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P u b l i k a c i j o s o b j e k t a s . Sovietmečio
mažatiražės knygos savilaidos paveldui
skiriami nelegaliai kanceliarinėmis arba
buitinėmis rašomosiomis mašinėlėmis
spausdinti tekstai, kurių apipavidalinimui
būdinga iškiliosios spaudos būdu gamintos
knygos architektonika ir materiali įrištos arba
brošiūruotos knygos forma. Savilaidos paveldui taip pat priskiriami kopijavimo technika
dauginti mašinraštiniai ir ranka perrašyti
mažatiražiai leidiniai, turintys įprastinius išo
rinius ir vidinius knygos elementus. Tokias
knygas teminiu aspektu (pagal organizatorių
idėjinius interesus) galima skirstyti į dvi
grupes: bažnytinės ir pasaulietinės knygos.
Kai kuriais atvejais jų tematika persipindavo.
I š t i r t u m a s . Šiuo klausimu apibendrinančių mokslo tiriamųjų darbų nerasta.
Gretutiniais veikalais laikytina Vido Spenglos knyga Bažnyčia, „Kronika“ ir KGB
voratinklis (antroji papildyta laida, 2001) ir
straipsnių rinkinys Sesuo Ada (2010). Pir196

majame, archyvine medžiaga ir liudininkų
parodymais grįstame veikale svarbiausias
tyrimo objektas yra tarptautinio žinomumo
sulaukęs pogrindinis periodinis leidinys „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“. Autorius
savilaidos knygų klausimą iškelia aptardamas
„Kronikos“ tekstų rengimą ir tiražavimą
savadarbėmis dauginimo priemonėmis, taip
pat pristatydamas su tuo susijusius asmenis.
Rinkinys Sesuo Ada skirtas Ados Urbonaitės
(1921–2009) atminimui. Šią knygą netgi
būtų galima pavadinti Ados – nelegaliųjų
knygų spausdintojos ir platintojos istorija.
Pranciškonė, pasivadinusi sesers Benvenutos vardu, buvo kaunietė bibliotekininkė.
Bibliotekoje išmokusi dirbti rašomąja mašinėle, ji savo kukliame bute Kapsų gatvėje
nuo 1958 m. perspausdino 228 pavadinimų
knygas bendros 38 353 puslapių apimties,
parengė ir išleido 26 pogrindinio „Rūpintojėlio“ numerius. Rinkinyje skelbiami
straipsniai, atsiminimai ir dokumentai teikia

gana daug duomenų apie knygų tiražavimą
ir platinimą nelegalumo sąlygomis, apsirūpinimą rašomosiomis ir įrišimo medžiagomis,
leidinių iliustravimą fotokopijomis. Knygoje
pateiktas visų A. Urbonaitės perrašytų knygų
sąrašas, nurodyti kai kurių veikalų vertėjai ir
savadarbės dauginimo technikos gamintojai,
tos technikos sklaidos Lietuvoje geografija.
Labai vertinga informacija apie sovietinių
baudžiamųjų organų nelegaliosios leidybos
dalyviams taikytas represijas ir jų gyvenimą
nuolatinių grėsmių akivaizdoje. Be minėtųjų
knygų, kai kurių mums aktualių nelegaliosios leidybos epizodų atskleidžia Egidijaus
Jaseliūno straipsnis „Savilaidos modelis ir
Molotovo–Ribentropo pakto dokumentų
sklaidos atvejis“ (Knygotyra, 2008, t. 51,
p. 57–76), Vilmos Vasiliauskaitės tyrimai
Lietuvos ir Vidurio Rytų Europos šalių periodinė savilaida (2006) bei Tautinė ir liberalioji
pogrindžio spauda Lietuvoje 1976–1981 m.
(2002), mokslo populiarinimo ir kultūros
periodika, rezistencijos dalyvių atsiminimų
publikacijos.
P u b l i k a c i j o s t i k s l a s . Jį lėmė siekis
padėti šaltiniotyrinės bazės formavimo pagrindus ir motyvuoti paskatas jos kūrimo
tęstinumui. Tai laikytina kolektyvine – atminties institucijų ir pilietinės visuomenės –
užduotimi. Remiantis sukurta šaltiniotyrine
baze, ateityje galėtų būti plėtojami savitõs
knygotyrinės problemos – sovietmečiu
nelegaliai, iš esmės daugiausia pogrindyje
rašomąja mašinėle spausdintų leidinių,
skirtų tiek dvasininkų korpuso, tiek tikinčiųjų bendruomenių ir joms nepriklausančių
Lietuvos gyventojų reikmėms, šių leidinių

kūrybos, gamybos įrengimų ir repertuaro
formavimosi ypatumų, dalyvių, vartotojų,
paveldo apimties ir vertės, jo įpaveldinimo
ir aktualinimo – tyrimai.
P u b l i k a c i j o s š a l t i n i a i . Publikacija paremta autoriaus sukauptu nelegaliosios savilaidos knygų rinkiniu. Jame yra
202 egzemplioriai knygų, kurių pirmosios
buvo įsigytos paskutiniuoju sovietmečio
dešimtmečiu. Esminė rinkinio plėtra įvyko
2011 metais, kai susidurta su asmenimis,
išsaugojusiais nemažą kiekį tokių leidinių ir
galinčių juos dovanoti. Bendravimo metu
buvo galimybių užrašyti ir šių asmenų
liudijimus. Kai kurių konsultacijų suteikė
vienas žymiausių pogrindinės katalikiškosios
spaudos organizatorių, dabartinis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.
Te r m i n i j a . Sprendžiant iš literatūros
ir su nagrinėjamu reiškiniu tiesioginių sąsajų turėjusių asmenų žodyno, dažniausiai
vartojami terminai yra pogrindžio literatūra, pogrindžio leidybos knygos, pogrindžio
religiniai spaudiniai, namudinės gamybos
leidiniai. Ji turi panašumų ir skirtumų.
Pirmieji yra bendresni, istoriškai argumentuoti ir įgiję pripažintą vartojimo tradiciją,
paskutinysis – siauresnis, nulemtas gamybos
būdo ir sąlygų. Vartosenos pasirinkimą
lemia atsakymas į klausimą: knygos formą
turintis mašinraštinis tekstas yra rankraštis
ar spaudinys? Atsakymas gali būti dvejopas,
nulemtas interesų ir požiūrio argumentų.
Lietuvių spaudos, ypač nelegaliosios, istoriografijoje gyvybingesnis spaudos leidinio
sąvokos taikymas. Jis vartojamas kalbant
tiek apie mašinraštinę periodiką, tiek apie
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mašinraštinę knygą (ypač kaizerinės okupacijos, komunistinio pogrindžio Lietuvos
pirmosios nepriklausomybės metais, antinacinio ir antikomunistinio pasipriešinimo
laikotarpio). Tad remdamiesi tradicija, o ne
gamybos specifika šioje publikacijoje nelegaliosios savilaidos mašinraštinę produkciją
vadinsime sovietmečio nelegaliaisias mažatiražiais leidiniais. Atsisakant gamybos būdo
įvardijimo, susidaro prielaida nelegalaus
mažatiražio leidinio sąvoką taikyti ir kopijavimo būdu gamintiems leidiniams, kurių
dauginimo ruošinys buvo ir mašinraštinis
tekstas, ir iškiliuoju spaudos būdu gaminta
knyga. Pažymėtina, kad bažnytinė savilaida
nesusijusi vien su religinėmis knygomis. Į
jos repertuarą buvo įtraukti ir sovietinėje
Lietuvoje draudžiami pasaulietinio turinio
kūriniai, ypač pasirodę pokario išeivijoje.
R i n k i n i a i . Šiuo metu didesnių institucinių sovietmečio nelegaliųjų mažatiražių leidinių – knygų rinkinių – autoriui
nežinoma. Daugiausia nelegaliai tiražuotų
periodinių leidinių, šiek tiek ir knygų asmeniniuose archyvuose yra sukaupę pogrindžio
spaudos leidėjai ir platintojai, kai kurie
valstybiniai archyvai, muziejai ir bibliotekos. Rinkinių formavimasis, tipologija,
sudėtis ir vertė iki šiol knygotyros metodais
netyrinėta. Publikacijos autoriaus rinkinys,
kaip jau buvo minėta, susidarė iš dovanotų
kelių asmeninių rinkinių ir kitų šaltinių.
Knygų rinkimą numatoma tęsti. Toliau
apibūdinsime turimus svarbesnius rinkinius,
priklausiusius kunigams Eduardui Simaškai,
Petrui Žiukeliui, Juozui Januliui ir siuvėjai
Emilijai Mačiūnaitei.
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E d u a r d a s S i m a š k a . Nugyveno kiek
daugiau kaip šimtą vienerius metus: gimė
1909 m. liepos 22 d. (naujuoju stiliumi
rugpjūčio 4 d.) gausioje Kavarsko valsčiaus
Pasusienio kaimo valstiečio šeimoje, mirė
2010 m. spalio 27 d. ir buvo palaidotas
Šiluvos arkikatedros bazilikos šventoriuje.
Mokėsi Ukmergės gimnazijoje ir Kauno
kunigų seminarijoje, 1936 m. baigė studijas
Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete ir įgijo teologijos licenciato
laipsnį. Po studijų ėjo vikaro, kapeliono ir
kunigo pareigas Kaune, Kavarske, Ukmergėje, Lygumuose. Pokariu tapo, kaip pats
rašė, ir neoficialiu partizanų kapelionu. Jiems
tiekė ne tik dvasinius patarnavimus, bet ir
aprūpindavo vaistais ir maistu. Dėl išdavystės
buvo areštuotas, nuteistas 10 metų kalėti,
nežmoniškomis sąlygomis tiesė geležinkelius
ir dirbo anglies kasyklose Šiaurėje. Grįžęs vėl
kunigavo ir klebonavo, sulaukęs altaristo
amžiaus 1986 m. atsikėlė į Šiluvą ir apsistojo
mirusio vyresniojo brolio Vlado, taip pat
kunigo, paliktame bute. Per ilgą prasmingą
gyvenimą sulaukė padėkos ir pripažinimo.
Jam suteiktas Raseinių garbės piliečio vardas, popiežius Jonas Paulius II paskyrė savo
kapelionu-monsinjoru, Lietuvos prezidentas
apdovanojo koviniu Vyčio Kryžiaus ordinu.
E. Simaškos vardas daug kartų minėtas
nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidoje,
jis nepamirštamas ir šiandien. Šio garbaus
asmens niekada nesutikau ir nebendravau,
gyvenimo ir veiklos duomenų gavau iš giminių ir internetinių šaltinių.
E. Simašką atradau kaip didelio savilaidos knygų rinkinio savininką. Pirmąją

Su šeima. Eduardas Simaška – stovi pirmas iš dešinės, kunigo drabužiais – brolis Vladas. Pasusienys, 1920 m.

žinią atsiuntė vienas Vydūno klubo narys,
iš kunigo paliktos bibliotekos dovanų gavęs
kuprinę knygų. Esą mane turėtų sudominti
vokiškoji literatūra, kuriai interesantų neatsiranda. Į Šiluvą nuvykau 2011 m. birželį.
Architektūros paveldui priskirtame seno
medinio namo kambaryje užtikau tik bibliotekos likučius. Tarp jų daugiausia buvo
rašomąja mašinėle rašytų knygų. Čia gyvenusio kunigo padedamas sužinojau velionio
giminaičių telefono numerį ir paskambinęs
gavau leidimą jas pasiimti. Taip pat paėmiau
ant sienos kabėjusią Teologijos-filosofijos
fakulteto 1936 metų laidos vinjetę, kurioje
įkomponuotas ir E. Simaškos portretas. Ją
atidaviau Vilniaus universiteto bibliotekos
Rankraščių skyriaus ikonografijos rinkiniui.
E. Simaškos paliktas bažnytinės savilaidos knygas bibliografiškai aprašiau ir
sukatalogavau. Sąraše yra 105 įrašai. Pa-

liudyti, kaip susidarė rinkinys, nėra kam.
Giminaičių žodžiais, dėdė kunigas apie savo
ryšius su nelegaliosios literatūros leidėjais
neatviravo. Abu broliai turėjo rašomąsias
mašinėles, tačiau duomenų, ar jas naudojo
savilaidai, nerasta. Jie nepasakojo ir apie
asmenines bibliotekas. Artimųjų manymu,
kunigas Eduardas dalį knygų bus paveldėjęs
iš anksčiau mirusio brolio Vlado, atrodo,
nemažo knygų mėgėjo. Tokiam spėjimui
galima pritarti: jį patvirtina knygose likę
įrašai. Vladas Simaška gerai mokėjęs vokiečių kalbą, tad teologijos literatūra vokiečių
kalba buvo surinkta jo. Tarp bibliotekos
liekanų rasta ir keletas 1914–1937 metais
spausdintų knygų lietuvių kalba: kunigų
lietuvių (Adomo Jakšto, Juozapo Remeikio)
ir kitataučių (Friedricho Wilhelmo Forsterio,
J. Młynarczyko, Josepho Rieso), verstų Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos, Antano
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Su Lietuvos kunigais, kalėjusiais ypatingojo
režimo lageriuose. Kunigas Eduardas Simaška –
pirmos eilės viduryje. Inta, 1956 m.

Su Lietuvos Respublikos prezidentu įteikus
Vyčio Kryžiaus ordiną. 2004 m.
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Petrausko ir Jurgio Talmanto. Popiežiaus
Leono XIII enciklika darbininkų klausimu
Rerum novarum (1931) versta Leono Bistro.
Šios brošiūros viršelis patrauklesnis – sukurtas dailininko A. Tamošaičio. Taip pat išliko
kiek ikonografinės medžiagos – nuotraukų
ir atvirukų. Vertingas E. Simaškos rinkinio
istorijos šaltinis yra prieknyginė medžiaga.
Jos rasta gana daug.
Pe t r a s Ž i u k e l i s . Rokiškio kunigas,
kanauninkas, šiuo metu – altaristas. Su juo
bendrauta asmeniškai, dovanų gautos 28
bažnytinės savilaidos knygos, užrašyti liudijimai. P. Žiukelis gimė 1927 m. balandžio
3 d. Jūžintų seniūnijos Žiūkeliškės kaime.
Kunigas nuo 1951 m. Kunigavo įvairiose
parapijose, Rokiškyje – 1972–1973 m. ir nuo
1995 m. Dėstė Kauno kunigų seminarijoje,
buvo Šventojo Rašto profesorius. Bažnytinėje
savilaidoje nedalyvavo, tačiau tokias knygas
kaupė, naudojo asmeninės savišvietos tikslu
ir klierikų mokymui. Jų įsigydavo iš bažnytinės aplinkos – kunigų ir seserų vienuolių. Kanauninko teigimu, knygų gamybos židiniai
buvo vyskupijų centruose, kuriuose veikė ir
vienuolijos. Rokiškio vienuolija buvo maža,
tad nelegaliojoje leidyboje nepasireiškė.
Dovanotas knygas laiko asmeninės bibliotekos dalimi. Jas atidžiai peržiūrėjus galima
pastebėti, kad rinkinys kiek skiriasi nuo
E. Simaškos rinkinio. Knygos be dedikacijų,
neprirašinėtos, kai kurios nenaudotos. Jose
nerasta prieknyginės medžiagos.
Kanauninko liudijimu, savilaidos knygas
rašė ir spaudai rengė kunigai, spausdino ir
platino vienuolės. Savo portfeliuose daug
knygų išvežiojo ar išnešiojo ir kunigai.

Sovietinis saugumas sekė, įtardavo, bet
negalėjo įrodyti dalyvavimo savilaidoje ir
inkriminuoti sovietinių įstatymų pažeidimo.
Savilaidos priežastis – religinės literatūros
stygius. Kunigams ypač trūko pamokslų
medžiagos. P. Žiukelis nurodė du asmenis,
dalyvavusius nelegaliojoje leidyboje. Vienas
jų – Jonas Buliauskas, buvęs Rokiškio kunigas kapelionas vokietmečiu. Rokiškyje kiek
kunigavo ir pokariu. Buvo labai veiklus,
skrupulingas, mėgo knygas, turėjo didelę
biblioteką, rėmėsi slaptosiomis vienuolėmis.
Esą, sakydavo ugningus pamokslus. Greitai
iš Rokiškio iškeltas, už nelegaliosios literatūros platinimą buvo suimtas. Dėl garbaus
amžiaus kanauninkas J. Buliausko išsamiau
apibūdinti negalėjo, tačiau prisiminė, kad jis
mišių nelaikė, pajamų neturėjo. J. Buliauską
išlaikė kiti kunigai. Kitas P. Žiuželio nurodytas savilaidos dalyvis – Emilija Mačiūnaitė.
Ju o z a s Ja n u l i s . Kunigavo Krekenavoje, Panevėžio katedroje, vėliau – kunigas
klebonas Rokiškyje, dabar – Raguvoje. Iš jo
dovanai gautos 48 savilaidos knygos. Didesnė dalis – įrištos, kelios – brošiūruotos.
Šios knygos yra iš asmeninės bibliotekos.
Dar kiek tokių knygų kunigas pasiliko sau –
naudoja rengiant pamokslų tekstus. J. Janulis
gimė 1944 m. vasario 8 d. (dokumentuose –
vasario 9 d.) Pakruojo rajono Tilių kaime. Su
trukdžiais įgijo vidurinį išsilavinimą, tarnavo
sovietinėje kariuomenėje, 1968–1973 m.
mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. Su savilaida susidūrė dar prieš stodamas kunigų
seminarijon. Tą vasarą leido Pakruojyje ir
kartu su kitu jaunuoliu kunigui Vladui Rabašauskui padėjo spausdinti maldaknyges.

Juozas Janulis klierikas. Birštonas, 1972 m.

Juozas Janulis kunigas
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Jis nuomojamo namo rūsyje buvo įrangęs
primityvią spaustuvėlę, kurią sudarė kažkokiu būdu įsigytas spaustuvinis šriftas ir
savadarbės staklės. Kunigas statė raidžių
rinkinį, maketavo puslapį, dirbo prie staklių,
J. Janulis voleliu tepė dažus ant raidžių rinkinio. Kai V. Rabašauskas išvyko klebonauti
į Viešintus, spausdinimas nutrūko.
Savilaidos J. Janulis vėl ėmėsi būdamas
klierikas. Kartu su kurso draugu Mindaugu
Kazimieru Žiliu susitarė gaminti ir platinti
tikybinę literatūrą, nusipirko seną rašomąją
mašinėlę ir įkalbėjo ja spausdinti M. K. Žilio
giminaitę, gyvenusią Marvelėje. Abu klierikai per visus seminarijos metus tai moteriai
nešė įvairius tekstus (kaip teigė J. Janulis,
kokius tik pavykdavo gauti), aprūpino
popieriumi. Už vieno lapo išspausdinimą
mokėjo 20 kapeikų. Kurso draugai apie jų
slaptą veiklą nežinojo. Vėliau suartėjo su
prefektu (seminarijos tvarkos prižiūrėtoju)
kunigu Juozapu Užupiu (dabar – monsinjoras Prienuose). Jis jaunuolius įleisdavo į savo
kambarį, kuriame karpė lapus ir formavo
knygas. Subrošiūruotus blokus nešdavo į
miesto buitinių paslaugų įmonės knygrišyklą. Joje turėjo pažįstamą knygrišę. Moteris
rizikavo, bet padėjo, pagaliau, gaudavo ir
atlygį: už 8 egzempliorius klierikai mokėjo
20 rub. Ji knygas įrišdavo po darbo arba
šeštadieniais.
J. Janulio ir M. K. Žilio knygos buvo
dalijamos tik savo kurso klierikams, kurių
buvo šeši, kai kas teko seminarijos pedagogams. Išdalijimu rūpinosi kanono kurso
dėstytojas kunigas Romualdas Krikščiūnas.
Mašininkė tekstus spausdino per kalkę
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aštuoniais egzemplioriais, jų eilės tvarka
sudarydavo ir knygas. Tačiau kurso draugai,
gavę iš paskutiniųjų, sunkiai perskaitomų
kalkinių kopijų sudarytą egzempliorių ėmė
protestuoti. Tada lapų komplektavimas patobulintas: kalkinių kopijų egzemplioriai dėti
pamaišiui. Tai laikytina klaida, nes skaitymas
pasunkėjo visiems. Sau J. Janulis ir M. K. Žilys pasilikdavo mašinraščio originalą. Jis
buvo skirtas dauginimui kopijavimo aparatu
„Era“. Priėjimą prie jo rado M. K. Žilys.
„Era“ imtos kopijuoti ir spausdintinės knygos. Jų įrišimą tekdavo ardyti. Dėl savadarbių
leidinių gamybos ir platinimo seminarijos
laikais abu klierikai nė karto neįkliuvo. Jie
laikėsi konspiracijos: už seminarijos sienų
eidavo tik civiliai apsirengę, neprasitarė
kurso draugams. Kai kurie jų gal ką ir įtarė,
tačiau J. Janulį ir M. K. Žilių laikė tik tokios
literatūros tiekėjais. Kita vertus, kursas buvo
draugiškas, solidarus.
Kai J. Janulis baigė seminarijos mokslus,
iš V. Rabašausko įsigijo spausdinimo įrenginį. Gavo dovanų. Juos nugabeno į tėviškę ir
po šienu tvarte įrengė slėptuvę. Talkino jaunesnieji broliai Augustinas ir Jonas. Kunigas
tiekė popierių ir dažus, viršelių medžiagą,
broliai spausdino. Tokioje pogrindinėje
spaustuvėje išėjo tik viena knyga – J. Janulio
pagal vyskupą Kazimierą Paltaroką parengtas katekizmas vaikams. Per žiemą broliai
Augustinas ir Jonas iš viso išspausdino apie
20 000 katekizmo egzempliorių. Kunigas
tiražą išpardavė. Apie pavojingą užsiėmimą
tėvai žinojo, jaunesnioji sesutė – neįtarė.
Katekizmas buvo vienintelis brolių Janulių
leidinys. Jaunesnieji veikiai sukūrė šeimas

ir, matyt, nebedrįso rizikuoti. Savilaida nebeužsiėmė ir kunigas. Buvo labai užimtas,
trūko gamybos priemonių. Tik sovietmečio
griūties išvakarėse J. Janulis savo katekizmą
išleido spaustuviniu būdu legaliai, nors ir be
jokių leidimo duomenų. Egzempliorių gavau
dovanų. Knygelėje nurodytas jo asmenvardis,
teksto pabaigoje (p. 40) – mįslingos, kai
kuriose savilaidos knygose pasitaikančios
raidės V. D. D. G. Kaip paaiškino autorius,
tai lotyniško posakio Omnia ad maiorem
Dei Gloriam vertinio į lietuvių kalbą Viskas
didesnei Dievo garbei santrumpa.
J. Janulio žiniomis, knygas rašomąja mašinėle spausdino Anykščių kunigo kanauninko Jurgio Žitkevičiaus šeimininkė, Utenos
dekano kunigo Juozo Niurkos šeimininkė
vienuolė. Knygas tiekė dabar jau miręs kunigas Jonas Buliauskas. Jis sirgo nervų liga,
mišių nelaikė ir išpažinčių neklausė. Kunigas
turėjo savo spausdintojus ir įrišėjus, iš knygų
užsidirbdavo pragyvenimui. Jas parūpindavo
tik kunigams.
J. Janulis asmeninį savilaidos knygų
rinkinį pradėjo formuoti baigęs seminariją.
Jį sudarė pirkdamas, gaudamas dovanų, paveldėdamas iš vieno kito mirusio konfratro
palikimo. Tokių leidinių pirkęs ir iš minėtojo
J. Buliausko. Savo paties rengtų knygų iš
seminarijos laikų neturįs.
E m i l i j a M a č i ū n a i t ė . Apie ją daugiau duomenų padėjo surinkti Lietuvos
„Carito“ Rokiškio skyriaus reikalų vedėja
Zofija Klimienė. Žinių pateikėjos liudijimu,
E. Mačiūnaitė gimė 1923 m., buvo kaunietė,
siuvėja. Siuvo ir taisė bažnytinius drabužius,
įvairius užtiesalus. Sovietmečiu palaikė ry-

šius su dabartiniu arkivyskupu metropolitu
S. Tamkevičiumi. Savo bute Kaune, turėdama
asmeninę ar kažkieno paskolintą rašomąją
mašinėlę, uoliai spausdino tiekiamus rankraščius. Kokio turinio jie buvo, liudytoja
pasakyti negalėjo, tačiau žino, kad rašė gana
daug ir tai, ko reikėjo. E. Mačiūnaitė iš spaudos sužinojo apie Rokiškio Šv. Mato parapijos
senelių globos namus, juos pati pasirinko ir
2002 m. atsikėlė gyventi. Su savo negausiu
turtu atsivežusi ir rašomąją mašinėlę, savilaidos knygų. E. Mačiūnaitė mirė 2011 m. rudenį, palaidota senosiose Rokiškio kapinėse.
Publikacijos autoriui su ja bendrauti neteko.
Z. Klimienės rūpesčiu iš velionės kuklaus
palikimo šių eilučių autoriui teko dešimt
savilaidos knygų. Jos išsiskiria medžiaginiu
individualumu. Šešios knygos yra plonos,
prastai atliktos, viela segtos buitiniame kartone beveik be jokio apipavidalinimo (tai
yra, pradedančiojo įrišėjo rankų darbo), keturios – įrištos, kartonas trauktas kolenkoru,
ornamentuotos, atrodo profesionalaus darbo.
Spėtina, ar tos prastai atrodančios knygelės
nėra pačios E. Mačiūnaitės gamybos?
Neabejotina, kad mašinraštinių savilaidos knygų rinkinių Lietuvoje išliko daug ir
tikriausiai kai kurie jų yra gana turtingi ir
įvairūs. Šių eilučių autorius tokių pavienių
knygų dovanų gavo iš Plungės rajono Kantaučių kunigo Antano Saunoriaus (2000),
doktoranto Tomo Petreikio (2011), pirko
iš Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo
majoro, XXVII knygos mėgėjų draugijos
nario Petro Jakšto palikimo Šilutėje (2002),
Vilniaus „blusų turguje“. Beje, pačią pirmąją
asmeninio rinkinio knygą Plungės sąvartyne
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1987 m. atsitiktinai pastebėjęs išgelbėjo
ir padovanojo artimas giminaitis Justinas
Petrauskas.
S a v i l a i d o s l e i d i n i ų r e p e r t u a ra s .
Jo struktūrą lėmė sovietmečio Lietuvos bažnytinės bendruomenės poreikiai, rezistencinė
pozicija ir bažnytinės savilaidos organizatoriai.
Vyraujantys leidiniai buvo pamokslai ir medžiaga pamokslams. Seriją Ad lucem! sudarė
net dešimt knygų (1974–1984). Populiarūs
buvo italo Giovanio Colombo pamokslų vertimai. Gausi rekolekcijų (žymiausias autorius
dr. Juozapas Stakauskas), asketinė, kontraateistinė literatūra, religinė poezija ir proza. Labai
kvalifikuotai padarytas Antano Baranausko
verstų giesmių Graudūs verksmai perrašas.
Nors Katalikų bažnyčia atsargiai laikėsi apreiškimų ir regėjimų temos atžvilgiu, tačiau
suvaldyti autorių raišką buvo bejėgė. Sunkiai
paaiškinama į savilaidos knygas įsimetusi
Mergelės Marijos apreiškimo Medžiugorėje
(Medjugorje) apoteozė, kol galiausiai buvo
demaskuota kaip prasimanymas. Dažnokai
rengtos biografinės knygos apie Bažnyčios
veikėjus. Tokioms skirtina Prano Gaidos
monografija apie arkivyskupą Teofilijų Matulionį, populiari apybraiža apie Motiną
Teresę, Nikodemo Švogžlio beletrizuotas
pasakojimas apie istoriką, archyvarą ir kunigą
Juozapą Stakauską (1980). Lietuvos bažnyčios
istorijai skirtina Stanislovo Kiškio kraštotyrinė
knyga Iš Kavarsko praeities (1970). Greičiausiai
knygų apie iškilius kunigus ir parapijų istorijų
gūdžiais sovietmečio laikais Lietuvos klebonijose buvo parašyta nemaža. Jas dar teks atrasti.
Knygų tekstų resursai buvo Vakarų Europos Katalikų bažnyčios veikėjų, teologų,
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filosofų ir pedagogų (katechetų) vertimai
daugiausia iš lenkų, prancūzų ir vokiečių
kalbų. Jų mokovų, išugdytų dar pirmosios
Nepriklausomybės laikais, netrūko. Lietuvių
autoriai telkti ir iš prieškario ir išeivijos knygų. Dažnai naudotasi katalikų filosofo, egzistencializmo autoriteto Antano Maceinos
veikalais, ne kartą tiražuota Juozo Girniaus
knygą Lietuviškojo charakterio problema.
Minėtų asmenų rinkiniuose rasta tiesiogiai su bažnytine savilaida nesietinų autorių.
Jų knygos skirtinos rezonansinei rezistencinei arba disidentinei literatūrai. Tai Juozo
Brazaičio Vienų vieni, Stasio Ylos Žmonės ir
žvėrys, rusų disidento Aleksandro Solženycino Gulago archipelago didelis fragmentas be
antraštinio lapo. Savilaidos leidinių pilnatvė
ir įvairovė atsiskleis tada, kai nustatysime
visus arba bent daugumą anoniminių ir
slapyvardžiais užmaskuotų veikalų autorių.
Tačiau šis darbas, matyt, truks dešimtmečius.
P r i e k n y g i n ė m e d ž i a g a . Jos gausu
tik E. Simaškos knygose, priklausiusiose
E. Mačiūnaitei – vos viena kita. Ši medžiaga
pažymėta vardais, sukakčių ir šventinėmis
datomis, dvasinės sielovados tobulinimo
pastabomis, rinkinio naudojimo ženklais.
Prieknyginės medžiagos sankaupą galima
nesunkiai suklasifikuoti. Tai būtų devocionalijos, nuotraukos, atvirukai, rankraščiai, spaudiniai ir kiti įvairūs, vienu rūšies
požymiu nesusieti dalykai. Devocionalijos
gausiausios. Jas sudaro įvairios paskirties
religinio siužeto spaudos ir fotokopijavimo technika gaminti paveikslėliai. Vieni
turi spausdintų tekstų anglų, italų, lenkų,
lietuvių ir vokiečių kalbomis, kiti jų iš viso

Kvietimas į vienuolių įžadų ir įvilktuvių iškilmes. 1945 m.

neturi, kai kuriuose yra ranka darytų užrašų.
Devocionalijos vaizduoja biblinius siužetus,
šventuosius ir popiežius, palaimintąjį Jurgį
Matulaitį. Keletas paveikslėlių su trumpais
spausdintais ir rankraštiniais tekstais skirti
kunigystės sukaktims, keletas – primicijų,
atlaidų ir rekolekcijų atminimui. Jie teikia ir
kai kurių dvasininkų biografinių duomenų.
Ypač vertingas 1935 m. spausdintas lanksti-

nys apie jėzuitą misionierių Andrių Rudaminą. Penketas paveikslėlių yra su rankraštiniais
sveikinimais kunigui E. Simaškai vardinių,
Kalėdų ir Velykų proga. Vyskupo Motiejaus
Valančiaus laikų dvasią primena paveikslėlis
su kvietimu pažadui visai negerti alkoholinių gėrimų. Seniausia sovietmečio datuota
devocionalija yra 1960 metų, dauguma –
praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio.

Nuotrauka iš knygos „Įvairūs pavyzdžiai iš gyvenimo“ (79 įrašas)
205

Kitų rūšių prieknyginė medžiaga ne tokia gausi. Nuotraukose užfiksuotas Kryžių
kalnas su kitoje pusėje užrašytu sveikinimu
vardinių proga, naujų, bet nežinia kokių
kapinių vartai, kunigas E. Simaška, bendraujantis su jauna moterimi savo kambarėlyje
Šiluvoje, trijų asmenų – kunigo E. Simaškos,
vienuolio ir pagyvenusios damos – grupė
mažai apšviestame, bet ne tame pačiame
kambaryje. Sovietmečiui būdingi atvirukai
su bažnyčių – architektūros paminklų – ir
naujametiniais vaizdais paženklinti proginiais sveikinimais. Lapai ir lapeliai su ranka
ir rašomąja mašinėle spausdintais užrašais
yra kunigiškos veiklos pėdsakas, iš kurių išsiskiria Lietuvos krikšto jubiliejaus šventimo
parapijoje planas ir neabejotinai originali
Lietuvos kunigų malda, kurios pabaigoje
pateikta nuoroda: Šiluva, 1983 m. rugsėjo
14 d. Į knygas taip pat pateko įvairių katalikiškos moralės ir ezoterinio turinio smulkiųjų spaudinių, iš Amerikos gautos kavos
siuntos (įvertintos 3 rubliais 39 kapeikomis)
patikros vilniškėje muitinėje rusiškas kvitas
ir gražiai sudžiovintas klevo lapas. Istorines
realijas kiek primena Kauno metropolijos
kurijos laiško vokas su Adolfo Hitlerio atvaizdu pašto ženkluose ir 1944 m. birželio
12 d. data antspaude, profesionaliai grafiškai
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apipavidalintas ir gerame popieriuje spausdintas kvietimas atvykti į seserų kotryniečių
įžadų ir įvilktuvių iškilmes Krakių vienuolyne 1945 m. rugpjūčio 15 d. Spaudinys
greičiausia yra dar iš prieškario laikų atsargų,
nes kreipinys į adresatą, provincijolės parašas
ir data įrašyta ranka. Visi šie kasdienybės
pėdsakai gali praversti tyrėjui gilinantis į
E. Simaškos ir kitų sovietmečio dvasininkų
būties ir dvasinių vizijų pasaulį.
K n y g ų a p ra š a s . Sąrašas sudarytas iš
dviejų dalių: bažnytinės savilaidos religinio
turinio knygų – didesnės, pasaulietinio
turinio – mažesnės. Jis rengtas laikantis asmeninių bibliotekų katalogo sudarymo metodikos. Knygų aprašai išdėstyti abėcėliškai,
duomenys pateikti iš antraštinio lapo jį visą
nurašant arba ir iš kitų leidinio teksto vietų.
Autoriai aprašo pradžioje nurodomi tik tada,
kai juos pavyko patikimai nustatyti, kitu
atveju menamos pavardės, slapyvardžiai ir
slapyraidės rašomos po antraštės už pasvirojo
brūkšnio. Už jo laužtiniuose skliaustuose taip
pat pateikiami sąrašo sudarytojo iš kitų šaltinių išaiškinti duomenys apie knygų rengėjus.
Visais atvejais apibūdinama knygos fizinė
būklė, fiksuojama joje rasta prieknyginė
medžiaga, pažymimos marginalijos, buvęs
savininkas ir įsigijimo data.

SAVILAIDOS KNYGŲ RINKINIO
SĄRAŠAS

1. Bažn ytin ė s savil aid os kny g os
1. Achermann, Franz Heinrich. Aramas Béla. Romanas iš masonų gyvenimo. Iš
originalo išvertė Kirtiklis A. Akc. „Žaibo“
B-vė 1935 m.
[Be leidimo duomenų]. [1], 130 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Spaudos leidinio perrašas.
Į ra š a s : IV (mėlynu tušinuku; apatiniame
priešlapyje).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti rausvu faktūriniu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus.
Viršutinio viršelio pakraščiai apvesti giluminiu
nespalvotu linijos įspaudu, viršutiniame dešiniajame kampe yra ornamento nespalvotas giluminis
įspaudas. Būklė – gera. Išspausdinta įvairios kokybės popieriuje, dalis – labai prastame. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

2. Ad lucem! II d. / N. S.
[Be leidimo duomenų]. 1974. [1],
373 p. – 16 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.

Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Būklė gera. Knygoje įdėtas religinis paveikslėlis
su spausdintu tekstu kunigo Juozapo Šiurio
primicijų atminimui (Veiviržėnai, 1980.VI.15).
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

4. Ad lucem. IV dalis / N. S.
[Be leidimo duomenų]. 1977. [3],
299 lap. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įrišta . Kartono viršeliai dengti tamsiai žaliu
kolenkoru, priešlapiai raudono grublėto popieriaus. Būklė gera. Knygoje įdėtas religinis spalvotas paveikslėlis su ranka įrašytu kun. E. Simaškos
sveikinimu vardinių proga ir 1985 m. data. Gauta
iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

5. Ad lucem. 7 kn. pagal seriją B / N. S.
[Be leidimo duomenų]. 1981. [4],
252 lap. – 15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija, sukomplektuota iš skirtingo
ryškumo lapų.

Į r i š t a . Kartono viršeliai dengti šviesiai pilku
kolenkoru, priešlapiai storo mėlyno popieriaus.
Būklė gera. Korektūros klaida: p. 373 pažymėtas
273. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–
2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
raudonu kolenkoru. Priešlapiai storo pilkšvo
faktūrinio popieriaus. Būklė gera. Knygoje įdėta:
1) Gerdašių klebono Pranciškaus Adomaičio
(gim. 1911 03 06 Užpaliuose) proginė fotovinjetė; 2) Jurgio Matulaičio (1871–1927)
fotoportretas su malda kitoje pusėje. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

3. Ad lucem. III dalis. Atsitiktiniai pamokslai / N. S.
[Be leidimo duomenų]. 1977. [3],
246 lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.

6. Ad lucem. 10 kn. pagal seriją B /
N. S. – Blaivybės reikalu.
[Be leidimo duomenų]. 1984. 205, [3],
5 lap. – 15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
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Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rudu
kolenkoru. Priešlapiai geltono popieriaus. Būklė
gera. Priedą „Blaivybės reikalu“ sudaro 4 trumpi
tekstai, rašyti 1984 m. Kreipimasis „Broliai kunigai“ pasirašytas mėlynu tušinuku: Pr. Bastys.
Teksto korektūra ir lapų numeriai įrašyti mėlynu,
priedo lapų numeriai – juodu tušinuku. Knygoje
įdėtas religinis paveikslėlis su įrašu: M. Kun.
Edvardai, vardinių proga linkiu ir toliau aukso
žodžiu skleisti evangeliją! K. Juozas. 1984.X.14.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

7. Amžinasis paminklas / K. J. G.
[Be leidimo duomenų]. [2], 112 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
B r o š i ū r u o t a . Blokas suvertas baltu siūlu
ir įdėtas į žalio storo popieriaus aplankalą be
jokio užrašo ir puošybos. Tekstas išspausdintas
labai ploname popieriuje. Būklė prastoka. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

8. Amžinybės paminklas / K. J. G.
[Be leidimo duomenų]. [Po 1976]. [1],
II, 200 lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Originalas.
Įriš t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai mėlynu kolenkoru, priešlapiai pilko storo faktūrinio
popieriaus. Būklė gera. Tekste minimi 1976 m.
įvykiai (lap. 86). Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

9. Andreas. Meilė, ramybė, džiaugsmas
Jėzaus širdyje. Mąstymus apie pamaldumą į
Dieviškąją Jėzaus širdį pagal šv. Gertrūdos
raštus paruošė T. Andrius [Andreas] Prėvot
Jėzaus Širdies Kunigų Kongregacijos. Versta
208

iš 13–15 laidos. Išleista Palotinų Kongregacijos Limburge a. d. Lahn. 1927.
[Be leidimo duomenų]. 246 p. –
11 × 15,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į ra š a s : 4 (pieštuku; antr. lape).
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, viršelio pakraščiai apvesti giluminio
įspaudo linija, dvi lygiagrečios horizontalios
linijos įspaustos viršutiniame viršelyje 2,5 cm
nuo apatinės briaunos. 88 puslapiai išspausdinti
melsvai žalsva, 88–246 – juoda kalke. Gauta
iš Elenos Mačiūnaitės (1923–2011) palikimo
Rokiškyje 2011 11 18.

10. Anuo metu: Pamokslai. [D.] II. /
J. Ragausko mokinys.
[Be leidimo duomenų]. [1], 281 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti šviesiai
žalia drobe. Priešlapiai pilko storo popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

11. Apsireiškimai Jugoslavijos Medjugorjėje.
Lietuva, 1985. [1], 45 lap. – 15 × 21 cm. –
Mašinraštis. – Kserokopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu
kolenkoru, priešlapiai raudono popieriaus.
Būklė gera. 45-ajame lape pateiktas iliustracijų
sąrašas, tačiau pačių iliustracijų į knygą neįdėta.
Knygoje rasta lietuvių spaudos draudimo laikų
religinio paveikslėlio fotoreprodukcija. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

12. Ar buvo Kristus? Atsakymas į Istorijos mokslų Kandidatės K. L. Voropajevos

brošiūrą. Išleistos 1956 metais, Visasąjunginės politinių ir mokslinių žinių skleidimo
draugijos. 135 000 egz. tiražu.
[Be leidimo duomenų]. [1], 167, II lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Kriptonimai teksto pabaigoje (lap. II):
AMDG et BMV.
Įrišt a . Kartono šoneliai dengti pilku grublėtos faktūros popieriumi, nugarėlė apklijuota
raudona kolenkoro juosta. Priešlapiai geltono
popieriaus. Būklė gera. Gauta iš Raguvos klebono
Juozo Janulio 2011 10 22.

13. Ar buvo Kristus? Atsakymas į Istorijos mokslų Kandidatės K. L. Voropajevos
brošiūrą. Išleistos 1956 metais, Visasąjunginės politinių ir mokslinių žinių skleidimo
draugijos. 135 000 egz.
[Be leidimo duomenų]. [2], 160 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Kriptonimai teksto pabaigoje (lap. 160):
O.A.M.D.G. et H.B.M.V.

paveikslėliai. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

15. Ateizmas ir tikėjimas proto šviesoje /
S3 C. B.
[Be leidimo duomenų]. 1972 metai.
79 lap. – 21 × 30,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti raudonos spalvos faktūriniu kolenkoru. Priešlapiai balto popieriaus. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

16. Ateizmas – krizės ženkle. [Poleminis
rašinys].

Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti rudu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Viršelių
pakraščiai apvesti nespalvota gilumine linija,
viršutiniame viršelyje yra penkios tokios vertikalios linijos. Būklė gera. Gauta iš Raguvos klebono
Juozo Janulio 2011 10 22.

14. Ateik, Viešpatie! Advento laikotarpiui. Pagal naujas trimečio Evangelijas. [D.]
IV / V. Mituva.
[Be leidimo duomenų]. [3], 147 lap. –
15 × 20 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti raudonu kolenkoru, nugarėlė ir kampučiai pilko kolenkoro.
Priešlapiai balto popieriaus. Knygoje įdėti du Italijoje ir JAV spausdinti spalvoti religinio siužeto

14
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[Be leidimo duomenų]. [13] lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
B r o š i ū r u o t a . Lapai kartu su popieriniu
viršeliu susegti viela. Gauta iš Raguvos klebono
Juozo Janulio 2011 10 22.

17. „Atverk man lūpas“ [65 religinių
eilėraščių rinkinys].
[Be leidimo duomenų]. 33 lap. –
15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Knyga be antr. lapo ir autoriaus
nuorodos. Aprašyta pagal pirmojo eilėraščio
pavadinimą.
Įriš t a . Kartono šoneliai dengti kolenkoru,
priešlapiai sienos tapetų. Būklė gera. Knygą
Plungės sąvartyne 1987 m. surado šiukšliavežės
mašinos vairuotojas Justinas Petrauskas ir padovanojo 1989 07 07.

18. Audiatur et altera pars. [Rinkinys
poleminių rašinių, atliepiančių materialistiniams ir ateistiniams straipsniams „Tiesoje“,
„Moksle ir gyvenime“, „Švyturyje“ ir kituose
leidiniuose].
[Be leidimo duomenų]. [2], 95 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Pratarmės pasirašymo data: 1966.IX.3.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti skaisčiai
raudonu kolenkoru, priešlapiai storo geltono
popieriaus. Būklė gera. Gauta iš Raguvos klebono
Juozo Janulio 2011 10 22.

19. Balčiūnas V. Mąstymai apie kentėjimus / Kun. V. Balčiūnas.
K a u n a s , 1 9 4 3 . [ 1 ] , 3 8 5 l a p. –
16 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į r i š t a į spausdintinės knygos kartono vir-

šelius. Prie pirmojo viršelio iš vidaus priklijuota
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religinio siužeto spalvoto paveikslo reprodukcijos iškarpa. Viršeliai aplenkti savadarbiu juodo
popieriaus aplankalu. Knyga sudėvėta. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

20. Barkauskas, Juozas. „Pirmoji pažintis“ [31 religinių apsakymėlių rinkinys].
[Be leidimo duomenų]. 65 lap. –
15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Be antr. lapo. – Aprašyta pagal
pirmojo kūrinio pavadinimą.
Į ra š a s : Panevėžys. Kun. Juozas Barkauskas.
Gegužinėms pamaldoms pagal kun. dr. J. Vaišnoros
MIC knygą „Marijos garbinimas Lietuvoje“. 1985.
(juodu tušinuku; priešlapyje).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai žaliu
kolenkoru, priešlapiai storo gelsvo popieriaus.
Viršelyje vertikalus giluminis nespalvotas linijinis
įspaudas. Būklė gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio
Rokiškyje 2011 09 12.

21. Bartkus, Feliksas. Dievo valia ir
žmogus. Vykdyti dievo valią. II dalis / Prel.
dr. Feliksas Bartkus.
[Be leidimo duomenų]. [1], 337 lap. –
15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti žalsvai melsvu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršutiniame viršelyje lygiagrečiai su nugarėle
įspaustos trys giluminės nespalvotos vertikalios
linijos. Tekstas išspausdintas labai ploname popieriuje. Kiek apdraskytas nugarėlės viršus. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

22. Bertsche. Dvasia, kuri visa gaivina.
Nurodymai seserims / P. Šv. Bertsche S. O.
Cist.

[Be leidimo duomenų]. [1], 21 lap. –
Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
B r o š i ū r u o t a . Blokas su pilko kartono
viršeliu susegtas viela, ant nugarėlės užklijuota kolenkoro juosta. Viršelis apklijuotas celofano plėvele. Gauta iš Elenos Mačiūnaitės (1923–2011)
palikimo Rokiškyje 2011 11 18.

23. Brey, Henriette. Santėmis. Pavakarės
mąstymai.
[Be leidimo duomenų]. [2], 181 lap. –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Versta iš: Brey, Henriette. Die
blaue Studie. Besinnliches Wischen. Tag und
Traum. Hildesheim: Druck und Verlag von
Franz Borgmeyer.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti žalsvai melsvu kolenkoru. Būklė gera. Knygoje įdėti du fotografijos būdu gaminti paveikslėliai: vienas skatinantis blaivybę, kitas skirtas kun. Jono Bujoko
primicijoms atminti (Ukmergė, 1978.VI.11).
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

24. Burkus J. Arti tikslo. Nihil obstat:
Paulius Ragažinskas. Die 19 Februarii 1979.
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, Chicago Il.
[Be leidimo duomenų]. 1980 m. [1],
223 lap. – 14,5 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Spaudinio perrašas.
Į ra š a s : 2 (mėlynu tušinuku; antr. lape).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti raudonu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Viršutinio
viršelio apatiniame dešiniajame kampe įspaustas
aukso spalvos giluminis ornamentas. Būklė gera.
Antraštinio lapo kitoje pusėje išspausdintas auto-

riaus perspėjimas, kad aprašyti įvykiai nėra imti iš
viešojo apreiškimo ir Bažnyčios mokymo. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

25. Burkus J. Teresė Neumanaitė.
[Be leidimo duomenų]. [1] iliustr. lap.,
[2], 336 lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – JAV leistos knygos (Čikaga:
Sūduva, 1953) perrašas su papildymu (jame
minimi 1962 m.).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti šviesiai rusvu
kolenkoru, priešlapiai plono balto popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

26. Burkus J. Tėvas Ginas. Šių dienų
stigmatizuotasis. [Be leidimo duomenų].
1984. 162 lap. – 15,5 × 22,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Knygos „Padre
Gino“ (Chicago, Il.: Sūduva, M. Morkūno
spaustuvė, 1983) perrašas.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu
kolenkoru. Priešlapiai grublėtos faktūros žalsvai
mėlyno popieriaus. Būklė gera. Gauta iš kun.
Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

27. Carretto, Carlo. Nes tu esi mano
tėvas. Gyvenimo išpažinimas / Karlas
Karetas. [Be leidimo duomenų]. 219 lap. –
15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Didesnė
lapų dalis yra kalkinė kopija, kai kurie lapai
originalai. – Versta iš vok. k.: Denn Du
bist mein Vater. Bekenntnis eines Lebens.
(Leipzig, 1980).
B r o š i ū r u o t a . Lapai kartu su raudonos
spalvos storo popieriaus viršeliu susegti viela, pa211

daryta iš sąvaržėlės. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

28. Charles, Pierre. Kai gyvenimas
meldžiasi. Išvertė brolis. 1945 m. Klajūno
keliuose.
[Be leidimo duomenų]. [2], 152 p. –
18,5 × 24,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Parašai: Brolis 1945.XI.8? (po pratarme, p. 3); D. L. (teksto pabaigoje, p. 152).

30. Colombo, Giovanni. Pamokslai.
Metų sekmadieniems ir šventėms. II serija.
[Be leidimo duomenų]. [1], 385 lap. –
14 × 19 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 385) kriptonimai:
O. A. M. D. G.

Įriš t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu popieriumi, nugarėlė ir kampučiai tamsiai mėlynos
drobės. Tekstas išspausdintas storokame iš vienos
pusės blizgančiame pilkšvame popieriuje. Spausdinta abiejose lapo pusėse. Knyga sudėvėta. Įrišimu ir medžiagomis skiriasi nuo kitų bažnytinės
savilaidos knygų. Autorius (1883–1954) – belgų
katalikų vienuolis jėzuitas, ordinuotas 1901 m.
Dėstė teologiją Liuveno ir Romos universitetuose,
misionieriavo P. Amerikoje. Gauta iš Raguvos
klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

29. Chautard, Dom Jean-Baptiste.
Melskis ir apaštalauk! Iš prancūzų kalbos vertė Kauno Metropolijos Kunigų Seminarijos
Maldos Apaštalavimo Būrelis.
[Be leidimo duomenų]. [1], 337 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Spausdintinės knygos (Kaunas: Išleido
„Žvaigždės“ redakcija. Spaudė „Šešupės“
spaustuvė, Marijampolė. 1938) perrašas /
Dom J. B. Chautard, O. C. R.
Į ra š a s : 6 egzem. (mėlynu tušinuku; priešantr. lape).
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Būklė
gera. Teksto kokybė prasta, nes rašyta storame
popieriuje ir tai yra 6-oji kalkinė kopija. Gauta
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Spausdinta labai ploname popieriuje. Blokas
siūtas, rudo kolenkoro viršelis priklijuotas prie
nugarėlės. Priešantraštiniai lapai balto popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

31. Colombo, Giovanni. Mintys sekmadieniams ir šventadieniams. 4 serija. / Giovani Colombo, Milano Kardinolas. [D.] III.
[Be leidimo duomenų]. [1], 239,
[2] lap. – 15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršutinis viršelis puoštas dviem lygiagrečiomis
geltonos spalvos linijomis, įženklintomis įžambiai. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

32. Colombo, Giovanni. Sekmadienių
ir švenčių pamokslai / Giovani Colombo,
Milano Kardinolas. [D.] IV.
[Be leidimo duomenų]. [1], 284 lap. –
15 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 282) kriptonimai:
A. M. D. G. et K. B. M. V.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai melsvai žalsvo storo popieriaus.
Būklė gera. Knygoje įdėtas mažas spalvotas gamtos

siužeto atvirukas su spausdintu tekstu vokiečių
kalba: Kleine Dinge geben oft Antwort auf große
Fragen. F. I. Romay. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

Tekstas sunkokai skaitomas: knygai panaudotas
vienas paskutiniųjų kopijos egzempliorių. Gauta
iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

33. Čivardi, Aloyz. Apaštalai savo
aplinkoje / Mons. Aloyzas Čivardi. Pratarmė
pasirašyta: Roma, 1938 m. liepos mėn. 10 d.
[Be leidimo duomenų]. [1], 170 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.

36. Dievo tarnaitė sesuo Benigna
Konsolata Ferrero. Šventai mirusi seserų
Vizičių vienuolyne, Italijoje, Como mieste.
1885–1916. Originalas italų kalba. [Versta
iš lenkų k.].
[Be leidimo duomenų]. [1], 175 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Originalas, lap. 137–175 – kalkinė kopija.

Įrišt a . Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai ryškiai raudono popieriaus.
Knygos lapai sulipę, po įrišimo nevartyti. Būklė
gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje
2011 09 12.

34. Didysis Dievas.
[Be leidimo duomenų]. [1], 332 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai žaliu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršelį puošia trys geltonos spalvos vertikalios lygiagrečios linijos. Būklė gera. Tekstas geros kokybės – panaudota viena pirmųjų kalkinių kopijų.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

35. Dievo balsas. (Rekolekcijos kunigams).
[Be leidimo duomenų]. [1], 198 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 197) kriptonimai: A. M. D. O.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršutinį viršelį puošia dvi geltonos spalvos įžambiai einančios lygiagrečios linijos. Būklė gera.

Įrišta. Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Viršutiniame
viršelyje įspausta vertikali, ties abiem kampais –
įžambios giluminės spalvintos linijos (dabar
spalva beveik išsitrynusi). Dalis knygos išspausdinta normaliame, dalis (lap 137–175) – labai
ploname popieriuje. Gauta iš Elenos Mačiūnaitės
(1923–2011) palikimo Rokiškyje 2011 11 18.

37. Dynowska, Maria. Betliejaus tvartelyje. Vertė Jonas Kuzmickis / M. Dynowska.
[Be leidimo duomenų]. [1], 25 lap.,
[1] lap.: Turinys (abiejų knygų). –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Kartu įrišta: Įvairūs vaikų ir jaunuolių
didvyrių ir šventųjų gyvenimų aprašymai ir
legendos apie kūdikėlį Jėzų. – Konvoliuto
charakteristiką žr. 80 įraše.
Pirkau iš XXVII knygos mėgėjų draugijos
VII nario, Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo
štabo majoro Petro Jakšto (1899–1988) palikimo
Šilutėje 2002 08 04.

38. Dudko, Dmitrijus. Apie mūsų pasitkėjimą [! pasitikėjimą]. Pašnekesiai. Maskva,
1974 m. Versta iš rusų kalbos. I sąsiuvinis.
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Antr. lapo apačioje: YMCA-PRESS. II rue de
la Montage-Sainte-Genevieve 75005 Paris.
[Be leidimo duomenų]. [1], 169 lap. –
15 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
mėlynu kolenkoru, priešlapiai šviesiai mėlyno
popieriaus. Įrišimas prastas: lūžta. Gauta iš kan.
Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

39. Edward, Henry. Amžinoji kunigystė.
[Vestminsterio arkivyskupo H. Edwardo
knygos „Eternal Priesthood“ tryliktojo leidimo (London: Benziger Brothers) vertimas].
[Be leidimo duomenų]. [3], 326 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija, antraštinis lapas – originalas.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rudu
kolenkoru, priešlapiams naudotas ryškiai raudonas grublėtas faktūrinis popierius. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

40. Eik su manim! Versta iš italų k. 1-oji
laida 1973. Dedikacija: Ištikimai lenkų
tautai, kad pamiltų Dievo gailestingumą šią
knygą skiria Dievo gailestingumo institutas,
Katalikiškos leidyklos centras. Kun. Marian
Kopec paliotinas. Toronto, Ontario-Kanada.
Lietuva, Lietuviško leidinio leidėjai.
1982 m. 87, [1] lap. – 15 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įriš t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai mėlynu kolenkoru, priešlapiai raudono popieriaus.
Būklė gera. Knygoje įdėtas TSRS muitinės kvitas
apie E. Simaškai skirtos kavos siuntos iš JAV patikrą (1988 VI 22). Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.
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41. Eik su manim! Versta iš italų k. 1-oji
laida 1973. Dedikacija: Dievo gailestingumą šią knygą skiria Dievo gailestingumo
institutas, katalikiškos leidyklos centras.
Kun. Marian Kopec paliotinas. Toronto,
Ontario-Kanada.
[Be leidimo duomenų]. [2], 62 lap. –
15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rudu
kolenkoru, priešlapiai storo pilko popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

42. Engel J. Didžioji paslaptis. Altarsegen, Trauungsansprachen. Breslau 1935 m.
C. P. Aderholz Buch. [Pamokymai besituokiantiems] / Dr. J. Engel.
[Be leidimo duomenų]. [2], 168,
[1] lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Spaudos leidinio vertimo
perrašas.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu
kolenkoru, priešlapiai storo žalsvai melsvo
popieriaus. Viršutinis nugarėlės kampas apdraskytas. Gauta iš Raguvos klebono Juozo Janulio
2011 10 22.

43. Engel J. Didžioji paslaptis. [Pamokymai besituokiantiems]. [Knygos „Altarsegen.
Trauungsansprachen“ (Breslau, 1935) vertimas] / Dr. J. Engel.
[Be leidimo duomenų]. [3], 185 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti raudonu
kolenkoru, priešlapiai balto plono popieriaus.
Viršutinis viršelis puoštas geltonos spalvos
ornamento įspaudu. Būklė gera. Gauta iš kun.

Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

44. Evangelija Gyvenime / Paruošė
Vitalis. [D.] I.
[Be leidimo duomenų]. [3], 255 lap. –
21 × 31 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija,
vienas lapas (2-asis) – originalas.
Įrišt a . Kartono šoneliai dengti rudu kolenkoru, nugarėlė ir kampučiai drobės. Priešlapiai
šviesiai pilkšvo popieriaus. Būklė gera. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

45. Evangelija Gyvenime / Paruošė
Vitalis. [D.] II.
[Be leidimo duomenų]. [4], 226 lap. –
21 × 30 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
raudonu kolenkoru, nugarėlė ir kampučiai drobės. Priešlapiai storo šviesiai pilkšvo popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

46. Evely, Louis. Džiaugsmas. Mąstymai apie džiaugsmingąjį Kristaus palikimą.
Niujorkas, 1974.
[Be leidimo duomenų]. [Po 1974].
59 lap. – 16 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į ra š a s : 2,60 (pieštuku; antr. lape).
B r o š i ū r u o t a , blokas su kartono viršeliu
suvertas mėlynu siūlu, ant viršelio uždėtas popierinis aplankalas. Būklė gera. Autorius Louis
Evely (1910–1985) – belgų katalikų kunigas,
vėliau kunigystės atsisakęs, vedęs. Religinis rašytojas, mistikas. Jo knygos išverstos į 25 kalbas,
pagal jas pastatytas filmas. 1974 m. išėjo dvi jo
knygos: Suffering ir Teach us how to pray, kurių

pavadinimai neatitinka vertimo į lietuvių k. Gauta iš Elenos Mačiūnaitės (1923–2011) palikimo
Rokiškyje 2011 11 18.

47. Fattinger, Joseph. Katechetas pasakoja. Von Josef Fattinger. Der Katechet
erzählt. Laisvas vertimas.
[Be leidimo duomenų]. [2], 136,
[1] lap. – 14,5 × 20 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
B r o š i ū r u o t a . Balto kartono viršelis viela
susegtas kartu su bloku. Knygoje kai kurie lapai
užlankstyti, yra stiklo trupinių. Būklė patenkinama. Gauta iš Raguvos klebono Juozo Janulio
2011 10 22.

48. Fesquet, Henri. Rytojaus katalikybė.
[Be leidimo duomenų]. [1], 125 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Žalsvai melsvos
spalvos kalkinė kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti juodu faktūriniu kolenkoru. Priešlapiai geltono storo popieriaus. Išspausdinta prastame gelsvame popieriuje.
Būklė gera. Knygoje įdėtas stalinio verčiamojo
kalendoriaus lapelis (1969 m. liepos 11 d.). Gauta
iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

49. Fiar voluntas tua! 8 dienų rekolekcinės mintys / K. J. G.
[Be leidimo duomenų]. [1], 259 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į r i š t a . Šoneliai dengti juodu kolenkoru,
priešlapiai geltono popieriaus. Viršeliai aplenkti
celofaniniu aplankalu. Būklė gera. Gauta iš kan.
Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

50. Follereau, Raoul. Karitatyvinė meilė. (Žmogus priglaudžiantis raupsuotuosius).
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Iš Esperanto kalbos vertė Klierikas Valerijus
Rudzinskas. Eldonis Lina Gabrielli Ascoli.
Piceno-Italujo-1977. Beletra-Eldon-Serio 5.
[Be leidimo duomenų]. [1981]. 61 lap. –
14,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti vyšninės
spalvos kolenkoru, pirmajame viršelyje auksintu
šriftu įspaustas autoriaus asmenvardis ir antraštė.
Priešlapiai pilkai melsvo popieriaus. Gauta iš kan.
Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

51. Gabrielius, tėvas. Gyvenimas intymioje vienybėje su Dievu. Mąstymai apie
vidinį gyvenimą visoms metų dienoms. I-as
tomas. I dalis. Originalo titulas italų kalboje
„Intimita Divina“ / Tėvas Gabrielius nuo
Šv. M. Magdalenos. Romos basų Karmelitų
Teologijos Fakulteto prof. Dėstęs vidinio
gyvenimo teologiją. Pratarmė pasirašyta:
Roma, 1952 m.
[Be leidimo duomenų]. [1], 381 lap. –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.

vina“ / Tėvas Gabrielius nuo Šv. M[arijos]
Magdalenos Romos basų Karmelitų Teologijos Fakulteto Profesorius, dėstęs vidinio
gyvenimo teologiją.
[Be leidimo duomenų]. [1], 352 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į ra š a s : Vš- (mėlynu tušinuku; priešlapyje).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai storo balto popieriaus. Būklė
gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje
2011 09 12.

53. Gabrielius, tėvas. Gyvenimas intymioje vienybėje su Dievu. Mąstymai apie
vidinį gyvenimą visoms metų dienoms.
II-ras tomas. I-ma dalis. Originalo titulas
italų kalboje „Intimita Divina“ / Tėvas Gabrielius nuo Šv. Marijos Magdalenos. Romos
basų Karmelitų Teologijos Fakulteto Profesorius, dėstęs vidinio gyvenimo teologiją.
[Be leidimo duomenų]. [2], 171,
[2] lap. – 15,5 × 22 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.

Į ra š a s : 11 (pieštuku paskutinio lapo kitoje
pusėje).

Į ra š a s : 9 (pieštuku; paskutinio lapo kitoje
pusėje).

Įriš t a . Kartono šoneliai dengti šviesiai žaliu
kolenkoru, priešlapiai storo gelsvo popieriaus.
Tekstas išspausdintas prastos kokybės smėlinės
spalvos ploname popieriuje. Viršelio pakraščiai
apvesti gilumine nespalvota linija. Būklė patenkinama. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje
2011 09 12.

Įriš t a. Kartono šoneliai dengti mėlynu popieriumi, nugarėlė – rudu kolenkoru. Priešlapiai
storo gelsvo popieriaus. Viršelio pakraščiai apvesti
gilumine nespalvota linija. Viršelyje yra kinivarpų
išgraužtų skylių. Būklė prastoka.

52. Gabrielius, tėvas. Gyvenimas intymioje vienybėje su Dievu. I tomas. II dalis.
Originalo titulas italų kalba „Intimita Di-

54. Gabrielius, tėvas. Gyvenimas intymioje vienybėje su Dievu. Originalo titulas
italų kalboje. Intimita Divina / Tėvas Gabrie-
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Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje
2011 09 12.

lius nuo Šv. Marijos Magdalenos Romos basų
Karmelitų Teologijos Fakulteto Profesorius.
Dėstęs vidinio gyvenimo teologiją.
[Be leidimo duomenų]. [2], 209 lap. –
16 × 22 cm. – Poantraštiniame lape: Nuo
X ligi XVIII sekmadienio po Šv. Dvasios
atsiuntimo. Broliška meilė – Moralinės
dorybės Šventosios dvasios dovanos. Palaiminimai (mašinraštis). II t. II dl. (rankraštis).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiu
violetinės spalvos grublėtu popieriumi, nugarėlė
tamsiai rudo kolenkoro, priešlapiai šviesiai gelsvo popieriaus. Įrišimas prastas, lūžtantis. Būklė
patenkinama. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

55. Gabrielius, tėvas. Gyvenimas intymioje vienybėje su Dievu. Mąstymai apie
vidinį gyvenimą visoms metų dienoms.
II tomas. 3 dalis. Originalo titulas italų
kalboje „Intimita Divina“ / Tėvas Gabrielius
nuo Šv. M[arijos] Magdalenos. Romos basų
Karmelitų Teologijos Fakulteto Profesorius.
Dėstė vidinio gyvenimo teologiją.
[Be leidimo duomenų]. [1], 208 lap. –
15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.

[Be leidimo duomenų]. [1], 328 lap. –
14 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Spaudos leidinio perrašas.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
raudonu kolenkoru, priešlapiai pilko faktūrinio
popieriaus. Viršutinio viršelio apatiniame kampe
įspaustas giluminis nespalvotas augalinio motyvo
ornamentas. Nugarėlės viršutinis kampas sužalotas. Knygos viduje buvo stiklo trupinių. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

57. Gaida, Pranas. Nemarus mirtingasis
arkivyskupas Teofilius Matulionis. Ganytojas, kalinys, kankinys ir laimėtojas.
[Be leidimo duomenų]. XI, 369, [1] lap.,
[11] iliustr. lap. – 15 × 21 cm. – Spausdintinės knygos (Roma, 1981) kserokopija.
Įrišta. Profesionalus įrišimas: kartono šoneliai dengti tamsiai žaliu kolenkoru, antraštiniai
duomenys viršutiniame viršelyje ir nugarėlėje
įspausti auksu. Kai kurios prastos kokybės kserokopijos iliustracijos užklijuotos originaliomis
nuotraukomis. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rudu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Įrišimas prastas. Būklė patenkinama. Gauta iš
kan. Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

58. Garabandalio reiškiniai 1961–
1965 m.
[Be leidimo duomenų]. [Iki 1978].
[1], 134, [3] lap., [13] iliustr. lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.

56. Gaida-Gaidamavičius, Pranas. Didysis nerimas. Žvilgsnis ieškančion žmogaus
širdin atsakymo. Putnam, Connecticut, Immaculata, 1961 m. / Dr. Pr. Gaidamavičius.

Įrišta. Kartono šoneliai dengti šviesiai rudu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.

Į ra š a s : 7 (pieštuku; paskutinio lapo kitoje
pusėje).

D e d i k a c i j a : Vardadienio proga k. Edvardui k. Gerardas. 78.X.13 d. (rudu pieštuku;
priešlapyje).
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Viršelyje įspaustas ornamentas – vynuogės šakelė.
Iliustracijos – užsienio leidinio nuotraukų fotokopijos, priklijuotos prie įdėtinių lapų. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

59. Giesmes. [Evangelikų liuteronų šešių
giesmių rinkinys. Sudarė ir parengė Ansas
Baltris?].
Kretinga, 1947.II.15. 6 p. – 15 × 20 cm. –
Mašinraštis. – Originalas. – Antraštė ir leidimo duomenys nurodyti viršelyje. – Išleista
be antraštinio lapo.
Ant.: KRETINGOS // EVANG. LIUTERONIŲ // PARAPIJOS KLEBONAS // Nr.___
(violetiniu rašalu; viršelyje).
B r o š i ū r u o t a . Skyliamušiu lapuose padarytos skylės ir suverta virvele. Viršelis padarytas

iš to paties popieriaus kaip ir teksto lapai. Būklė
gera. Pirkau iš Batakių evangelikų liuteronų
bažnyčios kunigo Miko Preikšaičio palikimo
Tauragėje 2005 11 12.

60. Girnius, Juozas. Lietuviškojo charakterio problema. Atspausta iš „Žiburių“
1947 m.
[Be leidimo duomenų]. [2], 54 lap. –
13,5 × 18 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija. – Spaudinio perrašas.
B r o š i ū r u o t a , blokas segtas viela, žalio
kolenkoro viršelis priklijuotas prie nugarėlės.
Būklė gera, tačiau kopijuoto teksto kokybė labai
prasta. Knygoje įdėtas trijų asmenų (moters,
kunigo ir vienuolio) spalvota nuotrauka su
įrašyta nuoroda: Šiluva, 2007.09.04. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

61. Girnius, Juozas. Žmogus be Dievo.
[Be leidimo duomenų]. [Po 1964]. [1],
272 lap. – 15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Originalas. – Spaudos leidinio (Čikaga,
1964) perrašas.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti žalsvai
melsvu kolenkoru, priešlapiai pilko popieriaus.
Viršelių pakraščiai apvesti gilumine nespalvota
linija. Ant nugarėlės priklijuota balto popieriaus
juostelė su mašinraštiniu užrašu: ŽMOGUS
BE DIEVO I. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.
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62. Gyvos krikščioniškos dvasios metų
pamokslai. Lietuvos krikšto jubiliejiniai
1987 metai.
[Be leidimo duomenų]. [1987]. [1],
232 lap. – 15 × 20 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Pamokslų autoriai nurodyti

tekste: kun. Petras Adomonis, kun. Bronius
Bulika, kun. Stepas Galvydis, kan. K. Gaščiūnas, kun. J. Lauraitis, kun. J. Pakalniškis,
kun. Puzaras, kun. P. Sabaliauskas, mons.
J. Žemaitis. Ties kai kuriomis pavardėmis
įrašytos vietovės, kai kur – tik vietovė, kai
kur nėra jokių duomenų arba toje vietoje
įrašytas klaustukas.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
vyšniniu faktūriniu kolenkoru, priešlapiai balto
popieriaus. Viršelio pakraščiai apvesti gilumine
nespalvota linija, viršutiniame dešiniajame
kampe įspaustas ornamentas. Gauta iš Raguvos
klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

63. Gräf, Richard. Palaiminti kurie
alksta. VI ir VII leidimas / P. Richard Gräf
C. S. S. P. Regensburg 1939 Kaunas.
[Be leidimo duomenų]. [2], 89 lap. –
18 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rudu
kolenkoru, priešlapiai šviesiai rusvo popieriaus.
Viršelio pakraščiai pažymėti gilumine nespalvota
linija. Viršelis dėmėtas. Būklė gera. Gauta iš kan.
Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

64. Graudūs verksmai. [Giesmynėlis /
vertė Antanas Baranauskas].
[Be leidimo duomenų]. 12 p. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
B r o š i ū r u o t a . Lapai kartu su kartono
viršeliu suverti linine virvele. Viršelis padarytas
iš plastmasinio segtuvo viršelio, kuriame išlikę
sovietinių laikų Rusijos pramonės įmonės gamykliniai duomenys. Sprendžiant iš atlikimo,
knygelė padaryta profesionaliai. Gauta iš Raguvos
klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

65. Grauslys, Alfonsas. Ieškau tavo
veido. Rodyklės ieškojimo keliuose.
[Be leidimo duomenų]. [Po 1983]. [1],
386 lap. – 15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Toronte 1983 m. spausdintos knygos 2-ojo leidimo perrašas.
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti žaliu ornamentuotu popieriumi, priešlapiai storo faktūrinio pilko popieriaus. Išspausdinta rašomajame
popieriuje. Viršelis fiziškai sužalotas: įplėštas
ir apdraskytas. Autorius – kunigas A. Grauslys
(1902–1988). Knyga skirta dvasiniam gyvenimui
pažinti. Gauta iš Raguvos klebono Juozo Janulio
2011 10 22.

66. Grauslys, Alfonsas. Ieškau tavo veido. Rodyklės ieškojimo keliuose. Chicago,
1971 m.
[Be leidimo duomenų]. [1], 422,
[2] lap. – 15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Spaudinio perrašas.
Į r i š t a . Kartono viršelis dengtas tamsiai
rudu grublėtos faktūros kolenkoru, priešlapiai
storo gelsvo popieriaus. Viršutinis viršelis puoštas
geltonos spalvos dviem įžambiai kertančiomis
linijomis. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo
Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011
06 24.

67. Grigaitis, Juozas. Krikščioniškojo
gyvenimo pagrindai ir jo ugdymas. Paruošė
Kun. dr. J. Grigaitis, MIC. Pagal [Adolphe
Alfred] Tanguerey „Précis de théologie ascétique et mystique“ ir pedagogikos mokslą.
1973 m. pataisytoji laida.
[Be leidimo duomenų]. [Po 1973].
305 lap. – 14,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Spaudos leidinio perrašas.
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Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru, priešlapiai storo raudono faktūrinio
popieriaus. Viršelio briaunose įmuštos duobės,
nugarėlė kai kur subadyta. Gauta iš Raguvos
klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

68. Grigaitis, Juozas. Krikščioniškojo
gyvenimo pagrindai ir jo ugdymas. Paruošė
Kun. dr. J. Grigaitis MIC. Pagal [Adolphe
Alfred] Tanguerey „Précis de théologie
ascétique et mystique“ ir pedagogikos
mokslą. 1973 m. pataisytoji laida. Antroji
dalis. Krikščioniškojo gyvenimo ugdymas.
(II dalies III knyga).
[Be leidimo duomenų]. [Po 1973].
144 lap. – 16 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kserokopija. – Spaudos leidinio perrašas.
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti faktūriniu
rausvai gelsvu popieriumi. Priešlapiai balto
popieriaus. Kopijuota prastos kokybės gelsvame
popieriuje, kopijos prastos kokybės, murzinos.
Knygos nugarėlė sužalota įdrėskimų. Gauta iš
Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

69. Grigaitis, Juozas. Krikščioniškojo
gyvenimo pagrindai ir jo ugdymas. Paruošė
[pagal Adolphe Alfred Tanguerey veikalą
„Précis de théologie ascétique et mystique“
ir pedagogikos mokslą] Kun. dr. J. Grigaitis
MIC. 1973 m. pataisytoji laida.
[Be leidimo duomenų]. [Po 1973].
278 lap. – 15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Spaudos leidinio perrašas.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti raudonu
ornamentuotu kolenkoru, priešlapiai rausvo
storo faktūrinio popieriaus. Viršelio nugarėlė ir
briaunos apdraskytos. Gauta iš Raguvos klebono
Juozo Janulio 2011 10 22.
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70. Gross, Josef. Tantum ergo sacramentum: Eucharistija ir jos spinduliavimas.
Pamaldžios sielos gyvenimas. W. endalia
Meyeri. O. F. M. / Vysk. Juozapas Gross.
[Be leidimo duomenų]. [1], 76, [1] lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 76) kriptonimai: O. A. M. D. G. et B. V. M. L. – Versta
iš: Tantum ergo sacramentum: Die Eucharistie und ihre Ausstrahlung im Leben der
Ordensfrau. Ansprachen (Kevelaer: Butzon
& Bercker, 4 leidimai 1936–1939).
B r o š i ū r u o t a , kartu su žalsvai melsvo
kartono viršeliu susegta viela. Išspausdinta labai
ploname popieriuje. Gauta iš Elenos Mačiūnaitės
(1923–2011) palikimo Rokiškyje 2011 11 18.

71. Gutauskas, Jonas. Dievas Šiandien.
Dievo samprata ir jo buvimas. Žmogaus su
Dievu ir be Dievo likimas. Kalbą tikrino Vladas Kalbokas. Įrašus piešė Telesforas Valius.
Chicago. Išleido Krikščionis gyvenime, 1975
/ Kun. Jonas Gutauskas. S. T. D. Paed. D.
[Be leidimo duomenų]. – 253 lap. –
13,5 × 19 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Korektūros klaida: lapas 253 pažymėtas
153. – Spaudos leidinio perrašas.
B r o š i ū r u o t a . Blokas segtas viela, prie
nugarėlės kolenkoro viršelis priklijuotas kartu su
priešlapiu. Tekstas išspausdintas labai ploname
popieriuje. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.

72. Hancock, John. Abraomas Linkolnas. Didysis išlaisvintojas. Copyright, 1959.
Versta iš rusų kalbos. Vertė diak. Valerijus
Rudzinskas. Versta į lietuvių kalbą 1984 m.
rugpjūčio mėn.

I l g u v a . [ 1 9 8 4 ] . [ 1 ] , 2 1 l a p. –
15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija.
Segta viela pilkame kartono viršelyje. Mėgėjiškas darbas. Gauta iš kan. Petro Žiukelio
Rokiškyje 2011 09 12.

73. Heringer, Margarete. Kaip aš
auklėju savo kūdikį kataliką? [Wie erziehe
ich mein katolisches Kind? Leipzig, 1963].
Vertimas laisvas, pritaikintas prie sąlygų /
Margarita Heringer. – Luima, Antanas.
Gyvosios dvasios uždaviniai materializmo
akivaizdoje. Atspaudas iš L. K. M. Akademijos suvažiavimo Darbų VI. t. 99–130 psl.
Roma, 1969 m. – Atsinaujinkime dvasioje.
[Be leidimo duomenų]. [Po 1970]. [1],
26, [1], [1], 23, [1], 51 lap. – 14,5 × 20 cm. –
Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į ra š a s : 7 (pieštuku; antr. lape).
Įrišt a . Kartono šoneliai dengti šviesiai rusvu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Ant
nugarėlės priklijuota balto popieriaus juostelė
su rašomąja mašinėle išspausdinta antrašte: KATALIKIŠKAS AUKLĖJIMAS. Išspausdinta labai
ploname popieriuje. Būklė gera. Gauta iš Raguvos
klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

74. Hoppe A. Kristus – mano gyvenimas. VI tomas (500–600).
[Be leidimo duomenų]. [1], 346 lap. –
14,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Originalas. –
Teksto pabaigoje (lap. 343) spausdinta nuoroda: 1956.VI.5 Rusnė 1957.IX.24 Kaunas.
Įrišt a . Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršelį puošia dvi lygiagrečios geltonos linijos,
einančios įžambiai. Tekstas išspausdintas labai

ploname popieriuje, antraštinis lapas aprėmintas
šrifto grafiniais ženklais. Būklė gera. Knygoje
įdėta religinio paveikslėlio spalvota reprodukcija.
Kitoje pusėje juodu tušinuku įrašytas sveikinimas:
Kun. Klebonui, Vladas. 1981–XII–25 d. Kalėdos.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

75. Hummer, Franz. Tegul jie ten vyksta... [Versta iš: Medjugorje / Berichte, Bilder,
Dokumente / Text Franz Hummer. Bild
Christian Jungwirth. 1986. Verlag Styria.
Graz, Wien, Köln].
Lietuva, 1988. [8], 20 p.: iliustr. –
14,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija.
Lapai įsegti viela permatomo plastiko viršeliuose. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

76. Išėjo sėjėjas (Lk. 8,5). [D.] II.
[Be leidimo duomenų]. [1], 260,
[2] lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Ant nugarėlės
priklijuota balto popieriaus juostelė su rašomąja
mašinėle išspausdinta antrašte: IŠĖJO SĖJĖJAS II.
Viršelių viršutiniai kampai apdraskyti. Gauta iš
Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

77. Išėjo sejėjas (Lk. 8.5). [D.] II. (Pamokslai). Klaijūno keliuose ...
[Be leidimo duomenų]. [2], 400 lap. –
16 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 400) kriptonimas: D. L.
Į r i š t a , s i ū t a . Kartono šoneliai dengti
juodu kolenkoru, priešlapiai storo geltono po221

pieriaus. Tekste yra taisymų mėlynu tušinuku,
tarp lapų įdėtas lapelis su užrašais. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

78. Ištikimoji mergelė. Vertė iš lenkų
kalbos.
Góra Jana [Jana Gora], 1957 m. [1],
146. – 14 × 20 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į ra š a s : 4 (pieštuku; antr. lape)
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti rausvu
kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Būklė
gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje
2011 09 12.

79. Įvairūs pavyzdžiai iš gyvenimo. Liečiantieji Švnč. Mergelės Marijos globą mūsų
reikaluose bei Dievo pagalbą ypatingose
gyvenimo aplinkybėse. Iš lenkiško teksto
vertė: K. R. Pukys.
[Be leidimo duomenų]. 1967 m. [1],
87 lap. – 15 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 87)
kriptonimai: A. M. M. D. G. et B. M. V.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti raudonu
kolenkoru, priešlapiai storo žalios spalvos faktūrinio popieriaus. Būklė gera. Knygoje įdėta
Kryžiaus kalno nuotrauka su užrašu: Gražiausių
Vardinių Zig. Grinevičius. 82.X.13. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

80. Įvairūs vaikų ir jaunuolių didvyrių
ir šventųjų gyvenimų aprašymai ir legendos
apie kūdikėlį Jėzų: D’Airelle, Pierre. Mažieji
didvyriai. Vertė Kz. Čibiras M. I. C. – Šven222

tieji vaikai. Versta iš anglų k. – Antanukas
Martinecas. (Žemės angelėlis). Parašė Jonas
Buga pagal P. Anderhalden. – D’Airelle,
Pierre. Žemės angelo auka. Vertė kun. Kaz.
Čibiras. M. I. C. – Wagner, Ernest. Marija
Filipeto. – Gudas K. Prie kankinės kapo. –
Šv. Tarcizijus. – Šventoji Agnietė. Mergelė
ir kankinė.
[Be leidimo duomenų]. [2], 78 lap. –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Kartu įrišta: Dynowska, Maria.
Betliejaus tvartelyje (žr. 37 įrašą).
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Viršelio
viršus ir apačia papuošti trimis giluminėmis
nespalvotomis linijomis (blintu). Pirkau iš XXVII
knygos mėgėjų draugijos VII nario, Lietuvos kariuomenės Vyriausiojo štabo majoro Petro Jakšto
(1899–1988) palikimo Šilutėje 2002 08 04.

81. Jonas XXIII. Dienoraščio mintys.
[Pratarmės autorius: Julius Bevilacqua].
[Be leidimo duomenų]. [3], 51 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Ryškiai žydros
spalvos kalkinė kopija.
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti faktūrinio
rašto juodu kolenkoru. Priešlapiai storo gelsvo
popieriaus. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

82. Katalikų katekizmas. Roma, 1960.
Iš vokiečių k. vertė kunigas Pranas Manelis.
[Be leidimo duomenų]. 265 lap. –
15 × 22,5 cm. – Spaudos leidinio kserokopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti žalsvai pilku kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Profesionalus

įrišimas. Pirmajame viršelyje auksintas įspaudas
šriftu: Katalikų // Katekizmas. Egzempliorius
kiek suteptas ir aptrintas nuo vartojimo. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

83. Kiškis, Stanislovas. Iš Kavarsko
praeities / Kan. St. Kiškis.
Lietuva, 1970 m. [1], 144, [2] lap.,
[4] lap. priedo: iliustr. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija, dalis priedo –
originalas. – Tarp lap. 118–119 įklijuota
sulankstoma schema „Astikų-Radvilų genealogija“ (mašinraščio originalas), priede –
Dievo motinos su kūdikiu raižinio metale
(XVIII a.) 2 nuotraukų įklijos. – Lietuvių,
lenkų, lotynų ir rusų k.

Į ra š a s : E. S. (savininko kriptonimai; priešlapyje).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti melsvai
žalsvu kolenkoru, priešlapiai plono balto popieriaus. Tekste mėlynu tušinuku taisyta korektūra.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

84. Kliūtys kelyje į šventumą. Alma,
1944 m.
[Be leidimo duomenų]. [1], 147 lap. –
14 × 20 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į ra š a s : 8 (pieštuku; antr. lape).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti juodu
raštuotu kolenkoru, priešlapiai storo gelsvoko
popieriaus. Tekstas išspausdintas labai ploname
popieriuje. Viršelis suteptas baltu dažu, nugarėlės viršus kiek sugadintas graužikų ar katino
nagų. Gauta iš Raguvos klebono Juozo Janulio
2011 10 22.

85. Krikščionybė – pasaulio jaunystė.
III dalis / N. S.
[Be leidimo vietos]. 1989. 252 lap.,
7 įdėtiniai iliustr. lap. (su priklijuotomis
autorių nuotraukomis). – 15 × 21 cm. –
Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru. Priešlapiai melsvo storo popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

83

86. Krikščioniškoji šeima gyvenime. –
Paltarokas, Kazimieras. Katalikų tikybos
pirmamokslis. Kaunas, 1941 m.
[Be leidimo duomenų]. [Apie 1970].
[1], 130, 20, [5]. lap. – 15 × 18,5 cm. –
Mašinraštis. – Kserokopija. – K. Paltaroko
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katekizmas papildytas, jame paminėti
1970 m. (lap. 4).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai žaliu
kolenkoru. Viršutinio viršelio apatiniame dešiniajame kampe įspaustos dvi lygiagrečios giluminės
nespalvotos linijos. Būklė gera. Gauta iš kan.
Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

87. Krikščioniškojo gyvenimo pagrindai ir jo ugdymas. Pagal [Adolphe Alfred]
Tanquerey, Preeis [! Précis] de theologie
ascet. et mystique. I dalis. Paruošė J. G.
[Be leidimo duomenų]. [1], 157 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Kriptonimai teksto pabaigoje: A. M. D.
G. E. M. V. H. (lap. 157).
Įriš t a . Kartono šoneliai dengti ryškiai raudonu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

88. Kristaus apreiškimai. Ištraukos.
Versta iš lenkų kalbos.
[Be leidimo duomenų]. [2], 232 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į r a š a s : 13 (raudonu pieštuku; 232 lapo
kitoje pusėje).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti raudonu
kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Išspausdinta labai ploname popieriuje. Įrišant sukeistas
antraštinis ir turinio lapas. Būklė gera. Gauta iš
kan. Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

89. Kristus guodėjas. (Gedimieji pamokslai). II dalis.
[Be leidimo duomenų]. [2], 108 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
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Įriš t a. Kartono šoneliai dengti juodu faktūriniu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus.
Būklė gera. Knygoje įdėtas miegančio kūdikėlio
ir budinčio angelo spalvotas paveikslėlis. Gauta
iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

90. Kristus guodėjas. (Gedimieji paveikslai). II dalis.
[Be leidimo duomenų]. 187, [1],
112 lap. – 15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija, kai kurie lapai (54, 86, 152)
originalai.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti melsvu
kolenkoru, viršutinis papuoštas dviem geltonos
spalvos linijomis, einančiomis įkypai viršelio.
Priešlapiai gelsvo storo popieriaus. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

91. [Kristus ir mano gyvenimas. IV t.].
[Be leidimo duomenų]. 351 lap. –
15,5 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Knygos antraštė įrašyta ranka pirmajame priešlapyje. – Kriptonimai: A. M. D. G.
(gal turėtų būti: OMDG? Tai yra santrumpa
Omnia ad maiorem Dei Gloriam – Viskas
didesnei Dievo garbei) (lap. 348).
Į ra š a s : 4 (pieštuku paskutinio lapo kitoje
pusėje).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti šviesiai žaliu,
nugarėlė – tamsiai žaliu kolenkoru. Priešlapiai
balto popieriaus. Viršelio pakraščiai apvesti triguba gilumine nespalvota linija. Būklė gera. Tekstas
gana gerai perskaitomas, sprendžiant pagal įrašą
tai yra 4-oji kopija. Gauta iš kan. Petro Žiukelio
Rokiškyje 2011 09 12.

92. Kudirka, Kazimieras. Misijų pamokslai. I tomas / Tėvas Kazimieras kapucinas (Kudirka).
[Be leidimo vietos]. 1980. [1], 322,
X lap., 1 iliustr. lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į ra š a s : 7 (žaliu tušinuku; antr. lapo kitoje
pusėje).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti žalsvai
melsvu kolenkoru, priešlapiai storo geltono
vyniojamojo popieriaus. Tarp 1 ir 2 lapo įrištas
kartono lapas, ant kurio priklijuota nuotrauka.
Joje įamžintas vaikų būrelis, kurio centre sėdi
vienuolis ir kunigas, už būrelio stovi tamsiai apsirengusi moteris. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

93. Lachal, Albi. Vidujinis gyvenimas.
Pasiekiamas kiekvienam žmogui / Kun. Lachal. Saint-Genis-l’Argentiere (Rhene). Klebono dvasiški užrašai nuo 1877 iki 1930 m.
Nihil obstat. E. Ricard, p. s. a. Paryžius,
1955 m. lapkričio mėn. 16 d.
[Be leidimo duomenų]. [1], 42 lap. –
14,5 × 20 lap. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 42) nuoroda:
Albi Lachal, Curi de St. Genis-l’Argentiere
(Ahen) de 1877 a 1930. D. L...

[Be leidimo duomenų]. [66] lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į ra š a s : D (pieštuku; priešlapyje).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti raudonu
kolenkoru, priešlapiai pilko faktūrinio popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

95. Leclercq, Jacques. Kur bažnyčia
šiandien eina / Ou va L’Eglise d’Aujourdhui / Jokūbas Leklerk / Jacques Leclercq /
Imprimatur: die 29 Januarii 1969. – (Serija
„Gyventi ir tikėti“).
L i e t u v a 1 9 7 5 . [ 1 ] , 1 7 1 l a p. –
15,5 × 22 cm. – Mašinraštis – Kalkinė
kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti šviesiai žaliu,
nugarėlė – tamsiai žaliu kolenkoru. Priešlapiai
balto kalkinio popieriaus. Viršelio pakraščiai
apvesti gilumine nespalvota linija. Būklė gera.
Autorius – belgų teologas ir Briuselio katalikų
u-to profesorius (1891–1971), kunigas nuo
1917 m. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje
2011 09 12.

B r o š i ū r u o t a . Blokas ir kartono viršeliai
dengti margintu popieriumi, susiūti, nugarėlė
apklijuota violetiniu kolenkoru. Būklė prasta.
Gauta iš Elenos Mačiūnaitės (1923–2011) palikimo Rokiškyje 2011 11 18.

96. Lekeux, Maurice. Margarita. Versta
iš vokiečių kalbos / Tėv. M. Lekeux. O. F. M.
[Be leidimo duomenų]. [1], 204 lap. –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 204) kriptonimai:
D. L. – Knygos (Kaunas, 1937–1939 m.)
perrašas.

94. Lašas, Andrius. Neįgyvendintoji
galimybė – krikščioniškasis gyvenimo būdas.
(Nauji ir seni katekizmo klausimai šiandien
ateinančiam).

Įriš t a. Kartono šoneliai dengti kolenkoru,
priešlapiai balto popieriaus. Viršelyje įspausta
nespalvota vertikali ornamento juosta – augalinė pynė. Tekstas išspausdintas labai ploname
gelsvame popieriuje. Paskutinių lapų numeracija
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klaidinga: vietoj 203 ir 204 nurodyta 103 ir 104.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

97. Lelotte, Fernand Gyvenimo problemos sprendimas. Briuselis. [Versta iš
prancūzų? k.] / Lellot.
[Be leidimo duomenų]. [9], 287 lap. –
15,5 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
žaliu kolenkoru, nuo naudojimo apiblukusiu.
Priešlapiai storo geltono popieriaus. Įžambiai
apatinio dešiniojo viršelio kampo įspaustos dvi
lygiagrečios nespalvotos linijos. Teksto kokybė
prasta, kadangi naudota viena paskutinių kalkinių kopijų. Fizinė būklė prastoka: sudėvėta, dalis
lapų sulieta, daug teksto taisymų tušinuku. Viena
populiariausių knygų krikščioniškos pasaulėžiūros tema. Išleista įvairiomis kalbomis, oponuota
TSRS. Autorius – belgų kunigas.
Knygoje įdėtas spalvotas velykinis paveikslėlis su užrašu anglų k. Kitoje pusėje įrašytas
velykinis sveikinimas. Parašas: Vladas. 1980-IV6 d. Velykos. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

98. Lelotte, Fernand. Gyvenimo problemos sprendimas. Briuselis. [Versta iš
prancūzų ? k.]
[Be leidimo duomenų]. [1], 360 p. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti juodu faktūriniu kolenkoru, priešlapiai storo žalsvai melsvo
popieriaus. Viršutinio viršelio pakraščiai apvesti
gilumine nespalvota linija. Nugarėlė ir briaunos
apdraskytos. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.
226

99. Lelotte, Fernand. Gyvenimo problemos sprendimas. Briuselis. [Versta iš
prancūzų ? k.].
[Be leidimo duomenų]. [Kaunas, 1974?].
[1], 124 lap. – 14,5 × 20 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į ra š a s : Nr. 125 J. (pieštuku, skaičius 5 –
mėlynu tušinuku; antr. lape).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti juodu faktūriniu kolenkoru, priešlapiai storo žalsvai melsvo
popieriaus. Viršutinis nugarėlės kampas sužalotas.
Dalis teksto išspausdinta vidutinio storumo, dalis – labai ploname popieriuje. Gauta iš Raguvos
klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

100. Lippert, Peter. Iš sielos į sielą. Dv.
laiškai geriems žmonėms. Originalas vokiečių kalboje „Von Seele zu Seele“. Į lietuvių
kalbą versta iš lenkų kalbos / Kun. Petras
Lippert T. J.
[Be leidimo duomenų]. [2], 181 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Kriptonimai teksto pabaigoje:
A. M. D. G.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti raudonu
kolenkoru, priešlapiai storo balto popieriaus.
Nugarėlės viršutinis kampas kiek apdraskytas.
Knygoje kaip skirtukas įdėta austa ornamentuoto rašto juostelė. Autorius Peteris Lippertas
(1879–1936) – vokiečių vienuolis jėzuitas, sielovadininkas. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.

101. Maceina, Antanas. Didžioji padėjėja. Šv. Mergelės Marijos būties ir veiklos
apmąstymas. Putnam, Connecticut: Immaculata Press. 1958 metai.

[Be leidimo duomenų]. [1], 223,
[1] lap. – 14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Spaudos leidimo perrašas.
Į ra š a s : 6 (pieštuku; antr. lape).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti melsvai
pilku kolenkoru, priešlapiai geltono popieriaus.
Viršelių pakraščiai apvesti gilumine nespalvota
linija. Viršutinis nugarėlės kampas sužalotas. Ant
nugarėlės priklijuota balto popieriaus juostelė su
rašomąja mašinėle išspausdinta antrašte: MACEINA. DIDŽIOJI PADĖJĖJA. Gauta iš Raguvos
klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

102. Maceina, Antanas. Didžioji padėjėja. Šv. Mergelės Marijos būties ir veiklos
apmąstymas.
[Be leidimo duomenų]. [1], 289 lap. –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Knygos (Putnam, Connecticut,
1958) perrašas.
Į ra š a s : 12 (pieštuku; priešlapyje).
B r o š i ū r u o t a . Lapų blokas suvertas siūlu,
žalios spalvos storo popieriaus viršelis, priklijuotas prie nugarėlės. Būklė patenkinama. Knygoje
įdėtas naujametinis sveikinimas (atvirukas) su
kun. Valerijono Kekio parašu ir nuoroda: 1971.
XII.27 Kovarskas. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

Viršelį puošia dvi geltonos spalvos įžambiai einančios linijos. Teksto korektūra stropiai taisyta
juodu tušinuku. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

104. Majevskis, Vaclovas. Motina Dievo. Gegužės mėn. / Kun. Dr. Vac. Majevskis.
[Be leidimo duomenų]. [1], 61 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
žaliu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus.
Viršutinio viršelio pakraščiai apvesti gilumine
nespalvota linija, jo viršutiniame dešiniajame
kampe įspaustas giluminis nespalvotas ornamentas. Būklė gera. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.

105. Malinskis, Mečislovas. Aš visas dėl
tavęs. Konspektinė santrauka.
[Be leidimo duomenų. Pratarmės pabaigoje nurodyta: Lietuva, 1981 m. gegužės 1 d.].
[2], 83 lap., 7 įdėtiniai iliustr. lap. su priklijuotomis nuotraukomis. – 15,5 × 21 cm. –
Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Šoneliai dengti rudu faktūriniu
kolenkoru. Priešlapiai storo gelsvo popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

103. Maceina, Antanas. Saulės giesmė.
Šventasis Pranc. Asyžietis kaip krikščioniškojo gyvenimo šauklys (Ištraukos).
[Be leidimo duomenų]. [1], 138,
[1] lap. – 15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Originalas.

106. Maria kalba savo mylimiems kunigams. Iš anglų kalbos vertė A. S. 1980 m.
[Be leidimo duomenų]. [apie 1980].
[2], 254 p. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kserokopija.

Įrišta. Kartono šoneliai dengti žalsvai melsvu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.

Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru, priešlapiai storesnio balto popieriaus.
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Tekstas kopijuotas abiejuose lapų pusėse, tačiau
yra keletas lapų, kuriuose kopijuota tik vienoje
lapo pusėje (45, 46, 65, 66, 73–76). Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

107. [Marija].
[Be leidimo duomenų ir antraštinio
lapo. Teksto pradžia: „Nesuteptoji motina“].
119 lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į r a š a i : Simaška (pieštuku; priešlapyje);
1976 m. (pieštuku, lap. 1).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
mėlynu kolenkoru, priešlapiams naudotas baltas storesnis popierius. Viršelis puoštas dviem
geltonos spalvos vertikaliomis linijomis. Būklė
gera. Knygoje įdėtas Marijos spalvotas paveikslėlis su užrašu: Paveikslas parvežtas iš Zakopanės
vienuolyno. Judita. 1.X.2000. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

108. Marija – mūsų idealas. [33 pasakojimai].
[Be leidimo duomenų]. 88 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Originalas. – Knyga išleista be antraštinio lapo. –
Antraštei panaudotas pirmojo pasakojimo
pavadinimas.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu
faktūriniu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus.
Viršelį puošia dvi geltonos spalvos vertikalios
linijos. Tekste daug taisymų, prierašų, braukymų.
Primena redagavimą. Sprendžiant pagal turinį,
teksto autorius yra lietuvis. Būklė gera. Knygoje
įdėtas popiežiaus Jono Pauliaus II spalvotas
paveikslėlis su anglų k. spausdinta malda už jį.
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Išleista JAV. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

109. Marija žurnalisto akimis.
[Be leidimo duomenų]. [1978 (data nurodyta teksto gale, 111 lape)]. [1], 111 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Teksto gale (lap. 111) kriptonimai:
O AD MDG et BMV.
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai storo balto popieriaus. Yra
rudo audinio juostelė skaitomai vietai ženklinti,
viršelyje auksu įspaustas kryžius. Knygoje įdėta
Marijos su kūdikiu nuotrauka. Jos kitoje pusėje
mėlynu tušinuku užrašyta: Žemaičių Kalvarija
1980.V.5. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

110. Marijos istorija. Skaitymai giegužes
menesiui.
Kaunas, [be metų]. [1], 47 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Originalas. – Teksto pabaigoje (lap. 47) kriptonimai:
A.H.B.M.V.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti melsvai
žalsvu kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus. Viršutinis viršelis puoštas dviem dabar
jau išblukusios spalvos įžambiai kertančiomis
linijomis. Spausdinta mašinėle, kurioje nebuvo
„ė“ raidės. Knygoje įdėtas Marijos paveikslas,
spalvotai spausdintas Lenkijoje. Gauta iš kun.
Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

111. [Maschek, Salvator. Dievo sekėjai]. Ilgesys dieviško pamokymo. Oliveras
Plunket. Ištikimybė Romai. Liepos 1 d.
[Kalendoriniai skaitiniai kunigams. Liepos
1 d. – rugsėjo 30 d.].

[Be leidimo duomenų]. 286 lap. –
17 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Išleista be antr. lapo. – Aprašyta
pagal pirmojo kūrinio pavadinimą ir dalį,
turinčią antr. lapą.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rudu
kolenkoru, priešlapiai šviesiai rusvo popieriaus.
Išspausdinta storesniame nei kitos dalys popieriuje. Būklė gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio
Rokiškyje 2011 09 12.

112. [Maschek, Salvator. Dievo sekėjai].
Jugo iš Grenoblio. Akmenuota dirva. Balandžio 1 d. [Kalendoriniai skaitiniai kunigams.
Balandžio 1 d. – birželio 30 d.].
[Be leidimo duomenų]. 201 lap. –
17,5 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Išleista be antr. lapo. – Aprašyta
pagal pirmojo kūrinio pavadinimą.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rudu
kolenkoru, priešlapiai šviesiai rusvo popieriaus.
Išspausdinta labai ploname įvairių rūšių popieriuje. Būklė gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio
Rokiškyje 2011 09 12.

113. Maschek, Salvator. Skaitymų
knyga kunigams. IV dalis / T. Salvator
Maschek O. F. M. Cap. Plungė – Lurdas.
[Kalendoriniai skaitiniai kunigams. Spalio
1 d. – Gruodžio 31 d.].
[Be leidimo duomenų]. [1], 195 lap. –
17,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rudu
kolenkoru, priešlapiai šviesiai rusvo popieriaus.
Išspausdinta labai ploname popieriuje. Būklė
gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje
2011 09 12.

114. Mąstymai Šv. Mišių metu. – Mąstymai prieš Šv. Komuniją. – Maldos po Šv.
Komunijos. – Kryžiaus kelias. – Graudūs
verksmai.
[Be leidimo duomenų]. [1] iliustr. lap.,
19, [19] p., [1] iliustr. lap. – 9,5 × 13 cm. –
Fotonuotraukos.
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru, priešlapiai raudono kolenkoro. Knyga
padaryta iš suklijuotų nuotraukų. Pirmieji 19
lapų parašyti mašinėle, kiti 19 puslapių perfotografuoti iš spaudos leidinių. Pirmoji ir paskutinė
iliustracija priklijuota prie priešlapio. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

115. Mąstymo, tiesos, valios, kūrybos ir
meilės laiptais / S. S.
[Be leidimo duomenų]. [1], 78, [1] lap. –
15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 78) kriptonimai:
A. M. D. G.
Į ra š a s : 8 (pieštuku; antr. lape).
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti pilku grublėtos faktūros kolenkoru, nugarėlė juodo kolenkoro, priešlapiai raudono popieriaus. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

116. Medžiaga pamokslams. [D.] 1.
[Be leidimo duomenų]. [1], 256 lap. –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai mėlynu kolenkoru, priešlapiai storo gelsvo popieriaus.
Perplėštas antraštinis lapas. Viršelis puoštas trimis
geltonos spalvos vertikaliomis linijomis. Bendra
būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.
229

117. Mikalauskas, Pranas. Oskaro
Milašiaus pranašystės. 1990 m. „Nemunas“
Nr. Nr. 5, 6.
[Be leidimo duomenų]. [1990?].
32 lap. – 15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Teksto perrašas iš: Nemunas,
1990, Nr. 5–6.
B r o š i ū r u o t a , kartu su storesnio popieriaus
aplanku susegta viela. Gauta iš Elenos Mačiūnaitės (1923–2011) palikimo Rokiškyje 2011 11 18.

118. Mintys ir mastymai.
[Be leidimo duomenų]. 1988 m. [1],
31 lap. – 15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Lapai kartu su viršeliu ir priešantraštiniu
lapu susegti iš sąvaržėlės padaryta viela. Viršelyje
ir priešantraštiniame lape antraštiniai duomenys
įrašyti ranka. Viršeliui panaudotas vatmano
lapas su kitoje pusėje esančiu brėžiniu, kuriame
nurodytas braižytojas: Лаврентьев А. Р. Knyga
sudaryta iš 120 klausimų moralės tema. Adresuota kunigams. Turinys kategoriškas. „Įžangos
žodelyje“ (lap. 1) yra žinių apie pačią knygą:
Šiandien 1988 m. rugpjūčio 11 d. jau trečią kartą
spausdinam šią knygelę – bus jau 28 knygelės
išspausdintos ir paskleistos broliams kunigams.
Teksto pabaigoje „Baigiamasis žodelis“. Jo 31 lape
skaitytojų prašoma knygelę perrašinėti ir parašyti
savo atsakymus. Nurodyta data: 1988.VIII.15 d.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

119. Mintys pamokslams. [D.] XI.
[Be leidimo duomenų]. [1], 277 lap. –
14,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įriš t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai mėlynu kolenkoru, priešlapiai storo geltono popie230

riaus. Viršutinį viršelį puošia dvi geltonos spalvos
įžambiai einančios lygiagrečios linijos. Tekstas
labai prastos kokybės, greičiausiai naudotas vienas
paskutiniųjų kopijos egzempliorių. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

120. Mistinis Dievo miestas. (Santrauka). [Verta iš lenkų ? k. Perspausdinta
Poznanės arkivyskupijos 1906 m. aprobata
ir pirmosios vokiškos laidos pratarmė, rašyta
Francisko Vogelio].
[Be leidimo duomenų]. 341 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į ra š a s : Prisiminimui Kristinai nuo Vlado.
1982.VI.10. Kaunas [parašas neperskaitomas].
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu dermatinu su augalinio siužeto ornamento aukso
įspaudu, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Būklė gera. Knygoje įdėtas klevo lapas. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

121. Motina Teresė. Jos gyvenimas
ir veikla paveiksluose su 20 spalvotų ir
54-mis tamsiomis fotografijomis / Desmondas Doigas.
[Be leidimo duomenų]. [2], 131 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija. – Knygos vertimo (originalas: Leipzig.
St. Benno-Verlag GmbH, 1976) perrašas.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai mėlynu kolenkoru. Priešlapiai žalio lakuoto popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

122. Müler, Emil. Ecco homo. Pamokslai gavėniai. Vertė prof. dr. V. Butkus.

Kaunas, 1974 m. [2], 115 lap. –
15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į ra š a s : 6 (pieštuku; antr. lape).
Įrišt a . Kartono šoneliai dengti ryškiai žaliu
kolenkoru, nugarėlė ir kampučiai rudo kolenkoro. Priešlapiai plono balto popieriaus. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

123. Naseckas K. Šis tas apie religiją.
[Be leidimo duomenų]. 96 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į ra š a s : 5 (pieštuku; priešlapyje)
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti raudonu
grublėtos faktūros popieriumi. Priešlapiai balto
kartono. Abiejų viršelių pakraščiai apvesti gilumine nespalvota linija. Ant nugarėlės priklijuota
popieriaus juostelė su mašinėle išspausdinta
antrašte: ŠIS TAS APIE RELIGIJĄ. Nugarėlė
apdraskyta. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.

124. Naseckas K. Šviesos nešėjai.
[Be leidimo duomenų]. 1973 m.
2–41 p. – 14 × 19 cm. – Mašinraštis. – Dauginta operatyviosios spaudos priemonėmis. –
Brošiūra išleista be antr. lapo.
B r o š i ū r u o t a , s u v e r t a s i ū l u . Išspausdinta prastame gelsvame popieriuje, spaudos
kokybė gana gera. Viršelis iš to paties popieriaus
kaip ir teksto lapai, suteptas ir apiplyšęs. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

125. Nuošalusis taboras. (Privatinių
rekolekcijų metmenys konfratrams).
[Be leidimo duomenų]. [2], 107 lap. –
14,5 × 19,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.

Į ra š a s : 4 (pieštuku; antr. lape).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti raudonu kolenkoru, nugarėlė ir kampučiai rudo kolenkoro.
Priešlapiai storo balto popieriaus. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

126. Ošlak, Vinko. Dievo motina kalba
Medjugorjėje.
[Be leidimo duomenų]. [po 1986]. [1],
68 lap., [4] iliustr. lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija. – Knygos (Klagenfurtas / Celovecas 1986) vertimo perrašas.
B r o š i ū r u o t a . Lapų blokas kartu su raudonos spalvos plastiko viršeliu susegtas viela.
Knygoje įdėtas lapelis su Marijos kreipimusi
į žmoniją (Medjugorje, 1988 m. vasario 25 d.)
ir kun. Kęstučio Strimoko straipsnio apie apsireiškimą Medžiugorėje apžvalga (iš „Laiškų
lietuviams“, 1988 01 07). Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

127. Pam[ą]stykime rimtai.
[Be leidimo duomenų]. 46 lap. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Knyga išleista
be antr. lapo. – Priešlapyje mėlynu rašalu
įrašyta: Susimąstykime rimtai.
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti rusvai margintu popieriumi, nugarėlė aplenkta kolenkoru.
Viršelių pakraščiai apvesti gilumine nespalvota
linija, dvi lygiagrečios vertikalios linijos įspaustos
ties nugarėle. Atlikimas nekokybiškas. Gauta
iš Elenos Mačiūnaitės (1923–2011) palikimo
Rokiškyje 2011 11 18.

128. Pamokslai.
[Be leidimo duomenų]. [1], 105 lap. –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
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Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai mėlynu kolenkoru, priešlapiai storo gelsvo popieriaus.
Viršutinis viršelis puoštas trimis geltonos spalvos
vertikaliais brūkšniais. Būklė gera. Gauta iš kun.
Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai žaliu
kolenkoru, priešlapiai storo raudono faktūrinio
popieriaus. Būklė gera. Knygoje įdėtas spalvotas
Kristaus prisikėlimą vaizduojantis paveikslėlis
be teksto. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

129. Pamokslai. C ciklas / A. B.
[Be leidimo vietos]. 1973–4. [tekste:
Šakiai 1976 metais, Kudirkos Naumiestis
1976 metai]. [1], 173 lap. – 15 × 21,5 cm. –
Mašinraštis. – Kalkinė kopija.

132. Pasaulėžiūros klausimai. Šių dienų
aktualijos. I dalis.
[Be leidimo duomenų]. [2], 237 lap. –
14 × 18,5 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija.

Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru. Priešlapiai storo gelsvo prasto popieriaus.
Būklė gera. Knygoje įdėtas religinis savadarbis
atvirukas, skirtas Juozapo Katino kunigystės auksiniam jubiliejui (1929–1979) paminėti. Kulva,
1979.IX.2. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

130. Pamokslai. (Apie aukštesnį šventumą).
[Be leidimo duomenų]. 292 lap. –
15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
mėlynu kolenkoru, priešlapiai storo geltono
popieriaus. Viršutinis viršelis puoštas trimis
vertikaliomis geltonos spalvos linijomis. Būklė
gera. Knygoje įdėtos 1904 ir 1937 metų leidimų
Kretingoje rašytos vertėjo pratarmės. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

131. Pamokslų rinkiniai. Nr. 2.
[Be leidimo duomenų]. [1], 135,
[1] lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
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Įriš t a. Kartono šoneliai dengtu pilku kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Kopijuota po du puslapius, įrišant sulenkta. Ant
nugarėlės priklijuota rašomąja mašinėle spausdinta popieriaus juostelė su knygos antrašte. Viršutinio viršelio kampas papuoštas dviem įžambiomis
nespalvotomis lygiagrečiomis linijomis. Būklė
patenkinama. Pirkau už 5 Lt Vilniaus „blusų
turguje“ 2007 04 14.

133. Patarimai pamaldžioms sieloms.
Schaetzkaestlein. Eine Samllung [! Sammlung] von Rathschlaegen zum Troste und
zur Heiligung Lebens.
[Be leidimo duomenų]. [3], 88 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Originalas (lap.
88 – kalkinė kopija). Prancūziškai originalas
daug kartų aprobuotas, gavęs ypatingąjį
popiežiaus Pijaus IX palaiminimą.
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti juodu ornamentuotu kolenkoru, priešlapiai storo pilkšvai
žalsvo popieriaus. Būklė gera. Antraštinio lapo
užrašas darytas pieštomis raidėmis. Gauta iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

134. Per kančią į garbę. Pagal naujas
trimečio Evangelijas. Nuo gavėnios 1 iki 6
sekmadienio.

[Be leidimo duomenų]. [3], 184 lap. –
14 × 19,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
geltonu, nugarėlė – tamsiai mėlynu kolenkoru.
Priešlapiai plono balto popieriaus. Išspausdinta
labai ploname popieriuje. Būklė gera. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

135. Prie motinos kojų. Pamokslai gegužės mėnesiui.
[Be leidimo duomenų]. [3], 211 lap. –
15,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į ra š a s : II (viršelyje iš vidaus raudonu, priešlapyje paprastu pieštuku).
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti rudu kolenkoru, kampučiai ir nugarėlė – mėlyna drobe.
Lapai įvairaus storumo popieriaus. Būklė gera.
Knygoje įdėtas balto popieriaus lakštas skaitymui
pagerinti ir Marijos statulos spalvota nuotrauka,
kurios kitoje pusėje ranka perrašyta malda į
Šiluvos Mergelę Mariją. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

136. Prunskis, Juozas. Mokslas ir religija.
[Be leidimo duomenų]. [1], 135,
[1] lap. – 14,5 × 20 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į ra š a s : 7 (pieštuku; antr. lape).
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti juodu ornamentuotu kolenkoru, priešlapiai storo gelsvo
popieriaus. Tekstas išspausdintas labai ploname
popieriuje. Būklė gera. Gauta iš Raguvos klebono
Juozo Janulio 2011 10 22.

137. Prunskis, Juozas. Mokslas ir religija.
[Be leidimo duomenų]. 137 lap. –
14 × 19 cm. – Spaudos leidinio kserokopija. – Originalas: Los Angeles (JAV), 1964.
141 p. – Kserokopijoje originalūs knygos
leidimo duomenys iš antr. lapo pašalinti.
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti melsvu kolenkoru, priešlapiai gana panašios spalvos storo
popieriaus. Abiejų viršelių pakraščiai apvesti
gilumine nespalvota linija. Būklė gera. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

138. Prunskis, Juozas. Silpname kūne... /
Dr. Juozas Prunskis.
[Be leidimo duomenų]. [1], 63 lap. –
15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – JAV išleistos knygos (Putnam:
Immaculata Press, 1961) perrašas.
A n t . : Kun. P. Pranskūnas (šriftinis, linijinis,
violetiniu rašalu; priešlapyje).
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršelyje įspausta giluminė ornamentuota juostelė
(blintas). Būklė gera. Knygoje įdėtas renginio su
pasisakymais planas „Lietuvos krikšto jubiliejui
šventimas parapijoje“ (2 p.). Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

139. Ramanauskas, Pranciškus. Tikybos pamokos praktikoje / Kan. dr. Pr. Ramanauskas.
[Be leidimo duomenų]. 205, [2] p. –
15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija. – Sprendžiant iš kokybės, kopijuota
apie 1970–1980 m. – Spausdintinės knygos
(Telšiai, 1934) perrašas.
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Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti grublėtos
faktūros rusvu popieriumi, nugarėlė – tamsiai
melsvu kolenkoru. Būklė gera. Knygoje įdėtas
sveikinimo atvirukas vardinių proga (rašyta
1971.VI.27 Raseiniuose). Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

140. Religija ir jos reikšmė.
[Be leidimo duomenų]. [1], 447 lap. –
14,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įriš t a . Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršutinį viršelį puošia dvi geltonos spalvos
įžambios lygiagrečios linijos. Būklė gera. Knygoje
įdėta fotokopijavimo būdu gaminta Šv. Kazimiero 500 sukakties minėjimo atmintinė. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

141. Religiniai skaitymai šventadienį
namie pasilikusiems. (2-oji dalis).
[Be leidimo duomenų]. [1], 225,
[5] lap. – 15 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įriš t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu faktūriniu popieriumi, nugarėlė – žaliu kolenkoru.
Priešlapiai balto popieriaus. Tekstas išspausdintas
rašomajame popieriuje. Būklė gera. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

142. Ryto mintys. Kolei dar nepaskirdo
dienos džiaugsmai ir kančios, aš norėčiau
vienumoje pagarbinti Viešpatį... / Klajūno
keliuos...
[Be leidimo duomenų]. [1], 50 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
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kopija. – Teksto pabaigoje (lap. 50) kriptonimai: D. L.
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršelių pakraščiai apvesti gilumine nespalvota
linija, viršutiniame viršelyje įspaustos besikertančios vertikalios ir horizontalios linijos. Būklė gera.
Antraštinio lapo apačioje esantis įrašas: Klajūno
keliuos... gali būti ir leidėjo, ir autoriaus slapyvardžio nuoroda. Gauta iš Elenos Mačiūnaitės
(1923–2011) palikimo Rokiškyje 2011 11 18.

143. Saint-Jure, Jean-Baptiste. Apie
dieviškąją apvaizdą arba apie meilės kupiną
Dievo veiklą žmonių labui ir apie laimę tų
žmonių, kurie save paveda tai veiklai. Versta
1980 / Žanas-Baptistas Sen-Žiuras S. J.
[Be leidimo duomenų]. [Apie 1980].
127 lap. – 16 × 22 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Versta iš: De la divine
providence. Paris, 1936.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti juodu
kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Viršutiniame viršelyje įspausta giluminių nespalvotų
linijų ornamentika, primenanti persuktą raidę
L. Viršelis su celofano aplankalu. Gauta iš Elenos
Mačiūnaitės (1923–2011) palikimo Rokiškyje
2011 11 18.

144. Salve Regina. Gegužinių pamaldų
skaitymai.
[Be leidimo duomenų]. [2], 136,
[1] lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į ra š a s : 4 (pieštuku; antr. lape).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai melsvu, nugarėlė – šviesiai žaliu kolenkoru. Priešlapiai
balto popieriaus. Spausdinta kiek storėlesniame

popieriuje. Skaičius 4 greičiausiai rodo kopijos
numerį. Įrišimas mėgėjiškas. Gauta iš kan. Petro
Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

145. Schrijvers, Joseph. Geroji valia /
I. Schrijvers C. ss. R. Laisvas vertimas iš
prancūzų kalbos.
Kelmė, 1945 mt. [1], 78, [2] lap. –
15 × 20 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įr i š t a . Spausdinta labai ploname popieriuje. Kartono šoneliai dengti šviesiai žaliu,
nugarėle ir kampučiai – tamsiai žaliu kolenkoru. Priešlapiai šviesaus popieriaus. Būklė gera.
Tarp teksto lapų įrišti balto popieriaus lapai
(dėl skaitymo patogumo, nes tekstas per lapus
persišviečia ir susilieja). Autorius Josephas
Schrijversas (1876–1945) – asketas rašytojas,
teologas, gimęs Belgijoje, miręs Italijoje. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

146. Schrijvers, Joseph. Meilės praktika.
Iš prancūzų kalbos išvertė Ona Labanauskaitė.
[Be leidimo duomenų]. [2], 157 lap. –
15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Spaudos leidinio (Putnam, 1955)
perrašas.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai žaliu
kolenkoru, priešlapiai faktūrinio storo pilko popieriaus. Viršelio kampai kiek apdraskyti. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

147. Sekmadienio rimčiai. Ciklas B.
Nuo 1 iki 8 eilinio sekmadienio / Vk. Šk.
[Be leidimo duomenų]. [Apie 1987]. [1],
159 lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kserokopija.

B r o š i ū r u o t a , lapai kartu su permatomu
plastiko viršeliu suverti plona virvute. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

148. Sekmadienio rimčiai. Ciklas B.
Nuo 9 iki 16 eilinio sekmadienio / Vk. Šk.
[Be leidimo duomenų]. [Apie 1987]. [1],
309 lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kserokopija.
B r o š i ū r u o t a , siūta, permatomo plastiko
viršelis pritvirtintas bloką pervėrus plona virvute.
Sprendžiant pagal turinį, tekstas parengtas lietuvio autoriaus. Jame minimi 1987 m. duomenys.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

149. Sekmadienio rimčiai. Naujiems
trimečio Evangelijų ciklams. Eiliniams metų
sekmadieniams. Nuo 29 iki 34 / V. Mituva.
[Be leidimo duomenų]. [2], 216 lap. –
14,5 × 20 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į r a š a s : 5 (pieštuku; antr. lape. Skaičius
galbūt ženklina kalkinės kopijos egzempliorių).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti raudonu kolenkoru, nugarėlė ir kampučiai tamsiai raudono
kolenkoro. Priešlapiai šviesiai gelsvo popieriaus.
Knygos lapai išspausdinti labai ploname popieriuje. Tarp lapų įdėtas storesnio popieriaus lapas,
naudojamas skaitymui, nes tekstas persišviečia.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

150. Sekmadienių ir šventadienių pamokslai. (Visų metų). II. Serija / Milano
Kardinolas [Giovanni Colombo?].
[Be leidimo duomenų]. [1], 468 lap. –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
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Į ra š a s : 17 (tušinuku; priešlapyje).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršutinis viršelis puoštas dviem geltonos spalvos
įžambiai kertančiomis linijomis. Knygai naudotas
įvairaus storumo popierius, kartais labai plonas.
Dėl to tarp lapų įdėtas skaitymą palengvinantis
balto popieriaus lakštas. Būklė gera. Milano Kardinolu buvo tituluojamas Giovanni Colombo (žr.
30–32 įrašą). Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

151. Sesuo Marija Morta Chambon
(Švč. Paneles Marijos Aplankymo vienuolyno Sesuo iš Chambery) ir Išganytojo švč.
žaizdos. [Versta iš lenkų k.].
[Be leidimo duomenų]. [2], 72 lap. –
13 × 19 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.

Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti faktūriniu
pilku popieriumi, priešlapiai – to paties popieriaus. Ant nugarėlės priklijuota balto popieriaus
juostelė su rašomąja mašinėle išspausdinta antrašte: SIELOS KULTŪRA II (asketika). Nugarėlė,
ypač viršutinis kampas, apdraskyti. Gauta iš
Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

153. Sielos tėviškė. Praktiškų minčių
pluoštas sielos kultūrai kelti / K. A. M.
Už Raseinių ant Dubysos. 1947 m. [1],
145 lap. – 21 × 28 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti grublėtu
melsvu popieriumi, nugarėlė ir kampučiai rudo
kolenkoro. Priešlapiai geltono popieriaus. Būklė
gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–
2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti rudu kolenkoru, nugarėlė ir kampučiai pilko kolenkoro.
Priešlapiai balto popieriaus. Tekstas išspausdintas
labai ploname popieriuje, todėl dėl skaitymo
patogumo tarp lapų įrišti balto popieriaus lapai.
Knygoje perspausdinta Krokuvos dvasinės cenzūros 1924 m. aprobata. Tarp lapų įdėta kun.
Juozapo Šiurio primicijų atminimo spausdintas
paveikslėlis (Vėžaičiai, 1980.VI.8). Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

152. Sielos kultūra. II dalis. Asketika.
(Prieštekstiniame lape: Sielos kultūra. Populiari asketika. II dalis. Krikščioniškojo
tobulumo idealai ir bendro pobūdžio kliūtys; lap. 1).
[Be leidimo duomenų]. [1], 347 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
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154. Sylvain, Karl. Konvertitas.
[Be leidimo duomenų]. [3], 125 lap. –
17,5 × 22,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Spausdintinės knygos (Kaunas,
1937) vertimo perrašas.
Į r i š t a . Šoneliai dengti rudu kolenkoru,
nugarėlė ir kampučiai reljefinės faktūros tamsiai
rudu kolenkoru. Tekstas išspausdintas prastame
gelsvos spalvos rašomajame popieriuje, antraštinis
lapas – ploname popieriuje. Būklė gera. Knygoje
įdėtas spausdintas paveikslėlis, skirtas Joniškio
bažnyčioje 1940.II.26–III .1 vykusioms rekolekcijoms. Jas vedė Tėvas Smilgevičius S. I. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

Į ra š a i : k E S (pieštuku; priešlapyje); E. S.
(mėlynu tušinuku; priešlapyje).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti melsvai
žaliu kolenkoru su giluminiais nespalvotais
sudvigubintų linijų įspaudais. Priešlapiai storo
žalio popieriaus. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

157. Stakauskas, Juozapas. Kunigams ir
klierikams rekolekcijos. Antroji diena / Kun.
dr. J. Stakauskas.
[Be leidimo vietos]. 1962 m. [1973].
[3], 163 lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Melsvai žalios spalvos kalkinė kopija.
Į ra š a s : E. S. (mėlynu tušinuku; priešlapyje).

155. „Skaistumo auklėjimas“. [10 religinio ugdymo straipsnių rinkinys].
[Be leidimo duomenų]. [Po 1975].
[1], 5, 10, 4, 6, 5, [25], 7 lap., [5] vidiniai
antr. lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Išleista be antr. lapo.
Aprašyta pagal pirmojo straipsnio antraštę.

Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti melsvai
žaliu kolenkoru su giluminiais nespalvotais
sudvigubintų linijų įspaudais. Priešlapiai storo
žalio popieriaus. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

B r o š i ū r u o t a . Uždėtas permatomas plastikinis aplankalas ir susegta viela. Rinkinys sudarytas iš 10 atskirai perrašytų straipsnių. Vieni
turi savarankišką lapų numeraciją, kiti jos neturi.
Tarpuose įdėti vidiniai antr. lapai (mašinraščio
originalai). Pirmasis straipsnis su parašu: Hilde
Bayerl // Vox Fidei 1975.XI.9. (lap 5). Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

158. Stakauskas, Juozapas. Kunigams
ir klierikams rekolekcijos. Ketvirtoji diena.
Žaslis 1960 m. / Kun. Dr. J. Stakauskas.
[Be leidimo duomenų]. [Teksto pabaigoje (lap. 156): 1977]. [3], 156 lap. –
15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.

156. Stakauskas, Juozapas. Kunigams
ir klierikams rekolekcijos. Pirmoji diena /
Kun. dr. J. Stakauskas.
[Be leidimo vietos]. 1962 m. [142 lape:
1973 m.]. [3], 142 lap. – 15 × 21 cm. –
Mašinraštis. – Melsvai žalios spalvos kalkinė
kopija.

Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti geltonu
kolenkoru, nugarėlė – tamsiai žaliu kolenkoru.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

159. Stakauskas, Juozapas. Kunigams
ir klierikams. Rekolekcijos: Ketvirtoji diena
/ Kun. dr. J. Stakauskas.
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[Be leidimo vietos]. 1962 m. [1973–
1974] [3], 178 lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Žaliai melsvos spalvos kalkinė
kopija.
Į ra š a s : KES // 75.I.28 (pieštuku; pirmajame
priešlapyje).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti rausvu kolenkoru, priešlapiai prasto pilko popieriaus. Viršutinis viršelis papuoštas dviem giluminėmis bespalvėmis linijomis. Spausdinta ploname popieriuje.
Būklė gera. Įrašo santrumpa KES greičiausiai yra
kriptonimas: Kunigas Eduardas Simaška. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

160. Stakauskas, Juozapas. Kunigams
ir klierikams rekolekcijos. Penktoji diena.
Kunigystė / Kun. Dr. J. Stakauskas.
[Be leidimo duomenų]. 1962 m. [1978].
[3], 240 lap. – 15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Teksto pabaigoje
(lap. 240) nuoroda: 1978.I.10. Tai tikriausiai
yra spausdinimo pabaigos data.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai žaliu
kolenkoru, nugarėlė – šviesiai geltonu kolenkoru.
Priešlapiai storo geltono kolenkoro. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

161. Stakauskas, Juozapas. Kunigams ir
klierikams rekolekcijos: Šeštoji diena / Kun.
dr. J. Stakauskas.
Žasliai. 1962 [teksto gale (lap. 171):
1978]. [3], 171 lap. – 15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įriš t a . Kartono šoneliai dengti rudu, nugarėlė – šviesiai pilku kolenkoru. Priešlapiai gelsvo
popieriaus. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo
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Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

162. Stankevičius J. Dievo žodis (VI.
Serija)/ MSRG. J. Stankevičius, II. Vatikano
susirinkimo specialistas.
[Be leidimo duomenų]. [1], 243,
[2] lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
mėlynu kolenkoru, priešlapiai storo geltono
popieriaus. Viršutinis viršelis puoštas trimis vertikaliomis geltonos spalvos linijomis. Būklė gera.
Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010)
palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

163. Staudinger, Odo. Konnersreuto
kančios gėlelė. Vertė J. Mačernis / Tėvas Odo
Staudinger O. S. B. – [Kiti tekstai].
[Be leidimo duomenų]. [1984?] 83,
[23] p.: iliustr. – Fotokopija. – Spausdintinės knygos vertimo (Kaunas, 1931) perrašas.
Į ra š a s : Mažytė dovanėlė Didž. Gerbiamam
kun. Semaškai [! Simaškai] už kelionę link Karaliaučiaus m. (1976 m.) Už ką gilią pagarbą reiškiu.
// 1984 m. Kaunas. Lažinskas V[ytautas].
B r o š i ū r u o t a . Klijuota. Lapai sudaryti
iš suklijuotų nuotraukų. Viršelis padarytas iš
priešlapį atstojančių nuotraukų, apklijuotų apipieštu žaliu popieriumi. Būklė prasta. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

164. Suenens, Léon Joseph. Bažnyčia
pasiuntinybėje (L̕eglise en etat de mission).
Santrauka. Desclee de Broduwier. 1956. /
Mgr. Leon-Joseph Suenens.

[Be leidimo duomenų]. [1], 26 lap. –
15,5 × 20 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
B r o š i ū r u o t a . Lapai kartu su iš žalios
spalvos kartono padarytu viršeliu susegti viela.
Būklė gera. Autorius Léonas Josephas Suenensas
(1904–1996) – belgas, arkivyskupas, kardinolas,
žymus XX a. Bažnyčios veikėjas. Gauta iš Raguvos
klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

165. Suenens, Léon Joseph. Bažnyčia
pasiuntinybėje (L̕Eglise en etat de mission).
Belgija. Desclees de Brouwer. 1958. (lap.
35: [Versta į lietuvių k.] 1979 m.). – Bendroji atsakomybė dabarties bažnyčioje
(santrauka). Vertimas iš prancūsų kalbos: La
caresponsabilite dans l’Eglise e’aujourd’hui.
Belgija. Desclee de Brower. 1968 (versta
1979). (Lap. 91: Sulietuvinta 1979 m.). – Ar
Šv. dvasia šiandien mums iš naujo siunčiama.
(Vertimas ir prancūzų kalbos santrauka) „La
nouvelle Pentecote“. Belgija 1974 (Lietuva –
1979 m.). (Lap. 113: Sulietuvinta 1979 m.)
/ Kard. L. J. Suenens.
[Be leidimo duomenų]. [1979?]. [1],
116 lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai
žaliu kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus.
Viršutinio viršelio pakraščiai apvesti gilumine
nespalvota linija. Viršutinis nugarėlės kampas
stipriai sužalotas. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.

166. Susipažinkite! 1. Su Vituku. 2. Su
Jonuku. 3. Su Raimunduku. 4. Su Feliuku.
5. Su Petruku. 6. Su Domuku. 7. Su Maryte.

8. Su Genute. 9. Na ir su Lietuvos karaliumi
Mindaugu! / Paruošė Vitalis.
[Be leidimo duomenų]. [1], 215 lap.,
[9] iliustr. lap. (su priklijuotomis nuotr.;
10-ajame lape nuotr. nepriklijuota). –
21 × 30,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rudu
kolenkoru, priešlapiai storo žalio popieriaus.
Būklė gera. Knygoje įdėtas 1976 m. Šv. Onos
bažnyčios Vilniuje atvirukas. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

167. Šalkauskis, Stasys. Jaunuomenė
ir gyvoji dvasia. Kaunas, 1938 m. / Prof.
St. Šalkauskis.
[Be leidimo duomenų]. [1987]. [2],
30 p. – 14,5 × 20 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija. – Viršelyje: Jaunuomenė ir gyvoji
dvasia, 1387–1987. – Leidinio „Jaunuomenė ir gyvoji dvasia“ (Kaunas, 1938. 16 p.)
perrašas.
B r o š i ū r u o t a , s e g t a v i e l a . Viršelis meniškai apipavidalintas, ornamentuotas, išspausdintas
(kopijuotas) mėlyname faktūriniame kartone.
Būklė gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

168. Šmidfaid M. Šventieji vaikai. Versta
iš anglų kalbos. [19 apsakymų rinkinys].
[Be leidimo duomenų]. [Apie 1980–
1985]. [1], 197 lap., [19] įdėtinių iliustr. lap. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Autorius nustatytas iš pratarmės
parašo.
Į ra š a s : 27 (mėlynu tušinuku; antr. lape).
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Įrišta. Kartono šoneliai dengti raudonu kolenkoru, priešlapiai storo žalio faktūrinio popieriaus. Kiekvienam apsakymui skirta po iliustraciją: prie storo spalvoto įdėtinio popieriaus lapo
priklijuota po religinio siužeto vaikų nuotrauką.
Atvirukais apklijuoti abu priešlapiai. (Jie spalvoti,
su knygos turiniu nesusiję, tad bus atsiradę ne
knygos rengėjų iniciatyva). Prie pirmojo viršelio
iš vidaus priklijuota kortelė – mašinraštinio teksto
fotokopija su raginimu: Brangink knygą! Naudokis
knyga taip, kad Tau ją perskaičius, ji liktų kaip
nauja! Tu nori gauti gerą knygą, – ir kiti jos laukia.
Nebūk šiai knygai BARBARAS! Viena puošniausių
bažnytinės savilaidos knygų. Padovanojo Plungės
rajono Kantaučių parapijos klebonas Antanas
Saunorius 2000 08 21.

169. Švč. Marija ir Lietuva / N. S.
[Be leidimo vietos]. 1986. [139] lap. –
15 × 22 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai rusvu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Tekstas sunkiai perskaitomas, kalkinė kopija
neryški. Mėlynu tušinuku ryškintos raidės, taisyta korektūra, sunumeruoti lapai. Numeracija
klaidinga (paskutinio lapo numeris 136). Įrišimo
būklė gera. Prieš antraštinį lapą įklijuotas lapas,
prie kurio priklijuota Šiluvos Marijos su kūdikiu
skulptūros nuotraukėlė ir įrašytas Taujėnų kunigo
Jono Voverio sveikinimas kun. E. Simaškai jo
kunigystės 50-mečio proga. Parašas: Taujėnai,
1986.VI.22. Kun. J. Voveris. Knygoje įdėtas
languoto popieriaus lapelis su įrašyta pastaba:
Skaityta 1987 m. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

170. Švenčiausios Dievo motinos apaštalavimas.
[Be leidimo duomenų]. [1], 215 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė ko240

pija. – Teksto pabaigoje: 1) Roma, 1965 m.
lapkričio 18 d. (lap. 211); 2) A. M. D. G.
(gal turėtų būti O. M. D. G. – santrumpa
Omnia ad Maiorem Dei Glioriam – Viskas
didesnei Dievo garbei) (lap. 215).
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti pilku kolenkoru, priešlapiai rausvo faktūrinio storoko popieriaus. Būklė gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio
Rokiškyje 2011 09 12.

171. Šventosios mišios – aukos mokykla.
[Be leidimo duomenų]. [1], 29 lap. –
14 × 19 cm. – Mašinraštis. – Originalas.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti rudai rausvu
kolenkoru, priešlapiai plono gelsvo popieriaus.
Kampučiai ir nugarėlė pilko kolenkoro. Būklė
gera. Knygoje įdėta kun. Kęstučio A. Trimako
spausdintinė brošiūrėlė „Dvylika atsiliepimų
į Dievo meilę“ (Kaunas, 1995). Gauta iš kun.
Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

172. Šventųjų gyvenimai. 1 dalis.
[Be leidimo duomenų]. [1], 196 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti šviesiai rudu
kolenkoru, priešlapiai rusvo popieriaus. Būklė
gera. Gauta iš kan. Petro Žiukelio Rokiškyje
2011 09 12.

173. Šventųjų gyvenimai. II dalis. Liepos
1 d. Pal. Kapistranas del Bufalo Vien. įkūr. –
Gruodžio 31 d. Šv. Silvestras popiežius.
[Be leidimo duomenų]. [1], 186 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.

Į ra š a s : 11 (mėlynu tušinuku; antr. lape).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti šviesiai pilku
kolenkoru, priešlapiai rudo popieriaus. Knygoje
nėra (neįrištas) 185 lapas. Išspausdinta labai
ploname popieriuje. Būklė gera. Gauta iš kan.
Petro Žiukelio Rokiškyje 2011 09 12.

174. Švogžlys, Nikodemas. Knyga apie
kunigą profesorių Dr. Juozapą Stakauską.
Biografija. Psichologinė studija. Gyvenimo
drama / Milžinas [Nikodemas Švogžlys].
Vievis. 1980 m. ruduo, pradžia žiemos.
[2], 261, [13] lap.: iliustr. – 14,5 × 21 cm. –
Mašinraštis. – Kserokopija.
Įrišt a . Kartono šoneliai dengti rudu kolenkoru, priešlapiai storo balto popieriaus. Viršu-

tiniame viršelyje auksintomis raidėmis įspausti
antraštiniai duomenys: Kun. Dr. J. Stakauskas.
Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

175. Tarp dviejų pasaulėžiūrų: Bagdonavičius, Vytautas. Ar gali marksistinė
sistema atnešti žmogui laimę? / Kun. Vytautas Bagdonavičius. – Pastabos ateistinės
propagandos pasiklausius. – Vingilis V.
Ateistinės propagandos pasiklausius. – Pirminio žmogaus religija. – Bagdonavičius,
[Vytautas]. Marijos dvasinis vaisingumas /
Kun. Bagdonavičius. – Yla, Stasys. Vilties ir
atlaidumo sėklos / St. Yla.
[Be leidimo duomenų]. [2], 72, 39, [8],
9–26 lap. – 14,5 × 20 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Išleista be antr. lapo. –
Antraštė nurodyta viršelyje.
B r o š i ū r u o t a , segta viela. Storo mėlyno popieriaus viršelis priklijuotas prie nugarėlės. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

176. Tas dabar aktualu.
[Be leidimo duomenų]. [1], 91 lap. –
14 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti faktūriniu pilku popieriumi, to paties popieriaus ir
priešlapiai. Tekstas išspausdintas labai ploname
popieriuje. Nugarėlės viršutinis kampas kiek
apdraskytas. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.

174

177. Tave myliu, mylėjau ir mylėsiu.
Rinktinė. [45 religinių eilėraščių rinkinys]
/ Š. J.
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[Be vietos]. 1976. 31 lap. – 15,5 × 21,5 cm. –
Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
B r o š i ū r u o t a . Lapai kartu su viršeliu iš
pilko vyniojamojo popieriaus susegti viela. Būklė
patenkinama. Pirkau už 5 Lt Vilniaus „blusų
turguje“ 2007 03 31.

178. [Tėvas Pijus]. Imprimatur: Samuel
Cardinal Stritch, D. D. Archiepiscopus
Chicagiensis. 1954 m. gruodžio 2 d.
[Be leidimo duomenų]. 151, [1] p.: iliustr. – 14,5 × 20 cm. – Spausdintinės knygos
kserokopija.
Įriš t a . Kartono šoneliai dengti tamsiai mėlynu kolenkoru, priešlapiai storo žalio popieriaus.
Kopijuota prastu dauginimo aparatu, lapai sutep-

ti. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos
(1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

179. Tėvas Pijus ir kitokių nežemiškų
nuotykių ir patarimų rinkinys / Kun. Dr.
Viktoras Rimšelis, MIC. [ir kiti autoriai].
[Be leidimo duomenų]. [Apie arba po
1974]. 205 lap. – 20,5 × 29 cm. – Mašinraštis. – Kserokopija. – Priešlapyje priklijuota
iliustracija.
Į ra š a s : Didž. Gerb. Kun. Semaškai [!Simaškai] 1987. L.V. (tušinuku; viršelyje iš vidaus).
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti šviesiai
rudu kolenkoru, priešlapiai storo žalsvai melsvo
grublėto popieriaus. Knyga sudaryta iš Čikagoje
1955 m. išleistos knygos apie Tėvą Pijų mašinraštinio perrašo, papildyto kitais tekstais apie
regėjimus, apsireiškimus ir stebuklus Lietuvoje.
Paskutinis užrašytas 1974 m. gegužę Kaune.
Dedikacijos autorius greičiausiai yra Vytautas
Lažinskas (palygink su 163 įrašu). Gauta iš kun.
Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

180. Tikėti ar netikėti.
[Be leidimo duomenų]. 1973. 109 lap. –
14,5 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti pilku kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Viršelių pakraščiai apvesti gilumine nespalvota
linija. Būklė gera. Gauta iš Raguvos klebono
Juozo Janulio 2011 10 22.
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181. Tóth, Tihamér. Tikiu į Dievą /
Kun. Dr. Tihamer Toth, Universiteto profesoriaus Budapešte.
[Be leidimo duomenų]. [1], 262,
[1] lap. – 18 × 25 cm. – Mašinraštis. –

Kalkinė kopija. – Teksto pabaigoje kriptonimai: O. A. D. G. et B. M. V. H.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti raudonu
faktūriniu popieriumi, nugarėlė ir kampučiai
rudo kolenkoro. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.

182. Turino drobulės paslaptis.
[Be leidimo duomenų]. 1980. [1],
23 lap. – 15,5 × 22 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija. – Prieštekstinė antraštė:
National Geografic, 157 nr. 6 June 1980 //
Kenneth F. Wesver // Mokslas mėgina išspręsti Drobulės paslaptis (lap. 1).
B r o š i ū r u o t a , blokas segtas viela, kartono
viršelis su aplenkta nugarėle priklijuotas prie
bloko nugarėlės, dabar atplyšęs. Leidimo arba
teksto vertimo metai (1980) nurodyti ir teksto
paskutiniame lape (23). Gauta iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

183. Vidinis gyvenimas.
[Be leidimo duomenų]. 1958 m. [1],
155 lap. – 15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į r a š a s : 5 (pieštuku; paskutinio lapo
kitoje pusėje)
Įrišt a . Kartono šoneliai dengti rudu kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus. Viršelio
pakraščiai apvesti gilumine nespalvota linija.
Būklė gera. Tekstas išspausdintas tamsokame
rudame popieriuje. Gauta iš kan. Petro Žiukelio
Rokiškyje 2011 09 12.

184. Vidinis gyvenimas. (Pamokslai).
[Be leidimo duomenų]. [1], 186,
[1] lap. – 15,5 × 21 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.

Į ra š a s : 2 (juodu tušinuku; priešantr. lape).
A n t s p a u d a s : Kun. P. Pranskūnas (linijinis,
mėlynu rašalu; priešlapyje).
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti rudu kolenkoru, priešlapiai storo violetinio faktūrinio
popieriaus. Būklė gera. Profesionalus nuorašas.
Panaudota viena iš pirmųjų nuorašo kopijų,
popierius tankus, nepersišviečiantis. Yra keli
lapai (164, 167) prastesnės kokybės, rašyti per
violetinę kalkę. Antraštinis lapas – mašinraščio
originalas. Knygoje įdėtas spalvotas paveikslėlis,
vaizduojantis popiežių Joną Paulių II. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

185. Volpert, Leo. Apaštalų mokykloje.
[Be leidimo duomenų]. [1], 214,
[2] lap. – 15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Originalas.
Įriš t a. Plonas popierius. Kartono šoneliai
dengti mėlynu kolenkoru, viršutinis papuoštas
dviem geltonos spalvos linijomis, einančiomis
įkypai viršelio. Priešlapiai šviesiai gelsvo popieriaus. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

186. Weigel A. M. Marija – paslaptingoji rožė.
[Be leidimo duomenų]. [1], 155 lap. –
15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Knygos „Maria-Rosa Mystica“ (Altoting, 1974) vertimo iš vokiečių k. perrašas.
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru, priešlapiai storo raudono popieriaus.
Būklė gera. Knygoje įdėta nuotrauka su vartų
(kapinių?) vaizdu ir ploname popieriuje rašomąja
mašinėle išspausdinta „Malda“ (parašas: Šiluva,
1983 m. rugsėjo 14 d.). Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.
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187. Westermann, Clara Ruth. Šventoji
dvasia mūsų kasdienybėje.
Lietuva, 1988. 72 lap. – 15 × 21 cm. –
Mašinraštis. – Kalkinė kopija. – Knygos
„Alltag im heiligen Geist“ (Leipzig, 1962)
vertimo iš vokiečių k. perrašas.

190. Žmogus tarp dviejų priešingų
pasaulėžiūrų.
[Be leidimo duomenų]. [1], 103,
[1] lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į ra š a s : 2 (pieštuku, antr. lape).

B r o š i ū r u o t a , kartu su permatomu plastiko
aplankalu segta viela. Būklė gera. Gauta iš kun.
Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

Įriš t a. Kartono šoneliai dengti pilku kolenkoru, priešlapiai storo balto blizgančio popieriaus.
Būklė gera. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.

188. Zielinski, Bronisłau. Naujos įvadinės egzegetinės pastabos apie Viešpaties
Kristaus Kalno pamokslą pagal evangelistą
Luką. Roma 1963/64 / T. Bronislovas
Zielinskis, S. I. Vertė Kun. R. Macevičius
1967 m. Stakiuose.
[Be leidimo duomenų]. 42 lap. –
22,5 × 31 cm. – Mašinraštis. – Originalas.

191. Žmogus tarp dviejų priešingų
pasaulėžiūrų.
[Be leidimo duomenų]. [1], 103,
[1] lap. – 15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.

Įriš t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru. Priešlapiai storo žalio popieriaus. Būklė
gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–
2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

189. Žmogaus tikslas.
[Be leidimo duomenų]. [1], 177,
[1] lap. – 15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. –
Kalkinė kopija.
Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti mėlynu
kolenkoru, priešlapiai storo geltono popieriaus.
Pirmasis viršelis puoštas dviem geltonos spalvos
įžambiai kertančiomis linijomis. Būklė gera.
Knygoje įdėtas savadarbis fotoatvirukas, skirtas
Juozapo Vosyliaus kunigystės 25-mečiui minėti
(Gruzdžiai, 1974 08 19). Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje
2011 06 24.
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Į ra š a s : 4 (pieštuku; antr. lape).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapiai gero standaus balto popieriaus.
Bloko viršutinė dalis dažyta raudonai. Teksto
raštas ir įrišimas profesionalus. Iš turinio galima spręsti, kad autorius įgudęs rašyti, naudoti
literatūros nuorodas, diskutuoti. Knygos būklė
gera. Joje įdėtas spausdintinis lapelis: „Du muss
kämpfen, denn der Teufel ist imer angriffsbereit!
In dem Moment, da du nicht mehr kämpfen
willst, bist du verloren!“. Parašas: MB. Gauta iš
kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo
Šiluvoje 2011 06 24.

192. Žodžiai broliams.
[Be leidimo duomenų]. [1], 211 lap.,
[2] p. – 15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Lapo 4 ir 211 kitoje pusėje išspausdinti nenumeruoti tekstai. – Kriptonimai
(211 lapo kitoje pusėje): Ad M. D. G. et
BMW.

Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti pilku kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Būklė gera.
Knygoje įdėtas meniškai apipavidalintas lankstinys „Saugokime gyvybę“ (spausdintas Šiaulių
„Titnage“). Tekstas nukreiptas prieš abortus,
pasirašo Šiaulių miesto Katalikių moterų sąjunga
ir Šeimos centras. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

193. Žodžiai broliams. [D.] III. 1965 m.
[Be leidimo duomenų]. [1], 222 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Įrišt a . Kartono šoneliai dengti pilku kolenkoru, priešlapiai balto popieriaus. Teksto kokybė
prasta. Būklė gera. Gauta iš kun. Eduardo Simaškos (1909–2010) palikimo Šiluvoje 2011 06 24.

194. Žvilgsnis į gamtą ir materiją.
[Be leidimo duomenų]. [1], II, 114 lap. –
15 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.
Į ra š a s : 6 (raudonu tušinuku; antr. lape).
Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti faktūriniu
(grublėtu) rusvai pilku popieriumi, nugarėlė
apklijuota vyšninės spalvos kolenkoro juosta.
Priešlapiai storo žalio popieriaus. Būklė gera.
Ant nugarėlės užklijuota balto popieriaus juostelė su rašomąja mašinėle išspausdinta antrašte:
ŽVILGSNIS Į GAMTĄ. Gauta iš Raguvos
klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

2. Pasaulie tin ės kny g os
195. Brazaitis, Juozas. Vienų vieni.
Dvidešimt penkerių metų rezistencijoje. Į
Laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai ugdyti /
N. E. Sūduvis [Juozas Brazaitis].
[Be leidimo duomenų]. [2], 555 lap. –
14,5 × 21 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.

Įr i š t a . Kartono šoneliai dengti žaliu kolenkoru, priešlapiai storo faktūrinio popieriaus.
Viršutiniame viršelyje palei nugarėlę įspaustos
trys vertikalios giluminės nespalvotos linijos.
Būklė gera. Gauta iš Raguvos klebono Juozo
Janulio 2011 10 22.

196. Daco, Pierre. Modernioji psichologija arba Menas gyvenimą pradėti iš naujo.
V „A“ dalis I–V skyriai. Valia. 1960 Belgija.
[Be leidimo duomenų]. [1], 103 lap. –
15 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija.
Įriš t a. Kartono šoneliai dengti rudu kolenkoru, priešlapiai mėlyno popieriaus. Būklė gera.
Belgų psichoterapeuto Pjero Dako (Pierre
Daco) veikalo Les prodigieuses victoires de la
psychologie moderne pirmojo leidimo (1960)
fragmento vertimas. Ši knyga tapo bestseleriu –
išleista daugiau kaip 2 mln. egzempliorių tiražu.
Padovanojo Tomas Petreikis Vilniuje 2011 09 03.

197. Yla, Stasys. Žmonės ir žvėrys Dievų
miške. Kaceto pergyvenimai. [Atsiminimai].
Immaculata.
[Be leidimo duomenų]. [2], 521 lap. –
15 × 20,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija (kai kurie lapai – 490, 513 – originalai).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai žaliu
kolenkoru, priešlapiai storo balto popieriaus.
Tekstas išspausdintas labai ploname popieriuje.
Viršutinio viršelio dešinysis kampas su giluminiu
nespalvotu ornamento įspaudu. Būklė gera. Knyga pirmą kartą buvo išleista 1951 m. JAV. Gauta
iš Raguvos klebono Juozo Janulio 2011 10 22.

198. Jakštas, Petras. Mokyklos / P. Jakštas.
[Be leidimo duomenų]. [po 1983?].
129 lap. – 15,5 × 22 cm. – Autorinis ran245

kraštis. – Kserokopija. – Knyga be antr.
lapo. Aprašyta pagal prieštekstinę antraštę
ir viršelį.
Įrišta. Kartono šoneliai dengti juodu kolenkoru, priešlapis storo geltono popieriaus. Viršelyje
ir nugarėlėje šriftu įspausti aukso spalvos antraštiniai duomenys. Rankraštį greičiausiai kopijavo
ir Kaune įrišo Lietuvos žemės ūkio akademijos
docentas Mečislovas Treinys. Originalo likimas
nežinomas. Kopijos tekstas išspausdintas P. Jakšto pomirtinėje knygoje „Atsiminimų tėkmėje“
(2004). Pirkau iš P. Jakšto (1899–1988) palikimo
Šilutėje 2002 08 04.

199. Kaunas, Domas. Agluonėnai:
gyvenvietės istorijos metmenys (iki 1939).
Vilnius, 1984. 58 lap. – 21 × 30 cm. –
Mašinraštis. – Dauginta operatyviąja spauda. – Tiražas [53] egz. – Antr. lapą sukūrė
dail. Ieva Labutytė.
B r o š i ū r u o t a ir viela segta kartono viršeliuose. Keli egzemplioriai įrišti į kolenkoru
dengtus kartono viršelius. Tiražą gamino Respublikinės mokslinės techninės bibliotekos reprografijos skyrius, išlaidas apmokėjo Agluonėnuose
įsikūrusio „Jaunosios gvardijos“ kolūkio valdybos
pirmininkas A. Treigys, autorių įforminęs kaip
kūrybinių paslaugų teikėją. Leidinio tiražą pirmininkas padalijo kolūkio raštinės, apylinkės ir
mokyklos darbuotojams.

(blintu) viršuje ir apačioje, priešlapiai balto popieriaus. Būklė gera. Padovanojo Tomas Petreikis
2011 09 03.

201. [Rhesa, Martin Ludwig. Eilėraščiai
/ Sudarė, vertė iš vokiečių k., paaiškinimus parašė ir iliustravo Viktoras Katilius
(1910–1993)].
[Be leidimo duomenų]. [1980]. [30] p.:
iliustr. – 15 × 21,5 cm. – Rankraštis, piešiniai. – Originalas. – Knyga be antr. lapo.
Į ra š a s : Vakarų baltų žemės mylėtojui gerb.
Domui Kaunui bendrai kelionei aplink Kuršmares
prisiminti Rėzos palikimo vertėjas V. Katilius. Kaunas, 1980.VIII.23 (mėlynu tušinuku; priešlapyje).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti melsvai žalia
margo rašto drobe, priešlapiai balto popieriaus.
Būklė gera. Padovanojo rašytojas V. Katilius
1980 m. liepą įvykusiai kelionei po Kuršių
marias ir jų pakraščių kaimus prisiminti Kaune
1980 08 23.

202. Solženycin, Aleksandr. „IV. Melsvi
krantai“. [„Gulago archipelago“ 1-ojo tomo
dalies vertimas. Vertė Reškutėnų kunigas
Napoleonas Norkūnas?].
[Be leidimo duomenų]. 166–330 lap. –
15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė
kopija. – Veikalo dalis. Aprašyta pagal teksto
pradžią.

200. Pirmieji apsakymai. [10 apsakymų
rinkinys] / Jonas Dobilas.
[Be leidimo vietos ir leidėjo nuorodos].
1977. [1], 85 lap. – 15,5 × 21,5 cm. – Mašinraštis. – Kalkinė kopija.

Į ra š a s : SLŽ (pieštuku, priešlapyje).
Įrišta. Kartono šoneliai dengti tamsiai žaliu
kolenkoru, priešlapiai storo raudono popieriaus.
Nugarėlė ir viršelių viršutinės briaunos apdraskytos. Gauta iš Raguvos klebono Juozo Janulio
2011 10 22.

Į r i š t a . Kartono šoneliai dengti raudonu
kolenkoru su dviejų lygiagrečių linijų įspaudu

Įt ei kt a 2012 m. balandž i o mėn.
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