Periodiniai leidiniai lietuvių kalba1
1823-1940

A
1.

ABC : informacinis dienraštis. – Kaunas, 1933-1934.

2.

Abstinentų takai : Mėnesinis Alytaus at[eitinin]kų abstinentų sekcijos. – Alytus, 1925. –
Šapirografuotas rankraštis, piešiniai.

3.

Ač-Ič-Eč : Aušros gimnazijos moksleivių karikatūrų laikraštis. – [Kaunas], [1927]. –
Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

4.

Advento sargas : laikr. Septintos dienos adventistų parapijų auklėjimui. – Kaunas, 1931?-1935. – Išsp.
rotat. 1932-1935.

5.

Aidai : L[ietuvių] M[oksleivių] T[autininkų Draugovės] „Jaunoji Lietuva“ Švėkšnos ratelio
rankraštis. – Švėkšna, 1929. – Šapirografuotas rankraštis, piešiniai.

6.

Aidas : mėn. laikr. – Waterbury (Conn.), 1911-1912.

7.

Aidas : mokytojų kursų slaptas laikr. – Kaunas, 1916.

8.

Aidas : Amerikos darbininkų apšvietos draugijos organas. – Cleveland, 1923-1931.

9.

Aidas : Žagarės „Saulės“ [draugijos] 2-jų metų mokytojų kursų sporto „Aido“ kuopelės
mėnesinis laikraštėlis. – Žagarė, 1924-1926. – Šapirografuotas rankraštis, piešiniai.

10.

Aidas : Vilniaus lietuvių laikraštis. – Vilnius, 1938-1939. – Vietoje konfiskuotų numerių išl.
papildomi numeriai, pažymėti raide a.

11.

Aidutis : Šv. Kazimiero akad. sodaliečių laikr. Amerikoj. – Chicago (Ill.), 1933-1938? – Išsp.
rotat.

12.

Aisčių devynetas : neperiod. moksleivių mintreiškis. – Tauragė, 1933. – Išsp. šapirogr.

13.

Aistros : pirmasis lietuvių magazinas. – Kaunas, 1931, 1933.

14.

Aitvaras : lavinimosi laikraštėlis. – [Kaunas], 1921. – Išsp. šapirogr.

15.

Aitvaras : mėnesinės satyros žurnalas. – Kaunas, 1927-1928.

16.

Akademikas : [iliustruotas dvisavaitinis akademinis kultūros žurnalas]. – Kaunas, 19331939, 1993, 1995.

17.

Akėčios : iliustruotas pastumdėlių kompanijos organas. – [Kaunas], 1922. –
Šapirografuotas rankraštis, piešiniai.

18.

Akis : visuomenės, kultūros ir politikos laikr. – Kaunas, 1931-1932.

19.

Aklųjų dalia. – Kaunas, 1932-1939.

20.

Akstinas : Ežerėnų švietimo-kultūros draugijos organas. – Ežerėnai (Zarasai), [1920]. –
Šapirografuotas rankraštis.
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21.

Aktyvas. – [Kaunas], 1940.

22.

Alaušo varpas : Rokiškio kan. Tumo-Vaižganto gimnazijos Literatų Būrelio leidinys. –
Rokiškis, 1937. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

23.

Alfa : „Aušros“ gimn. meno d-jos literatūros žurn. – Kaunas, 1926-1928. – Išsp. šapirogr.

24.

Alfa et Omega : „Aušros“ gimnazijos moksleivių meno draugijos organas : „Aušros“
gimnazijos moksleivių meno draugijos literatūros žurnalas. – Kaunas, 1922-1927. –
Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

25.

Alio : Ryšių bataliono karių sieninis laikraštis. – [Kaunas], 1936. – Mašinraštis, rankraštis,
piešiniai.

26.

Alytaus dzyvas : sav. laikr. Alytaus m. ir a. ekon. ir visuom. reikalams. – Alytus, 19311932.

27.

Alywų lapai iš Žemės amžino pakajaus : [laikraštis]. – [Priekulė, 1891-1893, [1928]-1932.

28.

Alywu lapas : skiriamas naminei pasiuntinystei : [laikraštis]. – Tilžė (Tilsit), 1922.

29.

Alksnyno lepšis : jaunųjų ateitininkų leidžiamas. – Telšiai, 1921. – Šapirografuotas
rankraštis, iliustr.

30.

Amatininkas : lietuvių amatininkų savaitinis laikraštis, leidžiamas drauge su „Verslu“. – Kaunas,
1934-1940.

31.

Amerika : Amerikos lietuvių katalikų visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo savaitraštis. –
Brooklyn (N.Y.), 1933-1951.

32.

Amerikos Lietuva : [„Lietuvos“ priedas]. – Chicago (Ill.), 1914-1915.

33.

Amerikos lietuvaitė. – McKees Rocks (Pa), 1913.

34.

Amerikos lietuvis : sav. laikr. – Worcester (Mass), 1907, 1912-1955. – Antr. taip pat angl.
– Kai kurie numeriai išl. dviem dalimis.

35.

Amerikos lietuvių vaizbos buto žinios : [žurnalas]. – Boston (Mass.), 1925.

36.

Amerikos žinios = American news : [laikraštis]. – Chicago (Ill.), 1910-1911.

37.

Amžių aidas : vienkart. leid. – Vilnius, 1925.

38.

Anga : Šiaulių mokytojų seminarijos „Jaunosios Lietuvos“ ratelio laikraštėlis. – Šiauliai,
1929. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

39.

Angelas sargas : blaivių lietuvių katalikų vaikų mėnesinis laikraštėlis. – Kaunas, 1922-1923.

40.

Anykščių parapija: [Marijonų mėn. laikr]. – Anykščiai, 1938-1940.

41.

Antanas Smetona : vienkart. leid. – [Kaunas], 1934.

42.

Antradienio 10 centų : vienkart. leid. – Kaunas, 1934.

43.

Antradienio paštas : vienkart. leid. – Kaunas, 1934.

44.

Antradienio žinios : vienkart. leid. – Kaunas, 1934.

45.

Antras žodis : skiriamas demokratinei minčiai atstovauti : vienkart. politikos, ekonomikos ir
literatūros leid. – Kaunas, 1928.

46.

Apsišvietimas = Self education : Amerikos darbininkų apšvietos draugijos organas : mėnesinis
žurnalas. – Cleveland (Ohio), 1923-1924.

47.

Apšvieta : literaturos ir mokslo menesinis laikrasztis : [žurnalas]. – Tilžė ; Plymouth (Pa.),
1892-1893.

48.

Apžvalga : pačių liet. leidž. laikr. – Klaipėda, 1911-1914.

49.

Apžvalga : mėnesinis lietuvių socialistų sąjungos reikalams skiriamas biuletenis. –
Philadelphia (Pa.), 1918.

50.

Apžvalga : politikos, ūkio, ekonomijos ir literatūros savaitraštis. – Kaunas, 1927.

51.

Apžvalga. – Londonas, 1935-1936. – Antr. taip pat angl. – Išsp. rotat.

52.

Apžvalga : [laikraštis]. – Kaunas, 1935-1940.

53.

Aras : Raseinių ateitininkų kuopos rankraštėlis : [laikraštėlis]. – Raseiniai, 1922-1927. –
Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

54.

Aras : Viekšnių vid. mokyklos „Literatūros“ mėgėjų laikraštėlis. – Viekšniai, [tarp 19131943]. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

55.

Aras : Žeimelio skautų neperiodinis leidinys. – Žeimelis, 1924. – Šapirografuotas rankraštis,
iliustr.

56.

Argentinos aidas : tautiškos minties dvisavaitinis laikraštis. – Berisso, 1935.

57.

Argentinos lietuvių balsas. – Buenos Aires, 1927-1929.

58.

Argus : juokų ir karikatūrų [periodinis] laikraštis : [laikraštėlis]. – S.l., [tarp 1913-1943]. –
Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

59.

Artileristas. – A. Panemunė (Kaunas), 1926-1927. – Išsp. rotat.

60.

Artojas : ūkio, pramonijos ir prekybos išimamas skyrius. – Marijampolė, 1909-1914, 19281931.

61.

Artojas = The Plaugher : mokslo, literatūros ir satyros mėnesinis laikraštis : [žurnalas]. –
Cleveland (Oh.), 1920-1925.

62.

Artojas : žemės ūkio, koperacijos, literatūros ir visuomenės mėnesinis. – Pasvalys, 19241926.

63.

Artojaus šaltinis : [žurnalas]. – Seinai, 1911.

64.

Artojėlis : Mažeikių a. Jaunųjų ūkininkų ratelių laikr. – Mažeikiai, 1936. – Išsp. rotat.

65.

Artojų patarėjas : bežemių, mažažemių ir vidutinių ūkininkų laikraštis. – Kaunas, 1922-1923.

66.

Artūras : [Kauno valst. teatro darbuotojų laikraštėlis]. – Kaunas, 1924. – Šapirografuotas
rankraštis.

67.

Arų keliais : moksleivių ateitininkų Kauno r. leid. – Kaunas, 1933.

68.

Aš esu visur : iš pasaulinės spaudos : politikos, meno, ūkio, mokslo mėnesinis žurnalas. –
Kaunas, 1935.

69.

Aš ir Jūs : mėnesinis populiarus nuotykių žurnalas. – Kaunas, 1931-1932.

70.

Atbalsiai : vienkart. leid. – Vilnius, 1938.

71.

Atbalsis : [Panevėžio moksleivių „Aušrinės“ pasekėjų laikraštėlis. – Panevėžys], 1915-1916. – Rankr.

72.

Ateities aidai. – Kaunas, B.m. – Išsp. šapirogr.

73.

Ateities aidai : [Marijampolės moksleivių ateitininkų raj. neperiodinis laikraštėlis]. –
Marijampolė, 1921-1938. – Šapirografuotas rankraštis, mašinraštis, hektografuotas mašinraštis,
iliustr.

74.

Ateities aukuras : Šiaulių Mokytojų Seminarijos mokinių laikrašrėlis. – Šiauliai, 1920?-1925.–
Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

75.

Ateities keliai : Kybartų ateitininkų kuopos laikraštėlis. – Kybartai, 1926. – Šapirografuotas
rankraštis.

76.

Ateities kelias : Mėnesinis Jurbarko Ateitininkų laikraštis. – Jurbarkas, 1929. – Šapirografuotas
rankraštis.

77.

Ateities kelias : Kauno „Pavasario“ aukštesn. komercijos mokyklos moksleivių ateitininkų
vienkartinis leidinys. – Kaunas, 1934. – Šapirografuotas rankraštis.

78.

Ateities rytai : Prienų ateitininkų organas. – Prienai, 1921-1923. – Šapirografuotas rankraštis.

79.

Ateities rytai. – [Vilkaviškis], 1933. – Išsp. rotat.

80.

Ateities rytas : Šiaulių moksleivių eucharistininkų neperiodinis laikraštėlis. – Šiauliai, 1928. –
Šapirografuotas rankraštis.

81.

Ateities saulutė : Naumiesčio ateitininkų laikraštėlis. – Naumiestis, 1924. –
Šapirografuotas rankraštis.

82.

Ateities spinduliai : literatūros, mokslo ir visuomenės mėnesinis moksleivių laikraštis :
[žurnalas]. – Petrapilis, 1916-1918.

83.

Ateities spinduliai : jaunesniųjų moksleivių mėnesinis žurnalas. – Kaunas, 1930-1940.

84.

Ateities spindulys : mėnesinis Seinų „Žiburio“ gimnazijos moksleivių ateitininkų kuopos
rankraštis. – Lazdijai, 1921-1923 – Šapirografuotas rankraštis.

85.

Ateities viltis : Dotnuvos L.K.M. ateitininkų laikraštėlis. – Dotnuva, 1923. – Šapirografuotas
rankraštis.

86.

Ateities žiedai : Vilkaviškio ateitininkų kuopos mėnesinis laikraštėlis. – Vilkaviškis, 1921 –
Šapirografuotas rankraštis.

87.

Ateities žiedas : Šiaulių ateitininkų kuopos laikraštis. – Šiauliai, 1925. – Šapirografuotas
rankraštis, iliustr.

88.

Ateitininkų idėjos : Joniškio ateitininkų laikraštėlis. – Joniškis, 1927. – Šapirografuotas rankraštis.

89.

Ateitis : nemokamas priedas prie „Draugijos“ … n-rio. – Kaunas, 1911-1940.

90.

Ateitis : vienkart. leid. Vyt. Endziulaičiui atminti. – Kaunas, 1919.

91.

Ateitis : sukaktuvinis sąs. : [vienkart. leid.]. – Kaunas, 1920.

92.

Ateitis : 1910-1925 II jubil. kongreso sąs. : [vienkart. leid.]. – Kaunas, 1925.

93.

Ateitis. – Boston, 1914.

94.

Atgarsiai. – Kaunas, B.m. – Išsp. rotat.

95.

Atgarsiai : vienkartinis leidinys. – Vilnius, 1937.

96.

Atgimimas = The Regeneration : dvisavaitinis apšvietos, mokslo ir literatūros žurnalas su
paveikslais : [laikraštis]. – Lawrence (Mass.), 1917-1918.

97.

Atgimimas : periodinis laikraštis dvasinei kultūrai kelti : [žurnalas]. – Šiauliai, 1923-1924.

98. Athenaeum : Ephemerides Humanarum Disciplinarum Theologico-Philosophicae Facultatis in
Vytauti Magni Universitate : kalbos, literatūros, istorijos ir geografijos žurnalas. – Kaunas,
1930-1938
99. Atošvaistė : Mažeikių valdžios gimnazijos mokinių laikraštėlis. – Mažeikiai, 1935-1940. –

Šapirografuotas mašinraštis, rotat. mašinr., iliustr.
100.Atspindžiai : paveiksluotas mėnesinis laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas, 1920-1923.
101. Atvanga : [žurnalas]. – Varniai, 1930.
102. Atžala : Linkuvos L.K.M. ateitininkų kuopos laikraštėlis. – Linkuva, 1923-1932. –

Šapirografuotas, hektografuotas rankraštis, iliustr.
103. Atžala : Raseinių atžalininkų laikraštėlis. – Raseiniai, 1921-1924 – Šapirografuotas rankraštis,

iliustr.
104.Atžala = Sprout : mėnesinis, bepartyviškas laikraštis : [žurnalas]. – Shenandoah ( Pa.), 19291932.
105. Atžala : Šilalės valstybinės progimnazijos literatūros-meno būrelio laikraštis. – Šilalė, 1938. –

Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
106. Atžalėlė : Raseinių atžalėlininkų laikraštėlis. – Raseiniai, 1922. – Šapirografuotas rankraštis,

iliustr.
107. Atžalos : Naumiesčio vidurinės mokyklos mokinių periodinis laikraštėlis. – Naumiestis, 1925. –

Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
108. Atžalos žiedas : neperiodinis Linkuvos gimnazijos jaunesniųjų moksleivių katalikų leidinys. –

Linkuva, 1935. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
109.Audra : [Kauno] „Aušros“ gimnazijos moksleivių laikraštėlis. – [Kaunas], 1927. –
Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
110.Audra : dvisavaitinis nepartinis žurnalas visiems. – Klaipėda, 1932.
111. Aukso keliais : iliustruotas savaitraštis. – Kaunas, 1935.
112. Aukso spinduliai : Linkuvos valst. gimn. R.L.B. neperiod. leid. – Linkuva. 1939. – Išsp. rotat.

113.Aukščiau, greičiau, toliau : Vilniaus sportininkų leid. – Vilnius, 1939.
114.Aukštaičių žemė : iliustr. tautiškos minties Aukštaičių krašto savaitr. – Ukmergė, 1937.
115.Aukštaitis : nepartinis aukštaičių laikraštis. – Panevėžys, 1933.
116.Aukštyn : Kretingos Pranciškonų priv[atinės] gimnazijos religinio auklėjimo būrelio leidinys.
– Kretinga, 1939.
117.Aukštyn širdys : vienkartinis [Telšių] eucharistininkų leidinys. – Telšiai, 1932. –
Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
118. Aukuras : [L.M.G. komiteto prieglaudos auklėtinių laikraštėlis]. – [Kaunas, 1913-1943]. –

Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
119. Aukuras : L.M.T. „Jaunosios Lietuvos“ Biržų gimnazijos ratelio neperiodinis laikraštėlis. –

Biržai, 1929. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

120.Aurora : politikos, visuomenės mokslų ir literatūros revoliucinis laikraštis. – Kaunas, 1932.
121.Aušra : liet. studentų laikraštėlis. – Maskva, 1880-1881. – Išsp. šapirogr.
122.Auszra : laikraštis išleidžiamas Lietuvos mylėtojų. – Ragainė, 1883-1886.
123. Aušra : broliams lietuvininkams ant naudos ir pamokslo dukart per nedėlę išleidžiama. – Tilžė (Tilsit),

1896-1899.
124.Aušra : dvisavaitinis iliustruotas laikraštis, skiriamas darbo žmonėms. – Vilnius, 1911-1915,
1919.
125. Aušra : politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis. – Kaunas, 1931-1932.

126.Aušrelė : neperiodinis laikraštėlis Pasvalio jaunimo draugijos „Vairas“. – Pasvalys, 1922.
127. Aušrelė : Tauragės apskr. Naumiesčio aušrininkų laikraštis. – Naumiestis, 1924. –

Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
128. Aušrelė : „Vilniaus rytojaus“ priedas vaikams. – Vilnius, 1932-1937.
129. Aušrelė : „Aušros“ mergaičių gimn. ateitininkų kuopos leidinėlis. – Kaunas, 1933. – Išsp. rotat.
130. Aušrelė : Biržų m. „Aušros“ pradžios mokyklos mokinių sieninis laikraštis. – Biržai, 1939-l940. –

Mašinraščio II kopija.
131.Aušrinė : „Lietuvos žinių“ priedas. – Vilnius, 1910-1914, 1917, 1919-1926, 1931-1933.
132. Aušrinė : lietuvių moterų mėnesinis žurnalas. – Worcester (Mass.), 1918-1919.

133.Aušrinė : socialistinės moksleivijos laikraštis. – Marijampolė, 1920.
134. Aušrininkas : Studentų socialistų aušrininkų draugijos laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas, 1928.
135. Aušros aidai : Jurbarko [„Saulės“ gimnazijos] moksleivių ateitininkų Literatūros [sekcijos]

mėnesinis laikraštėlis. – Jurbarkas, 1926. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
136. Aušros rasa : mėnesinis mergaičių ateitininkių laikraštėlis. – S.l., 1926. – Šapirografuotas

rankraštis, iliustr.
137. Aušros spinduliai : Alytaus aušrininkų laikraštėlis. – Alytus, 1921-1922. – Šapirografuotas rankraštis,

iliustr.
138.Aušros vartai : neperiod. Lietuvių tremtinių sielovados leid. – Disburgas, 1940.
139.

Auszros zwaigzdeles spindulei. – Klaipėda, 1903-1904.

140.

Ave Maria : nemokamas „Lurdo“ priedas bendradarbiams. – [Petrašiūnai], 1938-1940.

141.

Ąžuolėlis : Anykščių skautų ir skaučių mėnesinis laikraštėlis. – Anykščiai, 1922. –
Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

B
142. Baisi telegrama : sav. „Spaktyvos“ biul. – Kaunas, 1928.
143. Bakūžė : Lietuvos visuomenės, kultūros ir ekonomijos savaitinis laikraštis. – Kapčiamiestis, 1924.
144. Bakūžės viltis : Rokiškio gimnazijos moksleivių ateitininkų kuopos laikraštėlis. – Rokiškis, 1919-

1925. – Rankr. orig., šapirografuotas rankraštis, iliustr.

145.Balandis : Šiaulių I-osios [skautų] „Vytauto“ d-vės juokų ir satyrų savaitinis bei dvisavaitinis
laikraštėlis. – Šiauliai, 1929. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
146.Balandis : Melagių susivienijimo organas : [laikraštis]. – Šiauliai, 1933-1934.
147. Balandis-Balandis! : ekstra ordinariškas leidinys : [laikraštis]. – Kaunas, 1940.

148.Balsas : Argentinos lietuvių savaitraštis. – Buenos Aires, 1928.
149.Balsas : darbininkų ir kaimo biednuomenės dvisavaitinis laikraštis. – Tilžė (Tilsit), 1928-1933.
150.Balsas : mėnesinis visuomenės, politikos ir švietimosi laikraštis. – Vilnius, [1910]-1911.
151.Balsas : Panevėžio apygardos balsas. – Panevėžys, 1928-1929.
152.Baltasis erelis : mokslo, politikos, mažažemių ir bežemių mėn. laikr. – B.v, 1897, 1911-1912.
153. Baltijas ūnija = L'Union Baltique : Bulletin.– Riga, 1933.

154.Baltijas valšu mātes un bērna aizsardzības komitejas biļetens = Bulletin des Komitees für
Mutter- und Kinderschutz in den Baltischen Staaten = Balti riikide ema- ja lapsekaitse komitee
bülleten = Pabaltijos valstybių motinos ir vaiko apginimui komiteto biuletenis. – Riga, 1929.
155.Baltijos aidas : nepart. visuomenės laikr. – Klaipėda, 1931-1932.
156.Baltijos almanachas – Балтийский альманах. – Kaunas, 1923-1925, 1928-1929, 1937.
157. Baltijos apžvalga. – Ryga, 1935. – Antr. ir tekstas taip pat angl., est., latv.
158. Baltijos pliažas : Lietuvos kurortų iliustruotas žurnalas. – Palanga, 1933.

159.Baltika : Rytų prekybai tarnaujas laikraštis : [žurnalas]. – Klaipėda, 1920-1922.
160. Baltolita : Rytų Europos ekon. reikalams laikr. : prekybos, pramonės, eksporto ir importo organas. –

Klaipėda, 1921.
161. Baltos burės : Tauragės valst. gimn. jūros skautų „Algimanto“ laivo laikraštėlis. – Tauragė, 1938.
162. Banga : Kauno radio st. laikraštėlis. – Kaunas, 1921. – Išsp. šapirogr.
163. Banga : Lietuvių moksleivių tautininkų „Jaunoji Lietuva“ d-vės Linkuvos gimnazijos ratelio

neperiodinis laikraštėlis. – Linkuva, 1926-1929. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
164. Banga : įdomiausias dienraštis Lietuvoje : visiems sluoksniams skiriamas nepartinis,
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1930?].

1380.Parodos diena : nepriklausomos pažangos, nepart. minties laikr. – Kaunas, 1930.
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iliustr.
1407.Pašvaistė : [Panevėžio valstybinės gimnazijos] V-VI vyrų kl. ateitininkų kuopelės
neperiodinis laikraštėlis. – Panevėžys, [1925]. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.

1408.Pašvaistė : Zoknių įg[ulos] likt[inių] p[u]sk[arininkų] ir civ[ilių] tarn[autojų] laikraštėlis. –
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mėgėjų“ ratelio neperiodinis laikraštėlis. – Šiauliai, [1927]. – Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
1445.Perkūnas : Pirmutinis Amerikoj kultūrinis juokų ir pašaipos laikr. – Boston (Mass), 1920-1922.
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1464.Pirmieji spinduliai : Lietuvos katalikų moksleivių ateitininkų Kaišiadorių kuopos eucharistininkų sekc.
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šairogr.
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1489.Pirmyn : visuomenės, literatūros, politikos ir mokslo sav. laikr. – Minnersville (Pa), 1908-1909.
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1507.Policijos žinių lapas. – Klaipėda, 1926-1935? – Antr. taip pat vok.
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1511.Pradai ir žygiai : meno kritikos žurnalas. – Kaunas, 1926-1927.
1512.Pradalgė : savaitinis laikraštis. – Raseiniai, 1919-1920. – Rankraščio originalas.

1513.Pradalgės : trimėn. poezijos laikr. – Kaunas, 1934-1935.
1514.Pradalgiai : „Santaros“ priedas. – Petrograd, 1917.
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1925-1931? – Išsp. rotat.
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Šapirografuotas rankraštis, iliustr.
1627.Rugiagėlės : Š[iaulių] mok[ytojų] sem[inarijos] Literatūros mėgėjų sąsiuvinis. – [Šiauliai],
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1635.Rugpiūčio 21 dienos 10 centų : vienkart. leid. – Kaunas, 1934.
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iliustr.
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1695.Sekmadienio 10 centų : dienraštis : [laikr. „10 centų“ priedas]. – Kaunas, 1933.
1696.Sekmadienio 10 centų : vienkart. leid. – Kaunas, 1934.
1697.Sekmadienio lapelis : San Paulo liet. Rymo katalikų bendruomenės sekmadienio lapelis. – S.
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1711.7 meno dienos : teatras, muzika, sportas, dailė, kino, knyga, radio : [žurnalas]. – Kaunas,
1927-1934.
1712.7 diena. – Kaunas, 1933.
1713.Septintokų rykštė : neperiodinis laikraštis : [Mažeikių gimnazijos VII kl. moksleivių
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2075.Tiesos žodis : vienkart. laikr. – Vilnius, 1929.
2076.Tiesos žodis : [evangelikų laikr. „Tiesos draugo“ vienkart. leid.]. – Vilijampolė (Kaunas), 1935.

2077.Tiesos žodis : evangeliškosios visuomenės savaitr. – Klaipėda, 1939.
2078.Tigras : „Tigro“ sporto kuopelės laikraštėlis. – Kaunas, 1927-1928. – Išsp. šapirogr.
2079.Tikyba ir dora : [JAV lietuvių vienuolių marijonų laikr.]. – Chicago (Ill.), 1914-1920. – Antr. taip

pat. angl.
2080.Tikybinė pažanga = Religious progress : vienintelis Amerikos katalikų lietuvių tikybinio turinio

mėnesinis žurnalas. – DuBois, Penna, 1933-1936.
2081.Tikrasis kelias : Alytaus ateitininkų kuopos neperiod. organas. – Alytus, 1920-1929. – Išsp. šapirogr.

2082.Tilžės keleiwis : (pirma „Naujasis keleiwis“) : [laikraštis]. – Tilžė (Tilsit), 1883-1924.
2083.Tolimųjų Rytų žinios : organas Vladivostoko lietuvių apšvietos draugijos „Arklas“ :

[laikraštis]. – Vladivostokas, 1921.
2084.Trečiadienio 10 centų : vienkart. leid. – Kaunas, 1934.

2085.Trečiadienio paštas : vienkart. leid. – Kaunas, 1934.
2086.Trečiadienio tempo : vienkart. leid. – Kaunas, 1933.
2087.Trečiadienio žinios : vienkart. leid. – Kaunas, 1934.

2088.Trečias frontas : rašytojų aktyvistų kolektyvo literatūros gazieta. – Kaunas, 1930-1931,
2089.3 Tauragės ekspresas : vienkart. leid. – Tauragė, 1934.
2090.Trejiems metams praslinkus : Plungės ateitininkų kuopos leid. – Plungė, 1923. – Išsp. šapirogr.

2091.Tribūna : pažangios demokratinės minties darbo žmonių dvisavaitraštis. – Montevideo, 1932.
2092.Tribūna: populiarus inform. dienraštis . K., 1933. ALp1168.
2093.Trimitas : Tėvynės gynėjų laikraštis. – Kaunas, 1920-1940, 1990-.
2094.33 : [vienkart. leid. – Kaunas], 1922.
2095.Tūbinių parapija : [katalikų mėn. laikr.]. – Tūbinės (Tauragės a.), 1938-1940.
2096.1924-1934 LFL-KŽS : [Lietuvos futbolo lyga – Kamuolio žaidimų sąjunga] : Lietuvos

kamuolio žaidimų s-gos leid. – Kaunas, [1934].
2097.1926 m. gegužės 15 d. : vienkart. leid. – Kaunas, 1926.
2098.Turizmo žinios : retkart. leid. – N.Y., 1938?-1939.
2099.Tverų parapija. – Tverai, 1940.

U, Ū
2100.Ugnelė : Marijampolės jaun. moksleivių bešaliai lavinimosi org. laikr. – Marijampolė, 1921-?
– Išsp. šapirogr.
2101.Ugnelė. – Tauragė, 1921. – Išsp. šapirogr.
2102.Ugniagesys : mėnesinis ugniagesių laikraštis. – Kaunas, 1933-1940, 1942-1942, 1989-.
2103.Ugniagesių žodis : kartinis Lietuvos ugniagesių leid. – [Kaunas], 1932.

2104.Ugniakuras : skautų vyčių laikr. – Panevėžys, 1926-1927. – Išsp. šapirogr.
2105.Ugnimi ir kalaviju : laisvų Frėdos piliečių leid. – [Kaunas], 1931. – Išsp. šapirogr.

2106.Ukinįkas : lietuviszkas laikrasztis, paskirtas reikalams ukinįkų. – Ragainė, 1890-1905.
2107.Ūkininkas : mėnesinis ūkio ir kooperacijos laikraštis. – Kaunas, 1918-1939.
2108.Ūkininkas : savaitinis „Aido“ priedas ūkininkams. – Vilnius, 1938-1939.

2109.Ūkininko balsas : savaitinis laikraštis. – Kaunas, 1925-1928.
2110.Ūkininko patarėjas : Žemės ūkio ministerijos leidžiamas ūkininkams mėnesinis laikraštis. –

Kaunas, 1925-1944.
2111.Ūkininko žodis : nemokamas „Vilniaus žodžio“ artojams priedas. – Vilnius, 1938.

2112.Ūkininkų reikalai : vienkart. leid. – Kaunas, 1927.
2113.Ūkininkų žodis : sav. ūkininkų laikr. – Kaunas, 1936.
2114.Ūkio žinios : prekyba, pramonė, amatai, finansai, dramos. – Vilnius, 1940.
2115.Ūkis ir namai : sav. „Mūsų rytojaus“ priedas. – Kaunas, 1933-1936.
2116.Ukmergiečių balsas : visuomenės, kultūros ir politikos sav. laikr. – Ukmergė, 1926.
2117.Unija. – New York, 1884-1885.
2118.Universitetas ir visuomene : Lietuvos aukšt. mokslo ir kultūros reikalams skiriamas laikr. – Kaunas,

1934.
2119.Upelis ramybės : mėn. laikr. – Waterbury (Conn.), 1911.
2120.Urugvajaus aidas : Urugvajaus liet. klubo organas. – Montevideo, 1933-1934.
2121.Utenos angelaitis. – Utena, 1937. – Išsp. rotat.
2122.Už Gedimino pilį! – Naumiestis (Tauragės a.), 1928-1929.
2123.Užsienio prekybos biuletenis : Užsienio reikalų m-jos ekon. dep. leid. – Kaunas, 1931.

2124.Užsienių reikalų ministerijos žinynas. – [Kaunas], 1929-1939.
V
2125.V.D. universiteto žinios : [informacinis žurnalas]. – Kaunas, 1936-1938.

2126.Vadas : Liaudies s-gos sav. laikr. – Petrapilis, 1916-1918.
2127.Vadovas : mėnesinis laikraštis, skiriamas dvasiškiems lietuvių reikalams : [žurnalas]. –
Seinai, 1908-1914.
2128.Vadovas. – Chicago (Ill.), 1924.

2129.Vadovė : neperiod. skaučių-vadovių laikr. – Kaunas, [1929]. – Išsp. šapirogr.
2130.Vadovė : neperijodinis skaučių vadovių laikraštis. – Kaunas, [1929]-1935, 1937-1940.
2131.Vaga : mėn. visuomenės, kultūros ir pasaulėžiūros žurn. – Kaunas, 1931.

2132.Vaidelytė : dvinedėl. tautiškas laikr. – Glasgow, 1899.
2133.Vaidentuvė fronte : Kauno pulko raštininkų laikraštėlis. – Kaunas, 1921-[1922]. – Išsp. šapirogr.

2134.Vaidilų balsai : [Panevėžio mokytojų seminarijos moksleivių laikraštėlis. – Panevėžys], 1926.
– Išsp. šapirogr.
2135.Vaidintojas : Urugvajaus liet. išeivių mėgėjų teatro organas. – Montevideo, 1935.
2136.Vaikų Draugas : savaitinis vaikų laikraštėlis sekmadienio mokykloms ir šeimai. – Šiauliai,

1936-1939.
2137.Vaikų vadas : vaikų vadų reikalams laikr. – Geidžiūnai, 1938-1940.
2138.Vaikų vakarai : [sav. „Vakarų“ priedas]. – Klaipėda, 1937-1938.

2139.Vaikų žodis : mėnesinis iliustruotas žurnalas vaikams. – Kaunas, 1930-1933.
2140.Vainikas : išimamas „Šaltinio“ sk. jaunimui. – Seinai, 1913-[1915].
2141.Vainikėlis. – B.v., 1925. – Išsp. šapirogr.
2142.Vairas : literatūros, dailės, mokslo, visuomenės ir politikos laikraštis : [žurnalas]. – Vilnius,

1914-1915, 1923-1924, 1929-1940.
2143.Vairas : period. Kėdainių Jūrų skautų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino būrio leid. –
Kėdainiai, 1926. – Išsp. šapirogr.
2144.Vairo vairelis : Kauno m. komendantūros atsargos kuopos Švietimo komis. laikraštėlis. –
Kaunas,1920-1921? – Išsp. šapirogr.
2145.Vaistininkas : mėn. laikr. – Boston (Mass), 1905-1906
2146.Vaivorykštė : literatūros ir dailės laikraštis. – Vilnius, 1912-1914.

2147.Vaivorykštė : period. Kauno karo l[iteratūri]nės lit. laikraštėlis. – Kaunas, 1921. – Išsp.
šapirogr.
2148.Vakarai. – Klaipėda, 1936-1939.
2149.Vakaras : [inform. dienr.]. – Kaunas, 1930.
2150.Vakarinės naujienos : [visuomenės ir polit. dienr.]. – Kaunas, 1940.
2151.Vakarinis laikraštis : nepart. visuomenės dienr. – Kaunas, 1930.
2152.Vakarų varpas : lietuviškas vienintelis laikr. tolimųjų Amerikos Vakarų. – South Omaha (Nebr), 1912.

2153.Vakarų vėtra : dvisav. lietuviškos minties laikr. – Kaunas, 1934-1938.
2154.Valstybinės sviesto kontrolės biuletenis. – Kaunas, 1928-1940.
2155.Valstybinis valdininkas. – Klaipėda, [1925]-1926. – Antr. ir tekstas taip pat vok.

2156.Valtis : nedėlinis laikraštis. – Plymouth (Pa), 1894-1895.
2157.Vanagas : pusmėn. laikr. – Akron (Ohio), 1919-1922.
2158.Vandens lelijos : Mažeikių progimn. 5 kl. mokinių leid. laikraštėlis. – Mažeikiai, 1924. – Išsp. šapirogr.
2159.Vapsva : mėnesinis satyros žurnalas. – Kaunas, 1928-1933.

2160.Vardan Lietuvos : Lietuvos taut. Jaunimo „Jaunosios Lietuvos“ s-gos Kalvarijos raj. sk. v-bų
ir jaunalietuvių laikraštėlis. – Kalvarija, 1933-1934. – Išsp. daugin. prietaisu.
2161.Vargonininkas : mėn. laikr. – Kaunas, 1909-1910.
2162.Vargonininkas : mėn. muzikos laikr. – Kaunas, 1933-1934.
2163.Varna : mėn. jumoro, juokų, satyros su karikatūromis vienintelis liet. žum. – Maskva, 1917.

2164.Varpai : Šiaulių valst. gimn. moksleivių varpininkų neperiod. laikraštėlis. – Šiauliai, 19261927.
2165.Varpas : literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis. – Tilžė (Tilsit), 1889-1905;
1913-1914; 1920-1921; 1931-1932.
2166.Varpas : [Lietuvos demokratų partijos žurn. – Tilžė (Tilsit)], 1913-1914.
2167.Varpas : savaitinis lietuvių visuomenės, politikos, literatūros ir mokslo laikraštis. – Chicago

(Ill.), 1923-1925.
2168.Varpas : dvisavaitinis žurnalas visuomenei. – Kaunas, 1940.
2169.Varpeliai. – Chicago (Ill.), 1913, 1915.
2170.Varpelis : [mokinių laikraštėlis]. – B.v., B.m. – Rankr.

2171.Varpelis : Lietuvos jaunimo s-gos Kaišiadorių sk. laikraštėlis, leidž. Kaišiadorių jaunimo
reikalams. – Kaišiadorys, 1922. – Išsp. šapirogr.
2172.Varpelis : „Aido“ priedas vaikams. – Vilnius, 1938-1939.
2173.Varpo aidas : Kėdainių gimn. mokinių literatūros būrelio laikraštėlis. – Alytus, 1937, 1939. –
Išsp. hektogr.
2174.Vasario 16-ji : Lietuvos nepriklausomybės … metų sukaktuvėms paminėti : [„Trimito“
priedas]. – Kaunas, 1927-1933.
2175.Vasaros darbai : „Aušrinės“ ir „Lietuvos žinių“ priedas. – Vilnius, [1910]-1912.
2176.Vasaros darbai : vienkart. leid. – Vilnius, 1937.
2177.Vasaros žiedai : Lietuvos katalikų moksleivių ateitininkų Kauno vasaros kuopos leid. –
Kaunas, 1934. – Išsp. rotat.
2178.Vasaros žingsniai : vienkartinis leidinys – Vilnius, 1938.
2179.Veidrodis : mėn. iliustr. žurn. pašvęstas teatro ir scenos reikalams. – Chicago (Ill.), 19141915.
2180.Veja : literatūros, meno ir kultūros laikr. – [Kaunas], 1919-1920.
2181.Vėliava : visuomenės laikr. – Kaunas, 1938-1940.

2182.Velykos : vienkartinis leidinys. – Vilnius, 1938.
2183.Velykų margutis : vienkartinis leidinys. – Vilnius, 1939.
2184.Velykų švenčių žurnalas : Lietuvos karo invalidų vienkart. leid. – Maskva, 1926.
2185.Verpetai : tautiškos krypties laikr. – Kaunas, 1926.
2186.Verslas : liet. prekybininkų, pramoninkų ir amatininkų savaitr. – Kaunas, 1932-1940.
2187.Verslovininkų balius : vienos nakties ir aiškios minties laikr. – Kaunas, 1933.

2188.Versmė: dailės ir lteratūros vienkartinis leidinys. V., 1939.

2189.Veterinarija ir zootechnija : vet. medicinos ir gyvulininkystės mokslo ir praktikos reikalams

skiriamas laikr. – Kaunas, 1924-1940.
2190.Vėtyklė : liet. katalikų mėnraštis. – Chicago (Ill.), 1929-1931.

2191.Vėžys : mėn. gausiai iliustr., nepolit. satyros ir jumoro žurn. – Panevėžys, 1933.
2192.Vėžys : visų nuskriaustųjų žurn. – [Kaunas], 1935.
2193.Vyčio ženklas : Lietuvos karo invalidų „Vyčių“ brolijos žurn. – Kaunas, 1924-1935.

2194.Viekšnių skautas : Viekšnių skautų neperiod. laikraštėlis. – Viekšniai, 1927. – Išsp. šapirogr.
2195.Vienybė lietuvnikų : garsas susivienijimo : the only Lithuanian newspaper. – Plymonth
(Luz.), 1886-1920.
2196.Vienybė : savaitinis laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas, 1907-1933.
2197.Vienybė-galybė : vienkart. leid. sąryšyje su Tarptaut. kooperacijos švente. – Šiauliai, 1924.

2198.Vienybė-galybė : vienadienis Pirmajai kooperacijos šventei Lietuvoje paminėti skiriamas
laikr. – Kaunas, 1933.
2199.„Vienybės“ metraštis. – Brooklyn (NY), 1924, 1926, 1928.
2200.Viensėdis : ūkio ir kooperacijos laikr. – Kaunas, 1914-1915, 1922-1923.

2201.Vieversėlis : Plungės realinės gimn. dvisav. laikraštėlis. – [Plungė], 1922. – Išsp. šapirogr.
2202.Vieversėlis : Leipalingio kuopos ateitininkų laikraštėlis. – Leipalingis, 1927. – Išsp. šapirogr.
2203.Vieversėlis : [moksleivių literatūros laikraštėlis]. – B.v., 1934. – Išsp. šapirogr.
2204.Vilyčia : [moksleivių literatūros laikraštėlis. – Panevėžys], 1925. – Išsp. šapirogr.

2205.Vilkas : Šiaulių skautų „Drausmės“ skilties neperiod. leid. – Šiauliai, B.m. – Išsp. šapirogr.
2206.Vilniaus aidas : politikos ir visuomenės gyvenimo laikraštis. – Vilnius, 1920.
2207.Vilniaus aidas : politikos ir visuomenės gyvenimo laikraštis. – Vilnius, 1924-1928.

2208.Vilniaus aušra : Vilniaus krašto lietuvių katalikų organas. – Vilnius, 1932-1939.
2209.Vilniaus balsas : politikos ir visuomenės gyvenimo laikraštis. – Vilnius, 1924.
2210.Vilniaus balsas : taut. ir valst. minties dienr. – Vilnius, 1939-1941.
2211.Vilniaus baras : vienkart. Vilniui vaduoti s-gos leid. – Kaunas, 1929.
2212.Vilniaus diena : Kauno valst. „Aušros“ gimn. šaulių vienkart. leid. – [Kaunas], 1926. – Išsp. šapirogr.

2213.Vilniaus garsas : savaitinis laikraštis darbo žmonėms. – Vilnius, 1920-1922.
2214.Vilniaus kelias : savaitinis laikraštis. – [Vilnius], 1923.
2215.Vilniaus medis : vienkart. leid., Vilniaus medžio sodinimo šventei, Vilniaus Lietuvos sostinės 600 m.

sukaktuvėms paminėti. – Kaunas, 1924.
2216.Vilniaus rytojus : savaitinis politikos, visuomenės ir literatūros iliustruotas laikraštis. – Vilnius,

1928-1937.
2217.Vilniaus skautas : Vilniaus skautų laikr. – Vilnius, 1927-1928, 1935. – Išsp. rotat.
2218.Vilniaus spragilas : vienkart. juokdarių oficiozas. – Vilnius, 1940.

2219.Vilniaus šviesa : mėnesinis mokslo ir visuomenės populiarus laikraštis. – Vilnius, 1928-1929.
2220.Vilniaus varpas : mėnesinis laikraštis. – Vilnius, 1927-1931.

2221.Vilniaus žinios : pirmasis lietuvių dienraštis. – Vilnius, 1904-1909.

2222.Vilniaus žodis : visuomenės laikraštis. – Vilnius, 1929-1939.
2223.Vilnietis : politikos ir visuomenės gyvenimo dienraštis, leidžiamas kasdien, išskyrus dienas po

švenčių. – Vilnius, 1921-1922.
2224.Vilnis : lietuvių liaudies laikraštis. – Chicago (Ill.), 1920-1989.

2225.Vilnis: savaitinis darbininkų laikraštis. K., 1921. Alp637.
2226.Vilnius : politikos ir visuomenės gyvenimo dienraštis. – Vilnius, 1920-1921.
2227.Vilties aidas : vienkartinis leidinys. – Vilnius, 1925.
2228.„Vilties“ nemokamas mokslo ir literatūros mėnesinis priedas. – Vilnius, 1914-1915.
2229.Viltis : lietuviškai-tautiškas, darbininkiškas laikr. – Shenandoah (Pa), 1899-1900? – Antr. taip pat.

angl.
2230.Viltis : visuomenės, literatūros ir politikos laikraštis. – Vilnius, 1907-1915, 1991-1994.
2231.Viltis : liet. išeivių jaunimo žurn. – S. Paulo, 1935-1937.

2232.Vyriausybės žinios. – Kaunas, 1918-1940.
2233.Vyriausiojo tribunolo baudžiamųjų kasacinių bylų sprendimai : „Teisės“ priedas. – Kaunas,
1939-1940.
2234.Vyriausiojo tribunolo civilinių kasacinių bylų sprendimai : „Teisės“ priedas. – Kaunas, 19391940.
2235.Vyriausiojo tribunolo ... metų civilinių kasacinių bylų sprendimų rinkinys. – Kaunas, 1929-1934. – Išsp.

rotat.
2236.Vyriausiojo tribunolo visuotinių susirinkimų nutarimai : „Teisės“ priedas. – Kaunas, 1939-1940.

2237.Vyriausiojo tribunolo visuotinių susirinkimų nutarimai, baudžiamųjų ir civilinių kasacinių
bylų sprendimai : „Teisės“ priedas. – Kaunas, 1933-1939.
2238.Vyrų žygiai : iliustr. dvisav. Lietuvos vyrų laikr. – Kaunas, 1936-1937.
2239.Viskas : neperiod. „Visko“ laikr. – Šiauliai, 1926. – Išsp. šapirogr.
2240.Visuomenė : mėn. laikr., skiriamas visuomenės, mokslo ir literatūros reikalams. – Vilnius, 1910-1911.

2241.Visuomenės balsas. – Kaunas, [1931].
2242.Vištyčio aidas : Vištyčio vid. m-klos mokinių laikraštėlis. – Vištytis, 1924-1926. – Išsp. šapirogr.
2243.Vytautas : [Amerikos liet. ekskursijos laikr.]. – Skandinavija; Amerika, 1930. – Išsp. šapirogr.
2244.Vytauto Didžiojo komiteto atliktų darbų apžvalginis biuletenis. – Kaunas, 1932.
2245.Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai. – Kaunas, 1931-1942. – Dalis teksto lot., vok.

2246.Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto darbai. – Kaunas, 1925-1939, 1941-1942.
2247.Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto darbai. – Kaunas, 1933-1942. – Dalis teksto angl., vok.
2248.Vytauto pranašas : „Vytauto“ sp. neperiod. leid. – Brooklyn (NY), [l930]-1931.
2249.Vytis = The knight : dvisavaitinis iliustruotas jaunimo laikraštis. – Chicago (Ill.), 1915-.
2250.Vytis : Panevėžio draugovės neperiod. laikr. – Panevėžys, 1927-1934.–.Išsp. šapirogr.
2251.Vytis : [visuom. politinis Vilniaus kr. laikr .]. – Vilnius, 1927-1930.

2252.Vytis : Žagarės progimn. 2 kl. sportininkų laikraštėlis. – Žagarė, 1939. – Išsp. šapirogr.
2253.Vyturėlis : Šiluvos „Angelo sargo“ kuopos laikraštėlis. – Šiluva, 1928. – Išsp. šapirogr.

2254.Vyturys : vaikų laikraštis. – Kaunas, 1931, 1935-1940.

2255.Vizitatorius : [satyros laikraštėlis]. – B.v., 1928? – Išsp. šapirogr.
2256.Vizitatorius : vizitų ir švenčių vienkart. išleid. – Kaunas, 1935.
2257.Vokiškai lietuviška naminės bunta : pranešimo laiškas mūsų draugsanariams ir prieteliams. –
Klaipėda, 1920-1921.
2258.Voras : „Spindulių“ priedas. – Utena, [1923]. – Išsp. šapirogr.
2259.Voras : Leipalingio mokinių baikų gazieta. – Leipalingis, 1924. – Išsp. šapirogr.

2260.Voratinkliai : „Aušros“ berniukų gimn.V. Kudirkos 7- kl. laikraštėlis. – [Kaunas], 1927[1928]. – Išsp. rotat.
Z
2261.Zarasaitis : moksleivių laikr. – [Zarasai], 1937. – Išsp. šapirogr.
2262.Zarasų kraštas : lietuviškos minties savaitraštis. – Zarasai, 1932-1940.
2263.Ziono balsas : [evangelikų dvisav. laikr.]. – Klaipėda, 1926-1935?
Ž
2264.Žadeikietis : Žadeikių Jaunųjų ūkininkų ratelio laikraštėlis. – Žadeikiai, 1937. – Išsp.
šapirogr.
2265.Žagrė : Vytauto Didžiojo gimn. ir licėjaus mokinių organas. – Vilnius, 1938-1939. – Išsp.
daugin. prietaisu.
2266.Žaibas : politikos ir juokų laikr. – Kaunas, 1919. – Dalis teksto pranc.
2267.Žaibas : elektrotechnikos bataliono neperiod. laikraštėlis. – Šančiai (Kaunas), 1924-1925. –
Išsp. daugin. prietaisu.
2268.Žaibo saliutas : Marijonų gimn. skautų laikr. – Marijampolė, 1926-1927. – Išsp. šapirogr.
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