos   atsiraLdima   Lietuvoje",
M.   Ju€as -„Apie  valstie€iu  laisves   i§sipirkima  Lietuvo].e  XVIII  a.",   A.  Tyla -„Samdo-
masis  darbas  hietuvos  Zemes  tikyje  XIX  a.  paLb.-XX  a.  pr.",

VIII -J.  Jurginis -„Dirvos  tre§imas  Lietuvoje  iki  XVII  a.",   M.   Judas  ir  L.   Mule-
vi€ius -„Bezemiai  valstie€iai  Lietuvo].e  XVI-XIX  amziais",  A.  Tyla -„Dvaru  Zemes  da-
1i].imo  idejos  atsiradimas  ir  paplitimas  Lietuvoj.e",

IX  sesijoje -M.   Judas  ir  kt.   (i§  viso   9  autoriai) -„Valstie€iu  ant,ifeodalines   kovos
intensyvumo  ir  formu  priklausomumo  nuo  feodalines   ekonomikos  ir  valstie€iu  eksploata-
ci].os   laipsnio   pagrindiniu   raidos   tendenciju   klausimu",   L.   Mulevi€ius -„Valstie€iu  tikiu
biudzetai  Kauno  gubernijoje  XIX  a.  VIII  de§imtm.  pradfio].e",  V.  Merkys - „Lietuvos  Ze-
mes  nkio  produkcijos  eksportas   1861-1913  metais",

X  sesijo].e -J.  Jurginis -„Priimtine  Zeme    ir  jos  vaidmuo  feodalines  Lietuvos  agra-
riniuose  santykiuose",  M.  Judas -„Savanori§kas"  pasidavimas  baudziavon  Lietuvoje XVII-
XVIII  amfiais",   L.   Mulevi€ius -„Valstie€iu  ].ude].imas   Lietuvo].e   1864-1904   in.",   A.   Ty-
laL -„Valstie€iu  I.ude].imas  Lietuvo].e   1907-1914  in.",            ,

XI   sesijoje-J.    Jurginis -„Bajorai    ir   §1ekta   ir   I.u   Zemevalda   Didziojoje   Lietuvos
Kunigaikstyste].e",    L.    Mulevi€ius -„Samdomasis    darbas    Lietuvos    dvaruose,    panaikinus
baudziavQ",

XII  sesi].o].e -J.  Jurginis-„XVI  a.  agrarine  reforma  ir  Lietuvos  vyriausybes  iikine
politika",  'M.  Jueas-„Lazo  verte  ir  samdomasis  darbas  Lietuvoje  XVIII  a.  pab.-XIX  a.
pr.",   L.   Mulevi€ius -„Kieminio  Zemes  naudojimo   reik§me   agrarine].e   istorijoje",

XIII  sesijoje -J.  Jurginis -„VaLlstie€iu  sukilimai  feodaline].e  Lietuvoje",  M.  Ju€as ~
„Lietuvos   agrarinio  vystymosi  XVII-XVIII   amziais   ypatumai",   L,   Mulevi€ius -„Valstie-
€iu  servitutu  istori].os  tyrimo  problematikos  klausimu".

Lietuvos  istori].os  problemas  sesi].ose  nagrine].o  ir  kai  kurie  Maskvos  ir  Lvovo  istori-
kai  (D.  Pochilevi€ius,  N.  Ula§€ikas,  V.  Neupoko].evas,  T.  Koniuchova).

L.   Mulevi€ius

PABAI.TIJO   TARYBINEMS   RESPUBLIKOMS -30   METU

1970.X.20-21   d.  Vilniuje  ivyko  Lietuvos,   Latvijos   ir   Esti].os  TSR  Mokslu  akademiju
Istorijos  institutu  suorganizuotaL  taFprespublikine  moksline  sesija   „Tarybu  valdzios  30-me-
tis-lenininiu   ide].u   triumfas   Pabalti].yje".   Sesijos   darbe   dalyvavo   Pabaltijo   ir   Maskvos
istorikai,   Vilniaus  in.   visuomenes   atstovai.   I  mokslineg  sesijq   atvyko   LKP  CK   sekretorius
A.   Barkauskas,   Lietuvos   TSR   Ministru   Tarybos   pirmininko   pavaduoto].a   L.   Dirzinskaite,
Lietuvos  KP  CK  Mokslo  ir  mokymo  ±staigu  skyriaus  vedejas  A.  Rimkus.

Moksline    sesija    izanginiu   Zodziu   atidare   Lietuvos   TSR   MA   viceprezidentas   akad.
A.   ZT.i.k.auska.s.

Per    30   Tarybu  valdzios  metu,-pasaLke  A.   Zukauskas,--Pabaltijy].e  v-yko  sudetingas
socialistines  statybos  procesas.  Nueitas  kelias  buvo  pazenklintas  dideliais  laimejimais.  Mti-
su  tautu  pergales  visuose  iikinio   ir  kultdrinio   darbo  baruose  i§  tiFruju  yra  didziuju  le-
ninizmo  ide].u  triumfas  tarybiniame  Pabaltij.y].e.

Lietuvos,  Latvi].os,  Esti].os  TSR  mokslininkai,  §alia  antagonistiniu  socia]init|-ekonominiu
formaci].u  tyrine].imu,   dideli   demes±   skiria   socializmo   ir   komunizmo   statybos   istori].ai   nu-
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§viesti,    ]'os    desningunams   ir   ypatybems   atskleisti,   vadovaujanciam   Komunistu   partijos
vaidmeniui  parodyti.

Pabaltijo  istorikai  aktyviai  kovoja  pries  burzuazines  idcologijos  paLsirei§kimus  istorijos
tyrimuose,  nemazai  nuveike,   demaskuodami  antimokslines  burz.uazines  istoriografijos  kon-
fepcijas.   Istorijos   mokslu   pasiekimus   salygojo   ktirybinis   mokslininku   bendradarbiavimasir  nuo§irdi  draugyste.

Tarprespublikine   moksline   konferencija,   skirta   tarybinio   Pabaltijo   30-€iui   pamineti,
pades  toliau  vystyti  ir  ugdyti  tarybini  istorijos  mokslQ.

Plenariniame  konferencijos  p`osedyje  buvo  perskaityti  3  prane§imai:  Lietuvos  TSR  MA
akad.  J.  Zjugzdos-„Tarybu  Lietuvai  30  metu",  Latvijos  TSR  MA  nario-koresp.   V.  SfejJ}-
beJgo -„Trisde§imt  metu  Tarybu  Latvi].ai"  ir  Estijos  TSR  MA  akad.  J.  Safo -„Trisde§imt
Tarybu  valdzios  metu  Estijoje".                                                                                   `

Toliau  konferencija  dirbo  2  sekcijomis.
Socializmo   ir   komunizmo   statybos   istorijos   sekcijoje   buvo   perskaityta   13   prane§imng

(V.   Boikovas   (Esti].a)   ir   N.   Kast:nauskaite   (Lietuva)   konferenci].os   programo].e   numatytu
p.rane§imu   („Kaint!   reguliavimas   ir   pramones   darbininku   bei   tarn€..utojt2   darbo   ii.Zmokes-cio   pak6limas    1940   in.   Tarybu   Esti].oje"   ir   „Darbininku   kulttirinio   lygio   kelimas")   del
ligos  neperskaite).

Keli  prane5imai   buvo   skirti  Pabaltijo  respubliku  darbininku  k'iases   istori].ai   nusviesti.
H.   Sadzi.us   (Lietuva)   „Nedarbo  likvidavimas  Tarybu  Lietuvo].e   1940-1941   in."   i§analizavo
Tarybu  valdzios  priemones  nedarbui  likviduoti,  parode  sunkumus,  kuriuos  I.ai  t-eko  iveikti
(didelis  skai€iTs  bedarbiu,   neturin€iu  I.okios  kvalifikaLcijos,   1aikinas   bedarbiu  skai€iaus  pa-
diqejimas,   susi]es   s.u   socialistine   liaudies   nkio   rekonstrukci].a   ir   pan.).   H.   Sadzius   pazy-
me]o,   kad   priemones   nedarbui   likviduoti   Zylniai   pagerino   materialine   darbininkq   padeti.
Stai,   pvz.,   iki    1941.V.9   d.   darbu   buvo   aprtipinti   44,92   tnkst.   bedarbiu.   TaL€iau   visiskai
likviduotas   nedarbas   nebuvo.   V.   ParoJI.s   (Estija)   prane§ime  „Esti].os  TSR  pramones  gamy-
binio  kolektyvo  socialines  strukttiros  pakitimai  septynme€io  metals  (Esti].os  TSR  statybinii!
medziagu  pramones  duomenimis)",   remdamasis  Estijos  TSR  statybiniu  medziagu  pramones
medziaga,    parode,    kaip   pasikeite   3ios   pramones   §akos    gamybinio   kolektyvti   socialine
strukttira   septynme€io   (1959-1965)   metais.   K.   KaJa   (Estija)   skaite   prane§ima   „15abaltijo
Lenino  Kom]aunimo  VRES  statyto].i  gamybinis  aktyvumas".

Dalis   §ios   sekci].os   prane§e].u   nagrine].o   sociaLlizmo   statybos   Pabaltijo   tarybiniu   res-
publikt2  kaime   istorijos   problemas.   E.   Sopa   (Lietuva)   prane3ime   „Lietuvos  TSR  tarybiniai
ckiai  socializmo  statybos  metais"  nu§viete  tarybiniu  tikiu  ktirimasi  ir  veikla  1940-1941  in.,
taip  pat  tu  tikiu  atktirimQ,  augima  ir  veikla  pokario  metais.  a.  Bu£Z{us  (Lietuva)   prane§ime
„Lietuvos  TSR  ma§inu-traktoriu  sto€it|  politiniai   skyriai"   parode   Siu  skyriu  vaidmeni  kol-
tikiu  ktirimo  darbe,  bands  i§ry§kinti  Lietuvos  TSR  MTS  politiniu  skyriu  specifikQ.  A.   RL!s-
manc[s   (Estija)   skaite  prane§ima   „Apie  klasiu  kova  Estijos  kaime   1944-1950  in."

Didziojo   Tevynes   karo   istori].os  klausimai   atsispinde].o   K.   RUJc56no   (Lietuva)   prane.3i-
me  „Voki§ku].u  fa3istu  siekimai  kolonizuoti  Lietuva  1941-1944  in.",  K.  Vcrra5jnsko  (Lietuva)
pranesime   „Lietuvos   TSR   evakuotu   gyvento].iz   veikimas   tarybiniame   uznugary].e   Didziojo
Tevynes   karo   metais"   ir   A.   Udrjs   (hatvi].a)   prane3ime   „VisasQjunginio   radi].o   komiteto
Latviios  redakci].os  veikla   1941-1944  in."

Zymu  lyginamQ].i   svori   sekcijoje  uzeme   pranesimai,   skirti   kulttiros   ir   §vietimo   klau.
simams.   I.    VjJcjnis   (Latvi].a)   prane3ime   „Mokslines   inteligenti].os   formavimasis   Latvi].oje
socializmo    statybos    metais"    i§analizavo    mokslines    inteligentijos    formavimosi    Latvijo].e
socializmo  statybos  metais  procesa,  parode  pagrindinius  tarybines  inteligenti].os  papildymo
§altinius,  kiekybinius  ir  kokybinius  ]os  vystymosi   rodiklius.   I.   Sprude   (Latvija)   savo  pra-
ne§ime   nu§viete   kulttiros-§vietimo   ±staigu  darbq   Tarybu   Latvijoje   1945-1965  in.   A.   Ke-
jijkas   (Archyvy   valdyba   prie   ETSR   MT)   prane3ime   „Tarybu   Estijos   pasiekimai,   vystant.
specialt!j±   vidurini   mokslQ"   parode  .jo   reik§me,   rengiant   prainones,   statybos,   transporto,
Zemes   tikio,   medicinos   ir   kitus   specialistus.   1945-1968   in.   Latvi].os   TSP.   specialiosios   vi-
durines   mokyklos   parenge   liaudies   tikiui   67200   specialistu,   daugumas   kuriu   dilba   res-
publikoje.   D.   V,jksna   (Latvi].a)   skaite   prane§ima   „20-30   metu   latviu   kulttirinio   palikimo
vieta  tarybineje  latviu  kulttiroje".

Istoriografi].os   sekci].o].e   buvo   perskaityta   10   prane§imu   (nebuvo  perskaitytas   E.   Gri§-
ktinaites   prane§imas   „Lietuviu   tarybine   istoriografi].a   apie   kapitalizmo   laikotarp±    1861-`~
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1917   in.").   Pagal   tematika   juos   galima   suskirstyti   i   3   grupes:    1)    Pabaltijo   respubliku
ivairiu   istori].os   laikotarpiu   tarybine   istoriografija,   2)   etnografijos   mokslo   ir   3)   archeolo-
gijos  mokslo  vystymosi  apzvalga.                                                                                                                    `

A.   Jefremenka   (Lietuva)   prane§ime   „Tarybine   istoriografi].a   apie   agrarinius   pertvar-
kymus   1940-1941   in.  ir  socializlno  statybos  Lietuvos  kaime  pradzia"'  pazymejo,  kad  §ios
problemos    tyrime    nemaza   pasiekta.   Yra   ir   gin€ijamu   klausimt!.   Pvz„   kad,   tyrinejant
1940-1941    in.   revoliucinit!   agrariniii   pertvarkymu   socialines-ekonomines   prielaidas,   ne
visi  autoriai  yra  vienodos  nuomones  apie  tu  pertvarkymu  pobi]d±.  P.  Zosfaufajfe  (Lietuva}
prane§ime   „Kulttirines   revoliucijos   klausimai   lietuviu   tarybineje   istoriografijoje"   apzve]ga,
istorine   literatura   §iuo   klausimu   ir   i3kel~e   stambesnio   apibendrinan€io   leidinio   parengimo
klausima.  V.  RGgaj5jen6  (Lietuva)  savo  prane§ime  „Darbo  Zmoni\z  kulttirinio-techninio  lygio
augimo   klausimai   lietuviu  tarybineje  istoriografijoje"   pazymeju,   kid   fespublikos   istorikai
pasieke   teigiamu    rezultatu,    tyrinedami   pramones   darbininku   kulttirinio-techninio   lygio
dugima.   Dar  mazai  tyrinejama  kitu   respublikos  liaudies  akio   Saku  darbo  Zmoniu,   o  taip
paLt  kolckie€iu  kulttirinio-techninio  lygio  augimo  klausimai.

A.    Bjrono    (Latvija)    prane§ime   „Latvijos   kap'italizmo   laikotarpio    istorija   tarybine!.e
istoriografijo].e   1861-1917   in."   buvo   nurodytos   Latvijos   kapitalizmo   istorijos   laikotarpio
pagrindines  problemos,  kurias  tyrine].o  ir  tyrine].a  tarybiniai  istorikai,  o  taip  pat  tos  probl
lelnos,   kurios  dar  laukia  tyrinetoju.   Pranesime  nemaza  vietos  buvo   skirta  istori].os  meto-
dologijos  klausimams.

I.   Zejdas   (Latvija)   prane3ime   „Feodalizmo   istorijos  problemos  Tarybu  Latvi].os   istori-
ku  tyrine].imuose"   nurode,   kad  ypatingQ  demes±  Latvijos   istorikai  skyre  Latvi].os   istorijos
feodalizmo    laikotaLrpio    socialinei    istori].ai.    Dideliu    pasiekimu    ]aikytina    tritome    „Latvi-
jos  TSR   istori].aL",   kurio].e,   remiantis  marksistine-leninine  metodologija,   buvo   periodizuota•Latvijos   TSR   istorija.   Prile   mazai   i5tyrinetu   klausimu   autorius   priskyre:   Latvijos   miestu

istorija,   feodalizmo   laikotarpio   latviu   tautos   kulttiros   istorija   ir   kt.   M.   JLz€c[s   (Lietuva)
prane5ime   „Feodalizmo   laikotarpio   lietuviu   tarybine   istoriografija"   nurcide,   kad   daugiau-
sia  padaryta,  tyrinejant  socialines-ekonomines  istori].os  raidQ.

H.  Sfrodas  (LaLtvija)  prane§ime  „Etnografijos  mokslas  Tarybu  Latvijoje   1940-1970  in."
supazindino   su   pagrindinemis   latviu   etnografu   tiriamomis   problemomis:    1)   latviu   tautos
etnogeneze,   2,)   feodalizmo  ir  kapitalizmo  laikotarpio  latviu  buitis  ji.  k.ulttira  ir  3)   pasikei-
timai   buityje  ir  kulttiro].e  socializmo   ir  komunizmo  statybos  laikotarpiu.   A.  .Vy5njQusftajf6
(Lietuva)   savo  prane§ime   „30   metu  tarybinei   lietuviu   etnografijai"   kalbejo   apie  etnogra-
I.ines  ekspedicijas  bei  ju  metu  surinkta  medziaga,  apibtidino  stambesnius  lietuviu  etnogra-
fu  darbus.

E.    Snore     (Latvija)    skaite    prane§imq    „Archeologiniai    tyrinejimai    Tarybu   LaLtvijoje
1940-1970  in.",  R.  VoJJ{ajfe-KUJjkausJ{jelie   (Lietuva) -„Naujausi  archeologiniai  tyrinejimai
Tarybu  Lietuvoje".

BaigiamaLjame   plenariniame   posedyje   buvo   susumuoti   sesijos   darbo   rezultatai.
Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  direktorius  8.   Vajfkevjcjus,  apibendrindamas  moksli-

nes   konl.-erencijos   darbQ,   pabreze,   kad   sesija   buvo   ktirybinio   Lietuvos,   Latvijos   ir   Esti-
jos  TSR  mokslininku  istoriku  bendradarbiavimo   pasirei3kimas   ir  kartu  tolesnio  §io  bend-
radarbiavimo    vystymosi    bei   stiprinimo   veiksnys.   Perskaityti   prane§imai,   be   abel.o,   yra
indelis  i  socializmo  ir  komunizmo  k-irimo  Pabalti].y].e  istorijos  tyrinejimus.

Baigiamajame  plenariniame  'posedyje  sesijos  dalyviai  i§klause  TSRS  MA  Istorijos  in-to
v. in. b.  ist. in. dr.  a.   Trukcmo  prane§ima  apie  XIII  tarptautini  istoriku  kongresQ.

Mokslines   konferenci].os   prane§imu   tezes   isleistos   atskiru   leidiniu I.
V.  Ragai§iene

I  IlpH6aA"ricKHM   cOBeTCKHM   pecny6.MKaM   TPHAI|aTb   AeT,    MaTepHaAI,I   K   HayqHOH
.                 ___ __v_       7\ ____...V._.,._.V.    I.    r]~r"^Tt,,T7^TV]|L L±/JE1\/u/JLLJELJEL-L`J-L'L       `~`~--`+---` ----       |L--           /

KOH®epeHHHH   HHCTHTyTOB   racTOpHH  aKaAeMHH   HayK -AriTOBCKO#,   AaTBHficKofi   H   3cTOHCKofa
CCP  (20-21   oKTjl6pfl   1970  roAa),  8„   1970,   108  p.,   500  egz.
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PASITARIMAI   DOKUMENTU   IR   MEDZIAGOS   RINKINIO   „VALSTIECIU   UKIU   KOLEK-
TYVIZACIJA   LIFTUVOS   TSR"   PARENGIM0   KLAUSIMU

1970.V.19  d.   Istorijos  in-te  ivyko  I  pasitarimas.  Jane  dalyvavo  Lietuvos  TSR  MA  Is-
tori].os   in-to   (a.   Butkus,   A.   Jefremenka,   H.   Sadzius,   E.   Sopa,   8.   Vaitkevi€ius),   Partijos
isto`rijos  instituto  prie  LKP  CK  (R.  Sarmaitis),  Archyvy  valdybos  prie  Lietuvos  TSR  Minist-
ru    Tarybos     (E.     Rozauskas,   V.   Masilitiniane),    L-ietLvos   isR   +Cc.ntrinio   valst.   archyJo    `d".-'~
(M.   Lozinskaja,   R.   Cepas)   atstovai,   taip   pat   sve€iai   i§   Maskvos:   Vyriausiosios   archivu
valdybos   prie  TSRS   MT  Moksliniu   leidiniu   skyriaus  vir5ininkas   G.   Lebedevas   ir  visasa-
jungines   dokumentu   serijos   „Zemes   tikio   kolektyvizacijos   TSR   Sajungo].e   istorija"   vy-
riausiojo  redaktoriaus  pavaduotojas  V.  Danilovas.

Pasitarimas  apsvarste  rinkinio  prospekto  pro].ekta  (1940-1953),  kuri  parenge  ist.  in.  k.
A.  Jefremenka.

Visi   pasisakiusieji   pritare   min€iai,   kad   tokio   leidinio   parengimas   yra   labai   akytualus
ir   reikalingas.   Jis   turetu   tapti   fundamentalia   dokumentu   baze   tolesniam   respublikos   Ze-
mes   tikio   socialistinio   pertvarkymo   istori].os   tyrimui   ir   apibendrinimui.   Kadangi   rinkinys
bus  leidziamas  visasajungine].e  §ios  problemos  dokumentu  seri].o].e,   tai  ].is  bus  prieinamas
gausiam   §alies   mokslininku   sluoksniui.   Be   to,   buvo   pazymeta,   kad   tokiais   dokumentu
rinkiniais  pla€iai  domimasi  ne  tik  §aly].e,  bet  ir  uzsienyje.

Buvo   diskutuo].ama   del   rinkinio   chronologiniu   ribu.   Vieni   (E.   Rozauskas)   sidle   aLpsi-
riboti   1945-.1953  in.,  kiti   (Istorijos  institutas,  kuriam  pritare  Partijos  istorijos  in-to  direk-
torius  R.  Sarmaitis)  pasisake  uZ  tai,  kad  linkinys  apimtu  ir  1940--1941  in.,  kai  buvo  Zengti
pirmie].i  socialistinio  kaimo  pertvarkymo  Zingsniai,  o  taip  pat  tan  tikru  aspektu  apimtu  ir
hitlerines  okupacijos  laikotarpi.

V.  Danilovas  ir  a.  Lebedevas  i§rei§ke  pageidavima,  kad  sudaryto].ai  atsisakytu  medzia-
gos,   betdrpi§kai   nesusijusios   su   kolektyvizaci].os   istorija   Lietuvoje,   dokumentu   dpie   kul-
tdrine  statyba  kaime,  industrializacijQ  ir  kt.

Pasitarimas,  kurio  darba  apibendrino  8.  Vaitkevi€ius,  prieme  prospekto  pro].ekta  kaip
rinkinio   sudaryto].u   darbo,   atrenkant   dokumentus,   programa    ir   pasid]e   pro].ekta   toliau
tobulinti.

Pasitarimas   patvirtino  rinkinio  sudaryto].u   grupe  i§  MA  Istorijos  in-to,   Partijos  istori-
].os   in-to   ir   Centrinio  vaLlst.   archyvo  moksliniu  bendradarbiu.   Grupes  vadovu  patvirtintas
A.  Jefremenka.  Buvo  taip  pat  sutarta  del  preliminarines  redkolegi].os  sudeties.

E.   Sopa

RE

1970.XI.16  d.   Partijos  istori].os   in-te  buvo  su§auktas   il  pasitarimas.   Pasitarimui  pirmi-
ninkavo  R.  Sarmaitis.

Informacija   apie   rinkinio   sudarymo   darb¢   padare   A.   Jefremenka,   ja   papilde   suda-
rtyrfojai  G.  Butkus,  S.  Juoniene  ir  R.  Cepas.  Diskusijose  kalbe].o  E.  Rozauskas,  8.  Vaitkevi-
eius,  R.  Sarmaitis.

Pasi[arime   i§ai§kejo,   kad   medziagos   rinkiniui   atrinkimo   darbas   dirbamas   gama   letai.
Kiek  spar€iau  dirbo  Centrinio  valst.  archyvo  darbuotojai  L.  Kalasauskiene  ir  R.  Cepas,  ku-
rie  perzidrejo  apie  300  bylu.   Iki  §iol  neparengta  darbo  instrukci].a.  Kai  kurie  sudarytojai
atitlaukiami  kitiems  darbams.

Pasikeitus  nuomonemis,   nutarta:   a)   imtis  priemoniu  rinkinio   sudarymui   paspartinti --
artimiausiu  metu   galutinai   parengti   darbo   instrukci].a,   patikslinti   darbo   pasidalijima   tarp
sudarytoju,    neatitraukti    pastaru].u   kitiems   darbams,   b)    I.ei   susikaups   daug   medziagos,
orientuotis   i  dvitomi   rinkini,   I   tomui   dokumentus   atrinkti   1971   in.,11   tomui-1972   in.,
c)   rinkinio   sudarytojams   rinktis  kas   3   men.   aptarti   atlikto  darbo,   operatyviai  spresti   is-
Kilusius  klausimus.

Vb.
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/
F.   ENGELSO   150   GIMIMO  METINEMS  PAZYMHI

J

1970.XI.26    d.    Lietuvos   TSR   MA   Konferenciju   sale].e   ivyko   mciksline   konferenciia,
skirta  Karlo  Mdrkso  didzio].o  bendrazygio  Fridricho  Engelso   150   gimimo  metinems   pami-
neti.   Konferencija  surenge  Parti].os  istori].os   institutas   (toliau -PII)   prie  Lietuvos  KP  CK

..I.~_~,rt.   ir  Lietuvos  TSR  MA  Istori].oS  ipstitutas.
Konferenci].a  izanginiu  Zodziu  atidare  PII  direktorius  A.  SarmcH.fJ.s.
Konferenci].os  dalyviai  i§klause  6  mokslinius  prane§imus.
4  prane§imai  (K.  SurbJj.o  (PII) - „F.  Engelso  vaidmuo,  sukuriant  ir  isvystant  mokslinio

komunizmo  teori].a",  `V.  PuroJ}o  ir  A.  BurQCo  (MA  Ekonomikos  in-tas) -„Ekonomines  teori-
jos  klausimai  F.  Engelso  veikaluose",  V.  CerJ]eckfo  (MA  Istori].os  in-tas) -„Etikos  proble-
mos  F.  Engelso  veikaluose",  J.  Lazczusj{o   (LKP  CK) -„Valios  laisves  problema  F.  Engelso
veikaluose")   buvo  skirti  F.  Engelso  teorinei  veiklai  nagrineti.  Juose  buvo  siekiama  isry§-
kinti   F.   Engelso   indeli   i   mokslinio   socializmo   teori].os   parengima,   formavimq   ir   tolesni
ktirybi§kq  i§vystyma.

2    pranei§imai    (E.   MerfjnjeJles   (PII) -„F.   Engelso   raitu   leidimas   lietuviu   kalba   iki
1940  metu"   ir  J.   Lebedzjo   (PII) -„F.   Engelso   ra§tu  vertimai   i  `lietuviu  kalba")   gvildeno
F.  Engelso  ra§tu  vertimu  ir  leidimo  lietuviu  kalba  klausimus.

Istori].os  in-to  direktorius  8.   Vajfkevjcjus,   teigiamai  ivertines  mokslines  konferencijos
darba,    i§reiske    pageidavima,   kad   toliau   btitu   tyrinejamas   marksizmo-leninizmo   klasiku
kdriniu  vertimo   i  lietuviu  kalbQ  patyrimas   (§io].e  srityje  jau  atliktas  didelis  darbas,   pra-.
turtines   lietuvi§kaja   terminija).   Pribrendo   reikalas   i§leisti  K.   Markso   ir   F.   Engelso   ra3tu
lietuviu   kalba   bibliografi].a.   Mokslines   konferenci].os   dalyviu   pritarimo   susilauke   pasitily-
mas  konferenci].os  medziagos  pagrindu  parengti  ir  i§leisti  atskira  ]eidin±.

Vb
/

Moksliniai   ry§iai

1970.Ill.11-18   d.   Lvove   ivykusio].e   visasQ].ungine].e   ataskaitineje   archeologu   ir   etno-
grafu   konferencijoje   prane§imq   „1969   in.   Sventosios   2   stovyklos   tyrii`ejimai"   perskaite
lstorijos   in-to  v. in. b.   ist.in.k.   R.   Rimantiene   ir   „Ka§u€iu  kapinyno,   Kretingos   raj.,   tyri-
riejimai" -I.. in. b.  E.  Radzvilovaite.

ae(

1970.Ill.16-18   d.   Leningrade   ivykusiame   TSRS   ir   Vokietijos   DR   istoriku   komisijos
.                         moksline].e'  sesijoje,   skirto].e  V.  Lenino   100   gimimo  metinelns  pap.ymeti,   prane§ima  „Revo-

liucines   literatiiros   gdbenimas   i   Rusij§   per  Vokietij.os   siena   ir   I.ietuva"   skaite   ist. in. dr.
prof.  J.  Jurginis.

EE

1970.V.12    d.   MA   Istorijos   in-te   moksliniams   bendradarbiams -feodalizmo   istorijos
specialistams   prane§imq   apie   naujaLusius   archeografinio   darbo   metodus   ir   TSRS   istorijos
in-to   rengiamas   dokumentu   publikacijas   perskaite   ist. in. k.    A.   Tartakovskis   (TSRS   MA
TSRS  istorijos  in-tas).  Pasitarime  buvo  i§reik§tas  pageidavimas  parengti  Lietuvos  Didziojoje
Kunigaik§tysteje   dokijmentuose   vartotu   teisiniu-istoriniu   terminu   ir   sa.voku   ai§kinamQji
ZodynQ.   Buvo   taip   pat   pasikeista   nuomonemis   apie   tolesnio   Lietuvos   Metrikos   skelbimo
reikalus.

`**

1970.V.21    d.   MA   Istorijos   in-to   moksliniai   bendradarbiai --socializmo   istorijos   ty-
rinetojai   susitiko   su  TSRS   MA  TSRS   istori].os   in-to   v.in.b.   ist. in. k.   V.   Danilovu,   kuris
pasidalijo   mintimis   apie   agrarinit|   santykiu   istorijos   tyrine].imus   ir   pabreze,   kad   pasta-
ruoju  metu  daugiau  demesio  skiriama  tarybines  valstietijos  istorij,os  nagrine].imui.
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