
HHCTHTyT  14CTOPHH  JIHTBbl

EXEroflHHK
HCTOPHH

JIHTBbl
ron  199o

814JlbHIOC  «MOKCJIAC»   1992



INSTITUTE  OF'LITHUANIAN  HISTORY

T`HE  YEAR-BOOK
OF   LITHUANIAN

HISTORY

1990

VILNIUS 1992

INSTITUT  FUR  GESCHICHTE  LITAUENS

JAHRBUCH
FUR  LITAUISCHE

GESCHICHTE
1990

VILNIUS 1992



LIETUVOS  ISTORIJOS  INSTITUTAS

LIETUVOS
ISTORIJOS

METRASTIS
1990  metal

®
VILNIUS  „MOKSLAS"   1992



UDK    947.45
Li  237

Redakcine    kolegija:

Vytautas  MERKYS   (vyr.   redaktorius),   Alfonsas  EIDINTAS,   Eugenijus  JO-
VAISA,   Vacys   MILIUS,   Leonas  MULEVICIUS,   Rita   STRAZDt}NAITE   (sekre-
t o r a),   Tamara   BAIRASAUSKAITE,  Adolfas  TAUTAVICIUS,   Irena  VALIKONY-

TE,  Regina  ZEPKAITE  (v y r.   r e d a k t o r i a u s   p a v a d u o t o j a)

Redakcijos  adresas:
2600  Vilnius,  T.  Kosciuskos  30

I§leista  pagal  Lietuvos  istorijos  instituto  uzsakyma

©. Lietuvos  istorijos  institutas,  1992



ISSN  0sO2-3342  LIETUVOS  ISTORIJOS  METRASTIS.  1990  METAI.  VILNIUS,  1992
THE  YEAR-BOOK  OF  LITHUANIAN  HISTORY.   1990.  VILNIUS.  1992

-__ ____       _     _                                I

MOKSLINIO  GYVENIM0  KRONIKA

SVARB[AUS[   19sO  in.   L]ETLJVOS   ISTOR]JOS   INSTITUTO   MOKSLINES
[R  JyLOKSL[NES  0RGAN[ZACINES  VE[KLOS  REZULTATA[

1990  in.  mokslining  tyrimL!  kryptis-lietuviLf   tautos   istorines   rai-
dos   d€sningumai.    Lietuvos  istorijos   institutas  sprend6  2   problemas,   pagal
jas  tyre   16  temu,  baige  6  temas   (13  potemiu),  parenge  299,3  a.  1.  rankra§5iu.

Svarbiausi  darbai:
Problemos    „Ikikapitalistiniq    ir    kapitalistines    visuomeni-

niniu   ekonominiu   formaciju   istorija.   Archeologiniai   tyri-
n € j i in a i"   i5tirtos  3  temos  (11  poteming) :

I.  „Lietuving  tau±os  materialines  ir  dvasines  kultdros   raida.   Etninis   aspektas".
Tema  tirta  l986-1990 in.                                            '

„Etnokultdriniai   procesai   dabartineje   lietuviq  §eimoje"   (8   a.   I.,   potemes   va-
dovas -J.   Mardosa).   Nagrinejama   etnints   ir   profesionaliosios   kulttiros   reik§me
tautos   vystymuisi,   bendrq   ir   saviti!   kulttiros   bruozng   derme   skirtingq   socialiniu
sluoksning  bei  tautybiq  §eimose.  Analizuojamos  §eimos  naring  orientacijos  perimant
kultriros   vertybes,   mi5riu   §eimu   paplitimas,   ju   dinamika,   vertybin€s   nuostatos,
tautinis  endogami§kumas.

pote#¥3±mv:d::=diu%TefueesrkE:£:)°.6£aitaL:::#gj°ajia¥[Xa]?riTxt¥ri:br:ng:S#i`dr(::mae.n:.;
...                                                                                                                                                                                         ®

vaidmuo   kuriant   kolektyvizmo   tradicijLi   formavimo   ir   i§saugojimo   socialini   me-

:::n±ZL€e.€L££t#{du:#°ot:jrs;tL:I::fi:g{,.:t{Tj:a#:::i:nvt:r]d]:¥S€:f£{±F=est.£n«ogtr4a°f{jao.s].sapt:;:Eesjrva;rot:
nejimai  nuo  XVI   a.   iki  mtisi!  dienv.    Per  ivairiais  amziais  apra§ytng  ir  tirtu  rna-
terialines  bei  dvasines  kulttiros  rei§kiniL±  prizme  atskleidziamas  etnografijos  mokslo
atsiradimas   ir   raida   Lietuvoje,   kaimynining   tautL!   humanitarinit2   mokslL±   vieta   ir
reik§me  tiriant  lietuving kulttira.

'vado,*i=u#vejg:igruasfijaaiteT:Ik.agDr.in`:ta:ei§:lam:rs§:iF=:pi:tporroiiii:i„ki`t?mais'.Li:3iigjees,
tgamybos   ir   vartojimo   santykiai   nei§sidalijusioje   §eimoje,   jos   etnodemografinis
ypatybes   ir   reiksme   etniniams   procesams.   Nu§viesta   §eimos   apeigng   ir   papro€ing
etnine   specifika   bei   raida,   salygota   visuomenes   istoriniu,   politiniu   ir   tikining   pa-
kitimq,  dvasinds kultGros vertybiL!  perimamumas.

„Lietuving   etnografija.   T.   Ill.   D.   I.    Materialine   kultrira"    (12   a.   I.,   potemes

\yi:tdi°Vifest=vi¥.mMaft[::isa)I.ineTsjp:]a:8::tsdestnrjunkiai°as£,'retnr:kgru?tna`:i:Sfajspk=iig£Sajasspuek±:£j:

+,®®

tmynais,  nagrinetos  lietuviu  tautines  kulttiros  perimamumo  ypatybds  bei  novacijos.

veL'E:!#:rfieenndei?°E::£:§:a:°r:{nld{fjgtaudi;:ts?Vk°i::`6sP.a:s£?eia.zii.hip°pt:Fr:S€i¥afa°i-.
®

dos   desningumai,  modeliuojami  ekologines  sistemos   ir  kaimo  teritorin€s  bendruo-
mends  kalendoriniq  papro€ing  ry§iai,  nagrinejamos  kaimo   jaunimo  perejimo  i  kite
socialinf   grup?   apeigos   ir   paprofiai,   ai5kinami   jq   regioniniai   e,tnografiniai   savi-
tumai.

11.  „Lietuvos  miestu  istorine  raida".  Temos  vadovai-L.  Mulevi€ius  ir  A.  Ei-
dintas.
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1990   in.   E.   Meilris   pa-renge   5e§ing   straipsniL!   cikl?    (8,3   a.   1..),   uzb\aigianti   §i?
tern?.  Aptartas  Lietuvos  miestL!  bei  miesteling  tinklo  susidarymas  ir  augimas  XVII a~
11   puseje-XVIII   a.,   parodytas   miesteling   bei   prekyvie6ing   steigimas,   amatL±  specia-
lizacija  bei  koncentracija,  prekybine  veikla.

Ill.  „Socialiniai   politiniai   judejimai".   Temos   vadovas-A.   Eidintas.
E.    Vidmantas -„Liberalinis    demokratinis    judejimas    Lietuvoje  -iki    1904    in.`.

(8   a.   I.).   Nagrinetos   liberalines   demokratines   sroves   susiformavimo   prielaidosr
susidariusios   grupuotes   veiklos   pobtidis   ir   taktika.   Aptartas   lietuviL!   liberaliosios.
inteligentijos  vaidmuo  kuriant  demokratine  periodine  spauda,  jos  poveikis  lietuvit±
visuomenes  demokratizavimui,  judejimo  programos  formavimui.

R.   Miknys   „Lietuviu  burzuazine  visuomenine  liberaline  srove   1888-1914  in."
(8,5  a.I.).   Nagrineta   liberalu  organizacine  veikla,  konsolidacijos  i  partijas   (LDpr
LVS,  TLDP)   idejines  politines  aplinkybes,  aptariama  §iu  parti].u  programos,  savi-
tarpiQ  santykiai,  Lietuvo.s  valstybingumg  atktirimo  projektai.

R.  Laukaityte  „Krikdemt!  politines  sroves  formavimasis  Lietuvoje  XIX  a.  pab.-
XX   a."   (2   a.-I.).   Aptariamos   aplinkybes,   kuriomis   lietuving  kunigai   megino   ikurti'
LKD  partija  1888-1905  in.,  pirmosios  partijos  §altiniai  ir  turinys.

ig57VL[86aoug#:fsAriit#£ta:roar}(°TrE#iakraa]j=;S"p£{£7ak:.]n!6).jrD]9orb:ensg:£]:iaE}v{e§ns;,gtuess
archeologinii!   kasinejimu   duomenys.   Remiantis   gausiais   radiniais   bei   ivairiais   ki-

£aufjsups;#t%Tuafs±aaftserfdaTfon¥sen]k=;:aro¥:nsoogcr{:i;,;oil;esaapnzt#£%£aFa:;a:£orsy§¥::tosvuesarst:i.
®,

miausiais   bet   tolimesniais   kaimynais   rna.Zdaug   nuo   IITI   a..   pr.   in.   e.   iki   XIII-
X]Vp:6breamno°sm,:Lil:€usteo8yvjesn{°oj:j]jbaT.V°Tar:£ym£{jn°t{VsfngfaaTksote:rjB±gr.°tizfbaaT5:-Y,

®,

tos  3  temos   (3  potemes):
I.  K.   Strumskis   „Taryb{u   Lietuvos   ir   Lenkijos   Liaudies   Respublikos   bendra,-

darbiavimas   1945-1985   in.."   (7,5   a.   I.).   Nu§vie6iami   klausimai,   susije`  su   pokario
Lietuvos   TSR  -ir   Lenkijos   LR   `ry§iais,   aptariama    lietuviu   ir   lenku   nacionalinio
lygiateisi§kumo   igyvendinimas,   abieju   respublikng   tarpusavio   ekonominiai,   moksli-
niai  techniniai  bei  kulttiriniai  ry§iai,  masines  informacijos  ir  propagandos  priemonitf
bendradarbiavimas.    Dalis   darbo   skirta.  dabartiniams   lenku   ir   lietuviu   .savitarpio
santykiams.

2.  „Pokario   rpetais   Zuvusiuju   vardynas".   T.   /I.   V;dovas-H.   Sadzius    (107
a.   I.).   Re'miantis   Valstybes   saugumo   komiteto   ir   Civilines   metrikacijos   archyvng
medziaga,   sudaryta   27,5   ttikst.. anketng   apie    1944-1950   in.   Zuvusius   tarybinius
aktyvistus.   Panaudoti  periferines  spaudos   1944-1956  in.  duomenys.  Pirmasis  var-
dyn,o   t,Qmas   a+pima  A-K  rai.des,   jame   duota   glaustos   informacijos   apie   8500  Zu~
vusii2j ng.            \

3.  „Mokslo  ir  techiikos  raidos  desningumai".  Vadove-I.  Senavi6i.ene  (43  a.I.).
„Lietuvos    Mokslng   Akademijos   istorija.    Moksliniai   tyrimai     1941-1990   in."..

T.11.   Vadove-I.  Senavi€iene   (35  a.1.).`  Pateikiama  Lietuvos  Mokslu  Akademijos
institutt!  moksliniu  tyrimu  raidos  retrospektyvi   analize,.    Nu§vie6iamos   dabar  Aka+.
demijoje   vykdomu   moksliniu   tyrimu   i§takos,   iniciator.iai,   jt!   pletra   bei   susiforma-
vimas  i  atskiras  kryptis,  aptariami  svarbiausi  rezu]tatai.

`  J.   Banionis   „Matematikos   mokslo   raid'a   Lietuvoje   1920-1940   in."    (8   a.   I.).

Darbe  nagrinejama  Lietu'vos  auk§tuju  kursu,  Lietuvos  universiteto   (1922  in.),  Vy-
tauto  Didziojo  universiteto  veikla   (nuo   1930  in.).  Aptariamas  matematikos  inoksloj
padaliniu   formavimasis,   matematikos   mokslo   personalo  veikla,   mokslo   tiriama§is,
populiarinimo   darbas,`  pristatomi   pirmieii   auk§tosios   matematikos   vadoveliai.   At-
skirai  aptarta  lietuvi§ka  matematikos  terminija.

„Lietuvos   istorijos   metra§tis.    1990   metai".   Vadovas-V.   Merkys    (15   a.I.).
Testiniame   leidinyje   skelbiami   moksliniai   straipsniai,   publikacijos,   recen`zijos,   pa-
teikiama  mokslinio  gyvenimo  kronika.

Blokados  s?1ygomis  Archeologijos   skyriaus  tbendradarbiai  dirbo  67  objektuose:
tirta  7  akmens  amziaus  paminklai,  3  piliakalniai,  7  `gyvenvietes,  2  gelezies  amziaus.

;:1:;:,:!kyenE:a:grl;n:dri::e:e::si:;rcfz!.::i:::,'omE:§:i¥go:i.:pSil::guasmi?:ciEtitneerit;irliijs:.sEfisukpati;
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Etnografijos. skyrius   sausio-kovo,   birzelioTrug~s`ejo  men.  organizavo., 22   eks-
pediciniu   grupiu   darba.   Surinkta   vertingos   medziagos   apie   Lietuvos   miesto   bei
.kaimo  kulttira   ir  buiti:   2029   anketos   ir  informacijos,113   apra5u,   202   pie§iniai   ir
breziniai,  645  fotonuotraukos.

Instituto   bendradarbiai  isleido   10  veikalu,  kuriu   bendra   apimtis   134,84   sp.   I.,
is  jng  5  monografijas,   paskelbe   153  mokslinius   straipsnius   (is   jL±  7  uzsienyje,  3-
sajungineje   spaudoje)     94,16   sp.   I.   bendros   apimties,   taip   pat   207   mokslo   popu-
1iarinimo  straipsnius,  perskaite  316  paskaitu,  53  kartus  dalyvavo  radijo,  46  kartus
TV   laidose.   Moksliniai   bendradarbiai   para§e   rei.k§mingus   skelbiamo   istorinio  pa-
1ikimo  ivadus,  parenge  36  pazymas  istorijos  klausimais  Lietuvos  Respublikos  Auks-
6iausiosios   Tarybos,   Vyriausybes,   Uzsienio   reikalu   mi.nisterijos,   Tautiniu   mazumu
departamento  komisijoms.

Lietuvos   istorijos   institutas   organizavo   6   respublikines   konferencijas,   I   tarp-
tatiting   „Vilnius -Zydu   kulttiros   istorinis   centras",   neivykusia   del   politiniu   prie-
Zas6iu.   Instituto   bendradarbiai   dalyvavo   38  tarptautinese,   68   respublikinese   ir   17
tarprespublikin.iu   konferenciju   ir   perskaite    123   pranesimus,   9   bendradarbiai   da-
1yvavo   konferencijose   uzsienyje    (Anglijoje,   JAV,   Cekijos   ir   Slovakijos   Respubli-
koje,  Lenkijos  Respublikoje,  Vengrijoje).

Lietuvos  istorijos   institutas  pletojo  ktirybinius  ry§ius   su   Lenkijos  Respubl`ikos
MA   Mokslo,     technikos     ir    §vietimo     istorijos     bei     Istorijos     institutais.     Pagal
sutarti   i   uzsienio  archyvus   buvo  i§vyke  5   darbuotojai,   1ankesi  4  uzsienio  moksli-
ninkai,   TSRS   MA   linija-7  mokslininkai    (LR,   Svedija).   Sve5iu   teisemis   lankesi
JAV  mokslininkai  A.  Senas,   S.  Suziedelis,  is  Vengrijos-A.  PalodiiKova6,  i§  Len-
kijos -J.  Sim€ik.

J,

6   Instituto   bendradarbiai   stazavosi   uzsienio   mokslo   centruose:   ist.   in.   kand.
V.    Ka.zakevi6ius-Svedijos   karaliskajame   institute    (Stokholmas),    ist.    in.    kand.
V.  Zalys -Viskonsino  valstijos  Medisono  universitete   (JAV),  ist.  in.  kand.' A.  .Nik-
Zentaitis-Getingeno  Makso   Planko   institute   (VFR),   ist.   in.   kandidatai   J.   Kiau-
piene   ir   Z.   Kiaupa-Hamburgo   universitete    (VFR),   A.   Grickevi6ius-Euro,POS
studijt2centre   (Italija).                                                                                                           .    ``     "    ,"         I

1991    in.    sausio    1    d.    Institute   buvo    164   etatiniai   darbuotojai:   99   moksliniai
bendradarbiai,   is   jt!   2   akademikai,   3   nariai   korespondentai,    13   mokslu   daktaru,
40   mokslu   kandidatu.   Turintys   mokslinius   laipsnius   sudare   53,50/orvisng  moksliniu
darbuotoju.

1990   in.   gruodzio   29   d.   Lietuvos   istorijos   instituto   direktorius,   Lietuvos   MA
na'rys  koresp.   ist.   in.   dr.   V.   Merkys   i§rinktas   Lietuvos   MA   akademiku.

Nuo  1990  in.  sausio   16  d.  liz.-mat.  in.  kand.I.  Senavi6iene  laikinai  eina  Mokslo
ir  technikos  istorijos  skyriaus  vede].os  pareigas.

Nuo   1990  in.   balandzio  9  d.  buves  Lietuvos  MA  Istorijos  institutas  vadinamas`
Lietuvos  istorijos  institutu.

Institute   veikia   Sie   skyriai:    I.   Lietuvos   Didziosios   Kunigaik§tystes   is`torij6s,.
2.   Tautinio   atgimimo   ir   Lietuvos   Respublikos   istorijos,   3.   Lietuvos   TSR   istorijos,`
4.   Mokslo   ir   technikos   istorijos,   5.   Partiju   istorijos,   6.   Archeo.1ogijos,   7.   Archeo--
graf ijos  ir  8.  Etnografijos.

1990   in.   geguzes    I    d.   buvusio   Partijos   istorijos   instituto   prie   LKP   CK   12
moksliniu   bendradarbiu   ir   9   pagalbinio   personalo   Zmones   iktire   Partiju   istorijos
skyriL!,  kuriam  vadovauja  ist.  in.  dr.,  prof.  V.  Ka§auskiene.     t

Metu  pabaigoje  Institute  buvo   13  aspirantu:   6  is  ju-dienineje  aspiranttiroje..
Priimti   4   aspira,ntai:   2-i   TSRS   istorijos   diening   ir   neakivaizdine   aspiranttir?,
1 -i   dienine   etnografijos   specialybes   aspiranttir4,1 -i   neakivaizdine   archeolo--
gijos  specialybes  aspiranttira.

Kandidato  disertacijas  rengia  6  Zmon6s.
Istorijos   mokslu   kandidato   disertacijas   apgyne   Mokslo   ir   technikos   istorijos.

skyriaus   bendradarbe   A.   Pra§mantaite,   Partiju   istorijos   skyriaus   bendradarbe-
D;  Blazyte.   Istorijos  moks`1u   daktaro   disertacija   apgyne   Instituto   direktoriaus   pa-
vaduotojas  mokslinia`m  darbui  A.  Eidintas.   Jam  suteiktas  istorij.os  mokslu  'daktarQ
laipsnis. ^~            ,
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Lietuvos   istorijos   draugija   1990   in.   i§leido   „Mfisq   praeities"   I   t.,   iteike   lei-
dyklai   „Praeities"   Ill   t.,  surenge  konferencija   „Zalgirio   laiku   Lietuva   ir  jos   kai-
mynai".

T.   Baira§auskaite

Konf erencijos,    pasitarimai,    simpoziumai

PABALTIJO  TAUTODAILEI  SKIRTA  KONFERENCIJA

1990  in.  sausio   12  d.  Lietuvos  tautodailininkng  s?junga  ir  Mokslinis  metodinis
kulttiros   centras   Vilniuje,   Dailes   parodu  rrimuose,   surenge  moksline  konferencija
„Pabaltijo  tautodailes  raida  ir  problemos".  I§vakarese  ten  pat  buvo  atidaryta  tarp-
tautine popieriaus  karpining paroda,  ivyko  jos  aptarimas.

tuva{,z=;§tE£[t5:£:£pjaossak:tn{sk€L:sin:ra.tapurt:§nke:Lma::.,skAj.te:vE.{dT£::k{teLTe:uvta5{=
„Pertvarka:  pozityvtis  ir  negatyvtis  reiskiniai  liaudies  daileje",   A.  P o 6 i u 1 p a i t a
(Lietuva)-,,Varianto    problema    dabartineje    lietuviLf    daileje",    A.   Kukuoisas
(Latvija)-„Sudetine   etnomentalinio   identi§kumo   dalis   ir   kai   kurios   su   juo   su-
sijusios  problemos", D.  Go rb    (Rusijos  Federacija)-„Lietuvos  liaudies  dail€s  mu-
ziejiniL!   kolekcijng   mokslinis   komplektavimas   ir   panaudojimas   TSRS   tautng   etno-
grafijos  muziejuje",   A.  P e t r i € e n k a  (Ukraina)-„Meniniai  karpiniai",  A.  S t r a-

Vv±i :j:,i, a SF.  (#eat:tat)n-k"at:sent(nL€£Setukva#isa#syn::  #:tbu[:g|s°StaL!teot£¥j?i:  £rry§+aait„-,

V.  Tu in a n a s   (Lietuva)-„Meniniai  rinktiniq  lietuving  liaudies  juostL!  ornamento
bruozai",    A.   Al sup€   (Latvija)-„Latvijos   liaudies   taikomosios   dailes   tradicijos
ir  naujoves".

Konferencijoje  jau  buvo   galima   isigyti  atskirais  leidiniais  lietuvi§kai   ir  rusi§-
kai   paskelbtus   prane5imus:   Pabaltijo   tautodailes   raida   ir   problemos.   V.,    1990.
loo   P.;   Pa3BHTHe   H   npo6jleMH   Hapoj|Horo   HCKyccTBa   HPH6amHKH.   BHjlbHloc,   1990.
152   c.

Po   prane§imt±  karpiniq   parodos   laureatams  buvo   iteikti   prizai.   I   kit?   konfe-
rencij?,   vyksian6ia   po   keleriq   metq,   numatoma   kviesti   ir   i§eivijos   atstovus,   susi-
jusius  su  lietuvit!  tautodai]e.

V.   Milius

PAULIAUS  GALAUNES  loo-UJU  GIMIMO  METINIU  MINEJIMAS

Valstybinis   M.   K.   Ciurlionio   dail6s   m'uziejus   1990   in.   sausio   25   ir  26   d.   su-
Teng6   dail€tyrininko   ir   muziejininko,   buvusio   direktoriaus   P.   Galaunes    (1890-
]988!§±±°]°=:jq p8rLaTs:¥€°jomesti:±qMT5])Poei]i¥?.sv.   Antano   bazny6ioje    (pamoksla   Pasake0             C                                                                                          o          o    o,

kun.   R.   Mikutavi€ius).   Petra§itinu  kapinese   ant   kapo   padeta   geliu,   uzdegta   Zva-
kiu,   sugiedota   „Lietuva   brangi".   Prie   namo   Vyddno   al.   Nr.   2,   kuriame   1932-
1971   in.   gyveno  operos  soliste  Adele  ir  Paulius   Galaunes,  buvo  atidengta  memo-
rialine  lenta.   Dailes  muziejuje  atidaryta  paroda,  skirta  P.   Galaunes  gyvenimui  ir
darbams.    Kauno   menininku    namuose    surengtas   i§kilmingas    minejimas    ir   kon-
€ertas.

Kite   diena   muziejaus   saleje  ivyko   moksline  konferencija.   Ja   pradejes   direk-
toriaus   pavaduotojas    0.   Daugelis    perskaite   i§eivijos   lietuviu   kultfiriniu   or-

gag[{ztas{{uetatvE]rno{gs,=t,:buas:ffsaussvefg{:,tamu%€:e]eagsr£Fnaysbesprabnreu§jFaT£,skva.£tek{zrikzue:
(Siauliai)-„P.  Galaun€  ir  nfidiena",   N.  Ker§yte   (Vilnius) -,-, P.  Galaunds  tau-
tinio  muziejaus  koncepcija",   V.   Z ukas   (Vilnius)-„P.   Galaune-knygotyrinin-
kas",   V.  Milius   (Vilnius)-„P.  Galaun€  ir  ekslibrisas",   V.  Rim§a   (Kaunas)-
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nes  ry§iai  su  Lietuvos  muziejais",   J.  Tornau   (Vilnius)-„P.  Galaune~Lietuvos
rripintojelis:   kaip  buvo  ruo§iama  albumti  serija  „Lietuving  liaudies  menas",   K.  G a-
launiene   (Kaunas)-„Lai5kai  P.   Galaunes  palikime",   L.  Sinktinaite   (Kau-
nas)-„Radvilng  portretu  albumas  Ermitaze",   8.  Ruz giene   (Kaunas)-„Baroko
daile  ir  literatdra:  Pazaislio  freskng  ikonografine  programa".  A.  8 eks t a   (Vilnius)
kalbejo  apie  kulttiros  turtu  grazinimo  problema,   V.  S t a n i k ti n a s   (Rum§i§kes)-
apie   P.   Galaunes    ry§ius   su   Liaudies    buities   muziejum.    Muziejaus    direktorius
M.   Sakalauskas    padekojo   prane§ejams,   pasakojo   apie   rtipinim?si   dabarties
kulttiriniu  gyvenimu,  kulttiros  gyvavimo  salygas.    K.   Gal auniene   §eimos  var-
du   perdave   padeka   uzsienio   lietuviLi   kultdriniL!   org.anizacijL!   vadovams,   nuosirdq
a6iti  tare  M.  K.  Ciurlionio  muziejaus  darbuotojams.

Jubiliejaus   proga   muziejus   i§leido   parodos   plakata,   medali,   Lietuvos   kra§to-
tyros  draugijos  Kauno  skyrius -bukleta.  Nacionaline  M.  Mazvydo  biblioteka  savo
patalpose  surenge  P.  Galaunei  skirta  paroda.  Apie  jubilieju,  jo  renginius  rage  Vil-
niaus  ir  Kauno  periodine  spauda.  Sausio  27  d.  Lietuvos  televizija  rode  film?  apie
P.    Galaune.   Sausio   30   d.   Lietuvos   dailininku   s3junga   savo   btistineje   Vilniuje
surenge  vakar?,  kuriame  prisiminimais  apie  P.  Galaune  dalijosi  jo   artimieji,  buv?
bendradarbiai  ir  studentai.

v.   riilius

LIETUVOS  NEPRIKLAUSOMYBES  72-UJU  METINIU  MINEJIMAS

1990   in.   vasario   15   d.   Lietuvos   istorijos   instituto   saleje   susirinko   instituto
darbuotojai  pirma  karta  pokario  metais  viesai  pamineti  Lietuvos  nepriklausomybes'72-asias  metines.

Susirinkima   pradejo   direktorius   ist.   in.   dr.    V.   Merkys.    Jis   ragino   tyrine-
jan€ius   §ia   tema   istorikus   is   naujo   perzvelgti   §ventes   geneze,   atskleisti   dar   ne-
nagrinetus   klausimus,    i§samiai   nu§viesti    ir   apibendrinti    lietuviu   tautai    svarbia
data.

Direktoriaus  pavaduotojas   ist.   in.  kand.   doc.    A.   Eidintas    pasveikino   dar-
buotojus   su   valstybine   §vente.    Savo   prane§ime   „Lietuvos-Vokietijos   santykiai
1918-1919   metais"   nu5viete   sudetinga   tarptautine   po   Pirmojo   pasaulinio   karo
Europoje  susiklos6iusi?  panorama  ir  jos  kontekste-Lietuvos   ir  Vokietijos  santy-
kius.  Parode  Lietuvos  Valstybes  Tarybos  pozicij?,  jos  vasario  16  d.   priimta  nepri-
klausomos   Lietuvos  valstybes   atktirimo   akta.   Lietuvos   diplomatai   A.   Voldemaras,
J.  Saulys,  A.  Smetona  sekmingai  megino  pasinaudoti  Vokietijos  okupacines  karines
valdzios   ir   Vokietijos   vyriausybes   skirtingomis   pozicijomis. -I§irus   Lietuvos   pri-
jungimo   prie  Prtisijos,   veliau  Lietuvos   ir   Saksonijos   sajungos  projektams,  Vokie-
tija  pagaliau  pripazino  Lietuvos  Valstybes  Taryba,  t.  y.  savaranki§k?  Lietuvos  val-
dzi?,  ir  turejo  i§vesti  Vokietijos  kariuomeng  i§  Lietuvos.

Ist.  in.  dr.  R.  Z e p k a i t a  prane§ime  „Lietuvos  ir  Lenkijos  santykiai  1918-1919
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valstybingumo   lygos    1916   in.   komunikatas   skelbe,   kad   Lenkija   negalinti   kurtis
etnografiniu  principu,  turinti  apimti  rust!,  baltarusiu,  lietuviu  Zemes,  Baltijos  jtiros
pakra§6ius.   To   reikalauja   ne   tik   istorines   tradicijos,   bet   ir  ekonominiai   bei   politi-
niai  btisimos  Lenkijos  interesai.  Lenkijos  federacijos  atktirimo  ideja  pradzioje  reme
Vokietijos,  Austrijos,   Pranctizijos,   Rusijos  valdantieji   sluoksniai,   ta6iau,   kei6iantis
tarptautinei    situacijai,    kito    ir    Sing    valstybiq    pozicija.    1918    in.    Iapkri6io    18    d.
Lenkijai  pripazinus  nepriklausomybe,  ji  megino  tarptautinese  konferencijose  sprgsti
federacijos  problema.   Nepavykus   griebesi  tai   daryti   ginklu,   aneksuodama   dali,  uk-
rainie6iu,  baltarusiu  jr  lietuviu  Zemiu  su  sostine  Vilniumi.

Moksl.   bendr.    C.   Laurinavi6ius   prane5ime  „Lietuvos  ir  Tarybu  Rusijos
santykiai   1918-1920  metais"  parode,  kad  tarptautinese  konferencijose  buvo  spren-
dziamas   nedalijamos   Rusijos   imperijos   klausimas.   Lietuvos   nepriklausomybes   pro-
blema   galima   i§spresti   tik  keliant   Rusijos   imperijos   klausim?.   Lietuvos   politikos
veikejai  kompetentingai  parei§ke,  kad  Lietuva  negalinti  btiti  Rusijos  imperijos  su-
detyje,  nes  ji  buvo  aneksuota,  ir  Rusija  turinti  atsisakyti  aneksijos.  Lietuva  kuriasi
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savo   istorineje   Zemeje.    1920   in.   1iepos    12    d.    sutartimi   Tarybu   Rusija    atsisake
aneksuotu   teritoriju.   Sis   sutarti   pasira§e   dvi   suverenios   valstybes-Lietuva   ir
Tarybu  Rusija.

Prane5ejams   klausimu   kele   moksliniai   bendradarbiaj   I.   Luksaite,   Z.   Kiaupa,
R.  Miknys,  A.  Eidintas,  N.  Kairitik§tyte.

Minejimo   pabaigoje  instituto   direktorius   V.   Merkys  konstatavo,   kad  tai  labai
sudetinga  tema.    Istorikams  ja  i§samiai  i§analizavus,  dar  ijungus  latvit!  klausima,
ateityje  reiketu  parengti  solidu  darba  apie   1918-1920  in.  Lietuva  ir  i§leisti  atskira
knyga.

P.   Zostautaite

RYTU  LIETUVAI  SKIRTA  KONFERENCIJA

1990  in.  kovo  23  d.   Lietuvos  istorijos  institute  ivyko  rytu  Lietuvos   gyventojq
istorijai,  sociologijai  ir  kalbai  tyrineti  skirta  konferencija.

Instituto   Etnografijos   skyriaus   vyr.   moksl.   bendr.    V.   Milius,    jzanginiame
Zodyje   ivertines   regioniniu   konferenciju   reik§me   bendrame   Respublikos   visuome-
niniu  procesu  kontekste,  pradejo  konferencija.

Rytiniame   posedyje   perskaityta   7    istorikt!    prane§imai:     E.   Vidmanto-
„Rytu  Lietuvos  lietuviu  lenkinimas  per  bazny6ias  XIX  a.  antrojoje  puseje  ir  XX  a.
pradzioje",     J.    Marcinkevi€iaus-„Lietuviu   klausimas    slaptojoje    1936`   in.
Vilniaus  vaivadijos  saugumo  referentu  konferencijoje",   R.  Z e p k a i t a s -„Lietuvos
rytu  sienos  klausimu",   G.  S u r g a i I i o -„Lenkijos  karo  pabegeliai  Vilniaus  kra5-
te   (1939  in.  rugsejis-194l   in.  birzelis)",   A.  Bubnio-„Armijos  Krajovos  veikla
pietry6iu   Lietuvoje    1944   metals",    N.   Kairitik5tytes-„Lenku   i§vykimas   i§
Lietuvos    ir  jo   ypatingumai    1944-1947   metais"   ir    M.   Tamo§itino-„Lenku
klausimas  pietry6iu  Lietuvoje:  geneze,  sprendimu  paie5kos".

Popietiniame   posedyje  kalbininkai,  etnograf ai   ir  sociologai   perskaite   7   prane-
§imus:    V.   Cekmonas-„Rytu   Lietuvos   kalbine   situacija   ir   gyventojt!   tautine
samone",   P.   G a u 6 a s -„Etnolingvistine  situacija   ir  bendrojo  lavinimo  mokyklos
pietry6iu   Lietuvoje   1945-1990  metals",    L.   Grumadiene-„Siandienine  socio-
1ingvistine   pietry6iq   Lietuvos   situacija",    A.
ventoju   politines   samones   ypatumai    (1989

E i g i r d a s -„Sal5ininkq  rajono   gy-
m.   sociologinis   tyrimas)",    M.   Kru-

p o v e c -„Sociolingvistine  situacija  Eisi§kiL!  apylinkese",  A.  V i d u g i r i s -„Piet-
rytiniu   lietuviu   §nektu  reliktai"   ir  P.   Kalnius-„Tauti§kai   mi§rios   §eimos   Sal-
€ininku  ir Vilniaus  rajonuose".  Prane§ejai  atsake  i  klausimus.

Prane§imai    sukele    mokslines    diskusijas,    kuriose.    dalyvavo     R.    Zepkaite,
M.  Tamo§itinas,   A.  Tyla,   L.  Mulevi6ius,  R.  Battira,    G.  Gustaite,
A.  Bubnys,   G.  Surgailis,    L.  Grumadiene,   V.  Cekmonas,   M.  Kru-
povec,   P.  Knirik  Sta,   P.  Kalnius,   A.  Vidugiris,   N.  Kairitik§tyte.

Diskutuota   del   3   svarbiausiu   problemu:    1)    Lietuvos   rytiniu   sienu   keitimosi
aspektai,   priklausantys  nuo  politines  situacijos,  pietry€iu  regiono   gyventoju  kilme,
ju   lenkinimo   politika,   migracijos   rezultatai.,   lenku   pabegeliu   ir   internuotu   lenku
klausimo   sprendimas,   1enku   repatriacijos   ypatumai   pokario   metais.   2)    Sukarintos
organizacijos   Armijos   Krajovos   teroristi.ne   veikla   rytu   Lietuvoje,   jos   rysiai   su
vietos    gyventojais,    okupacine   karine   vokie€iu   vadovybe   ir   evakuacine   Lenkijos
vyriausybe.   3)   Rytu   Lietuvos   kalbines   situacijos   ypatumai,   gyventojt!   tautines   ir
politines   savimones   kaita,   asimiliacija,   §vietimo   klausimai,   nacionaliniu   mikrora-
jonu,  mi§riu  §eimu  ktirimosi  tendencijos.

L.   Mulevi6ius    ir    A.   Tyla    teigiamai   ivertino   mokslinius   prane§imus   ir
konstatavo,   kad   juose   panaudota   daug   naujos   archyvu   medziagos,   giliai   nagri-
nejami  rei§kiniai,  formuojamos  naujos  rytu  Lietuv?  lie6ian€ios  koncepcijos,  pabrez6
sociologinit!  tyrimu  perspektyvuma.

V.   Asta s    perskaite   rezoliucijos   projekta.   Dauguma   dalyving   pasisake   pries.
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veiklos   programai.   Rekomendacijoms   parengti   sudaryta   grupe   Zmoniu:   V.   Astas,
R.  Batdra,  L.  Grumadiene,  P.  Kalnius,  P.  Knidk§ta  ir  A.  Tyla.
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V.   Cekmonas    sidle   sudaryti   rytu   Lietuvos   gyventoju   kalbiniu   gruping   dt-
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Taip  pat  jis  siflle  rust!  ir  lenkng  mokykloms  parengti  kasdieninius  kalbos  pratimus,
kad   vaikams   btitu   lengviau   mokytis   valstybines   kalbos,   ivesti   Lietuvos   istorijos
ir   geografijos  kursus,   lenku   ir   rusng  mokyklose   destomus   gimt?ja   kalba,   parengti
lietuvi§kos   politines   orientacijos   vadovelius,   Vilniaus   kra§ta.   integruoti   i   Lietuvos
valstybe,   panaikinti   tautinius   prie5taravimus.   Dauguma   konferencijos   dalyviu   pa-
reme  R.  Battiros  samprotavimus.

Pranesimus  numatyta  paskelbti  atskiru  leidiniu.

P.   Zostautaite

TRECIASIS  BALTIJOS  KRASTU  ETNOGRAFU  KOLOKVIUMAS

1990  in.   balandzio  24-28  d.   Latvijos  Mokslt!  Akademijos   lstorijos  institutas,
tesdamas   VDR   Mokslu   Akademijos   Centrinio   istorijos   instituto   parodyt?   inicia-
tyv?,    suorganizavo    tre6i?ji    Baltijos    kra§tu    etnografu    kolokviuma    (Kolloquium
Balticum  Ethnographicum).    Jis  ivyko  Mokslininku  namuose  Lielupeje  prie  Rygos.
Dg.Iyvavo  Danijos,   Estijos,   Latvijos,   Lenkijos,   Lietuvos,   Norvegijos,   Rusijos,   Suo-
mljos,   Svedijos,   Vokietijos   tautotyrininku   atstovai.   Kolokviuma.   pradejo   organiza-
cinio  komiteto  pirmininkas   latvit!   etnografng   galva   S.   Cimermanis,   izangine  kalba
pasake  Latvijos  MA  atstovas  I.  Ruonis,  sveikino  R.  I t s a s   (Leningradas),  R.  Kv i-
d e I a n d a s   (Bergenas,  Norvegija),  H.  S t r o b a c h a s   (Berlynas).

Tre6iojo   kolokviumo   tema   buvo   „Baltijos   regiono   etnokulttiriniu  kontaktu   ke-
liai   ir   dalyviai".   Perskaityti   27   prane§imai.   Juose   nagrinejami   §io   regiono   tautu
materialines  ir  dvasines  kulttiros  kontaktai  nuo  XVI  a.  iki  ml-1su  dienu.

Lietuvai  buvo  skirti  4  prane§imai.   L.  P i a k i n a i t a -K a z I a u s k i e n a   (LII)
prane§ime  „Lietuvos  bitininkystes  inventoriaus  skoliniai  i§  gretimu  kra§tu"  parode,
kad   jie   rei§kesi   Zodziu   ir   daiktu  lygmenimis:   skolintais   terminals   vadino   kai   ku-
riuos    tradicinius    irenginius,    o   per    literattir?    6ionai    atejo    naujos    avilit!    rti§ys.
V.  Milius   (LII)   prane§ime  „Svedu  ir  lietuviu  bendradarbiavimas  tiriant  liaudies
kulttira"  nu§viete  4  klausimus:   S.  Eriksono  ir  jo  bendradarbiu  Lietuvoje  surengtas
ekspedicijas,   1ietuviu   tautodailes   parodas   Svedijoje   1931   in.,   Svedijoje   paskelbtas
monografijas   apie   lietuvit!   1iaudies   kulttira,   parodu   katalogus,   straipsnius   ir   re-
cenzijas,   §vedu   etnografiniu   tyrimu   atgarsius   lietuviu   spaudoje.    R.   Kvidelan-
d o    (Etnofolkloristikos    in-tas,   Bergenas)    prane§imas   „Lietuvos   Zydu   pasakotoja
Norvegijoje"  skirtas  norvegi§kai  ra§an6ios  Zydu  rasytojos  Evos  Ser  memuariniams
romanams,   apsakymams,   pateiktai   tautosakai.    M.   Ustinovos    (TSRS   MA   Et-
nografijos  in-tas)   prane§ime  „Santuoku  ir  §eimu  interetniniai  kontaktai   (remiantis
lietuviu   ir   latvit!   tyrimng   duomenimis)"   buvo   panaudoti   Vilniuje,   Panevezyje   ir
Varenoje  uzpildytng  etnosociologiniu  anketu  atsakymai.

Skaitytus   prane§imus   Latvijos   Mokslu  Akademija   numato   i§1eisti   atskiru   lei-
diniu.   Ketvirt?ji   kolokviuma   planuojama   rengti   1993   in.   Kylio   mieste   (Vokie-tija).
Sudarytos   dvi   jo   organizavimo   grupes,   ju   pirmininkai-S.   Cimermanis    (Ryga)
ir   J.   Bergas    (Stokholmas).    S.   Cimermanis   sitile   kita   susitikim?    skirti   Baltijos
krastng  liaudies  kultriros  tyrimu  istoriografijai.

Viena  vakara  posedziu   saleje  dalyviams  koncertavo  latgaliu  meno  saviveiklos
kolektyvas,  kits  vakar?  Rygos  filharmonijoje-„Dzintaro"   1iaudies  choras  ir  Vals-
tybine  §okiu   grupe  „Daile".   Per   paskutines   dvi   dienas   dalyviai   buvo   supazindinti
su  Latvijos  etnografiniu  muziejum  po  atvirum  dangum,  Istorijos  muziejuje  surengta
liaudies  ornamentikos  paroda,  Rygos  senamies€io  ir  Vidzemes  kulttiros  paminklais.

V.   Milius

KONFERENCIJA  ROMOJE

Lenku   krik§6ioni§kos   kulttiros   instituto   Romoje   kvietimu    1990   in.   balandzio
30-geguzes  4  d.  V.  Merkys  dalyvavo  konferencijoje  tema  ,,Rytu  Vidurio  Europos
istoriniLf   ir  kulttirining   tradicijq   pagrindai:   Baltarusija,   Lietuva,   Lenkija,   Ukraina".
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Cia  susirinko  apie  50   istorikq,  kalbininkng,   geografng  i§  Anglijos,  Baltarusijos,   Ita-
lijos,   JAV,   Lenkijos,   Lietuvos,   Pranctizijos   ir   Ukrainos.   Beveik   visi   prane§imai
buvo   apie   Lietuvos   Didziosios   Kunigaikstystes   tautinius   ir   religinius   santykius,
jp  tolesne  raida  XIX-XX  a.  Net  konferencijos  darbo  kalbomis  pasirinktos  lietuving,
lenkng,   baltarusiLi   ir   ukrainie6iLf   kalbos.   VisL!   pirmd   reiketng   pamineti   §iuos   prane-•'Simus:  P.  Rabikausko   (Roma)-„Lietuving  tauta,  religija  ir  kaimynai",   J.  Tu-

melio   (Vilnius)-„Lietuva   nuo   krik§to   ligi   Tvano",       J.   Bardacho   (Var§u-
va)-„Lietuvos   lenkai   ir  kitos   istorines   Lietuvos   tautos",    D.   Stepoviko   (Ki-
jevas)-„Vilniaus    akademija    ir    Baltarusijos    bei    Ukrainos    kulttira    XVII   a.",
Z.   Vuj ciko     (Var§uva)-„Lietuvos     Didziosios     Kunigaik§tystes     separatizmas
XVII   a.",   J.   Skarbeko   (Liublinas)-„Baltarusijos,  Lietuvos,  Lenkijos  ir  Ukrai-
nos  religijng  Zemelapio  pasikeitimai  paskutiniais  dviem  amziais",   V.  Merki o  (Vil-
nius)-„Vyskupas   Motiejus   Valan6ius   ir   Rusijos  vyriausybes.nacionaline  politika
Lietuvoje",    M.   Ka rp i o    (Varsuva)-„Buv.   Lietuvos   Didziosios   Kunigaik§tystes
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1919   in.",    8.   Makausko   (Var§uva)-,,Lietuvos  vyriausybe   ir  visuomene  tary-
binio    1940   in.   birzelio   ultimatumo   i§vakarese",    E.   Smulkovos    (Var§uva)-

SFoab[]beamakt#E„,tauct.uKsan±yak;uoSu(#i}nT¥sn)ais„#isnpifj:gyiuTti:fnki%'kbraa[§i:€::Zaz]i{oetg¥i=
radimai",    V.   Cekmono    (Vilnius)-„Del   Vilnijos   sociolingvistines   istorijos   ir
lenku  nacionalines  savimones  raidos   Lietuvoje",   C.  Okin€ico   (Vilnius)-„Len-
ku   tautine   padetis   Lietuvoje".   Nemaza   demesio   Lietuvai   apzvalginiuose   diskusi-
niuose  prane§imuose  skyre   A.   Gei§toras   (Var§uva),   J.  Klo6ovskis   (Liub-
linas),    N.   Deivis   (Norman   Davies;   Londonas),   D.   Bovua   (Daniel   Beauvois;
Lilis).   Konferencijoje   dalyvavo  ir  diskusijoje  kalbejo  bei  savo  ktirybos  vakara  su-
renge  poetas   C.  M i 1 o § a s.

Prane§imai   bus   i§spausdinti   atskira   knyga.   Konferencija   Sia   tema   numatyta
rengti  kas  keleri  metal.

V.M.

XIX  ARCHEOLOGU   KONFERENCIJA

Lietuvos   istorijos   institutas   1990   in.   geguzes   29   d.   i   Menininku   rtimus   su-
kviete  visus,  besidomin€ius   1988  ir   1989  metu  archeologiniu  ekspediciju  rezultatais.

Buvo  i5klausyti  8  pranesimai:    A.  Girininko   (LII)-,,Senasis  Zalvario  am-
erkevi6iaus   (VU)-„Del  I  tdkstantme€io  pr.  in.  e.
kienes    (LII)-„Zemai€ing   aprangos   regioniniai   skir-

tumai",   V.  S i in a n o   (LII)-„Vidgiriu  kapinyno  tyrimai",   J.  S t a n k a u s  (LII)-
„Banduziu  kapinynas",    V.   Aleksiejtiiio   (LII)-„Vilniaus  Zemutines  pilies   rti-
mu  monetos",    V.   Daugudzio   (LII)-„Vilniaus   Plikojo  kalno   1988  ir   1989  in.
archeologiniu   tyrimu   duomenys",    G.   Zabielos    (LII)-„Atviru   lapu   i§davimo
ir  atsiskaitymo  uZ  juos  bendrieji  reikalavimai".  Buvo  pademonstruotas   V.  U r b a-
navi6iaus    (LII)    filmas,   kuriame   rodoma   Vilniaus   Zemutines   pilies   atkastos
liekanos,   kasinejimng   eiga,   talkininkai,   izymesni   sve6iai,   taip   pat   buvusios   pilies
kaimynysteje  vykusing  politiniLi  demonstracijq,  mitingng  akimirkos.

Uzsimezgusioje  diskusijoje  A.  Luchtanas,  E.  Ivanauskas,  K.  Katalynas,  V.  Stat-
kevi6ius   ir   kiti   kalbetojai   atkreipe   susirinkusit!ju   demesi   i   tai,   kad   atviru   lapu
i§davimo   ir   atsiskaitymo   uZ   juos   reikalavimai   atspindi   daugiausia   Lietuvos   isto-
rijos   instituto   rtipes6ius   ir   isleista   i§   akin   kitose   istaigose   dirban6iq   archeologng
veiklos   specifika.    Sitilyta   sudaryti   komisija,    kuri   imtqsi   atidziai    ir   objektyviai
ivertinti   paminklu   kasinejimo    ataskaitas.     Apgailestauta,   kad   vis    dar   pasitaiko
atveju,   kai   archeologas   ekspedicijoje   darbuojasi   be   ieidimo,   t.   y.   negaves   atviro
lapo,   kai   kulttirinis   sluoksnis   kasamas   buldozeriu   ar   ekskavatoriumi.   0   tai  kate-
goriskai  draudzia  archeologiniu  paminklu  tyrimo  metodika.

Konferencijos    pi.oga    i§leista    „Archeologiniai    tyrinejim'ai    Lietuvoje    1988    ir
1989  metals".

L.   Vaitkunskiene

Zius  rytu  Lietuvoje``,   A.  M
kapinynu",   L.   Vaitkuns
i    __:{<       17.     E`   :  _   i  _   _     /T   TT\
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KONFERENCIJA  „LAIMEJIMAI  AR  PRARADIMAI?
(LIETUVA  1940-1941  METAIS)"

1990  in.  birzelio  6  d.   Lietuvos  Mokslu  Akademijos  Lietuvos  istorijos  instituto
saleje   ivyko   moksline   konferencija   „Laimejimai   ar   praradimai?  (Lietuva    1940-

i}r94d]emmoektrafii):`€:;%2:c§,`]¥u;aigfits£:a£.r:za£#uZ{,i,(i.]]2Ti';i:tu(VL°]S])k#anj:#£j8a:tafia.
tarvds    likvidavimas",    J.   Matusevi6ius    (LII)-„Raudonosios    armijos    dislo-
kavimo  Lietuvoje  sukeltos  problemos   (1940-1941   in.)",   G.   Rudis   (LII)~„Kaip
buvo  falsifikuojami  Seimo   rinkimu  rezultatai   1940  metais",    K.    T a in a a a u s k a s
(LVA)-„Lietuvos  kariuomenes  likvidavimas",  G.  V a s k e I a   (LII)-„Lietuvos  dar-
bininkq   ir   tarnautojng   darbo   uzmokestis   ir   realios   pajamos    1939-1941    metals",
R.     Zepkaite    (LII)-,,Uzsienio   valstybiu    reakcija   i    1940   in.   birzelio~liepos
!vykius".

Diskusijoje   svarstyta   LKP  savaranki§kumo   1920~1940  in.   problemos,   terminng
„tarybinis"  ir  „sovietinis"  vartojimas.

V.    Zalys

¢1

ZEMAICIU  PRAEICIAI  SKIRTA  KONFERENCIJA

1990  in.  Iiepos  27-29  d.  Varniuose  ivyko  Zemai6iu  kulttiros  draugijos  organi-
zuota  konferencija,  skirta  Zemaitijos  praei€iai  aptarti.  Konferencija   pradejo  Zemai-
6it!  kulttiros  draugijos  pirmininkas  S.    Kasparavi6ius.   Jis  pasidziauge,  kad  i
antraja  .Varnit!  konferencija   susirinko  tiek  daug  Zmonit!   (i§  viso  apie  800)   ne  tik
i§   Varnlu,   Tel§iu   ir   daugelio   kitu   Zemaitijos   rajonu,   bet   ir   i§   Vilniaus,   Kauno,
K!aipedos,   Siauliu.   Pana§ius   susibtirimus   numatoma   rengti   ir   ateityje.   Konferen-
cljos  pradzioje  kalbejo  Tel§iu  kunigu  seminarijos   rektorius  kan.   K.   G a s 6 i ti n a s,
prof.   C.   K u d a b a,    Varning   savival`dybes  meras   S.   8 r u Z a s  ir  Tel§iu  rajono  val-
dytojas J.  M a r t i n k u s.

Konferencijoje  buvo   perskaitytas   21   prane§imas:    11   pirma   ir   lo-antra   die-
n?.  Pirma   diena  prane§imus  padare:   A.   Butrimas   (Vilnius)-„Senieji  Zemai€ing
kulttiros  klodai",  L.  V a i t k u n s k i e n e   (Vilnius)-„Zemai€iu  kjlme",  I.   8 a 16 i ti-
n i e n i   (Vilnius)-„Pirmujt!   Zemaitijos   Zmonit!   odontologija",   R.   J a n k a u s k a s
(Vilnius)-„Zemaitijos   I-11   ttikst.  po  Kristaus   gyventoiu   ligos",   S.   LTrb an avi-
6iene    (Vilnius)-„Zemaites   XV   a.   kostiumas",    G.   Blas5ikas    (Poznane)~
„Zemai€iu   vyskupu   charakteristika    (1417-1609)",    K.    Gas6itinas    (Tel§iai)-
„Zemai€iu    kunigu   seminarijos   istorija",   L.   Sinktinaite    (Kaunas)-„Zemai6it!
vyskupt!   portrett!    galerija",   A.    Katilius    (Vilnius)-„J.    Staugaitis-pirmasis
{Tel§iu   vyskupas",   V.   Vaivad a    (Tel§iai)-„Reformatorius   remusios   Zemaitijos
didiku   gimines",   A.    Ivinskis    (Vilnius)-„Kunigas   A.   Juozapavi6ius-Varnit£
Zemes  tyrin6tojas".

Kite  diena  konferencijos  dalyviai  ir  sve6iai  Varniu  bazny6ioje  i§klause  §v.  Mi-

ifrriki%as¥,rdfendga:yriaei3v8saEfensE]u°b|¥kyosskuAPuu£§#a.usYoas][ao:€iu:ry§bvoesnt;rr`#i%ifikafs]mv:Si.anpdas-_
bergis.

Antros   dienos   posedyje   prane§imus   skaite:   G.   Cesnys    (Vilnius)-„Povilas

¥,££]ntsykr££Sn:{o;£sma#udva£Ei:°P£!:vgj}j££`:'„,G.j.Zabejnej3((¥£]]an£}puesaa+Z,:#aarji££ja°±Sj¥£]]#ead]£-.
ninkai   XIII-XIV   a.",   A.   Nikzentaitis    (Vilnius)-„Zemai6iu   kunigaik§6iai",
E.   Aleksandravi6ius    (Vilnius)-„Zemai6iu   bajorai   lietuvit!   tautiniame   at-
gimime",   A.   Tyla    (Vilnius)-„Zemaitija    1655-1661    in.   Lietuvos   i§sivadavimo

ka.re:,auEzfeMne6„tvfs]nfjsv,£±;,uzs,in_a,jt¥j¥:]=¥e¥t]e]]:uab]a::TaA:£cuh±te¥::srtoes]fumu2=ja:jae£:::
S.   G u t a u t a s   (Vilnius)-„Del  Zemai6iu  trobos  genezes",  V.  D a u j o t y t a   (Vil-
nius) -„Varniai  literattiroje".

Diskusijose   i§reik§tas   susirtipinimas,   jog   konferencijos   klausytojai   nepajegtis
suvokti  visu  prane§imu,  tuo  labiau  kad  ju  perskaityta  itin  daug.   Pageidauta  §vie-
teji§ku  prane§imu,  o  mokslinius  sitilyta  skaityti  sekcijose.  Kalbeta  del  Zemai6iu  kal-
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bos   islikimo.   Zemai6ing   kalba   galetq   propagruoti   ir   pranes6jai -prane§imus   skai-
tyti  Zemaiti§kai.

Abieju  dienu  vakarais  surengtos  vakaronds,  ekskursijos  po  Varnius.  Tre6ia  die-
na   visi   buvo   i5vyke   i   ekskursija   po   Zemaitijos   kultdros   paminklus.   Konferencija
uzbaigta  ant  Satrijos  kalno.

S.   Gutautas

JONO  PUZINO  85-UJU  GIMIMO  METINIU  MINEJIMAS

Lietuvos   archeologijos   draugija   surenge   Kauno  Vytauto   Didziojo  ir  Vilniaus
universitetu  profesoriaus  daktaro  Jono  Puzino  85-uju  gimimo  metiniu  minejim?.

1990  in.  rugsejo  29  d.  Ukmerges  raj.  Svaroniu  k.,  J.  Puzino  tevi§keje,  buvusio-
je   tevng   sodybvieteje,   ant   islikusio   seno   tvenkinio   kranto   atidengtas   paminklinis
akmuo.   I§kilmese  kalbejes  A.  T a u t a v i 6 i u s  nu§viete  profesoriaus  de§imties  me-
tL!   moksline,   pedagogine,  kulttirine  veikla   Lietuvoje   (iki   1944   in.)   ir  emigracijoje
iki  pat  mirties   (1978.IV.14  Cikagoje).  Buvo  pasodintas  azuoliukas.

Spalio    1    d.   nacionalines   M.   Mazvydo   bibliotekos   saleje   ivyko   konferencija.
Joje  buvo   perskaityti  3   prane§imai:   R.   V o I k a i t i s-K u I i k a u s k i e n a s -„Ke-
li  Strichai  mokslinei-pedagoginei  dr.  Jono  Puzino  biografijai,  M.  M i c h e I b e r t o -
„Dr.   Jono   Puzino   darbu   reiksme   Lietuvos   archeologijai",    P.   Kulikausko-
„Dr.  Jono  Puzino  veikla  Vytauto  Didziojo  kulttiros  muziejuje".  Be  to,  bibliotekoje
veike  J.  Puzino  darbu  paroda.  Ekspozicija  paivairino  Reginos  ir  Prano  Kulikausku
asmeninio  archyvo  nuotraukos.

Konferencijos   organizatoriu   ir   sve6iu   bendra   nuomone,   pagaliau   atejo   metas

::[LFonsg:I:¥::kh%Lo?i'ogkiT:1:aFreadb£:i:k:Liapduasrfb§#£ajfrajpngtarretfak§Jriepuz±n°-lietuvi„rofesio-

L.   Vaitkunskiene

PAMINETAS  SUVALKU  SUTARTIES  70-METIS

1990  in.  spalio  8   d.  Vilniaus  mokytoju  namuose  Vilnijos  draugija  organizavo
Suvalku   sutarties   70-me6io   minejim?.   Susirinko   gausus   vilnie€iu   ir   kitu   Lietuvos
miestu  atstovu  btirys.

lzangini   Zodi   tare   A.   Tyla.    R.    Zepkaite    prane§im?   „Suvalku   sutartis,
jos  sudarymas  ir  reik§me"  pradejo  nuo  sutarties  sudarymo  aplinkybiu   (buvo  taria-
masi   Lenkijos-Sovietu   Rusijos   karo   lone).   Kalbeta   apie   Lietuvos   vaidmeni   tuo
metu,  Lenkijos  nusistatyma  delsti  su  derybomis,  norint  pritraukti  savo  ,kariuomene
ar6iau  Vilniaus,  Zeligovskio  daliniLi  isiverzima  i  VilniLi,  Lietuvos  kariuomenes  prie-
§inimasi   jiems.   V.   Vadopalas    prane§ime   „Suvalku   sutarties   teisinis   vertini-
mas"  tarptautines  teises  pozitiriu  kele  du  dalykus:  pirma,  sutartimi  turejo  bdti  nu-
traukti  karo  veiksmai,  antra,  Salys  susitare  gin6us  sprgsti  derybomis;  taip  pat  kal-
bejo  apie  tarpukario  Vilniaus  kra§to  teisine  padeti.  Po  Antrojo  pasaulinio  karo  sie-
nos   buvo   nustatytos   TSRS-Lenkijos   sutartimi.   V.   Martinkenas    pasidalijo
prisiminimais  apie  rytu  Lietuvos   lietuviu  padeti  po  Pirmojo  pasaulinio  karo,  atsi-
tikimus  Ignalinoje  ir  Sven6ionyse.  J.  Vain a  papasakojo  apie  ivykius  po  Pirmojo
pasaulinio    karo   Augustavo-Seinu   ruoze.    Baigiamajame    Zodyje   A.    Tyla    pa-
breze   Suvalku   sutarties   politines   kulttiros   aspekta:   Si   .Qutartis   yra   teisinio   akto
diskreditavimas,   sulauzius   j?,  ivyko   vienas   Lietuvos   padalijimL!,   vyko   lietuviq   ry-
tinio   pakra§6io   etninis   genocidas.   G.   Son gaila    supazindino   susirinkusiuosius,
kas  dabar  vyksta  Ei§i§kiq  ir  Sal6ininkq  apylinkese,  atsake i  klausimus.

V.   Milius

VILNIUS -ZYDU  KULTOROS  CENTRAS

1990   in.   spalio   20-22   d.   Niujorke   JAV   Zydu   mokslo   institute   YIV0   vyko
konferencija  tema  „Vilnius -Zydt!  kulttiros  centras".  Ja  organizavo  YIVO  ir  Lietu-
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vos   istorijos   institutai.   Konferencij?   izanginiu   Zodziu   pradejo   YIVO   instituto   di-
rektorius  S.  N o r i 6 i u s   (Norich).

Po   izanginio   Zodzio   gama   platng   prane§ima   „Lietuvos   Jeruzale:   Vilnius   kaip

§eantrassfrtfijaTrg3:i;,,,.p{ezr:#3±£tn€ejTe]¥9nff5r::i;:]oostyda::jjeTn£¥f5:£t;:%apkreof£;eotr;€%sBriEkas]rj®,

Akademijos  viceprezidentas  akademikas  R.  R a j e c k a s.
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darbai",  M.  J.  Rosmano   (Rosman)   (Bar  llano   (Bar  llan)   universitetas)-„Vil-

tna[sa)uLi„€ii?::h:aafadjzg::"ViffiiaNusasdiiaegro[g°os(¥sakde]te£§)ka!#ugafi[PzJ#i]:)Au]n:Vkerssit:-.
d r a v i 6 i a u s   (Lietuvos  istorijos  institutas)-„Hebraistika  Vilniaus  universitete  ir
Lietuvos  etnopolitines  tendencijos  XIX  a.   I  puseje",  D.  Mirono   (Miron)    (YIVO
ir   Kolumbijos   universitetai)-„Svieteji§ka   literattira   hebrajng    ir    jidi§   kalbomis",
D.   Roskio    (Roskies)    (ZydL!   teologijos   seminarija)-,,Isaac   Meir   Dick,   or   the
Maskil   as  Vilna   Magid",   E.   Lederhendlerio   (Lederhendler)    (YIVO   ir   Heb-
rajng   universitetai)-„Vilniaus   rabinas   pries   Zydi§kaji   socializm?",   A.   E i dinto
(Lietuvos  istorijos  institutas)-„Lietuvos  Zydu  emigracija   1868-1940  in.",  S.   K a-
sovo    (Kassow)     (Trini6io    (Trinity)    koledzas)-„Vilniaus   bendruomene    (kehile)
1919-1940  metals",   R.   Kaplanovo   (Pasaulines  istorijos  institutas,  Maskva)-
„Lietuvos   karaimai   tarpukario   laikotarpiu",   L.   Reno    (Ran)-„Zanmenas   Reize-
nas-Vilniaus   Zydu   kulttiros   lyderis",   G.   Surgailio   (Lietuvos   istorijos   insti-
tutas)-„Antrojo   pasaulinio   karo   pabegeliai   Lietuvoje",I.   Lemperto   (Vilniaus
universitetas)-„YIVO  istorija  lrizio  metals   (1939-1941)",   D.  Porat   (Tel  Avivo
universitetas)-„Zydu  pasiprie§inimas  Vilniaus,   Kauno  ir   Siauliu   getuose",   E.   Zil-
berio    (Lietuvos    Zydu   kulttiros    draugija)-„Kulttirinis    gyvenimas    Kauno    gete",
8.  H a r S a v   (YIVO)-„Vilniaus  geto  atminimo  iamzinimas"  ,  H.  S in o I i a k o v o
(,,Lietuvos   Jeruzales"     laikra§6io   redaktoriaus)-„Lietuvos   Jeruzales"    1aikra§tis",
M.   Vebo   (Web)    (YIVO)-„YIVO   ir   Zydt!   dokumentu   rinkiniai   Lietuvos   archy-
vuose",  J.  F r e n d I a n de r i o   (Hunter  College,  CUNY)-„Vilnius  ant  Senos  kran-
tnt:  „Lietuvos  Zydt±  idejng  itaka  pranctizng  1968  in.  kartos  intelektualams".

Prane§imai  buvo  skaitomi  anglng  ir  jidi§  kalbomis.

G.   Surgailis

KONFERENCIJA  „SENOVES  BALTU  SIMBOLIKOS  METMENYS"

1990  in.   spalio  25-26  d.   LMA  Kultdros  ir  memo  institute  ivyko  konferencija
„Senoves  baltL!  simbolikos  metmenys",  kurios  organizacini  komitet?  sudare  A.  Gal-
Zutis,   G.   Beresnevi6ius,   E.   Usa5iovaite.   Konferencijoje   dalyvavo   Lietuvos   moksli-
ninkai,  sve6ing  i§  Latvijos.

Konferencija   izanginiu   Zodziu   „Kultdros   tyrimu   reik§me   dabar6iai"   pradejo
A.  G a i Z u t i s.   Prane§imus  perskaite:   P.   D u n d u I i e n e-,,Gamtos  iasmeninimas
lietuviu   Zodineje   ir  menineje  ktiryboje",    G.   Beresnevi6ius-„Baltu  simboliu
d'inamika",      S.    Simaitis,     V.    Urbanavi6ius-„Archajiniu   simboliu  esme
baltu   ornamentikoje   ir   pasaulejautoje",    8.    Mezale-„Kryziaus   simbolika   lat-
viu  tradicijoje",   V.   Vaska-„Dangaus  Zenklas  ant  skydo  pavidalo  XII-XIII  a.
apyrankiu   §iaures   rytu   Latvijoje",    A.    Cepaitiene-,,Verps6it±   ornamentika-
Saltinis  baltt!  simbolikai  tyrineti",  A.   U Z d a v i n y s -„Senoves  baltu  simbolizmas",
V.   T u in i n a s -„Juostu  ornamentu  simbolika",   R.   M e r k i e n a -„Lietuviu  teks-
tile  savirai§kos  priemoniu  sistemoje",  A.  P a t a c k a s -„Del  Gedimino  stulpu  sim-
bolikos",   V.   Rim§a-„Vytis",   J.   Urtans~„Apie   kai   kuriuos   viduramziu   ri-
bozenklius",   E.   U s a 6 i o v a i t i -„Pasaulio  medis  Lietuvos  tauti§ku  skryniu  puo-
§yboje",    J.    Vai§ktinas-„Dangaus   §viesuliu   simbolika   baltu   pasaulezidroje",
J.    Trinktinas-„Doroviniai  simboliai   baltu  kulttiroje",   8.    Reidzane-,,Ly-
Iginamoji   kalbotyra   ir   simboliai   latving  liaudies   dainose",    A.    Kargaudiene-
„Lietuviu  liaudies  XIX  a.  siuvinejimt!  simboliai",  G.  P a k a 1 n i s -„Kai  kurie  svar-
biausi   latviu   raudu   ivaizdziai",    8.     Stundziene-„Medziai   lietuviu   liaudies
dainose",    E.    Ali§anka-„Poetinio   simbolio   architektonika",    L.    Klimka-
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„Pasaulio   modelis   baltu   liaudi§kajame   ornamente",    A.     Reka§ius-„Lietuviu
etnines   kulttiros   sluoksniai",    E.    Simktinaite-„Kai   kurie   simboliai   lietuviu
liaudies    medicinoje",     M.    Mellena-„Liaudies   drabuziai-pasaulio   modelis",
E.    Spies-„Rato   simbolika   latviu   liaudies   5okiuose",    K.    Rastenis-„Baltu
simbolikos  elementai  M.   K.  Ciurlionio  ktiryboie",  V.  C i u r b i n s k a s -„Pamatine
kerteD{(skkau¥Pj%Ss)e ]':e:]uyvvfgv%taiyb8;mpkatipnr:[Stfei  S#u#iti#"i.  vaisktinas,   E.  Usa6iovaite,

J.  Kudirka,  V.  Tumenas,  8.  Reidzane,  S.  Simaitis,  R.  Merkiene  ir  E.  Spies.
Konferencijos  rengejai  numato  i§leisti  prane§imus.

A.   Cepaitien6
I

KONFERENCIJA  „PROSIJA  LIETUVOS  IR  VOKIETIJOS  ISTORIJOJE"

1990   in.   1apkri6io   14-15   d.   Vilniaus   universitete   i,vyko   tarptautine   moksline
konferencija  „Prtisija  Lietuvos  ir  Vokietijos  istorijoje".  Ja  organizavo  Vilniaus  uni-
versiteto   Istorijos   fakultetas   ir   Lietuvos-Vokietijos   draugija.   Prane§imuose   buvo
aptarti   lietuviu-prtisu   bei   lietuviu-vokie6iu   santykiai   Rytu   Prtisijoje.   Perskai-
tyta    10   prane§imu,   vyko   diskusijos,   kuriose   i§ry5kejo   dar   nepakankamai   i§tirti
klausimai   ir   tolesnio   Lietuvos   ir  Vokietijos   istoriku  bendradarbiavimo   galimybe`s.

Konferencijos   dalyvius   pasveikino   Vilniaus   universiteto   prorektorius   J.   Gri-
gonis,   Istorijos   fakulteto   dekanas   A.   Bumblauskas   ir   organizacinio   komiteto   at-
stovas  L.  Janulevi6ius.   !Zanginiame  vokie6iu  istoriko  E.  V e r h a u   (Mainz-Bretzen-
heim)    prane§ime   „Prtisija   kaip   istorine   problema"   bendrais   bruozais   buvo   i§des-
tyta  Prtisijos  valstybes  istorija  ir  jos  svarba  Europos  valstybit!  istorining  tyrinejim'i

ts9ntekste,  i§ry§kintos  §iu  dienu  aktualijos.  Archeologas  V.  S i in a na  s   (LII)   prane-sime  „Prtisijos   gen6iu  ribos   I   ttikstantmetyje  ir  11  ttikstantme6io  pradzioje"   apta-
re  prtisu  gen6iu  i§siskyrimo  proces?,  atkreipe  demesi  i  nemazas  tarpgentines  dyk-
ras,  patikslino  kai  kuriu     gen6iu  gyventas  teritorijas.  Buvo  diskutuota  del  lietuviq
1__  1   _         .   _   _                                                        1          1        .,,.kolonizacijos   ir   skalvij   bei   na-dr`u-viu
klausimas  LDK  politikoje  XIII-XV  a."
dama.sis   ra§ytini-ais   §altiniais   ir  kovu   su   kryziuo6iais   desningumais,   aptare   svar-

_    _ .,.. __   `---_   _        \-__  '  ,     -_---

biauslus   LDK  uzsienio   politikos   etapus  vakaru  baltu  ir  Zemai6iu  atzvilgiu.   Nema-
Za   prane§imu   buvo   skirta   vokie6iu   ir   lietuviu   kulttiros   santykiams   bei   Mazosios
Lietuvos   problemoms   nagrineti.   I.   Luksaite    (LII)    prane§ime   „Kult[iros   istorijos
problematika:    Lietuvos   ir   Vokietijos   istoriku   polilogo   galimybe"   akcentavo,   jog
batina   nagrin6ti   abieju  valstybiu   kultaros   sandara.   Tai   turetu   bdti   bendras   Lie-
tuvos  ir Vokietijos  tyrinejimu objektas,  kuris  ateityje leistng istorikams  geriau  i§girsti
vieni  kitus   ir  i§reik§ti  savo  pozitiri  i  kulttiros  istorija.  D.   K`aunas   (VU)   skaite
prane§ima  „Del   lietuvi§kos  kulttiros  Rytu  Prtisijoje  egzistavimo",  kuriame,  remda-
masis    Rytprtisiuose    lietuvi§kai    i§leistng    spaudiniLf    statistikos    duomenimis,    skyre
svarbiausius   lietuviu   kulttiros   Zidinius   ir   lietuvybes  raidos  tendencijas,   aptare  vo-
kietinimo   politika   ir   jos   padarinius.   A.    Matulevi6ius    (Vilnius)    prane§ime
„Vokie6iu  istoriografija  Mazosios  Lietuvos  istorijos  ir  kulttiros  klausimais"  apzvel-
ge  prie5karine  literattira  ir  i§deste  pagrindines  to  meto  mintis  apie  Mag?ja  Lietu-
va.   Vokie6iu  istorikas  W.   Stribrny   (Flensburg)   prane§imu  „Lietuviai   ir  vokie-
€iai   Rytprtisiuose"  tarsi  apibendrino  visos  konferencijos  darba,  i§ry§kino  skirtinga
Vokietijos  istoriku  pozitiri  i  kai  kuriuos  Rytt!  Prtisijos  istorijos  klausimus.  Prane-
§ime  „Kas  liko  i§  prtisu"  0.  Sneiderat   (Stralsund)   aptare  prtisu  kalbos  ir  vo-
kiskai  kalban6iL!  prtisq  kulttiros  sunkLi  likim?  ir  skatino  aktyviau  tyrineti  prtisng  is-
torij?.   Du   prane§imai-G.   Vaskelos   (LII)   „Ekonominio   pobtidzio  veiksmai   Klai-
pedos  kra§to  situacijoje  1923  ir  1939  in."  ir  R.  Ziugzdos   (VU)   „Mazosios  Lie-
tuvos  klausimas  XX  a.  pradzioje"-supazindino  su  sudetingomis  Klaipedos  kra§to
atsiradimo   aplinkybemis   ir  ekonominiais   sunkumais,   i5ry5kino  Vokietijos   ir   Lietu-
vos valstybiu nesutarimus  del  Klaipedos.

Diskusijose   ir   pasisakymuose   po   kiekvieno   prane§imo   ir   konferencijos   pabai-
goje,  be  prane§ejq,  dalyvavo  istorikai  R.  Battira,  P.  Zostautaite,  V.  Kutorga,  kalbi-
ninkas  V.  Maziulis,  Mazosios  Lietuvos  atstovai   K.  Milkeraitis  bei  Vokietijoje  gy-
venantis  G.  Lepa.  Diskusijose  i§ry§kejo  gerokai  besiskiriantis  Vokietijos  ir  Lietuvos
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:jstoriku  poziaris  i  kai  kuriuos  klausimus.  Ypa6  tai  pasakytina  apie  prtisu  ir  lietuviu

priverstinio  vokietinimo,  Mazosios  Lietuvos  kulttiros  ir  Klaipedos  krasto  problemas.
Ta€iau  i§ry§kejo  galimybes  ir  kartu  tyrineti  daugeli  abiejq  valstybiq  istorijos  klau-
`simL£.  Todel  susitarta  dazniau  rengti  bendras  konferencijas  ir  susitikimus,  nagrineti
tiek  siaurus,  tiek  ir  gerokai  platesnio  istorinio  aspekto  Rytu  Prdsijos  istorijos  klau-

:simus.

V.   Simenas

KONFERENCIJA  „KERAMIKA -KULTORINIS  ETNINIS  POZYMIS"

1990   in.   Iapkri6io   19-21   d.   Lietuvos   istorijos   instituto  Archeologijos  skyrius
:surenge  tarptautine  archeologLf  konferencija,  skirta  dr.  Rimutes   Rimantienes  jubi-
.1iejui.  Joje  dalyvavo  ir  skaite  prane5imus   18  neolito  ir  ankstyvuju  metalu  laikotar-

2{g_b,:Sri::iTti::[sukaer:ah#o8uo£:nFg8ftsas(ia!¥tfi:;n£¥.£tn]£it{:r£J;°as[t££nn£Sst.i,tut,?Z:.gLour3:
0YO

k a -„Sarnates  tipo keramika  Siliniupes  gyvenvieteje",  A. V a s k a s -„Grubletosios•keramikos   paplitimas   Latvijoje"),   Leningrado     (TSRS   MA   Archeologijos   institu-

±o   Leningrado   skyriaus-N.    Praslovas-„Ankstyviausioji   keramika   Eurazi-
joje",    V.    Timof ejevas-„Neolitine    Cedmaro    tipo    keramika    Pietry6iu    Pa-

baltijyje",  Valstybinio  Ermitazo -A.  M i k I i a j e v a s,  A.  M a z u r k e v i 6 i u s -
„Lovat6s   ir   Dauguvos   tarpubio   ankstyvasis   neolitas   ir   jo   ry§iai   su   Pabaltiju"),
Maskvos    (TSRS   MA   Archeologijos   instituto-S.   O§ibkina-„Rytu   Europos
misku  zonos   keramika"),   Minsko   (Baltarusijos  MA   Istorijos   instituto-M.   Cer-
n i a v s k i s -„Nemuno   kulttiros  kronika",  V.  I s a j e n k a -„Keramikos  ornamen-
tika~gentinis    Poleses    neolito    laikotarpio    pozymis",    E.    Kale6ic-„Dnepro

aukstupio  keramika",    N.   Krivalcevi6ius-„Pripetes   Poleses  keramika   anks-
tyvajame  Zalvario  amziuje")   bei  Vilniaus   (Lietuvos  MA  Lietuvos  istorijos  institu-
to -R.   R i in a n t i e n i -„Pamariu kulttiros keramika",  A.  G i r i n i n k a s -„Nar-
•vi§kos  keramikos  perimamumas  rytu  Lietuvoje  neolite -senajame  Zalvario  amzi.uje",
V.   Daugudis-„Ankstyvoji   brtik5niuotoji   keramika   Lietuvoje",    D.   Brazai-
t i s-„Narvos  ir  Nemuno  kulttiros  ry5iai  pietry6iu  Lietuvoje";  is  Dailes  akademi-

jos-A.   Butrimas-„Duonkalnio  alkavietes  keramika";  i§  Lietuvos  istorijos  ir
etnografijos   muziejaus-V.    Juodagalvis-„Pietvakarit±    Lietuvos    neolitine
keramika") .

Konferencijoje  pasisake  ir  diskutavo  visi  dalyviai.  Buvo  aptarti  reik§mingiausi
klausimai,   susije   su   keramika,   kuri   laikoma   svarbiausiu   pozymiu   archeologinei
kultnrai  nustatyti,  pagal  keramik?  meginta  atkurti  kulttirini-istorini  tan  tikro  et-
noso  testinum?  Pietry6iu  Pabaltijyje  ir  kt.

Konferencijos  prane§imng  pagrindu  nutarta  parengti  leidini.

A.   Girininkas

KONFERENCIJA  JONISKYJE

1990  in.   Iapkri6io  24-25   d.  Joni§kio   rajono  savivaldybes  iniciatyva  buvo  su-
rengta  moksline  konferencija,   skirta   Ziemgaliq  ir  Joni§kio  miesto  istorijai.   Prane-
§imus   skaite   Lietuvos   istorijos   instituto  moksliniai   bendradarbiai:   A.   Merkevi-
i6ius-„Kur   stovejo   Sidabres   pilis?",I.    Va§kevi6itite-„Ziemgalit!   dvasine
btitis   ir   materialine   kulttira   V-XII   a.",   A.   Tyla-„Joni§kio   miesto   savivaldos
raida    XVII-XVIII    a.",     E.     Gudavi6ius-„Paskutinis   Ziemgalos   sukilimas
1279-1281   in.",   E.  Meilus-„Joni§kio  miesto   prekyba   1616-1795  in.",  A.   Ba-
]L£.u#:Te"i:n6£iku{:_i:;3tn°£§ka£:tnlapkyniyngka]ng]rxJvq|ie#xmea.mv£:i:i:e6!¥ngbtiu£:i3#tuerfts£:`S

ir  parei8Os".

A.   Tyla
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MOKSLINE  KONFERENCIJA  „PROSIJOS  KULTORA"

tarpt]a9u9t:nemkog;:r°ednzc{[:a[,:pii3ijg;Ei#¥:<i.#aAsu¥:|tgtier°§Sio'rinFt:tnu?o}nKsti:::eos!¥sytko:
rijos   ir  teorijos   skyrius  bei   „Prasijos"   brolija,   svarbiausias   organizatorius -Gin-
taras  Beresnevi6ius.

Plenarini   posedi   izangos   Zodziu   pradejo   Kultdros   ir   meno   instituto   direkto-
rius   A.   Gaizutis.

Pirma  diena  prane§imus  skaite:   V.   Maziulis   (Vilnius)-„Prtisai  ir  kiti  va-
karu  baltai",   L.   Palmaitis   (Vilnius)-„Pabaltijys  ir  Prtisa",   R.   Brokmeje-
ris   (Berlynas)-„Vokie6iu  prtisistinis  judejimas",   U.   Arnol das   (Bona)-„Prti-
sijos  vokie€iu  ordino  istorija  XIX-XX  a.  Vokietijos  politineje  tradicijoje",  R.   8 a-
ttira    (Vilnius)-„Ordinas   Lietuvos   istoriografijoje",    A.    Nikzentaitis   (Vil-
nius)-„Prtisija   senojoje   Lietuvos   istoriografijoje",    R.    Slaitaite    (Vilnius)-
„Trempu   istorija",    G.    Semionovas   (Kaliningradas)-„Karaliau6iaus   architek-
ttiros  paminklu  likimas",  M.    S er gina   (Kaliningradas)~„Kanto  muziejaus  isto-
rija  ir  perspektyvos".

Antra   diena   prane§imus   skaite:   G.    Blaziene   (Vilnius)-„Del   Sembos  vie-
tovardziu   (XIII~XX   a.)",    V.    Simenas   (Vilnius)-„Prtisi§koji   tradicija   ir   ar-
cheologija",   J.    Trinktinas    (Vilnius)-„Prtisu   §ventovit!   rekonstrukcijos   kon-
cepcija",   G.   Beresnevi€ius     (Vilnius)-„Prtisu   religijos   reforma",   E.   Usa-
6iovaite    (Vilnius)~„Aukojimas   prtisuose",     I.    Narbu_tas    (Vilnius)-„Ozio
auka  prtisu  religijoje", A.   U Z d a v i n y s  (Vilnius)-„Del  prusu  religijos",  P.   S t a-
n i 5 a u s k a s  (Kaunas)-„Videvu6io veliavos  ira§o  analize".

Po    .kiekvieno    prane§imo   vyko    diskusijos.    Konferencijos    darb?    apibendrino
A.  Gaizutis.  Pranesimus  numatoma  i§leisti.

E.   Usa6iovaite

Moksliniai    ry§iai

1990   01   22-26   TSRS   MA   Archeologijos   in-to   Leningrado   filialo   Paleolito
skyriuje   ivyko   konferencija   „Ankstyvasis   neolitas   TSRS   mi§ku   ir   stepiu   z,onoje
ir  jo  geneze".  Joje  dalyvavo  ir  prane§ima  skaite  vadov.  moksl.  bendr.  R.   Rim a n-
ti ene   „Neolitines  kulttiros   sandara  Lietuvoje".  Ta  pa€ia  tema  parengtas  straips-
nis  konferencijos  darbams.

***

1990  02  26-03  01   Pskove   (RTFSR)   TSRS  MA  Archeologijos  in-to  ir  Pskovo
valst.   istorijos,   architektdros   ir   dailes   muziejaus   draustinio   surengtame   seminare
„Pskovo   ir   Pskovo   Zemes   archeologija   ir   istorija"   29-ajame   posedyje  prane§imus
skaite:       L.    Vaitkunskiene     (LII)-„Gintaras    senoves    baltu   tikejimuose",
V.    Daugudis   (LII)-„IX-XIV  a.  Lietuvos  piliakalniai",  A.   Merkevi€ius
(VU)-„Uznemunes  ankstyvuju  metalu  laikotarpio  laidojimo  paminklai",  V.  R i m-
§ a   (kalbininkas  i§  Kauno)-„Baltizmai  Turovo  Zodyne".

***

1990 04 26  TSRS  MA  Archeologijos  in-to  kvietimu  moksl.  bendr.  V.   D a u gu-
dis    mineto  in-to   Slavu  rusu   sektoriuje  Maskvoje  skaite  prane§ima   „V-XIII   a.
Lietuvos  piliakalniai".

***

19900501-31    Archeologijos    skyriaus    vedejas     V.     Kazakevi6ius,    sta-
Zuodamasis   Svedijoje,    aplanke   Stokholmo,    Upsalos,    Lundo   un-tus    ir   muziejus,
Visbiaus  miesto  muzieju,  perskaite  4  paskaitas  is  Lietuvos  archeologijos.
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***

1990 0514-18  Maskvos .valst.   archyvu   in-to   organizuotoje  tarptautineje  kon-•ferencijoje,  skirtoje  ist.  in.  dr.  A.  Zimino  atminimui,  vyr.  moksl.  bendr.  'E.   8 a n i o-
`n i s   perskaite  prane§ima  „Lietuvos  Metrika  ir  Lietuvos  Didziosios  Kunigaik§tystes
•valstybinis  archyvas".

***

19900524-27   Minske   Slavu   ra§tijos   ir   kultdros   §venteje   ivyko   tarptautine
•moksline   konferencija.   Joje  vyr.   moksl.   bendr.    E.    Banioni`s    perskaite   prane-
§ima   „Lietuvos   Didziosios   Kunigaik5tystes   XV-XVI   a.   valstybine  kirili§koji   do-
:kumentacija".

***

19900529-06   01   TSRS   MA   Etnografijos   in-to   ir   Kazachijos   MA   Istorijos,
archeologijos   ir  etnografijos   in-to  Alma  Atoje   organizuotos   etnografining   ekspedi-
+cijt!   ataskaitines  sesijos  papro€iu  sekcijoje  prane§imus  skaite:   V.   C i u r b i n s k a s

(VU)-„XIX  a.   antrosios  puses  ir  XX  a.  pradzios  lietuviu  valstie6iu  trobesiu  sta-
tybos    papro6iu    ritualines    strukttiros    funkcionavimo    tyrimas".   R.    Merkiene
(LII)-„Kalendorines    §ventes    supratimas   ir   jos   struktdra    Lietuvos    kaime"      ir
V.    Mi I iu s    (LII)-„Kapines-etnogra`finit!  tyrim!  objektas   (remiantis  Lietuvos
rmedziaga)".   Prane§imu   tezes   i5leistos   trimis   knygomis.   Kazachijos   Mokslu   Aka-
idemija  numato  prane§imus  isleisti  atskiru  leidiniu.

***

199010 01-06   ivyko   tarptautinis   virvelines   keramikos   kulttiros   simpoziumas
Strizino   dvare   prie   Prahos.   Jame   dalyvavo   ist.  in.   dr.   R.    Rimantiene  ir   ist.
•m.  kand.    A.    Butrimas.    Jie  perskaite  du  prane§imus:    bendr?-„Pamariu  kul-
ttiros   chronologije   Lietuvoje"   ir   R.   Rimantienes-„Pamariu   kulttira   Lietuvoje".
`Juose  pateikti  naujausi  duomenys  apie  minet?  kulttir?  Lietuvoje.  Pirmasis  prane§i-
•mas   i§spausdintas   ta   proga   i§leistose   tezese,   antrasis   bus   paskelbtas   viename   is

„Praehistorica"  tomu,  skirtu  simpoziumo  darbams.

***

19901023-25   Latvijos   Mokslu   Akademijos   Latvij6s   istorijos   institutas   Jtir-
•n?gloje   spr.enge   tarpt.apt.ine   archeologu   konferencija   „Rytu   Pabaltijo   ir   Skandina-
vijos  rysiai  ankstyvalsials  viduramziais".   Prane§imus  padare  Estijos,  Latvijos,  Lie-•tuvos,  SSSR  ir  Svedijos  mokslininkai.  Archeologijos  skyriaus  vedejas  V.   K a z a k e-

vi6iu s    perskaite   prane§ima   apie   skandinavi5ku   kalaviju   mak§tu   apkalus,   daly-
vavo  diskusijose.

***

^foiki::rs?]gkroasf{jpnsst:fuytrjaudsir:ketdoerjfasusp.pa¥aad]ugtfo?uS£:rtgas:kLietu]V9}9uo]#e££±;3S6r]

lankesi   Vengrijos   Mokslu   Akademijos   Etnografijos   institute.   Pagal   1990   in.   bir-
Zelio   men.   pasira§yta   mineto   Vengrijos   bei   Lietuvos   MA   Literattiros   ir   folkloris-
tikos  bei   Lietuvos  istorijos  institutu  bendradarbiavimo  sutarti  su  vengru  instituto
vadovybe    patikslintos    bendradarbiavimo    priemones    ir    galimybes.   Abu    Lietuvos
atstovai   Etnografijos   instituto   darbuotoju   susirinkime   perskaite   prane§imus   apie
•savo  institutu  folkloristikos  ir  etnografijos  skyriu  veikla  praeityje  ir  dabar,   aktua-
lias  §it!  mokslo  sri€iu  problemas,  mokslo  tiriamuosius  bei  leidybinius  planus,   susi-
pazino   su  vengru  instituto  veikla.  Taip   pat  lankesi  VMA  Muzikologijos   institute,
`domejosi  modernios  technikos  panaudojimu  tautosakai  rinkti,  §ifruoti,  ira§ams  mul-
tiplikuoti  ir  saugoti.   Budape§to  Etnografijos  muziejuje  dom6josi  Etnografines  me-
dziagos   rankra§tyno   darbu.   Teko   btiti   taip   pat   Budape§to   universiteto   Folkloris-
tikos  katedroje,  Lietuvos  atstovus  prieme  prorektorius  F.  Sandoras.  Pasikeista  nuo-
monemis   del   galimybiu   bendradarbiauti   gimini§koms   Vilniaus   ir   Budape§to   uni-
versitett!   humanitarinit!   mokslng   katedroms.   Si   klausime   nutarta   derinti   su   Vil-
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niaus   universiteto   vadovybe.   Peso   universitete  su   Filosofijos   fakulteto   darbuoto-
jais   aptartos   galimybes   keistis   lietuviu   ir  vengru   studentais,   studijuojan6iais   et-
nologija  ir  folkloristika.

*,*

199012 05-06  Griunyaldo  komitetas .netoli  Ol§tino  surenge  antraji  tarpfautin±
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gal   bei   istorikai.   Lietuvos   istorijos   instituto   Archeologijos   skyriaus   jaun.   moksl.
bendr.    A.    Kuncevi6ius    perskaite  pranesima   „Nauji   duomenys   apie  Vilniaus
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I    puseje-XV   a.",   Archeologijos   skyriaus   ved.    V.   Kazakevi€ius-„Baltng
kontaktu  su  Vakaru  Europa  pirmasis  etapas  ginkluotes  srityje".

Ekspedicijos

ARCHEOLOGINIU  PAMINKLU  TYRIMAI  LIETUVOJE  1990  METAIS

1990   metais   archeologinius   paminklus   tyrinejo   Lietuvos   Mokslu   Akademijos
Lietuvos   istorijos   institutas    (toliau-II),   Vilniaus   un-to   Lietuvos   archeologijos
ir   etnografijos   katedra    (VU),   Vilniaus   pedagoginio   in-to   Lietuvos   istorijos   ka-
tedra   (VPI),  Moksline  metodine  kultdros   paminklu  apsaugos  taryba   (MMT),   Pa-
minklu   restauravimo   ir   projektavimo   in-tas    (PRPI),      Vilniaus   dailes   akademija
(VDA),   Lietuvos  dailes  muziejus   (LDM),   Lietuvos   istorijos  ir  etnografijos  muzie-
jus    (IBM),   Mazosios   Lietuvos   istorijos   muziejus    (MLIM),   Kauno   Vytauto   Di-
dziojo  karo  muziejus   (VDKM),   Kernaves  muziejus-rezervatas   (KMR),  Traku  isto-
rijos   muziejus   (TIM),   Tel§iu  Zemai6iu   muziejus   „Alka"    (ZMA),   Siauliu   „Ausros"
muziejus   (SAM),  Kretingos  istorijos  muziejus   (RIM),  Birzu  kra§to  muziejus  „Sela"
(BKMS),  Panevezio  (PKM),  Utenos   (UKM)  kra§totyros  muziejai.

Archeologai   dirbo   67   vietose.   Tyrineta   7   akmens   amziaus   paminklai    (istirta

z6]%€am=|ia3spj:!£¥S]ynn££i((i]§§ttijrrttia5]p7i3kaE:|'i,Zasgt¥V7enkva±;i:;,{]ist:retiaezie2s77ammz:|'us2pgoe±§:Y,

tiniu  kapinynu   (istirta  3987,5  m2),  3  feodalines   epochos   plok§tiniai  kapinynai   (i§-
tirta  365,8  m2),  senamies€iq  teritorijoje  i§tirta  4263,5  m2.

Meginant   nustatyti   paminklu   pobtidi   ir   chronologij?,   tyrineti   8   pbjektai   (i§-
tirta  apie  75  m2').1§  kitt|  5  tyrinetu  objektu  archeologinit2  duomenu  negauta.

Pateikiamas   tyrinett!   paminklu   abecelinis   s?ragas,   nurodoma   paminkl?   tyri-
nejusi  istaiga,  tyrinejimu  vadovas,  apimtis  ir  rezultatai.  Duomenys  gauti  i§  tyrine-
jimu  vadovu.

1.  Akmens  amziaus  gyvenvietes

I.  Daktari§ke,  Tel§iu  raj.,  Janapoles  apyl.   LDA  ekspedicija   (vad.  A.   But-
rimas)   baige  tirti  5-ta  durpynine  gyvenviete.   I§tirta  64  m2.  Rasta  titnago  dirbiniu,
gintaro  Zaliavos,  nemaza  puodu  §ukiu.

gaiv?;)Dt;r::eios8e.::r°;yL::¢£ijeig.ra!SiiTtea]Zi5%Pyi.2.[ER#d±enk£Sa¥e€]acjiaoj!XaLd.net.lit:°]daaj:
kotarpiu.

3.  Gluobiai,    Sakiu  raj.,  Btibleliu  apyl.   IEM  ekspedicija   (vad.  V.  Juodagal-
vis)   tyrinejo   I   ir  3-a   gyvenviete.   I§tirto   132   m2  ploto  kulttirinis  sluoksnis  datuo-
jamas  neolito  laikotarpiu.

4.  Kretuonys,    Sven6ioniu  raj.,   Sven€ioneliu  apyl.11   ekspedicija   (vad.   ist.
in.   kand.   A.   Girininkas)   toliau   tyrinejo   senojo   Zalvario   amziaus   gyvenviete.   1§-
tirtame   loo  m2  plote  rasta  velyvosios  Narvos  kulttiros  keramikos,  kaulo-rago   dir-
biniu.

224



kand:.£.aGpiiisnfni:;)St:i:i:£ntky¥inreajj6'dRu¥§;i#3£*nv[i[et:.ks|P§:frftcafjag2(Vma2i.i;;Su#..
niame  senojo   Zalvario   amziaus  kulttiriniame  sluoksnyje  rasta   daug  titnago  dirbi-
niu,  keramikos,  gyvuliu kaulu.

Apatiniame   kultdriniame   sluoksnyje,   kuris    datuojamas   mezolito    laikotarpiu,
aptikta  titnago  dirbining,  gyvuliq  kaulng  liekanq,  smulkiL!  angliukng.

6.  Pasieniai,    Vilniaus   raj.,   Buivydisking   apyl.11   ekspedicija    (vad.   ist.   in.
kand.   A.   Girininkas)   tyrinejo   1-3   ankstyvojo   mezolito   laikotarpio   gyvenviete.   IS-
tirtame  80  m2 plote  rasta  titnago  dirbiniL!.

7.   Saltalinne,    Sven6ioniq  raj.,   Sven6ioneling  apyl.11   ekspedicija   (vad.   ist.
in.   kand.   A.   Girininkas)   pilkapyne  tyrinejo   mezolito   laikotarpio   stovyklaviete.   1§-
tirta  80  m2.  Rastas  vidurinio  ir  velyvojo  mezolito  kulttirinis  sluoksnis.

2.  Piliakalniai  ir  gelezies  amziaus  gyvenvietes

I.  Birutes   kalnas,    Palanga.   PRPI   Klaipedos  skyriaus   ekspedicija   (vad.
V.  Zulkus)   buvusios  senovines  gyvenvietes  vietoje  i§tyre  97  m2.  Rasti  4  kulttiriniai
sluoksniai,  datuojami  I  in.  e.  tdkstantm.  viduriu  ir  XIV  a.

2.  Daugailiai,    Utenos   raj.,   Daugailiu   apyl.11   ekspedicija    (vad.   G.   Za-
biela)   piliakalnyje  statomo  kryziaus  vietoje  i§tyre  1   m2.  Rasti  XVIII  a.  sudegusios
bazny€ios  pamatai,  kapas.

3.   Kalneliai,    Joni§kio   raj.   Pocitinu   apyl.11   ekspedicija    (vad.   A.   Merke-
vi6ius)    tyrinejo    archeologiniu   paminklu   aplinka.    Salia   pirmo    piliakalnio   i§tirta
90  m2.  Rasta  kulttirinio  sluoksnio  pedsaku,  datuojamu  I  in.  e.  ttikstantm.  11  puse-
ll  ttikstantm.  pradzia.  Salia  antro  piliakalnio  i§tirta  90  m2.  Pietineje  puseje  rastas
gynybinis  griovys,  rytineje - gyvenviete.

4.  Kernave,   Sirvintu  raj.,  Musninku  apyl.  VU  ekspedicija   (vad.  A.   Luchta-
nas)   Pajautos   slenyje  i§tyre  400  m8.   Rasti  z5  kapai   su  brtik§niuotosios   keramikos
Sukemis.   Aptiktas   pirmuju  in.   e.   amziu   gyvenvietes   kulttirinis   sluoksnis,   taip   pat
'suardytas   XIII-XIV  a.  kulttirinis  sluoksnis.   Toje  pa6ioje  vietoje  rastas  kulttirinis
sluoksnis,  skiriamas  neolito  ir  senojo  Zalvario  amziaus  laikotarpiui.

5.  Liudi§kiai,    Anyk§6iu   raj.   ir   apyl.11   ekspedicija   (vad.   G.   Zabiela)   pi-
liakalnyje  i§tyre  20  m2.  Rasta  0,2   in  storio  kulttirinis  sluoksnis,   datuojamas   IV-
V  a.6?PRt}e*tkau£S'ifkaui:£°sg¥:¥[%:i3  ¥:]j?,V]£e¥ieutta€nu   apy|.   ||   ekspedicija   (vad.   G.   Za-

biela)   i§tyre   apie   800   in   ilgio   pylima   su   grioviu.   I§tirta   34   m2.   Rasta   sudeginta
dviguba  medina  gynybine  siena,  datuojama  11  in.  e.  ttikstantm.  pradzia.

7.   Seimyni§keliai,    Anyk§6iu  raj.   ir   apyl.11   ekspedicija   (vad.   G.   Zabie-
la)    piliakalnio   aik§teles   pietineje   dalyje   i§tyre   loo   m2.   Rastas   I,0   in   storio   kul-
ttirinis   sluoksnis   su   XIII   a.   dirbiniais,   keramikos   §ukemis,   itvirtinimu   pedsakais.

vfete!jep±]3ett£¥taaka]r::Smn2T°Rapsft]iakxa)][n]£°a.kitu°]jtetlryn::u3i:okuspne±]:°pgdussfieng:::]£ta°iJJearL9oyvae::
Ziaus  gyvenvietes  liekanu.

8.   Sinktinai,   Ukmerges   raj.,   Siesiku   apyl.11   ekspedicija    (vad.   R.   Jaroc-
kis)   tyrinejo   i§1ikusia   piliakalnio   Siaures  vakaru  papede   ir  pievakariu   dali.   53   m2
plote   paped6je   rastas   0,6   in   storio,   pietvakariuose~0,5-0,8   in   storio   kulttirinis
sluoksnis.  Abiejuose  plotuose  rasta  I  in.  e.  ttikstantm.  pradzios  bei  vidurio  dirbiniu,
keramikos  §ukiu.

9.  Zarde,    Klaipedos   raj.,   Dovilu   apyl.   PRPI   Klaipedos   skyriaus   ekspedicija
(vad.  J.   Genys)   Zvalge  Zardes  piliakalnio  apylinkes,   tyrinejo  i  vakarus  nuo  pilia-
1{alnio  nauj?   aptikta   gyvenviete,   megino  lokalizuoti   Kuncu  senkapio  vieta.   I§tirta
280   m2.   Gyvenvietes   0,7   storio   kulttirinis   sluoksnis   datuojamas   pirmaisiais   in.   e.
amziais.   Rasta   stulpiniu   ir   restiniu   pastatu   liekanu,   Ziestos   keramikos,   gelezies
lydymo   krosnele.   Taip   pat   aptikta   kulttirinio   sluoksnio,   skiriamo   XIII-XIV   a.

10.  Zemai6iu    kalnelis,    Palanga.   PRPI   Klaipedos   skyriaus   ekspedicija
(vad.   V.   Zulkus)   i§tyre  210  m2.  Aptiktas  kulttirinis   sluoksnis,   datuojamas   I  in.   e.`*tikstantm.  viduriu-II  pradzia.  Rasti  33  kapai,  skiriami  XV-XVI  a.
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3.  Gelezies  amziaus pilkapynai

I.  Padiiobe-Saltalitine,    Sven6ioniu   raj.,   Sven6ioneliu   apyl.   IEM   eks-
pedicija    (vad.   V.   Steponaitis)    toliau   tyrinejo   pilkapyna.   Istirtas   vienas   ardomas
8,0  skersmens  ir  0,7  auk§6io   pilkapis.  Rasti  2  sudegintu  mirusil!ju  kapai,   datuoja-
m{  [2Tbe; rt:k§t£#i sp,absaijigi€s  raj.,  Kvedarnos  apy|.  VU  ekspedicija   (vad.  ist.  in.-

dr.  M.  Michelbertas)   tyrinejo  Cia   esanti  pilkapyn?.   I§tirti  4   pilkapiai.   Rasti   5  ka-.
pal,  datuojami    1~11  a.

4.  Gelezies  amziaus  plok§tiniai  kapinynai

I.  Bai6iai,    Klaipedos   raj.,   Dovilu   apyl.   MLIM   ekspedicija   (vad.   R.   Bany--
te)  i§tyre 40  m2.  Rasti  5  kapai  su  akmenu  vainikais,  datuojami  Ill  a.

2.  Dauglaukis,    Taurages   raj.,   Dauglaukio   apyl.   VPI    ekspedicija    (vad.
ist.  in.   kand.  E.  Jovai§a)   toliau  tyrinejo   kapinyn3.   I§tirta   120  m2.   Rasta   17  kapu:
16  datuojama  11  a.-II  a.11  puse,  vienas  kapas-X-XI  a.

3.  Greizenai,  Taurages  raj.,   Lauksargiu  apyl.11  ekspedicija   (vad.  A.  Asa-
dauskas),   nor6dama   nustatyti   jau   anks6iau   tirto   kapinyno   ribas,   i5tyre   48   m2..
Rastas  1  kapas,  datuojamas  V  a.

4.   Kalni§kiai,    RaseiniLf   raj.,   Ariogalos
kand.  V.  Kazakevi6ius)   toliau  tyrinejo  kapinyna
ir  I  sudeginto  mirusiojo  kapai,  datuojami  IV-VI  a.

5.  Kulautuva,     Kauno   raj.   KVDM   ekspedicija    (vad.   K.   Rickevi6itite)    i§-
tyre   190   m2.   Rasti   4   sudegintu   ir   1   nedeginto   mirusiojo   kapai,   datuojami   I   a..
11  puse-II  a.  pradzia.

6.  Lieporiai,    Siauling   raj.   ir   apyl.   SAM   ekspedicija    (vad.   8.   Salatkiene),
pietiniame   miesto   pakrastyje   esan6iame   kapinyne   i§tyre   1071   m2.   Rasta   20   kapng„
datuojamu  Ill-VIII  a.

7.  Pailgotis,    Silales  raj.,   Pajtirio  apyl.,  Dziaugenu  k.11  ekspedicija   (vad.
ist.  in.  kand.  J.   Stankus)   i§tyre   1120  m2.  Rasti  5  kapai  ir  pilkapio  akmenu  vainiko
fragmentas,  §alia  jo  aptiktas  senojo  akmens  amziaus  kapas.  Kapai  datuojami  Ill--
VIII   a.

8.  Pry§man6iai,    Kretingos   raj.,   Rtidai6it!   apyl.11   ekspedicija    (vad.   isL
in.   dr.   R.   Kulikauskiene)   toliau   tyrinejo   kapinyna.   I§tirta   62,5   m2.   Rasti   6   kapai,.
datuojami  X-XI  a.

9.   Sukioniai,    Pakruojo   raj.,   Sta6itinu   apyl.11   ekspedicija    (vad.I.   Va§ke--
vi6itite)    baige   tirti   kapinyn?.   Pietineje   ir   pietrytineje   dalyje   i§tirta   501   m2.   Rasti
44k]aop.a££3p8itku?J;a]TfkrxeTnxg]o:.r]arj.y]&ntiadsaiJiux¥;y?..£Sbfifgea.spedicija(vad.A.Bliu-

jiene)   toliau  tyrinejo  kapinyn?.   Istirta   185  m2.  Rasta   12  kapu:   11   be  akmenu  vai-
niku,  datuojama  IV  a.  pabaiga-VI  a.  pradzia,I  degintinis -IX-XII  a.  Atsitikti-
niai  radiniai  skiriami  VII  a.

11.  UZupiai,   Joniskio   raj.,   Pocitinu   apyl.11   ekspedicija    (vad.   A.   Merkevi-
6ius)   istyre  390  m2.  Rasti  6  kapai,  datuojami  VIII-IX  a.

5.  XVI-XVII  a.  kapinynai

I.  Jutkoniai,    Panevezio   raj.,   Naujamies6io   apyl.   PKM   ekspedicija    (vad.
A.   Gedeikis)   i§tyre   62   m2.   Rasti   7   kapai.   Radiniai   datuojami   XVI-XVII   a.

2.   Kapanica,   Anyk§€iu   raj.   ir   apyl.   Seimyniskeling   k.11   ekspedicija    (vad.
G.    Zabiela)    i§tyre    136,3   m2.    Rasti    8   kapai    su   ikapemis    ir   be   ju,    datuojami
XVI-XVIII  a.

3.  Luoke,    Tel§iu   raj.,   Luokes   apyl.11   Zvalgomoji   ekspedicija    (vad.   G.   Za-
biela)    vadinamajame   Pienines   kalne   i§tyre    10   m2.   Rastas   viduramziu   miestelio
kultdrinis  sluoksnis  bei  2  kapai  su  negausiomis  XVII  a.  ikapemis.

4.  Rukliai,    Utenos   raj.,   Sudeikiu   apyl.   UKM   ekspedicija    (vad.   D.   Ribo-
kas)    i§tyre   167,5   m2.   Rasta   30   kapu,   i§   ju   14-su   ikapemis.   Kapai   datuojami
XVI  a.  11  puse-XVII  a.  pabaiga.

226

apyl.   11   ekspedicija    (vad.   ist.   in.
Istirta  260  m2.  Rasti  29  nedegintu^



6.  Feodalines  epochos  gyvenvietes  ir miestai

Anyk§6iai
Miesto   viduryje   PRPI   ekspedicija    (vad.   L.   Dzikas)    per   Zvalgomuosius   ty-

rinejimus   i§tyre   apie   180   m2.   Aptiktas   kulttirinis   sluoksnis   prie   A.   Baranausko
aik§tes  ir  Vilniaus  g-ves  sieke  iki  2,0  in.   Rasta  XV-XVIII  a.  keramikos,  XVI-
XVII   a.   kokliu   daliu.   Nustatyta   saugotina   kulttirinio   sluoksnio   teritorijos   riba   ir
itakos  zona.

8 i r i a i:
a)   Mieste,   Rinkos   g-ves   ir   J.   Janonio   aik§tes   teritorijoje   BKMS   ekspedicija

(vad.   Baublys)    toliau   tyrinejo.   I§tirta    150   m2.   Aptiktas   0,8-I,0   storio   kulttiri-
Rasta   X-VII   -a.   Cia   stovejusio   medinio   pastato,     krosniu,     kokliunis     sluoksnis

liekanu.
b)   Birzu   raj.,   Latveliu   girininkijos   teritorijoje,   Nemunelio   Radvili§kio   apyl.

BKMS  ir  MMT   (vad.  A.  Baublys)   1okalizavo  XVI  a.  pabaigoJe-XVII  a.  pradzioje
buvusios   Radvilu   manufakttiros   vieta.    Rasta   stiklo   produkcijos   pavyzdziu,   kokliu
dalinl.

c)   Birzu    pilies    teritorijoje    per    remonto    darbus    BKMS    archeologai      (vad.
R.    Songailaite)    atliko   archeologines   priezidros,   o   veliau-tiriamuosius    darbus.
Rasta   isilgai   pylimo   einanti   plytine   trapecijos   formos   anga.    Pylimo   33   metre
I,7-2,0  in  gylyje  XVIII  a.  kulttiriniame  sluoksnyje  aptikti  3  kapai.  Karstu  liekanu
ar  ikapit!  nerasta.

Aptikta    kokliu   su    Boguslavo   Radvilos   monograma,    puodu   Sukiu,    sviediniu
skeveldru  ir  kitu  radiniu.

Ties   rytine   ir   pietine   siena   pastebeta,   kad   pilis   atstatyta    ant   vietomis   i§-
sprogdintu  Pamatu.

K a u n a s:
a)   Senamies6io   13  kvartale   PRPI   Kauno   skyriaus   archeologai   (vad.   D.   Bal-

€itinas)   istyre  80  m2.   Kultnrinis   sluoksnis   nuo   1,5   iki  2,2  in  storio.   Radiniai   da-
tuojami  XVI-XX  a.

b)   Senamies6io   23   kvartale   2   sklypuose   PRPI    Kauno   skyriaus   archeologai
(vad.   A.   Va§kelis)    i§tyre   105   m2.   Kulttirinis   sluoksnis   nuo   I,0   iki   I,5   in   storio.
Radiniai  datuojami  XVII-XX  a.

c)   Senamies6io  42   kvartale   PRPI   Kauno   skyriaus   archeologai   (vad.   M.   Ber-
ta5ius,   A.   Va§kelis)     K.    Pozelos    ir    Kumeliu    gatviu   sankryzoje   i§tyre    130   m2.
Aptiktas   staigus   pirminio   pavir§iaus   Zemejimas,   veliau   uzpiltas   atliekomis.   Kul-
tdrinis   sluoksnis   nuo   1,5   iki   3,5   in   storio.   Radiniai   datuojami   XV-XX   a.

d)   Senamies6io  teritorijoje  E.   Kanto   ir  D.   Po§kos   gatviu  kampe  PRPI   Kau-
no   skyriaus   archeologai    (vad.   M.   Berta§ius,   D.   Bal€itinas)    i§tyre   90   m2.   Kultti-
rinis   sluoksnis   nuo   0,4   iki   0,8   in   storio.   Radiniai   datuojami   XVII-XX   a.

Kernave
Senosios  bazny6ios  vietoje   KMR   archeologai   (vad.  A.   Jankauskas)   toliau  ty-

rinejo.   Istirta   270   m2.   Atidengti    1739   in.   statytos   bazny6ios   pamatai.   Atkasant
juos,  rasta  keliasdesimt  suardytng  ir   109  nesuardyti  kapai,  datuojami  XV-XVII  a.

Suardytame   kulttiriniame   sluoksnyje   rasta   XV-XIX   a.   keramikos   ir   kokliu
daliu,  smulkiu  papuo§alu,  XIV-XVIII  a.  monetu.

K a d a i n i a i:
a)   Buvusioje   Karmelitu  vienuolyno   teritorijoje   PRPI   Kauno   skyriaus   archeo-

logai   (vad.   M.   Berta§ius,   D.   Bal6itinas)   i§tyre   loo   m2.   Kulttirinis   sluoksnis   nuo
1,3  iki  3  in storio.  Radiniai  datuojami  XVI-XX  a.
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nuo   I,2   iki   I,3   in,   vietomis-iki   2,5   in   storio.   Radiniai   datuojami   XVI   a.   pa-
baiga-XIX  a.  pabaiga.

Atkastos   4   mdriniti   pastatLi   su   skliautiniais   rdsiais   liekanos.   Mnrines   staty-
hos   ir   aik§tes   pietines   dalies   ribt2   kulttirinis   sluoksnis   skiriamas   XVII   a.   I   pu-
sei   iki   XVIII   a.   pabaigos.   Rasta   XVI-XVIII   a.   buitines   ir   statybines   kerami-
kos,   sidabriniu   ir  variniu   monetu,   §vino    plombu   su   Rygos   mazuo].u   herbu.

Vakarineje  buvusio  turgaus  dalyje  i§tirta   180  m2.  Kulttirinis  sluoksnis  nuo   I,2
iki   I,6   in   storio.   Radiniai   datuojami   XVI   a.   pabaiga-XIX   a.   pabaiga.   Atkastos
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XVII   a.   stovejusing   2   medining   ir   1   mtirinio   pastatq   liekanos.   Nustatyta   XVII   a.
turgaus   aik§tes   vakarines    dalies   riba   ir    aik§tes   perplanavimas   bei   uzstatymas,
XVIII  a.

K I a i p i d a:

iogaf)(vvaad¥akfres:r¥ifne::t°is;a:¥j.;rgrfieoo::Lfe=2.g-K:]Stdprpn?s[siiao;£send£:S£E¥y£:guia:::ref::.
RadfB;a{T8#,°j8i:iz¥oYo-¥¥n[d:Ls   ir   Kasty6io   gatvese   PRPI    Klaipedos   skyriaus.

archeologai    (vad.   R.   Sprainaitis)    i§tyre   81    m2.   Kulttirinis   sluoksnis   iki   3,0   in
storio.  Radiniai  datuojami  XVI-XVIII  a.                                        ,

%vae]n?o?ogea  PAKD    Kretingos    skyriaus    archeologai    (vad.   M.    Bal6ius)    kar-
6emos   vietoje   i§tyre   loo   m2.   Rastos   3   pastatu   liekanos.   Pirmas   pastatas   datuo-
jamas   XVI   a.-XVIII   a.   pradzia,   antras-XVII-XVIII   a.,   tre€ias-XIX   a.-
XX  a.  pradzia.   , ,

T r a k a i:

tis):}tyTrreak4u7orai.2.TN°ut:trii#,kk.adapayiftnkGe::ve::gp{:a:i::°]s°t8:t;jo(VS[d;t£¥€,¥:£iLaj=
si   plytas   Traku   pilies   statybai.   Ezero   pakranteje   rastos   §laitui   sutvirtinti   skirtos
akmeninio  grindinio  liekanos  datuojamos  XIV-XV  a.

b)   Trakuose,    Birutes,   g-ve    Nr.    44,    internatines    mokyklos    teritorijoje   TIM.
archeologai    (vad.    8.   Lisauskaite)    i§tyre   87   m2.   Aptiktas   senkapis,    datuojamas,
XVI-XVII   a.,   7   kapai   be   ikapiu.   Tirtoje   vietoveje   rastas   XV-XVIII   a.   kultri-
rinis   sluoksnis   nuo   0,1   iki   0,5  in  storio.   Surinkta   to   laikotarpio   keramikos.   Sen-
kapis  skirtinas  Banelio  g-veje  buvusiai  Prisikelimo  cerkvei.

c)   Salos   pilyje   TIM   archeologai    (vad.   8.   Lisauskaite)    i§tyre   plots,   esanti
pietiniu   kazematu  teritorijoje.   Kazemate   Nr.   I   rasta   XV   a.   kalkines   aslos   frag-
mentu.  Pana§ios  aslos  liekanu  0,5-0,65  in  storio  irgi  XV  a.  kulttiriniame  sluoks-
nyje  rasta  kazemate  Nr.  2  Surinkta  to  laikotarpio  keramikos.

V i I n i u s:
a)   Senamiestyje,    Vilniaus    g-veje,    pastato    Nr.    41    teritorijoje    PRPI    arche-

ologai   (vad.  N.  Dominaitis)   XVIII-XX  a.  kulttiriniame  sluoksnyje  i§tyre  300  m2..
Rastas   XVII   a.   I   puses   kiemo   grindinys   su   vandens   nutekejimo   latakais,   XV   a.
11   puses-XVII   a.   keramikos,   kokliu   daliu,   monetu.   Kieme   atidengtos   nezinomos`.
paskirties   mdro   liekanos,   kurios   gali   btiti   datuojamos   XVI   a.   pabaiga-XVII   a..
pradzia.                               ,`

b)   Maltint!   g-ves   Nr.   5   sklype   PRPI   archeologai    (vad.   K.   Katalynas)    tese`
1989   in.   pradetus   tyrinejimus.   I§tirta   100   m2.   Atidengti   XVII   a.   buvusio   Bernar--
dinu   vienuolyno   mediniu   pastatu   pamatai.   Kulttiriniame   sluoksnyje   rasta   XVI~
XVIII  a.  keramikos,  odos  liekanu.

25oC22.MAat]£%::gi;¥ejsnt¥nr;y)v°ussk±VP|e]:.Rfu])t:::#jes°]s°i::]ks(nv]:,d.kuvr.£aEi°emr±:satj:£S±\j::rra?
11   puseje  Cia   stovejusio  medinio   pastato   su   gamybine  krosnimi   liekanu.   Surinkta
XVII-XVIII  a.  keramikos,  kokliu  fragmentu.

d)   Liejyklos   g-veje  Nr.  2  `buvusioje  Radvilu  rtimu  teritorijoje,   centrinio  bok§-
to  ir  pietinio  korpuso  vietoje  i§tirta  40  m2  (vad.  G.  Stankevi6ius).  Atidengti  XVII a.
pradzioje   statyti   Jonu§o   Radvilos   rtimu   pamatai   bei   rtisys,   buves   po   centriniu
bok§tu.   Kulttirinis   sluoksnis   iki   4,0   in   storio.   Rasta   XVI   a.   pabaigos-XVIII   a.
keramikos,   kokliu   fragmentu,   monetu.   XVI   a.   11   puses   kulttiriniame   sluoksnyje
pastebeta  mediniq  pastatng  liekanL£.

e)   Verkiu  parke   11  ekspedicija   (vad.  A.  Varnas)   tese  pietineje  dalyje .1987  in.
pradetus  tyrinejimus.  Anks6iau  atidengtame  600  m2  plote  atkasta  XVII   a.  Cia  sta-
tytos   vyskupo   R.   BZostovskio   vasaros   rezidencijos   liekanu.   Rezidencija   pastatyta
ant   XVII   a.   viduryje   Cia   klotu   bazny6ios   pamatu.   Pietineje   statinio   dalyje   ap-
tikta  XVI  a.  vidurio  pastato  liekanu,  taip  pat  ankstesnio  mtiro,  datuojamo  XVI  a.,
fragmentu.   Apatiniame   kulttiriniame   sluoksnyje   rasta   neolito   gyvenvietes   pedsa-
ku.

Kulttirinio  sluoksnio  vir5uje,  ant  vasaros  rezidencijos  griuvesiu  aptikta  XIX  a.
baznyteles  pamatq  liekanq.
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I)   Zemutines   pilies   rtimu   teritorijoje   11    archeologai    (vad.   V.   Urbanavi6ius)i
toliau  tyrinejo   1987~1989  in.  atkastus   gotikiniu  rtimu  rdsius.   I§tirta  apie  600  m2.
8   ir   E   rdsiuose   aptikta   buvusiu   mediniu   pertvaru   liekanu,   8   rtisyje-medininga
grindu  liekanu,  D  ir  E   rtisiu  asloje-iki  rtimu  statybos  stovejusiu  mtirinit!  sienu
liekanng.    RdmLf    pietine    siena    statyta    pelkeje,    klota    i§ilginiL!    ir   skersiniL±    r?stag,.
kalta  poliu.

Rdmu   vidiniame   kieme   ties   F   rtisiu   aptikta   mtirinio   nezinomo   pastato   lie-
kanng.   Jis   nugriautas   statant   gotikinius   rnmus.   Salia   jo   rytines   sienos   islike   kal-
vos  §laite  buve  I  ttikstantm.  pr.  in.  e.  gyvenvietes  pedsaku.

Surinkta   XVI-XVII   a.   architekttiriniu   pastatu   detaliu,   daug   XV   a.   pabai-
gos-XVI  a.  kokliq.

Zapyskis
Senamiestyje   MMT    archeologai    (vad.    S.    Berulis)    istyre   50   m2.    Kulttirinis

sluoksnis   iki   0,4   in   storio.   Radiniai   datuojami   XVII   a.   viduriu-antr?ja   puse.
Aptikta  gyvenamojo  namo  pamatai,  monetu,  keramikos.

7.  Feodalines  epochos  dvarvietes

I.  Anyks6iuose    naujai   rastoje   dvarvieteje   11   ekspedicija    (vad.    G.   Za-
biela)   i§tyre   10  m2.   Aptiktas   iki   2,0   in  storio   XVI-XVIII   a.   kulttirinis   sluoksnis
su   radiniais.   Tuo   pa6iu   metu   buvo   i§kasti  84   Surf ai.   Rasta   ankstesnes   gyvenvie-
tis  su  grubleta  keramika  kulttirinio  sluoksnio  liekant!.

2.  Kaune,    Zemutineje  Panemuneje   PRPI   Kauno  skyriaus   archeologai   (vad.
A.   Zalnierius,   A.   Va§kelis)    buvusioje   XVII   a.   dvaro   teritorijoje   i§tyre   300   m2.
Kulttirinis   sluoksnis   nuo  0,6   iki   2,0  in   storio.   Radiniai   datuojami   XIV-XX   a.

8.  Kiti  tirti  objektai

I.  Lagedzi
ekspedicija   (vad. a.j'zfbni¥ika§)6]¥§t;::.'i
Nustatyta,  jog tai  supustyta  kopa

Seimyni§kiu   apyl.    Spejamame   pilkapyne   11
I   in  skersmens   pilkapi,  primenanti   sampil?.

2.  Liudi§kiai,     Anyk§6iu    raj.    ir    apyl.11    ekspedicija     (vad.    G.    Zabiela)
spejamo   pilkapyno   vietoje   i§tyre    18   in   skersmens   pilkapi,   primenanti   sampila.
Pasirode,  tai  kopa.

3.   Seimyni5keliai,    Anyks6iu  raj.   ir   apyl.11   ekspedicija   (vad.   G.   Zabie-
la),   ie5kodama    senkapio,    i   rytus   nuo   kaimo   kapinai6iu   i§tyre   10   m2.   Kapu   ne-
rasta.

4.  Vaituti§kiai,     Anyk§6iu    raj.,    Skiemoniu    apyl.    11    ekspedicija     (vad.
G.  Zabiela),  ie§kodama  senkapio,  i§tyre  10  m2.  Kapu  nerasta.

5.  Vaituti§kiai,      Anyk§€iu   raj.,     Skiemoniu    apyl.     Vietoveje,    vad.     Pa-
mtire   (Kapeliais),   200   in  i   §iaures  vakarus   nuo   Vaituti§kiu   spejamo   senkapio   11
ekspedicija-   (vad.  G.  Zabiela)   i§tyre   10  m2.  Kapu  nerasta.

A.   Asadauskas

LIETUVOS  ISTORIJOS  INSTITUTO  ETNOGRAFINES  EKSPEDICIJOS
1990   METAIS

1990   in.   Lietuvos   istorijos   instituto   etnografai   tyrinejo   respublikos   kaimo   bei
miesto  kulttira  ir  buiti.  Ekspedicijos  vyko  sausio  2,  3,  vasario  2-9,  kovo  26-29
ir  birzelio  4-rugsejo   30   d.   Pagal   tyrinejimo  objektus,  vieta   ir   laik?   ekspediciju
dalyviai   buvo   suskirstyti   i   22   grupes.   Lyginant   su   ankstesniais   metais,   grupes
daug  mazesnes,  nes  Lietuvos  Mokslu  Akademijos  Autotransporto  imone  neaprdpino
transportu,   tad   teko   naudotis   visuomeniniu   transportu.   Instituto   bendradarbiams
talkino  samdyti  dailininkai,  moksliniai  bendradarbiai  ir  laborantai.

Etnografine  medziaga   rinkta   tokioms   temoms:   I.   Verpimo,   audimo   ir   skalbi-
mo  irankiai   (A.   Cepaitiene);   2.   Kaimo   sodybos  ir  trobesiai   (S.   Gutautas);   3.   Lie-
tuvit!  §eima   ir  §eimos   papro6iai   (P.   Kalnius);   4.   Lietuvos  kaimo  §eima   ir  kulttira
(J.   Mardosa);   5.   Kaimo   bendruomenes   papro6iai    (R.   Merkiene);   6.   Miesteliu   ir
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kaimu   kapines    (V.   Milius);   7.   Valstie6iu   medzio   ir   odos   apdirbimo   amatai   bei
±ransporto    priemones    (J.   Morktiniene);    8.    Gimtuviu    papro6iai    (R.    Pauk5tyte);
9.   Kalendoriniu   5ven6iu   apeigos    (A.   Reka§ius);    10.   Jaunimo   tarpusavio   bendra-
vimo   papro€iai   (Z.   Saknys);   11.   Drabuziu   igijimas,   laikymas   ir  priezitira;   plauku
.§ukavimas   ir   priezitira;   ikapes    (I.   Sidiskiene);   12.   Ziemos   kalendoriniai   papro5iai
(A.  Vaicekauskas).

A.   Cepaitiene    liepos   15-31   d.   rinko   medziaga  Zemai6iu   Kalvarijos   apy-
linkese.   Padaryta    19   apra§u,   nufotografuota   30   ir   nupie§ta   20   etnografiniu   ob-
.jektu.     Daugelis   medziagos   pateikeju   moteru   kilusios   i§   mazazemiu   ir   bezemiu,
todel   pasakojimai   apima   platesni   regiona   negu   tyrineta   apylinke.    Visos   moterys
rmokejo  verpti,  o   austi-viena  kita.    Viena  medziagos   pateikeja  ver6iasi  verpimu,
plunksnu   ple§ymu,   maldomis.   Tokiu  moteru  tarpukariu   ir   anks6iau  Zemai6iu  Kal-
varijoje   buvo   daug.    Rotinenu   kaime   aptikta   naujo   tipo   brtizkos    (mogliai),   uZ-
~rasytas  pasakojimas  apie  baltiniu  lankstymo  btidus  skalbiant.

S.  G u t a u t a s   birzelio  18-23  d.  rinko  medziaga  Skuodo,  o  liepos  6-20  d.-
.Zemai6iu    Kalvarijos    apylinkese.    Pagal    anketa    „Senosios   sodybos    Lietuvoje   po
1940   in."    apklausta    19    Zmoniu,    nufotografuota    apie   260   etnografiniu   objektu,
padaryti   32   sodybu   situacijos,   trobu   planai,   pavieniu   architekttiros   detaliu   bra-
.Ziniai.   Taip   pat   rinkta   medziaga   apie   atlaidus.    Apklausta    12   pateikeju.    Nusta-
tyta,   kad   dar   XIX   a.   11   puseje   Zemai6iu   Kalvarijos   apylinkese   buvo   paplitusios

i::3:i,  Ssuto¥:i:u k8ix:::.in;o g£:un.strE]fcij:lei.:bfjr[ep¥::£!:a : k::£st:tzyet:S  £:¥te;§  ?supS[€®Y,

.namos   vytelemis   ir   apdrebiamos   moliu.   Didele  svorio   dali   laiko   balkiai.   Kaminai
i§   plytu  ar  molio  nuo  Zemes  ir  su  dvejomis  durimis  spar€iai  plito  tik  nuo  XIX  a:
11    puses..    Tiriant   senuju   sodybi!   i§likima   tarybiniu    laikotarpiu,    nustatyta:    nors
vienkiemiuose    statytis    neleido,    neretai    buvo    statomi    nauji    gyvenamieji   namai,
vasaros  virtuves,  rdsiai.

P.Kalnius   rugpjti€io   ir   rugsejo   men.   rinko   medziaga   Panevezyje   ir   Ute-
noje.   Siu   miestu   gyventojai   buvo   apklausiami   pagal   anket?   „Pasaulezitira   ir  §ei-
rmos    dorove".   Uzpildyta   400   anketu.    Pagal    surinktus   duomenis   bus    meginama
mustatyti   santuokos   sudarymo   ypatybiu,   5eimos   nariu   tarpusavio   santykiu,   ver-
tybiniu   nuostatu   formavimosi   sasajas   su   Seimos   nariu   pasaulezitira.

~apki:Ls#sairaga°Saapki]ieJPs?is3m2e8n.ivd::rba°usP]:Ezi:u:rsvufi:agve£§kg£;v:£i;j:i:gi[aiBar::tgt3rlr

.gyvenvietese    buvo    renkama    medziaga    apie   kaimo    gyventoju    5eimu    struktdra.
Suvalkijos   ir  Zemaitijos   5eimos   struktdri5kai   nedaug   skiriasi.   Didziausia   procenta
sudaro   vieni§i   Zmones,   ypa6   mazuose   kaimuose.   Vieno   ir   dvieju   asmenu   §eimos
sudaro   daugiau   kaip   puss  visu   Seimu,   o  mazuose  kaimuose-apie   du  tre6dalius.

R.  Merkiene   sausio  2,  3  ir  birzelio  4-8  d.  vadovavo.  Etnografu  mokyklos•mokomajai   ekspedicijai    Sal6ininku,    Sirvintu   ir   Ukmerges   raj.   Vasario   2-9   d.
R.   Merkiene  dirbo   Sal€ininku,   Varenos   ir  Vilniaus   raj.;   kovo   26-29   d.-Anyk5-
t€iu,   Jonavos,   Ignalinos,    Kupi§kio,   Roki§kio,   Sven6ioniu,   Zarasu   raj.;   1iepos   2-
15    d.-Klaipedos,    Kretingos,   Mazeikiu,   Plunges,   Raseiniu,    Skuodo,   Silales,   Si-
lutes,   Taurages,   Tel§iu   raj.    Ekspedicijose   buvo   renkama   medziaga    apie   kaimo•bendruomenes    papro6ius.    Uzra§ytas    631    lapas    informacijos.    Surinkta    medziaga

leis   patikslinti   kaimo    papro6iu    arealus,   nustatyti   kaimo    §ven6iu   struktdra,    jos
permainas  XX  a.,  Zmoniu  bendravimo  formas  ir  ju  kitima.

V.   Milius    liepos    15~31    d.   dirbo   Zemai6iu   Kalvarijos   apylinkese,   o   rug-
pjd€io   1-15   d.-Vilkaviskio   raj.   Grazi§kiu   apylinkeje.   Apra5yta    13   miesteliu   ir-kaimo   kapiniq:    aptverimai,   apzeldinimas,   kapai,   antkapiniai   paminklai,   priezidra.

Nupie§ta     Ill     antkapiniL!,     pakeles,     sodybL±,     Sventoring    kryzing,    koplyteling,    kapLi
tvoreliu,  padaryta  135  ivairaus  turinio  etnografines  nuotraukos.

J.Morktiniene     vasario    5-9,    rugpjti€io    1~15    d.    dirbo    Sal6ininku    ir
Sirvintu   raj.   Ekspedicijoje   apklausta   12   informatoriu   ir   uzra§yta   69   lapai   infor-

#£fiJ£?Ssu¥£unffttfgiaef#z°£taagaap;:pii°d°ysjri£::3:eas£Z¥::hnbfekfosnutpyfre£§nteaj}£9us:tTe°}gr:fj::%]k]?abu-
atskleisti   medzio   ir   odos   amatu   raids   Lietuvoje   XIX   a.   pab.-XX   a.   I   puseje.
Stengtasi   nustatyti    valstie6iu    amatininku     ry§ius   su    Zemdirbyste,     svarbiausius

•pragyvenimo   §altinius,   amatininku   darbu   specializacija   ir  su   tuo   susijusius   darbo

.-irankius.
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tos   52   vyresnes   moterys.   Klausimu   diapazonas   labai   platus-nuo   rengimosi   bti--
simai   motinystei   ir   iki   krik§tynu   papro6iu.   Sirvintu   ir   Ukmerges   raj.   uzfiksuota.
retu   nestumo   periodo   prietaru.    Anyk§6iu,   Sirvintu,   Ukmerges   raj.   buvo   Zinoma
daugiau   ivairit!   prietart!   bei   draudimu   negu   Tel§ing   ir   Plunges   raj.   Buvo   i§samiar
ai§kinamasi    krikstynu    papro6iai:    ktimu    pareigos,    ju    dovanu    ktidikiui    paskirtis.
bei   reik§me,   bobutes   vaidmuo   ir   kt.   Rinkta   medziaga   apie   pirma   kddikio   prau-
sima,   vystyma,   maitinima,   vaistiniu   augalu   naudojima    ktidikiui    gydyti.

A.   Rekasius    birzelio    15-30,   liepos   2-31    d.   dirbo   Leipalingio    (Lazdiju
raj.),   Skaistgirio    (Joni§kio   raj.)    ir   Zemai6iu   Kalvarijos   apylinkese.   Padaryti   34
etnografiniai  apra§ai.

Zemai6iu    Kalvarijos    apylinkeje   uzra§yta    nemaza    archaisku   elementu   turin--
6ios    informacijos    apie    Uzgaveniu    apeigas    (persirengeliu    vaikstynes,    apeiginiai.;
valgiai,   jng   patiekimas   ir   paskirtis)    bei   Kti6ias    (ivairios   „kti6ios"   modifikacijos).~
Skaistgirio   apylinkeje  kalendorines   §vent6s  smarkiai   sunykusios.   Sio   amziaus  pra-
dzioje  gime  informatoriai  tepateikia  buvusit!  Sven6iu  nuotrupas.

Z.  Saknys   sausio  2,  3,  vasario  2-9,  kovo  26-29,  birzelio  4-8  ir   18-23„
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6ioniu,   Ukmerges,  Vilniaus  ir  visuose  Zemaitijos  raj.    Be  pagrindines  temos,  rinkor
medziaga   apie   konfirmacijos   ir   i§ejimo   i§   jaunimo   bendrijos   papro5ius.   Apklausti
166   Ziniu   pateikejai,   ir   uzra§yta   503   lapai   etnografines   medziagos.   Zemaitijoje,
skirtingai   nuo   kitu   Lietuvos   etnografiniu   rajonu,   vyrauja   jaunimo   suejimai   pc»
darbo,   o   ne   laisvalaikiu-§ventadieniais.   Klaipedos   kra§te,   apklausus   evangeliku
liuteronu   tikybos   Zmones,   paai§kejo,   kad   kai   kur   konfirmacija   suteikia   teise   ne~
varzomai   lankytis   jaunimo   suejimuose.   Cia   uzfiksuoti   ir   kituose   regionuose   Siuo,
laikotarpiu    neaptinkami    jaunimo    suejimai    naktimis    saugoti    balinamtf    audiniu..
Jurbarko    raj.    gyvavo    saviti    nevedusio    jaunimo    laidotuving    papro6iai,    is    esmes,
primenantys   vestuviu  papro€ius   ir   labai  besiskiriantys   nuo   suaugusiuju   laidojimo.

I.    Sidiskiene    birzelio    11-25    d.   rinko   etnografine   medziaga    lgnalinos,
jr   Utenos   raj.,   o   rugpjti€io   I-14   d.-Kelmes,   Plunges   ir   Skuodo   raj.   Padaryti'
28   aprasai.   Zemai€iu   Kalvarijos   apylinkeje   uzfiksuota   idomi   nuostata:   jei   mirsta
moteris,   i§buvusi   12   metu   nasle,   jai   po   skarele   galima   deti   rtitu   vainikeli.   Ap-.
ra§yti    idomds    smulkiu    drabuziu    ir    ju    daliu    lyginimo    bddai,    naudojant    §iltaJ
krosnies   siena,   ikaitusias   krosnies   dureles,   buteli   su   kar§tu   vandeniu.    Surinkta.
medziagos  apie  siuvejus  ir  ju  gyvenim?.

A.  Vaicekauskas   birzelio   16-30  d.  dirbo  Klaipedos,   Kretingos,   Plungesr
Skuodo,   Silutes   raj.,   o   liepos   18-30   d.-Alytaus,   Lazdiju,  Traku   ir  Varenos   raj..
Apklausti    46    etnografines    medziagos    pateikejai,    nufotografuota    per    120    etno-
grafining   objektu.   Surinkta   medziaga   atskleidzia   XX   a.   2-4   de§imtme6io   Ziemos
periodo   kalendoriniu   §ven6iu   turini,   patikslina   kai   kuriu   papro6iu   paplitim?    ber
raids.

S.    Gutautas`


