








AKADEMIKO  AUGUSTINO  JANULAICIO
RANKRA§TINIS  PALIKIMAS

Augustinas   Janu]aitis    (1878-1950)  -teisininkas,   istorikas,   tei-
ses   n?okslu   daktaras,   Lietuvos   TSR   MA   akademikas,   darb§tus   ir
epergingas   Zmogus.   Jaunysteje   aktyviai   isitraukes   i   politini   gyve-
nlm?  kaip  Lietuvo:  socialdemokratq  partijos  narys,  nemazai  nuvei-
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tl!ju  kursu,  kurie  veliaq  p.eraugo  i  universitet?,  isteigimu,  Valstybi-
nes   archeologij.9s   komlsljos   darbu,    Lietuviu   mokslo    draugijos    ir
Lietuv.9s   draugljos   Tautng   S?jungai   remti   veikla,   Lietuvos   istorijos
draugijo.s   isteigimu,   „Praeities"   bei   VDU   Teising    fakulteto    darbng
redagavimu.   Ilgus   metus   jis   dirbo   pedagogini   darb?,-deste   uni-
ve.rsitete   Lietuvos   teises   istorij?   ir   Lietuvos   istorij?.   Ta€iau   reik5-
mingiausias  A.  Janulai6io  veiklos  baras  buvo  mokslinis   darbas.  Jis
para§e   monografijng   ir   straipsnii!,   paremtng   pirmining   §altining   nagri-
nejimu.

A.  Janulaitis  paliko  gausng  asmens  archyv?,  kuri  jo  Zmona  Elena
Janulaitiene  per  duktere€i?,  filologijos  in.  dr.  Meile  Luksiene  1967m.
perdave   Lietuvos   TSR   MA   Centrines   bibliotekos   Rankras€iu   sky-
riui.   Veliau   kelet?   kartu   fondas   buv_o   pildomas    (1969,   1976,   1978,
1981   in.),  01984  in.  ji  dar  papilde  sunus  Kestutis  Janulaitis.

1979  in.  fond?,  pazymet?  numeriu  F  267,  pradejo  tvarkyti  D.  La-
banauskiene.   1981-1985  in.  tvarke  ir  medziag?  susistemino  J.  Va-
]uzyte.

A.   Janulai€io   fond?   sudaro   3958   saugojimo   vienetai-1504-
1968   in.   rankra§€iai,   ma§inras€iai,   nuotraukos,   spaudiniai   lietuvilj,
rusu,  vokie€it!,  pranctizt!,  anglt!,  lotynng  kalbomis.

Si   gaTsi   archyvine   medziaga   sugrupuota   i   15   skyring   dalykine-
chronologine-abeceline  tvarka.  Didzi?j?  fondo  dali  sudaro  A.  Janu-
lai€io   mokslines,   juridines   ir  visuomenines   veiklos   dokumentai,   li-
kusi? -kolekcija  ir kitu  autoriu  darbai.

Smulkiau  apzvelgsime  medziag?  pagal  skyrius.

Persona]ija  (sign.I-131)

A.  Janulai€io  asmens  dokumentng  nera  gausu:  jo  krik§to  metrikng
i§ra§as,  Rygos  Nikolajaus  vardo  gimnazijos  atestato  nuorasai,  mo-
kymosi  Maskvos  ir  Berno  universitetuose  dokumentai,  leidimai  vesti
bylas:   .prisiekusio   advokato   pazymejimai,   paskyrimo   Lietuvos   vy-
riausiojo   tribunolo   nariu   ir  pirmininku   ra§tai,   profesoriaus   liudiji-
mai,  teising  mokslH   daktaro   laipsnio  suteikimo   ra§to   nuorasas,   Lie-
tuvos  TSR  MA  nario  pazymejiTai,  Lietuving  mokslo  draugijos  nario
bilietai,   Valstybines   archeologijos   komisijos   pirmininko   liudijimas,
darbo  bibliotekose  ir  archyvuose  dokumentai.   Yra   keletas  A.  Janu-
lai€io   autobiografiji!,   uzra§ng   knygeles,   Berne   klausytq   paskaitng   uZ-
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rasai,   kvietimai   i   ivairius   renginius,   nemazas   pluostas   tlkiniu   do-
kumentng ~ kvitng   ir   saskaitng.   Skyring   uzbaigia   A.   Janulai€io   mirties
liudijimas.

Korespondencija  (132-1081)

Korespondencija   plati  ir  ivairi.   Nemaza  jos   dali   sudaro   susira-
§inejimas   A.   Janulai€io. vedamu   teismo   bylu   reikalais,   kita   dalis
apima   mokslini   darba   ir   medziagos   rinkima,   visuomenine   veikla.

Jo  paties  ra§ytu  lai§ku  i§like  nedaug:  M..  Bren§teinui,  P.  Bugai-
liskiui,  P.  Karazijai,  F.  Klimenkai,  E.  Remeriui,  M.  Remeriui,  A.  Sa-
P°kA£.i I.a:|ft¥€uftj£Mr.aFerbd§i:ngeefi'iJ. zzy£#d:£z::e}£[a  ir  |ietuviu  moksli-oO

ninkL±,  kultnros  ir visuomenes veikejng:  Z.  Aleksa-Angarietis   (1911  in.;
11ai§kas),  J.  Avizonis   (1926-1932;  2),  J.  Baltru§aitis   (1908-1935;
10),I.  Bar§€akas   (1932;   1),  J.  Basanavi€ius   (1909-1920;   10),  J.  Bi-
lianas   (1902-1904;   54)1,  M.   Birziska   (1918~1943;   4);  V.   Birziska
(1934-1935;  3),  F.  Bortkevi€iene  (1925;  2),  M.  Bren§teinas   (1909-
1930;  6),  A.   Bruozis   (1913~1928;  .17),   P.   Bugaili5kis   (1914-1937;
41),  Butku  Juze   (1921;   1),  V.   Cepinskis   (1919;.1),   S.   Ciurlioniene-
Kymantaite    (1936;    1),   J.   Deveikyte-Navakiene    (1932-1939;    12),
P.   Galaune   (1921-1924;   15);   L.   Gira   (1921;   1),   M.   Y€as    (1912-
1915;   2),   Z.   Ivinskis    (1933;   4),   J.   Jablonskis    (1912;    I),   K.   Jab-
lonskis(  1930;  1),  K. Jasiukaitis  (1908-1923;  17),I. Jonyna.:  (1922-
1950;   9),  Jovaras   (1908;   5),  A.  Jucys   (1931;   2),   P.   Karazlja   (1931;
+         in     T7____:I_     zina7      1ooo.    O\      F      Kir€a     /1927:     1L    P.    Klimas

\J,    u],   \J\JY\^L|^|J     -\+_\,_-,I,    IL,^

T.   Karazija    (1927-1929;    2),  `F.   `Kir§a    (1927;    1),    P.    Klimas
15~1939;  22),  P.  Klimenka   (1929~1948;  47),  S.  Kotas   (1929-~       ,                       zir`^o       1n07.      1A\

1

(   915~1939;   zz),   L'.   r\11menKa   \it74u~i7Ti7,   I,,,   u.   L`v,uu    \.___
1939;    10),    A.    Kur§aitis     (1911;    I),    P.    Leonas     (1908-1937;    14),
H.  Lovmianskis   (1937;  I),  J.  Miliauskas-Miglovara   (1923;  2),  J.  Pa-
jaujis   (1929-1933;  29),  H.  Paskevi€ius   (1935-1937;  5),  G.  Petke-
vi€aite-Bite   (1909-1939;  3),  P.  Peto   (Petot)   (1931;  I),  J.  Priudom.o
(Prudhommeaux)     (1926;    4),   E.   Remeris    (1921;    I),   M.    Remerls
(1913~1943;  48),  P.  Rim§a   (1908-1938;  8),  A.  Smetona   (1923;   1),
8.   Sruoga   (1921-1945;  6),  A.   Sapoka   (1931-1932;   18),  J.   Saulys
(1915-1931;   2),   S.   Simkus    (1919;   I),  J.   Slitipas   (1912-1939;   4),
J.  Totoraitis   (1921-1929;  3),  M.  Urb§ien6,   (1930-1933;  25),  J.  Va-
balas-Gudaitis   (1945;   2),   L.  Vaineikis   (1907~1935;   17),  A.  Varnas
(1913-1923;  3), A. Venclova  (1945;  1), A. Veryha-Darevskis  (1943-
1946;  3),  Vydtinas   (1932-1933;  2),  A.  Vienuolis-Zukauskas   (1939~._.^      ^`        A       17   1_1_.______     /1nlQ.1\       I      \Jnl+fit.ie     /1ql2-1937:     1La+\J,   `J],    V  J\^-\\|^`J_   \J\ -,,-

1940;   2),   A.   Voldemaras    (-i9-l-§;   '1),   E.   Volteris    (1912-1937;
T.   Vrublevskis     (1910~1923;    2),    M.   Zaunitlte     (1902-1903;
A.  Zmuidzinavi€ius   (1912;   1).

Monografijos  (1082-1115)

Fonde  saugomi  reiksmingng  A.  Janulai6io   darbng  rankra§€iai`,  ku-
ring  vieni  publikuoti,  o  kiti  ir  liko  rankra56iais.   IS  publikuotng   darbng
---- / __

I   Plg.:    Biliflnas   J.    Rastai.  V.,1981.  T.  3.  473  p.
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rankra§€iu   reikettf   pamineti:   „Enejas   Silvius   de   Piccolomini.   Jero-
nimas  Pragi§kis",  „Lietuvos  bajorai"   (darbo  dalis),  „Mikalojus  Ake-
laitis",  „Mikalojaus  Akelai€io  lai§kai",  „Simanas  Daukantas.  Jo  gy-
venimas,  darbai  ir  vargai",  „Uznemune  po  Prtisais   (1795-1807)",
„Vyriausiasis  Lietuvos  Tribunolas  XVI-XVIII",  „Zydai  Lietuvoje" 2
Darbu  „Didzioji  Lietuvos  kunigaik§tija  ir  jos  konstitucija   (1812  in.) ".
(1942),   „Lietuvos    institucijos"    (1945),   „Moksline    Lietuvos   teises
istorijos  literattira"   (I  d.,1946),  „Politiniai  ivykiai  Lietuvoje XVIII a.
pab.  ir  XIX  a.  pradzioje"   (1944),  „Senosios  Lietuvos  teises  §altiniai
ir  jt2  istorija"   (1947),  „Vakarinit!  1ietuvit£  XIV  a.  teisynas   (De  Jurae
Prutenorum) ",  „Zamoiskio teisynas ir jo Zlugimas  (1776-1780 in.) "-
tik  apmatai,  juodras€iai.  Yra  nepublikuotu  monografiju,  kurios  ion-
do paveldetojng  pageidavimu  tyrejams  bus  pateiktos  tik po  1989  metu.

Straipsniai  (1116-1232)

A.   Janulaitis   parase   daug   straipsniu   apie   lietuviu   visuomenes
ir   kulttiros   veikejus.    Fonde   saugomi    rankra§€iai    straipsning    apie
M.   Akelaiti,   S.   Daukant?,  A.   Jucevi6it!,   K.   Kalinausk?,   A.   Macke-
vi€ii!,   T.   Narbut?,   K.   Nezabitauski,   K.   Praniauskaite,   J.   Rupeika,
Z.   Sierakauska.   Yra   pluo§tas   straipsnii!   Lietuvos   istorijos   ir  teises
istorijos  klausimais:  „Juodieji  broliai  Kraziuose",  „Keletas  Zinit2  apie
1831   in:   revoliucij?   Siauliu  paviete",   „Kestutis   ir   katalikt!   tikyba",
„Lietuvit!  statuto  istorija",  „Lietuvos  valstie€ing  kovos  del  laisves  ir
Zemes",   „Raudonieji   ir   Baltieji   Lietuvoje   1863-1864   in.",   „Seno-
sios   Lietuvos  teises   §altiniai   ir  jt!   istorija",   „Tarpvalstybine  teise",
„1863-1864  in.  sukilimas  Lietuvoje",  „Vilniaus  studentai  ir  1863  in.

iTZ;]i=a]S;`66 #.ki:t±jt?S     Rtimng     Teismas      (Reichskammergericht)

Paskaitos, prane§imai,  kalbos, mokymo programos
(1233-1293)

Tai -A. Janulai€io pranesimng  ir paskaitl2,  skaitytu  Lietuviu moks-
lo   draugijoje,   tarptautiniuose   istorikt!   kongresuose,   Auk§tuosiuose
karininkt!   kursuose  ir  kitur,   tekstai   bei   pastabos.   1§  ju   reikett!  pa-
mineti:   „IS   S.   Daukanto   gyvenimo   ir   darbu    (Daukanto   lai§kai   i
T..  Narbuta) ",  „Lietuvos-Anglijos  santykiai  istorijoje",  „Bajoru  sa-
vivalda   Lietuvoje  ir   Pabalteje  XIX   amz."   (skaityta   I   Pabaltijo   is-
torikt!  kongrese  Rygoje  1937  in.),  „Baudziavu  naikinimas  Lietuvoje"
(skaityta   tarpt.   istorikt!   kongrese   Citiriche   1938   in.),   „Paskaitos   i§
Lietuvos  istorijos",  „Kestutis".

Destydamas  universitete,  A.  Janulaitis   sudare   Lietuvos   istorijos
ir  Lietuvos teises  istorijos  mokymosi  programas.

2  Plg.:    Augustinas    Janulaitis     (1878-1950).    Bibliografija.    V.,     1972.    68    p.
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Vertimai, tautosaka  (1294~1323)

Dauguma  fonde  saugomng  vertimng  A.  Janulaitis  i§verte   1917  in.,
btidamas  vokie€ing  koncentracijos  stovykloje:  N.  Gogolio  „Revizoring",
H.  Heines  „15  religijos  ir  filosofijos  istorijos  Vokietijoje   (1834  in.)"
ir  „Kelione  i  Harca",  H.  Hejermanso  drama  „Viltis",  H.  Ibseno  „Ro-
mersholm?",   K.   Markso   „Samdytini   darba   ir   kapitala",   F.   Silerio
„Klasta  ir  meile",  Sveglerio  „Trumpa  filosofijos  istorija".

Nemazas   pluo§tas  yra  A.   Janulai5io   surinktos  tautosakos-lie-
tuviu  liaudies  dainu,  misliu,  pasaku.  Tarp  jt2-ir  publikuotas  „Ma-
1avenu  dainu" 3  rinkinys.

Mokslo darbu recenzijos  (1324-1336)

Jng   keletas:   M.   Banevi€iaus.,   J.   Baldausko,   J.   Jak§to,   Mil€iaus
disertaciju   ivertinimai,   atsilieplmai   apie   8.   Cesnio,   K.   Jablonskio,
P.  Pakarklio,  A.  Veryhos-Darevskio  darbus.

Medziaga mokslo darbams  (1337-1517)

Kad  parasytng  minetus   mokslo   darbus,  A.  Janulaitis   isstudijavvo
daug  archyviniu  dokumentu  bei  literattlros.  Fonde  susidare  nemazas
pluostas   nuora5i2,   israsL±,   fotokopiji±.   Tai   duomenys   apie   M.   Ake-
laiti,  I.  Danilavi€iu,  S.  Daukant?,  L.  Jucevi€iu,  J.  Miliauska-Miglo-
var?,  K.  Nezabitauski   (fotokopijos  i§  Lenku  bibliotekos   Paryziuje),
D.   Po§k?,  taip  pat  medziaga,   aplmanti  Lietuvos  istorij?  nuo  kovq
su  kryziuo€iais   laikng  iki  XX  a.  vidurio.  Cia  raslme  I aktu,   surinktu
monografijai   apie   Kestuti,   Lietuvos   teises   istorijai,   Siauliu   ekono-
mijos   istorijai,   studijai   apie   Lietuvos   bajorus,   apie  baudziava   Lie-
tuvoje   XVI~XIX   a.,    1794,    1831    ir    1864   in.   sukilimus   Lietuvoje?
Mazaja   Lietuv?.   Saugoma   gaus.i   medziaga   P.   K.   Karpio   knygai
„Die   Grenzen   des   Litauertums   in   Ostpreussen".   Yra  Vilniaus   ge-
neralgubernattiros   archyvo,  Vilniaus  viesojo   knygyno,   Siauling   eko-
nomijos   archyvo   dokumentng    (1732-1863)    nuora§it,   duomenng,   su-
rinktu  Lenku  bibliotekoje  Paryziuje  ir  Lenku  knygyne  Rapersvilyje
bei  ivairit!  istorines  literataros  sara§u.

Juridine veikla  (1518-2567)

Juridine  veikla   A.   Janulaitis   pradejo   1907   in.   advokato   darbu,
veliau   dirbo   Vyriausiajame   tribunole   juriskonsultu.   Su   §ia   veikla
susije  ivairtls  istaigu  ra§tai,  istatyrpp  projektai,  Vyriausiojo  tribuno-
1o   prane5imai   apie  paskyrim?   gyne]u,   teismng   §aukimai.   Yra   teises
terminu  Zodynelio  projektas,  Pirmo]o  Pabaltijo  valstybiu  teisininku
kongreso    (1931)    dokumentai,   A.   Janulai6io   vestu   bylu   sara§ai.  i.r
pa€iu   bylu   dokumentai.   Didele  ]ng   dali   sudaro   1907-1944   in.   civi----__

3  Mitteilungen   der   litauischen   literarischen   Gesellschaft.    1898.   8.   4.   H.   23.
S.  433-459.
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lines  ir  baudziamosios  bylos  del  Zemes,  pinigu,  vagys€iu,  padegimu,
sumu§imu.  Tarp  ju  yra  ir  pla6iai  nuskambejusios  K.  0lsausko  bylos
dokumentu.  Yra  bylu,  susijusiu  su  politiniais  ivykiais   Lietuvoje.   Is-
torikus    galetu    sudominti    lietuviu    draudziamosios   spaudos   byla
(1895-1898),   1905-1907   in.   revoliucijos   dalyviu   bylos,   K`laipedos
pu€istu  byla   (1925),  Taurages   sukileliu  byla   (1929),   A.  Voldemaroi
bylos   (1934)   dokumentai,  Suvalkijos  valstie€iu  streiko   (1936)   bylos
kaltinamasis  aktas,  asmenu,  kaltinamu  komunistine  veikla,  bylu  do-
kumentai.

Darbas  Kauno ir Vilniaus universitetuose,  Lietuvos  TSR
Mokslng Akademijoje  (2568-2785)

Susikaupe   daug   dokumentu,   susijusiu   su   A.   Janulai€io   veikla
steigiant  Auk§tuosius  kursus  Kaune  ir  juos  perorganizuojant  i  uni-
versiteta,   su   darbu  Kauno   ir  Vilniaus  universitetuose  bei   Lietuvos
TSR  MA:   regulaminai   ir  statutai,  paskaitu  tvarkara§€iai,   studentu,
laikiusing  teises  istorijos  ir  Lietuvos  istorijos  egzaminus,  sara§ai  bei
Teising  fakulteto  studentu   1930-1938  in.   sarasai,  istaigu  rastai,   fa-
kulteto   leidining  sara§ai,  mokymo  programos,   Pabaltijo   §aliu   istori-
jos  konferencijos  Rygoje  medziaga   (1937),  VIII  tarptautinio   istori-
jos   kongreso   Cidriche   medziaga   (1937-1939),   Lietuvos   TSR   MA
ra§tas  apie  A.  Janulai€io  isrinkima  tikruoju  nariu,  jo   darbo  akade-
mijoje   ataskaitos,  bendradarbiavimo   su  redakcijomis   ir  leidyklomis
dokumentai.

Visuomenine veikla  (2786-2851, 3875-3954)

A.  Janulaitis  aktyviai   dalyvavo  visuomenineje  veikloje.  Apie  tai
kalba   i§like   Lietuving   mokslo   draugijos   nariu   sara§ai,   susirinkimu
programos   ir   protokolai,   paskaitu   sara§ai,   komisijos   vadoveliams
leisti   dokumentai,   Lietuviu   ir   Baltarusiu   draugiju   nukentejusiems
del   karo   §elpti   ataskaitos,   susirinkimu   protokolai,   Valstybines   ar-
cheologijos  komisijos  dokumentai,  Lietuvos  istorijos  draugijos  pose-
dziu  protokolai,   pareiskimai   priimti   i   draugijos   narius,   „Praeities"
leidimo  finansiniai  dokumentai,  Vilniaus  lietuviu  susivienijimo  „Rti-
ta"   bibliotekos   knygu   s?ragas,   Lietuvos   draugijos   Tautu   Sajungai
remti  dokumentai.

Medziaga apie A. Janulaitj  (2852-2858)

Sis  negausia  medziaga  sudaro  i§karpos  is  spaudos -recenzijos
apie  monografijas  „Simanas  Daukantas"  ir  „Ignas  Danilavi€ius  Lie-
tuvos   bei  jos  teises   istorikas",   straipsniai   ir  Zinutes   apie  A.  Janu-
1ai6io   atleidima   is  Vyriausiojo  tribunolo  ir  ekskursij?  i   Stokholma;
Veronikos  Janulaitytes-Alseikienes  atsiminimai  apie  Berne  vykusius
gin€us  su  J.  Sauliu,  V.  Kapsuku  ir V.  Didziulyte.
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Fotografijos  (2859-2892)

Nemazame  fotografiju  pluo§te  saugomos  ne  tik  paties  A.  Janu-
1ai€io  ir  jo  artimuju,  bet  ir  to  meto  daugelio  visuomenes  ir  kulttiro.s
veikejng  portretai   bei   grupines   nuotraukos.   Cia   rasime  J.   Basanavi-
€iu,  J.   Bilitin?   su  J.   Bilitiniene,   M.   Birzi§ka,   V.   Birzi§ka,   S.   Ciur-
lioliiene-Kymantaite,  P.  Galaune,  L.  Gir?,  K.  Glinski,  V.  Gryba  prie
lipdomos   S.   Daukanto   skulpttiros   paminklui   Papileje,  J.  Jablonski,
K.   Jablonski,   V.   Kreve,   A.   Kri§eiukaiti,   P.    Leona,   V.   Mykolaiti-
Putina,  G.   PetkeviEaite-Bite,   K.   Petrauska,  M.   Remeri,   8.   Sruoga,
J.   Slitipa,  A.  Vanitinaite-Kubertavi€iene,  Vaizganta,  A.  Vienuoli-Zu-
kausk?,  E.  Volteri,  A.  Zmuidzinavi€iu,  G.  Landsbergi-Zemkalni,  bal-
tarusil2  ra§ytoj?  A.   Pa§kevi€-Ciotk?.   Yra  keletas  vinje€iu:   Aukstt!ju
karininku  kursu  Artilerijos  skyriaus  I   laida   (1923-1925),   Lietuvos
universiteto  Teisiu  fak.  I  ir  11  laidos   (1924-1925).

Kolekcija  (2893-3537)

A.  Janulaitis  sukaupe  nemaz?  XVI-XX  a.  dokumentt!  kolekcija.
Beveik  puss  feodalinio  laikotarpio  rankra§6ii2  sudaro  Lietuvos  evan-
geliku   reformatt!    (Vilniaus,   Griezes,   Kedainiu,    Svedasu,    Siluvos,
Naugarduko)  baznytiniu  Zemes valdu  dokumentai,  inventoriai  (evan-
gelikams  priklausanEiu   namt!  Vilniuje,  Vilniaus   evangeliku  bazny-
€ios   sidabriniu   daiktu   XIX   a.   s?ragas,   Svedast!   dvaro   ir   miestelio
1686  in.   bei   bazny€ios   su   klebonija   1778   in.   smulktis   inventoriai),
Vilniaus   ir   Kedainiu   sinodu   nutarimu   knygos    (1611-1774),   bylu
del  bazny€iu  uZpuolimt!  ir  nuniokojimu  dokumentai   (Vilniaus  evan-
geliku  reformatu  bazny€ios  byla  su  Vilniaus  akademijos  studentais
1591   in.   ir   kt.),   evangeliku   reformatu   teises   ir   sauguma   ginantys
rastai.   Likusi?   feodalinio   laikotarpio   rankra§6iu   dali   sudaro   kitu
baznytiniu  valdu  bei   dvaru   dokumeiitai:   bylinejimosi   del   Zemes   ir
pinigu„  Zemes  nuomos  ir  pardavimo  rastai,  valstie€iu  reviziniai  sa.-
ra§ai   (Auk§tadvaris,  Ausbikavis,   Bereza,   Bielica,   Birzai,   Cerlionial,
Dovalgonis,  Gardinas,  Jatviskas,  Kelme,  Kra§tai,   Lyduvenai,  Maks-
va,   Mongirdu   Merkine,   Pajtiris,   Panemuniai,   Teneniai,   Tytuvenai,
Zirovi€iai   ir  kt.),  A.   Bogusienes,   S.   Cizo,   K.   Gerlicienes,   S.   Gorec-
kienes,   I.   Marcha€o,   R.   Mle6kienes,   K.   Radvilaites-Glebavi€ienes,
8.   Sapiegos   ir   kt.   testamentai,   fundacijos   bazny€ioms    (Varnioniu
1644   in.,   Vilniaus   bazilijonu   noviciatui   1653   in.).   Tarp   ju   yra   se-
niausi   kolekcijos   rankra§€iai ~ 1504~1517  in.   Betygalos   bazny€ios
§v.   Onos   altoriaus   isteigimo   dokumentai,   1516  in.   Betygalos   privi-
legijos   nuora§as.   Cia   rasime   ir   jau   publikuotus   Prtisijos   valdovu
isakymus  Prtlsijoje  gyvenantiems  lietuviams   (1589-1799)4.  Yra  do-
kumentu„  susijusiu  su Radvilomis,  Sapiegomis, M.  Giedrai€iu, S. Dau-
kantu,  L.  Jucevi€iumi,  A.  ir  J.  Ju§komis,   K.  Nezabitauskiu,  M.  Va-
1an€iumi,   J.   Miliausku-Miglovara,   J.   Basanavi€iumi,   J.   Bilitinu.   IS

'

_             _      _                                          _    __

4  Prtisijos   valdzios   gromatos,   pagraudenimai   ir  apsakymai   lietuviams  valstie-
€iams.  V.,   1960.  668  p.
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politinius   ivykius   atspindin6iu   dokumentu   reiketu   pamineti   spaus-
dintu   dokumentu   rinkini   apie   LDK  bajoru   konfederacijos   kara   su
etmonu   K.   Sapiega   (1700),   Lietuvos  tautines   auk§5iausiosios   tary-
bos  deputatu  lai§ka  generolui  majorui  A.  Vaitkevi6iui   (1794),  spaus-
dinta  caro  Nikolajaus  I  manifests  del  sukilimo  Lenkijoje  slopinimo
(1831.I.27)    bei   Siauliu   pav.   Laikinosios   vyriausybes   izdo   skyriaus
finansinius   dokumentus    (1831),   caro   valdzios   ra§tus   del   baudzia-
vos  panaikinimo   (1854-1862)   bei   spausdintus  Vietinius   nuostatus
del  baudziavos  panaikinimo  vakarinese  gubernijose   (1861.11.19),  ra§-
tus   del   1863  in.   sukilimo   dalyving  turto  sekvestravimo,  vokie6iL2   ko-
lonizacijos   byl3    (1917-1918),   Lietuvos   sutartis   su   Vokietija    del
karo   nuostoliu   likvidavimo    (1918-1922)    bei   bylos   del   Vokietijos
parduotng   mi§kng   1918   in.   dokumentus,   sutartis   su   Lenkija,   Rusija,
Latvija,   Lenkijos   karo   ministerijos   ir  Vilniaus   kariniu   daliu   susi-
ra§inejima   (1928-1939).  Su  kulttiriniu  gyvenimu  susije  Svietimo  ir
laikra§€ing   leidybos   reikalai:    prasymas    Kaulio   gubernatoriui    leisti
atidaryti   Siauliuose   nemokama   vakarine  mokykla    (1906),   Vilniaus
gubernatoriaus  leidimas  J.   Pleiriui  leisti  laikrasti  „Pirmyn"   (1907),
korespondencija   Svietimo   komisijai   i§   ivairiu   Lietuvos   vietu   apie
gimnaziju  bei  pradedamuju  tikio  mokyklu  padeti   (1918),  nei§ai§kin-
tu   asmenu  teises   istorijos   uzra§ai   (XIX   a.),   eilera§€iai,   tautosakos
rinkinys    (1851).   Kolekcija   uzbaigia   spaudiniai:   bro§itiros,   laikra§-
6iai,  LSDP,  Bundo  ir  kt.  burzuazining  partiju  bei  LKP  atsi§aukimai.
Yra   Mazeikiu   apskr.   senoves   pazinimo   megeju   kuopos   laikras€io
„Praeitis"   du  numeriai   (1927),   dienras5io   „Vilniaus  Zinios"   (1908)
numeriai,   kuriuose   i§spausdinti   atsiminimai   apie  J.   Bilitina   bei   jo
apsakymai,   Zemaites   „Baudziavos   atminimas",    „Litovskij    kurjer"
(1932)    numeris,   skirtas    Lietuvos    didziojo     kunigaik§6io     Kestu6io
550-osioms  mirimo  metinems  pazymeti.

Kiti  autoriai  (3538-3873)

Medziag?  sudaro  korespondencija,  monografijos,  straipsniai,  pa-
.skaitos,   apsakymai   ir   eileras€iai,   diplominiai   darbai.   Koresponden-
cijoje  rasime  M.  Akelai6io,  J.   Bilitino,  M.   Bren§teino,   S.  Daukanto,
V.  Mickevi€iaus-Kapsuko,  J.  Ma€io-Keksto,  J.  Miliausko-Miglovaros,
J\/i.  Valan6iaus,  J.  Vienozinskio  autografus,  J.  Danilavi€iaus   1815-
1830  in.  Iai§ku  J.  Leleveliui,  K.  Nezabitauskio  ir  J.  Slitipo  lai§ku  bei
jiems  rasytl±  1aisku  nuorasus.   Kitu   autoriu   darbai-tai  J.   Bilitino
straipsniai,  apsakymai  ir  eileras6iai,  J.  Damijonaitienes   atsiminimai
apie  lietuviu  gimnazistu  spektakli  Siauliuose   1900  in.,  A.  Daugeli§-
kio,   P.   Leono,  J.   Slitipo  ir  kt.   straipsniai,   skirti   laikra§€io   „Au§ra"
40-osioms   ir   50-osioms   metinems,   J.   Deveikytes-Navakienes   Pary-
Ziaus   bibliotekose   surinkta   medziaga   Lietuvos   istorijai,   P.   Galau-
nes  straipsnis  apie  lituanistinius  rankra§6ius   Paryziaus   Lenku  bib-
1iotekoje,   V.   Gostauto   para§yta   trumpa    M.   Akelai5io     biografija
(1890),   H.   Heines   eilera§€iai,  versti   8.   Sruogos,   F.   Kir§os,   L.   Gi-
ros   ir   M.   Vaitkaus,   M.   Gri§kevi€iaus   darbas   „Siauliu   ekonomijos
kadatai  skobniniu  gerybiu   (dvaru)   istoriskas  apra§ymas. . ."   (1850),
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Z.    Ivinskio   paskaita    „Lietuvos   prekybiniai    santykiai   su   uzsieniu
XVI   amziuje. . .",   K.  Jasiukai€io   dramos   „Alkani   Zmones"   rankras-
tis,  Jovaro   eiliu   rinkinelio   „Sirdies   balsai"   autografas.   P.   K.   Kar-
pio   monografija   „Die   Grenzen   des   Litauertums   in   Ostpreussen",,
P.   Klimenkos  monografijos   „Mindaugas"  V-VIII   skyriu  vertimai,
P.  Leono  teises  istorijos  paskaitos,  J.  Matuso  straipsniai  „Rusu  pra-
dzios  mokykla  Lietuvoje  po  Lenkme€io   (1863)"  ir  „Zygimantas  K`es-
tutaitis",  J.  Miliausko-Miglovaros  eiliu  autografas   (1893),  K.  Neza-
bitauskio   darbu   nuorasai   ir   fotokopijos,   D.   Pezos-Palionio   eilera§-
€iai,   S.   Paulausko   atsiminimai   apie   1927   in.   sukilima   Taurageje,
S.   Stanevi€iaus   autografas-pastabos   apie   K.   Nezabitauskio   dar-
bus,   J.   Miliausko-Miglovaros   i§leistas   A.    Strazdo    eilii!     rinkinys
(1884),   L.  Vaineikio   autografai -korespondencijos   „tJkininko"   re-
dakcijai,   E.   Volterio   straipsniai.   Yra   keletas   Lietuvos   istorijos   ir
teises   istorijos   diplomining   darbng:   8.   Bu§ackio   „Teisiniai   Livonijos
santykiai  su  Lietuva  nuo  Torno  taikos  iki  Kettlerio  mirties   (1466-
1578) ", J.  Deveikytes  „IS  Kauno  gyvenimo  (1662-1673 in.) ",  S. Gird-
vainytes  „Lietuvos  izdo  komisija.  1765-1794  in.", V.  Jurgu€io  „Vals-
tie€iu  kiemas.  Skirtines  Zemes  nuosavybes  teise  Lietuvoje  baudziava
panaikinus",   P.   Kesitino   „1812   metais   ikurtoji   Lietuvos   Didziosios
Kunigaik§tystes  Laikinoji  valdzia  ir  jos  administracija",  A.  Platerio
„Lietuvos  ir  Kur§o  teisiniai  santykiai  iki  XVIII  a.  pabaigos",  L.  Sa-
btino  „Lietuvos  izdo  tribunolas   (1613-1764)"  ir  kt.

Gausus   ir   ivairus   A.   Janulai6io   rankra§tinis   palikimas   turetu
sudominti   ivairing   sri€iu   specialistus,   o   ypa6   istorikus,   teisininkus,
filologus.

Jtirate  V a I u i y t e


