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Metmenys Dominyko Urbo biografijai

Literaturos verteju yra daug. Vie.

ni ju yra išverte svarbiu kuriniu, bet

nedaug, kiti - daug, bet mažareikšmiu.

Kai kas vertimo baruose dirbo epizo-
diškai ar verte iš vienos kurios nors

kalbos. Mažai yra tokiu, kurie vertimo

darba yra intensyviai dirbe visa arba

beveik visa gyvenima, verte iš dau-

gelio kalbu ir išverte kelias dešimtis

reikšmingu veikalu. Tarp pastaruju

verteju vienas žymiausiuju yra Domi.

nykas Urbas. Šiemet mineta 90-0ji jo

gimimo sukaktis. Mire jis 1996 m. rug-

pjucio 8 d., tesirges pora dienu.

Gyvenima jis pradejo 1908 m.

balandžio 28(15) d. Švaininku kaime,

Panevežio raj. Beje, to labai seno kai-

mo vardas figuruoja istorijos analuose,

nes pro ji amžiu gludumoje ne karta

buvo jsivefŽe j Lietuva kalavijuociai.
Dominykas turejo tris brolius ir pen-

kias seseris. Šeimoje buvo jaunelis.

.Tevas buvo vedes antrakart.

Dominykas mokesi Panevežio pir-

mojoje (berniuku) gimnazijoje. Dabar

ta mokykla vadinasi Juozo Balcikonio

gimnazija. Jos direktorius tada buvo

istorikas Jonas YC3s, 0 vicedirektorius

rašytojas Matas Grigonis. Mokslas

Dominykui sekesi: buvo gabus, pažan-

gus, gimnazijoje prasiverždavo i prie-

ki. Jau tada jis pradejo užrašineti

žodžius iš gyvosios kalbos bei tauto-

sakos kurinius. Gimnazija Dominykas

baige 1925 m. kartu su busimais žy-
miais žmonemis - istorikais Adolfu

Šapoka ir Paulium Šležu, miškininkais

Mykolu Jankausku ir Benediktu La-
banausku.

Mokesi dar Panevežio mokytoju

seminarijoje, kuria baige 1929 m. Da.

Iyvavo destytojo 2Oologo ir kraštoty-

rininko Jurgio Elisono jkurtos Tau-

totyros ir senienu rinkimo draugijos

veikloje. Toji draugija leido Metra.fti,

kurio vienas iš aktyviausiu bendra.

darbiu buvo Dominykas. Atotrukomis

jis padirbedavo Panevežio kraštotyros

muziejuje. Rinko senoves eksponatus.

Aprašinejo savo tarme. Eme rašineti j

laikraštj Panevežio balsas. Redagavo

gimnazijos moksleiviu laikrašte1j Per-

kuno vilycios.
Seminarijoje Dominykas ypac

pasižymejo kaip lietuviu kalbos mo.

kovas. Piešima destes Pranas Gied-
ravicius tuo laiku raše ir piešimo

vadovelius, nes lietuviu kalba ju tada
nebuvo. Taciau Giedravicius buvo

. mokesis caro valdymo laikais ru-'
siškose mokyklose, lietUViškai kalbejo

bei raše mastydamas rusiškai. T odel jo

parašytu vadoveliu kalba reikejo daug

taisyti. Giedraviciaus paprašytas jo

knygos ..Trumpas vadovelis akvareli-

ninkams megejams" (1928) rankrašcio

kalba suredagavo seminaristas Domi-

nykas Urbas.
Nuo 1929 m. vasaros apie metus

laiko jis dirbo Panevežio kraštotyros

muziejaus vedeju. Bet Dominyka labai

viliojo aukštojo mokslo horizontai.

1930 m. rudenj jis istojo mokytis j

Vytauto Didžiojo universiteto Huma-

nitariniu mokslu fakulteta. Studijavo
lietuviu, rusu ir lenku kalbas bei Ii.

teraturas, pedagogika. Universiteta
baige 1935 m.

Nemesdamasstudiju 1932-1933m.
dirbo Kauno miesto muziejuje, kuriam
tada vadovavo Eduardas Volteris,
destes ir universitete. Gabu studenta
profesorius Volteris greitai pastebejo
ir pakviete dirbti ijo vadovaujama mu-
zieju. Cia dirbdamas Dominykas da-
lyvavo Kauno pilies kasinejimuose -
daugiausia raše kasinejimo protokolus.

Profesoriui Volteriui imponavo ne tik

Dominyko darbšturnas, kruopštumas,

greita orientacija, bet ir gabumas

kalboms. .

Kai muziejuje nelikdavo lankytoju,

V olteris vaikšciodavo po muzieju ir

. dainuodavo latviu liaudies dainas, 0

jam baritonu pritardavo Dominykas.
Priimdamas užsienio svecius Volteris

dilžniausiai kalbedavo sUjais vokiškai,

kartais prancuziškai (kalbejo kiek

prasciau negu vokiškai), stipriau ka

pasakydavo rusiškai, 0 muziejaus sar-

ga, buvusi bajora, paerzindavo lenkiš-

kai. (Beje, niekada negalesime aplan-

kyti V olterio kapo. Jis buvo palaidotas

Kaune, Vytauto prospekte buvusiose

kapinese, bet jas pokariu okupantu

marionetems karštligiškai naikinant

V olterio kapas nebuvo perkeltas iPet-

rašiunu kapines, 0 sulygintas su žeme.)

Studijuodamas Dominykas buvo

aktyvus uždraustos ateitininku organi-

zacijos (j ja istojo dar besimokydamas

~mnazijoje)narys, nevengdavo kritiš-
taipasisakytipriešautoritarinj A. Sme-
IOnosrežima. Apie ta Dominyko veik-
la sužinojo Lietuvos saugumas ir
j!Jcvieteji j savo rumus. Kol ištarde,
Jailcekelias dienas uždaryta. Pasibai-

gustardymuijam saugume pasake, kad
byloskelti nera už ka, bet baiges uni-
versiteta jis negalesias gauti (kaip
nepatikimas)darbo valstybineje istai-
goje.

Pinigu vis !rUko,todeJ studijuoda-
masDominykas nuo 1932 m. pradejo
užsidirbti redaguodamas namuose
.Sakalo" leidyklos rankrašcius. Bet to
darboneteko; kai 1940 m. vasara Lie-
h1vaokupavo bolševikai; jie tu metu
rudeni ..Sakalo" leidykla nacionali-
zavo.Užsuredaguota spaudos lankajis
gaudavo 5 litus. Dominykas sureda-
gavo šiuos "Sakalo" leidinius: Petro
Cv~os romana ,'žeme maitintoja"
(1933; gavo literaturos premija) ir ap-
sakymu rinkini ,.Idsdienes istorijos"
(1938;gavoliteraturospremija), K. Bo-
rutos romana ,,Mediniai stebuklai"
(1938; gavo literaturos premija), No-
belio premijos laureates amerikieciu
rašytojos P.S. Buck romana "Geroji
žeme" (1935), L. Dargio žinyna "Pre-
kybine korespondencija" (1938) ir kt.

Studiju metais Dominykas isi-
trauke ir i vertimo darba. Per ..Sakalo"

leidykla jis susipažino sU vaiku lite-
raturos kureju, rašytoju Jonu Mickevi-
cium-Nord, kuris po Rusijos bolševiku
perversmo gyveno Kaune, bet raše
vien rusu kalba. Tiesa, nors ir prastai,
bet jau buvo pramokes ir lietuviškai.
Mickevicius-Nord atnešdavo savo

kuriniu rankrašcius i"Sakalo" leidykla
ir palikdavo sakydamas: ,)ums leng-
viau verteja rasti, todel palieku jusu
nuožiurai". "Sakalo" leidyklos direk-
toriaus Antano Kniukštos prikalbintas
Dominykas išverte bent kelias Micke-
viciaus.Nord knygas. Be to, išverte
medicinos profesoriaus Eberio Lan-
dau, gyvenusio Kaune, knyga ,,Mar-
cele ir gydytojas pasakoja" (1934;
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pasirašyta Dr. E.L. Kauko slapy-
vardžiu). Pirmaja šio veikalo dali
"Gydytojas pasakoja" (1932) išverte
ne Dominykas.

Pasipinigaudamas Dominykas pa-
raše drauge su istoriku Paulium Šležu
"Senuju amžiu istorija" (1936), skirta
aukštesniosioms gimnazijos klasems.
Šio vadovelio išejo ir antrasis leidimas
(1939), bet jos autoriais jau yra nu-
rodyti istorikas Antanas Kucinskas ir

D. Urbas. MatP. Šležasjau buvo mires

(1938),0 vadovelj butinai reikejo pri-

taikyti prie pasikeitusios programos.

Pakeitimus padare Dominykas, 0 Ku-

cinskas tik pateike pastabu, pareda-

gavo. Atsižvelgiant j pakoregavima ir j

tai, kad vadoveliui reikejo autoriaus

istoriko, ir buvo prirašytas A. Kucins-

kas (Kucas).

1937 ITI.Dominykas pradejo dirbti

Vytauto Didžiojo muziejaus Istorinia.



me skyriuje ir dirbo jame penkerius
metus. Niekas nebande jam sutrukdyti
ten dirbti. Taigi nors ir buvo Lietuvos
saugume ispetasdeljo veiklosateitinin-
ka organizacijoje galimu pasekmiu,
taciau faktiškai pasirode, jog tai buvo
tik fonnali poveikio priemone, pagas-
dinimas. Ketvirtajame dešimtmetyje
Dominykas placiai bendradarbiavo
katalikiškuose laikrašciuose ir žurna-

luose: Ateities spinduliuose, Ateityje,
Moteryje,Pavosaryje, Ryte,XX amžiu-

je, Židinyje, literaturos, meno ir kultu-
ros žurnale Dienovidyje ir kituose.

1942 m. panevežieciai pakviete
Dominyka dirbti Panevežio krašto-
tyros muziejaus vedeju. Pasiulyma jis
prieme, nes karo metu buvo svarbu
gyventi arciau teviškes, tevu (gaudavo
išju maisto ir kitokios paramos). Mu-
ziejus tada veike tarpukariu bankru-
tavusio banko patalpose. Tame mu-
ziejuje Dominykas irenge gamtos,
archeologijos, etnografijos turtingas
ekspozicijas. 1944 m. vasara sugrižus i
LietUvabolševikams, muziejaus patal-
pose isikure karo ligonine, patalpu
vidus buvo pertvarkytas, eksponatai
išgrobstyti, daug ju sunaikinta.

1943 m. Dominykas dalyvavo vli-
kininku regioniniame posedyje, ivyku-
siame Panevežyje. Jis nebuvo VLIKo
aktyvistas, 0 tik remejas, vienmintis.
Tas posedis vyko privaciame bute,
UŽJnaskuotaskaip puota. Dalyvavo
apie 60 asmenu.. .

1944 m. rudeni okupacine valdžia
atgaivino Panevežio mokytoju semi-
narija, nes mokytoju labai truko. Juk
1941 m. birželio menesi šimtus ju
ištreme i Sibira. Nemažai mokytoju
1944 m. vasara pasitrauke i Vakarus,
kiti jau 1944 m. pateko i sugrižusiu
okupantu kalejimus, nes buvo apkal-
tinti butais ir nebutais ryšiais su
hitlerininkais. Dar kiti mokytojai su-
grjžus bolševikams išejo i partizanus.
Panevežio mokytoju seminarijoje Do-
minykas pradejo mokytojauti nuo
pirmuju jos atkurimo dienu.

Pirmaja diena pasibaigus mokslo
metams Dominyka areštavo. Tardy-
dami cekistai daug klausinejo apie
mineta 1943 m. Panevežyje ivykusi
vlikininku pose.:ij ir Dominyko vaid-
meni jame. Dominykas neige savo
dalyvavimo politini pobudi. Sakesi
dalyvaves tik puotoje. Po keliu savai.
ciu ji perveže iš Panevežio i Utenos
kalejima. Mat enkavedistai norejo
Dominyka susieti su kiek anksciau
areštuoto Panevežio mokytoju semi-
narijos destytojo Broniaus Vaivados,
irgi perkelto iUtenos kalejima, byla. Ir
Vaivada, ir Urbas buvo dalyvave ana-
me vlikininka posedyje. Tai ir buvo
svarbiausias pagrindas juos susieti. Be
to, NKVD informatoriai buvo atkreipe
demesi, kad Vaivada ir Urbas moky-
toju seminarijoje pertrauka metu ei-
davo drauge parukyti. Iš tikruju jie
buvo p3Žistami nuo tarpukario laiku,
kai abu gyveno Kaune. Areštas grese ir
mokytoju seminarijos destytojui Jur-
giui Lebedžiui, Vaivados ir Urbo
biciuliui, taciau šis po draugu arešto
pajutes pavoju dingo iš Panevežio ir
taip išsigelbejo.

B. Vaivada buvo Lietuvos avia-

cijos majoras. Strasburo (Prancuzija)
universitete buvo gaves inžinieriaus
geofiziko diploma. Iki pirmojo soviet-
mecio dirbo Kaune lakunu ir meteoro-
logijos stoties viršininku. Paraše va-
doveli ,,Aeronautine me.teorologija"
(1931). Olg1pave Lietuva .bolševikai
jau 1940m. vasara atleidoji iš pareigu,
o jo šeima atsidure gatveje, nes rusu
kariškiai užeme buta. Todel tu metu
rudenUis išvyko mokytojauti i Utenos
gimnazija. Deste matematika, fizika,
kosmografija. 1941 m. birželio menesi
Vaivadu šeima liko neištremta, nes
Utenoje netUrejo buto, todel buvo nei-

registruota. 1944 m. liepos menesio
prailžioje per karo veiksmus Utena ir
Vaivadu butas sudege.

1945 m. pradžioje Vaivada drauge
su J. Lebedžiu persikele iš Utenos
gyventi i Panevea Eme destyti Pane-

vežio mokytoju seminarijoje. Bet p
keliu menesiu buvo suimtas. Cekista ~
išaiškino, kad jis hitlermeciu ikii~
Utenoje pogrindine "Kestucio" olga_
nizacija ir jai vadovavo. Ta olganiza.
cija tese savo veikla ir sugrižus bol_

ševikams: turejo kelis šimtus nariu
tarp kuriu nemažai buvo Utenos gim:
nazijos mokytoju. Kaupe ginklus
leido pogrindini laikrašteli. 1944 rr:.
rudeni Vaivada instruktavo Saldutiš-
kio apylinkese (Utenos raj.) veikusius
antibolševikinius partizanu burius.

Tuo metu, kai buvo tardomi Vai.

vada ir Urbas, cekistai triuškino ,.Kes.
tucio" organizacija. Jos nariai vienas

po kito buvo areštuoti, kai kurie ju
spejo išeiti partizanauti. Iš Utenos
kalejimo Vaivada išgabeno i Vilniu ir
1946 m. sušaude. Turbut jo kaulai guli
Tuskulenu žemeje.

Dominyka po 9 menesiu kalinimo
paleido, nes enkavedistams nepavyko
sukurpti jam bylos. 1946 m. gegužes
menesi Urbai persikele gyventi iVii.
niu. Netrukus Dominykas pradejo
dirbti Lietuviu kalbos institute, Di-
džiojo lietuviu kalbos žodyno redak-
cijoje. Norejosi ramybes, taciau jos
nebuvo niekur. Visur šniukštinejo
enkavedistai. Urbai tuolaik gyveno
Užupyje, vienaaukšciame name. Do.
minykas pastebejo, kad ten vakarais
palangemis slampineja ir stoviniuoja
NKVD sekliai.

Nerami()s dienos buvo ir Žodyno
redakcijoje. Nesaugus buvo ne istaigos
vadovai, ne ju pavaldiniai. Okupantu
tarnai ypac sujudo, kai 1947 m. išejoiš
spaudos Lietuviu kalbos žodyno ant-
rasis tomas. Už neutralia, neideologi-
zuota to Žodyno leksika pateko i karšta

pirtj, užsitrauke didele valdžios nema-
lone Lietuviu kalbos instituto direk-
torius profesorius J. Balcikonis, vado-
vaves ir instituto padaliniui -Lietuviu
kalbos žodyno redakcijai. Neišvenge
priekaištu tada ne vienas redakcijos
darbuotojas. KiekveliauŽodynoredak-
cijos mokslinis bendradarbis A. Dilys

~Ujuo Dominykas dirbo tame paciame
I1mbaryje) buvo suimtas ir atsidure

gulage. o profesorius J:Balcikonis bu-
fOapjuodintas ir išvytas. Susidorojima
SUBalcikoniu okupanto statytiniai

pridenge širma: jie 1952 m. sujunge iki
101atskirai veikusius Lietuviu kalbos

ir Lietuviu literaturos institutus i vie-

II! istaiga, 0 jos direktorium paskyre
~ Korsaka. Del to Balcikonis neteko

Lietuviu kalbos instituto direktoriaus

pareigu.
Lietuviu kalbos žodyno redak-

cijoje Dominykas dirbo jaunesniuoju
moksliniu bendradarbiu. Gaudavo

atlyginimo 79 rublius. Kad galetu iš-

~ikyti šeima, reikejo papildomu paja-

III\!.Todel Dominykas pradejo dirbti
dar ir Grožines literaturos vertimu

sektoriuje. Juolab kad niekas nereika-
lavo sedeti leidyklos patalpose, 0 tik -
pa~ darba. Pradejo nuo redaga-

vimo darbu. Antai tam dave naujai
suredaguoti J. Švaisto-Balciuno 1929-

1930 m. išleista F. Dostojevskio roma-

na "Nusikaltimas ir bausme" (d. 1-6).

Dominykui ji suredagavus vertimas

tiek pasikeite, kad buvo sunku atpa-
žinti. Tasai vertimas pasidare jau dau-

giau Urbo negu Švaisto. Kadangi

rašytojas 1. Švaistas tuomet buvo pa-

sitraukes i Vakarus, tad vertejo pavar-
de tame 1947 m. išleistame dvitomyje

nenurodyta.

1951 m. iš Lietuviu kalbos žodyno

redakcijos Dominykas perejo dirbti i

Grožines literaturos leidykla etatiniu
redaktorium. Taciau ir cia, kaip ir visur

tada Lietuvoje, atmosfera buvo kraupi;

buvo suimti leidyklos vadovas Valys

Drazdauskas, vertimu sektoriaus vede-

jas Kazys Jankauskas, vertejai Vincas
Bazilevicius ir Edvardas Viskanta.

Idomus Dominyko ir Juozo Urbšio

kurybinis bendradarbiavimas. Jiedu

buvo susitare redaguoti vienas kito

vertimus iš prancuzu kalbos. Leidykla

ju nora mielai patenkino, nes tai gerino

vertimu lygi. Dominykui teko reda-
guoti šiuos Urbšio verstus veikalus:

G. Flaubert romanus ,,Ponia Bovari"
(1958) ir ,)ausmu ugdymas" (1959).
Sugrižes iš sovietinio gulago, Urbšys
kuri laika buvo persona non grata.
Todel ,,Ponios Bovari" vertima leidyk-
lai iteike Sofija Ciurlioniene. Urbšio
paprašyta, ji fiktyviai pasiraše to
romano verteja, gavo honorara irvisaji
perdave komunistu ujamam Urbšiui.
Taip pat Dominykas suredagavo Url>-
šio išversta R. Rolland'o apysaka
,,Kola Brenjonas" (1966).

Didele yra ir Dominyko išverstu
veikalu rietuve. Jis mokejo daugeli
kalbu - prancuzu, vokieciu, rusu, len-

ku, latviu, jidiš, rusu ir baltarusiu. Do-
minykas praturtino lietUviškajalektura
daugelio pasaulio klasiku kurini\!
vertimais: Ii.K. Ande~eno, H. de Bal-
zaco, A. CechO'lo, G. de Maupa-
ssant'o, M. Maeterlincko, Molier'o,
A. Ostrovskio, W.S. Reymonto, Šo-
lom-Aleichemo, L. Tojstojaus, E. Zola
ir kitu. Pajege išversti net prancuzu
r3ŠytojoF. RabeIais romana "Gargan-
tiua ir Pantagriuelis" (1970), kurio
specifinis žodynas atbaidydavo kitus
vertejus.

Sovietmeciu teatru veikla prižiure-
jo Kulturos ministerijos Meno reikalu
valdyba, kuri parupindavo teatralams
ir repertuara. Tos valdybos užsakymu
Dominykas išverte keliasdešimt sce-
nos veikalu (kai kurie ju ne nebuvo
išspausdinti). Dar reikia prideti daug
pjesiu saviveildai, leliu teatrui, kurias
jis išverte tUometiniu Liaudies meno
rumu užsakymu.

Grožines literaturos leidyklos pa-
vedimuDominykas 1951 m. vadovavo
jaunuju etatiniu verteju seminarui.
Kolegos ta seminara humoristiškai
vadino "Urbo darželiu". Kantriai,
atidžiai, su meile Dominykas moke
redagavimo ir vertimo igudžiu. Kale i
galvas, kad meninio vertimo darbas
nera mechaniškas vienos kalbos žo-

džiu pakeitimas kitos kalbos žodžiais.
Tai esas kurybinis procesas. Redakto-
riui bei vertejui reikia didelio .pasiren-
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gimo - žiniu, išmanymo, sugebejimo.
Seminarui pasibaigusDominykas dau-
geli metu ugde jaunuosius vertejus
skatinimu ir kritika, patarimais, atsa-
kymais i klausimus. Taip Dominykas
kure lietuviška vertimo mokykla, pa-
dejo jai gerus pamatus. Jam rupinantis
išaugo visa plejada kurybingu, produk.
tyviu verteju - Adllmas Druktenis,
Valdas Petrauskas, Stasys Sabonis,
Vytautas Visoekas ir kiti.

Kiek veliau Vilniaus partineje ino-
kykloje buvo sudaryta specialistu
grupe (J. Kabelka, Ch. Lemchenas ir
D. Urbas)vertejudarbuipagerinti. Ten
Dominykas skaite vertimo teorijos,
te,KsIologijoskursus, vadovavo reda.
g~vimo ir vertimopratimarns. Be to,jis
deste ivairiuose kursuose, skaite pa-
skaitas, pranešimus, konsultavo.

Tuo tarpu funkcionieriaineapkente
Dominyko, leidyklosvadovams nuolat
prikaišiodavo del jam suteikto esa
per didelio vaidmens. J. Baltušis ir
A. Churginas skunde Dominyka kul.
turos ministrui J. Banaiciui. Taciau

Banaitis skundu nepaise. nes buvo
geras p3Žistamas su Dominyku nuo
studiju metu.

Dominykas padejoparengti S. Dau-
kanto, G. Petkevicaites-Bites, D. Poš-
kos, S. Pšibiliauskienes-Lazdynu Pe-
ledos, S. Staneviciaus, M. Valanciaus,
Žemaites raštus. Periodikoje jis pa-
skelbe straipsniu meninio vertimo,
kalbos kulturos klausimais. Paraše

atsiminimu. Paskutiniu gyvenimo de-
šimtmeciu dar parenge Martyno Maž-
vydo raštu žodyna (išleistas 1997 me-
tais, minint lietuviškos knygos 450
metu jubilieju).

Dominykas puikiai mokejo savo
tarme, nemažai liaudies kalbos turtu
jis panaudojo versdamas literaturos
kurinius. Tuo praturtino musu ben-
drine kalba. Jo žodis visada buvo
taikliai parinktas, vaizdingas, nenu-
devetas, jo sakinys nepriekaištingai
sutvarkytas, kiekvienas žodis padetas
i savo vieta.
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Literaturos, spaudos, kulturos isto-
rijai svarbi Dominyko korespondenei-
ja. Jau dirbdamas ..Sakalo"leidyldoje,
jis susipažino su daugeliu meno, moks-
lo, kulturos, visuomenes veikeju. Buvo
paprastas, kolegu gerbiamas. Todel
jsigijo nemažai biciuliu. Kai kurie
Dominyko draugai 1944 m. vasara
pasitrauke i Vakarus. Prasidejo su jais
susirašinejimas, tesesis maždaug 50
metu, iki pat Dominyko mirties. Susi-
rašinejo su Amerikoje atsidurusiais
rašytojais Anlanu Vaiciulaiciu, Ber-
nardu Brazdžioniu, diplomatu Stasiu
Antanu Backiu, tautosakininku Jonu
Baliu, visuomenininku bei žurnalistu
Juozu Broniurn Laucka, Anglijoje - su

rašytoju, žurnalistu Kazimieru Barenu,

Švedijoje - su etnografu, žurnalistu
Juozu Lingiu, Prancuzijoje - su ra-
šytoja Ugne Karvelis ir kitais.

Taip placiai susirašineti su užsie-
nieciais buvo labai drasu, rizikinga.
Juk kiekviena siunciama i užsie1Uir iš
ten ateinanti laiška kontroliavo, ati-
džiai skaite sovietinio saugumo dar-
buotojai. Bolševikai paniškai bijojo,
kad nebutu per laiškus perduodama
teisinga informacija apie padetj šalyje.
Be to, slaptai skaitydami laiškus, ce-
kistai išsiaiškindavo "liaudies prie-
šus". Del neatsargiai laiške parašytu
žodžiu ne vienas yra skaudžiai nuken-
tejes. Labai itartinas cekislams galejo
buti, sakykim, Dominyko susirašine.
jimas su J.B. Laucka, buvusiu .ilga-
tneciu ."Amerikos balso" pranešeju.
Nemažai Dominykas korespondavo ir
su Lietuvoje gyvenanciais biciuliais. 0
artimiausias Dominyko biciulis Vil-
niuje buvo literaturos tyrinetojas J. Le-
bedys.

Dominyko Urbo palikimas didelis
bei ivairus. Jis kure nuo mokymosi
Panevežio mokytoju seminarijoje iki
paskutiniu gyvenimo dienu. . .


