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LIETUVOS   ISTORIJOS   METRASTIS,   1974   METAI.   V{LNIUS,   1976
EXEroAHHK  HCTOpHH  ^HTBbl,  roA  ,ig74,  814jusHroc,   ig76

MOKSLINIO  OYYENIMO  KRONIKA

Koordinacinio   darbo  klausimai

Lietuvos  TSR  istorijos  problemin6 moksline taryba

Lietuvos  TSR  Mokslu   akademijos  prezidiumo   1973  in.  vasario   16   d.
nutarimu   Nr.   34   buvo   patvirtinta   Lietuvos    TSR    istorijos    problemine
moksline   taryba,   kuriai   pavesta   koordinuoti   istorijos,    archeologijos    ir
etnografijos  mokslinius  tyrimus   respublikoje.   Tarybos   sudetis:   Istorijos
in-to  direktorius     ist.  in.   dr.  8.  Vaitkevi6ius   (pirmininkas),  LTSR  Auk§-
tojo   ir   specialiojo   vidurinio   mokslo   ministerijos   inspektorius   G.   Ado-
__  _            ®  I,                       t          Imaitis,   Istorijos   in-to

jas   iB.    8

Archyviniams   dokument-ams   sk-elbti   grupes   vede-
VVU   TSRS   istorijos   katedros   \.'edejas   ist.   in.   k.

A.   Bendzius    (pirmininko   pavaduotojas),   VPI   TSRS    istorijos    katedros
prof.   ist.   in.   dr.   L.   Bi6kauskas-Gentvila,   VVU   Lietuvos   istorijos   kated-
ros  vedejas  ist.  in.  k.  J.  Dobrovolskas,  VVU  Visuotines   istorijos  kated-
ros  prof.   ist.  in.   dr.   8.   Dundulis,  VPI   TSRS   istorijos   katedros   vedeja
ist.   in.   k.   A.   Gaigalaite,   LKP   CK  Mokslo   ir  mokymo   istaigng   skyriaus

yedejo   pavaduotojas   A.  Jakaitis,   Istorijos   in-to   direktoriaus   pavaduoto-
jas   mokslo   reikalaims   ist.   in.   d.r.   iv1.   Ju€as    (pirmininko   pava,duotojas),
Isitoirijos   iin-to   Feoda'1izmo   i,sjtorijios   se,kt'oriaus   vadovas   ist.   in.   ,dr.   J. Jur-

gi,ni's,    Is.torijos     in-t,o     v.    in.   ib.    ist.    in.    dr.    R.    Kulikau,Iskie,ne.     Ist.orijos
in-to   Kapitalizmo   istorijos   sektoriaus   vadovas   ist.   in.   dr.    V.   Merkys,
Istorijos   in-to   v.in.b.    ist.   in.k.    V.  Milius   (sekretorius),   Istorijos   in-to
Etnografijos   sektoriaus   vadovas   ist.in.k.    V.   Morktinas,   Istorijos   in-to
Socialistines   visuomenes   istorijos   sektoriaus   vadovas   ist.   in.   k.   H.   Sa-
dzius,   Partijos   istorijos   in-to   direktorius   ist.in.k.    R.   Sarmaitis,   Parti-
jos  istorijos  in-to  mokslinis   sekretorius   ist. in. k.  M.. Tamo§itinas, Istorijo`s
in-to   Archeologijos   sektoriaus   vadovas   ist.in.k.    A.   Tautavi€ius.

Tuo  pa€iu  nutarimu  buvo  patvirtintos  §ios  tarybos  sekcijos  ir  jng   su-
detis:  £.szor£./.os` -V.  Merkys  (pirmininkas),  L.  Bi€kauskas-Gentvila,  J.  Jur-
ginis,  `J.  Petru§kevi6ius,  K.   Surblys,  H.   Sadzius    (pavaduotojas),  R.  Zep-
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kaite;    circ/leo/ogl./.os-A.    Tautavi€ius     (pirmininkas),    V.    Deimantiene,
P.     Kuli,kauskas,     R.     Kulikauskiene,    M.     Michelbertas     (pavaduo.tojas),
R.   Rimantie,ne,  V.   Urbanavi€ius;   e£#ogrcifi./.os -V.   Morktl,nas   (pirminin-
kas),   K.   Cerbulenas,  P.  Dundulie.ne,  V.  Milius   (pavaduotojas),  G.  Niun-
kLlei€,  V.  Stan.ikefrnas,  V.  ZILenas.,   istorijos   5altiniap  publikavimo -M.  ]u-

( (pavaduotojas),  D.  Butenas,  V.  Dau-
E. Treiniene.

Gas   (pirmininkas), ;8.  Baranauskas
niene, V. Masilidniene, V.  Raudelitinas,

***

1973    in.    geguzes    16    d.    ivyko    pirmasis     Lietuvos     TSR     istorijos
problemines  tarybos  posedis.  Jame  buvo  aptarta  tarybos  pirmininko  ist.
in.  dr.  8.  Vaitkevi6iaus  informacija  apie  moksliniu  istorijos  tyrimu  koor-
dinavimo    btikle    respublikoje    ir    artimiausius    organizacinio    pobndzio
uzdavinius.

Diskusijo`je  kalbejo  G.  Adomaitis,   ist.  in.   d-rai   8.   Du`ndulis,  V.   Mer-
kys,  M.  Ju€as,  J.  Jurgiiiis,  ist.  in.  k-tai  A.  Bendzius,  L.  Bi6kauskas-Ge'nt-
vila, J.  Diob'rovo,,1skas,  M.  Tamo§itinas.

Lietuvos  TSR   istori'jos   prolblemine  taryba   prieme   nutarima,   kuriame
i§destyti  pirmi,eji  koordinacines veiklos  Zingsniai:

I.  Pavesti   Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-tui   surinkti   duomenis   pa-
gal   nustatytos   formos   anketa    apie    respublikos    mokslo    darbuotojus,
tyrinejan€ius  istorijos,  archeologijos ir etnografijos  problematika.

2.  Taryboje   aptarti   respublikoje   rengiamu   disertaciju   temas.   Patei-
kiant  jas  tarybai,  pristatomi  §ie  dokumentai:   a)   parei§kimas,  b)   tyrine-
tojo  anketa, c)  disertacijos  temos  glausta  istoriografine  apzvalga, Id)  auks-
toisios    mokyklo,s   katedros    arba    moksilo    istaiigos    sektoriaus    nutarimo,
rekomenduojan5io  tema,   i§ra§as.   Disertacijos   temos   istoriografineje   ap-
Zvalgoje  turetu   atsispindeti:   a)   temos   aktualumas,   b)   kiek  tema   i§nag-
rineta   kitng   autoriu   paskelbtuose  darbuose,   c)   koki   uzdavini  kelia   auto-
rius,  ka  naujo  jis  tikisi  ine§ti  i  istorijos  moksla,  d)   ar  pakankamai  yra
medziagos   pasirinktai   disertacijos   temai    nusviesti.    Istoriografines    ap-
Zvalgos   apimtis  kandidato    disertacijai-iki   5,    daktaro    disertacijai-
iki  10 masinra§5io  puslapiu.

3.  Pavesti  Problemine's  tarybos   sekcijoms  parengti  kandidato  moksli
nio   laipsnio   disertacijng  tematika,   kuria   btitu   galima   rekomenduoti  tyri-
netojams.   Istorijos    §altiniu    publikavimo    sekcijai     parengti     skelbtinu
svarbiausing   istorijos   Saltiniu   nuo   seniausiu   iki   mtisu    laiku    sara§a   su
anotacijomis.

4.  Iteikti   Probleminds    tarybos    nariams    leidini    „Istorijos    mokslng
disertaciju  tematika.   1948-1972",  kuriame  atsispindi  istorijos  tyrinejimng
btlkle respublikoje.

/84



5.  Padidinti,  „Lietuv.os   istorijps. metra36io"   vaidmenj,.  koordinuojant
istorijos   tyrimus.    Kviesti    jame    aktyviai    bendradarbiauti    respublikos
istorikus.   Daugiau   pagrindiniu    auk§ti!ju    mokyklu    istorikng    jtraukti   i
„Metra§6io"   redakcine    kolegij?.    „Metra§tyje"     atspindeti    Probleminds
tarybos   veikla   bei,   apskritai,   koordinavimo   reikalus   respublikoje.

6.  1973   metu   IV  ketvirtyje    surengti    moksline    konferencij?,    skirt?
Vilniaus  jktirimo  650-osioms  met!nems  pazymeti.   Kviesti  dalyvauti  kon-
ferencijoje   respublikos   auk§tngjq   mokyklng   istorikus.   Konferencij?   rengti
Istorijos in-to ir Probleminds mokslines tarybos vardu.

Disertacijos

LIETUVOS   TSR  MOKSLININKAI -ISTORIJOS  MOKSLU   DAKTARAI

I.   Bi6kauskas-Gentvila    Leonas   (g.1910  in.),  ist.in.k.   (1956
in.),  yvpI   TSRS   istorijos    katedros    docentas.    Dis.    tema-„Agrarinis
klauslmas  Lietuvoje  ir  Vakaru  Baltarusijoje   (1861-1905  in.)"    (07.571-
TSRS  istorija).

Apginta   1972.XII.6  VVU  Istorijos   fak.  Moksliheje  taryboje.  Oficialtis
oponentai:   ist.in.dr.prof.   P.   Zajan6kovskis,   Lietuvos    TSR    MA    akad.
ist.   in.   dr.   prof.  J.  Jurginis   ir  ekon.   in.   dr.   prof.   J.   Tamo§itinas.   |staiga
recenzentas:  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  institutas.

Auk§5iausioji  atestacine komisija  laipsnj  suteike  1974.X.4.
2.   G e r in a n  a  s   Vaclo`vas   (g.1913 in.), ist. in. k.   (1961   in.), doc.  (VVU

TSKP   istorijos   katedra).  Dis.  tema-„Lietuvos    KP    veikla,    stiprinant

isrfinffns¥gr±#es  ir  Valstietijos  Sajunga   (1944-1965  in.)``     (o7.oo.oi_
Apginta   1973.V.23  VVU  Istorijos   fakulteto   Mokelineje  taryboje.   Ofi-

cialtis  oponentai:  ist.  ni.   dr.  prof.  S.  Vansevi€ius,  ist.  in.  dr.   8.  Vaitkevi-
€ius  ir  ist.  in.   dr.  jVI.  Ju€as.   Iistaiga   recenzentas:   Partijos   istorijos   in-tas
prie   Lietuvos   KP   CK  -  Ma`rksizmo-leninizmo   i'n-to   prie  TSKP   CK   fi-
lialas.

Auk§€iausioji  atestacine  komisija  laipsni  suteike  1974.XI.I.
3.   Jet remenka    Aleksa'ndras   (g.1910),   ist.in.k.   (1955  in.),   Lietu-

vos  TSR  MA   Istorijos   in-to  v.  in.   b.   Dis.  tema-„Agrarine   reforma   ir
socializmo  statybos  pradzia   Lietuvos  kaime    1940-1941  in."   (07.00.02-
TSRS  istorija).  `

Apginta   1973.XII.12  VVU  Istorijos  fakulteto  Mokslineje  taryboje.  Ofi-
cialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  prof.  K.  Navickas,  ist.  in.  dr.  prof.  A.  Pankse-
jevas  i.r  ist.  in.  dr.  M.  Vylcanas.  |staiga  recenzentas:  Partijos  istorijos  in-
tas   prie   Lietllvos   I{P   CK  -  ^'iarksizmo-leninizmo   in-to   prie  TSKP   CK
filialas.
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Auk§6iausioji  atestacine  komisija  laipsni  suteike  1974.V.17.
4.  Lazutka   Stasy,s   (,g.1923  in.),  ist.  in.  k.   (1958  in.),  VVU  LTSR

istorijos  katedros  doc.  Dis. tema -„1  Lietuvos  Statutas```   (07.00.02 -Lie~
tuvos  TSR  istorija).

Apginta  1974.IV.18 VVU Taryboje.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in. dr.  prof.
Z.  J.  Kopyskis,  ist. in. dr. prof . S.  Vansevi€ius  ir  ist. in. dr. V.  Merkys.  {stai-
ga  recenzentas:  Lietuvos TSR MA  Istorijos  institutas.

Auk§6iausioji  atestaciiie  komisija  laipsni  suteike  1974.X.4.

1973   M.  APGINTOS   ISTORIJOS  MOKSLU
KANDIDATO   LAIPSNIO   DISERTACIJOS

I. A n d r i u § k e v i 6 i u s   Alfonsas  (g.1940  in.) ,  Lietuvos TSR  MA Is-
torijos   in-to   aspirantas.   Dis.   tema-,,Liet'uvos  valstie5iu  baldt!  .rti§ys   ir
tipai  XIX   a.-XX  a.   pirmoje  puseje"`    (07.00.07-Etnografija)    Moksl.
vad.  ist.  in.  k.  V. Milius.

Apginta   1973.XII.18   Lietuvos  TSR  MA   Istoriios   in-to  Mokslineje  ta-
ryboje.  Oficialtis   oponentai:  ist.  in.  dr.   prof.  P.   Dunduliene   ir  ist.   in.  k.
doc.  K.  Cerbulenas.  |staiga  recenzentas:  VVPI  TSRS  istorijos  katedra.

2.  8 e r 1 i n ,s k i e in i Aleksa\nd,ra  (g.1925 in.) , Vilniaus  19 vid. mcky,klos
mokytoja.  Dis.  tema -„Lietuvos  TSR  kulttiriniai  rysiai  su  uzsienio  §ali..
mis   (1959-1970  in.)`    (07.00.02-TSRS  istorija).  Moksl.   vad.  ist.  in.  k.
doc.  S.  Lazutka.

Apginta  1973.V.16   VVU  Istorijos   fakulteto  Mokslineje   taryboje.  Ofi-
cialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  prof.  8.  Dundulis,  ist.  in.  k.  doc.  K.  Surblys.
Istai'ga   recenzentas:   Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-Ito   Socialistines   vi-
suomenes  istorijos  sektorius.

3.  8 i k u 1 i 6 i u s   Vladas   (g.1932  in.  ),  Vilniaus  Auk§tosios  partines.
mokyklos   vyr.  dest.   Dis.   tema-„1863-1864   in.   sukilimo   Lietuvoje  ir
Baltarusijoje  revoliucine  organizacija"    (07.00.02-TSRS  istorija).

Apginta   1973.VI.26   Lietuvos   TSR   MA   Isto,rijos   in-to   Mokslineie   ta-
ryboje.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  k.  V.  Djakovas  ir  ist.   in.  k.  R.  Mar5e-
nas.  |staiga  recenzentas:  Baltarusijos  TSR  J\1A  Istorijo'.s  i,n-tas.

4.  J,a n 5 i a u s k a s  Edvardas   (ig.1941   in.),  Vilniaus  Au.k5to,sios  par-
tines  mokyklos  vyr.  dest.  Dis.   tema -„Lietuvos  KP   vadovavimas  darbo
Zmoniu     socialinio     aprtipinimo     srityje     socialistines     statybos     metais`.
(07.00.01 -TSKP  istorija)  Moksl.  vad.  ist.  in.  dr.  prof.  K.  Navickas.

Apginta   1973.IV.4  VVU   Istorijos  fakulteto   Mokslineje  taryboje.   Ofi-
cialtis  oponentai:  ist  in.  dr.  8.  Vaitkevi6ius  ir  ist  in.  k.  J.  Bacevi5ius.  |s-
taiga  recenzentas:  Partijos  istorij!os  in-tas  prie  Lietuvos  KP  CK-Mark-
sizmo-1eninizmo  iin-to  prie  TSKip  CK  filiialas.
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5.  J e n i n a   Liudmila   (g.1924  in.),  VISI  vyr.  dest.  Dis.  tema -„Lie-
tuvos  KP  veikla,  itraukia.nt moteris  i  socialistine  statyb?  (1945-1952 ,in.)"
(07.00.01 -TSKP  istorija).  Moksl.  vad.  ist.  in.  k.  doc.  S.  Noreikiene.

Apginta   1973.V.13  VVU   Istorijos   fakulteto  Mokslineje  taryboje.   Ofi-
cialtis   oponentai:   I,ietuvos   TSR  MA  narysikor.   ist.   in.   dr.   R.   Kulikaus-
kiene   ir   ist.   in.   k.   prof.   P.   Girdzijauskiene.   |staiga   recenzentas:   Lietu-
vos  TSR Dailes  in-to Vi,suomeniniu mokslu  katedra.

6. J u o d a k i,s  Virgilijus  (g.1934  in.),  VVU  Istorijos  fa,kulteto  Zurna-
listikos  katedros  vyr.  dest.  Dis.  tema -„Fotografijos  istorijos  Lietuvoje
bruozai  iki  194Q metng"`  (07.00.02-TSRS  Istorija).

Apginta   1973.V.16   VVU  Istorijos  fakulteto   mokslineje  taryboje.  Ofi-
cialtis  oponentai:  Lietuvos  TSR  MA  akad.  ist.  in.  dr.  prof.  J.  Jurginis,  ist.
in.  dr.  V.  Merkys,  ist.  in.  k.  S.   Simkus.  |staiga  recenzentas:   VVPI  TSRS
istorijos  katedra.

7.   Kilikevi€i;ne  Marija-Giedre   (g.1936  in.),   Filosofijos,  teises
ir  sociologijos  sky'riaus  prie  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  Teises  seikt.
j.  in.   ib.   Dis.   tema-„Vieto,s    savivaldybes    Lietuvoje     1919-1940   in."
(07.00.02-TSRS   is'torija).  Mdksl.  va,d.  `Lietuvo's   TSR  MA  n,arys  koresp.
J.  Bu,lavas.

Apginta  1973.IV.5  Lietuvos  TSR   MA  Istorijos   in-to  Mokslineje  tary-.
boje.  Oficialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  prof.  S. Vansevi6ius  ir  ist.  in.  k.  doc.
J.  Dobrovolskas.  Istaiga  recenzentas:  VVPI  Istorijos  fakulteto  TSRS  isto-
rijos katedra.

8.  K r i a u 6 e I i ti n a s   Zenonas-Simas  (g.1936  in.),  Kauno medicinos
in-to  TSKP  istorijos  katedros  vyr.  dest.  Dis.  tema -„Lietuvos  KP  vado-
vaujantis  vaidmuo,  pertvarkant  sveikatos  apsauga  respublikoije  :socializmo
statybos  metais".  (07.00.0l-TSKP  istorija).  Moksl.  vad.  ist.  in.  dr.  prof.
K.  Navickas.

Apginta  1973.XI.2l  VVU  Istorijos  fakulteto   Mokslineje  taryboje.  O{i-
cialtis  oponentai:  ist.  in.  dr.  8.  Vaitkevi6ius  ir  ist.  in.  k.  doc.  0.  Klimkevi-
5itite.  |staiga  recenzentas:  Partijos  istorijes  in-tas  prie  Lietuvos  KP  CK-
Ma`rksizmo-leninizmo  in-to  prie  TSKP  CK  filialas.

9.  Marciinkevi€ius  Juozas      (g.1931   in.),     Lietuvos    TSR   MA
Centrines  b-kos  direktorius,  Dis.  tema -„Revoliucine  ir  nacionaline  i§si-
vaduojamoji  kova  Vilniaus  kra§te  1920-1928  in."   (07.00.02-TSRS  isto-.
rija)   Moksl.  vad.  Lietuvos  TSR MA  akad.  ist.  in.  dr.  prof.  J.  Jurginis.

Apginta  1973.IV.27  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to  Mokslineje  tary-
boje.  Oficialtis  oponentai:   ist.  in.   dr.  prof.  K.   Navickas  ir  ist.   in.  k.  doc.
L.  Truska.  lstaiga  recenzentas:  Partijos  istorijos  in-tas  prie  Lietuvos  KP
CK -Marksizmo-leninizmo  in-to prie TSKP  CK filialas.

10.  M a t u I e v i 5 i u s   Algirdas   (g.   1939  in.  ),  Lietuvos  TSR  vyriau-
siosios   enciklopedijos   redakcijes    Vardyno   ir   mokslines   kontroles   vyr.
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moksl.  redaktorius.  Dis.  tema --,, Tautirie  Prtisijos  lietuvii!  padetis  1701-
1807  metais"   (07.00.02 -TSRS  istorija).  Moksl. vad. ist. in. dr.  V. Merkys.

Apginta  1973.VI.26  Lietuvo`s :TSR  MA' Istorijos   in-to  Mokslin.eje  tary-
-boje.  Ofici.altis  opohentai:   ist.  in.`  dr.  prof.   8.   Dundulis   ir  ist.  in.   k.  doc.

A.  Sidlauskas.  |staiga  recenzentas:  VVU  Lietuvos  TSR   istorijos  katedr'a.
11.  S a in a 1 a v i 5 i u s   Stanislovas   (g.1930  .in.),  Technikinio:tsd`nser-

vavimo  in-to  j.  in.  b.  Dis.   tema -„Vilniaus   statybininkng  cechai"  1595-
1795  metais"   (07.00.02 -TSRS  i.st.orija).  Moksl.  va.id.  .rLietu.v6s` ,TSR,t',Sap
``akad.    ist.'~  in.    dr;   'prof.    J.~  Jurginis.

Apginta   1973.VI.20  VVU  Istorijos  fakulteto  Mokslineje  taryboje.  O{i-"•cialns  oponent'ai:  ist.  in.  dr.  V.  Merkys  ir  ist.  in.  k.  doc.  L.  Truska.  {stai-

ga  recenzetas:  VVPI  TSRS  istorijos  katedra.
12.   Skebas    Vytautas   (g.1941   in.).,   Fildsofij6s,  t`eises   if  sociologi-

jos  skyriaus  prie  Lietuvos  TSR   MA  Istorijos  ,in-to    Teises  sekt`.   j.  in.  b.
Dis.  tema-„Lietuvos  TSR   Zemes   dkio  mechanizatoriu   kadrai   (1940-
1970  in.)"   (07.00.02-TSRS  istorija).  M.oksl.  vad.  ist.  in.  k.  H.  Sadzius.

Apginta   1973.XII.18  Lietuvos  TSR  MA   Istorijos   in-to  Mokslineje  ta-
ryboje.  Oficialtis  opo,nentai:   ist.in. dr. prof.   8.   Du,ndulis   ir  ist.  in.   k.   doc.
•R  Kr'utul}te'.  |staiBa  recenzentas:  Lietuvos  Zemes  tikio  akademijbs  TSKP
•istorijos ir mokslinio komunizmo katedra.

13.  S o p a   Eugenijus   (g.1939  in.),  Lietuvos  TSR  MA  Istorijos  in-to

i.  in.  b.  Dis.  tema-„Lietuvos  TSR  tarybiniai  tikiai   1940-1953  metais"
. (07.00.02 -TSRS  istol:ija) .

Apginta  1973.XI.3l  Lietuvos TSR MA Istorijos  in-to Mokslineje tarybo.
je.  Oficialtis  oponentai:    ist.  in.  dr.    prof.  K.  Navickas  ir   ist.  in.  k.    doc.
L. Truska.  {staiga recenzentas: VVPI  TSRS  Istorijos katedra.

14.   Zukauskiene    Nadiezda   (g.1928   in.),  VVU   TSKP   istorijes
katedros  vyr.  dest.  Dis.  tema -„Lietuvos  komunistu  partijos  veikla,  vys-
tant  lietuviu  tautos  ir  kitu  TSRS  tautt!  bendradarbiavima  auk§tuju  mo-
kyklu  sistemoje  (1959--1970  in.)"  (07.00.01 -TSKP  istorija).  Moksl. vad.
ist.  in.  dr.  prof.  K.  Navickas.

Apginta   1973.VI.13  VVU   Istorijos  fakulteto  Mokslineje ,taryboje.  Ofi-
;ialtls  oponentai:  i5t.  in.  dr.  8. Vaitkevi6ius  ir  ist.  in.  k., V.  Uogintas.  |stai-
.ga  recenzentas:  Partijos  istorijos  in-tas  prie  Lietuvos  KP  CK-Marksiz-
mo-leninizmo  in-to  prie  TSKP  CR  filialas.                                                                  .

a.  A d o in o n i e n i



Disertac~i.jng   gynimd   apzvalgos

Rimute  R i in a n t i e n e,  Pirmyk§€iai  Lietuvos  teritorijus  gyventojai I

1972   in.   birzelio   men.   a   d.   Leningrado   valstybinio   Lenino   ir   Darbo   Raudonosios

¥i;£rajyo°sS:r:i:]uqAaaztdaar:°Vd°js:rntjavcej;%}teat:g}ite°rfi°TSsiak#iet°]sFo:rjso]inejsn.{3r}E::hepo°}%e;djjyj:
sektoriaus  v.  in.  b.  R.  Rimantiene.

Disertante  darbe   „Pirmyk§€iai   Iaieluvos   teritol.ijos   gyventojai"   apibendrino   Lietuvos

fra]teu°:£t3a;;umpeazb°:£nt3ema:a:jr:[83t,oa]Patfaroetaj.3:oC#:°T±°k]°g,#ng:rb::n:rku::::£r;efsptrojrkj].aaTS¥¥r¥:iY,

tik  labai  nedaug  medziagos   (titn.ago  di,rbinius  ir  Si.ek  tick  atskirt!   kauliniu  radiniu),,Sis
uzdavinys  buvo  nelengvas.

Radiniu  chronologijai  nustatyti  autore  panaudojo  gausius  geomorfologijos  duomenis.
Sie   duomenys   padejo  jai   taip   pat   i§vesti   aiski?   rib?   tarp   paleolito   ir   mezolito   bei   pa-
ai§kinti   kai   kurias   kulttirq   plitimo   ir   vietines   raidos   salygas.   Autore   laikosi   nuomones,
kad   per   vis?   tyrinejam?   laikotarpi   buve   trys   s?lyginio   at§i!imo   periodai,   kurit!   metu
susidarydavo  salygos  grupinems  bendruomenems  kilnotis,  ir  du   dregmes  periodai,   kuriu
metu  sustipredavo  vietines  kulttiros  raida.
a        Autdre,   apfvel9usi   tyrinejimi]   istorij?,   pateikia   medziaga   trijuose vnevienodo   dydzio

skyriuose.   Mazy6iame   11   skyrelyje   kalbama   apie   pirmngjng   medziotojng   lankym?si   Lietu-
voje  ir  spejama,  kad  tai  turej?  ivykti  biolingo  laikotarpiu.

Ill   skyriuje   aptariami   paleolito  paminklai,   suskirstyti   i   tris   kulttiiines   grupes.   Pie-
tiniu   Baltijos   pajnriu   turej?   i   Lietuvos   teritorij?   ateiti   paleolitiniq   Pabaltijo   madleno
kulttiru   (Bromes-Liungbiu  ir  Arensburgo)   2mones,  kurie  paliko  Cia  tru.mpalaikes  mazas
stovyklas.  Antroji,  'daug  gausesne,  gyventojq   grupe   atejo  is  vidurio  Lenkijos   (svidrines
kultriros   sritis).   Lietuva  tapo   Sics   kultriros   arealo   §iauriniu   pakras6iu.   Tre6ioji   grupe-
tai   ivairtis   vietiniai   minetng   kulLrirng   misiniai,   susidare   velyvajame   driase.   Vienuose   is   jag
vyrauja  madleniniai,  kituose-svidriniai  elemental.

IV  skyrius  skirtas  mezolito  paminklams.  Ankstyvajame  mezolite  toliau  islieka  paleo-
lito   kult'tiros   (autores  vadinamos   epip.aleolitu)   i.r   pli`nta  mezo.litine.maglerri6zine   kulttira.
Sing   dviejng   kultdrng   s?veika   sudare.vietin?   mikrolitine=makrolitine   kulttira,   kuri,   pamazu
keisd,amasi,   i§liko   kelis,  velesnius   ttikstantmeeius.   Sios   kultdros   paplitimas   sutampa   su
velesnes   neolitines   Nemuno   aukstupio   kulttilos   paplitimu.   Pastarosios   kulLtiros   gentys
susiliejo   su   veliau    atejusiais   indoeuropie€iais    ir    sudare   baltng    gentis    pietq    Lietuvoje.
Siauripeje   Lietuvoje,   pagal   a.utore,   mezolite   gyventa   Kundos   kulttiros   Zmoniu.   Ju   pali-
kuonys   sudare   neolite  {Narvos-Nemuno   kultdre,   taip   pat   isiliejusia   i   baltng   gentis   ju
susidarymo  laikotarpiu.

Diskusijose  pirmasis-oficialusis  oponentas  ist.  in.   dr.  0.  Baderis   (TSRS  MA  Archeo-
1ogijos   in-tag,`  Maskva)    pabreze,   kad   R..   Riman[ierie,   uzsibrezusi   „i§aiskinti   atskiru   pa-
leolito  ir  mezolito-dirbining  tipi!,   taip  pat  jng   kompleksng   ir  kulttirng   kilme,   parodyti   atskirng

5:j]et£:¥tfs:r.takjE]tg:£tn£]P§kg]trp£¥{t:rafy::{abaguaTrf{sut:£u%tsskgraq]me:n%#tti:;nrfeust£:ejasrkff;umrt:kdrg

aei§okn£:#asatastpkfrnei;eg#ine]gj]nljbt:T,drkua°dmepn:¥isapz]itt:£;`ityi:s£Sas¥°g:ifdma#:£ugysvuesii:jra°i°s
atsikelti   ne   vien   i§   pietu   ir   vakaru,   bet   ir   i§   rytu   bei   pietry€iu.   Be   to,   jo   nuomone,
Lietuvoje   randami    neapdirbti    mamuti!    kaulai    dar    neirodo,    kad    Cia    nebuvo    mamutng
medziotojng   tuo   metu.   Toliau   oponentas   sitiie   labiau   i§ryskinti   Lietuvos   ir   Baltarusijos
paleolito   skirtumus   ir   daugiau   remti-s   vietine   kultdros   raida,   o   ne   ieskoti   paai§kinimo
spejamose  migracijose.

Antrasis  oficialusis  oponentas-ist.  in.  di.  P.  Boriskovskis   (TSRS  MA  Archeologijos
in-tas,   Leningradas)   pabreze,   kad   tai,   kas   dabar   yra   Zinoma   apie   paleolit?   ir   mezolit3

I Disertacijos  pagrindu  paruo§ta  ir  i5leista  knyga:  P.  P ri M a H T e H e.  rlajledjlilT  H  Me-
3ojlHT  JIHTBbl,  BH/IbHroc,   1971,  203  p.
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Lietuvoje,    900/o    yra    disertantes    darbo    rezultatas.    Jis    pazymejo    disertantei    btidinga
kruop§tum?,    darbo    i§baigtuma    ir    argumentavimo    pagristum3.    Svarbiausios    pastabos
buvo  del  istoriografines  dalies.  Oponenlo  nuomone,  §i  darbo  dalis  yra  per  daug  glausta,
pamineti   atskii.i   tyrinetojai,   o   nebeliko   vietos   organizacijt!   veiklai,   pavyzdziui,   IX   Vil-
niaus    archeologng    suvazia`,'imui    ar    1932    rn.    Tarptautinei    ketvirtinio    laikotarpio    tyri-
netoji!   konferencijai,   kuri   turejo   itakos   disertantes   tiriamt!   problemng   ai§kinimui.

Tre6iasis   oficialusis  oponentas   ist.  in.   dr.  D.  Teleginas   (Ukrainos  TSR  MA  Archeo-
1ogijos  in-tas,  Kijevas)   pabreze,  kad  tai  yra  pirmasis  vis?  paleolito  ir  mezolito  medziag.?
apimantis   darbas,   turintis   toli   grazu   ne   vietine   I.eik§me.   Savo   kritinese   pasta'bose   jis
nurode`,  kad  darbe  per  daug  sudetingai  vaizduojama  kulttiros  raida.  Jo  nuomone,  turint
tiek   maza   duomeni£,   dar   per   anksti   kalbeti   apie   atsikelelius   i§   Maglemozes   kulttiros
srities.  Vietines  mezolitines  kultriros  pavadinimas  mikrolitine-makrolitine  irgi  netinkamas,
nes   tai   charakteristika,   o   ne  vardas.   Pasigedo   oponentas   ir   statistinii!   duomenl!.

Teigiama    atsiliepima    paleike    kolektyvinis    oponentas    Vilniaus    V.    Kapsuko    un-to
Istorijos   I-to   Lietuvos   istorijos   katedra,   taip   pat   Baltarusijos   TSR   MA   Istorijos   in-to
Archeologijos   sektorius   ir   Estijos   TSR   MA   Istorijos   in-to   Archeologijos   sektorius.

Diskutuodama   su   oponentais,   disertante   atsake  i   kai   kurias  pastabas.   Ji   pripazino,
kad    i5   tiestf   kulttiros   i§skirtos   dar   ne   visuomet   turint   ganetinai   medziagos.   Ta6iau
autore   isitikinusi,    kad    toks    kelias   teisingas.    Apibendrindama    sukaupta    medzi.age,    ji
stengusis  ap6iuopti  ne  visuomet  ry§kiai  pastebimus  laidos  bruozus  ir  sukurti  ju  ai§kinimo
hipotezes,    kurios    padetu    tolesniems    tyririejimams.    Taip    yra    ir   su    prielaida,   kad    i§
Maglemozes   kulttiros   srities   tureje   atsikelti   Zmones.   Medziagos   trnkumas   paai§kinamas
grei€iausiai   tik   archeologiniif   kasinejimng   menka   apimtimi.   Disertante   sutiko,   kad   pava-
dinimas   mikrolitine-makrolitine   kultdra,   be   abejo,   keistinas   i   mezolitines   Nemuno   kul-
tdros  varda.  Tuo  tarpu  statistiniai  duomenys  parengti  ir  ideti  i  knyga.

Moksline  taryba vienbalsiai   pripazino   R. Rimantienei istorijos   mokslu daktares laipsni.

A.  Tautavi€ius

tanvf:!iumso,Bs;encidaizj#:'jdLu!raj:gj:rsa§uvj:#:amsmoTkayrky]b:i,Lietuv0jel940-1970m.(bendrojo

lki   Siol   lietuvii!   istoriografijoje   nebuvo   didesniu   mokslo   tiriamojo   pobtidzio   darbu,
apibendrinan€ing   tarybines   liaudies   §vietimo   sistemos   igyvendinima   ir   jos   i§pletima   Ta-

:ynbaiiz¥::fzi%a¥:::;I:a,As.udBe?inndgziusrop#eTma:{Sjrrj9asjpua?:ika°vj:deamuegs:]jgi]i:}b££rn]!Vadj:iab%usi§ei%:
Disertacija  sudaro  ivadas,11  skyriu  ir  i§vados.
I   disertacijos   skyrius   skirtas   bendrojo   lavinimo   mokyklng   pertvarkymo   ir   i§pletimo

tarybines   §vietimo   sistemos   pagrindais   analizei,   IT   skyrius-mokymo-auklejimo   darbui,
Ill-komjaunimo   ir    pionieriu    organizaciju   mokyklose   veiklai,    IV-anomaliu    vaikng
mokymo  ir  ikimokyklinems  istaigoms,  V-suaugusiuji!   Svietimui,  VI -pedagogu   kadru
komplektavimui  ir  ju  parengimui,  VII -specialiajam  viduriniam  mokslui,  VIII -aukstojo
mokslo   i§vystymui,   IX-specialistu   auk5tosiose  mokyklose   rengimui,   X-mokslo   tiria-
majam   darbui   auk§tosiose   mokyklose,   XI -destytoju   pedagogining   kadru   ugdymui.

Gynimo   metu   disertanto   paskelbtos   ki¢`k   sutlumpintos   darbo   isvados   yra   tokios.
1940  in.   socialistine  revoliucija   Lietuvoje  ir  Lietuvos  isijungimas  i   TSRS   sudare  salygas
socialistiniams   pertvarkymams   visose   liaudies   tikio,   jng   tarpe   ir   liaudies   §vietimo,   sri.
tyse.    1940-1941    in.   buvo   pradeti   spresti   pagrindiniai   socialistines   kulttirines   revoliu-
cijos  klausimai ~ naujos  tarybines  mokyklos  sukririmas,  nerastingumo  ir  mazara§ti§kumo
likvidavimas,   suaugusiuju   Svietimas,   darbo  Zmoniu   kulttirinio  lygio  ir  politinio   samonin-
gumo  kelimas.

1A.     Bendzius,    Liaudies   §vietimas   Tarybng   Lietuvoje    1940-1970   in.    (bendrojo
lavinimo,   specialioji   vidurine   ir    auk§t,oji   mokykla),    istorijos   daktaro   laipsnio   diserta-
cija,   Vilniaus   valst.   V.   Kapsuko   universitetas.   V.,   1972,   ma§inra§tis,   877   p.

190



Pokario  metais  atkaklios  ideologines   kovos  salygomis  buvo   tesiami   1940  in.   pradeti
revoliuciniai    liaudies    Svietimo    sistemos    pertvark}'mai.    Per   30    Tarybng    valdzios    metl!,
priklausomai   nuo   socialiniu-ekonomining   pakitimng,   respublikoje   buvo   igyvendintas   visuo-
tinis   privalomas   pradinis,    veliau   septynmetis,    a§tuonmetis,   ir   einamat  prie    privalomo
visuotinio   vidurinio   mokymo.   To   buvo   pasiekta,   i§pl.Stus   vist!   tipq   mokyklt£,   mokyklt!-
internatt!,  bendrabu6iu  tinkl?,  sustiprinus  materialine  mokymo  baze,  sudarius  ir  teisingai
panaudojus   visuotinio   mokymo   fondus,   organizavus   prailgintos   dienos   grupes   mokyk-
lose.   Didelis   socialistines   liaudies   §vietimo   sistemos   laimejimas   yra   tas,   kad    1970   in.
81,90/o   jaunuolil!,   baigusiu   astuonm_eti   mokyma,   toliau   siekia   vidurinio   i§silavinimo.

Vykdant   TSKP   CK   ir   LKP   CK   bei    Salies   ir   respublikos   vyriausybing   nutarimus
]iaudies  §vietimo  klausimais,   buvo  i§  pagrim:q  pertvarkytas  mokomasis-auklejamasis  dar-
has   ir   sukurta   kokybi§kai   nauja   tarybine   n`okykla,   kurios   darbas   grindziamas   marksis-
tine   metodologija.   Jos   tikslas-ugdyti   jauii.?ja   karta   aktyvia   komunistines   visuomenes
veikeja.

.Labai    dideli   vaidmeni,    dirbant   politini-idejini   darba,    atlieka   mokyklng    pionieriu    irkomjaunimo   organizacijos.   Sukurtos   ir   uzgrtidintos   atkaklios   klasiu   kovos,   jos   taptj
daugelio    patriotiniu    darbu,   masiniu-politinit!    priemonit!,   visuomenei   naudingo     darbo
organizatoremis   bei   iniciatoremis.   Tai   didele  jega,   vykdant  bendrus  tarybines   mokyklos
uzdavinius,  auklejant  jaunima  komunizmo  dvasia.

Tarybu    Lietuvoje    isspresta    anomaling    vaikng    ir    vaikt!,    likusing    be    tevi!,    prob]ema.
Valstybes   le§omis  jie   parengiami   gyvenimui.   Sukurtas   gana   platus   ikimokykliniu   vaikt!
jstaigu  tinklas.  Tai   didel6  socialistines  valstybes  pagalba   5eimoms,   auginant  vaikus.

Tarybu    valdzia    sudar6    galimybes    likviduoti    nera§tinguma    bei    mazara§ti§kuma.
organizavo   suaugusiujng   Svietim3,   krire   vakarining   jr   neakivaizdiniu   mokyklng   tinkla.   Tuo
btidu  buvo  keliamas  darbo  Zmoning  i5silavinimas,  ju  kulttirinis  lygis.

|traukiant   senaja   mokytoju   karl?   i   naujos   tarybines   mokyklos   ktirima   ir   ruo§iant
naujus  pedagogu  kadrus,  buvo  i§ugdyta  gausi  socialistinit!  Svietejng  armija,  turinti  didele
reik§me   ne   tik   tarybines   §vietimo   sistemos,   bet   ir   kultdrinio   gyvenimo   vystymuisi.

Socializmo   ktirimas,   socia]istines   visuomenes   vystymasis   reikalauja   visoms   liaudies
fikio   ir   kulttiros   Sakoms   vidurinio   ir   aukstojo   i§silavinimo   specialistu.   Tarybq   valdzia
pla6iai   atvere   specialii!ju   viduriniq   ir   aukstujng   mokyklu   duris   darbo   Zmoniq   vaikams.
sudare   visas   galimybes   pasirinkti   specialybg   pagal   polinkius   ne   tik   respublikos,   bet   ir
kitose   §alies   mokyklose.    Buvo   ple6iamos   senos,   kuriamos   naujos   mokyklos,    atidaryti
nauji  skyriai,   fakultetai,   kuriaqui  vakariniai   ir   neakivaizdiniai   skyriai.   steigiamos   naujos
specialybes  ir  specializacijos.  Tarybu  valdzios  metais  Lietuvoje  studentng  skai€ius   auksto-
s,lose    mokyklose    isaugo   14   karti!,   mokslei\'ing    specialiosiose    vidurinese    mokyklose-
16   kartng.

Stipr6jant  auk§tuju  mokyklu  materialinei  bazei,  kylant  destytojt!  politinems  ir  moks-
1inems   kvalifikacijoms,   pletesi   jose  mokslo  tiriamasis   darbas.  Mokymo   ir   mokslinis   dar-
has   vis   glaudziau   jungiamas   su   praktiniais   socializmo   bei   komunizmo   ktirinio   uzdavi-
niais.  Pla6iai  Zinomi  respublikos   auk§ti!jng  mokyklng  mokslininkt!   darbai   tikimybiq   ir   skai-
€iu   teorijos,   teoretines   fizikos,   puslaidininking,   ultragarso,   technikos,   medicinos,   lingvis-
tikos  ir  kitose  mokslo  srityse.

Padaugejus    bendrojo    lavinimo,    specialit!ju    bei    aukstngjt!    mokykli!,    buvo    pasiektd
gerng   rezultatu.   1939/40   in.in.   1000   gyventojng   teko   125,4   besimokan€ii!ji!,   i§   jng   bendrojo
lavinimo  mokyklose   122,6,  specialiosiose  vidurinese   I,4  ir  aukstosiose   I,4,   o   1970/71   in.in.
atitinkamai   221,0,    182,2,   20,7    18,I.   Specialistu   liaudies   tikyje   1941.I.1    dirbo   21,2   ttikst.,
is   ju   7,2  ttikst.   su   auk§tuoju  mokslu,   14,0   itlkst.   su   viduriniu  specialiuoju,   o   1970.XI.16
atitinkamai  205,9,  81,I   ir  124,8.

Oficialieji   ir   neoficialieji   oponentai-akad.   ist.   in.   dr.   prof.   J.   Ziugzda,   ist.   in.   dr.
prof.   K.   Navickas,   ist.   in.   dr.   prof.   S.   Vansevi6ius,   kolektyvinis   oponentas-Partijos
istorijos  institutas   prie  Lietuvos   KP   CK,  neoficialusis   oponentas~pedag.  in.   dr.   L.  Jo-
vai§a,   atsiuntusieji   atsiliepimus   apie   autoreferat?:    Lietuvos   TSR   Svietimo   ministerijos
kolegija,   Baltarusijos   TSR   Gardino   J.   Kupalos   pedagoginio   in-to   TSRS   ir   BTSR   isto-
rijos   katedra,    Siaulii!    K.    Preik§o   pedagoginio    in-to   rektorius   pedag.    in.    kand.    doc.
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J.   Vaitkevi€ius-A.   Bendziaus   darba   iverLino   [eigiamai   jr   sitile   suteikti   jam   istorijos
moksli!  daktaro  laipsnj.                                                                                                           I         I

Oponentai   pazymej.o,   kad    disertantas    pasirinktajai    problemai   nu§viesti   panaudojo
daug  naujos  archyvines  medziagos  i§   Svietirrio,  Auk§tojo   ir   specialiojo  vidurinio  mokslo
ministerijl!.   Partijos   istorijos'   in-to,   Lietuvos   TSR   Centrinio   valstybinio   archyvo,   Cent'-
rines   statistikos   valdybos,   pa6iu   mokyklu   bei   technikumng    archyvu.   Be   to,   panaudojo
literatrii.?  Svietimo  klausimais,  statistiriius  leidinius,  periodine  spauda.

Metodologini   darbo   pagrinda   sudare   in.`irksizmo-leiiinizmo   klasiku   veikalai.
Disertacijos   tema   yra   labai   aktuali   ir   turi   didele   politine-i.dejine   reiksme.   Dideling

Svietimo   ir   kulttiros   laimejimng   Tarybng   Lietuvoje   per   30   Tarybu   valdzios   metu   apibend-

;,r::Taiie!:vFuilibau:2Liz!,ny,ruass:::?.u:al:;I:::s,k::iveoJ:Z:iepnr;::iFtg,:rgiiaa'izmio§kirde#:gu:,i§¥Pnali
Svietimo  bei   kulttirinio   gyvenimo   vystyma.si   Tarybt£   Lietuvoje,   falsifikuoti  tarybiniu  tau-
tu  tarpusavio  santykius.

A.   Bendzius   pasirinktaja   tema   analizrioja,   vadovaudamasis   bendra   Lietuvos   TSR
istorijos   periodizacija   (I   laikotarpis-1940-195l   in.,11-1952-1958   in.,Ill-1959-
1965  in.,   IV-1966-1970  in.).   Darbe  jis   atskleidzia  charakteringiausius  kiekvieno   laiko-
tarpio   liaudies   §vietimo   sistemos   veiklos   .Druozus,   desningumus   bei   ypatybes,   siedamas
juos   su   socialistines   visuomenes   sukdrimo   ir   vystymosi   problemomis.

Pirmajame   laikotarpyje   (1940-1951   in.)   buvo  reorganizuojama   senoji   burzuazine  ir
igyvendinama   nauja   tarybine   liaudies   5vietimo   sistema.   Autorius   paaiskina,   kodel   bu-
vo  btitina  pertvarkyti  ir  i5plesti  liaudies  Svietimo  sistem?.   kad   tai   nuleme  naujos   socia-
listines   visuomenes   ktirimo    uzdaviniai.   Visq   pakopu   mokykla   tapo   valstybine,   pasau-
lietine,  skirta  visiems  darbo  Zmonems.  Pokario  metais  mokyklos  buvo   atkuriamos  ir  ple-
€iamos,   mokomasis-auklejamasis   darbas   grindziamas   marksistine ` metodologija.   Lietuvo<
TSR   mokykla   isiliejo   i   vieninga   TSRS   liaudies   Svietimo   sistema. :Buvo   laikomasi   leni-
nines  nacionalines  politikos  principo -vaikus  mokyti  gimtaja  kalba.

1952-1958   in.   buvo   padarytas   didelis   Suolis,   ple6iant   nepilna   vidurini   ir   vidurin}
moksla.   Tai   parenge   salygas   eiti   prie  visuotinio   vidurinio   mokymo.  Mokyklu  mokomojo
darbo  tobulinimo  esminiu  bruozu  tapo  mokyklos  politechnizacija.

1959-1965  in.   buvo   stiprinamas   mokyklos   rysys   su   gyvenimu   ir   socializmo   ktirimo
uzdaviniais,    imamasi    priemoniu    geriau    parengti    abiturientus    gyvenimui,    specialil!j.¢
viduriniu  ir  aukstuju  mokyklu  absolventus -gamybinei  veiklai.

1966-1970  in.. buvo   sprendziama.   kaip   geriau   perteikti   b6simokant`iesiems   Siuolaiki-
nius  mokslo  bei  kultdros  laimejimus  ir  pareng-ti  juos  komunizmo  ktirimui.

Darbe    akcentuojama,    kad    socializmo    ktirimas,    liaudies    Svietimo    uzdaviniai    buvo
vykdomi,   remiantis   TSRS   broli5ku   tqutu   pagalba   ir   patyrimu.   Tai   igalin`o   spar6iai   i5-
vystyti   ir   i§plesti   respublikos   liaudies   §.`,rietima   ir   pafengti   gausia   tarybin`e   naciona.ling
inteligentija,   kuri   atlieka   dideli   vaidmeni,   kuriant  materialine-technine  komunizmo   baze.
vystant  tarybini  moksla  ir  kultnra.

Darbe   parodyti   visu   tipt!   mokyklt±   veiklos   rezultatai   kalba   apie   tarybines   liaudies
Svietimo  sistemos  pranasuma  pries  burzuazine.

Oponentai,  pritare  disertanto  pagrindinems  i§vadoms,  kele  kai   kuriuos   diskutuotinus
klausimus  bei  pareiske  kritining  pastabng.  .

Disertacijoje   per   daug   kalbama    apie   mokymo   planus   ir   programas    (J.    Ziugzda
ir   Partijas  istorijos  in-tas),   per  mazai-apie  pokario  metng   griaunamuosius   burzuazini.+
nacionalistu  veiksmus,  nuzudytus  mokytojus  ir  kitus   5vietimo  darbuotojus   (J.  Ziugzda).
Trtiksta   ai§kesniu   kornentaru   ir   isvadu   9   ir   12   lentelems   (K.   Navickas).   Reiktu   paai5-
kinti,   kodel   greta   lietuviu,   ru§t!,   lenku   mokyklu   nera   mokykl-ng   kitu   tautybiu  destomaja
kalba    (K.   Navickas).   Disertacijoje   maza   demesio   skirta   vietining   partining   ir   vykdomuj.u
komitett!   veiklai,   pleeiant   liaudies   Svielima   (S.   Vanse`.ieius).   Darbe,   kaip   iseities   taskas
tiriamajai  prdblemai,  per  mazai  parodytas   liaudies  Svietimo  lygis   burzuazineje  Lietuvoje.
Plaeiau   nenusviesti   bazny€ios   reakcingos   ideologijos   tarp    besimokaneio   jaunimo   pro-
pagavimo   metodai.   Istoriografineje   dalyje   pasigendama   ry§kesnes   autoriaus   nuomones
(partijos  istorijos  in-tas).                                                                                                                  f
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Disertantas  su  oponentais  idomiai  diskutavo.  u'is  nurode,  kad   pla€iau  analizuoti  mo-
kykli!  mokymo   planus   ir  programas   buvg   btltina,   nes   kitaip   sunku   parodyti   mokomojo
aarbo  pasikeitimus    priklausomai   nuo  gyvenimo  reikalavimu.   Disertacijoje  buvo  atskleis-
tas   kenkejiskas   burzuazining   nacionalistng   veikimas   ir   teroras,   ta6iau   smulkiau   juos   nu-
Sviesti,   kaip   pageidavo   oponentas,   autorius   negalejes   del   ir   taip   gama   dideles   diserta-
cijos   apimties.   Laikantis   leninines   nacionalines   politikos,   respublikoje   buvo    kuriamos
lietuvil!,  rusl!,   1enki!   mokyklos,   kad   vaikai   gal6tq  mokytis   gimtaja   kalba.   Kadangi   liku-
siu   tautybiu   gyventojai   sudare   apie   1°/o    ar   maziau,   tai   ju   kalbomis   mokyklu   nebuvo
steigiama.   Baznv€ios   priemones   laikyli   savo   itakoje   jaunima   buvo   atskleistos   ankstes-
niuose  darbuose,-  todel  i   §i   klausima   nebuvo  gilinamasi.   Be  to,   disertanto   nuomone,   Sis
klausimas  tyrinetinas  atskirai.

Djsertantas    pripazino,   kad   jis    per   ma¥ai    skyre   darbe    demesio   vietiniu   valdzios
organu  veiklai,   akcentuodamas   partijos   ir  vyriausybes   didziules  pastang.as   ir   priemones,
ple6iant  liaudies  §vietima.  Del  priekaisto,  kad  nepakankamai  paaiskinta,  kodel  18°/o  moki-
nine,   baigusiu   astuonmete   mokykla,   netgse  niokslo   toliau,   disertantas   pripazino,   kad   Sio
reiskinio  priezastis  reikejo  geriau  nu5viesti.

Oficialtis   ir   neoficialtis   oponentai   pripazino,   kad   A.   Bendziaus   disertacija   yra   ver-
tingas  ina§as  i  tarybini  istorijos  moksla  ir  sitile  j?  i§leisti  atskira  knyga.

Neoficialus   oponentas   pedag.   in.   dr.   L.   Jovai§a   pastebejo,   kad   A.   Bendziaus   dak-
tarine   disertacija   yra   Lietuvos   TSR   liaudies   Svietimi)    1940-1970   in.   istorija.   Pedago-
gikos  mokslng  tyrinetojams  ji  labai  reikalinga

P.   Zostautaite

Konstantinas   S urb I y s,  Lietuvos   Komunistu  partijos  veikla,  formuojant  ir  vystaiit
respublikos  socialistine  darbininku~  klase  (1940-1965  in.)t

Darbininkng   klases  ir  jos  avangardo -Komunistu   partijos-vadovaujantis  vaidmuo,
pertvarkant   visuomene   komunizmo   pagrindais,   yra   vienas   is   pagrindiniu   socialistines
raidos   desningumu.  Mokslinis  darbininkng   klases   formavimosi   ir  vystymosi   bei   jos  vaid-
mens   isnagrinejimas   yra   labai   reikalingas   ir   aktualus,   turi   didele   teorin?   ir   praktine
reiksme.  Sio  darbo  savo  disertacijoje  ir  emesi  K.  Surblys.   .

Disertacija   susideda   is   ivado,   penkiu   skyriu,   isvadu   ir   priedu.   Darbo   uzdavinys-
atskleisti   Lietuvos   Komunistu   partijos   vadovaujanti   vaidmeni,   nuver€iant   burzuazijos
viespatavim?,   itvirtinant   proletariato   diktattlr?,   sukuriant   prielaidas   socialistines   darbi.
ninkng   klases   formavimuisi   ir   vystymuisi,   isai§kinti   pagrindinius   struktdrinius   pasikei`
timus  respublikos   darbininku   klases  sudetyje  ir   Komunistu  partijos   itaka   tan  procesui,
parodyti   partining   organizacijng   darbo   formas   ir   metodus,    keliant   bendraji    darbininkt!
klases   i§silavinima   ir   kulttirini-technini   lygi,   taip   pat   jos   materialine   gerove,   apibend-
rinti   respublikos   partines   organizacijos   darba,   itraukiant   darbininkus   i   visuomenine-
politine  veikl?.

Siems   klausimams   nusviesti   darbo   autorius   panaudojo  marksizmo-leninizmo   klasikng
veikalus,  TSKP  jr  LKP  paskelbtus  dokumentus,  periodine  spauda.

!vade  pateikta  temos  istoriografine  apzvalga.
Pirmajame   disertacijos   skyriuje-„Lietuvos   KP   kova,   sukuriant   pagrindines   prie-

laidas   respublikos   socialistinei   darbininku   kiasei   formuotis   ir   vystytis"-analizuojamas
burzuazines   valdzios   nuvertimo   ir   proletariato   diktattiros   ivedimo   procesas.   Autorius
r!urodo,   kad   proletariato   dikta[tii.os   ivedimas   1940-1941   metais   apeme  kelis   momentus.
Svarbiausi   i§   ji!   buvo:   burzuazijos   pasalinimas   i§   valdzios,   Liaudies   vyriausybes   suda-
rymas,   valstybes   aparato   demokratizacija,   kai   kurii!   orgam!   darbo   turinio   pakeitimas,
naujq   organi!   sudarymas,   darbininki!   organizacijng   itakos  visose   politinio   gyvenimo   sri-

t   K.   3.    Cyp6jlHc,   J|c;flTe7IbHocTb   KIT   JIHTBI]I   no   ¢opMHpoBaHHlo   H    pa3BHTHro   co-
istorijos   daktaro   laips-

#LHoaH#jcsTeHr¥::¥j::° 6]?I:?:::° #:Lasct;abjE:SHyv6.nHKKaHps(j£:°T:?v6e5rsri::)t'as,   v.,    | 973,    masinrastis,
390  p.
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tyse   padidejimas.   Liaudies   Seimo   deklaraciios   ir   Konstitucija   juridi§k.ai   itvirtino   prole-
tariato   diktattir?.   Pagrindines   gamybos  priemones  pavertus   valstybes   nuosavybe,   darbi-
ninkif   klase   tapo   politi§kai   ir   ekonomi5kai   `'iespataujanti,   vadovaujanti   klase   visuome-
neje  ir  gamybos  organizavime.

Darbe   parodyta,   kaip   LKP   vado\Javo   socialistinei   revoliucijai,   kaip   stiprino   darbi-
ninku  klases  vadovaujanti  vaidmeni.  Pabreztas  pro fs?jungng  vaidmuo,  vykdant  nacionali-
zacij?,   itraukiant   darbil]inkus   i   gamybos   valdym?`      ugdant   jng   iniciatyv?   ir   aktyvuma.
Taip   pat   nusviestas   komjaunimo   org.anizacijos   vaidmuo,   demokratizuojant   visuomenini
ir   politini   gyvenim?.   Disertantas   nemaza   demesio   paskyre   auk§6iausiuju   ir  vietining   vat-
c[Zios   ir   valdymo   orgaiiu   suda.rymui,   kadrq   parengimui   is    darbininkl!   ir   darbo   vals-
tie6iq  tarpo.

Autorius   atskleide   pagreitintos   industrializacijos   veiksnius,   pabreze,   jog   respublikos
ir!dustrializacijai   buvo   palankios   s?l`ygos.   Disertantas   nurode,   kad   po   karo   atkurti   tiki
ldbai  padejo  kitos  respublikos.

Gana   pla€iai   nu§viestas   darbininkng   klases   vaidmuo,   pertvarkant   respublikos   Zemes
tiki   socialistiniais   pagrindais   ir   itraukiant   vaistie6ing   mases   i   socializmo   ktirim?.

Antrajame   skyriuje-„LKP   veikla,   didinant   ir   telkiant   darbininkt!   klases    eiles"-
duota   gili   moksline   LKP   priemonit!,   konsoliduojant   darbininkt!   kolektyvus,   analize,   at-
skleisti  darbininkq  klases  augimo  Saltiniai.  Parodytas  darbininki!  klases  strukttirinis  ivai-
rumas,   daugelio   priva6iasavininki§ka   psichologija,   irodyta,   jog   del   to   darbininkt!   kolek-
tyvt!   konsolidavimas,   jt!   auklejimas,   kova   su   praeities   liekanomis   jt!   samoneje   buvo   la-
bai  sudetingas  dalykas.

Disertacijoje  a[skleisti  strukttiriniai  poslinkiai  ir  pakitimai  darbininkt!  klases  geogra-
fijoje.

Tre6iasis  skyrius-,,LKP  kova  uZ  darbininki!  klases  kulttirinio-techninio  lygio  ir  ma-
terialines  geroves  kilima",-turtingas  faktiniis  medziagos  ir  idoming  mokslining   apibendri-
nimng   apie   LKP   priemones,   keliant   respublikos   darbininki!   klases   kulttirini-technini   lyg.i
ir  materialine  gerove.

Kaip   teigia   autorius,   darbininkng  klases   g.ausumas,   koncentracija,   kulttirinis-techninis
lygis,   organizuotumas,   susitelkimas   bei   strukttira   priklauso   nuo   liaudies   rikio   Saki!   in-
ttustrinio  i§sivystymo  lygio.

Ketvirtajame   skyriuje-„LKP   vaidmuo,   vystant   darbininkt!   klases   gamybini   akty.
vuma"-nagrinejamas   LKP  darbas,  ple€iant   darbininku   klases   gamybini   aktyvuma,   nu-
Sviestas   socialistinio   lenktyniavimo   oi-ganizavimas,    darbininku    technines   ktirybos   vys-
tymas  ir  jng  itraukimas  i  gamybos  valdyma.  Autoriaus  nuomone,  socialistini  lenktyniavim4
nulem6   objektyvtis   ir   subjektyvds   i aktoriai.   Atskleisti   pirmt!jng   pokario   meti!   sunkumai,
trtikumai  ir  LKP  priemones  jiems  pa§alinti.   Parodoma,  kad   dar  iki  pramones  nacionali-
zacijos   darbininku   komitetai   padejo   kontroliuoti   admiliistracijos   veikl?   ir   aktyviai   daly-
vavo,  nacionalizuojant  imones  bei  bankus.

Penktajame  skyriuje-„LKP  veiklos   pagrindines   kryptys,   stiprinant   darbininkng   kla-
ses   vaidmeni   respublikos   visuomeniniame-politiniame   gyvenime"-parodoma,   kaip   dar-
bininkai   aktyviai   dalyvavo   DZD   Tarybl!,   teismo   organu   darbe,   partining   ir   komjaunimo
organizacijng   vidaus   gyvenime.   Gama   pla6iai   nu§viesta   LKP   veikla,   didinant   pro fs?jun-
gu   aktyvum?,   itraukiant   darbininkus   i   valstybining   uzda\J.iniq   sprendima.

K.   Surblys,   i§nagrinejg.s   ilga   istorini   lalkotarpi,   apibendrintai   atskleide   partijos   po-
Iitikos,   formuojant   ir   vystant   socialistine   darbininkng   kl2`se,   esme,   nu§viete   specifinius
darbininku    kolektyvng    konsolidavimo    ypatumus,     parode    btidingus     darbininkng    klases
sudeties    pakitimo    bruozus,   jt!    reik§me    tolesniam   darbininku    aktyvumo    ir   iniciatyvos
augimui.

K.  Surblio  disertacija  teigiamai  ivertino  oponentai.  Jie  pazymejo  problemos  aktualu-
ina  ir  autoriaus  sugebejima   analizuoti  gausia  dokumentine  medziaga,   saugoma   atitinka-
mng   archyvng   fonduose   ir   respublikos   istaigng   ir   pramones   imoning   einamuosiuose   archy-
vuose.  Pasirinktngjng  klausimu  mokslinis  nagrinejimas  parode,  koki  darba   atliko  LKP,  va-
dovaujama   ir   padedama   TSKP   CK,   aukledama   ir   formuodama   respublikos   socialistine
darbininkng  klase,  viena  i§  daugianacionalines   TSRS   darbininku  klases   btirii!.   K.   Surblys
parode  vadovaujanti   partijos  vaidmeni,   alskleide  jos   darbo   formas   ir  metodus.   Sis  tyri-
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nejimas  yra  didelis  !na§as  ne  tik  i  Li:tuvos  TSR,  bet  ir  i  TSRS   darbininkng   klases  isto-
riografij?.

Oponentai  parei§ke  disertantui  ir  kritiniu  pastabng.
Prof.   K.   Navickas   pastebejo,   kad   trtiksta   darbininku   klases   kiekybines   ir   kokybines

sudeties   socialistines   revoliucijos   isvakarese   ir   isvadavus   Lietuv?   is   hitlerinii!   okupantL!
1944-1945  metals  konkretesnes  charakteristikos.  Taip  pat  suabejojo  disertanto  pateiktais
duomenimis   apie   paveldeta   i5   burzuazines   santvarkos   bedarbing   skai6iu.   Jis   nesutiko   sii
disertanto  teiginiu,    kad  galutine  socializmo  pergale  Liet-uvoje  buvo  pasiekta  rie  iki   1951
meti!,  o  tik  1952  metais: Lietuvos  TSR  Auk§6iausioji  Taryba   1951 in.  gruodzio  26 d.  priem±
nauja  Lietuvos  TSR  Konstitucij?,  kuri  skelb6, kad  Lietuvoje  socializmas  jau  laimejo.1952
metal  buvo  baigiamieji   socialistiniu   pertvarkymq   metai.   Prof.   K.   Navicko   nuomone,   ne-
tiksliai  apskai6iuotas  darbininkng  lyginamasis  kiekis  partijoje.  Reikejo  priskai6iuoti  ir  tuos
partijos   narius,   kurie   buvo   darbininkai,   bet   ilgainiui   i§   darbininkng   virto   tarnautojais.
Oponentas  suabejojo,   ar  teisinga  tvirtinti,  kad   darbininku  klases   gretas  respublikoje  pa-
pilde   nemaza   tokit!   Zmoning,   kaip   buvg   fabrikantai,   prekybininkai,   stambtis   namu   savi-
ninkai,    valdininkai.    IS    tikrt!ji!    Si    Zmoniu    kategorija    sudare    labai    nezymu    element<?
darbininkng   klaseje.

Prof.   S.  Vansevi5ius  pasteb6jo,   kad  visi   nuopelnai,   kuriant   socializma,   labai  mecha-
nizuota   socialistini   Zemes   riki   ir   materialine-technine   komunizmo   baze,   priskiriami   tii{
darbininkng  klasei,  o  nurieigiamas  kitng  darbo  Zmoniq  vaidmuo.

Antrajame   disertacijos   skyriuje     neparodyti   buvg   sunkumai,   trtikumai   ir   padarytos
k]aidos   tiek   darbininkt!   klases,   tiek   partining   organizaciju   veikloje.   Viskas   nusviesta   tih'
i§   teigiamos   puses.   Gana   smulkiai   atskleisti   Tarybq   darbo   trtikumai,   ta6iau   pasigen-
dama  jng  priezas6it!  nurodymo.

Vilniaus  inzinerinio  statybos  instituto  TSKP  istoriios  katedros  atsiliepime  nurodoma,
kad   ne  visos  problemos  darbe  nu§viestos  vienodai,   kai  kurios   i§  jng   labai   konspektyvios.
palyginus    su    kitais    skyriais.    Perdaug    glaustas,    pavyzdziui,    skyrius    apie    darbininki!
klases   itraukima   i   respublikos   visuomenine-politine   veikl?.   Kolektyvinis   oponentas   pa-
stebejo,   kad   istoriografineje   dalyje   reikejo   perzvelgti   ir   daugiau   ar   maziau   susiiusias
su   autoriaus   analizuojama   probiema   disertat`i]as.   Tai   btitu   padeje   giliau   atskleisti   res-
publikos  darbininkng  klases  istorija.

Atsakydamas  i  oponentng  pastabas,  disertantas  su  kai  kuriomis  jt!  sutiko,  bet  del  kai
kuriu   ir   diskutavo.   K.   Surblys   nurode,   kad   visuose   disertacijos   skyriuose   visu   pirma
norejo   i§ai§kinti   teigiamas   darbininku   klases   ir   jos   avangardo   veiklos   puses,   parodyti
tos   ivairiapusi5kos   veiklos   rezultatus.   Ta€iau:   nu§viesdamas   ivairius   darbininku   klases
ir   Komunistu   partijos   veiklos   aspektus,   disertantas   minejo   ir   buvusius   tuo   metu   sun-
kumus  bei  trtikumus.

K.   Surblys   nurod6,   kad   apie   nedarbo   panaikinimo   problems   yra   ra59   daugelis   res-
publikos   istoriki!,   pateikdami   5iuo   klausimu   skirtingus   duomenis.   Disertantas   pasinau-
dojo   H.   Sadziaus   duomenimis   Pabaltijo   respubliku   istoriku   mokslineje   konferencijoje.

Disertantas,  sutikdamas  su  oponento  prof .  K.  Navickio  nuomone,  kad  esminiai  socia-
listiniai   pertvarkymai   Tarybu   Lietuvoje   buvo   ivykdyti   iki   1951   metng   pabaigos,   nurode,
kad   partijos   gyvenimas   turi   tarn   tikru   savitumu.   Svarbia   viet?   partijos   gyvenime   uZ-
ima   suvaziavimai,   kurie   apibendrina   tarn   tikr?   partijos   gyvenimo   etapa,   nustato   veik-
los   gaires   atei5iai.   Lietuvos   KP   VII   suvaziavimas,   ivykes   1952  in.,   kaip   tik   konstatavo
socializmo   pergale   respublikoje,   jo   nutarimai   ir   buvo   partijos   veiklos   pereinamuoju   is
kapitalizmo  i  socializma  laikotarpiu  riba.

K.  Surblio  disertacija,  kaip  pripazino  oponentaj,  yra  vertingas  inasas  i  tarybine  isto-
riografij?.

N.  K u n c y t e



Ko n I e r e n c i j o s,  p a s i t a r i in a i,  s i in p o z i u in a i

SENIEJI  LIETUVIU  TIKEJIMAI

1973   in.   vasario   27-28   d.   Vilniuje   ivyko      LTSR   Ateizmo   muziejaus   organizuota
moksline   konferencija   tema   „Senieji   lietuviu   tikejimai   naujausii!   tyrinej.imng   Sviesoje".

Konferencijoje   perskaityta   11   prane§imu,   kuring   autoriai   -   archeologai,   etnografai,
istorikai,  medikai,   tautosakininkai:   ist.  in.   dr.   R.   Rimantiene   („Akmens   amziaus   ZmoniE
tikejimas   (del  tikej.imng  kilmes)"),  prof.  Z.  Slavitinas   („Pirmyk56iq  liaudies  religiniq  vaiz-
diniu  raidos  problemos"),  prof.   P.  Dunduliene   („Zeme  ir  jos  dievai"),  ist.  ni.   dr.   R.  Ku-
likauskiene   („Mirusiuju   deginimo   paprotys   Lietuvcje"),   fil.   in.   k.   S.   Skrodenis   („Kupo-
liq   arba   Joninit!   5vente   ir  jos   prasme"),   biol.   in.   dr.   E.   Simktinaite   („Senujq   tikejimt!
elementai   liaudies   medicinoje"),   asp.   J.   Trinktinas    („Zyniai   senoves   baltu   visuomene.
je"),  prof.  J.  Jurginis   („Pagonybes  relikLai  Lietuvoje  pc.  jos  sukrik§6ioninimo"),   R.  Gied-
riene   („Senngju   lietuvii!   tikejimi!   atspindziai   XIX   a.   pabaigos-XX   a.   kaimo   kapinese")>
asp.   I.   Cepiene   („Senngjq   tikejimi!   atspindziai   vestuvinese   apeigose"),   ist.   in.   k.   V.   Ur-

Ravn]a[V[i€iT)S„).   (»Senqjng   tikejimng    reliktai   Lietuvoje    archeologijos    duomenimis        (xv|_
Tai   pirmoji   muziejaus   moksline   konferencija,   skirta   senngjng   lietuving   tikej.imif   istori-

jos  klausimams.  Jos  medziaga  bus  i§leista  atskiru  leidiniu.

`                 V.Urbanavi6ius

RSDDP  11  SUVAZIAVIMO  70-tj'JU  METINIU  SUKAKTIS

1973   in.   Iiepos   5   d.   ivyko   Lietuvos   TSR   Mokslq   akademijos   Istorijos   in-to   iskil-
mingas'Mokslines  tarybos  posedis,  skirlas  RSDDP  11  suvaziavimo  septyniasde§imtme6iui
pamineti.   Posedi   izanginiu   Zodziu   atidare   in-to   direktorius   ist.   in.   dr.   8.   Vaitkevi-
a i u s.

RSDDP   11  suvaziavimas,  pazymejo  j.is,   suktirgs  bolsevikng  partije,   socialistines  revo-
liucijos   ir   proletariato   diktattiros   partij3,   turejo   didziule   itaka   darbininki!   kovos   raidai,
revoliucines   internacionalines   krypties   stiprejimui   socialdemokratiniame   judejime   Lietu-
voje.

Sios  krypties   atsto`'ai  pasisake  uZ  vieiiybe  su  Rusijos  revoliucinemis   darbininkng  or-
ganizacijomis,  buvo  pasiryzg  bendrai  veikti.

Lietuvos   revoliuciniai    socia!demokratai,   vykstant   klasing   kovai,   isisavino   bol§eviz-
mo  pagrindus  ir  tapo   1918  in.  susiktirusios   Lietuvos   Komunistng   partij.os-kovinio   dar.
bininku  klases  avangardo  -  organizatoriais.

Pranesima   „RSDDP   11   suvaziavimas   ir   jo   istorine   reik§me"      perskaite      instituto
v. in. b. ist. in. k.  A.  J e i r e in e n k a.  Pranesime  buvo  parodyta  Sio  suvaziavimo  ir  RSDDP
iktirimo  reiksme  Rusijos  bei  tarptautiniam  revoliuciniam  procesui.

IS   nedideles   pogrindines   organizacijos   ji   virto   galinga,   susitelkusia,   beveik   penkia-
milijonine   komunistng   armija   -   pirmosios   pasaulyje   socialistines   valstybes   valdan6i?ja
partija,  tarybines  liaudies,  kurian€,ios  komunizm3,  vadove.

A.T.

KONFERENCIJA  RSDDP  11  SUVAZIAVIMO  70-MECIUI  PAZYMETI

1973  in.  gruodzi6  21   d.  Partijos  istorijos  in-to  prie  Lietuvos  KP  CK   (toliau  -  PII)
saleje   ivyko   moksline   konferencija,      skirta   Rusijos   socialdemokratu   darbininku   partijos
11   suvaziavimo   septyniasdesimtme6iui   pazymeti.   Konferencija   organizavo   PII   ir   Lietu-
vos  TSR  MA  Istorijos  in-tas.

Konferencija   atidarant,   izangini   Zodi   tare   PII   dii.ektorius   Romas   S armaitis.
1§   viso   konferencijoje   buvo   perskaityti   4   pranesimai.   Judita   Komodaite   (PII)

prane§ime  „Socialdemokrati!  organizacij.os  Lietuvoje  RSDDP   11  suvaziavimo  laikotarpiu"

196



apzvelge   „Iskros"   ir  V.   Lenino  veikalng   paplitima,   svarbiausius   RSDDP   veiklos   bruozus
Lietuvoje   XX   a.   pradzioje,   Lenino   idejng   itaka   to   meto   Lietuvos   socialdemokratu   par[i-
jos   spaudai,   vietining   nacionalining   socialdemokratu   organizaciji!   veiklai.   Vytautas   M e r-
kys    (MA   Istorijos   in-tas)    prane§ime   „RSDDP   11   suvaziavimas   ir   lietuvit!   nacionali-
nio   i§sivadavimo   klausimas"   sustojo   prie   lietuvit!   nacionalinio   judejimo   periodizacijos,
leninines   nacionalines   programos   reiksmes   antruoju   §io   judejimo   -   kapitalizmo   per-
augimo     i     imperializmo     stadij.?-laikotarpiu.     Konstantinas     Navickas      (Vilniaus
V.  Kapsuko  un-to  TSKP   istorijos  katedra)   savo  prane§ime  „TSKP  nacionaline  politika..
svarbiausia   d6mesi   sutelke   leninines   nacionalines   politikos   raidos    analizei,   pla€iausiai
sustodamas   prie   pagrindiniu   TSKP   uzdavinit!   nacionalining   santykii!   srityje   i§plestines
komunizmo   statybos   laikotarpiu.   Sofronijus   Lopajevas    (Vilniaus   Aukstosios   parti-
nes   mokyklos   T.SKP   istorijos   katedra)   pranesime   ,,Komunistng   partija   isvystytos   socia-
1istin6s   visuomenes   prje§akyje"    pabr€Ze   TSKP    vadovaujanti   vaidmeni    ekonominiame.
kulttiriniame  ir  politiniame  gyvenime,  kuriant  komunisting  visuomene.

Istorijos   in-to   direktorius   Bronius   Vaitkevi6ius   savo   kalboje,   pasakytoje,   bai-
giant   konferencija,   apibendrino   svarbiausius   konferencijos   darbo   rezultatus.

Konferencijos    pranesimai    buvo    paskelbti    leidinyje   „Internacionalizmo    keliu"    (V.,
1973,119  p.,  300  egz.).

V.M.

Moksliniai   ry§iai

1973  in.  sausio  30-vasario  2  d.   Istorijos   in-te  sve6iavosi  TSRS  MA  tikrasis   narys,
TSRS   MA   Visuotin6s   istorijos   in-to   direktorius,   Tarptautinio   istoriki!   komiteto   prezi-
aentas   E.   Zukovas,   atvykes   susipazinti   su   istorijos   mokslo   btikle   Lietuvoje.

11.1.  E.  Zukova  prieme  LKP  CK  pirmasis  sekretorius  A.  Snie6kus.  Pokalbyje  dalyvavo
LKP   CK  Mokslo   ir   mokymo   istaigu   skyriaus   vedejas  A.   Rimkus,   Istorijos   in-to   direk-
tcrius  8.  Vaitkevi6ius.

11.2   E.   Zukovas   susitiko   su   Istorijos   in-to  vadovybe   ir   sektorii!   vadovais.
Akademikas   i§kele   klausima   del   istoriku.      studijuojan€ing   Lenkijos   LR  .istorija,   gru-

pes    suktirimo    institute,    supazindino    su    1975    in.    Kalifornijoje   ivyksian6io    Pasaulini.`t
istorikl2  kongreso   (XIV)   programa.

***

1973  in.  vasario   7-15   d.   Istorijos   in-to  Archeologijos   sektoriuje   lankesi   TSRS   MA
Archeologijos  in-to  j.  in.  b.,  biol.  in.  k.  V.  Danil€enko.  Mokslininke  tyre  osteologine  me-
dziaga  i§  ivairing   archeologining  paminkll!:  7  akmens  amziaus  stovyklng   Sventojoje  ir  dau-
gelio  Zemaitijos,  Uznemunes  bei  Auk§Laitijos  piliakalniu,   nustate  naminii!  ir  medziojamng
gyvuling  rti5is  ir  jt!  santyki  atskiruose  paminkluose.

***

1973   in.   vasario   14   d.   Istorijos   in-te   apsilankes   TSRS   MA      TSRS   Istorijos   in-to
TSRS   uzsienio   politikos   sektoriaus   vadovas   ist.   in.   k.   J.   Sipolis,   atvykes   aptarti   moks-
linio   tyrimo   koordinavimo   reika!u,   susitiko   su   8.   Vaitkevi6iumi,   M..   Ju€u,   H.   Sadziumi,
V.  Morkrinu;   i§kele  klausima  del   TSRS-Lenkijos  santyking  tyrinejimo  svarbos.

***

1973   in.   vasario   23-28   d.   Istorijos   in-to   Etnografijos   sektoriuje      lank6si   Latvijos
MA   Istorijos  in-to  v.  in.   b.,   ist.  in.   k.  M.   Slava,  vadovaujanti   „Pabaltijo   istorinio-etno-
grafinio  atlaso"  skyriaus  „Drabuziai"   parengimui.  Ji  perzitirejo  ist.  in.  k.  M.  Mastonytcs
ir   j.   in.   b.   V.   Kulikauskienes   parengtus   Siam   darbui   Zem6lapius   ir   tiriam?ji   tekst?   bet
suderino  kitus  Pabaltijo  tautng  drabuzitj  tyrinejimo  klausimus.
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***

Tuo   pa6iu   tikslu   1973   in.   vasario   24-28   d.   Istorijos   in-to   Etnografijos   sektoriuje
lankesi   Latvijos   valst.   un-to   Istorijos-filosofijos   fak-to   doc.   ist.   in.   k.   I.   Leinasare,   va-
dovaujanti   §io   atlaso   skyriaus   „Zemdirbyste"   parengimui.   Ji   taresi   su   temos   vykdyto-
jais  ist.  in.  kandidatais  A.  Vy§niauskaite,  V.  Miliumi,  R.  Merkiene.

.t.           *           *

1973   in.   balandzio   12-13   d.   Estijos   valst.   etnografijos   muziejus   Tartu   mieste   su-
organizavo  XV  moksline  konferencija.,   skirts   etnografines  medziagos  rinkimo  metodikai.
Konferencijoje   dalyvavo   estu   etnograjai   ir   muziejininkai,   1atvil!,   lietuvil!,   Maskvos,   Le-
ningrado   etnografu   atstovai,   §eimininkng   talkininkai   -   etnografines   medziagos   rinkejai.
Konferencijos  metu  buvo  perskaityta   12  prane§imng`  jng  tarpe  Instituto  v.  in.  b.  ist.  in.   k.
V.   M i li a us   „Lietuviu   etnografng   medziagos   rinkimo   metodika",   premijuoti   muziejaus
talkininkai.   Be   to,   dalyviai   buvo   supazindinti   su   Etnografijos   muziejaus   fondais   ir   ju
tvarkymu,   pademonstruoti  3  filmai   (Talino   kino  studijos   apie  ugro-suomiu  kiimg  ir   §ei-
mininku  -apie  estng   ir  Leiiirigrado   srilies  vepsng   luotng   dirbima).   Prane§imu   tezes   buvo
paskelbtos  atskiru  leidineliu.

***

1973  in.  balandzio  26-27  d.   Rygoje  ivyko  Latvijos  TSR  MA   Istorijos  in-to  or.gani-
zuota   konferencija,   skirta   1972   in.   archeologiniu,   etnografinit!   ir   antropologiniu   tyrine-
jimu   rezultatams   aptal.ti.   Be   Latvijos   TSR   MA   ir   muzicj-q   dat.buotoju,   konferencijoje
dalyvavo   Tartu   etnogrflfijos   in-ilziejaus   direktorius   A.   Petersonas   ir   Lietuvos   TSR   MA
Istorijos   in-to   arclieologijos   sektoriaus  vadovas   A.   Tau[avi6ius.   I{onferencij.oje   buvo   per-
skaityti  7  prane§imai  archeologine  tematika,  2  pranesimai  is   antropologijos,   I  -  numiz-
matikos  ir  10  -  i§  etnografijos.

Archeologiniai   tyrinejimai,   ypa6   Rygos   HES   statybos   rajone,       buvo   itin   pla6ios
apimties.   Jie   1972   in.   dave   daugiau   kaip   5000   arcj`ieoioginiu   radining,   neskaitant   kerami.
1{os,   osteologines   medziagos   ir   kitng   radiniu.   Todel   prane5imai   informavo   tik   apie   kelis
tyrinetus   objektus.   Keletas   prane§imu   buvo   apibendrinamojo   pobtidzio   ir   is   dalies   liete
jr  mtist!  respublikos  senosios  istorijos  problemas.

IS  ju  pirmiausia  paminetinas  Latvijos   I`SR  MA   Istorijos  in-to  v.  in.  b.  R.  Denisovos
pranesimas   „Baltng   gentys   in.   e.   I   ttikstantmetyje   (antropologiniais   duomenimis)".   Pra-
ne§eja  teigia,  kad   lietuviu,   latvlu.   ir   prtist2   antropologiilis   tipas   yra   labai   artimas   ir   sla-
vams,   gyvenusiems   Moztiruose   bei   dideleje   dabar`iines   BTSR   teritorijos   dalyje.   Tai   pa-
tvirtina,   prane§ejos   nuolnone,   1ingvistng   ir   archeologu   teiginius,   kad   §iose   srityse   slavai
asimiliavo   baltus.   Kalbedama    apie   Lietuvos   antropologine   medziaga,   prane§eja   paste-
bejo,   kad   Kauno   apylinkese  in.   e.   pradzioje   gyvene   aukstai5iu   proteviai   (palike   Eiguling,
Sargenu,   Ver§vng   kapinynus)    antropologiniu   pozitiriu   labai   skyresi   nuo   kaimynining   jot-
vingii!,   Zemai€ing  ir  kitng  juos   supusiu  gen€iu   proteving.   Savo  tyrinejimu   duomenis   R.   De-
nisova   numa6iusi   paskelbti   rnonografijoje,   kuri   Sing   metu   pabaigoje   iteikiama    spaudai.

Latvijos   TSR   istorijos   r]1uziejaus   bendt-adarbio   V.   Urtano   pranesimas   „Miestas   ir
kaimas   Latvijos   teritorijoje   ankstyvojo   feodalizmo   epochoje"   buvo   skirtas   miesti!   kil-
mes   Rytng   Pabaltijyje   problemai.   Prane§ejas   pateike   daug   duomem2   apie   amati!   ir   pre-
kybos   issivystyma   Dauguvos   pakrantese   XI-XII   a.      Prane§ejas   teigia,   kad   prie   §io
svarbaus   tranzitines   prekybos   kelio   tuo   metu   §alia   piliakalning   i§augo   stambios   gyven-
vietes,   kuring   fikinis   gyvenimas   buvo   pana§us   i   to   lneto   miestng.    Todel,   jo   nuomone,
Daugmalg,  Jersika  jr  pana§ius  centrus  galima  vadinti  miestais.

A.   Tautavi6iaus   prane§imas       „Lietuvos   TSR   piliakalniai    (archeologinio   Zvalgymo
duomenimis)"    supazindino   konferencijos   dalyvius   su   btidingiausiais    Lietuvos   piliakal-
rtil!    bruozais.

***

1973   in.   geguzes   8-12   d.   Istorijos   in-to   etnografng   sve5ias   buvo   Kuopio   muziejaus
{Suomija)    direktorius   Ivlatis    Riasenenas    (Matti    Rasarien).       Sve5ias    uzsiima    suoming
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ir   kaimyniniu   tautng   naminio    alaus   ir   kitng   is    g.rddu   pagamintng    bealkoholinit!    gerimi+
tyrinejimu,   tad   ir   Lietuvoje   5iais   klausimais   rinko   palyginamaja   medziaga.  M.   Riasene-
nas   taip   pat   apzitirejo   Lietuvos   TSR       Istorijos   ir   etnografijos   muziejaus   ekspozicija
ir   etnografinius   fondus,   Parodu   rtimuose   -   lietuviq   taikomosios   dailes   paroda.   Kaune
sve6iui   buvo   aprodytos   M.   K.   Ciurlionio   Dailes   muziejaus   ekspozicijos,   Liaudies   menrj
skyriaus   fondai,   piljes   griuvesiai,   A.   Zmuidzinavi6iaus   memorialinis   muziejus,      Vitraz{)
ir  skulpttiros   galerija,   o  Trakuose  -  pilis   ir   Istorijos  muziejaus     karaimu     ekspozicija.
Istorijos  in-to  etnografams  M.   Riasenenas  papasakojo   apie  etnografini   darb?   Suomijoje.
Sve5iui   buvo   iteikta   in-to   etnografiniu   knygng   bei   straipsning   atspaudl!.

***

1973  in.  birzelio   12-27  d.  mtisng  institute  lankesi  VFR  Heseno  kra§to  archyvo  moks-
line   bendradarbe,   Marburgo    archyvistu   mokyklos   destytoja,    filos.   in.    dr.    Inga   Auer-
bach.   Vilniuje   ji   rinko   medziaga   tema   „Pravoslavng   publicistika   reformacijos   metais".

***

1973   in.   birzelio   18-26   d.   Institute   lankesi   Kolumbijos    (JAV)    in-to   profesore,   ar-
chyviste   Patricija   Kenedi   Grimsted.   Jos   atvykimo   tikslas   -   rinkti   duomenis   apie   Lie-
tuvos   TSR   archyvng   bei   rankrastynng   fondus   rengiamai   bibliografijai   ir   medziag?   apie
Rusijos  imperijos  uzsienio  politik?  XIX  a.  pradzioje.

***

1973  in.  rugsejo   10  d.   Istorijos  in-te   lankesi   Kazachijos   TSR  M.   Auezovo   LiteratL-i-
ros   ir   memo   in-to   Fono-foto-kino   skyriaus   vedeja   U.   Subchanberdina.   Ji   susipazino   su
Fotografijos   ir   reprografijos   laboratorijos   organizavimu   ir   darbu;   Etnografijos   sekto-
riuje  konsultavosi  del  fototekos  tvarkymo.

***

1973   in.   rugsejo   11-12   d.   Zurnalo   „Voprosy   istorii"   publikacijng   skyriaus   vyr.   re-
daktore   N.   K.   Strelkova       Istorijos   in-te   susitiko   su   sektoriu   vadovais   ir   moksliniais
bendradarbiais  ir  aptare  bendradarbiavimo  Zurnale  klausimus.

***

1973  in.  rugsejo  24-30  d.   Leningrade  \.yko   tarybining  ir   lenkng   istorikng   konferencija,
skirta  problemai  „Kulttiriniai  rysiai  tarp  Lenkijos,  Rusijos,  Ukrainos,  Baltarusijos  ir  Lie-
tuvos   renesanso   laikotarpiu".   Buvo   perskaitytas   31   prane§imas.   Nemaza   pranesimng   lie.
te  Lietuvos  istorijos   klausimus:   prof.  J.   Tazbiro-„Socialines   ir  teritorines   reformacijos
paplitimo   sferos,   ypa6   Lietuvos   Didziojoje   Kunigaik§tysteje   ir   rusng   Zemese",   ist.   in.   k.
G.   Golenen6enkos   ir   prof.   J.   Ochmanskio   prane§imai    apie   Lietuvos   Didziosios   Kuni-
gaikstystes   studentus   Krokuvos   universitete   XV   ir  XVI   a.   pirmojoje   puseje,   ist.   in.   k.
M.   By6kovos-,,Bendrosios   Rytt!   Europos   valdan6il£jif   dinastijng   genealogining    legendk
tradicijos  XVI   a.",  prof.  J.  Bardacho-„Lietuvos  statutai  -renesanso  teisines  kultdrot
rei§kiniai",   ist.   in.   k.I.   Starostinos-„1468   in.   Kazimiero   teisynas   ir   jo   reik§me   Lietu-
vos   Didziosios   Kunigaik§tystes   kodifikacijos   istorijai".   Sioje   konferencijoje   pranesimub
skaite  du   Lietuvos  TSR  MA   Istorijos   in-to   bendradarbiai:   akad.  J.   Jurginis-„Lietuvo:.`,
ra§tija   XVI   a.   ir   humanizmo   idejng   atsiradimas   spaudoje"   bei   ist.   in.   k.   I.   Luksaite   -
„Valstie6ing  klausimas  Lietuvos  publicistikoje  renesanso  epochoje".

***

1973   in.   spalio   8   d.-lapkri€io   2   d.   Institute   lankesi   Lenkijos   Mokslng   akademijos
[St°rsjv°es6££an-td°oxinmo.  bLi:::.vg:s.  €f. P::tkriissL3i%#ii.i   |939_|94o   in.,      pade[ies   pakitima;

Vilniuje,  atktirus  Tarybu  valdzia  Lietuvoje  1940  in.
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X.9   P.   Losovski   prieme   Istorijos   in-to   direktorius   8.   Vaitkevi6ius.
X.30   Instituto   Kapitalizmo   istorijos   sektoriaus   bendradarbiams   sve6ias   papasakojo

apie  Lenkijos  MA  Istorijos  in-ta,  jo  darb?;   pla6iau  nusviete  TSRS  ir  Centrines  Europos
istorijos   sektoriaus   at!ikt?   darb?,   jo   planus,   papasakojo   apie   savo   paties   tyrinejimus,
ruo5iamas   spaudai   knygas,   domejosi   Kapitalizmo   istorijos   sektoriaus    darbu,   pasisake
uZ  mokslining  ry5ing  ir  bendradarbiavimo  vystyma.

***

1973  in.  spalio   14-16  d.  Maskvoje  ir  spalio   17-22  d.  Leningrade  vyko  socialistiniq
Saliu  pedagogu  istoriku  V  simpoziumas,  kuriame  (i.alyvavo  ir  Vilniaus  Valstybinio  peda-
goginio   in-to   Visuotines   istorijos   katedros   vedejas   doc.   Z.   Pilkauskas.   Simpoziume   jis
perskaite    prane§ima    „Kova    su    burzuazine    ideologija,    destant    Lietuvos    TSR    istorija
bendrojo  lavinimo  vidurinese  mokyklose".

***

1973  in.   Iapkri6io   12-20  d.  buvo  atvykusi   Lenkijos  Mokslu   adad.emijos  Materialines
kulttiros   in-to   in.   b.   dr.   Hana   Venckovska    (Wigckowska),   tyrinejanti   Lietuvos   mezo-
lito  paminklt!  ry§ius  su   Siaur€.;s   Lenkijos  mezolito  bei   ankstyvojo  neolito  paminklais.     Ji
susipazino  su  atitinkama  medziaga  Istorijos  in-te  bei  mlziejuose.

a.**

1973  in.  Iapkri€io   19-21   d.  Maskvoje  ivyko  TSRS  MA  Istorijos   in-to  suorganizuota
istoriki!-agrarininki!  moksline  koriferencija  tema  „Pagrindines  socialistines  visuomenes rai-
dos  problemos  i§sivys6iusios  socialistiiies  visuomeiies  ktirimo  ir  komunizmo  statybos   lai.
kotarpiu".

Konferencijos  darbe  dalyva\-o  ir  pranesimus  skaite  keletas  Lietuvos  istorikng:   ist. in. k.
H.   Sadzius-„Socialistiniq      pertvarkymng       Tarybng   Lietuvos   Zemes   tikyje   tyrinejimai".
ist.   in.   k.   A.   Jefremenka-„Lietuvos   TSR   koltikit!   ir   tarybinit!   tikiu   gamybos   augimas
1949-1958  in.",   ist.   in.   k.   G.   Butkus-„Kolt]kiu   tarybq   organizavimas   ir  jng   darbo   pra-
dzia   Lietuvos   TSR",   N.   Kastanauskaite-„Kulttiros   raida   Tarybu   Lietuvos   kaime   i§si-
vys6iusios     socialistines    visuomenes    s?1ygomis     (1959-1970   in.)".    Be     to,    ist.   in.    k.
V.  Kabanovas   (Maskva)   apzvelge  darbus  apie  Zemes  tlkio  kolektyvizavima  Pabaltijo  res-
publikose,   Moldavijoje,   Vakaru   ,Baltarusijoje   ir    Vakart!   Ukrainoje.    Istoriografij?    5iuo
klausimu  jis  sitile  grupuoti  i  tris  laikotarpius:   1940-1955,1955-1965,1965-iki  §it!  die-
nng.   Ist.   in.   k.   E.   Laasi   (Talinas)   irodinejo,   kad   buozinio   tikio   kriterijumi   reiketng   laikyti
I-.ikio   prekingum?.   0   tai.   kaip   matyti   is   jo   pateiktu   duomenu,   Estijoje   leme   ne   Zemes
'plotas,   o   karvit!   skai€ius.   Ist.   in.   k.   A.   Ruusmanas   (Talinas)   teige,   jog   1940-1941   in.

pertvarkymai   Zemes   tikyje   buvo   socialistinio   pobtidzio.   Feodalizmo    liekanq   tuo   metu
Estijoje  jau  nebebuvo,   nes  jas  panaikino  dar  burzuazine  Zemes  reforma.

Konferencijoje  skaityti  prane§imai  bus  i§Ieisti  atskira  knyga.

***

1973  in.  Iapkri6io  29-30  d.  Rygoje  ivyko  Latvijos  TSR  MA  Istorijos  in-to  suorgani-
7,uota   moksline   konferencija,   skirta  `TSRS   M.A   nario koresp.   Latvijos   TSR   MA   akad.
Janio   Zu6io   80-me5iui   pamineti.   Konferencijoje   dalyvavo   Estijos,   Latvijos   ir   Lietuvos
istorikai.  Buvo  perskaitytas  ir  diskusijose  aptartas  prane§imas  apie  J.  Zu6io  ina§o  i  Lat-
vijos   miestng   tyrinejima  reik§me   (T.   Zeidas,   Ryga)   ir   12   prane§imu,   nagrinejan6ing   Rytq
Pabaltijo  miestt!  istorij?   feodalizmo  ir  kapitalizmo  epochoje.   Latvijoje   ruo§iamas   Rygos
miesto   istorijos   tritomis,   todel   puse  prane§imng   buvo   skirta   Rygos   istorijai.   1§   Lietuvos'konferencijoje   dalyvavo   ir   prane§imus   skaite   Istorijos   in-to   v.   in.   b.   akad.   J.   Jurginis

(„Magdeburgo   teise   Lietuvos   miestuose")    ir   j.   in.   b.   Z.   Kiaupa    („Vilniaus   ir   Kauno
vaitng  teisines  galios  raida  XV-XVII  amziais").
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Ekspedicijos

ARCHEOLOGINIU   PAMINKLtj  TYRINEJIMAI  1973  METAIS

1973   in.   respublikos   archeologinius   paminklus   tyr,inejo   Lietuvos   TSR   MA   Istorijos
in-tas,   VVU   Lietuvos   istorijos   katedra,   VVPI   TSRS   istorijos   katedra,      Lietuvos   TSR
Kulttiros   ministerijos   Moksline-metodine   kulttiros   paminklng   apsaugos   taryba,   Lietuvos
TSR   Istorijos-etnografijos   muziejus,   Kauno   Valstybinis   istorijos   muziejus,   Trakng   isto-
rijos  muziejus,   Kretingos,  Rok-i§kio  ir  Tel§iu  krastotyros  muziejai.   IS  dalies  buvo  tesiami
praejusiais   metais   pradeti   tyrinejimai,   tirti   taip   pat   ir   nauji   paminklai.   Kai   kurie   jng
baigti  tirti,  o  kiti!  tyrinejimai  bus  t?siami  da,r  sekan6iais  metals.

Buvo   tyrinejami   29   archeologiniai   paminklai   25   vietovese.   Tarp   jng-dvi   akmens
amziaus  stovyklos,  4  piliakallliai,  9  pilkapynai  ir  10  senkapil!.  Pilkapynuose  i§tirta   19  pil-
kapii!.    Pirma    karta    pokario   metals   tyrineti    i§    akmenng    krauti    pilkapiai-krtisnys~
Uznemunej.e    (Vilkiautinis,    Papiskes).   Senkapiuose   istirta    per    240   Zmoning   ir    daugiai]
kaip  50  Zirgu   kap.q.  Juose  surilikta
pirmiesiems   amziams.   V-VI   a.   r
Kukiu  senkapis.  Juos  papildo  in.  e.

pie  2200  radinil!.   1§   jng   keliasde§imt   priklauso  ni.   e.
iniu   nemaza   dave   Saugining   senkapis,   keliolika--
ttlkstantm.   antrosios  puses  radiiiiai   i§  Vilkiautinio.

Absoliuti   laidojimo   paminklu   radining   dauguma   priklauso   VIII-XIII   a.   XV-XVII   a.
kapi!  tyrineta   palyginti   nedaug   (Jutkiai,   Kukiai,   Visdergiai-Papelkiai).   Sio   laikotarpio
kapu  rasta  II-IV  a.  pilkapiuose   (Pajuostis,  Visdergiai -Papelkiai).

Ir   1973  in.   daugiausia   archeologining   paminklu   tyrineta   Siauliu   rajono   pietvakarine-
je   dalyje.

Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-tas   ir   Lietuvos   TSR   Kulttiros   ministerijos   istaigos
toliau   Zvalge   respublikos   archeologinius   paminklus,       isai§kino   daugeli    nezinomu   pa-
minklt!,  tikrino  Zinomngji2  btikle.

Zemiau  pateikiami  glausti  duomenys  apie  tyrinetus  paminklus.

I.  Akmens  amziaus  stovyklos

1.   Nida    (Neringoje).    Istorijos   in-tas   i   PV   nuo   Nidos   i§kase   bandomaji   30   m2
perkasa,   aptiko  kulttirini   sluoksni,   kuriame  gausu  virvelines  keramikos,   rasta   akmeniniu
kirving.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  dr.  R.  Rimantiene.
2.   S arnele   (Plunges  raj.).  Varduvos  L.Zpelkejusiame  slenyje   Istorijos  in-tas  istyr6

390  m2   plots.   Tik   124   m2   plote   aptiko   kulttirini   sluoksni.   Jame   rado   virvelines   kerami-
kos,   kauliniu   ir   titnaginiu   dirbinit!,   gintaro   kabuti,    gyvuliq   ir   Zuvng   kau]ng.   Kulttirinis
sluoksnis  datuojamas  Ill  ttikstantm.  pr.  in.  e.  pabaiga-11  ttikstantm.  pr.  in.  e.  pradzia.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  dr.  R.  Rimantiene.

11.   Piliakalniai

1.   Mai§iagala   (Vilniaus   raj.).   Istorijos   in-tas   tgse   1971   in.   pradetus   piliakalnio
tyrinejimus.  Aik§teleje  buvo   tiriamas   382  m2  plotas.   Nustatyta,   kad   kulttirinio   sluoksnio
apa6ia   yra  4,7-4,9  in  gylyie  ir  priklauso  in.   e.   pirmiesiems   amziams.   Seniausia   sluoks-
ni   dengia   i§   vir§aus   du   velyvesni   sluoksniai,   datuojami   XIII-XIV   a.   ir   XIV-XV   a.
Surinkta  in.  e.  pirm'4ju  amzing  lipdytos  keramikos  ir  XIIl-XV  a.  radining.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  dr.  R.  Kulikauskiene.
2.   Sauginiai     (Siauling   raj.).    Jonelai€ing    ez.   rytiniame    krante    esan5io    piliakal-

nio   aik5teleje   Istorijos   in-tas   i§tyre   350   m2   plot?.      Aik§teles   SR-PR   dalyje   aptiktas
0,2-0,8  in  storio  kulttirinis  sluoksnis.  Jame  Siek  tiek  lipdytos  keramikos   lygiu   pavirsiu-
mi.   nezymtis   pastatng   bei  buvusing   itvirtinimng   pedsakai   (S,   R   ir   PR   aik§teles   pakra§tys).
Kulttirinis   sluoksnis   datuojamas   I   ttikstantm.   pr.   in.   e.   pabaiga-in.   e.   pradzia.   Be   to,
aik§tel6je  aptikta  keletas  XIV-XVI  a.  apeigiliing   (?)   duobil!.

Tyrinejimams  vadovavo  j.  in.  b.  V.  Daugudis.
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3.    Spitrenai    (Utenos   raj.).   Moksline-metodine   kultdros   paminklu   apsaugos   ta-
ryba   istyre   Zvyrduobing   apardyto   piliakalnio   aiksteleje    120   m2   plots,    aptiko   iki    I,5   in
storio   kultdrini   sluoksni.   Rasta   brdkslliuotosios   keramikos   i5   in.   e.   pirml!jng   amzil!.

Tyrinejimams   vadovavo   Tarybos   archeologng   grupes   vadovas   J.   Markelevi€ius.
4.   Vaikeso   ezero    (Utenos   raj.)    saloje   Moksline-metodine   kulttiros   paminklu   ap-

saugos  taryba  surado  piliakalni,  jo   aikstel6s  R  gale  i5kase   10  m2  dydzio  bandomaji  per-
kasa.   Aptiko   kulttirini   sluoksni,   jame  -   in.   e.   I   ttikstari.tin.   antrosios   puses   keramikos.

Tyrinejimams  vadovavo  Tarybos   archeologq   grupes   vadovas   J.  Markelevi€ius.
\

Ill.  Pilkapynai

1.   Mos6dis,   Skuodo   raj.   I   vakarus   nuo   miestelio,   Bartuvos   kairiajame   krante,
gama  Zemoje  vietoje,  lyginant  statybng  leritorija,   1972  in.  buvo  suardyti  7  ar  8  greta  vie-
nas  kilo  buve  pilkapiai   (?)   i§  Zem6s  ir   akmei]u.   1973  in  `Sios  grupes   S   dalyje   Kretingos
krastotyros  muz,iejus  i5tyre   apie   120  m2  plots  -  buvusing  pilkapiu   (?)   Nr.   6  ir   7  viet?.
Aptikta   daug   akment!   ir   6   sudegintu  mirusingju   kapai,   dalis   ju   -   nedidelese   i   grunt?
ikastose   duobutese.   Aplink   kapus   rasta   smulking   lipdytos   keramikos   fragmentng,   kai   ku-
rie   is   ju   -   nezymiai   brtlksniuotu   pavir5iumi.   Atrodo,   kad   kapai   yra   I   ttikstantm.   pr,
in.  e.  antrosios  puses.

Tyrinejimams  vadovavo  I.  Jablonskis.
2.  Musteniai-Baubonys     (Traku    raj.).1971   in.    tyrinetoje     grup6je     Traktj

istorijos   muziejus   1973   in.   istyre   dar   4   suardytus   pilkapius   su   akmenng   vainikais.      Tri-
juose  pilkapiuose  rasti   sudegintu   mirusingjng   suardytng   kapng   pedsakai.   Pilkapiai   datuojami
rn.  e.  I  ttikstantm.  antraja  puse.

Tyrinejimams  vadovavo  muziejaus  v.  in.  b.  A.  Girininkas.
3.    Noli§kiai    (Siauliu   raj.).   fyloksline-metodine   kultnros   paminklng    apsaugos   ta-

ryba   i§tyre   vien?   apardyt?   pilkapi   su   akmenng   vainiku.   Rasta   in.   e.   pradzios   radiniu.
Zmoning  kaulu  bei  3  apardyti  XVI-XVII  a.  kapai.

Tyrinejimams   vadovavo   Tarybos   koordinacines   grupes   vadovas   M.   Cerniauskas.
4.   Pajuostis   (Panevezio   raj.).   VVPI   TSRS   istorijos   katedra   tese   1971   in.   pra-

detus   pilkapyno   tyrinejimus   ir   istyre   dar   4   pilkapius,   aptiko   II-IV   a.   kapng   ir   paskir#
radiniu  is  suardytu  to  laikotarpio  kapl!.   Surasta   lr  i  pilkapius  ikastu  XVI-XVII   a.   ka-
png,  kuriuose  ypa6  gausu  to  laikotarpio  monet.u.

Tyrinejimams  vadovavo  doc.  M.  Michelbertas.
5.   Papi§kes    (Varenos   raj.).   Dirbant   laukus,   suardyti   i5   akmenng   krauti   pilka-

piai-krdsnys,   i   PR   nuo   Papi§kiu   ezero.   VVU   Lietuvos   istorijos   katedra   i§tyre   2   suar-
dytng   pilkaping   liku€ius.   Vieno   pilkapio   vietoje   rasti   griau6iai   su   in.   e.   I   ttikstantm.   vi-
durio  ikapemis,  kito -apardyti  griau6iai.

Tyrinejimams  vadovavo  doc.  P.  Kulikauskas.
6.   Punios   Silas    (Alytaus   raj.).   Nemuno   kairiajame   krante   esan6ioje   grupeje

Moksline-metodine   kultdros   paminklu   apsaugos   taryba   istyre  viena   suardyta   pilkapi   su`
akmenu  vainiku  ir   degesiu   sluoksniu   pagrinde.   Rasti   suardyti   griau6iai  ir  imovinis   kit.-
vis  is  in.  e.  I  ttikstantm.  vidurio.

Tyrinejimams   vadovavo   Tarybos   archeologt2   grup6s   vadovas   J.   Markelevi€ius.
7.   Vilkiautinis    (Varenos   raj.).       1913   in.   S.   Krukovskio   tyrineto   Vilkiautinio

(Auk§tosios)   pilkapyno   V   pakra§tyje  VVU   Lietuvos   istorijos  katedra   i§tyre  4   i§   akme..
nt2  sukrautus  pilkapius  -  krtisnis  -  su  akmenu  vainikais.  Trijuose  i§  ji!  rasti  sudegin-
tt2   mirusil2jt!   kapai,   ketvirtajam€   kapl2   nerasta.   Be   to,   i§tirta   dalis   apie   40   in   ilgio   pil-
kapio   (?).  Rastas  sudeginto  mirusiojo  kapas.  Kapai  datuojami  V-VII   a.   Surinkti  27  ra-
diniai.

Tyrinejimams  vadovavo  doc.  P.  K-Lilikauskas.
8.  Visdergiai     (Papelkiai)    (Siaulil!   raj.).1884-1885   in.   T.   Daugirdo   tyri-

netoje   pilkaping   grupeje   Moksline-metodine   kultdros   paminkli!   apsaugos   taryba      i§tyr6
paskutini   Cia   i§1ikusi   apardyta   pilkapi.   Surastas   i   pilkapi   ikastas   XV-XVI   a.   kapas.

Tyrinejimams   vadovavo   Tarybos   archeologu   grupes   vadovas   J.   Markelevi6ius.
9.   Zabieli§kes    (Sal6ininku   raj.).   Lietuvos   TSR   istorijos-etnografijos   muziejus
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§alia   praejusiais   metais   tyrineto   pili{apio   istyr6   antra   -   didziausi?   pilkapi   isskleistu
sampilu.    Surastas    apie    10    in   `skersmens    akmenu  vainikas    ir    sudegusing    kaulng    liekanng.
Pilkapis  datuojamas  in.  e.  I  ttikstantm.  antraja  puse.

Tyrinejimams  vadovavo  v.  in.  b.  E.  Buteniene.

IV.  Senkapiai

I.    Jakstai6iai-Me§kiai    (Siauliu    raj.).    Ties    abiejng    kaimt!    riba    esan€iame
senkapyje   Istorijos   in-tas   i§tyre   300   m2   plota.       Surasta    18   nedegintu   ir   3   sudegintt£
Zmoning  kapai  bei   i   Zirgo  g.riau€iai  i§  X-XII   a.  Dalis  kapng  buvo  apardyti,  ariant  lauk?.
Surinkti  73  dirbiniai  ar  jng  ±ragmentai.

Tyrin€jimams  vadovavo  ist.  in.  k.  V.  Urbanavi6ius.
2.   Jonelai6iai    (Siauliq   raj.).    ISLorijos   in-tas   i§tyre    130   m2   plot?.    Surasti    du

11   a.   kapai,   apardyti   XV-XVI   a.   kapo.   Mirusieji   laidoti   nedeginti.   Surinkta    15   radi-
nil!.  Galimas  dalykas,  kad  tai  suardyto  pilkapio  kapai.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  V.  Urbanavi6ius.
3.    Jutkiai    (Rokiskio    raj.).    Rokiskio    krastotyros    muziejus    tyrinejo    Zvyrduobes

apardyt?   senkapi.    I§tirtas    116   m2   plotas,   rasta    14   kapng,   is   kurit!   7   buvo   be   ikapiu,
a   likusiuose   7   kapuose   rastos   26   XVI-XVII   a.   monetos   ir   9   kiti   dirbiniai.

Tyrinejimams  vadovavo  v.  in.  b.  S.  Juodelis.
4.    Kukiai    (Mazeiking    raj.).    Tel§ing    krastotyros    muziejus    Varduvos    kair.    krante

apardytame   senkapyje   i§tyre   774   m2   plots.    Siaurineje   tyrineto    ploto    dalyje    aptiktas
_1,

ttikstantm.   pr.  in.   e.   pabaigos--in.   e.   pradzios   kulttiiinis-sluoksnis.   Be  to,--dvi   auobes
kapai?)   su   V~VI   a.   dirbiniais,   4   sudegintu   mirusiuju   XI-XII   a.   kapai,   nemaza   ra-
init!   i§   suardytng   VI-XIII   a.   kapng   bei-17   i   i§   XV-I-I-XVIII   a.   kapu.      IS   viso   su-

finkti  389  dirbiniai  ar  jng  fragmentai.
Tyrinejimams  vadovavo  v.  in.  b.  V.  Valatka.
5.   Paezeriai   (Siauling   raj.).   Lietuvos   TSR   istorijos-etnografijos   muziejus   Paeze-

ring  ezero   S   krante  esan6iame  senkapyje  istyre   116  m2  plota.   Rasti  2  griau6iai   be  ikapii!.
Tyrinejimams  vadovavo  v.  in.  b.  I.  Buteniene.
6.  Pakalni§kiai    (Sakit!   raj.).   Kauno   Valstybinis   istorijos   muziejus   tess    1963`

1964,   1966,   1971,   1972   in.   tyrineto   senkapio   kasinejimus.   Istirtas   dar   970  m2   plotas,   ku-
`riame  surasti   48   Zirgt!   kapai   (is   jq   3   dvigubi),   bei   150  m2   plotas   lauzavieteje.   Surasta
•dar  apie  300  X-XIII  a.  radining.

Tyrinejimams   vadovavo   archeologijos   skyriaus   vedejas   J.   Antanavi6ius.
7.   Pamiskiai   (Pasvalio   raj.).   Lietuvrjs   TSR   istorijos-etnografijos   muziejus   Zvyr-

`duobing   ir   tikiniu   darbu   apardytame   senkapyje   i§tyre   743   m2   plot?.   Rasti   65   kapai,   ku-
ring   didesne   dalis   apardyti   ir   apiplesti   senienu   rinkejt!.   Mirusieji   laidoti   nedeginti.   Su-
rinkta  330  VIII-XII  a.  dirbiniu.

Tyrinejimams  vadovavo  archeologijos  skyriaus  \'edeja  8.  Tautavi€iene.
8.   Paragaudis    (Silales   raj.).   Telsing   krastoty.ros   muziejus   i5tyre   654   m2   plot?.

Fas.tas  71   kapas   (jng  tarpe  yra  du  dvigubi  kapai)   ir  91   suardyto  kapo  pedsakas.  72  miru-slejl   palaidoti   nedeginti.   Tik   vienas   vaikas   palaidotas   sudegintas   §alia   nedegintos   mo-
±ers.   Dalis   kapng   apardyti   ir   apiple§ti   senienng   rinkeju.   Surinkti   734   dirbiniai   ar   jng   frag-
mentai  i§  X-XII  a.

Tyrinejimams  vadovavo  v.  in.  b.  V.  Valatka.
9.   Saugi.niai   (Siauling   raj.).   Istorijos   ill-tas   istyre   391   m2   plota   nuo   seno   ari.i.-

mane  senkapyje.   Sijrasti  36  kapai,   kuring   dalis   apardyti,   ariant   lauka,   o  dalis  -  mege-
ji§ku   kasinejimi!.   Mirusieji   laidoti   nedeginti   su   V-VI   a.   ikapemis.   Surinkta   apie   200
dirbinilj.

Tyrinejimams  vadovavo  j.  in.  b.  A.  Merkevi€ius.
10.  Visdergiai     (Papelkia;)     (Siauliu   raj.).   Moksline-metodine    kulttiros    pa-

minklu   apsaugos  taryba   i   P  nuo  buvusios  pilkaping   grupes   aptiko   suardyt?   senkap€,   ku-
riame   i§tyre   125   m2   plot?.   Rasta    10   is   dalies   apardytng   XVI-XVII   a.   kapi!,   surinkta
to  laikotarpio  radinii!.

Tyrinejimams   vadovavo   Tarybos   archeologt!   grupes   vadovas  J.   Markelevi6ius.

203



V.  Kitng  paminklp  tyrinejimai

I.   Jonelai6iai    (Siauliq    raj.).    Istorijos    in-fas    Salia    „Velnio    Kurpe"    vadinamo
akmens   i§tyre  35  m2  plots   ir  prie  netoli  jo   csan€io   „Velnio   Kurpes   Brolio"   akmens   -
25  m2  plots.  Senojo  tikejimo  apeigng  pedsakng  nerasta.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  V.  Urbanavi6ius.
2.  Jonelai6iai   (Siauliu   raj.).   Spalves   de§,   kranto   slenyje   yra   apie   200   in   ilgio

]anko   formos   pylimas,   kurio   supamas   idubimas   vadinamas   „Veliiio   Skreitu".    Istorijos
in-tas   padare   §io   pylimo   pitivi   ir   pylimo   apsupto   duburio   dugno   pitivi.   Istirtas   165   m2
plotas,   radining   nerasta.   Grei6iausiai   Cia   buves   XVI-XVIII   a.   tvenkinys.

Tyrinejimams  vadovavo  ist.  in.  k.  V.  Urbanavi€ius.
3..  Puni a   (Alytaus   raj.).   Moksline-metodine     Kulttiros   paminklt2   apsaugos   taryba

i   R   nuo   piliakalnio   patikrino   senosios   bazny€ios   viet?.   I§kastas   42   m2   plotas,   surasti
pamatai.   Bazny6ios   viduje   ir  §ventoriuje   laidoti   mirusieji,   rasti  3   Zmoniu   gi.iau6iai,   ap-
tikta  ankstesnes  gyvenvietes  pedsaki!.

Tyrinejimams   vadovavo   Tarybos   archeologq   grupes   vadovas   J.   Markelevi6ius.

VI.  Archeologiniq  paminklng  Zvalgymas

lstorijos   in-tas   toliau   rinko   duomenis   apie   mazai   Zinomus   archeologinius   pamink-
lus.   Anyks6it!,    Ignalinos,    Jonavos,    I{edainii!,    Sirvintt!,    Sven6ionit!,    Traku,    Ukmerges.
Utenos,  Var6nos,  Vilniaus  ir  Zarasng  rajonuose  aplankyta   apie  40  vietovilz,   surinkti  duo-
menys   apie   14  piliakalnil!,  kurii!  dalis  is  viso   archeologng   dar   nebuvo   lankyta   (Vencavai
ir  Bielkau6izna,  Zarast!  raj.,   Budriai,   Sven6ioniu  raj.,   Ruokiskes,   Ignalinos  raj.,   Pano§i§-
kes,   Trakng   raj.,   Papiliai,   Vilniaus   raj.),   ir   apie   kelias   pilkaping   grupes   Utenos,   Vilniaus
ii.  Zarasi!  rajonuose.   Tuo   bddu   dar   kiek  pasipilde   duomenys   apie   Lietuvos   TSR  rytines
dalies  archeologinius  paminklus.  Zvalgymo  ir  tyrinejim2  metu  i5ai§kejo  dar  kelios  brtiks-
niuotosios  keramikos  radimo  vietos,  ir  dabar  jl2  jau  Zinoma  per  150.

Moksline-metodine   kulttiros   paminklng   apsaugos   taryba   Zvalge   Pakruoj.o,    Raseinii!
ir   Siauling   rajont!   archeologinius   paminklus,   i§aiskillo   kelet?   nauji2   paminklu,   kaip   Jur-
gai6it±   VIII-IX   a.   senkapis    (Siaulit2   raj.),   be   to,   apie   20   akmenng   su   dubenimis    (Pa-
kruojo   raj.).

Kauno     Valstybinis     istorijos     muziejus     surinko     duomenng     apie     raste      Silai5it£
(Prieni2   raj.)   X-XI   a.   pilkapyna.   Telsiu   krastotyros   muziejus   isaiskino   dar   viena   ak-
mens   amziaus   stovykl?   prie   Janapoles   ir   in.   e.   pradzios   suardytus   pilkapius   ar   sen-
kapi  Zaduvenuose   (Telsii!  raj.).

A.  T a u t a v i 6 i u s

ETNOGRAFINES   EKSPEDICIJOS   t973  METAIS

1973   in.   Lietuvos   TSR   MA   Istorijos   in-tas   etnografines   ekspedicijas   skyre   Tarybt2
Lietuvos  kaimo  ir  miesto  kulttlrai  ir  bui6iai  tyrineti.

Siais   metals   etnografiniai   tyrinejimai   buvo   vykdomi      Plunges,   Silales,    Ignalinos:
Sven€ioniq,  Siaulii!,  Kelmes.   Raseinii2,  Silutes,  Klaipedos,  Alytaus,  Lazdijt!,  Varenos,  Tra-
kq,    Sal6ininku,   Vilniaus,   Molett!,    Sirvintu,    Ukmerges,    Kai§iadoriu,   Utenos    rajonuose.
Pramones   darbininku.   tyrinejimai   vyko   Kaune,   Kapsuke,   Klaipedoje,   Kretingoje,   Siau-
lluose.

Ekspedicijos   buvo    stacionarines   ir   mar§rutines.    Jng    dalyviai   is   viso    dirbo    kajme
5   menesius:   nuo   1973   in.   birze!io   I   d.   iki   spalio   31   d.   Vadovavo   ekspedicijoms   I.   But-
kevi6ius.  Pagal  tyrinejimo  objektus,  vieta  ir  laika  ekspedicijos  buvo  suskirstytos  i  9  gru-
pes.   Temu   vykdytojams   ivairiais   laikotarpiais   talkininkavo:    13   architektl!,   14   dailininku
grafikng,   3   tekstilininkai,   4   dailininkai   vyr.   Iaborantai,   3   vyr.   Iaborantai.

Ekspedicijos   dalyviai   i-inko  medziaga   Siomis  temomis:   1)   Derliaus   nu6mimo  ir  ktili-
mo   jrankiai;      2)    Vandens   ir   vejo   maitlnai;   3)   Maistas;      4)    Namng   apyvokos   daiktai:
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5)   Ornamentika   (V.  Milius),  6)   Linng  tikis  ir  papro€iai   (A.  Vysniauskaite);   7)   Naujosios
Lietuvos   kaimo   gyvenvietes,   sodybos,   trobesiai    (I.   Butkevi€ius);      8)    Gyvulininkyste   ir
tvartai    (R.   Merkien6);   9)   Motelng   drabuziai    (M.   Mastonyte);    10)    Vyrq   drabuziai    (V.
Ku]ikauskiene);    11)    Zvejyba    (V.   Morktinas);    12)    Transporto   priemones    (J.    Laniaus-
kaite);   13)   Miesto   darbininkng   kulttira   ir   buitis   (A.   Daniliauskas).

Tradicinius  derliaus  nuemimo  ir  ktilimo  irankius   tyrinejes  V.   Milius  kaupe  papil-
dome   medziaga   ruo§iamam   planiniam   darbui.      Tyrinetojas   ne   tik   aprase   irankius,   bet
ir   surinko   daug   iliustracines  medziagos.   Visa   tai   leis   detaliau  nu§viesti   kai   kuring   gem-
dirbystes  iranking  tipng  paplitim?.

Be  to,  V.  Milius  toliau  tyrinejo  Zemai6iu  maltinus.   Si  kart?  -   prie  Dubysos   upes
ir  jos  intaku.   I§tirta  jt!  net  40:   aprasyti,  nustatyta   lokalizacija,  isai§kinta   priklausomyb{`
ivairiais  istoriniais  laikotarpiais.   Padaryti   maltint!   sodybt!   situacijos   planai,   maltint!   pla.
nai,   pitiviai,   nubraizytos   konstrukcijos,   aprasyta   ornamentika,   uzfiksuoti   uztvankng   iren-
gimai.   V.  Milius   nustate,   kad,  palyginus   su   §iaures   Zcmai6it!  vandens   maltinais,   Duby-
sos  maldnai  turi  daugiau  uzsienio   gamybos  malimo  irenginiu   (valct!   ir  pan.).

Be, minetng  darbng,  V.  Milius  dar  rinko  medziaga   Europos  etnografiniam  atlasui   apie
riebalu  vartojima  maistui.

Apie   linng   ir   kanaping    aug.inim?   ir   apdirbim?       planiniam   darbui   Alytaus,    Lazdijng,
Kaisiadoriu,   Trakl!,   Varenos,   Sal€ininkl!,   Vilniaus   rajonuose   medziaga   rinko   A.   Vys-
n i a u s k a i t e.

Tyrinetoja    patikslino   suvalkieti5kl!jt!    ir   dztiki§kujq    reiskinit!    susikirtimo    teritorij?.
Nustate,   pvz.,   kad   Lazdiju  rajonas   yra   bemaz   istisai   „dztikiskas",   o   Kaisiadorit!   rajono
vakarine   dalis -„suvalkietiska".   Specialiai   domejosi   duobit!   1inams   dziovinti   paplitimu.
Pasirode,   kad   jos   Nemuno   nebuvo   perzengusios:   netgi   artimiausi   prie   Nemuno   kaimai
Vilnijos   puseje   naudojosi   pirtimis,   o   Suvalkijos   puseje   -   duobemis   linams   dziovinti.
A.  Vy§niauskaite  nustate,  kad  mintuvai  buvo  tokie  pat  abiejose  Nemuno  pusese,  isskyrus
Nemuno   kaireje   puseje   naudc,tus   mintuvus   su   patrumpinta   kultuve,   kurie   Vilnijos   pu-
seje  pasitaiko  tik  vietovese   ar6iau   Nemuno:   Kaisiadoring  vakarineje  ir   Prienu   rajono  ry-
tineje   dalyje.   Tai   buvo   na5esnis   darbo   irankis,   nors   reikalaves   daugiau   dirban6iojo   je-
gos   patrumpintai   mintuvu  rankenai   spausti.   Del   to   Sie  mintuvai   buvo   naudojami   tikta!
ten,  kur  linamynyje  drauge  su  moterimis  dirbo  ir  vyrai.

Be  to,  ekspedicijos  metu  A.  Vysniauskaite  patikslino   linng   klojejimo  ypatumus  ir  uZ-
fiksavo   atskilose  vietovese   lint!   sejos  ir  ju  priezitiros   bei   linarovio   tradicijas.

Ribas  tai.p   dztiku  ir  suvalkle6ing  tikslino  ir  vyn!  drabuzit!  tyrinetoja  V.   K u 1 i k a u s-
k i e n e.

Aplankiusi   daug   vietovii!,   tyrinetoja   nustat6   suvaikietiskngjng   ir   dztikiskujng   elementu
vyrng   aprangoje   i§plitimo   ribas.   Jos   ejo   vakarine   Lazdijng,   Alytaus,   Prieni2,   Kaisiadoring
rajonu   dalimi.   Trakng,   Var6nos,   Sal6ininkl!,   Vilniaus  rajonq  valstie€it!   aprangoje  XIX   a.
pab.-XX   a.   pirmojoje   puseje   dominuoja   dztlkiskieji   elemental.      Sio   laikotarpio   dztikng
vyrng    drabuzit!    puosyboje    bet    kai    kuriu    daling    sukirpime    matyti    didele    rytining    slav:I
jtaka.   Drabuziu  kokybe  ir  kiekis   priklause  nuo  valstie6ing   socialines   ir  ekonomines   pade-
ties.   Siandienine  koldkie6iu   apranga   daugiausia  priklauso  nuo  vilketojo   amzia.us.   Sukir-
pimas,  puo§yba  bei  nesiojimo  btidas  artimi  miestui.

Moterng  tradicinius  drabuzius  toliau  tyrinejo  M.  M a s t o n yt e.  Medziaga  buvo  ren-
kama   kaip   papildomoji.   1973   in.   M.   Mastonyte   sieke   patikslinti:    I)    kai   kuriu   drabuzit!

<          ,  ,                  ,

ir  j,!  daliu
1§   visng

terminologij?,  2)
1973  in.  tyrinett!

5imtme6io   -   isliko   Varenos   ir   Traki!   rajonuose,   to-del   5ie   rajonai   pasirode   daug   tur-
tingesni   ir   tradicines   aprangos   pavyzdzing.   XX   a.   pirmaisiais   de§imtme6iais   Cia   dar   se-
geta   languotais   sijonais,   juostasi   baltomjs   ar  juodomis   prijuostemis,     vilketa      pilkomis
puo§niomis   sermegomis   ir   sermegt!    pavyzdziu    puo5tais    puspal6iais   „burkelemis".    Dar
XX   a.   pradzioje  i   kaimo   vakar6lius   Auksladvario   apylinking   merginos   ateidavo   pasipuo-
Susios   siuvinetais  mar§kiniais,   be  palaidining.   Galvas   puose   kaspinais,   austinemis   juosto-
mis.   Buvo  megstama   puo§tis   gausiais   ivairiq   rtisiL!   karoling  veriniais.

Tais   pa6iais   metais   aplankytuose   Zemaitijos   ir   Rytu   Lietuvos   rajonuose   tradicine
apranga  i§nyko  kieh-anks6iau-XIX  a.  pabaigoje-XX  a.  pradzioje  Cia  randame  jau  tik
kai  kuriuos  tradicines  aprangos  reliktus:  prij.iiostes,  dideles  uzsigaubiamas  skaras  bet  tra-
dicini   apava   Zemaitijoje  -   klumpes.   Iki   mtisu   dienng   tradiciniq   bruozi!   i§liko  tik   Trakng
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]r  Varenos   rajonng   pagyvenusing   moterng   apr.angoje:   tai   §ventadieniais   prisijuosiamos   pri-
juostes,  languotos  skepetos,  kartais  dar  ir  namng  darbo  pusvilnoniai  sijonai.

Gyvulininkystes  klausimais   Silutes,   Klaipedos,   Kaisiadorii!,   Sirvinti2,   Ukmerges,   Mo-
16tu  rajonuose  rinko  medziaga  R.  M e r k i e n e.

Silutes,   Klaipedos  rajoiiuose  tyrinetoja  stengesi   uzfiksuoti  senuji!  vietiniu  Byventoju
gyvuliu  priezidros  bruozus  bei  tas   naujas  ypatybes,   kurios   atsirado  per  pastaruosius   du
desimtme5ius,   i§  esmes   pasikeitus   Kursiu  maring  pakran6it2   gyventojams.   Dometasi   Zveju
tvartais.   Kur§iu   Neringoje   tera   i`€like   vos   keli   senieji   tvartai,      dauguma   is   esmes   re-
konstruota.  Yra  ir  naujt2  tvartu,  pastatytl!  pagal  tipini  projekta.

Tyrin6dama   Kai§iadoriu,   Sirvinti!,   Ukmerg€`s,   Moletu   rajonus,   R.   Merkiene   norejo
issiai5kinti,   ar   skiriasi   gyvuliq    priezidra    dcsirLiojoje   ir   kairiojoje   Neries   puseje.    Buvo
ieskoma   savitos   priezitiros   arealu,   stengtasi   nustatyti  jng   ribas  XX   a.   Daugiausia   deme-
sio  buvo   skiriama   Ziemos  inventoriui:   edzioms,   loviams,   saitams,   aptvarams,   pa§aro   pa-
ruo§imo   irankiams   jr   t.   t.   Surinktoji   medziaga   rodo,   kad   yra   skirtumas   tarp   gyvuliu
priezitiros   Kai5iadoril!   ir   Sirvintu   rajonuose,   arealng   susikirtimo   zona   gana   siaura.

Valstie6ing  transports  toliau  tyrinejo  J.  L a n i a u s k a i t e.
Pagrindinis   demesys,   kaip   ir   anks6iau,   .nuvo   kreipiamas  i  vasaros   susisiekimo   prie-

moniu   gamyba,   medziaga,   pagrindining   daling   konstrukcines   ypatybes   tipizavimo   sistemai
sudaryti,   taip   pat   i   kaustyma,   norint   nustatyti   jo   pradzi?,   medina§iu   ratu   i§nykim?
li-  gelezinasing  atsiradim?  bei  paplitim?.

Ekspedicijos  metu   panemuning   rajonuose  buvo   nustatytos   poriniu   ir   vienkinking   vezi-
mt!   paplitimo  ribos,  jq   kitimas  XX   a.   Ill-IV  desimtme6iais,. o. buvusio  Vilniaus   kra§to
rajonuose  -  vez€5it!  paplitjmo  riba  bei  jng  kor.strukcines  ypatybes.

Be  to,  dar  buvo  renkama  medziaga  apie  valstie5ing  Ziemos  susisiekimo  priemones  bei
pakinktus,  kreiptas   demesys  i  jng  gamyb?  bei  medziaga,  taip   pat  ir  i   konstrukcija.  Daug
demesio  J.   Laniauskaite  skyre     ir  vaizdinei   medziagai.   Tuo  tikslu   buvo   pie§iamos   ir   fo-
tografuojamos   transporto   priemcines   bet   pakinktai   (darbiniai   ir   i§eiginiai   ratai   ir   roges
bei  ju  dalys,  pakinktai  -darbiniai  ir  iseiginiai  bei  ju  dalys).

Zvejybos   klausimais    lgnalinos   ir    Sven6ioning   raj.t)nuose   medziaga   rinko   V.   Mor-
ktinas.   Pag.al   specialia   anketa   buvo   fiksuojamos   Zinios   apie   Zvejybos   pobtidi,   Zvejy-
bos  btidus  ir  priemones,  papro6ius  XIX-XX  a.

V.  Morktino  tyrinejimu  duomenys  rodo,  kad  tradiciniai   Zvejybos  btidai  ir  priemones
tyrin6jamame  laikotarpyje  kito  mazai.  Ryskiau  pasikeite  verslines  Zvejybos  btidai  ir  prie-
mones.   Megeji§koje   Ztikleje   XX   a.   pamazu   isigali   pranionines   gamybos   irankiai.

Surinktoji   medziaga   yra   gang.   vcrtinga   dar   ir   todel,   kad   informatoriai   daugiausia
buvo  prityre,  ilgame6iai  Sing  apylinkii£  Zvejai-profesionalai,   .   gerai   i§manantys   savo   versla.

Nuo   1973   metng   Institute   pradeti   tyrineti   §iuolaikinio   socialistinio   kaimo   materiali-
nes    kulttiros    ir    buities    rei§kiniai.I.    Butkevi6ius     pradejo    rinkti    medziaga    apie
Lietuvos   socialistinio   kaimo   r]aujt!ji!   gyvenvie€ii!   formavimasi.    1973   in.   buvo   vykdomi
tyrinejimai  Plunges,   Silales,   Sven€ioniu,   Ignalinos.  Vilniaus,   Sal6ininku,  Varenos,   Trakng
rajonuose.

Svarbiausias    demesys    buvo    kreipianias    i    naujngjq    gyvenvie€ing    ktirimosi    eiga,    jos
}-patumus    ivairiuose    Lietuvos    TSR    rajonuose.    Dometasi,    kokie    bruozai    ry§keja    kon-
kre€iai   vienuose   ar   kituose   etnografiniuose   regionuose.   Sukaupta   idomi   medziaga   apie
naujuju    gyvenvie6ing    raida    Rytu    Lietuvoje.    Siame    kraste.    susik]os€ius    istorinems    s3-
1ygoms,   i§liko   gatviniai   kaimai.   Jie   dazniausiai   ijungiami   i   nauiasias   ,gyvenvietes   kaio
dalis.   Kita   dalis-ypa6   visuomeninis   sektorius,   kuriama   Salia   kaimo.   Btina   atveju,   kai
naujasis   visuomeninis    sektorius    kuriamas   tarp    dvieju    netoli    esan€il!    kaiml£.    Bendras
visame  kra§te  rei§kinys  -  miesteliu  panaudojimas  koldking   ir  tarybiniq   tikiu  gyvenvie€ing
centrams.

{domios   ivairiapusi5kos   medziagos   surinkta   apie   senujng   kaimng   atsinaujinima,   apie
vienkiemiu  naikinim?   ir  valstie6iu  kelimasi  i5  vienkiemiu  i  naujas   gyvenvietes,   naujoves
koltikie6iu  namuose  ir  butuose.

Surinkta   medziagos    apie   liaudies    architekttiros   panaudojima,   kuriant    naujas    gy-
venvietes.

Jau   pirmujng   tyrimq   duomenys   leidzia   daryti   prielaida,   kad   koltikining    gyvenvie€ing
ktirimasis    ivairiuose    Lietuvos    etnografiniuose    rajonuose    turi    nemaza    savitu    bruoz1!.
15tirti   ir  i§aiskinti   tuos   bruozus   ir   bus   vienas   is   esminit!   etnografq   uzdaviniu.

206



Lietuvos   miesto   materialine   kulttir?   XX   a.   tyrinejo   A.   Daniliauskas    (Kaune.
Kapsuke,   Siauliuose).  Sukaupta  daug  aprasomosios,  grafines  ir  toto  medziagos.

Surinkta   naujng,      ligi   §iol   etnografijos   sektoriuje   neturett!   duomenq   apie   Lietuvos
miestng   gyventoju   materialing   kultrira:   drabuzil!,   mitybos,   gyvenaml!ju   patalpng   interjero
raids   XX   a.   Ji   leidzia   daryti   platesnius   apibendrinimus   apie   ivairing   miestie6ing   sluoks-
ning   buiti.   Patvirtinta,   kad   darbininkijos   ir   inteligentijos   buitis   gali   btlti   atskirais   etno-
grafinio  tyrimo  objektais  ir  turi  btiti  tiriama  diferencijuotai.

Be   to,   ekspedicij.u   dalyviai   talkininkavo   kitoms   istaigoms:       1.   Surinko   eksponatng
Istorijos-etnografijos   muziejui.   2.   Sudare   etr}ografining   objekti2,   igytinng   Liaudies   buities
muziejui,   s3rasus.   3.   Sudare   papildomus   saugotinng   paminklines   reiksmes   sodybng   ir   tro-
besing  sara§us  Paminklng  apsaugos  tarybai.

1973   in.   etnografining   ekspedicijif   metu   buvo   sukaupta   aprasq,   atsakymu   i   anketas,
brezinii!,  pie§ining,  fotonuotraukng:

I.  Aprasai  ir  uzpildytos  anketos:
1.  Zemdirbystes  irankii!,  maldnt!,  namng  apyvokos,  ornamentikos
2.   Linininkystes,   papro6it2
3.   Gyvulininkystes,   tvartng
4.   Vyrng   drabu'Zing
5.  Moterng   drabuzing
6.  Transporto   priemoniu
7.  Zvejybos
8.   Naujl!jt!  koltikining  gyvenvie€iu  ir  kitu  liaudics   architek{itiros

objektu
9.  Miestu  darbininkng  buities

47  apr.

46"
61   ank.+30  apr.
24  ank.+30  apr.

40   apr.
loo  ank.+75  apr.

IS    viso:

11.   Breziniai  ir  piesiniai:
1.  Zemdirbystes  irankii£,  malrini!,  namng  apyvokos,  ornamentikos
2.  Linininkyst6s,   papro6iu
3.  Gyvulininkystes,   tvartng
4.  Vyru   drabuzing
5.  Moterng   dr?buzing
6.  Transporto  prieriloniu
7.  Zvejybos
8.   Naujuju  koltikining   g-}/-venvie6iu  ir  kitng  liaudies   architektriros

objekt,I
9.  Miestng  darbininku  buities

552

257"
100„

ls    viso:                             1240

lil.  Nufotografuota:
I.  Zemdirbystes  irankii2,  malrinng,  namng  apyvokos,  ornamentikos
2.  Linininkyst6s,   papro€ing
3.  Gyvulininkystes,  tvartt!
4.  Vyrt!   drabuzing
5.  Moterng   drabuzii!
6.  Transporto   priemoning
7.  Zvejybos
8.   Naujuju  koltikining   gyvenvie€iu  ir  kitl;.  1iaudies   architektdros

Objekt,!
9.  Miestng  darbininkng  buities

5
3

1800
150

15   viso:                       3626   (kadrai)

Gausi   ir   ivairiapusiska   sui.inktoji   etnog.rafine   medziaga   papi]do   naujais   duomer]i-
mis   liaudies   materialines   ir   dvasines   kultdiros   tyrimus.   Ji   pasitarnaus   vykdant   plani-
I}ius   darbus.

I.  Butkevi6iu>


