Portale www.epaveldas.lt galima rasti šiuos periodinius leidinius:
1. ABC : informacinis dienraštis. – Kaunas, 1933-1934. – Yra visatekstis dokumentas.
2. Aidas : Amerikos darbininkų apšvietos draugijos organas. – Cleveland, 1923-1931
3. Aidas : mėnesinis laikraštis = Echo : monthly magazine. – Waterbury (Conn.), 1911-1912.
4.
5.
6.
7.

Aidas : Vilniaus lietuvių laikraštis. – Vilnius, 1938-1939. – Yra visatekstis dokumentas.
Aistros : pirmasis lietuvių magazinas. – Kaunas, 1931, 1933.
Aitvaras : mėnesinės satyros žurnalas. – Kaunas, 1927-1928.
Akademikas : [iliustruotas dvisavaitinis akademinis kultūros žurnalas]. – Kaunas, 19331939, 1993, 1995. – Portale: 1933-1939.
8. Alytaus dzyvas : savaitinis laikraštis Alytaus miesto ir apskrities ekonominiams ir
visuomeniniams reikalams. – Alytus, 1931-1932.
9. Alywų lapai iš Žemės amžino pakajaus : [laikraštis]. – [Priekulė, 1891-1893, [1928]-1932.
10. Alywu lapas : skiriamas naminei pasiuntinystei : [laikraštis]. – Tilžė, 1922.
11. Amatininkas : lietuvių amatininkų savaitinis laikraštis, leidžiamas drauge su „Verslu“. –
Kaunas, 1934-1940. – Yra visatekstis dokumentas.
12. Amerika : Amerikos lietuvių katalikų visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo savaitraštis. –
Brooklyn (N.Y.), 1933-1951.
13. Amerikos lietuvių vaizbos buto žinios : [žurnalas]. – Boston (Mass.), 1925.
14. Amerikos žinios = American news : [laikraštis]. – Chicago (Ill.), 1910-1911. – Portale: 1910,
gruod. 27.
15. Amžių aidas : vienkartinis leidinys. – Vilnius, 1925.
16. Angelas sargas : blaivių lietuvių katalikų vaikų mėnesinis laikraštėlis. – Kaunas, 1922-1923.
17. Apsišvietimas = Self education : Amerikos darbininkų apšvietos draugijos organas :
mėnesinis žurnalas. – Cleveland (Ohio), 1923-1924.
18. Apšvieta : literaturos ir mokslo menesinis laikrasztis : [žurnalas]. – Tilžė ; Plymouth (Pa.),
1892-1893.
19. Apžvalga : [laikraštis]. – Kaunas, 1935-1940. – Yra visatekstis dokumentas.
20. Apžvalga : mėnesinis lietuvių socialistų sąjungos reikalams skiriamas biuletenis. –
Philadelphia (Pa.), 1918.
21. Apzwalga : organas lietuwiszkosios skyrimo draugystes Klaipedos ir Szilokarcziamos
valscziaus. – Klaipėda, 1911-1914.
22. Apžvalga : politikos, ūkio, ekonomijos ir literatūros savaitraštis. – Kaunas, 1927.
23. Argentinos aidas : tautiškos minties dvisavaitinis laikraštis. – Berisso, 1935.
24. Artojas = The Plaugher : mokslo, literatūros ir satyros mėnesinis laikraštis : [žurnalas]. –
Cleveland (Oh.), 1920-1925.
25. Artojas : ūkio, pramonijos ir prekybos išimamas skyrius. – Seinai, 1909-1914, 1928-1931.
26. Artojas : žemės ūkio, koperacijos, literatūros ir visuomenės mėnesinis. – Pasvalys, 1924-1926.
27. Artojaus šaltinis : [žurnalas]. – Seinai, 1911.
28. Artojų patarėjas : bežemių, mažažemių ir vidutinių ūkininkų laikraštis. – Kaunas, 1922-1923.
29. Aš esu visur : iš pasaulinės spaudos : politikos, meno, ūkio, mokslo mėnesinis žurnalas. –
Kaunas, 1935.
30. Aš ir Jūs : mėnesinis populiarus nuotykių žurnalas. – Kaunas, 1931-1932.
31. Ateities spinduliai : literatūros, mokslo ir visuomenės mėnesinis moksleivių laikraštis :
[žurnalas]. – Petrapilis, 1916-1918.
32. Ateities spinduliai : jaunesniųjų moksleivių mėnesinis žurnalas. – Kaunas, 1930-1940.
33. Ateitis : nemokamas priedas prie „Draugijos“ … n-rio. – Kaunas, 1911-1940.
34. Atgarsiai : vienkartinis leidinys. – Vilnius, 1937.
35. Atgimimas : periodinis laikraštis dvasinei kultūrai kelti : [žurnalas]. – Šiauliai, 1923-1924.

36. Atgimimas = The Regeneration : dvisavaitinis apšvietos, mokslo ir literatūros žurnalas su
paveikslais : [laikraštis]. – Lawrence (Mass.), 1917-1918.
37. Athenaeum : Ephemerides Humanarum Disciplinarum Theologico-Philosophicae Facultatis
in Vytauti Magni Universitate : kalbos, literatūros, istorijos ir geografijos žurnalas. –
Kaunas, 1930-1938
38. Atspindžiai : paveiksluotas mėnesinis laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas, 1920-1923.
39. Atvanga : [žurnalas]. – Varniai, 1930.
40. Atžala = Sprout : mėnesinis, bepartyviškas laikraštis : [žurnalas]. – Shenandoah ( Pa.),
1929-1932.
41. Aukščiau, greičiau, toliau : Vilniaus sportininkų [vienkartinis] leidinys. – Vilnius, 1939.
42. Aukso keliais : iliustruotas savaitraštis. – Kaunas, 1935.
43. Aukštaitis : nepartinis aukštaičių laikraštis. – Panevėžys, 1933.
44. Aukštyn : Kretingos Pranciškonų priv[atinės] gimnazijos religinio auklėjimo būrelio
leidinys. – Kretinga, 1939.
45. Auszra : laikraštis išleidžiamas Lietuvos mylėtojų. – Ragainė, 1883-1886.
46. Auszros zwaigzdeles spindulei : [šventadienių pamokslų laikraštis]. – Klaipėda, 1903-1904.
47. Aušra : dvisavaitinis iliustruotas laikraštis, skiriamas darbo žmonėms. – Vilnius, 19111915, 1919.
48. Aušra : politikos, ekonomijos ir kultūros dienraštis. – Kaunas, 1931-1932.
49. Aušrelė : neperiodinis laikraštėlis Pasvalio jaunimo draugijos „Vairas“. – Pasvalys, 1922.
50. Aušrelė : „Vilniaus rytojaus“ priedas vaikams. – Vilnius, 1932-1937. – Yra visatekstis
dokumentas.
51. Aušrinė : lietuvių moterų mėnesinis žurnalas. – Worcester (Mass.), 1918-1919.
52. Aušrinė : „Lietuvos žinių“ priedas. – Vilnius, 1910-1914, 1917, 1919-1926, 1931-1933.
53. Aušrininkas : Studentų socialistų aušrininkų draugijos laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas, 1928.
54. Ave Maria : nemokamas „Lurdo“ priedas bendradarbiams. – [Petrašiūnai], 1938-1940.
55. Bakūžė : Lietuvos visuomenės, kultūros ir ekonomijos savaitinis laikraštis. – Kapčiamiestis,
1924.
56. Balandis : Melagių susivienijimo organas : [laikraštis]. – Šiauliai, 1933-1934.
57. Balandis-Balandis! : ekstra ordinariškas leidinys : [laikraštis]. – Kaunas, 1940.
58. Balsas : darbininkų ir kaimo biednuomenės dvisavaitinis laikraštis. – Tilžė, 1928-1933.
59. Balsas : mėnesinis visuomenės, politikos ir švietimosi laikraštis. – Vilnius, [1910]-1911.
60. Balsas = La voz : Argentinos lietuvių savaitraštis. – Buenos Aires, 1927-1940
61. Baltijos pliažas : Lietuvos kurortų iliustruotas žurnalas. – Palanga, 1933.
62. 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.
63. Baltijos almanachas = Балтiйскiй альманахъ : ежемъсячник литературы, искусства и
эконмики : Lietuva. Latvija. Eesti. Suom. – Kaunas, 1923-1925, 1928-1929, 1937.
64. Baltika : Rytų prekybai tarnaujas laikraštis : [žurnalas]. – Klaipėda, 1920-1922.
65. Banga : įdomiausias dienraštis Lietuvoje : visiems sluoksniams skiriamas nepartinis,
paveiksluotas naujienų ir įdomių pasiskaitymų laikraštis. – Kaunas, 1928.
66. Bangelės : [vaikų laikraštėlis]. – Klaipėda, 1937-1938.
67. Bangos : lietuvių tautinės katalikų bažnyčios mėnesinis organas, pašvęstas mokslo, tikybos
ir apšvietos reikalams : [žurnalas]. – Westville (Ill), 1926.
68. Bangos : savaitinis žurnalas visiems. – Kaunas, 1932.
69. Baras : literatūros ir meno mėnesinis žurnalas. – Kaunas, 1925.
70. Bažnyczios tarnas, arba Pasiuntinys saldžiausios szirdies Jezaus : menesinis katalikiszkas ir
tautiszkas laikrasztis : [žurnalas]. – Waterbury (Conn.), 1898-1904.

71. Bažnytinė apžvalga : [laikraštis]. – Kaunas, 1913-1914.
72. Bendras darbas : kooperacijos reikalams skiriamas mėnesinis laikraštis. – Kaunas, 19281935.
73. Bendras žygis : lietuvių aktyvistų dvisavaitinis laikraštis. – Klaipėda, 1939.
74. Bendrija : mėnesinis laikraštis, skiriamas kooperacijos reikalams : [žurnalas]. – Vilnius,
1911-1913.
75. Beraštis : Suvalkijos profesinių mokytojų sąjungų laikraštis : [žurnalas]. – Marijampolė,
1919-1920.
76. Bibliografijos žinios : Lietuvos bibliografijos instituto organas. – Kaunas, 1928-1943. –
Portale: 1928-1940.
77. Byrutė : laikrasztis leidziamas lietuvių naudai : [žurnalas]. – Tilžė (Tilsit), 1909-1913,
1920.
78. Biržiečių balsas : visuomenės, politikos, ekonomijos ir kultūros savaitraštis. – Biržai,
1925-1926. – Yra visatekstis dokumentas.
79. Biržų žinios : savaitinis visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis. – Biržai, 1922-1933. –
Yra visatekstis dokumentas.
80. Bitelė : nedeline „Apzwalgos“ pridetka. – Klaipėda, 1912-1913.
81. Biuletėnas mielaszirdystes darba gelbėti duszias apleistas czysziuje : [biuletenis]. –
Chapelle-Montligeon [Prancūzija], 1885 [?], 1903.
82. Biuletenis spaudai. – Kaunas, 1935-1939.
83. Bloknotas : satyros, jumoro, kritikos ir visuomenės turinio iliustruotas mėnesinis žurnalas :
[laikraštis]. – Šiauliai, 1933.
84. Botagas : savaitinis spaudos organas liūdnai nusiteikusių piliečių ūpui pakelti : [laikraštis]. –
Kaunas, 1933.
85. Brazilijos lietuvis = Diario Lituano : prograsyvės minties savaitraštis. – S. Paulo, 1927.
86. Brėkšta : vienkartinis leidinys. – Kaunas, 1929.
87. Budėtojas : 5 pėst[ininkų] D[idžiojo] L[ietuvos] K[unigaikščio] Kęstučio pulko laikraštėlis. –
Kaunas, 1934.
88. Bulletin : holy name society. – Waterbury (Conn.). – 1934-1939. – Dalis teksto liet.
89. Burtininkas : burtų-juokų laisvos minties mėnesinis laikraštis : [žurnalas]. – Chicago (Ill.),
1924- 1925.
90. Butegeidininkas : 7-to p[ėstininkų] Ž.[emaičių] K.[unigaikščio] pulko neperiodinis leidinys :
[žurnalas]. – Tauragė, 1936.
91. Buto samdytojas : Kauno miesto butų samdytojų sąjungos organas : [laikraštis]. – Kaunas,
1924.
92. Choro repertuaras : mėnesinis leidinys. – Boston (Mass), 1925-1926.
93. Dabarties aidas : literatūros, meno, kultūros, visuomenės žurnalas. – Anykščiai, 1932.
94. Dabarties žiedai : [laikraščio „Dabartis“ priedas : žurnalas]. – Kaunas, 1917-1918, 1924.
95. Dabartis : laikraštis skiriamas Lietuvai. – Tilžė, 1915-1918.
96. Dabartis : literatūros-kritikos mokslo mėnesinis darbininkų žurnalas. – Avellaneda, 19341937.
97. Dagis = Thistle : satyros, pašaipos ir juokų mėnesinis laikraštis. – Boston, Mass., 1909-1912.
– Portale: 1909-1910.
98. Daigai : jaunųjų skaitytojų "Kultūros" priedas. – Šiauliai, 1924.
99. Dainavos šaulys : [šaulių laikraštėlis]. – Alytus, 1927.
100. Darbai ir dienos : Acta et commentationes ordinis philologorum Universitatis
Lithuaniae / [Lietuvos universiteto] Humanitarinių mokslų fakulteto literatūros skyrius. –
Kaunas, 1930-1940.
101. Darbas = Labor : oficialis organas unijos „Amalgamated clothing workers of America“ :
[laikraštis]. – New York, 1919-1932.
102.
Darbas : Lietuvos darbo žmonių laikraštis. – Kaunas, 1936-1940.
103.
Darbas : socialistų liaudininkų demokratų partijos laikraštis. – Kaunas, 1919-1920.
104.
Darbas : Urugvajaus lietuvių laikraštis. – Montevideo, 1935-1975. Portale- 19351940
105.Darbîmetis : laikraštis tautos dvâsiai tvirtinti : [žurnalas]. – Tilžė, 1921-1925.

106. Darbininkas. – Boston, 1915-2006.
107. Darbininkas : Lietuvos darbo federacijos savaitinis laikraštis. – Kaunas, 1919-1940.–
Yra visatekstis dokumentas.
108. Darbininkas : Lietuvos socijaldemokratų partijos laikraštis : mėnesinis lietuvių
darbininkų laikraštis : [žurnalas]. – Ženeva [i.e. Bitėnai], 1905-1906.
109. Darbininkas : Skotijos lietuviu darbininku savaitrastis. – Glasgow S.S., 1924.
110. Darbininkė : Lietuvių darbininkių susivienijimo Amerikoje mėnesinis laikraštis. –
Brooklyn (N.Y.), 1932-1933.
111. Darbininkė : šeimoje, įmonėje, visuomenėje : dvisavaitinis „Darbo“ nemokamas
priedas. – Kaunas, 1938-1939.
112. Darbininkių balsas = The women worker’s voice : pirmas lietuvių moterų darbininkių
žurnalas : Lietuvių moterų progresyvio susivienijimo organas. – Brooklyn (N.Y.), 19231932.
113. Darbininkų atstovas : darbininkų savaitinis laikraštis. – Kaunas, 1926.
114. Darbininkų atstovybės balsas : [laikraštis]. – Kaunas, 1934-1935.
115. Darbininkų balsas : Lietuvos darbininkų laikraštis, išleidžiamas L.S.D.P. neperiodiškai :
[žurnalas]. – Paryžius (Paris) [fakt. Tilžė], 1901-1906.
116. Darbininkų balsas : lietuvių pramoniečių darbininkų organas : [laikraštis]. Baltimore
(Md.), 1914-1917.
117. Darbinikų jaunimas : LKP CK organo „Komunisto“ priedas. – [Smolenskas], 19231928, 1931-1933.
118. Darbininkų balsas : Klaipėdos krašto lietuvių darbininkų laikraštis. – Klaipėda, 19311939.
119. Darbininkų balsas : politikos ir visuomenės laikraštis. – Riga, 1930-1931.
120. Darbini[n]kų ir valstiečių jaunimas : LKJS CK organas. – [Kaunas], 1934-1940.
121. Darbininkų tiesa : Periodico Lituano del Pueblo : [laikraštis]. – Avellaneda, 1929-1938.
122. Darbininkų žodis : savaitinis darbininkų laikraštis. – Kaunas, 1920-1921.
123. Darbas : vienkartinis leidinys : [žurnalas]. – Vilnius, 1938.
124. Darbo balsas : savaitinis ūkio, visuomenės ir politikos laikraštis, skiriamas darbo
žmonių reikalams. – Vilnius, 1917-1919.
125. Darbo balsas = Arbeitsstimme : Klaipėdos krašto darbo federacijos organas :
dvisavaitinis laikraštis. – Klaipėda, 1926.
126. Darbo balsas : savaitinis visuomenės, ūkio ir politikos darbo žmonių laikraštis. –
Kaunas, 1929.
127. Darbo frontas : politikos, ekonomijos ir kultūros laikraštis. – Ryga, 1933-1934.
128. Darbo jaunimas : vienkartinis L.[ietuvos] D.[arbo] J.[aunimo] sąjungos leidinys. –
Kaunas, 1934-1936.
129. Darbo Lietuva : [laikraštis]. – Kaunas, 1940.
130. Darbo sveikata : ligonių kasų laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas, 1929-1933.
131. Darbo visuomenė : socialdemokratų laikraštis. – Kaunas, 1934-1936.
132. Darbo žinios : darbininkų ir tarnautojų laikraštis. – Kaunas, 1935.
133. Darželis : Mažosios Lietuvos jaunųjų organas : [laikraštis]. – Klaipėda, 1920-1921.
134. Detroito kurieras = Detroit Lithuanian courier : savaitinis laikraštis : the only Lithuanian
newspaper in Detroit. – Detroit (Mich.), 1931.
135. Diena : nepriklausomos, pažangios, nepartinės minties dienraštis. – Kaunas, 1929-1939.
– Yra visatekstis dokumentas.
136. Dienos laps = Offerten-Blatt : [laikraštis] / für die Redaktion verantwortlich Martynas
Jankus. – Klaipėda, 1909-1910.
137. Dienos naujienos – Kaunas, 1931-1933. – Yra visatekstis dokumentas.
138. Dienos rūpesčiai : „Talkos“ priedas, skiriamas esamiems ir būsimiems kooperatyvų
nariams. – Kaunas, 1924-1926.
139. Dienos žodis : informacinis dienraštis . – Kaunas, 1933.
140. Dienovidis : literatūros, meno ir kultūros žurnalas. – Kaunas, 1938-1940, 2001-.
141. Dievo rykštė = Good’s whip : Lithuanian monthly illustrated magazine – Chicago (Ill.),
1913.
142. Dilgėlės : literatūros, politikos, draugijos ir mokslo satyriškas laikraštis. – Philadelphia
(Pa.), 1906-1916.

143. Dirva : mėnesinis laikraštis : Kanados lietuvių organas : [žurnalas]. – Montreal, 1924.
144. Dirva : žemės ūkio laikraštis. – Vilnius, 1928.
145. Draugas : Lietuvos socialistinės darbo jaunuomenės mėnesinis laikraštis. – Kaunas,
1922.
146. Draugas : pirmeivės lietuvių jaunumenės laikraštis : [žurnalas]. – Pabuduppen [fakt.
Bitėnai], 1904-1905.
147. Draugas : pradžios mokyklų savaitraštis : [laikr. „Draugas“ antroji dalis]. – Chicago
(Ill.) :, [1933?]-1935.
148. Draugija : literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis laikraštis. – Kaunas, 1907-1914,
1919-1923, 1937-1940.
149. Draugas : vienkartinis leidinys : [žurnalas]. – Vilnius, 1938.
150. Draugijos Vilniaus kraštui remti Vyriausiojo komiteto žinynas. – Kaunas, 1940.
151. 2000 metrų : savaitinis radio žurnalas. – Kaunas, 1928.
152. XX amžius : [dienraštis]. – Kaunas, 1936-1940. – Yra visatekstis dokumentas.
153. Dzūkas : dvisavaitinis, paveiksluotas dzūkų laikraštis. – Alytus, 1927.
154. Dzūkų bizūnas : satyros ir jumoro laikraštis : [žurnalas]. – Alytus, 1925-1926.
155. Dzūkų bizūno kotas : vienkartinis leidinys. – Alytus, 1927.
156. Dzūkų verslininkas : Lietuvių verslininkų Alytaus skyriaus vienkartinis leidinys. –
Alytus, [1935].
157. Ekonomika : ekonomistų sąjungos žurnalas. – Kaunas, 1935-1940.
158. Ekonominis biuletenis / Jurbarko rajono agropramoninis susivienijimas. – Vilnius, 1940.
159. Ekonominis tarpininkas : savaitinis namų savininkų, prekybininkų ir pramoninkų
informacinis laikraštis. – Kaunas, 1932.
160. Ekonomistas : savaitinis pramonininkams ir prekybininkams organas : [laikraštis]. –
Kaunas, 1928-1934, 1936. – Portale: 1936, Nr. 1.
161. Ekstra „Sporto žinios“ : [žurnalo „Sportas“ priedas : laikraštis]. – Kaunas, 1925.
162. Evangelikų balsas : mėnesinis lietuvių evangelikų tautinės minties laikraštis. – Kaunas,
1933.
163. Evangelijos šviesa : mėnesinis laikraštėlis. – Biržai, 1935-1940.
164. Ewangelios paslas : Lietuwos broliams bei seserims Diewo žodi ir surinkimus apsakas. Varupėnai (Warupėnai), 1927; 1933; 1934.
165. Ežys : pašaipos, pajuokos ir pakalbos laiškelis : [laikraštis]. – Vilnius, 1907-1909.
166. Fiziškas auklėjimas : skiriamas pedagoginės mankštos, sporto ir sveikatos reikalams
žurnalas. – Kaunas, 1931-1940.
167. Foto mėgėjas : Lietuvos foto mėgėjų žurnalas. – [Kaunas?], 1933-1934.
168.

Gaisai : meno ir literatūros žurnalas. – Kaunas, 1930-1931.

169. Garnys : pirmutinis Lietuvoje kultūrinis juokų ir satyros laikraštis. – Kaunas, 19101914, 1922-1929.
170. Garsas : [laikraštis]. – Bitėnai, Tilžė (Tilsit), 1886-1887.
171. Garsas : savaitinis laikraštis, eina iš Vilniaus : [periodinis leidinys]. – Vilnius, 19091914.
172. Garsas : Susivienijimo lietuvių Brazilijoj organas. – S. Paulo, 1928-1930.
173. Garsas : Vilniaus lietuvių savaitraštis. – Vilnius, 1922-1923.

174. Garsas: žmonių laikraštis. - Kaunas, 1919.
175. Geležinkelininkas : mėnesinis geležinkelių tarnautojų laikraštis. –Vilnius, 1935-1940;
1992-. – Portale: 1935-1940.
176. Giedra : lietuvių katalikų moksleivių organas : mėnesinis laikraštis : [žurnalas]. – Chicago
(Ill.), 1922-1926.
177.

Gimtasai kraštas : kraštotyros organas. – Šiauliai, 1934-1943.

178. Farmacijos žinios : laikraštis pavestas farmacijos reikalams : [žurnalas]. – Kaunas, 19231940.
179. Gailestingoji sesuo : Lietuvos gailestingųjų seserų sąjungos žurnalas. – Kaunas, 1931.
180.

Gaisai : meno ir literatūros žurnalas. – Kaunas, 1930-1931.

181.

Galybė : moksliszkas mėnesinis laikrasztis. : [„Kardo“ priedas] – Baltimore, 1898.

182.
183.

Gamta : Lietuvos gamtininkų žurnalas. – Kaunas, 1936-1940.
Gandas : exstra vienkartinis leidinys. – Kaunas, 1930.

184. Garnys : pirmutinis Lietuvoje kultūrinis juokų ir satyros laikraštis. – Kaunas, 19101914, 1922-1929.
185. Garsukas : neperiodinis L.[ietuvių] R.[omos] K.[atalikų] S.[usivienijimo] A.[merikoje]
nariams lapelis. – [JAV], 1928.
186. Gimtoji kalba : [nemokamas „Židinio“ priedas : žurnalas]. – Kaunas, 1933-1941, 19581968, 1990-. – Portale: 1933-1940.
187. Gydytojas : mėnesinis „Aušros“ priedas prie № … – Vilnius, 1914-1915.
188. Gydytojas = Physician : mėnesinis laikraštis, skiriamas sveikatos reikalams :

monthly Journal of Health and Science. – Chicago (Ill.), 1921-1925.
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406. Lietuvių aidas Brazilijoj = Jornal Lithuano : [laikraštis]. – S. Paulo (Sao Paulo), 19301941.
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422. Lietuvos auto : Liet[uvos] šoferių ir auto tarnautojų s[ąjun]gos mėnesinis žurnalas. –
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428. Lietuvos farmaceutas : Lietuvos farmaceutų tarnautojų sąjungos vienkartinis leidinys. –
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429. Lietuvos filatelistas : Lietuvos filatelistų draugijos leidinys : [žurnalas]. – Kaunas, 1924.
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433. Lietuvos kelias : savaitinis laikraštis. – [Vilnius], 1923-1925.
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Kaunas, 1934
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450. Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai = Mémoire de la Faculté de Droit de
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487. Medžiotojas. – Vilnius, 1927-1940.
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498. Milda : švietimo ir kultūros žurnalas. – Kaunas, 1924.
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502. Mokykla ir gyvenimas : Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos mėnesinis laikraštis,
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Šiauliai, 1928-1930.
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525. Mūsų dienos : vienkartinis leidinys. – Vilnius, 1938.
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528. Mūsų garsas : visuomenės, politikos ir kultūros laikraštis. – Kaunas, 1924-1925. – Yra
visatekstis dokumentas.
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1929-1940.
530. Mūsų gyvenimas : vienkartinis leidinys. – Vilnius, 1938.
531. Mūsų filatelistas : dvisavaitinis pašto ženklų rinkėjams skiriamas organas. – Telšiai,
1933.
532. Mūsų frontas : lietuviškai radikalios minties laikraštis. – Kaunas, 1933-1934.
533. Mūsų jaunimas : pažangios minties žurnalas : žurnalas grožinei literatūrai ir mokslui
populiarizuoti. – Kaunas, 1936-1940.
534. Mūsų jūra : laivininkystės, žvejybos, buriavimo ir jūrinės literatūros iliustruotas
mėnesinis žurnalas. – Kaunas, 1939-1940.

535. Mūsų kalba : „Lietuvos mokyklos“ priedas. – Kaunas, 1925-1927.
536. Mūsų kelias : darbo žmonių savaitinis laikraštis. – Kaunas, 1933-1934.
537. Mūsų kelias : politikos, ekonomijos, literatūros ir darbininkų gyvenimo
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savaitraštis. - Kaunas, 1922.
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541. Mūsų menas : muzikos, teatro ir dailės dvisavaitinis laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas,
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546. Mūsų parapija : Kudirkos Naumiesčio [žurnalas]. – [Kudirkos Naumiestis], 1938-1940.
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559. Mūsų veidas : Škotijos lietuvių jaunuomenės neperiodinis žurnalas. – Bellshill, 1936.
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635. Paliepimų laiškas Vokiečių valdžios Lietuvoje = Verordnungsblatt der deutschen
Verwaltung für Litauen : [biuletenis]. – Kaunas, 1915-1916.
636. Paliepimų lapas Ciesoriškajai gubernijos valdybai ir Vokiečių valdybai Vilniuje. –
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vok.
699. Politika : politikos ir kultūros mėnesinis žurnalas. – Kaunas, 1940.
700. Pradai ir žygiai : meno kritikos žurnalas. – Kaunas, 1926-1927.
701. Praeities aidas : vienkartinis leidinys. – Vilnius, 1925.
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Prekybos ir pramonės rūmų biuletenis. – Kaunas, 1929-1932.

706.
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