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p R ATA R M Ė

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 1997 m. pradėjo leisti bibliografijos rodyklę 
„Knygos lietuvių kalba, 1918–1940: kontrolinis sąrašas“. pirmojo tomo – „Knygos“ septyniuose sąsiu-
viniuose, išleistuose 1997–2002 m., užregistruoti Lietuvoje ir už jos ribų išspausdinti, ne mažiau nei 5 
puslapius turintys (išimtį darant tam tikrų rūšių spaudiniams – partijų programoms, draugijų įstatams ir 
atspaudams iš mokslo darbų) 22 772 spaudiniai. 2003 m. pasirodė pirmojo tomo jungtinis pagalbinių 
rodyklių sąsiuvinis, apimantis asmenvardžių, antraščių ir chronologinę rodykles. 

2005–2013 m. išleistuose antrojo tomo – „Smulkūs spaudiniai“ keturiuose sąsiuviniuose užre-
gistruoti 14 352 spaudiniai. per dešimties metų laikotarpį nuo pirmojo sąsiuvinio pasirodymo, bendra-
darbiaujant su šalies bibliotekomis, archyvais, muziejais ir kolekcininkais, buvo gauta žinių apie į kont-
rolinį sąrašą ne įtrauktus leidinius. Antrojo tomo papildymuose pateikiama Lietuvoje ir už jos ribų (JAV, 
Latvijoje, Lotynų Amerikos šalyse, Rusijoje, Vokietijoje, t. y. lietuviškoje Rytų prūsijos dalyje – Mažo-
joje Lietuvoje, ir kitur) išspausdintų (neatsižvelgiant į spausdinimo priemones) smulkiųjų spaudinių (iki 
4 puslapių) 6 116 bibliografinių įrašų.

Siekiant kuo išsamiau atspindėti 1918–1940 m. spaudą ir atskleisti to laikotarpio politinį, ekono-
minį, kultūrinį gyvenimą, į kontrolinio sąrašo papildymus įtraukti atsišaukimai, skelbimai, informaciniai 
ir reklaminiai lapeliai, spektaklių bei įvairių renginių programos, kvietimai bei kiti leidiniai. Žodžių 
rašyba bei skyryba paliekama netaisyta.

Bibliografiniai įrašai, parengti pagal tarptautinio standartinio bibliografinio aprašo jungtinę laidą 
„ISBD: tarptautinis standartinis bibliografinis aprašas“ (Vilnius, 2013), pateikiami abėcėlės tvarka ir in-
deksuojami pagal Universaliąją dešimtainę klasifikaciją (UDK). Interaktyviame pDf dokumente paiešką 
galima atlikti naudojantis pagalbinių asmenvardžių ir antraščių rodyklių sąsajomis su bibliografiniais 
įrašais.

Bibliografinė informacija apie 1918–1940 m. lietuvių kalba išleistus spaudinius pateikiama Na-
cionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Vartotojams suteikta nemokama prieiga prie bibliog-
rafinių duomenų adresu http://nbdb.libis.lt/

Atsiliepimus ir pastabas prašytume siųsti adresu:

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,
Informacijos mokslų departamentas,
Gedimino pr. 51, LT-01504 Vilnius.
Tel. (8 5) 239 8692.
El. paštas r.bagusyte@lnb.lt

http://nbdb.libis.lt/
mailto:r.bagusyte%40lnb.lt?subject=
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B I B L I O T E K ų, K I T ų Į S TA I G ų I R A S M E N I N I ų K O L E K C I J ų 
pAVA D I N I M ų S I G L O S

C1     –  Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

C2     –  Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 

C3     –  Vilniaus universiteto biblioteka

C4     –  Kauno technologijos universiteto biblioteka  

C7     –  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto biblioteka

C13   –  Kauno apskrities viešoji biblioteka 

C17   –  Nacionalinis publikuotų dokumentų archyvinis fondas ir biblioteka

C19   –  panevėžio apskrities Gabrielės petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

C29   –  Lietuvos istorijos instituto biblioteka

C76   –  Lietuvos literatūros ir meno archyvo Dokumentų naudojimo ir bibliotekos skyrius biblioteka 

C93  –  Klaipėdos universiteto biblioteka

C101 –  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto biblioteka 

C102 –  Lietuvos nacionalinis muziejus

C103 –  Rokiškio krašto muziejus 

C104 – Šiaulių „Aušros“ muziejus 

C106 –  D. Kauno asmeninė biblioteka. Vilnius

C118 –  Maironio lietuvių literatūros muziejus 

C121 – panevėžio kraštotyros muziejus 

C122 –  Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

C126 –  Lietuvos ypatingasis archyvas 

C156 – Žemaičių muziejus „Alka“

C160 –  Lietuvos literatūros ir meno archyvas

C224 – Lietuvos valstybės istorijos archyvas

C276 – Kauno apskrities archyvas

C279 – Lietuvos centrinis valstybės archyvas

C291 – Š. Šimkevičiaus asmeninė kolekcija. Alytus

C476 – Kupiškio etnografinis muziejus

C480 – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

C855 – pasvalio krašto muziejus

C926 – S. Sajausko asmeninė biblioteka. Kaunas

C932 – Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus

C993 – K. Bačkevičiaus asmeninė biblioteka

C1007 – Kauno miesto muziejus
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S M U L K ū S S pA U D I N I A I

1
„A. † A. Alfonsas Rimgaila gime vasario 6 d., 

1926, mirė rugsejo 13 d. 1935. Atsibuvo geidulin-
gos pamaldos už velionio sielą rugsejo 16 d., 1935 
Šv. Kazimiero bažnyčioje philadelphia, pa. …“. – 
[filadelfija (pen.)] : [s.n.], [1935]. – [2] p. :  iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis. – A. † A.: Amžinąjį atilsį.

C17.
272-534.3(73)(=172)

2
„A. † A. Cecilija Vituris gimė, rugsėjo 23, 

1915. Mirė, lapkričio 27, 1934 m. amžiaus 19 
metų. pamaldos atsibus Šv. Andriejaus bažnyčioje 
philadelphia, pa. palaidota Šv. Kryžiaus kapinėse 
gruodžio 1, 1934 m. …“. – [filadelfija (pen.)] : 
[s.n.], [1934]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Jezau amžinosios 
šviesos skaistybe, susimilk ant musu. – A. † A.: 
Amžinąjį atilsį.

C993.
272-534.3 (73)(=172)

3
„A. a. daktaras Antanas Vileišis Sanitarijos m. 

Vilniaus gydytojas, ilgai sunkiai sirgęs pasimirė 
balandžio 9 d. 1919 m., pragyvenęs 62 m. …“ : 
[nekrologas]. – [Vilnius] : [s.n.], [1919]. – [1] p. : 
vinj. ; 24 cm.

A. a.: Amžinąjį atilsį.
C2; C101.

61(474.5)(092)
4

„A. a. Danielius-Vladislovas Boratyński, 
gimęs 1880-I-3, mirė 1940-III-31, priėmęs Šv. 
Sakramentus …“ : [pranešimas apie laidotu-
ves]. – [Vilnius] : [s.n.], [1940] (Vilniuje : sp. 
„ patria“). – [1] p. : vinj. ; 25 x 35 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk.. – A. a.: Amžinąjį 
atilsį.

C2.
393(474.5)(092)

5
A. † A. inž. petro Vileišio laidotuvės : [laiškas-

pranešimas] / Bazilikos viceprepozitas. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1926]. – [1] p. (sulankstytas į voką) ; 
8 x 22 cm.

A. † A.: Amžinąjį atilsį.
C1.

393(474.5)(092)

6
A. † A. „Iš savo mielaširdystės melskitės 

už sielą Eugenija Šertvitiene mire spalio 1-ma, 
1935 …“ : [malda]. – [Mespetas (Niuj.)] : [s.n.], 
[1935]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pra-
džią. – prieš antr.: „Mylėjome ją jai gyvenant, ne-
apleiskime jos, kol savo maldose nenuvesime ją 
į Viešpaties namus.“ – Šv. Ambroziejus. – p. [1] 
paveikslėlis. – A. † A.: Amžinąjį atilsį.

C993.
272-534.3(73)(=172)

7
„A. † A. Juzefa Kupstaitė, gimusi 1889 m. 

Koncepto-Šaukoto dvare, po ilgų ir sunkių kančių 
priėmusi Šventą Sakramentą mirė 1940 m. vasa-
rio mėn. 3 d. …“ : [pranešimas apie laidotuves]. – 
[Vilnius] : [s.n.], [1940] (Vilnius : sp. Juozo Zava-
dzkio). – [1] p. : vinj. ; 32 x 41 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk.. – A. † A.: Amžinąjį 
atilsį.

C2.
393(474.5)(092)

8
A. † A. kanauninko dr. Juozo Tumo laidotu-

vių tvarka, 1933 m. gegužės mėn. 1 d.. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1933] ([Kaunas] : akc. „Žaibo“ b-vės 
sp.). – [1] p. ; 27 cm.

A. † A.: Amžinąjį atilsį.
C1.

393(474.5)(092)
9

A. † A. kareivio prano Eimučio laidotuvės : 
Kauno įgulai įsakymas 1919 m., kovo 20 d. Nr. 4. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 32 cm.

A. † A.: Amžinąjį atilsį.
C279.

355.11(474.5)(092)
10

„A. † A. kun. Konstantinas feliksas Kudir-
ka Amerikos marijonų provincijolas …“ : [trum-
pa biografija]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1932]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Tuo mes pažinome 
Dievo meilę, kad Jis guldė už mus savo gyvybę. 
1 Jono 3, 16. – A. † A.: Amžinąjį atilsį.

C993.
272-722.53(73)(=172)(092)
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11
A. a. kun. Vladas Zlatkus, 1905.XI.13 † 

1935.I.31 : [nekrologas]. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – 
[4] p. : portr. ; 10 cm.

A. a.: Amžinąjį atilsį.
C102.

27-722.53(474.5)(092)
12

„A. a. Liudvika Malinauskaitė Šliūpienė 
(„Eglė“) mirė 12 val. balandžio 7-tą dieną …“ : 
[pranešimas apie laidotuves]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1928] (Kaune : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 22 cm.

A. a.: Amžinąjį atilsį.
C2.

393(474.5)(092)
13

„A. † A. paulius Olšauskis, aprupintas Šv. Sa-
kramentais, sulaukęs 49 m. amžiaus, atsisveikino 
su šiuo pasauliu sausio mėn. 15 d. …“ : [praneši-
mas apie laidotuves]. – [Kaunas] : [s.n.], [1928] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 16 x 21 cm.

A. † A.: Amžinąjį atilsį.
C1.

393(474.5)(092)
14

A. † A. tėvas Jeronimas pečkaitis O.f.M. „Gi-
mė 1885 m. rugs. 30 d. Naumieśćio ne Sintautų 
pa rap. […] numirė Kaune 1925 m. bal. 3 d. …“. – 
[Kau nas] : [s.n.], [1925]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas vok. ir lot. k.: E. Dite. 
GfCHKM [Gesellschaft für christliche Kunst Mün-
chen]. Sempiterni fons amoris, Consolatrix tristium 
pia mater Salvatoris, Ave Virgo Virginum. – prieš 
antr.: Koks gyvenims, tokia ir mirtis!. – O.f.M.: 
Ordo fratrum minorum (Mažesniųjų brolių (pran-
ciškonų) ordinas). – A. † A.: Amžinąjį atilsį.

C17.
27-722.53(474.5)(092)

15
A. a. tėvas pranciškus Bizauskas O.f.M. „Sios 

Vytauto D. bažnyčios Tretininkų kongregacijos įkū-
rėjas (1924.II.5) ir žinomiausias tretininkų vizitato-
rius, miręs Kaune …“ : [Kauno Vytauto Didžiojo 
bažnyčios Šv. pranciškaus III ordino kongregacijos 
15 metų jubiliejaus atminčiai skirtas lapelis]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1939]. – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Dieve mano, Tu man 
viskas!. – O.f.M.: Ordo fratrum minorum (Mažes-
niųjų brolių (pranciškonų) ordinas). – A. a.: amži-
nąjį atilsį.

C1; C993.
27-78-726.6(474.5)(092)

16
A. † A. „1936 m. spalių mėn. 4 d. panevė-

žio apskr. ligoninėj mirė mokytoja Ona Mairo-
nienė …“ : [pranešimas apie mirtį ir gedulingas 
šv. Mišias Rozalimo bažnyčioje]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1936] (panevėžy : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 20 cm.

A.†A.: Amžinąjį atilsį.
C2.

371.1(474.5)(092)
17

AB „Nuosavybė“ akcininkų sąrašas. – [Kau-
nas] : [akc. b-vė „Nuosavybė“], [1938]. – 4 p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

658.8(474.5)
18

AB „Nuosavybė“ darbų planas / AB „Nuosa-
vybė“ steigėjai. – [Kaunas] : [akc. b-vė „Nuosavy-
bė“], [1938]. – 2 p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

658.8(474.5)
19

A.G. „1939 m. birželio 17, 18 dienomis Tel-
šiuose įvyksta pirmas Žemaičių vyskupijos vyrų 
Eucharistinis kongresas …“ / centrinis komite-
tas. – [Telšiai] : [s.n.], [1939]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Didžiai gerb.. – A.G.: Aukštai gerbia-
mas. 

C279.
27-549-055.1(474.5)(06)

20
A.G. … „Turime garbę kviesti Tamstą į hu-

manistinės kultūros savaitės užbaigos – Tautos 
Vado ąžuolo sodinimo šventę antradienį, gegužės 1 
dieną, Karo muzejuj …“ : [kvietimas-programa] / 
Humanistinės kultūros savaitei ruošti komitetas. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

A.G.: Aukštai gerbiamas.
C1.

394.268.8(474.5)
21

A. gerb. … „Maloniai kviečiame atsilankyti 
į L.K.J. „pavasario“ vyrų s-gos Marijampolės ra-
jono valdybos ruošiamą š. m. rugsėjo 23 d. vyrų 
sporto šventę …“ : [kvietimas-programa] / rajono 
valdyba. – [Marijampolė] : [lietuvių katalikų jau-
nimo f-jos „pavasaris“ Vyrų s-gos Marijampolės 
r.], [1934]. – [2] p. ; 7 x 14 cm.

A. gerb.: Aukštai gerbiamas.
C279.

796.093.41-055.1(474.5)
 329.78(474.5)
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22
A. gerb. … „Maloniai prašome Tamstą atsi-

lankyti į Lietuvos nepriklausomybės iškilmes Jel-
gavoje š. m. vasario mėn. 16 d. …“. – Jelgava : 
[s.n.], 1936. – [4] p. ; 18 x 22 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3]. – Gretut. antr. ir 
tekstas latv., liet.. – p. [1] užrašas: Garbės pakvie-
timas. – A. gerb.: Aukšai gerbiamas.

C2.
323.215(474.5)

 394.46(474.3)(=172)
23

A. gerb. p. … „Vilniui vaduoti sąjungos Cen-
tro komitetas maloniai kviečia Tamstą atsilankyti 
į septintą Vilniui vaduoti sąjungos skyrių atstovų 
suvažiavimo atidarymą, kuris įvyks spalių mėn. 
2 d. …“ : [kvietimas] / Vilniui vaduoti sąjungos 
Centro komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavi-
mo s-ga], [1932]. – [1] p. ; 7 x 14 cm.

Šūkis: Atmink pavergtą Vilnių!. – A. gerb. p.: 
Aukštai gerbiamas ponas.

C2.
329.71(474.5)(06)

24
„ALTASS Northsidės skyriaus rengiamas 

koncertas ir balius sekmad., balandžio-April 29, 
1934, Lituanicos II naudai, Didžiojoj Wicker park 
svetainėje …“ : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : 
[Amerikos lietuvių transatlantinio skridimo s-ga], 
[1934] (Chicago : „Draugas“ pub. co.). – [4] p. : 
vinj. ; 22 cm.

C93.
78:061.7(73)(=172)

 364.4(73)(=172)
25

A. liet. daktarų d-jos prieš-metinis susirinki-
mas. „Šiuomi pranešama, kad A. liet. daktarų dr-
jos prieš-metinis susirinkimas atsibus Dr. C.Z. Ve-
zelio ir dr. M.T. Strikolio ofise […] Chicago, Ill., 
antradieny, gruodžio 29 d. …“. – [Čikaga (Il.)] : 
[Amerikos lietuvių daktarų d-ja], [1932]. – [1] p. ; 
44 cm.

C126.
61(73)(=172)(06)

26
Abolicionistų draugijos įstatai : [įregistruoti 

1920 m. rugsėjo 15 d.]. – [Kaunas] : [Abolicio-
nistų d-ja], [1920] (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – 
4 p. ; 16 cm.

C3; C13; C76; C279.
177:061.2(474.5)(062.13)

 613.88(474.5)(062.13)

27
Aboliucionistų draugijos įstatai. – [Kaunas] : 

[Abolicionistų d-ja], [1920] (Kaunas : „Varpo“ 
 b-vės sp.). – [1] p. ; 16 cm.

C2.
177:061.2(474.5)(062.13)

613.88(474.5)(062.13)
28

Abonentiniai koncertai. „Klaipėdos muzikos 
mokykla nuo šių metų lapkričio iki kitų metų ba-
landžio mėnesio Miesto teatre surengs šešis sim-
foninius koncertus …“ : [skelbimas] / Muzikos 
mokyklos kuratorija. – [Klaipėda] : [Klaipėdos 
muzikos m-kla], [1934] (Klaipėdoje : spaudė akc. 
„Ryto“ b-vė). – [1] p. ; 64 x 95 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C2.

785.11
 78:061.7(474.5)(049.1)
29

Abonento pavedamasis raštas. „Šiuo paved… 
akcinei bendrovei „Apsauga“, toliau trumpai vadi-
namai „Bendrovė“, saugoti … su … įėjimais ir … 
langais … gatvėj Nr. … sutikdam… su kitoj šio 
lapo pusėj … punkte pažymėtu saugojimo būdu lai-
ke … ir pasižad… sumokėti už saugojimą kas mė-
nuo po … lit. iš anksto …“ : [sutartis]. – Kaunas : 
[akc. b-vė „Apsauga“], 192[8]. – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Akcinė bendrovė „Apsauga“ …. – 
Spaud. taip pat: Tam tikros sąlygos, p. [2].

C1.
351.74/.76(474.5)

30
Advokatui ponui … „Lietuvos advokatų ta-

ryba […] nutarė drauge su Teisių fakultetu įsteigti 
ilgamečio Advokatų tarybos pirmininko garbės 
profesoriaus dr. petro Leono atminimui jo var-
do stipendijų fondą Teisių fakulteto studentams 
beturčiams …“ : [raginimas paremti steigiamą 
fondą]. – Kaunas : [Lietuvos advokatų taryba], 
193[8]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

364.4(474.5)
31

Afrika. „Afrika sudaro žemės plotą tris kar-
tus didesnį už visą Europą …“ : [statistiniai duo-
menys]. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – [2] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Marija, Tu per savo Sūnų 
grąžink Bažnyčiai Afrikos gyventojus, 1939.I.6.

C3; C102; C103; C993.
31(6)
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32
Aha! Jau žinau kame yra paslaptis kad gražiai 

ir greitai atspaudinti ir kad spaudiniai saulėje neiš-
nyktų reikia spaudinti aparatu „Marcoprint“ : [re-
klama]. – Kaunas : [s.n.], 1931, geg. 26. – [3] p. : 
iliustr. ; 34 cm..

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

681.6(085.8)
33

Aida : J Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto 
Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaunas : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – (Valsty-
bės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 28) skiriasi 
rinkiniu ir nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
34

Aida : J Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto 
Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaune : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 28 cm. – (Valsty-
bės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 35–36) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
35

Aida : J Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto 
Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaune : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – (Valsty-
bės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 34 ir 36) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C17; C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
36

Aida : J Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto 
Gis lanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaune : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – (Valstybės 
teat ras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 34–35) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)

37
Aida : J Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto 

Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaune : „Švyturio“ 
b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
38

Aida : J. Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto 
Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] ([Kaunas] : 
sp. „Menas“). – [3] p. ; 32 cm. – (Valstybės teatras).

C17.
792.54(474.5)

 782.1(450)
39

Aida : J. Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto 
Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaunas : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – (Valstybės 
teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 40) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
40

Aida : J. Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto 
Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaunas : „Švytu-
rio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 39) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
41

Aida : J. Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto 
Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaune : „Švyturio“ 
b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 42) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
42

Aida : J. Verdi 4 veiks. 8 pav. opera, libreto Gis-
lan coni, K. Binkio vertimas : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaune : „Švyturio“ 
b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 41) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
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43
Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-

to Ghislanzoni, išvertė K. Binkis, dirigentas – M. 
Bukša : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės tea-
tras], [1939]. – [4] p. : iliustr. ; 19 cm.

Įrišta kn.: Valstybės teatras. XX sezonas. 
[Kaunas, 1939].

C2.
792.54(474.5)

 782.1(450)
44

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libreto 
Ghislanzoni, K. Binkio vertimas : 1938.XII.14 : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1938] (Kaunas : A. Adomavičiaus sp.). – 1 lanks-
tinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teatras. 
1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(450)
45

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libreto 
Ghislanzoni, K. Binkio vertimas : 1939.I.28 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] 
(Kaunas : M. Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teatras. 1938–
1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(450)
46

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Ghislanzoni, K. Binkio vertimas : 1939.IV.10 : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] 
(Kaunas : spaudė Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teatras. 1938–
1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(450)
47

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaune : akc. 
„Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 26 cm. – (Valstybės 
teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 48–50) ski-
riasi spaudinio rinkiniu ir nurodomų operos atli-
kėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)

48
Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-

to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 26 cm. – (Vals-
tybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 47 ir 49–50) 
skiriasi spaudos rinkiniu ir nurodomų operos atli-
kėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
49

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 26 cm. – (Vals-
tybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 47–48 ir 50) 
skiriasi spaudos rinkiniu ir nurodomų operos atli-
kėjų sudėtimi.

792.54(474.5)
 782.1(450)
50

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 26 cm. – (Vals-
tybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 47–49) ski-
riasi spaudos rinkiniu ir nurodomų operos atlikėjų 
sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
51

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 27 cm. – (Vals-
tybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 52) skiria-
si nurodomų operos atlikėjų sudėtimi, o nuo (žr. 
Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kontrolinis 
sąrašas. T. 2, Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 
2005, įr. 30) spaudos rinkiniu ir nurodomų operos 
atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
52

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 27 cm. – (Vals-
tybės teatras).
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Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 51) skiria-
si nurodomų operos atlikėjų sudėtimi, o nuo (žr. 
Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kontrolinis 
sąrašas. T. 2, Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 
2005, įr. 30) spaudos rinkiniu ir nurodomų aktorių 
sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
53

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1934] (Kaune : 
„Spaudos fondo“ dirbt.). – [2] p. ; 26 cm. – (Vals-
tybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
54

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 
M. Adomavičiaus sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Valsty-
bės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 55) skiriasi 
spaudos rinkiniu ir nurodomų operos atlikėjų su-
dėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
55

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 
M. Adomavičiaus sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Valsty-
bės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 54) skiriasi 
spaudos rinkiniu ir nurodomų operos atlikėjų su-
dėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
56

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 
„Žaibo“ sp.). – [2] p. ; 26 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 57) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
57

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 

[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 
„Žaibo“ sp.). – [2] p. ; 26 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 56) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
58

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936] ([Kaunas] : 
M. Adomavičiaus sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Valsty-
bės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
59

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1940]. – [4] p. : 
portr. ; 17 cm.

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 31) ir 
(žr. įr. 60–61) skiriasi nurodomų operos atlikėjų 
sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
60

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1940]. – [4] p. : 
portr. ; 17 cm.

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 31) ir 
(žr. įr. 59 ir 61) skiriasi nurodomų operos atlikėjų 
sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
61

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libre-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1940]. – [4] p. : 
portr. ; 17 cm.

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 31) ir 
(žr. įr. 59–60) skiriasi nurodomų operos atlikėjų 
sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
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62
Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, lib-

reto Gislanconi, K. Binkio vertimas : 1937-XI-10 : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937] 
([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–
1938 sezonas).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
63

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libreto 
Gislanconi, K. Binkio vertimas : V[alstybės] operos 
vaidinimai Vilniuje 1940.III.30 d. : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1940]. – [4] p. : 
 portr. ; 17 cm. – (Valstybės teatras. XX sezonas).

Įrišta kn.: Valstybės teatras. XX sezonas. 
[Kaunas, 1940].

C17.
792.54(474.5)

 782.1(450)
64

Aida : J. Verdi 4 veiksmų 8 pav. opera, libret-
to Gislanconi, K. Binkio vertimas : 1937-V-29 : 
[prog rama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937] 
(Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1936–
1937 m. sezonas).

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr..
C1; C17.

792.54(474.5)
 782.1(474.5)
65

„Aidas“ („Echo“) rinkimų biuletenis. pirmoji 
rinkimų diena. „Didelis gyvumas. Visur 50% bal-
suojančių …“ : [apie rinkimus Lietuvoje]. – [Kau-
nas] : leidėjas A.S. Buchovas, 1926, bal. 9 (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 50 cm.

0,30 Lt
C3.

324(474.5)
66

„Aido“ gegužinė : [skelbimas]. – [panevė-
žys] : [meno ir kultūros d-ja „Aidas“], [1923] (pa-
nevėžys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C160.
 394.4(474.5)(049.1)
67

Aidos vakare Klaipêdoje Šauliu name šeš-
tadieni 1933 – spalio 28 – d. : [vakaro programa 
su dainų tekstais]. – [Tilžė] : [Lietuvių giedoto-
jų d-ja], [1933] (Tilžėje : Jagomasto sp. „Litua-
nia“). – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Tilžês lietuviû giedotojû draugija. 
D-ras Vydûnas, pirmininkas.

C1.
784(474.5)

68
Aitvaras : E. Vildės 3 veik. pjesė, pastatymas 

ir režisūra A. Sutkaus : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1936] ([Kaunas] : M. Adoma-
vičiaus sp.). – [1] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 44) 
skiriasi nurodomų aktorių sudėtimi.

C160.
792.2(474.5)

69
Akademija Jo Šventenybės popiežiaus pi-

jaus XI laimingo dešimties metų Bažnyčios valdy-
mo sukaktuvėms paminėti Vilniuje […] Viešpaties 
1932 m. vasario 6 dieną, 20 val. : programa / Lie-
tuvių šv. Kazimiero draugijos jaunimui auklėti ir 
globoti Centro valdyba. – [Vilnius] : [Lietuvių šv. 
Kazimiero d-ja], [1932] (Vilniuje : „Ruch“ sp.). – 
[1] p. ; 31 cm.

C101.
272-732.2

 394.4(474.5)
70

Akademijos programa 28 gegužės 1922 m. 
8½ val. vakare : [šv. Kazimiero 400 metų jubilie-
jui paminėti]. – [Kaunas] : [s.n.], [1922] ([Kau-
nas] : „Svyturio“ [!] sp.). – [2] p. : portr. ; 30 cm.

prieš antr.: Lietuvos patronui šv. Kazimierui 
garbė!.

C2.
27-36(474.5)(092)

71
Akc. b-vė „Drobė“ vilnonės gelumbės fabri-

kas (įsteigtas 1920 metais) : [reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1937] (Kaunas : „Varpo“ sp.). – [4] p. : 
 iliustr. ; 21 cm.

C17.
677.3(474.5)(085.8)

72
Akc. b-vė „Metalas“. Metalo išdirbinių fabri-

kas (buv. br. Šmidt) Kaunas-Šančiai : [atvirlaiš-
kis-reklama]. – [Kaunas] : [akc. b-vė „Metalas“], 
[1921–1940]. – [1] p. : iliustr..

Aprašyta pagal kn.: Jonas Vailokaitis : gyveni-
mo ir veiklos bruožai / Vladas Terleckas. Vilnius, 
2011, p. 89.

669.01(474.5)(085.8)
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73
Akc. b-vė „Nemunas“. Spižo ir vario liejykla. 

Metalo ir medžio dirbtuvės : [reklama]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1923]. – [4] p. : iliustr. ; 31 cm.

C101.
334.71(474.5)(085.8)

74
Akc. b-vei „GerMapo“ : [atvirlaiškis-rekla-

ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. ; 
10 x 15 cm.

C17.
659.1(474.5)(085.8)

75
Akc. b-vės „Kauno audiniai“ fabriko choro 

koncerto programa. – Vilnius : [s.n.], 1940, saus. 6 
([Kaunas] : Vilniaus sp.). – [2] p. : vinj. ; 25 cm.

C3.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
76

Akc. „Livėla“ b-vė, Kaunas. „Vieliniai dirbi-
niai. Cinkuoti vieliniai rezginiai tvoroms…“ : [rek-
lama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1935] (Kaunas : f. So-
kolovskienės sp.). – [1] p. : iliustr. ; 16 x 23 cm.

C17.
672(474.5)(085.8)

 672.4(474.5)(085.8)
77

„Akcinė bendrovė A.S. Soloveičikas ir sūnūs 
malūnas, lentpiūvė, kruopenyčia ir valcų rifliavi-
mas …“ : atvirutė : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1935]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
630.8(474.5)(085.8)

78
Akcinė bendrovė „Brol. Uliamperliai ir Co“ 

kojinių fabrikas ir galanterijos prekių ūrmo sandė-
lis : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1928]. – [1] p. : 
vinj. ; 8 x 13 cm.

C3.
658.7(474.5)(085.8)

79
„Akcinė bendrovė J.C. Koch lakų ir dažų fa-

brikas Rygoje įsteigta 1842 m. atidarė 1927 m. tokį 
pat lakų ir dažų fabriką Kaune …“ : [reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [2] p. : vinj. ; 11 x 16 cm.

C3.
667(474.5)(085.8)

80
Akcinė „Lietuvos cukrus“ bendrovė […] 

„priede siunčiame Tamstai pasirašyti sutartį cu-
kriniams runkeliams 1940 metais auginti ir juos 
cukraus fabrikui pristatyti …“ / akc. „Lietuvos 
cukrus“ b-vė. – Kaunas : [akc. b-vė „Lietuvos cu-
krus“], 1940, vas. 1. – [1] p. ; 28 cm.

C476.
664.1(474.5)

81
„Akcinė prekybos b-vė „Agaras“, Biržuose, 

šaukia paprastą visuotinį akcininkų susirinkimą, 
kuris įvyks pačios bendrovės raštinėje š. m. birže-
lio mėn. 3 d. 12 val. …“ : [skelbimas] / valdyba. – 
[Biržai] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 21 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Spaudinys. Akcinė prekybos ben-
drovė „Agaras“, Biržuose. p. …. – Spaud. taip pat: 
Akcinės prekybos bendrovės „Agaras“, Biržuose 
1939 m. sausio mėn. 1 d. balansas.

C279.
658.8(474.5)

 631.3(474.5)(063)
82

Akcinės bendrovės „Nuosavybė“ steigimo iš-
laidų apyskaita / AB „Nuosavybė“ steigėjai. – [Kau-
nas] : [akc. b-vė „Nuosavybė“], [1938]. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

658.8(474.5)
83

Akcinės „Lietuvos cukrus“ bendrovės visuo-
tinio metinio akcininkų susirinkimo, įvykstančio 
1938 m. rugsėjo mėn. 10 d. 11 val. Žemės ūkio 
rūmuose, Kaune, darbų tvarka. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1938]. – [1] p. ; 20 cm.

C17.
664.1(474.5)(06)

84
„Akių gydytoja med. dr. V. Alseikienė iš Kau-

no Birštone, „Rūtos“ viešbutyje, ligonis priima 
sekmadieniais …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1932]. – [1] p. ; 11 x 20 cm.

C102.
617.7-08(474.5)

85
Akmeninis anglis – kūrui! „prie dabartinės 

malkų kainos, akm. anglis yra ekonomiškiausis ir 
patogiausis kūras …“ : [reklama]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1929–1931] (panevėžys : N. feigenzono 
sp.). – [2] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C101.

662.6(474.5)(085.8)
86

Aktai: tikėjimo, vilties ir meilės. – Breslau : 
Heinrich Musshoff, [1924]. – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Jėzau, Karaliau Gar-
bės susimilk ant musų!.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
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87
Aktualios šių laikų krikščioniškam gailestin-

gumui parodyti sritys : [S. ūsorio ir J. Dagilio pas-
kaitų santraukos]. – [S.l.] : [s.n.], [1934–1935]. – 
3 p. ; 34 cm.

C279.
27-184.6

 374.7(474.5)
88

Alaus vartotojų dėmesiui! „Šiuo pranešame, 
kad atidarėme naują restoraną …“ : [skelbimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1926–1936] (Kaune : M. Jolko 
sp.). – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

663.4
 64.024(474.5)(085.8)
89

„Aleksandra ir Jonas Vailokaičiai, dešimties 
metų vedybų sukaktuvių proga, turi garės kviesti 
gerb. p. … pas save pietų 1929 m. sausio mėn. 5 
dien. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1929]. – 
[2] p. : portr..

Aprašyta pagal kn.: Jonas Vailokaitis : gyve-
nimo ir veiklos bruožai / Vladas Terleckas. Vil-
nius, 2011, p. 96.

793.2(474.5)
90

„Aleksandra ir Jonas Vailokaičiai praneša 
apie savo dukters Danutės su ponu Jonu Jasinsku 
sutuoktuves, kurios įvyks š. m. 26 d. 18 val. Alvi-
to bažnyčioje …“ : [pranešimas apie vestuves]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C1.
793.2(474.5)

91
„Aleksandra ir Jonas Vailokaičiai sveikina ir 

siunčia geriausių linkėjimų Šv. Kalėdoms ir Nau-
jiems 1940 Metams“ : [sveikinimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1939]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
793.2(474.5)(089.7)

92
„Aleksandra ir Jonas Vailokaičiai turi garbę 

kviesti … dalyvauti sutuoktuvių proga vakarienė-
je, kuri įvyks paežerių dv. š. m. rugpiūčio mėn. 
26 d. …“ : [kvietimas]. – Kaunas : [s.n.], [1939]. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
793.2(474.5)

93
„Aleksandra ir Jonas Vailokaičiai turi garbės 

kviesti p. … atsilankyti į krikštynas sūnaus Jonu-

ko, kurios įvyks š. m. birželio mėn. 24 d. 8 v. vaka-
re viloje „Anapilis“ palangoje …“ : [kvietimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
793.2(474.5)

94
Antano Aleksandravičiaus skulptūros kū-

rinių paroda Mariampolėje, Valstybinė Rygiškių 
Jono gimnazija. paroda atidaryta nuo birželio 
28 d. lygi liepos 28 d. 1921 m. : [skelbimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1921]. – [1] p. ; 38 cm.

C160.
730(474.5)(064)

95
Aleksoto darbininkams. „Š. m. balandžio mėn. 

18 d. (sekmadieny) 4 val. p. p. Aleksote […] šau-
kiamas socialdemokratų prijaučiančių susirinki-
mas …“ / Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno 
miesto komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos socialde-
mokratų partijos Kauno m. k-tas], [1926]. – [1] p. ; 
36 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329(474.5)(06)
96

Alio! Naujiena. „1932 m. … mėn. … d. XVII 
rinktinės, (38) Antakalnio šaulių būrys (Meno mo-
kyklos aikštėje) rengia didelę ir įdomią su progra-
ma gegužinę …“ : [programa] / rengėjai. – [Kau-
nas] : [Lietuvos šaulių s-gos XVII Šakių rinktinės 
38 Antakalnio šaulių būrys], [1932] (Kaune : 
V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
97

Alytaus gimnazijos salėje 1929 m. rugpiūčio 
mėn. 3 d. (šeštadienį) Liet. taut. s-gos Alytaus sky-
rius rengia didelį vakarą : [skelbimas] / rengėjai. – 
[Alytus] : [Lietuvių tautininkų s-gos Alytaus sk.], 
[1929] (Alytuj : M. Bokšickio ir Vilenskio sp.). – 
[1] p. ; 63 cm.

C101.
792.077(474.5)(049.1)

98
Alytaus karo komendanto įsakymas Nr. 1. 

„Einąs Respublikos prezidento pareigas š. m. bir-
želio 16 d. paskelbė valstybės gynimo metą …“. – 
Alytus : [s.n.], 1940 (Alytus : Sluckio sp.). – [1] p.; 
31 cm.

C279.
351.75(474.5)

 355.311.8(474.5)
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99
Alytaus R.K. parapijos bažnyčios vargonų 

priėmimo iškilmių 1928 m. spalių 28 d. 16 val. 
prog rama. – [S.l.] : [s.n.], [1928] (Kaune : K. Nar-
kevičiaus ir V. Atkočiūno sp.). – [1] p..

Aprašyta pagal kn.: Alytaus Šv. Liudviko 
bažnyčios ir parapijos istorija / Anelė Kalašniko-
vienė-Šmigelskaitė. Vilnius, 2009, p. 67. – R.K.: 
Romos katalikai.

785.6:786.6
 78:061.7(474.5)
100

„Alytaus šaulių vadovybė kviečia visas orga-
nizacijas ir visuomenę organizuotai ir tvarkingai 
apvaikščioti rugpiūčio 15 d. Tautos šventės die-
ną …“ : [skelbimas] / Alytaus rinktinės štabas. – 
[Alytus] : [Lietuvos šaulių s-gos XIX Alytaus 
rink tinė], [1931–1935] (Alytus : M. Bokšickio ir 
Vilenskio sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C101.
356.161:061(474.5)

 323.215(474.5)
101

„Alytuj, Kauno gatvėj pigiai parduodamas 
murinis, dviejų aukštų namas. Klausti pas savinin-
ką Vodorovniką“ : [skelbimas]. – [Alytus] : [s.n.], 
[1930] ([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

332(474.5)
102

„Alytuj, Naujame mieste, pūkelevičiaus na-
muose išnuomojamas butas 4 kamb., virtuvė, dar-
žas ir malkinė …“ : [skelbimas]. – [Alytus] : [s.n.], 
[1930–1932] ([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 
12 x 16 cm.

C101.
349(474.5)

103
„Alytuje II, Rinkos aikštėj, Dundžio namai 

(greta karštuvių) atidaryta geležies prekių krautu-
vė …“ : [skelbimas] / … S. Rabinavičienė …. – 
[Alytus] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 24 cm.

C101.
631.3(474.5)(085.8)

104
„Alytuje I, Kalno g-vė Nr. 8 parsiduoda na-

mas su plecium kuris siekia iki Nemuno …“ : 
[skelbimas]. – [Alytus] : [s.n.], [1930–1932] 
([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 12 x 17 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

332(474.5)

105
Alytuje pradžios mokyklos rūmuose Birutės 

g-tvė dailininko Antano Žmuidzinavičiaus-Že-
maičio paveikslų paroda. – [S.l.] : [s.n.], [1938] 
(Kaune : „Spaudos fondo“ dirbt.). – [1] p. ; 70 cm.

Šūkis: Visi dzūkai turi pamatyti!.
C102.

75(474.5)(064)
106

Aluminijo & metalo išdirbiniu fabr. „Metall-
Stamp“ : [reklama]. – [Ryga] : [s.n.], [1930] (Riga : 
A.M. Lipshütz). – [2] p. : iliustr. ; 10 x 15 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C3.

672(474.3)(085.8)
107

Amerikoniškos javapiūvės „Massey-Haris“… : 
[žemės ūkio technikos reklama]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1931–1934] (Kaune : M. Kuktos sp.). – [2] p. : 
 iliustr. ; 33 cm.

C2.
631.3(73)(085.8)

108
Amerikos darbininkų apšvietos draugijos kuo-

poms ir nariams. Draugės ir draugai:- „Amerikos 
darbininkų apšvietos draugijos dabartinė padėtis 
mumis verčia tarti savo žodį į visus A.D.A.D. na-
rius ir kuopas …“ : [raginama materialiai paremti 
draugiją]. – [Klivlandas (Oh.)] : [Amerikos darbi-
ninkų apšvietos d-ja], [1926]. – [1] p. ; 30 cm.

C126.
061.2(73)(=172)

109
„Amerikos Jungtinių Valstybių ministras Lie-

tuvai p. Owen J.C. Norem, tik ką grįžęs Lietuvon 
iš kelionės ir paskaitų ciklo Amerikoje, maloniai 
sutiko pasidalyti savo kelionės nuotykiais ir nuo-
taikomis su mūsų draugijos nariais […] šių metų 
gegužės mėn. 16 d. …“ : [kvietimas] / Lietuvių ir 
amerikiečių draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietu-
vių ir amerikiečių d-ja], [1940]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
374.7(474.5:73)

110
Amerikos Liet. Vyčiai ir Lietuvos darbinin-

kai. „Lietuvi darbininke! Atydžiai perskaityk šį 
atsišaukimą ir pagalvok! Išvažiuodami iš Lietuvos 
į Ameriką, gal kiekvienas iš mūs su nuliūdimu at-
sisveikinome su savais …“ : [kvietimas prisijungti 
prie Lietuvos Vyčių armijos ir kovoti prieš bolše-
vikus] / L.S.S. 7-ta kuopa. – [Ročesteris (Niuj.)] : 
[s.n.], [1919]. – [2] p. ; 29 cm.

C17.
323.21(73)(=172)
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111
„Amerikos lietuvio“ ekskursija tiesiai į Klai-

pėdą be persėdimo. „Išvyks švęst Didžiojo Lie-
tuvos Kunigaikščio Vytauto 500 metų sukaktu-
ves …“ : [skelbimas]. – [Vusteris (Mas.)] : [s.n.], 
[1930] (Worcester, Mass. : American Lithuanian 
Newspaper press). – [1] p. : iliustr. ; 47 cm.

C17.
796.5(73)(=172)(049.1)

112
Amerikos lietuvių dainininkų koncertas : gruo-

džio 3 d. pirmadienis 1928 m. Kaunas. – [Kau nas] : 
[Valstybės teatras], [1928] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [3] p. : vinj. ; 23 cm. – (Vals-
tybės teatras).

C2.
784

 78:061.7(474.5)
113

Amerikos lietuvių daktarų draugija. „Šiuomi 
šaukiamas mėnesinis susirinkimas Amerikos lietu-
vių daktarų draugijos, kuris įvyks šeštadieny, va-
sario 28 d., 1931 m. …“ : [kvietimas]. – [Čikaga 
(Il.)] : [Amerikos lietuvių daktarų d-ja], [1931]. – 
[1] p. ; 9 x 17 cm.

C126.
61(73)(=172)(06)

114
Amerikos lietuvių ir prekybos rūmų jubilie-

jaus ekskursija paminėjimui 500 metų sukaktu-
vių – D.L.K. Vytauto 1430–1930 : [skelbimas]. – 
[Niujorkas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. : iliustr. ; 49 cm.

D.L.K.: Didysis Lietuvos kunigaikštis.
C17.

325.2(73)(=172)
 379.8(73)(=172)
115

„Amerikos lietuvių kongresas Lietuvos de-
mokratinei tvarkai atsteigti birželio-June 20 ir 21, 
1936 m. …“ : [delegato kortelė]. – [Klivlandas 
(Oh.)] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 5 x 10 cm.

C126.
325.2(73)(=172)(06)

116
Amol seniai išmėgintas ir patikimas: Amol 

vė sina! Amol gaivina! : [vaistų reklama]. – [S.l.] : 
[s.n.], [apie 1930]. – [2] p. : iliustr. ; 24 cm.

C17.
615.4(085.8)

117
„Amžinąjį atilsį duok joms (jai), Viešpatie, ir 

amžinoji šviesa joms (jai) tešviečia. Teilsis ramy-
bėje. Amen. (300 d. atlaidų) …“. – plungė : Tėvų 
kapucinų leidinys, [1921–1940] ([Marijampolė] : 
Mar[ijonų] sp.). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 118) skiriasi 
spaudos rinkiniu.

C1; C17; C993.
272-534.3

118
„Amžinąjį atilsį duok joms (jai), Viešpatie, ir 

amžinoji šviesa joms (jai) tešviečia. Teilsis ramy-
bėje. Amen. (300 d. atlaidų) …“. – plungė : Tėvų 
kapucinų leidinys, [1921–1940] ([Marijampolė] : 
Mar[ijonų] sp.). – [2] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 117) skiriasi 
spaudos rinkiniu.

C993.
272-534.3

119
„Amžinasis Tėve, aukojame Tau Jėzaus Kris-

taus kraują, kančią ir mirtį …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Išsipildė.

C993.
272-534.3

120
„Amžinasis Tėve aukuoju Tau brangiausiąjį 

Jėzaus Kristaus kraują …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 7 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventas Martynas.

C993.
272-534.3

121
Andre Šenje : 4 v. opera, muz. U. Giordano, 

ver tė K. Juršys, dirigentas M. Bukša, pastatymas 
T. pavlovskio, dekoracijos, kostiumai ir butaforija 
M. Dobužinskio : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1930] (Kaune : „Meno“ sp.). – 
[3] p. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

C17; C160; C480.
792.54(474.5)

 782.1(45)
122

Andre Šenje : 4 v. opera, muz. U. Giordano, 
ver tė K. Juršys, dirigentas M. Bukša, pastatymas 
T. pavlovskio, dekoracijos, kostiumai ir butaforija 
M. Dobužinskio : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1930] (Kaune : „Meno“ sp.). – 
[3] p. ; 32 cm. – (Valstybės teatras).

C17; C480.
792.54(474.5)

 782.1(45)
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123
Angarietis, Zigmas. Apie L.K.J.S. darbo pa-

keitimą. „Musų partijos CK tarė savo žodį apie 
reikalingumą pakeist visą LKJS darbą …“ / Z. An-
garietis ; LKJS CK. – [Kaunas] : [Lietuvos komu-
nistinės jaunimo s-gos Centro k-tas], 1935, spalis. – 
3 lap. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
Trečiojo lapo išmatavimai: 11 x 21 cm.
C279.

329.78(474.5)
124

Angelo sargo vaikų sąjungos, Marijampolės 
pulko 15 metų ir Marijos vaikų 5 metų sukakčiai 
paminėti : L.K. blaivybės draugijos Marijampolės 
skyriaus dovana. – [Marijampolė] : [Lietuvių kata-
likų blaivybės d-jos Marijampolės sk.], [1937]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš antr.: „Garbė Jėzui ir Marijai“. „Mylėki me 
Dievą ir Tėvynę“. – p. [1] paveikslėlis.

C17.
27-78-053.2(474.5)

125
Anketa : psicholog. autodiagnozei pagal Kreč-

marį. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1930]. – [2] p. ; 34 x 
21 cm.

C1.
159.9(474.5)(049.5)

126
Ankėta : [renkama medžiaga „Lietuviškajai 

enciklopedijai“]. – [Kaunas] : [„Lietuviškosios 
enciklopedijos“ red.], [1936]. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Lietuviškosios enciklopedijos re-
dakcijai. Kaunas, V.D. universiteto biblioteka. – 
V.D. : Vytautas Didysis.

C2.
030(474.5)(049.5)

127
Anketa. „MV“, norėdamas savo mintimi ir 

forma būti kuo artimesnis platesniems lietuviško-
sios visuomenės sluogsniams [!], šia anketa nori 
turėti apie save bešališką ir objektyvią savo skaity-
tojų nuomonę …“ : [anketa-laiškas]. – [Kaunas] : 
[„Mūsų Vilniaus“ red.], [1928–1938]. – [2] p. ; 
29 cm.

C17.
070(474.5)(049.5)

128
Anketa. „prižadėtas „Lurdo“ dovanas platin-

tojams, kurie rado bent vieną naują prenum. gaus 
tik tie platintojai, kurie iki š. m. baland. mėn. 15 d. 
prisiųs mums šią anketą …“ : [periodinio leidinio 
„Lurdas“ klausimai skaitytojams]. – [petrašiūnai, 
Kauno a.] : [„Lurdo“ red.], [1939]. – [2] p. ; 24 cm.

C17.
050(474.5)(049.5)

129
Anketa 1 Nr. „prašoma į žemiau talpinamus 

klausimus galimai greičiau, bet nevėliau š. m. lap-
kričio mėn. 10 d. atsakyti ir anketą išsiųsti admi-
nistracijai …“. – [Kaunas] : [s.n.], 1935. – [2] p. : 
vinj. ; 34 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: prašoma atsakyti iki š. m. lapkričio mėn. 
10 d. L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos narių rėmė-
jų administracija …. – p. [1] užrašas: „Jaunosios 
Lietuvos“ s-gos narių rėmėjų administracijai … 
Kaunas ….

C279.
329.78(474.5)(049.5)

130
Ankieta. „L. Kr.-dem. partijos … skyriaus … 

apygardos … apskrities; skyriaus adresas (laiš-
kams siųsti) …“. – [Kaunas] : [Lietuvių krikščio-
nių demokratų  partija], [1920–1936]. – [2] p. ; 
34 cm.

C17.
37.014(474.5)(049.5)

131
Ankieta Nr. 10 / Šiaulių kraštotyros dr-jos val-

dyba. Rinktinų senienų sąrašas (II) / Šiaulių krašto-
tyros dr-gijos valdyba. – Šiauliai : [Šiaulių krašto-
tyros d-ja], 1935 (Šiauliai: sp. „Titnagas“). – [4] p. ; 
33 cm.

prieš antr.: NB. prašoma užpildyti.
C1; C104.

908(474.5)(049.5)
132

Ankieta Nr. 10 : (jaunųjų ūkininkų rateliams) / 
Šiaulių kraštotyros dr-jos valdyba. Rinktinų senie-
nų sąrašas (II) / Šiaulių kraštotyros dr-gijos val-
dyba. – Šiauliai : [Šiaulių kraštotyros d-ja], 1935 
(Šiauliai: sp. „Titnagas“). – [4] p. ; 33 cm.

prieš antr.: NB. prašoma užpildyti.
C104.

908(474.5)(049.5)
133

Ankieta „Žemės ūkio“ skaitytojams : [anketa-
laiškas]. – [Kaunas] : [„Žemės ūkio“ red.], [1933] 
([Kaunas] : „Varpo“ sp.). – [2] p. ; 34 x 21 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Žemės ūkio“ redakcijai.

C17.
050(474.5)(049.5)

134
Ankietos lapas. … Darbininkų gaminamo-

sios sąjungos valdybai Vilniuje : [duomenims apie 
s-gos narius rinkti]. – [Vilnius] : [Darbininkų ga-
minamoji s-ga], [1918–1919]. – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: … Darbininkų gaminamoji sąjun-
ga Vilniuje. Sekcija ….

C2.
323.33(474.5)(049.5)
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135
Anonsas! „Ruoškitės prie didelio visuomeni-

nio teismo kuriuo bus teisiamas „abortas“. Teis-
ma rengia draugija „Oze“ sausio mėn. 30 d. …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos žydų sveika-
tos apsaugos d-ja „Oze“], [1922–1931] (panevė-
žy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 31 x 47 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

618.39(474.5)(=411.16)
136

Anonsas! Važiuoja karalienė Nilo „Kleopa-
tra“ : [kino filmo reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 47 x 63 cm.

prieš antr.: Kino „palas“.
C279.

791.43-2
137

Ant šios žemelės, ašarų vietos : [versta iš len-
kiš ko „Z tej biednej ziemi …“] : [giesmės žodžiai]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1937–1940] ([Vilnius] : „pat ria“ sp.). – 
[1] p. ; 16 cm.

C17.
272-535.35

138
„Antano Smetonos lituanistikos instituto di-

rektorius turi garbę kviesti … į instituto atidarymo 
aktą, kuris įvyks š. m. kovo mėn. 6 d. 11 val. Vals-
tybės Tarybos salėje …“ : [kvietimas-programa]. – 
[Kaunas] : [Antano Smetonos lituanistikos inst.], 
[1939]. – [1] p. ; 11 x 18 cm.

C2.
821.172

 394.481(474.5)
139

„Antano Smetonos lituanistikos instituto Lie-
tuvos istorijos skyrius turi garbę kviesti … į prof. 
Ig. Jonyno paskaitą apie didįjį Lietuvos kunigaikštį 
Žygimantą Kęstutaitį jo 500 metų mirties sukak-
tuvių proga …“ : [kvietimas] / Antano Smetonos 
lituanistikos instituto Lietuvos istorijos skyrius. – 
[Kaunas] : [Antano Smetonos lituanistikos inst.], 
[1940]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

C2.
374.7(474.5)

140
Antrą dieną Kalėdų, antradieny 26 gruodžio 

1922 m. „Aido“ draugija savo salėje rengia vaka-
rą : [skelbimas] / „Aido“ valdyba. – [panevėžys] : 
[meno ir kultūros d-ja „Aidas“], [1922] (panevė-
žys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 62 cm.

C160.
 394.4(474.5)(049.1)

141
„Antrą dieną Kalėdų, 26 gruodžio 1921 m. 

di delis švenčių balius-teatras …“ : [progra-
ma]. – [Šiauliai] : [s.n.], 1921 (Šiauliai : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 64 cm.

prieš tekstą: Šiauliai „fantazija“.
C279.

792.2(474.5)
142

Antrą dieną Kaledų šv., gruodžio 26 d. 1922 m. 
įvyks didelis vakaras su linksme programa : [skelbi-
mas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio 
ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 95 cm.

prieš antr.: Lietuvių teatras „fantazija“.
C279.

394.4(474.5)(049.1)
143

Antrą dieną šv. Velykų, kovo 28 d. 1921 m. ren-
giamas didelis švenčių vakaras su lošimu ir šokiais : 
[skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1921] ([Šiauliai] : 
Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 63 cm.

prieš antr.: Šiauliai. fantazija lietuvių teatras.
C279.

792.077(474.5)(049.1)
144

Antrą Kalėdų dieną trečiadieny, 26 gruodžio 
1923 m. „Aido“ draugija rengia vakarą : [skelbi-
mas] / „Aido“ valdyba. – [panevėžys] : [meno ir 
kultūros d-ja „Aidas“], [1923] (panevėžys : N. fei-
genzono sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C160.
 394.4(474.5)(049.1)
145

„2, 3, 4 ir 5 kovo eis garsus paveikslas „prie-
taras“ puiki drama 4 veiksm. …“. – [Šiauliai] : 
[s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio 
elektro-sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: „palas“. – Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2
146

Antrą Velykų dieną „Gyvenimas“ V. feldma-
no 4 v. piesė : [skelbimas]. – [Marijampolė] : [Liau-
dies teatras], [1920] (Mariampolė : „Dirvos“ b-vės 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 50 cm. – (Liaudies teatras).

prieš antr.: Realės gimnazijos salė.
C4.

792.077(474.5)(049.1)
147

Antrą Velykų dieną pirmadieny, 2 balandžio 
1923 m. „Aido“ draugija savo naujai atremontuo-
toje ir dekoruotoje salėje rengia vakarą : [skel-
bimas] / „Aido“ valdyba. – [panevėžys] : [meno 
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ir kultūros d-ja „Aidas“], [1923] (panevėžys : 
N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C160.
 394.4(474.5)(049.1)
148

Antrą Velykų dieną, 17 d. balandžio m. 1922 m. 
rengiamas didžiausis Velykų vakaras su skaudžiai 
juokinga programa : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. ; 96 cm.

prieš antr.: Šiaulių „fantazija“ lietuvių teatras.
C279.

792.2(474.5)(049.1)
149

„Antradienį, balandžio mėn. 19 d. „Manfre-
das“ Bairono 3 veiksmų misterija, Šumano mu-
zika …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1927–1932] (Kaune : f. Sokolovskienės 
ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 110 cm. – (Valstybės 
teatras).

C101.
792.5(474.5)(049.1)

150
„Antradienį, gruodžio mėn. 1 d. garsaus ita-

lų pianisto Carlo Zecchi vienintelis koncertas …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 
110 cm. – (Valstybės teatras. 1931-32 m. sezonas).

C101.
785.6:789(450)

 78:061.7(474.5)
151

„Antradienį gruodžio 6 lietuvių spektaklis 
„Du keliu“ 3 veiksmų (4 paveikslų) Gejermanso 
drama, vertė M. Sleževičius …“ : [skelbimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1919]. – [1] p. : vinj..

Aprašyta pagal kn.: Senasis Lietuvos plakatas, 
1862–1944 / Juozas Galkus. Vilnius, 1997, p. 74, 
209. – prieš tekstą: Sezono atidarymas. Skrajoja-
masis Juozo Vaičkaus teatras. Miesto teatre.

792.077(474.5)(049.1)
152

„Antradienį kovo mėn. 4 d. Ugniagesių salė je 
įvyks didelė loterija neturtingiems mokiniams šelp-
ti …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1919–
1935] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
48 x 64 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C101.

336.789(474.5)(049.1)
 364.4(474.5)(049.1)
153

„Antradienį, kovo mėn. 31 d. 1925 m. „pa-
šėlusi diena arba figaro vestuvės“ 3 vekismų [i.e. 
veiksmų] komedija Beaumarschais, vertė E. Žalin-
kevičaitė …“ : programa. – [Kaunas] : [Valstybinis 

dramos teatras], [1925] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [3] p. : iliustr. ; 24 cm. – 
(Valstybinis dramos teatras).

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Valstybinis dramos teatras. programa.

C480.
792.2(474.5)

154
„Antradienį, lapkričio mėn. 24 d. 3-čias sim-

foninis koncertas, diriguoja Gaston poulet, dalyvauja 
garsus francūzų smuikininkas Robert Soëtens …“ : 
[skelbimas] / Valstybės teatro direkcija. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1931] (Kaunė : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 110 cm. – (Valstybės 
teatras. 1931-32 m. sezonas).

C101.
785.11

 78:061.7(474.5)(049.1)
155

„Antradienį liepos 20 d. 1920 m. bus Amati-
ninkų salėje didelis mitingas temoje apie rinkimus 
į Kauno miesto tarybą …“ : [skelbimas]. – [Kau-
nas] : [Kauno amatininkų s-ga], [1920]. – [1] p..

prieš tekstą: Kauno amatininkų s-ga. – Gre-
tut. tekstas liet., jidiš.

C4.
323.221.28(474.5)(049.1)

156
Antradienį, spalių 25 d. rengiamas žymaus 

Ber lino smuikininko Aleksandro Kantaravičiaus 
didelis koncertas : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 47 x 63 cm.

prieš antr.: „fantazija“. – Gretut. antr. ir teks-
tas liet., jidiš.

C279.
787.1

 78:061.7(474.5)(049.1)
157

Antradienį, spalių mėn. 20 d. I. Simfoninis 
koncertas, diriguoja Oscar fried : [skelbimas] / 
Vals tybės teatro direkcija. – [Kaunas] : [Valsty-
bės teatras], [1931] (Kaune : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. ; 111 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1931-32 sezonas).

C101.
785.11

 78:061.7(474.5)(049.1)
158

„Antradienį, šio spalių mėn. 30 d. 20 val. 
Klai pėdos miesto teatre vienintelis koncertas pa-
saulinio pianisto ir kompozitoriaus Sergejaus pro-
kofjevo …“ : [skelbimas] / Klaipėdos muzikos 
mokykla. – [Klaipėda] : [s.n.], [1934] (Klaipėdoje : 
spaudė akcinė bendrovė „Rytas“). – [1] p. ; 70 cm.

Gretut. tekstas liet., vok..
C2.

785.2
 78:061.7(474.5)(049.1)
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159
Antradienį, 1922 m. birželio 6 d. petrog. Ma-

rijos oper. artistės Zinaidos Jurjevskienės koncerto 
programa. – [Kaunas] : [s.n.], [1922] ([Kaunas] : 
sp. f. Sokolovskienė, G. Lano ir M. Jolko). – 
[2] p. ; 22 cm. – (Miesto teatras).

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C160.

782.1
 78:061.7(474.5)
160

„Antradienį, vasario 24 d. „pašėlusi diena ar-
ba figaro vestuvės“ 3 veiksmų komedija Beaumars-
chais, vertė E. Žalinkevičaitė …“ : programa. – [Kau-
nas] : [Valstybinis dramos teatras], [1925] (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [3] p. : iliustr. ; 
24 cm. 

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Valstybinis dramos teatras.

C480.
792.2(474.5)

161
„Antradienį, vasario mėn. 2 d. 5-as simfoninis 

koncertas, diriguoja dr. H. Thierfelder, solistas Ba-
lys Dvarionas …“ : [skelbimas] / Valstybės teatro 
direkcija. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 110 cm. – (Valstybės teatras. 1931–1932 m. 
sezonas).

C101.
785.11

 78:061.7(474.5)(049.1)
162

„Antradienį, vasario mėn. 10 d. „Dvi našlai-
ti“ A. Deneri ir Cormon’o 8 pav. pjesė, vertė Alė 
Žalinkevičaitė …“ : programa. – [Kaunas] : [Vals-
tybinis dramos teatras], [1925] (Kaune : f. Soko-
lovskienės ir G. Lano sp.). – [3] p. : iliustr. ; 24 cm. 

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Valstybinis dramos teatras. progra-
ma.

C480.
792.2(474.5)

163
„Antradienį vasario 1 d. gimnazijos salėje. 

„Žiburėlio“ dr-jos vakaras neturtingų moksleivių 
naudai „Žvaigždžių takais“ 3 veiksmų Vidūno 
pasaka-komedija, režisuojant St. Venslauskie-
nei …“ : [skelbimas] / „Žiburėlio“ valdyba. – 
[Šiauliai] : [„Žiburėlio“ d-ja], [1921] (Šiauliai : 
Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 63 cm.

C279.
792.077(474.5)(049.1)

164
Antradienis, kovo mėn. 20 d. Valstybės dra-

mos režiseriaus B. Dauguviečio 20 metų scenos 

darbo jubiliejinio spektaklio programa : [f. Šilerio 
5-ių v. tragedija „plėšikai“]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1928] (Kaune : „Švyturio“ b-vės 
sp.). – [3] p. : portr. ; 30 cm. – (Valstybės teatras).

C17; C160; C480.
792.2(474.5)

165
„Antradinį [!], 24, 25, ir 26 rugpiūčio eis 

kriminalė drama 5 akt. „pasiuntimybės paslaptis“ 
ir amerikoniška komedija …“ : [skelbimas]. – 
[Šiauliai] : [s.n.], [1920] (Šiauliuose : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 65 cm.

Gretut. tekstas liet., rus.. – prieš tekstą: fan-
tazija.

C279.
792.2(474.5)(049.1)

166
Antras paskutinis vakaras. „Gastrolė žino-

mojo art. premjero ekrano Juozo Runičio …“ : 
[skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Sa-
vičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 65 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C279.

792.2(474.5)(049.1)
167

II-ras Valstybės teatro koncertas : dalyvauja 
violončelistė Raja Garbuzova : 1936-X-3 : pro-
grama. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936] 
([Kaunas] : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1936–
1937 m. sezonas).

C160.
785.6:787.3

 78:061.7(474.5)
168

II-ras Valstybės teatro koncertas (simfoni-
nis) : 1937-IX-28 : programa. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1937] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus 
sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valsty-
bės teatras. 1937–1938 m. sezonas).

C160.
785.11

 78:061.7(474.5)
169

Antrasis Amerikos vakarų valstijų lietuvių 
katalikų Seimas. „A.L.R.K. federacijos Chicagos 
apskričio nutarimu šaukiamas antrasis A. vak. 
valstijų lietuvių katalikų suvažiavimas …“ : [pra-
nešimas apie Seimą bei jo programa] / Seimo ren-
gimo komisija. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietu-
vių Romos katalikų f-ja], [1925]. – [2] p. ; 22 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(06)
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170
II simfonijos koncertas 22/VII 1922 m. Ka-

ro muzėjuje : [programa]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1922]. – [1] p. : vinj. ; 20 cm.

C101.
785.11

 78:061.7(474.5)
171

II-ro Valstybės teatro koncerto programa : 
1938.XI.7. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] 
(Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1938–
1939 sezonas).

C480.
785.611

 78:061.7(474.5)
172

Antroji lietuvių parapijų chorų Dainos šven-
tė Chicagos provincijos sekmadienį, gegužės-May 
17 d., 1936 m. Vytauto parke : programa. – [Čika-
ga (Il.)] : [s.n.], 1936 (Chicago, Ill. : „Draugas“ 
pub. Co.). – [2] p. ; 23 cm.

C17.
78.087.68

78:061.7(73)(=172)
173

„2-ji Vilniaus lietuvių skautų Gedimino drau-
govė turi garbės kviesti G.p. … į rengiamą skautų 
reviją, kuri įvyks š. m. vasario mėn. 7 d. (sekma-
dienį) …“ : [kvietimas] / 2-sios Viln. liet. skautų 
Gedimino d-vės štabas. – [Vilnius] : [2-oji Vil-
niaus lietuvių skautų Gedimino daugovė], [1932–
1937]. – [2] p. ; 7 x 13 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C101.

329.78(474.5)
174

„II-oji žemės ūkio paroda Telšiuose […] 
1925 m. rugsėjo 15 d. …“ : [skelbimas] / parodos 
komitetas. – [Telšiai] : [s.n.], [1925] ([Kaunas] : 
Valstybės sp.). – [1] p. : vinj. ; 47 cm.

C17.
63(474.5)(064)

175
II-jo lietuvių evangelikų suvažiavimo 1937 m. 

rugpiūčio mėn. 15–16 d. d. programa. – [S.l.] : [s.n.], 
[1937] (Klaipėda : spaudė „Lituania“). – [4] p. ; 
20 cm.

C122.
274.5(474.5)(06)

176
2-jo pėstininkų Didžiojo Lietuvos Kunigaikš-

čio Algirdo pulko šventės šių metų liepos mėn. 
24 dienos iškilmių programa. – [Kaunas] : [2-asis 
pėstininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo 
pulkas], [1927]. – [1] p. ; 11 x 18 cm.

C2.
355.16(474.5)

177
II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas Nr. 1 : 

(Santaros) : [kandidatų į Lietuvos Steigiamąjį Sei-
mą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 15 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
178

II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 2 : 
(Barzdų bepartyvių-valstiečių grupės) : [kandida-
tų į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1920]. – [1] p. ; 16 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
179

11. [i.e. II.] rinkimų apygardos kandidatų są ra-
šas № 3 : (Lietuvos vokiecių Kybartų apylinkės) : 
[kandidatų į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 16 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
180

II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 4 : 
(Žydų liaudies susivienijimo) : [kandidatų į Lie-
tuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1920]. – [1] p. ; 15 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
181

II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 5 : 
(„Tautos pažangos“ ir Bepa[r]tinių kuopos) : [kan-
didatų į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 16 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
182

II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 6 : 
(Lietuvos socialdemokratų partijos) : [kandidatų 
į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1920]. – [1] p. ; 15 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
183

II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 7 : 
(Valstiečių sąjungos) : [kandidatų į Lietuvos Stei-
giamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C101; C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
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184
11. [i.e. II.] rinkimų apygardos kandidatų są-

rašas № 8 : (Centralinio lenkų komiteto) : [kan-
didatų į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 16 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
185

II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 9 : 
(Lietuvos darbo federacijos) : [kandidatų į Lie-
tuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1920]. – [1] p. ; 15 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
186

II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 10 : 
(Bepartyvių kuopos Vilkaviškio apskrities) : [kandi-
datų į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1920]. – [1] p. ; 15 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
187

II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 11 : 
(Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų parti-
jos) : [kandidatų į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąra-
šas]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 16 cm.

C101; C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
188

II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas Nr. 13 : 
(Lietuvos vokiečų piliečių) : [kandidatų į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
189

I1 [i.e. II] rinkimų apygardos kandidatų sąra-
šas № 14 : (Kauno apskrities bepartyvių grupės) : 
[kandidatų į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąra-
šas]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 15 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
190

11. [i.e. II.] rinkimų apygardos kandidatų są-
rašas № 16 : (Lietuvių krikščionių-demokratų par-
tijos, ūkininkų, Darbininkų, Moterų ir „pavasario“ 
sąjungos) : [kandidatų į Lietuvos Steigiamąjį Sei-
mą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 16 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)

191
II rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 17 : 

(paežėrių valščiaus bepartyvių grupės) : [kandida-
tų į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1920]. – [1] p. ; 15 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
192

2-sios Vilniaus lietuvių skautų Gedimino drau-
govės rengiamos skautų revijos programa. – [Vil-
nius] : [2-oji Vilniaus lietuvių skautų Gedimino 
draugovė], [1926–1940] (Vilniuje : „Ruch“ sp.). – 
[1] p. ; 23 cm.

C101.
329.78(474.5)

193
„Apdraudimo draugija „Lietuva“ Kaune ap-

draudžia … jo … 192… m. …   mėn. … d. pareiški-
mu ir šiame polise išspausdintomis bei įrašytomis 
sąlygomis …“ : [draudimo sutartis]. – [Kaunas] : 
[draudimo d-ja „Lietuva“], [1926] (Kaune : f. So-
kolovskienės ir G. Lano sp.). – [4] p. ; 36 cm.

prieš tekstą: Apdraudimo draugija „Lietu-
va“. – Spaud. taip pat: Bendros nuo ugnies ap-
draudimo sąlygos finansų, prekybos ir pramonės 
ministerio patvirtintos 1921 m. gegužės mėn. 6 d., 
p. [4].

C2.
368.4(474.5)

194
Apdraudimo draugijos „Lietuva“ akcininkui 

p. … pakvietimas. „Apdraudimo draugijos „Lietu-
va“ valdyba turi garbės kviesti Tamstą į šaukiamą 
š. m. gegužės mėn. 29 d. 19 d. val. Kaune […] 
visuotiną akcininkų susirinkimą …“ : [kvietimas-
darbotvarkė] / … valdyba. – [Kaunas] : [draudimo 
d-ja „Lietuva“], 1926, gegužė (Kaunas : Valstybės 
sp.). – [1] p. ; 21 cm.

C2.
368.4(474.5)

195
Apdraudimo pratęsimas. polisas Nr. … „Ap-

draudėjas: … Akcinė apdraudimo b-vė Lietuvos 
Lloydas, Kaune, šiuo pratęsia … apdraudimo po-
lisą …“ : [draudimo sutartis] / Lietuvos Lloydas 
akcinė apdraudimo bendrovė. – [Kaunas] : [drau-
dimo akc. b-vė „Lietuvos Loidas“], [1930] (Kau-
ne : M. Kuktos sp.). – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Lietuvos Lloydas akcinė apdrau-
dimo bendrovė, Kaune …. – Spaud. taip pat: Ben-
dros nuo ugnies apdraudimo sąlygos, p. [2].

C1.
368(474.5)

196
Apgarsinimas. „Ant kulimui pavėlijimo žen-

klų atidavimui pažymėti javai tur veliausiai iki 15 
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vasario 1918 m. nusiduoti …“. – Biržai : [s.n.], 
1918, saus. 18. – [1] p. ; 22 x 35 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet..
C2.

633.1:339.182(474.5)(049)
197

Apgarsinimas. „Šiuomi parėdoma, jog vi-
sos maitos draug su kaulais ir visomis kuno da-
limis …“. – Seda [Mažeikių a.] : [s.n.], 1918, 
bal. 13. – [1] p. ; 15 x 19 cm.

Aprašyta pagal kn.: Didžiojo karo užrašai / 
p. Ža deikis. Klaipėda, 1925, d. 2, p. 162–163.

351.77(474.5)(049)
198

Apgarsinimas. „Visókios rekvizicijos ir ati-
minėjimai daleidžiami tiktai su pavelijimu mies-
to kómendanto arba kreishauptmano su jų para-
šais ir antspauda …“. – Raseiniai : [s.n.], 1919, 
saus. 24 (Rossienie : Druck. Kadushin). – [1] p. ; 
19 x 34 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet., rus..
C104.

351.759(474.5)(049)
199

Apie antivelikinę kompaniją (krikščionių, žy-
dų). „Antivelikinė kompanija turi buti pravesta po 
sekančiais obalsiais …“. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1; C2.

299.2
200

Apie arklių susną. „Arklių susna yra kelių rū-
šių …“ / N.. – [S.l.] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 47 cm.

C101; C279.
636.1(474.5)

201
Apie dirbančios moters higieną. „pastaraisiais 

dešimtmečiais ypač nuo didžiojo karo pradžios 
moterims pavyko užimti profesiniame gyvenime 
gana tvirtas pozicijas …“ / dr. med. A. Šmukle-
ris. – [Kaunas] : [s.n.], [1933]. – 3 p. ; 26 cm.

C2.
613.99(474.5)

202
Apie garsaus, jaunojo tenoro Simono Ber-

kovičiaus koncertą : [skelbimas]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1929] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. : 
portr. ; 37 cm.

prieš antr.: Ateikite ir pasiklausikite. – Gretut. 
antr. ir tekstas liet., jidiš.

C101.
784

78:061.7(474.5)(049.1)
203

Apie kariuomenės teismus : [atsišaukimas] / 
LRp CK. – [S.l.] : [Lietuvos raudonosios pagalbos 
Centro k-tas], 1935, gruodis. – [1] p. ; 31 cm.

prieš antr.: Laiškas Nr. 3 LRp organizacijoms. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C126.
344(474.5)

204
Apie lyties etiką ir lyties gyvenimą prakalbos! 

„Rengia ALDLD 2 kuopa So. Boston, Mass. įvyks 
sekmadienį 8-tą dieną sausio-Jan., 1933 Lietuviū 
ūkėsių kliubo svetainėje […] kalbės dr. J.J. Kaš-
kiaučius …“ : [skelbimas]. – [Bostonas (Mas.)] : 
[Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 2 
kuopa], [1933]. – [1] p. : vinj. ; 27 cm.

C126.
613.88(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
205

Apie paskutinius streikus. „Vasario pradžioj 
Kaune viko kepėjų, stalių, „Nemuno“, „Livelos“ 
darbininkų ir kitų fabrikų streikai, kurie apėmė 
virš 4000 darbininkų …“ : [atsišaukimas]. – [Kau-
nas] : leidžia Kauno komjaunimo rajono komite-
tas, 1937, kovas. – [2] p. ; 34 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai vienikitės!. – Spaud. 
taip pat: Draugui Ordzenikidžei mirus, p. [2].

C1.
323.26(474.5)

206
Apie suteikimą medicinos felčeriams prakti-

kos teisių : (laikinosios taisyklės). – [S.l.] : [s.n.], 
[1920–1922]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

614.25-051(474.5)
207

Apie sveikatos klausimą prakalbos! „Rengia 
ALDLD 6-ta kuopa, Montello, Mass. Įvyks pir-
madienį 9-tą d. sausio-January, 1933 Lietuvių taut. 
namo svetainėje […] Visiems sykiu – moterims 
ir vyrams kalbės dr. J.J. Kaškiaučius iš Newark, 
N.Y. …“ : [skelbimas] / komitetas. – [Montelas 
(Mas.)] : [Amerikos lietuvių darbininkų literatūros 
d-jos 6 kuopa], [1933]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
208

Apie tai kas yra Vaizbos butas. „Yra lietuvių 
biznierių, kurie žiūri plačiau, negu tik į savo biz-
nį …“ : [apie draugiją „Vaizbos butas“] / Vaizbos 
buto nariai. – [pitsbergas (pen.)] : [Vaizbos butas], 
1932 ([pitsbergas (pen.)] : išspauzdino Lietuvių 
spaustuvė Soho printing Co.). – [4] p. : vinj. ; 
21 cm.

C126.
334:061.23(73)(=172)
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209
Apie v. l. veikimą savivaldybėse : Valstiečių 

liaudininkų kuopoms ir frakcijoms savivaldybė-
se / Valstiečių liaudininkų sąjungos Centro komi-
tetas. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų 
s-gos Centro k-tas], 1924 (Kaunas : „Varpo“ b-vės 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C1.
329(474.5)

210
… apygardos Viln. geležinio fondo komite-

tui. „Artimiausiame Vyriausiojo Vilniaus geleži-
nio fondo komiteto posėdyje, kuris įvyks nė vėliau 
rugpiūčio mėn. penkioliktos d. reikalinga pranešti 
nors apytikrias žinias apie rengiamą visoje Lie-
tuvoje Vilniaus geležinio  fondo dieną …“ : [pi-
liečiai raginami aukoti Vilniaus geležiniam fon-
dui]. – Kaunas : [Vilniaus geležinis fondas], 1933, 
liep. 29. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vyriausias Vilniaus geležinio fon-
do komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71:061.7(474.5)

211
Apygardų žemės tvarkytojams. „Žemės ūkio 

Melioracijos įstatymo § 42 (Vyr. žin. Nr. 324) iš 
asmenų, neatlikusių melioracijos prievolių, susi-
dariusios del to išlaidos ieškomos valstybiniams 
mokesčiams išieškoti nustatyta tvarka (Vyr. žin. 
Nr. 17) …“. – Kaunas : Ž.ū.M. Žemės reformos 
valdyba. Buhalterija, 193[3, rugs. 18]. – [2] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – prieš antr.: Nuora-
šas.

C279.
336.23(474.5)

 631.6(474.5)
212

Apygardų žemės tvarkytojams ir miškų urė-
dams. „Miško medžiagai einant žemės reformos 
įstatymo §§ 32 ir 32¹ naujakuriams paskolų ir 
pašalpų sąskaiton duoti nustatoma šitokia tvar-
ka …“ : aplinkraštis 187 Nr. apie išdavimą miš-
ko medžiagos naujakuriams. – Kaunas : [Žemės 
ūkio m-jos Miškų dep. Buhalterijos dalis], 1931, 
 rugpj. 8. – [2] lap. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – prieš antr.: Žemės 
ūkio min-ja Miškų departamentas Buhalterijos da-
lis. Nuorašas.

C279.
354.83(474.5)(05)

 630.7(474.5)
213

Apklausiamasis lapas. – [Kaunas] : [Kalba-
naeum], [1937]. – [2] p. ; 30 cm.

prieš antr.: „Kalbanaeum“ b-vės už akių dės-
tymo institutas. – Spaud. taip pat: Įstojimo į už akių 
dėstymo institutą sąlygos. paskaitų lentelė, p. [2].

C17.
37.018.43(474.5)

214
Apklausiamasis lapas. – [Kaunas] : [„Saviš-

vietos“ inst.], [1937, geg. 15]. – [1] p. ; 28 cm.
prieš antr.: Neakivaizdinio mokymo „Saviš-

vietos“ institutas. – Spaud. taip pat: „Savišvietos“ 
instituto įstojimo taisyklės / „Savišvietos“ institu-
to direkcija, p. [2].

C1; C17.
37.018.43(474.5)

215
Apkrečiamųjų gyvulių ligų apžvalga Lietu-

voje / Veterinarijos departamentas. – [Kaunas] : 
[Žemės ūkio m-jos Veterinarijos dep.], [1933]. – 
[4] p.: žml. ; 35 cm.

C279.
614.4(474.5)

216
Aplikacija įstojančio į Lietuvos socialistų są-

jungą Amerikoje. „Aš žemiau pasirašęs […] noriu 
įstoti į Socialistų partijos narius …“. – [JAV] : [Lie-
tuvių socialistų s-ga], [1920–1929]. – [2] p. ; 9 x 
14 cm.

C1.
329.71(73)(=172)

217
Aplinkraštis. „L. krikščionių demokratų par-

tijos pirmininkas „Ryto“ redaktorius del Kauno 
karo komendanto nutarimo iš š. m. spalių m. 27 d. 
nubausti „Ryto“ atsakomąjį redaktorių dr. Bistrą 
300 litų arba I mėnesiu kalėjimo ir del antro nuta-
rimo sustabdyti „Rytą“ I mėnesiui laiko rado rei-
kalingu pranešti apie tai raštu Respublikos prezi-
dentui atkreipti jo dėmesį į administracijos organų 
sauvaliavimą …“ : [apie esamą spaudos padėtį ir 
įstatymų nepaisymą jos atžvilgiu] / L. krikščionių 
demokratų partijos Centro komitetas. – [Kaunas] : 
[Lietuvos krikščionių demokratų partijos Centro 
k-tas], 1928, lapkr. 10. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

050(474.5)(05)
218

Aplinkraštis. „Lietuvos darbo federacija gau-
na daug skundų …“ : Lietuvos darbo federacijos … 
skyriui : [apie federacijos reikalus]. – Kaunas : 
[Lietuvos darbo f-ja], 1921. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

331.105.44(474.5)(05)
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219
Aplinkraštis. „Lietuvos koperacijos bendro-

vių sąjungos tikslas yra parūpinti plačiausiems 
Lietuvos vartotojų sluoksniams kuo prieinamiau-
siomis sąlygomis įvairių vartojimo dalykų …“ / 
Lietuvos koperacijos bendrovių sąjunga. – [Kau-
nas] : [Lietuvos kooperacijos bendrovių s-ga], 
[1923–1940]. – [1] p. ; 30 cm. 

prieš antr.: Lietuvos kooperacijos bendrovių 
sąjunga.

C13.
334.73(474.5)(05)

220
Aplinkraštis. „Mūsų pasiuntinio paryžiuje, 

p. p. Klimo, iniciatyva tapo formališkai sukurta 
Lietuvių-prancūzų draugija Lietuvoje …“ : [kvie-
timas stoti į d-ją]. – Kaunas : [Lietuvių-prancūzų 
d-ja], 1927, spal. 11. – [1] p. ; 33 cm..

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

061.2(474.5:44)(05)
221

Aplinkraštis. „Nuo nederliaus nukentėjusiems 
Šiaurės Lietuvos gyventojams šelpti visoje Lietuvo-
je, neišskiriant ir valstybinių įstaigų, organizuojasi 
šelpimo komitetai …“. – Kaunas : [Šiaurės Lietuvai 
šelpti Centro komitetas], 1929, vas. 2. – [2?] lap. ; 
32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

364.044.66(474.5)(05)
222

Aplinkraštis. „pirmiausiai siunčiame kuopų 
valdyboms ir Jūsų žinioje esantiems nariams šir-
dingiausius linkėjimus …“ : [pranešama apie „pa-
vasario“ sąjungos rajoninę konferenciją] / Jūsų 
rajono valdyba. – [Kretinga] : L.K.J. „pavasario“ 
fed-jos Kretingos vyrų ir mergaičių rajonų valdy-
bos, 1939. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – L.K.J.: Lietuvių ka-
talikų jaunimas. – Šūkis: Dievui ir Tėvynei.

C2.
329.78(474.5)(06)

223
Aplinkraštis. „Sunkūs ir audringi buvo pra-

eiti metai mūsų valstybei …“ : L. darbo federaci-
jos rajonų ir skyrių valdyboms krikšč. darbininkų 
draugijoms ir sąjungoms : [raginama stiprinti ir 
plėsti Lietuvos darbo federaciją]. – Kaunas : [Lie-
tuvos darbo f-ja], 1921. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

331.105.44(474.5)(05)
224

Aplinkraštis. Gerbiamieji draugai! „Nuo 1926 
metų pabaigos L.V.L. s-ga gyvena nepaprastus lai-
kus …“ : visoms L.V.L. s-gos kuopų valdyboms : 

[dėl 1935 m. balandžio mėn. 28 d. įvyksiančio Lie-
tuvos valstiečių liaudininkų s-gos suvažiavimo]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų s-ga], 
[1935, bal. 8]. – 3 p. ; 33 cm.

prieš antr.: L.V.L. s-gos Centro komitetas. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329(474.5)(06)

225
Aplinkraštis. Šaulių rinktinių ir būrių vado-

vybėms. „finansų ministerijos viešojo atsiskai-
tymo įstaigų ir įmonių inspekcija įregistravo 
naujai pertvarkytas šaulių savišalpos kasos taisy-
kles …“. – Kaunas : [Lietuvos šaulių s-gos Šaulių 
savišalpos kasa], 1933. – [1] p. ; 32 cm. – (Lietuvos 
šaulių sąjungos Šaulių savišalpos kasa ; 7479 Nr.).

C103.
356.161:061(474.5)(05)

 331.34(474.5)
226

Aplinkraštis a. a. vyskupo M. Valančiaus su-
kaktuvių reikalu. „Š. m. gegužės 29 d. sukanka 50 
metų, kai yra miręs Žemaičių vyskupas Motiejus 
Valančius …“ : [dėl sukaktuvių minėjimo] / Liet. 
kat. veikimo Centro valdyba. – Kaunas : [Katalikų 
veikimo centras], 1925, geg. 4. – [1] p. ; 26 cm.

A. a.: Amžiną atilsį. 
C2.

27-78(474.5)(05)
 27-722.53(474.5)(092)
227

Aplinkraštis 2 Nr. „Sąjungos atstovų suva-
žiavimas š. m. gegužės 11 d. Kaune priėmė platų 
s-gos trijų 1935–1937 metų veikimo planą …“ : 
Jaunosios Lietuvos s-gos rajonų, apylinkių ir 
skyrių vadams : [apie narių rėmėjų verbavimą] – 
Kaunas : [Jaunosios Lietuvos s-gos narių rėmėjų 
administracija], 1935. – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Jaunosios Lietuvos s-gos narių rė-
mėjų administracija.

C279.
329.78(474.5)(05)

228
Aplinkraštis 10 Nr. Visoms kuopoms. Bran-

gūs broliai pavasarininkai ir sesutės pavasari-
ninkės! „Kaip jau Jums žinoma iš išleisto rajono 
valdybos aplinkraščio 8 Nr., Mosėdy įvyksta š/m. 
birželio 19 d. (sekmadieny) gražus ir skaitlingas 
Kretingos rajono 11-os kuopų jubiliejinis kon-
gresas …“. – Darbėnai [Kretingos a.] : [lietuvių 
katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ Kretingos r.], 
1927, birž. 7. – [2] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Dievui ir Tė-
vynei.

C2.
329.78(474.5)(06)
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229
Aplinkraštis Liet. socialdemokratų partijos 

organizacijoms, nariams ir prijaučiantiems. „Vi-
siems gerai žinoma, kad daug L.S.D. partijos na-
rių, o ir ne narių, darbininkų, karių, mažažemių, 
naujakurių ir studentų sėdi kalėjimuose ir Varnių 
koncentracijos stovykloje …“ : [raginama aukoti 
politinių kalinių šeimoms] / Lietuvos socialdemo-
kratų partijos Centro komitetas. – Kaunas : [Lietu-
vos socialdemokratų partijos Centro k-tas], 1927, 
spal. 2. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.14(474.5)(05)
 364.4(474.5)
230

Aplinkraštis Nr. … /finansų reikalu/ „Su-
siduriant vasaros metu su kuopų valdybomis bei 
pavieniais nariais teko girdėti …“ : [raginimas ra-
jono kuopoms sumokėti mokesčius]. – Darbėnai 
[Kretingos a.] : [lietuvių katalikų jaunimo s-gos 
„pavasaris“ Kretingos r.], [1928], rugpj. 14. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

336.2(474.5)(05)
231

Aplinkraštis Nr. 1. „Baigiasi duotasis termi-
nas apskaitoms prisiųsti – kovo mėn. 5 diena …“ : 
visiems Šv. Vincento s paulo dr-jos skyriams. – 
[Kaunas] : [Šv. Vincento a paulo d-ja], [1938]. – 
[1] p. ; 32 cm.

C279.
27-78(474.5)(05)

232
Įrašas išimtas.

233
Aplinkraštis Nr. 4. „1940 m. balandžio mėn. 

24 dieną Kaune […] šaukiamas paprastas visuo-
tinis metinis draugijos susirinkimas …“ : visiems 
Šv. Vincento à paulo draugijos skyriams / Centro 
valdyba. – [Kaunas] : [Šv. Vincento a paulo d-ja], 
[1940]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(06)
 364.044.66(474.5)(06)
234

Aplinkraštis Nr. VI. „Konsistorija papildyda-
ma savo aplinkraštį 1930 metų birželio mėn. 4 d., 
liečiantį nekilnojamojo bažnytinio turto apsaugos 
reikalą, pasiremdama Bažn. įst. (XI t. I d.) 733 str., 
praneša visiems jos žinioje esantiems parapijų bei 
filijų klebonams, kunigams administratoriams ir 

bažnytinėms taryboms, kad parapijoms ar filijoms 
neturint bažnytinio turto nuosavybės dokumentų, 
kai kurios įstaigos, kitų tikybų organizacijos ir net 
atskiri asmens pasikėsina savintis bažnytinį tur-
tą: žemę, kapinynus, trobesius, bažnyčias ir mal-
dų namus …“. – Kaunas : Lietuvos Respublika. 
Š.M. Liet. evang. liuterionių konsistorija, 1937, 
 lapkr. 25. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Š.M.: Švietimo mi-
nisterija.

C279.
354.32(474.5)(05)

 332(474.5)
235

Aplinkraštis Nr. VII. „Konsistorija, pasirem-
dama Bažnyčios įstat. 733 str. (XI t. I d.) praneša 
visiems jos žinioje esantiems parapijų bei filijų 
klebonams, kunigams administratoriams ir bažny-
tinėms taryboms, kad ne vėliau kaip per tris mė-
nesius nuo šio aplinkraščio gavimo dienos, reikia 
konsistorijai pranešti tikslias žinias apie parapijų 
bei filijų bažnytinį turtą pagal žemiau patiektą pa-
vyzdį …“. – Kaunas : Lietuvos Respublika. Š.M. 
Lietuvos evang. liuterionių konsistorija, 1937, 
gruod. 2. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Š.M.: Švietimo mi-
nisterija.

C279.
354.32(474.5)(05)

 27-774(474.5)
236

Aplinkraštis Nr. VIII. „Konsistorija pasirem-
dama Bažn. įst. (XI t. I d.) 463 str. praneša visiems 
jos žinioje esantiems parapijų bei filijų klebonams, 
kunigams administratoriams ir bažnytinėms tary-
boms, kad kiekvienoje parapijoje ir filijoje reikia 
užvesti ir vesti bažnyčios, parapijos bei filijos baž-
nytinę kroniką …“. – Kaunas : Lietuvos Respubli-
ka. Š.M. Lietuvos evang. liut. konsistorija, 1937, 
gruod. 15. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Š.M.: Švietimo mi-
nisterija.

C279.
354.32(474.5)(05)

 27-774(474.5)
237

Aplinkraštis Nr. 8. … „pavasario“ kuopai. 
„Šie 1927 m. yra mūsų „pavasario“ s-gos jubilieji-
niai metai …“ : [apie rengiamą kongresą]. – [Kau-
nas] : [lietuvių katalikų jaunimo s-ga „pavasaris“], 
[1927]. – [3] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.78(474.5)(06)
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238
Aplinkraštis Nr. 9. Visoms kuopoms. „Jau 

daug kartų kuopoms buvo minėta aplinkraščiuose 
ir gyvu žodžiu per atstovus rankdarbių gaminimo ir 
rinkimo reikalu parodai kongreso metu …“ : [apie 
įvyksiančius rankdarbių kursus mergaitėms]. – 
Darbėnai [Kretingos a.] : [lietuvių katalikų jauni-
mo s-gos „pavasaris“ Kretingos r.], 1927, birž. 3. – 
[1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Dievui ir Tėvynei. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
329.78(474.5)(05)

239
Aplinkraštis Nr. 14. „Centro valdyba gavo 

patirti, kad kaip kurie šauliai neprisilaiko L.Š.S. 
įstatų §10 ir sauvališkai daro kratas …“ : [apie 
draudimą savivaliauti]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
šaulių s-ga], [1920] ([Vilnius] : V[alstybės] sp.). – 
[1] p. ; 23 cm.

C279.
356.161:061(474.5)(05)

 343(474.5)
240

Aplinkraštis 7 Nr. Visoms „pavasario“ kuo-
pų valdyboms. Kursų reikalu. „Kaip žinoma š/m. 
gegužės mėn. 15–20 d. Darbėnuose buvo numaty-
ti sporto kursai …“. – [Darbėnai, Kretingos a.] : 
[lietuvių katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ Kre-
tingos r.], [1927]. – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: L. skubiai. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.78(474.5)(05)
 374.7(474.5)
241

Aplinkraštis 11 Nr. Visoms kuopoms. „Rajo-
no valdyba praneša kuopų žiniai linksmą naujieną, 
kad ministerių kabinetas leido pavasarininkams, 
važiuojantiems į jubiliejinį „pavasario“ sąjungos 
kongresą Kaunan, naudotis 1/4 III klasės bilietų 
kainos …“. – Darbėnai [Kretingos a.] : [lietuvių 
katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ Kretingos r.], 
1927, birž. 21. – [1] p. ; 21 x 21 cm.

prieš antr.: Dievui ir Tėvynei. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
329.78(474.5)(05)

242
Apreiškimas. – [Kaunas] : [Šv. Kazimiero 

d-ja], [1920]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm. – (Šv. Kazi-
miero draugijos leidinys ; № 276).

C93.
27-22

243
Apsakimas. „Atidavimas kiaušinu tampa bir-

želio mėnesėje po 6, kavos mėnesėje po 8 kiauši-
nus nuo wištos palieptas …“ : [Biržų a. viršininko 
įsakymas apskrities gyventojams]. – Biržai : [s.n.], 
1918, birž. 8. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

351.759.6(474.5)
244

Apsakimas. „Sodinima daržwaisiu padidinti 
norėdamas reiki kontraktu išsiprašyti …“ : [Biržų a. 
viršininko įsakymas apskrities gyventojams]. – Bir-
žai : [s.n.], 1918, birž. 8. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

351.759.6(474.5)
245

Apsakimas. „Uš stodu sėklas reiki didi ru-
posti statyti, kadangi laimėjimas tuju sėklu labai 
kri[m]idnas …“ : [Biržų a. viršininko įsakymas 
apskrities gyventojams dėl sėklų pristatymo]. – 
Biržai : [s.n.], 1918, birž. 8. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

351.759.6(474.5)
246

„Apsaugok stogus, sparus, medines sienas, san-
delius, klojimus ir gyvenamus namus prieš ugnies 
pavojų Duffag ugniai atspariais dažais …“ : [rek-
lama]. – [panevėžys] : [s.n.], [1930] (panevėžys : 
M. Koto sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
691.5(474.5)(085.8)

247
„Apsišvietimo“ rašytojų organizacija. Gerbia-

mas drauge! „A.D.A.D. C.p.K. yra nutaręs šiaip: 
„Nutarta organizuoti „Apsišvietimo“ rašytojus-ben-
dradarbius …“ : [raginimas tapti rašytojų organiza-
cijos nariu]. – [Klivlandas (Oh.)] : [Amerikos darbi-
ninkų apšvietos d-ja], [1923–1924]. – [1] p. ; 28 cm.

C.p.K.: Centro pildantysis komitetas.
C126.

821.172:061.2(73)(=172)
248

Apskelbimas. „Beabejonės kad Tarptautinio 
Biblijos studentų susivienijimo suvažiavimas Cedar 
point, Ohio, rugsėjo 5-ta iki 13-tos, buvo didžiausias 
pilnai pasišventusių krikščionių susirinkimas …“ : 
[rezoliucija]. – Brooklyn, N.Y. : [„Sargybos bokšto“ 
red.], [1922]. – [2] p. :  iliustr. ; 44 cm.

C17.
27-78-053.2(73)(=172)
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249
Apskelbimas. „perkama arkliai ir pašaras, 

rugiai, kviečiai, miežiai, bulvės, kopustai, milas, 
drobė ir t. t., didelėmis partijomis …“. – Kaunas : 
[s.n.], [1919]. – [1] p. ; 31 cm.

C2; C279.
636(474.5)

250
Apskelbimas. „pranešu Rytų žemių gyvento-

jams, kad nuo šios dienos eina pinigai lenkų …“. – 
Vilnius : [s.n.], 1919, geg. 6. – [1] p. ; 38 x 57 cm.

Gretut. antr. ir tekstas lenk., liet., rus., jidiš.
C2.

336(474.5)
251

Apskelbimas. „Šiuomi skelbiu visiems Kau-
no miesto ir apskrities gyventojams, jog Krašto 
apsaugos ministerio įsakymu Nr. 996 iš 1919 metų 
vasario mėn. 15 dienos aš esu paskirtas Kauno 
miesto ir apskrities karo komendantu …“. – Kau-
nas : [s.n.], 1919, vas. 15 (Kaunas : Lietuvos Vals-
tybės sp.). – [1] p. ; 24 x 33 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C279.

356.3(474.5)(094.76)
252

Apskelbimas. „Žemės ūkio ir valstybės tur-
tų ministerija yra gavusi daržovių sėklų su užsie-
nio firmų garantija …“ / Žemės ūkio ekonomijos 
skyrius. – [Kaunas] : [Žemės ūkio ir valstybės 
turtų m-jos Žemės ūkio ekonomijos sk.], [1918–
1922]. – [1] p. ; 25 cm.

C101.
631.53(474.5)

253
Apskelbimas. Atsišaukimas į pasaulio vadus. 

„Negalima įsteigti pasaulyje taikos …“. – [Brukli-
nas (Niuj.)] : [s.n.], [1922]. – [2] p. : iliustr..

C17.
327(73)(=172)

254
Apskelbimas. Kauno m. ir apskrities gyven-

tojams. „Šiuomi griežtai draudžiama gadinti arba 
naikinti apsupančius Kauno miestą fortų prietai-
sus …“. – Kaunas : [s.n.], 1919, bal. 25 (Kaunas : 
Lietuvos Valstybės sp.). – [1] p. ; 23 x 39 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok., lenk..
C279.

351.74/.76(474.5)
 623.1/.3(474.5)
255

… apskrities Viln. geležinio fondo komite-
tui. „per Vilniui vaduoti s-gos apygardų atstovų 
suvažiavimą,  įvykusi š. m. gegužės 6 ir 7 dieną, 

nutarta, kad Vilniaus geležinio fondo komitetai 
turi būti suorganizuoti prie Vilniui vaduoti s-gos 
apygardų komitetų …“. – Kaunas : [Vilniaus gele-
žinis fondas], 1933, birž. 10. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

256
… apskrities viršininkui. „Šių metų rugsė-

jo mėn. viduryje bus atliktas pirmasis visuotinis 
Lietuvos Respublikos gyventojų surašymas …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1923] ([Kaunas] : V[alstybės] sp.). – 
[2] p. ; 21 cm.

C2.
312(474.5)

257
Apvaikščiojimas 10 metų sukaktuvių Lietu-

vos Respublikos ir Sovietų Respublikos. „Rengia 
didžiojo New Yorko Darbininkiškų organizacijų 
sąryšis penktadieni, 17 d. vasario-feb., 1928 …“ : 
[skelbimas]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1928]. – 
[1] p. ; 30 cm.

C17.
323.215(73)(=172)(049.1)

258
Apžvalginė Valstybės teatro dekoracijų pa-

roda : [skelbimas]. – [Kaunas] : [Nepriklausomų-
jų dailininkų d-ja], [1933] (Kaunas : „Tipolitas“ 
sp.). – [1] p. ; 67 cm.

prieš antr.: Nepriklausomųjų dailininkų d-jos 
salonas.

C4.
792.023(474.5)(064)

259
Ar atgausime Vilnių? Taip, umiu laiku – tik 

turime veikti! Dabar yra pats svarbiausias mo-
mentas! Nuo musų veikimo priklauso tos kovos 
laimėjimo didumas : [skelbimas apie visuotinį 
susirinkimą] / komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1927]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
325.2(73)(=172)(06)(049.1)

260
Ar gali moterįs nekovoti prieš girtybę? Ne! 

Delko ne?. – [Vilnius] : [Vilniaus „Blaivybės“ lei-
dinys], [1919]. – [1] p. ; 12 x 15 cm. – (Vilniaus 
„Blaivybės“ leidinys ; III).

0,01 auksino.
C1; C3; C17; C102; C103.

613.81(474.5)
261

Ar girdėjote, kas bus liepos 12 d. Biržuose? 
„pasaulinio karo ir revoliucijos nebus, bet L.K.J. 
„pavasario“ federacijos Biržų rajono rengiama 
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Lietuvos mergelės ir bernelio diena tikrai bus …“ : 
programa / rajono valdyba. – [Biržai] : [lietu-
vių katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Biržų r.], 
[1936] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C279.
329.78:061.7(474.5)

262
„Ar jau žinai, kad šių metų lapkričio mėn. 22 

dieną Marijampolės parapijos choras Marijonų sa-
lėje ruošia viešą koncertą …“ : [skelbimas] / ren-
gėjai. – [Marijampolė] : [s.n.], [1921–1940] (Ma-
rijampolė : Marijonų sp.). – [1] p. ; 46 cm.

C279.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
263

Ar jau žinote kad atsibus išvažiavimas. „Ren-
gia Amerikos lietuvių piliečių klubas, iš Bayonne, 
N.J. minėti 10 metų sukaktuves liepos-July 3 d., 
1932 …“ / komitetas. – [Bajonas (N. Džer.)] : 
[Ame rikos lietuvių piliečių klubas], 1932. – [1] p. ; 
31 cm.

C17.
325.2(73)(=172)(06)

264
Ar keliauti Lietuvon? „Tą klausimą lengviau-

siai išriši pasiklausęs buvusio kiekviename Lietuvos 
miestely ekonomininko ir rašytojo Visuomio-D. Šid-
lauskio prakalbos, kuri įvyks nedėlioj, kovo-March 
24 d. …“ / rašytojas Visuomis-D. Šid lauskis. – [Či-
kaga (Il.)] : [s.n.], [1929]. – [2] p. : iliustr. ; 31 cm.

C3.
374.7(73)(=172)

265
Ar leisime fašistams parduoti Lietuvą Len-

kijai? „prakalbas rengia prieš-fašistinis komite-
tas …“ : [kvietimas] / prieš-fašistinis komitetas. – 
[Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1935–1938] (Chicago, Ill. : 
Allied printing Trades Union Council Label). – 
[1] p. ; 23 cm.

C17.
323.21(73)(=172)

266
Ar matei operetę „O, daktare“. „Jei ne, tai ne-

praleisk progos nepamatęs, nes tai yra graži, linksma 
ir juokinga operetė su gražia muzika ir nepaprastai 
gyvomis dainomis …“ : [skelbimas] / A.L.R.K. fe-
der. kongreso rengimo komitetas. – [Čikaga (Il.)] : 
[Amerikos lietuvių Romos katalikų f-ja], [1933]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C17.
792.077(73)(=172)

 782.8

267
„Ar matei tu kario veidą …“ : [laiško blankas 

su eiliuotu tekstu]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[1] p. : iliustr. ; 22 cm.

C1.
821.172-1

268
Ar Tamstą jau gali įsirašyti į VGf aukso 

knygą? „Kiekvienas susipratęs lietuvis jau turi 
įsigijęs Vilniaus pasą …“ / V.G.f. Vyriausias ko-
mitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus geležinis fondas], 
[1936]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: VGf komiteto bendraraštis 447 
Nr. 1936.VI.18. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(05)

269
Ar žinai? „Ar žinai, kad „Jaunosios Lietuvos“ 

s-ga pradėjo verbuoti narius rėmėjus? Ar žinai, 
kad s-ga savo nariams rėmėjams burtų keliu skiria 
17.000 dovanų? …“ / „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 
narių rėmėjų administracija. – [Kaunas] : [lietu-
vių tautinės jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], 
[1936] (Kaune : f. Sokolovskienės sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 16 cm.

prieš antr.: L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 
narių rėmėjų administracija ….

C279.
329.78(474.5)

270
Ar žinai, kad š. m. vasario mėn. 6 d. 20 (8) 

val. Liet. darbo federacijos panevėžio skyr. rengia 
Ugniagesių salėje didžiulį viešą vakarą : [skelbi-
mas]. – [panevėžys] : [Lietuvos darbo f-jos pane-
vėžio sk.], [1932] (panevėžyje : „Bangos“ sp.). – 
[1] p. ; 63 cm.

C101.
394(474.5)(049.1)

271
Ar žinai, kas yra „Tėvynės sargas“? „Jei ne-

žinai, tai skubėk jį užsisakyti ir įsitikinsi, kad gra-
žesnio ir įdomesnio savaitinio laikraščio Lietuvo-
je, kaip „Tėvynės sargas“, nėra! …“ : [laikraščio 
reklama]. – [Kaunas] : [„Tėvynės sargo“ red.], 
[1925] ([Kaunas] : Mankienės sp.). – [2] p. ; 35 cm.

C2.
070(474.5)(085.5)

272
N. Arbitblato ir A. Šimkūno paveikslų pa ro-

dos katalogas. – Kaunas : [s.n.], 1927 (Kaunas : 
„Rai dės“ sp.). – [4] p..

C101.
75/76(474.5)(064)
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273
N. Arbitblato paveikslų paroda : [skelbi-

mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1933] (Kaunas : A. Bako 
sp.). – [1] p. ; 64 cm.

prieš antr.: Meno galerija.
C4.

75(474.5)(064)
274

N. Arbitblato paveikslų parodos katalogas. – 
Kaunas : [s.n.], 1930. – [4] p..

C101.
75(474.5)(064)

275
Arijų ir dainų vakaras Šaulių namuose, Klai-

pėdoje ketvirtadienį, 1930 m. lapkričio mėn. 13 
dieną : pranešimų tvarka. – [Klaipėda] : [s.n.], 
[1930] (Klaipėda : „Rytas“). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C2.

784
 78:061.7(474.5)
276

Ark. Jurgio Matulevičiaus kūno perkėlimo 
ir iškilmių tvarka : [programa] / iškilmių komi-
tetas. – [Marijampolė] : [s.n.], [1934]. – [2] p. ; 
18 cm.

Aprašyta pagal def. egz..
C76.

27-36(474.5)
277

Arklių mobilizacija. „Remiantis Vyriausy-
bės įsakymu, šiuo skelbiama arklių mobilizacija 
Kaune ir jo priemiesčiuose …“. – Kaunas : [s.n.], 
1919, kovo 12 ([Kaunas] : A. Bako ir Mankaus 
sp.). – [1] p. ; 29 x 43 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., vok., rus..
C279.

355.278(474.5)(094.76)
278

Arlekinada : R. Drigo 2 v. baletas, choreogra-
fija M. petipa. Nykštukas grenadieris : 1 v. T. pres-
tono baletas : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1935] ([Kaunas] : „Žaibo“ sp.). – [2] p. ; 
28 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(450)
279

Arlekinada : R. Drigo 2 v. baletas, choreogra-
fija M. petipa. Nykštukas grenadieris : 1 v. T. pres-
tono baletas : 1937.I.22 : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1937] ([Kaunas] : M. Adoma-
vičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(450)

280
„Artimiausiu laiku mūsų ekrane bus rodoma 

naujausia „Ufos“ šviesogarsinė filma: „Mėlyno-
sios akys“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1932] (Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : 
iliustr. ; 29 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

281
Artyn prie Vilniaus! „prieš trylika metų (1920 m. 

rugpjūčio 26 d.) mūsų atgimusios valstybės kariuo-
menė įėjo į Vilnių […] Netrukus tačiau, (per pusan-
tro mėnesio) prasidėjo didžioji Lietuvos tragedija. 
Klastingas lenkas, sulaužęs sutartį užgrobė mūsų 
sostinę …“ : [raginimas remti Vilniaus geležinį fon-
dą, įsigyjant Vilniaus pasus ir ženklelius]. – [Kau-
nas] : [Vilniaus geležinis fondas], [1933] (Kaune : 
„Vilniaus“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 49 cm.

C102.
329.71(474.5)

282
Artisčiu atsisveikinimo koncertas subatoje 

spalio-October 16 d., 1926 Lietuvių svetainėje … : 
[programa]. – [Saut Bostonas (Mas.)] : [s.n.], 
[1926]. – [1] p. ; 29 cm.

C17.
792.2(73)(=172)

283
Artisto prano Rimkaus koncerto programas. – 

[Bostonas (Mas.)] : [s.n.], [1929–1940]. – [4] p. : 
iliustr. ; 21 cm.

C93.
784

 78:061.7(73)(=172)
284

„Aš, Antanas Smetona, Lietuvos Respublikos 
prezidentas […] pasirėmęs Lietuvos Konstitucijos 
112 straipsniu, pareiškiu, kad jai pritariu, ją priimu, 
ratifikuoju ir Lietuvos Respublikos vardu pasižadu 
nelaužomai jos laikytis …“ : [Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos konvencijos dėl nusikaltėlių išdavimo ir 
teisminės pagalbos baudžiamose bylose ratifikavi-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [2] p. ; 36 cm.

C17.
342.4(474.5)

285
„Aš, Antanas Smetona, Lietuvos Respublikos 

prezidentas […] pasirėmęs Lietuvos Konstituci-
jos 112 straipsniu, pareiškiu, kad jai pritariu, ją 
priimu, ratifikuoju ir Lietuvos Respublikos vardu 
pasižadu nelaužomai jos laikytis …“ : [Lietuvos 
Vokietijos dvišalės prekybos sutarties ratifikavi-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1939]. – [2] p. ; 35 cm.

C17.
342.4(474.5)
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286
„Aš, Antanas Smetona, Lietuvos Respublikos 

prezidentas […] pasirėmęs Lietuvos Konstituci-
jos 112 straipsniu, pareiškiu, kad jai pritariu, ją 
priimu, ratifikuoju ir Lietuvos Respublikos vardu 
pasižadu nelaužomai jos laikytis …“ : [Lietuvos 
Vokietijos laisvo uosto sutarties ratifikavimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1939]. – [2] p. ; 36 cm.

C17.
342.4(474.5)

287
Aš laukiu tavęs. „Vienam man būti nesmagu – 

aš laukiu tavęs! …“ / J.T.. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: „Jus mano prieteliai, 
jei darysite, ką aš jum įsakiau“ Jono: 15, 14.

C993.
821.172-1

288
„Aš … priėmiau Šv. Komuniją pirmą syk … 

bažnyčioje … d. 192… m. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1920–1923]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: pirmosios Šv. Komu-
nijos atmintis.

C17; C993.
272-549

289
„Aš (vardas, pavardė) … iš … kaimo (dvaro) 

gavęs pranešimą, kad aš esu išbrauktas iš rinkikų 
sąrašo, šiuo paduodu prieš mano išbraukimą skun-
dą …“. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932] ([Klaipėda] : 
Rytas). – [1] p. ; 18 x 21 cm.

prieš tekstą: … kaimo (dvaro) valdybai.
C1.

324(474.5)
290

8 numeris – tai visų lietuvių katalikų nume-
ris. „8 numerio sąrašą sustatė ūkininkai, bežemiai, 
mažažemiai, lietuvės katalikės moterys, pavasari-
ninkai …“ : [rinkimų į Lietuvos Steigiamąjį Sei-
mą agitacija] / L. krikščionių demokratų partija ; 
L. katalikių moterų draugija ; pavasarininkai ; blai-
vininkai ir kitos katalikų draugijos. – [S.l.] : [s.n.], 
[1920] ([Kaunas] : Br. Gurvičių sp.). – [1] p. ; 
47 cm.

Šūkiai: Visi katalikai balsuokit tik už 8 nume-
rį! pavasarininkai, blaivininkai, zitietės, eikim į 
rinkimus tik su savo 8 numeriu. ūkininkai, nauja-
kuriai, darbininkai balsuokit tik už 8 numerį. Ka-
talikės moterys, 8 numeris tai mūsų numeris. Tik 
už jį balsuokim.

C2; C103.
324(474.5)

 342.533(474.5)

291
VIII klasės išleistuvių vakarėlio programa. – 

[Vilnius] : [s.n.], [1920]. – [1] p. : iliustr. ; 23 cm.
Išsp. daugin. prietaisu.
Ranka pieštas viršelis.
C101.

373.5:061.7(474.5)
292

XVIII Biržų šaulių rinktinė 1936 mt. rugpiū-
čio mėn. 16 d. 14 val., Biržuose rengia šaulių spor-
to aikštėje raitųjų rungtynes : programa / rinktinės 
štabas. – [Biržai] : [Lietuvos šaulių s-gos XVIII 
Biržų rinktinė], [1936] ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[1] p. ; 63 cm.

C279.
356.161:061(474.5)

 798(474.5)
293

XVIII Valst. teatro koncerto programa : 
1938.V.7. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] 
([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–
1938 sezonas).

0,20 Lt
C160.

785.11
 78:061.7(474.5)
294

„Ateinančioms šventėms šiuo skelbiama gerb. 
visuomenei, kad visa miesto pirtis kūrenama mote-
rims pirmadienį, gruodžio 23 d., vyrams antradienį, 
gruodžio 24 d. …“ : [skelbimas] / pirties vedėjas. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1929] (panevėžys : N. feigen-
zono sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
613.4(474.5)(049.1)

295
Ateities spinduliai Nr. 1930–1935 : jaunesnių-

jų moksleivių mėnesinis žurnalas : [žurnalų „Atei-
ties spinduliai“ ir „Ateitis“ reklama]. – [Kaunas] : 
[„Ateities spindulių“ red.], [1934] (Kaunas : akc. 
„Žaibo“ b-vės sp.). – [4] p. : iliustr. ; 25 cm.

C17.
659.1(474.5)(051)

296
„Ateitininkų salėje […] Kauno kanarkų au-

gintojų draugijos „Kanaria“ šeštoji kanarkų, karve-
lių ir kitokių paukščių paroda …“ : [skelbimas]. – 
[Kaunas] : [giesmininkų ir dekoratyvinių paukščių 
augintojų d-ja „Kanarija“], [1935] (Kaunas : f. So-
kolovskienės sp.). – [1] p. :  iliustr. ; 84 cm.

C4.
636.68(474.5)(064)
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297
Ateitininkų salėje […] 1932 m. balandžio 

mėn. 24 d. 8.30 val. vak. įvyks Sonios Alomis, 
Aleksandro Azro tiktai viena gastrolė : programa : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : 
A. Bako sp.). – [1] p. ; 96 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

792.077(474.5)
298

Ateitininkų susišelpimo fondo loterija 1926 m. 
rugsėjo 16–20 d.. – [Kaunas] : [Ateitininkų susišel-
pimo fondas], [1926] (Kaunas : „Šviesos“ sp.). – 
[1] p. ; 26 cm.

C2.
336.7(474.5)

 329.78(474.5)
299

Ateitininkų susišelpimo fondo 1932 m. bir-
želio mėn. 7 d. skyrių atstovų susirinkimo pakeisti 
įstatai. – [Kaunas] : [Ateitininkų susišelpimo fon-
das], [1932] (Kaunas : „Šviesos“ sp.). – [4] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.78(474.5)(062.13)
300

„Atgabento iš petrapilio į gimtąją Lietuvos 
žemę kompozitoriaus Česlovo Sasnausko kūnas 
išlydimas į karmelitų bažnyčią iš Kauno geležink. 
stoties penktadienį …“ / laidotuvių komitetas. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaunas : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 28 x 43 cm.

C101.
27-557(474.5)

 393(474.5)(092)
301

„Atidarymo 22-ro sezono koncertas Birutės 
choro ir orkestros po vadovyste K. Staponavičiaus 
Chicagos Lietuvių auditorijoj […] nedėlioj, spa-
lio-October 20 d., 1929 …“ : [programa]. – [Čika-
ga (Il.)] : [s.n.], [1929]. – [4] p. ; 22 cm.

C93.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)
302

„Atidaroma anglų kalbos vakariniai kursai 
suaugusiems …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1928–1940] (panevėžys : M. Koto sp.). – 
[2] p. ; 44 cm.

Gretut. tekstas liet., rus., jidiš.
C101.

374.7(474.5)(049.1)

303
Atlankykit dailės paroda! „Lietuvių jaunimo 

draugijos pastangomis šių metų gegužės 23 dieną, 
Mandel bros. departamentinės krautuvės dailės 
salione […] yra rengiama įdomi lietuvių dailės 
paroda …“ : [kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1936]. – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas angl., liet..
C17.

75(73)(=172)(064)
304

Atlikime savo didžią pareigą! „Nuo š. m. 
rugsėjo m. 28 d. iki spalių m. 8 d. Šančiuose ir 
A. panemunėje bus vykdoma paskutinioji talka 
Vytauto Didžiojo muziejaus statybai baigti …“ / 
V.D.K.Š.S. prezidiumas. – [S.l.] : [s.n.], [1934] 
(Kaunas : V. Atkočiūno sp.). – [1] p. : vinj. ; 68 cm.

C3.
069:69(474.5)

305
„Atminčiai įšventinimo į kunigus ir antrų 

iš kilmingų šv. Mišių gegužės 20–29, 1927 kun. 
Steponas p. Kneižis …“. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, aš myliu Tavo namų gra-
žumą ir Tavo garbės gyvenamąją vietą.“ (ps. XXV, 
8). – p. [1] paveikslėlis su tekstu.

C993.
272-722.5(73)(=172)

306
„Atminčiai įšventinimo į kunigus ir pirmų iš-

kilmingų šv. Mišių gegužės 20–22, 1927 kun. Ste-
ponas p. Kneižis …“. – [S.l.] : [s.n.], [1927] (prin-
ted in Germany). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, aš myliu Tavo namų gra-
žumą ir Tavo garbės gyvenamąją vietą.“ (ps. XXV, 
8). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Saint 
Joseph, pray for us, our salvation is in thy hands. 
(Roman Brey).

C993.
272-722.5(73)(=172)

307
„Atminčiai įšventinimo į kunigus ir pirmų 

iškilmingų šv. Mišių gegužės 20–22, 1927 kun. 
Steponas p. Kneižis …“. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, aš myliu Tavo namų gra-
žumą ir Tavo garbės gyvenamąją vietą.“ (ps. XXV, 
8). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: O Saluta-
ris Hostia.

C993.
272-722.5(73) (=172)
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308
„Atminčiai įšventinimo į kunigus ir pirmų iš-

kilmingų šv. Mišių gegužės 20–22, 1938 So. Bos-
ton, Mass. kun. Jonas f. Daunis Šv. petro lietuvių 
par. bažnyčioje …“. – [Bostonas (Mas.)] : [s.n.], 
[1938]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pra-
džią. – prieš tekstą: „Viešpatie, aš myliu Tavo 
namų gražumą ir Tavo garbės gyvenamąją vietą“. 
(ps. XXV, 8). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: 
da Vinci. O, Sacrum Convivium … Kunst-Adelt, 
Maastricht (Holland).

C993.
272-722.5(73)(=172)

309
„Atminčiai įšventinimo į kunigus ir pirmųjų 

iškilmingų šventų Mišių birželio 7, 1931, 11 val. 
ryte. Kun. Jonas J. Skalandis …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1931] (printed in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Tu es sacerdos 
in aeternum.

C993.
272-722.5

310
„Atminčiai mano įšventinimo į šventą ku-

nigystę ir pirmų iškilmingų Mišių birželio 10 
ir 11 dd. 1933 m. Vincas Juozas Ražaitis …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1933]. – [2] p. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „O Saldžiausioji Širdie! Išliek Savo 
malonių ant visų man brangių“. – p. [1] paveiks-
lėlis ir užrašas anglų k.: prager. Be propitious, o 
God, to him Thy priest, fill his heart and soul with 
charity, unction and zeal that his ministry may be 
fruitful for Thy honor and glory. Amen.

C1.
272-722.5

311
„Atminčiai šv. misijų Šv. pranciškaus para pi-

joj Lawrence, Mass., kurias laikė tėvas pr. A. Aukš-
tikalnis, S.J. 1935 m. gegužės mėn. 5–12 d. …“. – 
[Lorensas (Mas.)] : [s.n.], [1935] (Made in 
france). – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Grant that I 
may receive the Bread of Angels in my heart. – S.J.: 
Societatis Jesu (Jėzaus draugija – jėzuitai).

C17.
272-584(73)(=172)

312
„Atminimas mano įšventinimo į kunigus 

birželio 2, 1933 ir pirmų iškilmingų šv. Mišių Šv. 
pranciškaus bažnyčioje Athol, Mass. birželio 4 d., 
1933. Kun. J.K. petrauskas …“. – [Atolis (Mas.)] : 

[s.n.], [1933] (Made in Germany). – [2] p. :  iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: palaimink Viešpatie visus, kurie mane 
vedė prie Tavo šv. Altoriaus. – p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-722.5(73)(=172)

313
„Atminimas misijų kurias vedė Aleksoto pa-

rapijos bažnyčioje tėvas Jonas Bružikas S.J. 1939 
metų liepos mėn. 23–30 d. d. ir suruošė tos pat pa-
rapijos klebonas kun. M. Stankevičius“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1939]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą:  Gelbėk savo sielą!. – p. [1] paveikslė-
lis. – S.J.: Societatis Jesu (Jėzaus draugija – jėzuitai).

C1; C993.
272-584(474.5)

314
„Atminimas misijų kurias vedė Kietaviškių 

parapijos bažnyčioje tėvas Jonas Bružikas S.J. 1939 
metų rugsėjo mėn. 24–28 d. d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1939]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Gelbėk savo sielą! Be reikalo misijos, 
jei neištversi. Ištversi, jei laikysi Dievo ir Bažny-
čios įsakymus. – p. [1] paveikslėlis. – S.J.: Societa-
tis Jesu (Jėzaus draugija – jėzuitai).

C17.
272-584(474.5)

315
„Atminimas misijų kurias vedė Miroslavo pa-

rap. bažnyčioje tėvas Eimonas kapucinas 1938 m. 
geg. 26 d. – birž. 1 d.  …“. – [S.l.] : [s.n.], [1938] 
(Marijampolėje : „Šešupė“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Dievas mato. Laikas bėga. Mirtis ve-
jasi. Amžinybė laukia. – p. [1] paveikslėlis. 

C17.
272-584(474.5)

316
„Atminimas misijų kurias vedė panevėžio ka-

tedros parapijos bažnyčioje kun. p. Andziulis M.I.C. 
ir kun. S. Mažeika M.I.C. 1935 metų balandžio mėn. 
9–14 d. ir suruošė tos pat parapijos klebonas kan. 
p. Šidlauskas …“. – [panevėžys] : [s.n.], [1935]. – 
[4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [4] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Gelbėk savo sielą!. – p. [1] paveiks-
lėlis ir užrašas lot. k.: Annus Sanctus 1933-34. – 
M.I.C.: Mariae immaculatae conceptionis (Marijos 
Nekaltojo prasidėjimo (marijonų) ordinas).

C3.
272-584(474.5)
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317
„Atminimas pirmųjų šv. Mišių aukos, kurią 

aukojo kun. Mykolas Mikeliūnas 1939 m. birže-
lio mėn. 25 d. panevėžyje Šv. petro ir povilo pa-
rapijos bažnyčioje …“. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. –
prieš tekstą: „Viešpatie, begalinę meilę man pa-
rodei, kad mane pasaulyje klaidžiojantį pašaukei 
prie savęs, kad Tau tarnaučiau“ (Krist. sek.). – 
p. [1] paveikslėlis.

C103.
272-722.5(474.5)

318
Įrašas išimtas.

319
„Atminimas šv. misijų kurias vedė Kamajų 

parapijos bažnyčioje Tėvas Aloyzas Janušaitis O. 
fr. M. 1937 metų kovo mėn. 6, 7, 8 ir 9 d. …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1937]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – Šūkis: Gelbėk savo sielą!.

C103.
272-584(474.5)

320
„Atminimas šv. misijų laikytų tėvo V. Ku-

likausko, M.I.C. Šv. Roko parapijoje Montello, 
Mass. nuo bal. 25 iki geg. 1 d., 1921 …“. – [Monte-
lo (Mas.)] : [s.n.], [1921]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Consumma-
tum est!. – M.I.C.: Mariae immaculatae concep-
tionis (Marijos Nekaltojo prasidėjimo (marijonų) 
ordinas).

C993.
272-584(73)(=172)

321
„Atminimas šv. misijų suteiktų tėvų marijonų 

Šv. Onos bažnyčioj Luzerne, pa. nuo 27tos lapk. iki 
3čios gruodžio 1933 m. …“. – [Luserna (pen.)] : 
[s.n.], [1933]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: No Child so 
loving, no joy so great, as Jesus in the Mother’s 
lap.

C993.
272-584(73)(=172)

322
„Atminimas šv. misijų Šv. Kazimiero lietu-

vių bažnyčia paterson, New Jersey. Misijų atmini-
mui tėvo V. Ažuko spalio 6–13, 1929 …“. – [pa-
tersonas (N. Džer.)] : [s.n.], 1929. – [2] p. : iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Viešpatie, atmink 
mane.

C993.
272-584(73)(=172)

323
„Atminimas Vilkaviškio vyskupijos II Eu-

charistinio kongreso 1935 metų birželio m. 28–
30 d. Marijampolėje …“. – [Vilkaviškis] : [s.n.], 
[1935]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš tekstą: Garbinimas ir dėkojimas teesie kie-
kvieną valandą Švenčiausiajam ir Dieviškajam 
Sakramentui. (300 d. atl. Benediktas XV. 1913.
IV.10). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Ego 
sum pastor bonus.

C993.
27-549(474.5)(06)

324
„Atminimas Vilkaviškio vyskupijos II Eu-

charistinio kongreso 1935 metų birželio m. 28–
30 d. Marijampolėje …“. – [Vilkaviškis] : [s.n.], 
[1935]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš tekstą: Garbinimas ir dėkojimas teesie kie-
kvieną valandą Švenčiausiajam ir Dieviškajam 
Sakramentui. (300 d. atl. Benediktas XV. 1913.
IV.10). – p. [1] paveikslėlis.

C993.
27-549(474.5)(06)

325
„Atminimui iškilmingų šventų Mišių, atlai-

kytų kun. petro Kunickio pakražančio bažnyčioje 
1938 m. birželio mėn. 12 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1938]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Accipite et bi-
bile ex eo omnes.

C993.
272-722.5(474.5)

326
„Atminimui kun. Jono G. Vosyliaus, M.I.C. 

įšventinimo į kunigus Romoje liepos 15 d., 1934 m. 
ir pirmųjų iškilmingų šventų Mišių atlaikytų lapk. 
18-tą d., 1934 m. Šv. petro bažnyčioje So. Boston, 
Mass. …“. – [Bostonas (Mas.)] : [s.n.], [1934] (pd. 
in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – M.I.C.: Mariae immaculatae 
conceptionis (Marijos Nekaltojo prasidėjimo (ma-
rijonų) ordinas).

C993.
272-722.5(73)(=172)
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327
„Atminimui kun. Jono G. Vosyliaus, M.I.C. 

įšventinimo į kunigus Romoje liepos 15 d., 1934 m. 
ir pirmųjų iškilmingų šventų Mišių atlaikytų lapk. 
18-tą d., 1934 m. Šv. petro bažnyčioje So. Boston, 
Mass. …“. – [Bostonas (Mas.)] : [s.n.], [1934]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – M.I.C.: Mariae immaculatae 
conceptionis (Marijos Nekaltojo prasidėjimo (ma-
rijonų) ordinas).

C993.
272-722.5(73)(=172)

328
Atminimui pirmosios šv. Mišių aukos kun. 

Kazimiero Rankelės aukotos Ramygalos bažny-
čioje 1927 m. balandžio m. 18 d.. – [S.l.] : [s.n.], 
[1927]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aukoju Tau, Viešpatie, visų mano 
širdžiai brangių žmonių reikalus, kurie man ar ki-
tiems del Tavo meilės ką gero yra padarę“. (Kr. 
sek. 4 kn.). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: 
Beatus qui se Domino in holocaustum offert, quo-
ties celebrat (Jm. Chr.).

C1.
272-722.5(474.5)

329
Atminimui pirmosios šv. Mišių aukos kun. 

Kazimiero Rankelės aukotos Ramygalos bažny-
čioje 1927 m. balandžio m. 18 d.. – [S.l.] : [s.n.], 
[1927]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aukoju Tau, Viešpatie, visų mano 
širdžiai brangių žmonių reikalus, kurie man ar ki-
tiems del Tavo meilės ką gero yra padarę“. (Kr. 
sek. 4 kn.). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: S. Alp-
hon sius Liguorum.

C1.
272-722.5(474.5)

330
„Atminimui pirmosios šventų Mišių aukos 

kun. Adolfo paukščio aukotos N. Varnių bažny-
čioje 1931 m. kovo mėn. 8 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1931] (pd. in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Kiekvienas kunigas paimtas iš žmo-
nių yra įstatomas žmonėms jųjų reikaluose pas 
Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nusidė-
jimus …“ (Žyd. 5, 1–2) …. – p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

331
„Atminimui pirmų iškilmingų šv. Mišių ku-

rias atlaikė kun. pranciškus M. Juras Šv. pranciš-
kaus bažnyčioje Lawrence, Mass. birželio 25 d., 
1922 m. Į kunigus įšventino Jo Eminencija kardi-
nolas W. O’Connell Šv. Kryžiaus katedroje Bos-
ton, Mass. birželio 18 d., 1922 m. …“. – [JAV] : 
[s.n.], [1922]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Melskitės, broliai, kad mano ir jusų 
auka butų maloni Dievui, Tėvui Visagalinčiam.“ 
(Šv. Miš.). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Kas 
valgo mano kuną ir geria mano kraują, pasilieka 
manyje ir aš jame.

C993.
272-722.5(73)(=172)

332
„Atminimui pirmų iškilmingų šv. Mišių kurias 

atnašavo kun. Jokubas J. Šlikas Šv. petro bažnyčioje 
So. Boston, Mass. nedėlioje, vasario 9 d., 1930 m. 
Įšventintas į kunigus vasario 2 d., 1930 m. Šv. pran-
ciškaus seminarijoj St. francis, Wisconsin …“. – 
[JAV] : [s.n.], [1930]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Kas gi aš esu, Viešpatie Dieve, kad 
mane atvedei iki šiai vietai?“ (2 Karal. 7, 18). – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Souvenir of 
Ordinator ….

C993.
272-722.5(73)(=172)

333
„Atminimui pirmųjų šv. Mišių, atlaikytų kun. 

Aleksandro Labanausko Kazlų Rūdos parapijos 
bažnyčioje 1937 m. birželio mėn. 29 d. …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1937]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aukoju Tau, Viešpatie, visų mano 
širdžiai brangių žmonių reikalus, kurie man ar ki-
tiems dėl Tavo meilės yra ką gera padarę ir tų, ku-
rie mane vedė prie Tavo šventojo altoriaus.“ (Kr. 
sek. IV. 9). – p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

334
„Atminimui pirmųjų šv. Mišių, atlaikytų kun. 

Jono Rimšos Svėdasų bažnyčioje, Šv. petro ir povi-
lo dienoje 1930 m. birželio mėn. 29 d. …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1930]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aukoju Tau, Viešpatie, visų ma no 
širdžiai brangių žmonių reikalus, kurie man ar ki-
tiems dėl Tavo meilės yra ką gera padarę“. (Krist. 
sek. IV kn. 9). – p. [1] paveikslėlis.

C1.
272-722.5(474.5)
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335
„Atminimui pirmųjų šv. Mišių, atlaikytų kun. 

petro Laskausko Želvos bažnyčioje 1930 m. birže-
lio mėn. 15 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], [1930]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aukoju Tau, Viešpatie, visų mano 
širdžiai brangių žmonių reikalus, kurie man ar ki-
tiems dėl Tavo meilės yra ką gera padarę.“ (Krist. 
sek. IV kn. 9). – p. [1] paveikslėlis.

C106.
272-722.5(474.5)

336
„Atminimui pirmųjų šv. Mišių, atlaikytų kun. 

povilo Drumžlio pasvalio parapijos bažnyčioje 
1939 m. birželio mėn. 25 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1939]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aukoju Tau, Viešpatie, visų mano šir-
džiai brangių žmonių reikalus, kurie man ar kitiems 
dėl Tavo meilės yra ką gera padarę ir tų, kurie mane 
vedė prie Tavo šventojo altoriaus, ar gyvi dar, ar jau 
mirę.“ (Krist. sek. IV kn. 9). – p. [1] pa veikslėlis ir 
užrašas pranc. k.: Vraie image de la sainte face de 
NS Jesus-Christ.

C17.
272-722.5(474.5)

337
„Atminimui pirmųjų šventų Mišių atlaiky-

tų kun. Jono Teišerskio Radviliškio bažnyčioje 
1927 m. balandžio m. 18 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1927]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, begalinę meilę parodei, 
kai mane, pasauly klaidžiojantį, pašaukei prie sa-
vęs, kad Tau tarnaučiau!“ (Kr. sek.). – p. [1] pa-
veikslėlis ir užrašas lot. k.: Bone pastor, panis vere, 
Tu nos bona fac videre In terra viventium.

C1.
272-722.5(474.5)

338
„Atminimui pirmųjų šventų Mišių atlaikytų 

kun. Juozapo Gasiūno Žiobiškio parap. bažnyčio-
je 1936 m. liepos mėn. 5 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1936]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, begalinę meilę parodei, 
kai mane, pasauly klaidžiojantį, pašaukei prie sa-
vęs, kad Tau tar naučiau …“ (Kr. sek). – p. [1] pa-
veikslėlis.

C106.
272-722.5(474.5)

339
„Atminimui pirmųjų šventų Mišių atlaikytų 

kun. Kazimiero Rankelės Ramygalos bažnyčioje 

1927 m. balandžio m. 18 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1927]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

prieš tekstą: „Vieno dalyko meldžiu Viešpatį, 
to aš ir ieškau, kad man būtų valia gyventi Vieš-
paties namuose per visas mano gyvenimo dienas“ 
(ps. 26, 4). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: 
Hoc facite in meam commemorationem.

C1.
272-722.5(474.5)

340
„Atminimui pirmųjų šventų Mišių atlaikytų 

kun. Kazimiero Rankelės Ramygalos bažnyčioje 
1927 m. balandžio m. 18 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1927]. – [2] p. : portr. ; 11 cm.

 Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Vieno dalyko meldžiu Viešpatį, to aš 
ir ieškau, kad man būtų valia gyventi Viešpaties na-
muose per visas mano gyvenimo dienas“ (ps. 26, 
4). – p. [1] portr. ir užrašas lot. k.: Sancta Theresia 
a Jesu infante.

C1.
272-722.5(474.5)

341
„Atminimui pirmųjų šventų Mišių atlaikytų 

kun. St. Grigaliūno polekėlės bažnyčioje 1927 m. 
balandžio m. 24 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – 
[2] p. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, begalinę meilę parodei, 
kai mane, pasauly klaidžiojantį, pašaukei prie sa-
vęs, kad Tau tarnaučiau!“ (Kr. sek.). – p. [1] pa-
veikslėlis ir užrašas lot. k.: Ego sum pastor bonus.

C1.
272-722.5(474.5)

342
„Atminimui pirmųjų šventų Mišių kunigo Ka-

zimiero Krušnausko, atlaikytų pakuonio bažnyčio-
je, 1929 m. birželio m. 29 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1929]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, begalinę meilę parodei, 
kai mane pašaukei prie Savęs, kad Tau tarnaučiau“ 
(Kr. sek.). – p. [1] paveikslėlis.

C1.
272-722.5(474.5)

343
„Atminimui pirmųjų šventų Mišių kurias atlai-

ke kun. Juozapas A. Karalius nedėldienije gruodžio 
21 d. 1919 m. Švento Juozapo bažnyčioje Mahanoy 
City, pa. Į kunigus įšventino Jo mal. vysku. T.J. 
Shahan, S.T.D. Amerikos katalikų universiteto ko-
plyčioje, Washington, D.C. subatoje gruodžio 20 d. 
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1919 m.“. – [Mahanoi Sitis (pen.)] : [s.n.], [1919] 
(Mahanoy City, pa. : Saule print). – [2] p. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. –
prieš tekstą: „Melskites, broliai, kad mano ir jusų 
auka priimta butu pas Dievą Tevą visogalinti“. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Souvenir 
of first Mass. Happy are they o Lord, whom You 
have chosen, and the offering of whom You deign 
to accept (ps. LXIV.).

C1.
272-722.5(73)(=172)

344
„Atminimui primicijų kun. Jono Vienožin-

džio Gelvonys 1.V.1927“. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Melskitės, broliai, idant mano ir jūsų 
auka maloni būtų Visagaliui Viešpačiui Dievui“ 
(iš mišių maldos). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas 
lot. k.: Sanctus Joseph, ora pro nobis.

C106.
272-722.5(474.5)

345
„Atminimui Šv. pranciškaus parapijos, Law-

rence, Mass. 30 metų sukaktuvių iškilmių, 1933 m., 
gegužės 30 dieną …“ / kun. pr. M. Juras, klebo-
nas. – [Lorensas (Mas.)] : [s.n.], [1933] (pd. in Ita-
ly). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: S. francis of 
Assisi pray for us.

C993.
27-774(73)(=172)

346
„Atminimui šviesiausios mano gyvenimo die-

nos – kunigystės šventimų Le Saulchoir’e – Bel-
gijoje, 1939 m. liepos mėn. 16 d. ir pirmųjų iškil-
mingųjų šv. Mišių, atlaikytų Raseinių bažnyčioje, 
1939 m. rugpiūčio mėn. 15 d. Tėv. Tomas M. Žiū-
raitis dominikonas …“. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Visa atnaujinti Kristuje“. – p. [1] pa-
veikslėlis ir užrašas lot. k.: Secerdos-et-Hostia.

C17.
272-722.5(474.5)

347
„Atminimui tos laimingos dienos, kurioje ge-

rasis Dievas leido man tapti Jo kunigu birželio 16, 
1931 Weston, Massachusetts tėvas pranas A. Aukš-
tikalnis jėzuitas …“. – [Vestonas (Mas.)] : [s.n.], 
[1931]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C1; C993.
272-722.5(73)(=172)

348
Atminimui už paaukotą mažiausiai vieną li-

tą Šv. Teresės vardo bažnyčiai Stirniuose, Ute-
nos apskr. malda. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – [4] p. : 
 iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – Spaud. taip pat: Naujoji Stirnių 
statomoji bažnyčia. pradėta statyti 1937.VII.11 d., 
p. [3].

C3.
272-523(474.5)

 364.4(474.5)
349

Atmink. „Atmink, o maloningiausioji pana 
Ma rija, jog nuo amžių nėra girdėta …“ : [mal-
da]. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – [2] p.: iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklingoji ŠŠ. Die-
vo Motina pažaislyje. Aš esu saldžiausios meilės 
Motina ateikite pas mane visi.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C3; C993.

272-534.3
350

Atmink pasaulini kara ir stok i kova su ruo-
šiamu imperialistiniu karu! Draugai darbininkai, 
darbo valstiečiai, ir visi darbo žmones! „Šiemet su-
eina 20 m. nuo didžiojo imperialistinio karo …“ : 
[atsišaukimas] / Lietuvos komunistu partijos Cen-
tro komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos komunistų 
partijos Centro k-tas], 1934. – [1] p. ; 40 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visu šaliu pro-
letarai, vienikites!.

C17.
327.5

 329(474.5)
351

Atmink pavergtą Vilnių! : [šūkis]. – Kaunas : 
Vilniui vaduoti sąjunga, [1926–1929]. – [1] p. ; 
6 x 18 cm.

C2; C3.
327.5(474.5)

352
„Atmink Švenčiausioji pana Marija, jog per 

amžius nėra girdėta …“ : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta  pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklinga Dievo 
Motina Žemaičių Kalvarijoje.

C1; C17; C993.
272-534.3
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353
„Atminkite, kad iš vieno medžio galima pa-

daryti milijoną degtukų, o vienu degtuku sunaikin-
ti milijoną medžių“ : [gaisro prevencija]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1931–1934]. – [1] p. : vinj. ; 13 cm.

C2.
614.84(474.5)

354
„Atminti pirmoms šv. Mišioms, atlaikytoms 

kun. Juozo Giraičio Šunskų bažnyčioje, 1930 m. 
liepos mėn. 6 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], [1930]. – 
[2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Amžių Karaliui, nemariajam, nere-
gimam vienam Dievui gyrius ir garbė per amžių 
amžius. Amen“ (1 Tim. 1, 17). – p. [1] paveikslėlis 
su tekstu.

C1.
272-722.5(474.5)

355
„Atminti pirmosioms iškilmingams [!] šv. Mi-

šioms, atlaikytoms kun. Justino Steponaičio 1937 m. 
liepos mėn. 4 d. Sintautų bažnyčioje …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1937]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, visa širdimi atiduodu Tau 
šiandien pats save į amžinus tarnus, kad visados 
Tau būčiau paklusnus ir amžinai Tave garbinčiau“ 
(Kr. Sek. IV kn.). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas 
lot. k.: Accipile et bibile ex eo omnes.

C17.
272-722.5(474.5)

356
„Atminti pirmosioms šv. Mišioms, atlaiky-

toms kun. Teofiliaus Buroko Vilkaviškio katedros 
bažnyčioje 1927 m. balandžio mėn. 18 d. …“. – 
[Vilkaviškis] : [s.n.], [1927]. – [2] p. : spalv. 
 iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Orate fratres“. Melskitės broliai, kad 
mano ir jūsų auka patiktų Dievui Visagaliui Tėvui 
(iš šv. Mišių). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas it. k.: 
A questa fonte di vita ogni vostra brama sara sazia-
ta. Bonomelli-Beat.

C1; C993.
272-722.5(474.5)

357
Atmintis. „Gerb. … aukavusiam … Lt. šv. 

Antano duonai …“ : [kortelė, skirta įrašyti auko-
jusiojo vardą] / pranciškonai. – [Kretinga] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis angelus, suklaupu-
sius prieš tabernakulį.

C17.
364.4(474.5)

358
Atmintis. „Gerb. … aukavusiam … Lt. šv. An-

tano duonai …“ : [kortelė, skirta įrašyti aukojusiojo 
vardą] / pranciškonai. – [Kretinga] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis šv. pranciškų su 
Kūdikėliu Jėzumi ir vaikais.

C17.
364.4(474.5)

359
„Atmintis … aukavusiam(i) … lt. Mažesnių-

jų brolių (pranciškonų) vienuolynui …“ : [korte-
lė, skirta įrašyti aukojusiojo vardą]. – Kretinga : 
[s.n.], 194[0]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Išganyk mane, o Jėzau! 300 d. atlai-
dų. – p. [1] paveikslėlis.

C993.
364.4(474.5)

360
„Atmintis … aukavusiam(i) … lt. šv. Anta-

no duonai …“ : [kortelė, skirta įrašyti aukojusiojo 
vardą] / pranciškonai. – [Kretinga] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
364.4(474.5)

361
„Atmintis … aukavusiam(i) … lt. šv. Mi-

šioms prie šv. Antano …“ : [kortelė, skirta įrašyti 
aukojusiojo vardą] / pranciškonai. – [Kretinga] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
364.4(474.5)

362
„Atmintis … aukavusiam(i) šv. Mišioms. Te-

atlygina Dievas. Kretinga, vienuolynas …“ : [kor-
telė, skirta įrašyti aukojusiojo vardą]. – [Kretin-
ga] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Izidorius.

C993.
364.4(474.5)

363
„Atmintis Kauno maldininkų kelionės Kre-

tingon į stebuklingojo šv. Antano atlaidus Šventai-
siais 1934 met. birželio mėn. 13 dieną“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1934]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aš džiaugiuosi tuo, kas man pasaky-
ta: mes keliausime į Viešpaties namus“. psalmė 
121, 1. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: S. pau-
lus, Apostolus.

C993.
272-584(474.5)

364
„Atmintis Kauno maldininkų kelionės Kre-

tingon į Tretininkų kongresą ir šv. Antano atlaidus 
1935 m. birželio 16 d.“. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – 
[4] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-584(474.5)

365
Atmintis Kretingos šv. Antano misijų kolegi-

jos rėmėjui p. … „Už visus rėmėjus, kurie aukoja 
kolegijai bent I litą metuose, yra atlaikoma kasmet 
300 šv. mišių …“ / tėvas Augustinas O.f.M. rekto-
rius. – [Kretinga] : [s.n.], [1936]. – [4] p. : iliustr. ; 
9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – O.f.M.: Ordo fratrum mino-
rum (Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordinas).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 366) skiriasi 
paveikslėliu.

C3; C17.
272-584(474.5)

366
Atmintis Kretingos šv. Antano misijų kolegi-

jos rėmėjui p. … „Už visus rėmėjus, kurie aukoja 
kolegijai bent I litą metuose, yra atlaikoma kasmet 
300 šv. mišių …“ / tėvas Augustinas O.f.M. rekto-
rius. – [Kretinga] : [s.n.], [1936]. – [4] p. : iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis. – O.f.M.: Ordo fratrum mino-
rum (Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordinas).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 365) skiriasi 
paveikslėliu.

C3; C17; C993.
272-584(474.5)

367
Atmintis Kretingos šv. Antano misijų kolegi-

jos rėmėjui p. … „Už visus rėmėjus, kurie aukoja 
kolegijai bent 1 litą metuose, yra atlaikoma kas-
met 300 šv. mišių …“ / tėvas Augustinas, O.f.M. 
rektorius. – [Kretinga] : [s.n.], [1938]. – [2] p. : 
iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Hoc facite in 
meam commemorationem. – O.f.M.: Ordo frat-

rum minorum (Mažesniųjų brolių (pranciškonų) 
ordinas).

C993.
272-584(474.5)

368
Atmintis Kretingos šv. Antano misijų kolegi-

jos rėmėjui p. … „Už visus rėmėjus, kurie aukoja 
kolegijai bent 1 litą metuose, yra atlaikoma kas-
met 300 šv. mišių …“ / tėvas Augustinas, O.f.M. 
rektorius. – [Kretinga] : [s.n.], [1938]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – O.f.M.: Ordo fratrum mino-
rum (Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordinas).

C993.
272-584(474.5)

369
„Atmintis Lietuvos pranciškonų Kauno vie-

nuolyno geradariams …“. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1930–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: palaiminti gailestingieji, nes jie lai-
mės gailestingumą. (Mat. 5, 7). – p. [1] paveiks-
lėlis ir užrašas vok. k.: Deschwanden. SV 531. 
O Herr, Du betest in Todesbangen,  Ob all dem 
Leichtsinn, den ich begangen.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 370) skiriasi 
spaudos rinkiniu.

C1.
272-534.3(474.5)

370
„Atmintis Lietuvos pranciškonų Kauno vie-

nuolyno geradariams …“. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1930–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: palaiminti gailestingieji, nes jie lai-
mės gailestingumą. (Mat. 5, 7). – p. [1] paveiks-
lėlis ir užrašas vok. k.: Deschwanden. SV 531. 
O Herr, Du betest in Todesbangen,  Ob all dem 
Leichtsinn, den ich begangen.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 369) skiriasi 
spaudos rinkiniu.

C17.
364.4(474.5)

371
„Atmintis Lietuvos pranciškonų Kauno vie-

nuolyno geradariams …“. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1930–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: palaiminti gailestingieji, nes jie lai-
mės gailestingumą. (Mat. 5, 7). – p. [1] paveikslė-
lis, vaizduojantis besimeldžiantį šventąjį.

C1.
272-534.3(474.5)
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372
„Atmintis Lietuvos pranciškonų Kauno vie-

nuolyno geradariams …“. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1930–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: palaiminti gailestingieji, nes jie lai-
mės gailestingumą. (Mat. 5, 7). – p. [1] paveikslė-
lis, vaizduojantis besimeldžiantį šv. pranciškų su 
paukščiais.

C993.
272-534.3

373
„Atmintis mano kunigystės šventinimų ge-

gužio 29 dieną, Hartford, Conn., ir mano pirmųjų 
iškilmingųjų šv. Mišiu gegužio 30, 1920 m. At-
hol, Mass. Jonas M. Bakšys …“. – [JAV] : [s.n.], 
[1920]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Suteik, Viešpatie, palaimą visiems 
mano geradariams, su kuriu pagelba tapau kunigu 
ant amžiu. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: 
I am the good Shepherd I know Mine and Mine 
know Me.

C993.
272-722.5(73)(=172)

374
„Atmintis mano kunigystės šventinimų ge-

gužio 29 dieną, Hartford, Conn., ir mano pirmųjų 
iškilmingųjų šv. Mišiu gegužio 30, 1920 m. At-
hol, Mass. Jonas M. Bakšys …“. – [JAV] : [s.n.], 
[1920]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Suteik, Viešpatie, palaimą visiems 
mano geradariams, su kuriu pagelba tapau kunigu 
ant amžiu. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: 
I am the living bread which came down from he-
aven; if any man eat of this bread, he shall live 
forever. St. John VI, 51.

C993.
272-722.5(73)(=172)

375
„Atmintis mano kunigystės šventinimų ge-

gužio 29 dieną, Hartford, Conn., ir mano pirmųjų 
iškilmingųjų šv. Mišiu gegužio 30, 1920 m. At-
hol, Mass. Jonas M. Bakšys …“. – [JAV] : [s.n.], 
[1920]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Suteik, Viešpatie, palaimą visiems 
mano geradariams, su kuriu pagelba tapau kunigu 
ant amžiu. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: 
Take ye and eat.

C993.
272-722.5(73)(=172)

376
„Atmintis misijų kurias laikė tėvas pranciškus 

Urbonas T.O.S.f. Nekalto prasid. Šv. p. Marijos 
L.R.K. bažnyčioje Brighton park, Chicago, Illinois 
nuo balandžio 20 iki 29 dd., 1928 …“. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1928]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C106.
272-584(73)(=172)

377
„Atmintis pirmu šventu Mišiu kurias laike 

kun. Jonas p. Zabulionis sekmadieny, gruodžio 
21 d. 1930 Šv. petro bazilikoje Romoje. J.M.J. 
Įšventino į kunigus Jo Malonybe vyskupas Juoza-
pas palica, D.D. Šv. Jono Laterano bazilikoje Ro-
moje gruodžio 20 d. 1930 … “. – [Italija] : [s.n.], 
[1930]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „O Jezau! Šiandien buk ženklu mano 
dėkingumo, ir laimink tuos kurie mane vedė prie 
Tavo šv. Altoriaus“. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas 
lot. ir it. k.: Et elegerunt Stephanum, virum ple-
num fide e Spiritu Sancto. (A.A. VI, 5). E scelsero 
Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo.

C1; C993.
272-722.5(45)(=172)

378
„Atmintis pirmųjų šv. Mišių, atlaikytų kun. 

Kaz. pivariūno Alovės parapijos bažnyčioje Švč. 
Trejybės dienoje 1936 m. birželio 7 d. …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1936]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Mano siela garbina Viešpatį. Ir mano 
dvasia džiaugiasi Dievuje mano Išganytojuje. 
(Magnificat). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: 
Accipile et bibile ex eo omnes.

C17.
272-722.5(474.5)

379
„Atmintis pirmųjų šv. Mišių, kurias atlaikė 

kun. A.A. Vaśkelis sekmadienyje, gruodžio 22, 1918 
Šv. Trejybės bažnyčioje Hartford, Conn. …“. – 
[Hartfordas (Kon.)] : [s.n.], [1918]. – [2] p. : iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: O Salutaris 
Kostia.

C106.
272-722.5(73)(=172)

380
„Atmintis pirmųjų šv. Mišių, laikytų kun. Bro-

nislovo Zdanavičiaus Telšių katedroje 1933 Šv. mt. 
birželio m. 11 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], [1933] (Made 
in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, aš myliu Tavo namų gra-
žumą ir Tavo garbės gyvenamąją vietą“ (ps. 25, 
8) ... – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Ite ad 
Joseph!.

C17.
272-722.5(474.5)

381
„Atmintis pirmųjų šventų Mišių atlaikytų ku-

nigo … bažnyčioje 192… m. … mėn. … d. …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1920–1929]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš tekstą: „Melskitės, broliai, idant mano ir jūsų 
auka būtų maloni pas Visagalį Dievą Tėvą“. (Iš šv. 
Mišių). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Angelų val-
gis.

C1.
272-722.5(474.5)

382
„Atmintis pirmųjų šventų Mišių atlaikytų ku-

nigo … bažnyčioje 192… m. … mėn. … d. …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1920–1929]. – [2] p. : iliustr. ; 6 x 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Melskitės, broliai, idant mano ir jūsų 
auka būtų maloni pas Visagalį Dievą Tėvą“. (Iš šv. 
Mišių). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: paskutinio-
ji vakarienė.

C993.
272-722.5(474.5)

383
Atmintis uždarų šv. rekolekcijų pažaislio vie-

nuolyne 193… m. : kasdienis pasiaukojimas V. Jė-
zaus Širdžiai. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – [2] p. :  iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: „Būk ištikimas iki mir-
čiai ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką“ (Apr. 2.10).

C993.
272-584(474.5)

384
Atsargiai!! „Nepirk Tamsta nieko iš medžia-

gos baltiniams, staltiesėms, paklodėms, pagalvėms, 
rankšluosčiams ir kit. reikalams neužėjęs pas Š. po-
livniką …“ : [skelbimas]. – [Alytus] : [s.n.], [1930] 
([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 25 cm.

C101.
658.6(474.5)

385
„Atsargos karininkų sąjungos pirmininkas tu ri 

garbės prašyti … teiktis atsilankyti į tradicinį kon-
certą-balių, Atsargos karininkų sąjungos rengiamą 
Karininkų Ramovėje vasario 7 dieną …“ : [kvieti-

mas]. – [Kaunas] : [Atsargos karininkų s-ga], [1930–
1931]. – [1] p. ; 11 x 18 cm.

C2.
355.2:061.2(474.5)

386
Atsidavimas Švenčiausiai Jėzaus Širdžiai. – 

[Kaunas] : Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongre-
gacijos leidinys, [1935]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C102; C993.
272-534.3

387
„Atsidusėjimai į Viešpatį Jėzų, iš septynių 

žodžių, Išganytojaus ant kryžiaus tartų …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Italy). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Jesus, most 
Holy Redeemer have mercy on us.

C993.
272-534.3

388
Atsidusejimai su atlaidais. „Visagalybė Tėvo 

sušelpk silpnybę mano ir ištrauk mane iš vargų 
gilumo …“. – W Krakowie : nakładem J. Angra-
bajtysa, [1918–1935]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: panelė Švenčiausia 
aniuoliška.

C993.
272-534.3

389
Atsidusėjimas prie Aušros Vartų Marijos. „Tu 

Lietuvos Apginėja …“. – Vilnius : J. Jurkevičiaus ir 
K. Šalkevičiaus knygyno lėšomis, [1918] (Vilnius : 
kun. A. Rutkauskio sp.). – [4] p. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Švenč. Aušros Vartų  
M. pana melskis už mus! po Tavo apginimu puola-
me šventa Dievo gimdytoja!.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C106.

272-534.3(474.5)
390

Atsiklausimas. Gerb. daktare. „priešmetinia-
me Amerikos lietuvių daktarų draugijos posėdyje, 
kuris įvyko gruodžio 27 d., 1929, svarstyta ir nu-
tarta atsiklausti kiekvieno gerb. daktaro …“ : [dėl 
Amerikos lietuvių daktarų kongreso organizavi-
mo]. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietuvių daktarų 
d-ja], 1930, saus. 25. – [1] p. ; 28 cm.

C17; C126.
61(73)(=172)(06)
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391
Atsikreipimas „Amerikos lietuvio“ redakci-

jos į savo skaitytojus rėmėjus. „Amerikos lietu-
vis“ su penktu numeriu pakeitė savo formatą …“ : 
[pranešimas]. – [Vusteris (Mas.)] : [„Amerikos 
lietuvio“ red.], [1929]. – [2] p. ; 30 cm.

C17.
070(73)(=172)

392
Atsiliepimai apie pulk. A. Uspenskio kny-

gą „Didžiajame kare“. – [Kaunas] : [s.n.], [1935] 
(Kaune : akc. b-vės „Varpas“ sp.). – [4] p. ; 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] A. Uspenskio knygos antraštinio puslapio 
nuotrauka.

C279.
355.48:947.45.06(474.5)''1914-1915''

393
„Atsimink, maloningiausioji pana Marija, 

jog negirdėtas daiktas, kad kas būtų palikęs ne-
sušelptas, kuris norėjo būti tavo apginamas …“ : 
[malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C1; C17; C103; C993.
272-534.3

394
Atsišaukimas. „Elsinkio universiteto profe so-

rius Mansikka rinkdamas mokslo reikalams lietuvių 
tautinės medicinos ir kerėjimų bei burtų medžiagą 
šiuo kreipiasi į gerb. kunigus, mokytojus-(as), ir kitą 
sodžiaus inteligentiją, prašydamas, kiek kam gali-
ma, padėti šitame jo darbe …“. – [Vilnius] : [Lietu-
vių mokslo d-ja], [1926] ([Vilnius] : „Ruch“ sp.). – 
[1] p. ; 36 cm.

C101.
398.4(474.5)

395
Atsišaukimas. „Gal būti visiems žinoma iš 

Lie tuvos gyventojų kad yra Kužių miestelis, tai 
yra stotis Amaliai ir Kužių parapija …“ : [prašoma 
aukoti Kužių bažnyčios statybai]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1920]. – [1] p. ; 32 cm.

C2.
364.4(474.5)

396
Atsišaukimas. „Marijonų kolegijos remėjų 

Chi  cagos apskritys kreipiasi į visus gyvus lietuvius, 
kuriems rupi duoti lietuviams berniukams aukštasis 
mokslas lietuvių kolegijoj, prašydami prisidėti vie-
nos dienos uždarbio auka prie tos mokslo įstaigos 
įkurimo …“ : [raginama materialiai paremti kolegi-
ją]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
378.3(73)(=172)

397
Atsišaukimas. „paakinama į tai, kad sienos 

legitimacijos išvykimui iš ligšiolinio Klaipėdos 
krašto į Lietuvą kol kas yra duodamos tiktai bu-
vusiųjų lietuviškųjų Centro valdžios įstaigų ir lie-
tuviškųjų valdiškų bendrovių valdininkams …“ : 
[dėl išvažiavimo iš Klaipėdos krašto į Lietuvą 
apribojimo] / Klaipėdos krašto direkcija. – Klai-
pėda : [Klaipėdos krašto direkcija], 1939. – [1] p.; 
35 cm.

C122.
351.755(474.5)

398
Atsišaukimas. „Šių metų, gegužės 8, 9 ir 

10 d. J.E. arkivyskupo mrtropolito [!] Romualdo 
Jałbrzykowski’o parėdymu įvyks, pirmas Vil-
niuje Eucharistinis kongresas po kurio įvairiose 
Vilniaus archidijėcezijos vietose seks 14 Eucha-
ristinių kongresų […] Švenčionyse Eucharistinis 
kongresas įvyks gegužės 23 ir 24 d. …“ / Švenčio-
nių Eucharistinio kongreso komitetas. – [Švenčio-
nys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 47 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija.
C101.

27-549(474.5)(06)
399

Atsišaukimas! „Žaliajame kalne Kaune stovi 
Šv. Luko ligoninė …“ : [prašoma aukoti lėšų ligo-
ninės vidaus įrengimo darbams baigti]. – Kaunas : 
[s.n.], 1929, lapkr. 10. – [1] p. ; 29 cm.

C2.
364.4(474.5)

400
Atsišaukimas draugijos „Oze“ vaikų įstai-

gos gėlės dienai. „Oze“ veda didelį darbą liaudies 
sveikatos apsaugos srity …“. – [Kaunas] : [Lietu-
vos žydų sveikatos apsaugos d-ja „Oze“], [1923–
1932] (Kaunas : Kuznickio ir Beilio sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

614.1(474.5)(=411.16)
401

Atsišaukimas į Chicagos ir apielinkės lietu-
vius ir lietuvaitės. „Chicagos lietuvių taryba, laiky-
tam savo posėdy, bal. 2 d., 1920 m. […] nuspren-
dė reikalingu: atsišaukti į Chicagos ir apielinkės 
draugijos ir pavienius lietuvius bei lietuvaitės, ko-
vojančius už Lietuvos laisvę …“ : [atsišaukimas, 
raginantis apginti Lietuvos nepriklausomybę]. – 
[Čikaga (Il.)] : [Čikagos lietuvių taryba], [1920]. – 
[1] p. ; 29 cm.

C2.
325.2(73)(=172)
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402
Atsišaukimas į gerbiamąją panevėžio visuo-

menę. „Šv. Vincento á paulo draugijos panevėžio 
skyriaus valdyba, susilaukusi 191 narių šeimą, ki-
taip jau negalėdama išmaitinti, ryžtasi štai ką pada-
ryti …“ : [prašoma paaukoti maisto produktų] / … 
valdyba. – [panevėžys] : [Šv. Vincento a paulo 
d-jos panevėžio sk.], [apie 1931] (panevėžy : N. 
feigenzono sp.). – [1] p. : vinj. ; 24 cm.

C101.
364.044.66(474.5)

403
Atsišaukimas į skyrėjus nevokiškos kilties 

Rytprusų Wahlkreisverbanto. „Viengenčiai! Dau-
giau teisybės, menkiau mokesnių …“ : [atsišauki-
mas, raginantis gegužės 20 d. balsuoti už lietuvių 
kandidatus] / Lietuviškosios volkspartijos skyri-
mų ausšusas. – [Tilžė] : [Lietuviškoji volksparti-
ja], [apie 1932] (Tilžė : „Lituanios“ sp.). – [2] p..

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C118.

324(474.5)
404

Atsišaukimas į Šiaulių žydų gyventojus, ren-
kant Šiaulių miesto tarybą. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1925] (Šiauliai : B. fridmano sp.). – [1] p. ; 32 cm.

Dalis teksto jidiš.
C2.

352(474.5)
 324(474.5)
405

Atsišaukimas į „V.“ skaitytojus, rėmėjus ir sim-
patikus. „Brangųs draugai: Neveizint, kad visa kapi-
talistinė spauda bubnija apie Roosevelto „new deal“ 
ir gryžimą „prosperity“, faktai rodo ką kitą …“ : 
[raginama paremti laikraštį] / „Vilnies“ board-di-
rektoriai. – [Čikaga (Il.)] : [„Vilnies“ red.], [1932–
1933]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
070(73)(=172)

406
Atsišaukimas lietuvių R. katalikų moksleivi-

jos Amerikoje. „Gerbiam… suprantame ir brangi-
name apšvietą ir jos svarbą gyvenime. Amerikos 
lietuviai jau daug rėmė ir remia Lietuvos reikalų. 
Tuomi daro šventą darbą …“ : [raginama materi-
aliai paremti lietuvių moksleivius]. – [Valparaisas 
(Ind.)] : [s.n.], [1921]. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
37.014(73)(=172)

407
Atsišaukimas reikalais rinkimų miesto savi-

valdybėn. – [S.l.] : [s.n.], [1925]. – [1] p. ; 48 cm.

Dalis teksto jidiš.
C2.

352(474.5)
 324(474.5)
408

Atsišaukimas žydų kalboje del rinkimų į 
miesto savivaldybę. – [Šiauliai] : [s.n.], [1925] 
(Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 
25 cm.

Dalis teksto jidiš.
C2.

352(474.5)
 324(474.5)
409

Atsižymėjimo ženkleliams ir pagyrimo la-
pams duoti taisyklės : [patvirtintos 1925 m. bir-
želio mėn. 3 d.]. – [S.l.] : [s.n.], [1925]. – [2] p. : 
iliustr. ; 26 cm.

C1.
314(474.5)

410
Atskaita panevėžio savitarpines paskolos 

drau gijos už 1920 metus. – [panevėžys] : [pane-
vėžio savitarpinės paskolos d-ja], [1920]. – [2] p. ; 
32 cm.

C2.
364.044.6(474.5)

411
Atskalūnas : Bernard’o Shawe 4 paveikslų 

pje sė, režiseris K. Glinskis : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1930] (Kaune : sp. 
„Me nas“). – [1] p. ; 31 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

412
Atskalūnas : Bernard’o Shawe 4 paveikslų pje-

sė, režiseris K. Glinskis, scenos montažas B. Daugu-
viečio : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1930] (Kaune : sp. „Menas“). – [1] p. ; 31 cm. – 
(Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 413–414) 
skiriasi nurodomų aktorių sudėtimi.

C160.
792.2(474.5)

413
Atskalūnas : Bernard’o Shawe 4 paveiks-

lų pjesė, režiseris K. Glinskis, scenos montažas 
B. Dauguviečio : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1930] (Kaune : sp. „Menas“). – 
[1] p. ; 31 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 412 ir 414) 
skiriasi nurodomų aktorių sudėtimi.

C160.
792.2(474.5)
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414
Atskalūnas : Bernard’o Shawe 4 paveikslų 

pje s ė, režiseris K. Glinskis, scenos montažas 
B. Dauguviečio : [programa]. – [Kaunas] : [Valsty-
bės teatras], [1930] (Kaune : sp. „Menas“). – [1] p. ; 
31 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 412–413) 
skiriasi nurodomų aktorių sudėtimi.

C160.
792.2(474.5)

415
Atstovo ženklas : [Seimo nario pažymėji-

mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1923]. – [4] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Spaud. taip pat: Ištrauka iš Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos, p. [2].

C2.
342.5(474.5)

416
Atvažiavusis iš Lietuvos žinomas rašytojas 

ir naujos tikybos įkurėjas Visuomis laikys vieną 
prakalbą tema: „Kokia mano tikyba?“ …“ : [skel-
bimas]. – [JAV] : [s.n.], [1927]. – [1] p. : iliustr. ; 
34 cm.

C2; C3.
374.7(73)(=172)(049.1)

417
Atvažiuoja! Atvažiuoja!! „profesorius M. Bir-

žiška su paskaitomis ir prakalbomis ned. kovo 
(March) 8 d. 1931 Šv. Jurgio draugijos svetai-
nėn …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Niujorkas] : 
[s.n.], [1931]. – [1] p. ; 23 cm.

C2.
374.7(73)(=172)(049.1)

418
„Atvelyky „Rūtų vainikas“ K. puidos 3 v. kru-

vina pasaka …“ : [skelbimas]. – [Marijampolė] : 
[Liaudies teatras], [1920] (Mariampolė : „Dirvos“ 
b-vės sp.). – [1] p. : vinj. ; 50 cm. – (Liaudies teat-
ras).

prieš antr.: Realės gimnazija.
C4.

792.077(474.5)(049.1)
419

Atviras laiškas gydytojams. „Ateinančių me-
tų vasarą įvyks tarptautinis oftalmologų kongresas 
Amsterdame …“ : [prašoma suteikti žinių apie 
trachomos išplitimą Lietuvoje]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1928]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

617.711-002.291(474.5)

420
Atvirutės norai: „Aš esu menks dalykėlis – 

tiktai popėrio gabalėlis …“ : [reklaminis lape-
lis]. – [S.l.] : [s.n.], [1929–1939]. – [1] p. : vinj. ; 
9 x 13 cm.

C2.
769.5(474.5)(049)

421
„Atvirutės (postkartės) su Vytauto paveikslu, 

papuoštos Lietuvos spalvomis, siuntinėti pas pa-
žįstamus, pas gimines biznieriams pas savo kos-
tumerius …“ : [spaustuvės ir knygyno reklama] / 
J. Baltrušaitis. – [pitsbergas (pen.)] : [J. Baltru-
šačio sp. ir knygynas], [1921]. – [2] p. : iliustr. ; 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Vytautas Didysis 
Liet. kunigaikštis. 1391–1430 ….

C126.
655.5(73)(=172)

422
Atžalininkų organizacijos įstatai : [Raseinių 

gimnazijos moksleivių kuopos „Atžala“]. – [Ra-
seiniai] : [Raseinių gimn. moksleivių kuopa „At-
žala“], [1919]. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

329.78(474.5)(062.13)
423

Augštesniųjų ir viduriniųjų mokyklų moki-
nių skaičiai ir jų susiskirstymas klasėmis, piliety-
bės, tikybos, tautybės ir amžiaus atžvilgiu 1922/23 
metų pradžioje : [statistinė lentelė]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1922]. – [4] p. ; 32 x 48 cm.

C3.
373:31(474.5)

424
Auka (apiera). „Tėve Amžinasis, apieravoju 

tau kraują, kanczią ir smertį Jezaus Kristaus…“. – 
Breslau 2 : Heinrich Musshoff, [1924]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
Datuojama pagal panašiai apipavidalintos devocio-
nalijos aprobacijos metus (žr. įr. 3896). – p. [1] pa-
veikslėlis ir užrašas: Jezau Kantriausis susimilk ant 
musų!.

C993.
272-534.3

425
„Auka lietuvių studentų tautininkų korpora-

cijai „Neo-Lithuania“ gauta iš p. …“ : [kvito ša-
knelė]. – [Kaunas] : [lietuvių studentų tautininkų 
korp. „Neo-Lithuania“], [1924]. – [2] p. : iliustr. ; 
11 x 20 cm.
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Spaud. taip pat: „1) Aukų knygutė turi būti 
numeruota …“.

C101.
364.044.64(474.5)

 378.18(474.5)
426

Auklėtojai : Otto Ernsto 3 v. pjesė, K. Du-
bros vertimas : [programa]. – [S.l.] : [s.n.], [1934] 
([Kaunas] : „Žaibo“ sp.). – [2] p. : vinj. ; 27 cm. – 
(Valstybės teatras. Šiaulių skyrius).

C160.
792.2(474.5)

427
Auklėtojai : Otto Ernsto 3 v. pjesė, K. Du-

bros vertimas, pastatymas B. Dauguviečio : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1934] 
(Kaune : „Žaibo“ sp.). – [2] p. : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160; C480.
792.2(474.5)

428
Auklėtojai : Otto Ernsto 3 v. pjesė, K. Du-

bros vertimas, pastatymas B. Dauguviečio : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935]. – 
[1] p. : vinj. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

429
Auklėtojai : Otto Ernsto 3 v. pjesė, K. Dub ros 

vertimas, pastatymas B. Dauguviečio :  1937-II-28 : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1937]. – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Vals-
tybės teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C17.
792.2(474.5)

430
Aukojimąsis Švenč. Marijai panai : [malda]. – 

[S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis.
C993.

272-534.3
431

„Aukokime kiek galėdami katalikų akcijos 
namų statybai Baisogaloje …“ / kun. D. Vabalas. – 
Baisogala [Kėdainių a.] : [s.n.], 1938. – [4] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C102.
364.4(474.5)

432
„Auksinas“ atatinka vienai OST markei, 

„Ska tikas“ atatinka vienam fenigiui“ : [skelbi-

mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 18 x 28 cm.
C2; C279.

336.7(474.5)
433

Aukso gromata : petro Vaičiūno 4 v. pjesė : 
1938.V.10 : [programa]. – [Kaunas] : [Valsty-
bės teatras], [1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus 
sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valsty-
bės teatras. 1937–1938 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.2(474.5)
434

Aukso žaismas : p. Vaičiūno 5 v. 6 pav. dra-
ma, B. Dauguviečio pastatymas ir konstrukci-
ja : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
26 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 595) 
skiriasi nurodomų aktorių sudėtimi.

C160.
792.2(474.5)

435
Aukšt. gerb. … „Lietuvos jacht-klūbas laiko 

didžia garbe kviesti Tamstą atsilankyti į jo 10-ies 
metų sukakties minėjimą, kuris įvyks 1932 m. 
rugsėjo mėn. 18 d. (sekmadienį) …“ : [kvietimas-
programa] / valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos jacht-
klubas], [1932]. – [2] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
797.14:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
436

Aukšt. gerb. … „Turime garbės pranešti, 
kad 1931 m. sausio mėn. 29 d. Vytauto Didžiojo 
universiteto Senatas patvirtino lietuvių studentų 
sūduvių korporacijos „Suduvia“ įstatus …“ / kor-
poracijos valdyba. – [Kaunas] : [„Suduvia“ korp.], 
[1931]. – [1] p. ; 28 cm.

C2.
371.8(474.5)

437
Aukšt. gerb. p. … „filmų bendrovė „Mūsų 

Lietuva“ turi garbę Tamstą kviesti į jos pagamintos 
kultūrinės ir propagandinės filmos „Lietuvos pieno 
produktų gamyba ir eksportas“ demonstravimą, ku-
ris įvyks 1937 m. kovo mėn.  …“ : [kvietimas] / … 
bendrovė „Mūsų Lietuva“. – [Kaunas] : [b-vė 
„Mūsų Lietuva“], [1937]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
791.43-1(474.5)
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438
Aukšt. gerb. p. … Malonusis geradari. „Su 

labdarišku nuoširdumu sveikiname šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų …“ : [dėkojama už aukas ir aptaria-
ma Šv. Vincento a paulo draugijos labdaros vei-
kla] / ... valdyba. – Kaunas : [Šv. Vincento a paulo 
d-ja], 1937, gruod. 21. – [1] p. ; 29 cm.

C1.
364.044.64(474.5)

439
Aukštai gerb. … „Artėjant Vilniaus pagrobi-

mo dvyliktoms sukaktuvėms Vilniui vaduoti są-
jungos Centro komitetas draug su tos dienos rin-
kliavos globėja p. J. Tūbeliene kreipiasi į Tamstą 
prašydami neatsisakyti prisidėti prie Spalių 9 die-
nos rinkliavos …“. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavi-
mo s-ga], 1932, rugs. 22. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
329.71(474.5)

 364.4(474.5)
440

Aukštai gerb. … „Kariuomenės vadas kvie-
čia Tamstą dalyvauti kariuomenės sporto šventėje 
š. m. rugpiūčio mėn. 10–14 dienomis …“ : [kvie-
timas-programa]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – 
[4] p. : vinj. ; 11 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] užrašas: Kariuomenės sporto šventė 
1938.

C1.
796.093.41:355(474.5)

441
Aukštai gerb. … „Šiuo turime garbės kviesti 

Tamstą teiktis dalyvauti lietuvių latvių vienybės 
pietuose, kurie įvyks 1929 m. birželio 22 d. …“ : 
[kvietimas-programa] / Lietuvių latvių vienybės 
draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių-latvių 
vienybės d-ja], [1929]. – [2] p. ; 11 x 17 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., latv..
C2.

327(474.5:474.3)
442

Aukštai gerb. p. … „Istorija įtikinančiai 
moko, kad latvių-lietuvių-žemaičių-kuršių-latga-
lių-selių-jotvingių-senprūsių naturalės tautinės 
vienybės nesukūrimas ir vieningos bei lanksčios 
politinės sistemos nesudarymas buvo priežastimi 
to, kad mes visi paeiliui buvome svetimų užka-
riautojų prislėgti …“ : [Latvijos jūros atvaduotojų 
ir šaulių d-jos „Vilnis“ raštas Vaižgantui dėl Lie-
tuvos ir Latvijos bendradarbiavimo]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1930]. – [1] p. ; 36 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

327.57(474.5:474.3)

443
Aukštai gerb. p. … „Lietuvių-latvių vieny-

bės draugija turi garbės kviesti dalyvauti Liet. 
latv. vienyb. d-jos 10 metų darbuotės paminėjime 
ir koncerte 1932 m. gruodžio 8 d. …“ : [kvieti-
mas-programa] / … Liet. latv. vien. d-jos valdy-
ba. – [Kaunas] : [Lietuvių latvių vienybės d-ja], 
[1932]. – [2] p. ; 8 x 15 cm.

C2.
061.2(474.5:474.3)

 394.4(474.5)
444

Aukštai gerb. p. … „Lietuvių latvių vienybės 
draugija turi garbės kviesti Tamstą dalyvauti VIII 
lietuvių latvių vienybės kongrese 1931 m. rugsėjo 
6–8 d. …“ : [kvietimas-programa] / L.L.V. d-jos 
valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių latvių vienybės 
d-ja], [1931]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
061.2(474.5:474.3)(06)

445
Aukštai gerb. p. … Mielasai geradary. „Svei-

kiname Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų …“ : [dėko-
jama už aukas ir aptariama Šv. Vincento a paulo 
draugijos labdaros veikla] / ... valdyba. – Kaunas : 
[Šv. Vincento a paulo d-ja], 1939, gruod. 21 ([Kau-
nas] : A.B. „Žaibas“ sp.). – [4] p. : nuotr. ; 35 cm.

C1.
27-78(474.5)

 364.044.66(474.5)
446

Aukštai gerb. p. … Mielasis geradary. „Nuošir-
džiai sveikiname Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų …“ : 
[dėkojama už aukas ir aptariama Šv. Vincento a 
paulo draugijos labdaros veikla] / ... valdyba. – Kau-
nas : [Šv. Vincento a paulo d-ja], 1938, gruod. 22. – 
[4] p. : nuotr. ; 29 cm.

C1.
27-78(474.5)

 364.044.66(474.5)
447

Aukštai gerb. p. … „prie XVII Kauno šaulių 
rinktinės steigiamas atskiras šaulių rėmėjų būrys. 
Š. m. spalių mėn. 14 dieną […] šaukiamas būrio 
steigiamasis susirinkimas, į kurį maloniai kvie-
čiame Tamstą atsilankyti …“ : [kvietimas-progra-
ma] / XVII Kauno šaulių rinktinės vadovybė. – 
[Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-gos XVII Kauno 
rinktinė], [1931]. – [3] p. : iliustr. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2.
356.161:061(474.5)(06)

448
Aukštai gerb. Tamsta. „Lietuvių katalikų 

moks lo akademija ruošia spaudai didžiulį Lietuvos 
žymesnybių žodyną …“ : [prašoma atsiųsti trumpą 
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autobiografiją žodynui]. – Kaunas : [Lietuvių kata-
likų mokslo akad.], [1929]. – [2] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Lietuvių katalikų mokslo akade-
mija. – p. [2] užrašas: Spausdinys. Lietuvių katali-
kų mokslo akademija. Gerb. ….

C2.
030(474.5)(038)

449
Aukštai gerbiam. … Tamsta! „Dainos“ 

draugijos valdyba laiko savo malonia garbe šiuo 
kviesti Tamstą apsilankyti „Dainos“ ruošiamąjam 
kabaré-maskarado baliuje Lietuvių kliubo salė-
se 1924 m. vasario mėn. 9 d. …“ : [kvietimas] / 
„Dainos“ valdyba. – [Kaunas] : [„Dainos“ d-ja], 
[1924]. – [3] p. ; 10 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] užrašas: Jo … malonybei … p. … 
Nr. ….

C102.
78:061.2(474.5)

450
Aukštai gerbiama… Brangus idėjos drauge! 

„Tamsta gerai žinai, kad visame kultūringame pa-
saulyje, o kartu ir mūsų brangioj Lietuvoj dangus 
ir pragaras kovoja už savo idėjų įtaką vtsuomenėje 
[i.e. visuomenėje] …“ : [dėl materialinės paramos 
lietuvių katalikų jaunimo „pavasario“ s-gai]. – 
Kaunas : [lietuvių katalikų jaunimo s-ga „pavasa-
ris“], 1930. – [1] p. ; 28 cm.

C279.
329.78(474.5)

364.044.64(474.5)
451

„Aukštai gerbiamą mūsų tautos vyrą, demo-
kratijos bei laisvės kovotoją, d-drą K. Grinių, šir-
dingai sveikiname vardo dienos proga …“ : [svei-
kinimas] / „Lietuvos žinių“ ir „Lietuvos ūkininko“ 
redakcijos ir administracijos ir „Varpo“ bendrovės 
tarnautojai. – [Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [2] p. ; 
34 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Daktarui K. Griniui. 1930 m. kovo 
mėn. 4 d..

C2.
008(474.5)(092)(089.7)

452
Aukštai gerbiama panevėžio labdaringoji 

visuomene! „Šv. Vincento a paulo dr. panevėžio 
skyrius globoja savo elgetynuose: 87 vaikus …“ : 
[prašoma aukoti Gailestingųjų darbų savaitės pro-
ga] / Šv. Vinc. a p. dr. panevėžio sk. valdyba. – 
[panevėžys] : [Šv. Vincento a paulo d-jos pane-
vėžio sk.], [1931–1933] (panevėžyje : „Bangos“ 
sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C3; C101.
27-78(474.5)

 364.044.66(474.5)

453
„Aukštai gerbiamą … Valstybės saugumo 

departamento direktorius turi garbės kviesti atsi-
lankyti į Kriminalinės policijos dieną-šventę 1933 
metų spalių mėn. 26 ir 27 dieną …“ : [kvietimas-
programa]. – [Kaunas] : [Vidaus reikalų m-jos 
Valstybės saugumo dep.], [1933]. – [3] p. : vinj. ; 
10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią.
C2.

351.74/.76:061.7(474.5)
454

Aukštai gerbiamam. „Nuo pat krikščionybės 
priėmimo bažnyčia Lietuvoje meno srityje vaidi-
na didelį vaidmenį …“ : [apie Bažnytiniam menui 
Lietuvoje tirti, remti ir ugdyti draugiją, jos tikslus 
ir uždavinius]. – [Kaunas] : [Bažnytiniam menui 
Lietuvoje tirti, remti ir ugdyti d-ja], 1934. – [1] p. ; 
35 cm.

C1.
7.046.3:061.2(474.5)

455
Aukštai gerbiamam ponui … „Maloniai pra-

šome pagerbti savo dalyvavimu mūsų kariuome-
nės žygio į Vilnių 15 metų sukakties minėjimo – 
Vilniaus geležinio fondo dienos – iškilmes …“ : 
[kvietimas-programa] / Kariuomenės žygio į Vil-
nių sukakties minėjimo-Vilniaus geležinio fondo 
dienos vyr. komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus gele-
žinis fondas], [1925]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
456

Aukštai gerbiamam ponui … „Maloniai pra-
šome pagerbti savo dalyvavimu mūsų kariuome-
nės žygio į Vilnių sukakties minėjimo (Vilniaus 
geležinio fondo dienos) iškilmes …“ : programa / 
Kariuomenės žygio į Vilnių sukakties minėji-
mo-Vilniaus geležinio fondo dienos komitetas. – 
[S.l.] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 10 x 17 cm.

C1.
329.71(474.5)
394.4(474.5)

457
„Aukštai gerbiamam Žemaičių kunįgaikštys-

tės amžinam bajorui Mikalojui, Antano-felikso ir 
Onos Vitkauskaitės sunui, Šlepavičiui …“ : [svei-
kinimas 70 metų amžiaus ir 50 metų visuomenės 
darbo sukaktuvių proga] / Lietuvių bajorų draugi-
jos Centro valdyba. – Kaunas : [Lietuvių bajorų 
d-ja], 1933, gruod. 6/19. – [1] p. : vinj. ; 33 cm.

prieš tekstą: Lietuvių bajorų draugijos Centro 
valdyba.

C279.
008(474.5)(092)(089.7)
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458
Aukštai gerbiamas klebone! „Turime garbės 

prisiųsti Tamstai „pavasario“ sąjungos dvasios 
vado kun. dr. Ig. Česaičio laišką „pavasario“ rei-
kalu …“ : [padėka už žurnalo „pavasaris“ plati-
nimą] / „pavasario“ redakcija ir administracija. – 
[Kaunas] : [„pavasario“ red.], [1927]. – [1] p. ; 
33 cm.

prieš antr.: „Lietuvių katalikų jaunimo sąjun-
ga „pavasaris“ …. – Šūkis: Dievui ir Tėvynei.

C279.
329.78:050(474.5)

459
Aukštai gerbiamas p. vedėjau. „Tauta nutarė 

pastatyti Kaune savo nepriklausomybės atgavimo 
paminklą prisikėlimo bažnyčią …“ / … Statybos 
komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], 1936, lapkr. 15. – 
[2] p. : iliustr. ; 29 cm.

C2.
27-523(474.5)

460
Aukštai gerbiamas pone! „Šių metų spalių 

mėn. 2 d. Lietuvos policija švęs savo 10 metų gy-
vavimo jubiliejų …“ : [„policijos“ žurnalo anke-
ta apie policijos veiklą]. – Kaunas : [„policijos“ 
red.], 1928, lapkr. 5. – [1] p. ; 26 cm.

C3.
050(474.5)(049.5)

461
Aukštai gerbiamas Tamista! „Universiteto 

Senato nariai sumanė paminėti atsisveikinimą su 
buv. Rektorium prof. J. Šimkumi bendra vakarie-
ne …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos univ.], 
[apie 1924]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublikos Universite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
378.4:061.7(474.5)

462
Aukštai gerbiamas Tamsta! „prieš karą […] 

kun. p. Dogelis, įsteigė L.K.J. „pavasario“ sąjun-
gą …“ : [prašoma paremti materialiai]. – Kau-
nas : [lietuvių katalikų jaunimo s-ga „pavasaris“], 
1927. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: „15 litų“ fondas.
C2.

329.78(474.5)
364.044.64(474.5)

463
Aukštai gerbiamas Tamsta! „Šiuomi išdris-

tame Tamstos domėsi atkreipti i vieną gyviausiu 
mūsu tautos reikalą, – i mūsu išeivijos sutvarky-
mą …“ : [apie „Lietuvių išeivijos biuro“ veiklą] / 
„Lietuviu išeivijos biuras“. – [Monrealis] : [Lietu-
vių išeivijos biuras], [1924–1940]. – [2] p. ; 28 cm.

C2.
325.2(73)(=172)

464
Aukštai gerbiamas Tamsta! „Turiu garbės 

kvies ti aukštai gerbiamąjį į Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos … susirinkimą š. m. … mėn. … d. … 
val. …“ : [kvietimas-atvirlaiškis]. – Kaunas : [Lie-
tuvių katalikų mokslo akad.], 192[5, kovo 24]. – 
[2] p. ; 9 x 14 cm.

prieš antr.:  Lietuvių katalikų mokslo akade-
mija. Valdyba.

C2.
272:001.32(474.5)(06)

465
Aukštai gerbiamas Žemaičių kunįgaikštys-

tės amžinas bajore Mikalojau, Antano – felikso ir 
Onos Vitkauskaitės sunau, Šlepavičiau. „Švęsda-
mi Tamstos 70 metų amžiaus ir 50 metų visuome-
nės darbo sukaktuves, mes lietuvių bajorų draugi-
jos Centro valdybos nariai su dideliu džiaugsmu 
prisimename Tamstos atliktus lietuvių tautai 
darbus …“. – [Kaunas] : [Lietuvių bajorų d-ja], 
[1933]. – [2] p. : portr., vinj. ; 33 cm.

C279.
008(474.5)(092)(089.7)

466
Aukštai gerbiamasai Tamsta! „Lietuvių ukrai-

niečių draugija įsikūrė 1928 m. pradžioje …“ : 
[kvietimas tapti draugijos nariu] / Lietuvių-ukrai-
niečių draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių 
ukrainiečių d-ja], 1929, bal. 25. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Lietuvių-ukrainiečių draugijos 
valdyba. – Šūkis: Vilniaus ir Lvovo laisvė!.

C2.
061.2(474.5:477)

467
Aukštai gerbiamasis. „Ka tik Lietuvoje švęs-

ta nepriklausomybė ir giedotas musų himnas …“ : 
[raginama prenumeruoti laikraštį „Šaltinis“]. – 
[Marijampolė] : [„Šaltinio“ red.], 1926, gegužės 
15. – [1] p. ; 28 cm.

C2.
070.33(474.5)

468
Aukštai gerbiamasis! „Šiandieną turime gar-

bės kreiptis labai svarbiu ir kilniu reikalu …“ : 
[kviečiama padėti studijuojančiam Lietuvos jauni-
mui, prisidedant prie 1925–1926 m. stipendijų 
sudarymo]. – [Kaunas] : Ateitininkų susišelpimo 
fondo Centro valdyba, 1925, rugs. 30 (Kaune : 
„Šviesos“ sp.). – [1] p. ; 28 cm.

C2.
329.78(474.5)

 364.4(474.5)
469

Aukštai gerbiamieji ponai ministeriai, kon-
greso delegatai ir malonūs svečiai. „Estijos Respu-
blikos Vyriausybės vardu turiu garbės pasveikinti 
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pirmąjį pabaltės valstybių teisininkų kongresą …“ : 
[Es tijos atstovo kongrese kalbos nuorašas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

340(474)(06)
470

Aukštai gerbiamieji ponai ministeriai, kon-
greso delegatai ir malonūs svečiai. „Turiu garbės 
Estijos teisingumo ir vidaus reikalų ministerijos 
ir prėkybos bei pramonės rūmų vardu pasveikin-
ti pirmąjį pabaltės valstybių teisininkų kongre-
są …“ : [Estijos atstovo kongrese kalbos nuora-
šas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

340(474)(06)
471

Aukštesniosios miškų mokyklos 1931/32 m. 
baigiamųjų egzaminų Miškotvarkos programa : I 
egzaminų bilietai, patvirtinti lektoriaus A. Rubi-
ko. – Alytus : [Aukštesnioji miškų m-kla], 1932, 
kovo 28. – 4 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

377.3:630(474.5)
472

Aukštesniųjų ir vidurinių mokyklų bei mo-
kytojų seminarijų biologinių mokslų, chemijos 
ir geografijos mokytojų konferencijos dienotvar-
kė. – [S.l.] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

373.5(474.5)(06)
473

Aukštųjų karininkų kursų metinės šventės 
1923 m. liepos mėn. 15 d. iškilmių tvarka / orga-
nizacinis biūras. – Kaunas : [Aukštieji karininkų 
kursai], 1923, liep. 12 (Kaunas : f. Sokolovskie-
nės, G. Lano ir M. Jolko sp.). – [1] p. ; 13 cm.

C2.
355.232(474.5)

394.4(474.5)
474

„Aukštųjų kūno kultūros kursų klausytojų 
korporacija maloniai kviečia Tamstą atsilankyti 
į ponios Dirmantienės globojamą korp! tradicinį 
balių …“ : [kvietimas-]baliaus programa / kor-
poracijos valdyba. – [Kaunas] : [s.n.], [1928–
1929]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Aukšt. kūno kult. kursų kl. korpo-
racija.

C1.
378.18(474.5)

475
„Austrijos rinktinės vartininkas Hiden W.A.C. 

Wiener Atletic Club dalyvauja Europos taurės 
rungtynėse 1931 m., W.A.C. Wiener Atletic Club 
Austrijos taurės laimėtojas 1931 m., dalyvavo su 
didžiausiu pasisekimu tarpvalstybinėse rungtynė-
se …“. – [S.l.] : [s.n.], [1931] (Kaune : f. Sokolovs-
kienės ir G. Lano sp.). – [1] p. : portr. ; 35 cm.

C101.
796.332(436)

476
Austrijos taurės nugalėtojas W.A.C. Kaune! 

„pasaulyje plačiai žinoma Austrijos profesionalų 
futbolo komanda W.A.C. – Wiena Atletic-Club 
[…] bus Kaune š. m. birželio 20 d. ir žaidžia prieš 
L.f.L.S. …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
fizinio lavinimosi s-ga], [1931] (Kaune : f. Soko-
lovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 25 cm.

C101.
796.332(474.5:436)

477
„Aušrelės“ choro koncertas, vadovauna Mi-

kas petrauskas 26 sausio, 1919 m., 7:30 val. vaka-
re, Rialto teatre, Worcester : programas. – [Vuste-
ris (Mas.)] : [s.n.], [1919]. – 4 p. ; 20 cm.

C93.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)
478

„Aušros draugijos vajaus prakalbos sveika-
tos ir visuomenės reikalų klausimais nedėlioje 9 d. 
gruodžio-December, 1934 2 val. po pietų Lietu-
vių laisvės (Liberty) svetainėj […] Kalbės plačiai 
žinomas dr. J. Kaškiaučius temoje: „papraščiau-
sios darbininkų ligos“ …“ : [skelbimas] / … ren-
gėjai. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [„Aušros“ d-ja], 
[1934]. – [1] p. : vinj. ; 27 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
479

„Aušros“ knygynas Svietimo ministerijos 
ko misijonierius Kaune …“ : [išleistų knygų ka ta-
logas]. – [Vilnius] : [„Aušros“ knygynas], [1921]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C13.
017.4(474.5)

480
„Aušros“ muziejaus lankytojų anketa. „Mu-

ziejaus tvarkymo ir jo tobulinimo reikalu prašoma 
atsiliepti, surašant ant šio lapo, skyrium ar kitoje 
pusėje atsakymus šiais klausimais …“ / Šiaulių 
kraštotyros draugijos valdyba. – [Šiauliai] : [Šiau-
lių kraštotyros d-ja], [1934] (Šiauliai : sp. „Titna-
gas“). – [1] p. ; 32 cm.

C17.
069(474.5)(049.5)
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481
„Aušros“ muziejuje 1939 m. kovo mėn. nuo 

3 iki 7 d. vengrų dailininkų „KUT“ sąjungos žy-
mių tapytojų paveikslų paroda : [skelbimas]. – 
[Šiauliai] : [„Aušros“ muz.], [1939] (Šiauliai : sp. 
„Titnagas“). – [1] p. ; 24 cm.

C2.
75(439)(064)

482
Aušros sūnūs : S. Čiurlionienės 4 veiksmų dra-

ma iš spaudos draudimo laikų, režiseris K. Glins-
kis : [programa]. – [Kaunas] : [Lietuvos Valstybės 
teatras], [1929]. – [2] p. ; 22 cm. – (Lietuvos Vals-
tybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

483
Autobusų tvarkaraštis. Rotušė–A. panemunė 

(veikia nuo 1937.IX.19.) / Kauno miesto savival-
dybė. – [Kaunas] : [Kauno m. savivaldybė], [1937] 
([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
656.132.022.5(474.5)

484
Babrauskas, Benediktas
Ekstra telegrama humanitarų dr-jos krizio mo- 

  mentu. „Humanitarų draugija – viso fakulteto stu-
dentijos reikalų rūpinimosi ir atstovavimo orga-
nas …“ : [draugijos nariai kviečiami į susirinkimą] / 
Ben. Babrauskas ; Bern. Brazdžionis. – Kaunas : 
[Studentų humanitarų d-ja], 1931. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vidi: 1931.XI.14. prorektorius B. 
Čes nys. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
378.18(474.5)(06)

485
Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epilo-

go choreografinė poema pagal A. puškiną, lib reto 
N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pastatymas – 
B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų eskizai – 
O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, dirigen-
tas – J. pakalnis, režis. pad. – A. Butkus : 1938.
II.4 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 lanks-
tinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat ras. 
1937–1938 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
486

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
logo choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – J. pakalnis, režis. pad. – A. Butkus : 

1938.II.11 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1937–1938 sezonas).

0,20 Lt
C160; C480.

792.8(474.5)
 782.91(470)
487

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
logo choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – J. pakalnis, režis. pad. – A. Butkus : 
1938.II.26 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1937–1938 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
488

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
logo choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – J. pakalnis, režis. pad. – A. Butkus : 
1938.III.17 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1937–1938 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
489

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
logo choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – J. pakalnis, režis. pad. – A. Butkus : 
1938.V.6 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1937–1938 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
490

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
lo  go choreografinė poema pagal A. puškiną, lib re-
to – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pastaty-
mas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
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eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – J. pakalnis, režis. pad. – A. Butkus : 
1938.V.16 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1937–1938 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
491

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
logo choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – J. pakalnis, režis. pad. – A. Butkus : 
1938.VI.13 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1937–1938 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
492

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi lo-
go choreografinė poema pagal A. puškiną, lib reto 
N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pastatymas – 
B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų eskizai – 
O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, dirigen-
tas – R. Stenderis, režis. pad. – A. Butkus : 1938.
IX.17 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės tea-
tras], [1938] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
493

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
lo go choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – R. Stenderis, režis. pad. – A. Butkus : 
1938.X.7 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teat ras], [1938] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
494

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
logo choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-

reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – R. Stenderis, režis. pad. – A. Butkus : 
1938.XII.2 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
495

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
logo choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – R. Stenderis, režis. pad. – A. Butkus : 
1939.I.4 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1938] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
496

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
lo go choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – R. Stenderis, režis. pad. – A. Butkus : 
1939.I.26 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1939] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
497

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
logo choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – R. Stenderis, režis. pad. – A. Butkus : 
1939.III.3 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1939] (Kaunas : Adomavičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
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498
Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epilo-

go choreografinė poema pagal A. puškiną, lib reto 
N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pastatymas – 
B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų eskizai – 
O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, dirigen-
tas – R. Stenderis, režis. pad. – A. Butkus : 1939.
IV.20 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės tea-
tras], [1939]. – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
499

Bachčisarajaus fontanas : 4 veiksmų ir epi-
logo choreografinė poema pagal A. puškiną, lib-
reto – N. Volkovo, muzika – B. Asafjevo, pasta-
tymas – B. Kelbausko, dekoracijų ir kostiumų 
eskizai – O. Dubeneckienės pagal V. Chodasevič, 
dirigentas – R. Stenderis, režis. pad. – A. Butkus : 
Darbo rūmams : 1939.VI.5 : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1939] (Kaune : Adoma-
vičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160; C480.

792.8(474.5)
 782.91(470)
500

Baikime statyti Vytauto Didžiojo muziejų! 
„prieš tris metus, švenčiant Vytauto Didžiojo mir-
ties 500 metų sukaktį, buvo nutarta pastatyti Kau-
ne Vytauto Didžiojo muziejų …“. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1933] (Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 64 cm.

C3; C279.
069.2:69(474.5)

364(474.5)
501

Baikime Vytauto Didžiojo muziejaus statybą! 
„Jau kelinti metai kaip jūsų gausiomis aukomis 
remiamas statomas Vytauto Didžiojo muziejaus 
rūmas …“ / Vytauto Didžiojo komitetas. Iždo sek-
cija. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo k-tas], [1934] 
(Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. : iliustr. ; 62 cm.

C3.
069.2:69(474.5)

 364(474.5)
502

Balandžio 8 d. poezokoncertas Igoro-Severja-
nino : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1921] (Šiau-
liuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 
63 cm.

prieš antr.: „fantazija“. – Gretut. antr. ir teks-
tas liet., rus..

C279.
78:061.7(474.5)(049.1)

503
Balandžio 24 d. mokinių ateitininkų rengia-

mas vakaras. „I. Vaidinama Vydūno misterija „Ra-
gana“ su baletu ir dainomis. II. Ateitininkų stygų 
orkestras …“ : [skelbimas] / Ateitininkų valdy-
ba. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Siauliuose : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 63 cm.

prieš antr.: Gimnazijos salejė.
C279.

371.8(474.5)(049.1)
504

„Balandžio mėn. 7 d. 19 val. Šv. Vincento baž-
nyčioje prasideda inteligentams rekolekcijos …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1936–1940]. – [2] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
272-584(474.5)

505
Balčytis, Stasys.
ponui mokytojui. Gerbiamasis! „Šiandie jau 

ir Lietuvoje pradedama suprasti spausdinto žo-
džio reikšmė kultūriniam gyvenimui …“ : [ragina-
ma prenumeruoti žurnalą „Saulutė“] / mokytojas 
St. Balčytis. – [Jurbarkas] : [s.n.], 1928 (Jurbarkas : 
sp. Abramsono). – [1] p. ; 21 cm.

C13.
659.1:050(474.5)

506
Baletas. I. Išdykėlės : 1 veiksmo baletas vo-

devilis […]. II. Užburtoji fleita : 1 veiks. baletas 
[…], p. petrovo pastatymas ir šokiai : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaunas : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – (Valstybės 
teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 507–508) 
skiriasi nurodomų baleto šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

507
Baletas. I. Išdykėlės : 1 veiksmo baletas vo de-

vi lis […]. II. Užburtoji fleita : 1 veiks. baletas […], 
p. petrovo pastatymas ir šokiai : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaunas : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – (Valstybės 
teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 506 ir 508) 
skiriasi nurodomų baleto šokėjų sudėtimi.

C160; C480.
792.8(474.5)

508
Baletas. I. Išdykėlės : 1 veiksmo baletas vo-

de vilis […]. II. Užburtoji fleita : 1 veiks. baletas 
[…], p. petrovo pastatymas ir šokiai : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaunas : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – (Valstybės 
teatras).
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Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 506–507) 
ski riasi nurodomų baleto šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

509
Baletas. I. Lietuviška rapsodija : choreogra-

fiš kas fragmentas […]. II. Užburtoji fleita : 1 veiks. 
baletas […] : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1928] (Kaunas : „Švyturio“ b-vės sp.). – 
[3] p. ; 30 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

510
Balius balius iškilmyngas balius. „Rengia Šv. 

Rožančiaus moterų dr-ją Elizabeth, New Jersey, 
įvyks sekmąd. spalio (Oct.) 2 diena 1932 Lietuviu 
laisves b-ves svetaineje […] Elizabeth, New Jer-
sey …“ : [skelbimas]. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [Šv. 
Rožančiaus moterų d-ja], [1932]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

394.4(73)( =172)(049.1)
511

Balius didelis geguzymis balius. „Renge Dr. 
Sv. Razancios atsibus nedelo geguzio 8, 1932 
Lietuviu bendroves svietaine […] Elizabeth, 
N.J. …“ : [skelbimas]. – [Elizabetas (N. Džer.)] : 
[Šv. Rožančiaus d-ja], [1932]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
394.4(73)(=172)(049.1)

512
Balotas. „Balsuojant už žemiau įvardintus kan-

didatus į Lietuvių R.K. susivienymo Amerikoje Cen-
tro valdybą rašykite kryželį (X) ties vardu to kandi-
dato už kurį atiduodate savo balsą …“ : [kandidatų 
sąrašas]. – [JAV] : [Lietuvių Romos katalikų susiv. 
Amerikoje], [1932–1934]. – [1] p. ; 23 cm.

prieš antr.: pavyzdis – ne balotas.
C17.

27-78(73)(=172)
513

Balsuojamosios kortelės. „Kauno m. ir prie-
mies čių: A. panemunės, Vičiūnų ir Jėsios į Kauno 
miesto tarybą lietuvių kandidatų sąrašas Nr. 14 …“. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 352(474.5)
514

Balsuokime! Už šiuos kandidatus į pildomą-
jį komitetą L.R.K.S.A. : [atsišaukimas]. – [JAV] : 
[Lietuvių Romos katalikų susiv. Amerikoje], 
[1926]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
27-78(73)(=172)

515
Balsuokit už moterų balsavimo tiesas! / Lie-

tuvių moterų progresyviškas susivienijimas Ame-
rikoje. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvių moterų 
progresyvus susiv. Amerikoje], [1918]. – [1] p. : 
vinj. ; 30 cm.

prieš antr.: Teisybė. Lygybė.
C2.

396(73)(=172)
 329.15(73)(=172)
516

Balsuokit už 13 Nr. „Draugai darbininkai, ma-
žažemiai, bežemiai, naujakuriai pažiūrėkim ką pel-
nė tris metus viešpatavusieji kademai ir ką gavo per 
tuos tris metus darbininkai, mažažemiai, naujaku-
riai …“ : [raginimas balsuoti už II rinkimų apylin-
kės „Darbo ir valstiečių sąrašą“ rinkimuose į Lietu-
vos III Seimą]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926] (Kaunas : 
Br. Gurvičių sp.). – [1] p. : iliustr. ; 48 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
517

Balsuokite už Lietuvos ūkininkų partiją № 11 : 
[skelbimas] : [rinkimų į Lietuvos III Seimą agita-
cija]. – [S.l.] : [s.n.], [1926] (Kaune : Valst. spaust. 
litografija). – [1] p. ; 70 x 88 cm.

Šūkis: ūkininkai, laikykitės iš vieno!.
C3.

324(474.5)
 342.533(474.5)
518

Balsuokite už sąrašą Nr. 14. Šiaulių gyven-
tojai! „Štai jau 5 metai kaip Šiaulių miestą valdo 
krikščionys demokratai …“ : [rinkimuose į Šiau-
lių miesto tarybą raginama balsuoti už Lietuvos 
valstiečių liaudininkų kandidatų sąrašą]. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [1925] (Šiauliai : Savičo ir Šumkaus-
kio sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C2.
352(474.5)
324(474.5)

519
Balsuokite už šiuos ligonių kasos tarybos 

kan didatus : [kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1938] (Šiauliai : sp. „Grafika“). – [1] p. ; 13 cm.

C2.
614.2(474.5)

520
Balsuokite visi už žydų bepartyvių sąrašą 

Nr. 11 : [rinkimų į Šiaulių miesto tarybą agitaci-
ja]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1925]. – [1] p. ; 64 cm.

Dalis teksto jidiš.
C2.

352(474.5)
 324(474.5)
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521
„Baltijos aras“. Visai trumpu laiku patiek-

sime „Dirvoje“ nepaprastą naują senovišką isto-
rišką pasaką-romaną vardu „Baltijos aras“ (arba 
erelis) …“ : [knygos reklama]. – Cleveland, Oh. : 
[„Dirvos“ knygynas], [1928]. – [2] p. ; 56 cm.

C3.
655.5(73)(=172)(085.8)

522
„Baltimorės lietuvių „Dainos“ draugijos pir-

mas koncertas sekmadienį, gegužės 24, 1931 […] 
Lietuvių salėje […] Baltimore …“ : programa. – 
[Baltimorė (Mer.)] : [„Dainos“ lietuvių d-ja], 
[1931]. – 4 p. ; 20 cm.

C93.
78:061.7(73)(=172)

523
Baltinių fabrikas Geršonas Levinas […] fabr. 

„Gerleko“ ženkl. : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1927–1936]. – [1] p. ; 7 x 10 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C3.

687.2(474.5)(085.8)
524

Baltinių skalbimas su savaime veikiančia skal-
bimo priemone pERSIL : [rek lama]. – [S.l.] : [s.n.], 
[apie 1930]. – [1] p. : iliustr. ; 30 cm.

C17.
648(085.8)

525
Baltiška šiaudų ir milo kepurių fabrika Klai-

pėdoje : [reklama]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1921–
1940] (Klaipėdoje : spaudė „Rytas“). – [1] p. ; 
32 cm.

C13.
687.4(474.5)(085.8)

526
„Baltosios gulbės salėje penktadienį, š. m. lap- 

 kričio mėn. 5 d. […] įvyks žinomo lektoriaus L. Ab-
ra msono paskaita tema: „Sutartys su S.S.R.S. ir 
Lietuvos ekonominės perspektyvos“ …“ : [skelbi-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926] (Kaunas : Br. Gur-
vičių sp.). – [1] p. ; 63 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš. – S.S.R.S.: Sovietų 
So cialistinių Respublikų Sąjunga.

C4.
374.7(474.5)(049.1)

527
„Baltosios gulbės salėje š. m. lapkričio 27 d. 

įvyks kolektyvinė paskaita tema „Žmona ir vy-
ras“ …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926–
1932] (Kaunas : S. Joselevičiaus sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

347.7(474.5)(049.1)

528
1) Baltosios rožės : T. prestono 1 v. baletas, 

choreografija – B. Kelbausko. 2) Jūrininkai : G. Au-
ric 1 v. 5 pav. baletas, choreografija – B. Kelbausko. 
3) Šecherazada : Rimskio-Korsakovo 1 v. baletas, 
choreografija – B. Kelbausko : 1937-III-20 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 
1936–1937 m. sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(410)
 782.91(44)
 782.91(470)
529

1) Baltosios rožės : T. prestono 1 v. baletas, 
choreografija – B. Kelbausko. 2) Jūrininkai : G. Au-
ric 1 v. 5 pav. baletas, choreografija – B. Kelbausko. 
3) Šecherazada : Rimskio-Korsakovo 1 v. baletas, 
choreografija – B. Kelbausko : 1937-IV-9 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 
1936–1937 m. sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(410)
 782.91(44)
 782.91(470)
530

1) Baltosios rožės : T. prestono 1 v. baletas, 
cho reografija – B. Kelbausko. 2) Jūrininkai : G. Au-
ric 1 v. 5 pav. baletas, choreografija – B. Kelbausko. 
3) Šecherazada : Rimskio-Korsakovo 1 v. baletas, 
choreografija – B. Kelbausko : 1938.XI.27 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] 
(Kaunas : M. Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat ras. 1938–
1939 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(410)
 782.91(44)
 782.91(470)
531

1) Baltosios rožės : T. prestono 1 v. baletas, 
cho reografija – B. Kelbausko. 2) Nykštukas Gre-
nadieris : T. prestono 1 v. baletas. 3) Šecherazada : 
Rimskio-Korsakovo 1 v. baletas, choreografija – 
B. Kelbausko : 1939-IV-15 : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1939] (Kaunas : spaudė 
Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(410)
 782.91(470)
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532
1) Baltosios rožės : T. prestono 1 veiksmo ba-

letas, choreografija B. Kelbausko. 2) Užburtoji flei-
ta : R. Drigo 1 v. baletas. 3) Nykštukas Grenadieris : 
T. prestono 1 v. baletas : 1937-XI-28 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937] ([Kaunas] : 
A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–1938 m. sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(410)
 782.91(450)
533

Baltrimas, Stanislovas
Tikroji tikyba / K.S.B.. – [panevėžys] : [Kata-

likų veikimo centro panevėžio r. sk.], [1937] (pa-
nevėžy : „Bangos“ sp.). – [4] p. ; 24 cm. – (K.V.C. 
panevėžio rajono v-bos leidinys ; Nr. 57).

Tiražas 25 000 egz..
C1; C3; C279.

27(474.5)
534

Baltrušaitis-Mėmelė, Juozas
Gerbiamiejie:– „Kuomet mane valdžia areš-

tavo kaipo „politikinį prasižengėlį“, tai laikraščiai 
pradėjo rašyt apie mane nebutus dalykus ir žmo-
nės, negalėdami žinoti tikros tiesos, visaip apie 
mane kalbėjo …“. – [pitsbergas (pen.)] : [J. Bal-
trušaitis-Mėmelė], 1923, geg. 19. – [1] p. ; 25 cm.

Aut. leid. nenurodytas.
C126.

323(73)(=172)
535

Baltrušaitis-Mėmelė, Juozas
Linkiu jums. „Kai didysis pasaulis bando ant-

rą savo karą užkurti …“ : [eilėraštis] / Juozas Bal-
trušaitis (Buktiškis). – [JAV] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 
15 cm.

C126.
821.172-1

536
Baltutis, Aleksandras P.
1935 m. Šv. Kalėdų aukos : [aukojusiųjų są ra-

šas] / kun. A.p. Baltutis, klebonas. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1936] (Litho in USA). – [4] p. :  iliustr. ; 
21 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas liet. ir anglų k.: Links-
mų šv. Velykų – Easter Greetings Marijos Gimimo 
bažnyčia – Nativity B.V.M. Church Chicago, Illi-
nois.

C17.
364.044.6(73)(=172)

537
Balus balus didalis ir niepaprastas balus. „Ren-

gie Šv. Razančius draugiia kuris atsibus spalo 4 
diena siekmadieni, 1931 ant Lietuviu laisvies ban-
drovies svatainies […] Elizabeth, N.J. …“ : [skel-
bimas]. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [Šv. Rožančiaus 
d-ja], [1931]. – [1] p. ; 22 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

27-78(73)(=172)(049.1)
394.4(73)(=172)(049.1)

538
„Bangos“ vaidykla Raseinių piliečių kliube 

programa : [Žemaitės 3-jų v. komedija „Trys my-
limos“ ir 2-jų v. komedija „Apsiriko“] : [1921 m. 
lapkričio 26 d.]. – [Raseiniai] : [s.n.], [1921]. – 
[2] p. : vinj. ; 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

792.077(474.5)
539

Barauskas, Kazimieras
Tėvas šių dienų rūpesčiuose / K. Šilinis. – II 

pataisyta ir patobulinta laida. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių katalikų vyrų s-ga], [1938–1940] (Kaunas : 
„Raštas“ sp.). – 4 p. ; 25 cm. – (L.K. vyrų s-gos 
leidinys ; Nr. 5).

0,03 Lt
C1; C17; C279.

2-457
540

Bartoloni, Riccardo
Švent. Tėvo pasiuntinys laimina „Varpelį“ : 

[laik raščio reklama] / † R. Bartoloni, Apaštalų 
sos to nuncijus. – Kaunas : [s.n.], 1928. – [2] p. : 
 portr. ; 26 cm.

C17.
070.33(474.5)

541
Basanavičius, Jonas
Į lietuvius mokytojus ir mokytojas Vilniaus 

krašte atsišaukimas. „Kaip visos lietuvių tautos fol-
kloras […] sulig šiol nėra dar dorai surankiota ir 
aprašyta, taip dar labiau yra apleistas šiuomi žvilgs-
niu Vilniaus kraštas …“ / d-ras J. Basanavičius. – 
[Vilnius] : [s.n.], 1926, liep. 1 (Vilniuje : „Ruch“ 
sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C101.
398(474.5)

542
Bata linki Jūms laimingų metų! : [guminės ava-

lynės reklama] / Bata. – [Kaunas] : [„Bata“], [1933] 
(Kaune : J. Kuznickio ir L. Beilio sp.). – [1] p. : 
 iliustr. ; 24 cm.

C101.
685.3(474.5)(085.8)
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543
Baudžiavos gadynė : [anketa] / Šiaulių kraš-

totyros draugijos valdyba. – Šiauliai : [Šiaulių 
kraštotyros d-ja], 1936, sausis. – [4] p. ; 34 cm. – 
(Anketa ; 13 ns.).

prieš antr.: G.T. „Norėdami, kiek dar galima, 
užfiksuoti medžiagos baudžiavos gadynei Lietu-
voje nušviesti, prašome neatsisakyti užpildyti šią 
anketą …“.

C1; C17; C104.
908(474.5)(049.5)

544
„Bažnyčios giedojimo palaikymui Šv. Cecili-

jos dr-jai 19… m. paaukojo 20 centų …“ : [aukų 
lapelis]. – [S.l.] : [s.n.], [1924–1940]. – [2] p. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. –
prieš tekstą: № … „Kas gieda, dukart meldžiasi“. –  
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Giedokite Viešpačiui 
naują giesmę, giedokite Viešpačiui visa žemė. 
(psalmė 95, 1, 1).

C17; C993.
27-78(474.5)

 364.4(474.5)
545

„Bažnyt. provincijos įsteigimo paskelbimo ir 
Arkivyskupo ingreso tvarka Dangun žengimo die-
ną 1926 m. gegužės 13 d. …“ : [programa] / Me-
tropolito kanceliarija. – [Kaunas] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. ; 30 cm.

C2.
27-76(474.5)

546
Bažnytine malda. „Dieve, kurisai tarpe įvairių 

Tavo išminties stebuklų, teipgi ir jaunam anžiui pri-
nokusios šventybes malonę suteiki …“. – W Kra-
kowie : nakładem J. Angrabajtysa, [1918–1935]. – 
[2] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Stanislovas Kost-
ka.

C1.
272-534.3

547
Bažnytinės muzikos valanda : T.T. jėzuitų baž-

nyčia 1934 m. gegužės 8 d. 19 val. : programa. – 
[S.l.] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 22 cm.

C160.
272-535(474.5)

548
„Bažnytinis komitetas Vytauto Didžiojo ju-

biliejui švęsti gerbiamiems Lietuvos bažnytinės 
provincijos bažnyčių Rektoriams priedu prie „Vy-
tautas katalikas“ […] dar siunčia L. Giros „Kuo 
Lietuvai buvo Vytautas Didysis“ …“. – Kaunas : 
[s.n.], 1930, rugpjūtis. – [1] p. ; 18 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

002.2(474.5)
549

Bažnytinių giedojimų valanda Bazilikoje Di-
džiajame penktadienyje 1934.III.30 d. nuo 20 iki 21 
val. : [programa]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [1] p. : 
vinj. ; 24 cm.

C2.
272-535(474.5)

550
Bedarbiai ir bedarbės, kovokime už savo rei-

kalavimus! „Draugai ir draugės! Jau ne kartą pa-
nevėžio bedarbiai reikalavo darbo ir duonos, bet 
i tai fašistų valdžia atsako drasesnių drg. areštais 
ir ivairiais apgaudinėjimais …“ : [atsišaukimas] / 
L.K.p.R.K.. – panevežis : [Lietuvos komunistų par-
tijos panevėžio r. k-tas], 1932, gruod. 18. – [1] p. ; 
33 cm. – (Lietuvos komunistų partija (Kominterno 
sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių 
proletarai vienikitės!.

C279.
323.2(474.5)

 331.56(474.5)
551

Bedarbiai ir bedarbes, reikalaukime darbo 
ir duonos! „Draugai ir draugės! Besiblaškidamas, 
puvantis kapitalizmas krizio pelkėse vis gilėjan-
čio krizio našto [!] verčia ant darbinikų ir kai-
mo biednuomenės sprando …“ : [atsišaukimas] / 
L.K.p.R.K.. – panevėžys : [Lietuvos komunistų 
partijos panevėžio r. k-tas], 1932. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių 
proletarai vienikitės.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 552) skiriasi 
spaudos rinkiniu.

C279.
323.2(474.5)

 331.56(474.5)
552

Bedarbiai ir bedarbės, reikalaukite darbo ir 
duonos! „Draugai ir draugės! Besiblaškidamas, 
puvantis kapitalizmas, krizio pelkėse vis gilė-
jančio krizio našto [!] verčia ant darbinikų ir kai-
mo biednuomenės sprando …“ : [atsišaukimas] / 
L.K.p.R.K.. – panevėžis : [Lietuvos komunistų par-
tijos panevėžio r. k-tas], 1932. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienikitės!.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 551) skiriasi 
spaudos rinkiniu.

C279.
323.2(474.5)

 331.56(474.5)
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553
Bedarbiai ir bedarbes, teskime pradetą kovą! 

„Draugai ir draugės! Nors pan. bedarbių tam tik-
ra dalis, per kovą gavo šiek tiek darbo …“ : [at-
sišaukimas] / L.K.p.R.K.. – panevežis : [Lietuvos 
komunistų partijos panevėžio r. k-tas], 1932, gruod. 
24. – [1] p. ; 33 cm. – (Lietuvos komunistų partija 
(Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienikitės.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 723) skiriasi 
spaudos rinkiniu.

C279.
323.22(474.5)

 331.56(474.5)
554

Bedarbiai ir dirbantieji: demonstruokime ko vo 
31. „Dėkimės prie darbininkų organizacijų rengia-
mos konferencijos …“ : [kvietimas į demonstraciją 
dėl viešųjų darbų ir socialinių garantijų] / Lietuvių 
darbininkų susivienijimo ir Amerikos lietuvių darb. 
literaturos draugijos apskričių komitetai. – [Čikaga 
(Il.)] : [Lietuvių darbininkų susiv.] : [Amerikos lie-
tuvių darbininkų literatūros d-ja], [1934]. – [1] p. ; 
23 cm.

C17.
323.221.28(73)(=172)

555
Liudvigo van Beethoveno 1827-III-26–1927 

100 m. mirties sukaktuvėms paminėti III-čio kon-
servatorijos koncerto 1927-III-27 8 v. programa. – 
[S.l.] : [s.n.], [1927] (Kaunas : f. Sokolovskienės 
ir G. Lano sp.). – [3] p. : vinj. ; 24 cm.

C4.
785.6

 78:061.75(474.5)
556

Belaukiant Kalėdų švenčių. „Drįstu Jūsų ma-
lonybei pasisakyti didžiausią rūpestį iš Kretingos 
pranciškonų švietimo darbo …“ : [prašoma pa-
remti neturtingus Šv. Antano kolegijos mokslei-
vius]. – Kretingoje : [Šv. Antano kolegija], 1935, 
gruod. 12. – [1] p. ; 19 x 25 cm.

prieš antr.: Šv. Antano kolegijos Tėvo rekto-
riaus Kretingoje. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2; C279.
364.4(474.5)

557
Bendra darbininkų profesinė sąjunga … sky-

rius. Darbininkų išsiliuosavimas yra jų pačių dar-
bas. Nario bilietas Nr. …. – [Kaunas] : [Bendra 
darbininkų profesinė s-ga], 192[6]. – [4] p. ; 12 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!. – 
Spaud. taip pat: Bendros D. profesinės sąjungos 
nariams taisyklės, p. [4].

C279.
331.105.44(474.5)

558
„Bendro darbo“ skaitytojų atsakymai redak-

cijai : [anketa]. – [Kaunas] : [„Bendro darbo“ red.], 
[1928–1935] (Kaune : „Raidės“ koperatyvo sp.). – 
[2] p. ; 26 cm.

C17.
050(474.5)(049.5)

559
Bendros nuo ugnies apdraudimo sąlygos. „§ 1. 

Apdraudimo bendrovė „Lietuvos Loydas“ eidama 
šiomis bendromis sąlygomis, apdraudžia nuo ugnies 
įvairios rūšies turtą …“. – [S.l.] : [s.n.], [1927] (Kau-
ne : M. Jolko sp.). – [2] p. ; 43 cm.

C2.
368(474.5)

560
Bendrosios veikimo sąlygos prekybiniuose 

ryšiuose su Lietuvos kredito banku, Kaune / Lietu-
vos kredito bankas. – [Kaunas] : [Lietuvos kredito 
bankas], [1921] (Kaune : „Varpo“ sp.). – [3] p. ; 
29 cm.

C4; C13.
336.71(474.5)

561
Bendrų medžioklių tvarkaraštis / valdyba. – 

[Kau nas] : [Lietuvos taisyklingos medžioklės ir 
žūklės d-jos Kauno sk.], [1927]. – [2] lap. ; 33 cm.

prieš antr.: L.T.M. ir Ž. d-jos Kauno skyriaus 
valdyba prašo dalyvauti sekančiuose [!] medžiok-
lėse. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
639.1(474.5)

562
Berlyno filharmonijos orkestro koncerto pro-

grama : 1938–IX–18. – [Kaunas] : [Valstybės teat-
ras], [1938] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

C480.
785.11

 78:061.7(474.5)
563

Berlyno valstybinės operos baritono Izo Gol-
land’o koncerto programa : [19]31-X-27. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaune : akc. 
„Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 27 cm. – (Valstybės 
teatras).

C160.
782.1

 78:061.7(474.5)
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564
„Bernuželiai dobilėliai! Merguželės lelijėlės! 

Dėdės, ciocės ir dėdienės! Jūs nežinote naujienos, 
kad Užušilių jaunimas 1925 m. rugpiūčio mėn. 2 
dieną […] rengia vakarą …“ : [skelbimas] / rengė-
jai. – [S.l.] : [s.n.], [1925] ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[1] p. ; 48 cm.

C279.
394(474.5)(049.1)

565
„Besimelzdamas prieš Nukryžiuotąjį išgir-

do balsą: Ek, pranciškau ir pataisyk mano namus, 
kurie matai griuva …“ : [apie Šv. pranciškaus 
Romos katalikų lietuvių parapiją]. – [Lorensas 
(Mas.)] : [s.n.], [1923–1940] ([JAV] : spauda J.M. 
Levickio). – [2] p. : iliustr. ; 18 cm.

C76.
27-774(73)(=172)

566 
Bielkevičius, Jonas
Žiurkių ir pelių naikinimas gyvomis bakterių 

kultūromis : [apie bakteriologinį graužikų naikini-
mo metodą] / veterinarijos gydytojas J. Bielkevi-
čius. – [Kaunas] : [s.n.], [1933] (Kaunas : J. Kuz-
nickio ir L. Beilio sp.). – [2] p. ; 33 cm.

C279.
614.449.932.34

567
Birkholz, Walter
Lokomobiliai : prospektas 4 N[umer]is / Wal-

ter Birkholz. – Tilžė : [s.n.], 1924. – [2] p. :  iliustr. ; 
29 cm.

C1.
629.42

568
Birutė, liaudies opera Lasa, N 3. (Rapsodia) 

stato scenon lietuvių Amerikos atletų kliubo choras 
nedėlioje, balandžio-april 11 d. 1926 Lietuvių sve-
tainėje … : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1926]. – 
[4] p. ; 23 cm.

C93.
782.1

 78:061.7(73)(=172)
569

„Birutės 24-to sezono atidarymo koncertas 
sek madieny, gruodžio 14 d., 1930 Chicagos Lietu-
vių auditorijoj …“ : [programa]. – [Čikaga (Il.)] : 
[choras „Birutė“], [1930]. – [4] p. ; 22 cm.

C93.
784

 78:061.7(73)(=172)
570

Birutės 20 metų jubilėjaus programas 24 d. 
balandžio, 1927 metų Lietuvių auditorijoje. – [Či-

kaga (Il.)] : [choras „Birutė“], [1927] (Chicago : 
Allied printing Trades Union Council Label). – 
[1] p. ; 26 cm.

C17.
78:061.75(73)(=172)

571
„Birutes koncertų sezono atidarymas. Chica-

gos lietuvių auditorijoj sekmadieni, spalio-Oct. 
21 d., 1928 …“ : [programa]. – [Čikaga (Il.)] : [cho-
ras „Birutė“], [1928]. – [4] p. ; 20 cm.

C93.
784

 78:061.7(73)(=172)
572

„Birutės“ rengiamo liaudies koncerto pro-
grama 1926 m. 29 sausio, Liet. auditorijoj …“ : 
[skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [choras „Birutė“], 
[1926]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)

573
„Birutės“ vedejo A. Vanagaičio benefisas 

„Sur prise party“ 3-jų veiksmų muzikalė komedija. 
„Stato „Birutė“ […] 25 balandžio-April, 1926 […] 
Lietuvių auditorijoje …“ : [skelbimas]. – [Čikaga 
(Il.)] : [choras „Birutė“], [1926] (Chicago, Ill. : Al-
lied printing Trades Union Label Council). – [1] p. : 
portr. ; 24 cm.

C17.
792.077(73)(=172)

 782.8
574

Birželio 9 ir 10 dieną renkame Seimą : [rin-
kimų į Lietuvos IV Seimą agitacija]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1936] (Kaunas : LTS sp. „Viltis“). – [1] p. ; 
64 cm.

LTS: Lietuvių tautininkų sąjunga.
C2.

324(474.5)
342.533(474.5)

575
Birželio 1 d. 7,30 val. vakaro Valstybiniame 

teatre rengiama koncertas dalyvaujant Kiprui pe-
trauskui : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teat-
ras], [1925–1940]. – [1] p. ; 23 cm.

C4.
782.1

 78:061.7(474.5)
576

„Birželio 13 d., šeštadienį, Mokytojų semi-
narijoj prof. A. Voldemaras laikys paskaitą į temą 
„Vilniaus atvadavimo klausimas“ …“ : [skelbi-
mas] / Taut. s-gos panevėžio skyrius. – [panevė-
žys] : [Lietuvių tautininkų s-gos panevėžio sk.], 
[1925] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C4.
374.7(474.5)(049.1)
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577
„Birželio 11 dieną bus savybės musikaliai vo-

kalis wakarelis dalyvaujant p. Wylezinskio vedamam 
simfonijos orkestrui …“ : [skelbimas]. – [Vilnius] : 
[s.n.], [1918] ([Vilnius] : druck. Dworschetz.). – 
[1] p. ; 66 x 100 cm.

prieš tekstą: Koncertų salee darbinikas klu-
bas … – Gretut. tekstas liet., lenk., baltar., vok., 
jidiš.

C2.
785.11

 78:061.7(474.5)
578

Biržys, Petras
Daina apie panevėžį. (Gaida kaip: „Man ne-

reikia plunksnos …“). „Jus panevėžiečius noris 
apdainuot …“ : [dainos žodžiai] / pupų Dėdė. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1935] (panevėžy : „Bangos“ 
sp.). – [1] p. ; 28 cm.

C2.
784(474.5)

579
Biržiška, Vaclovas
Dėl Lietuviškosios enciklopedijos / prof. Vacl. 

Biržiška. Leidėjų žodis / B. Žygelis : [apie „Lietu-
viškosios enciklopedijos“ svarbą ir prenumeravimo 
sąlygas]. – [Kaunas] : [b-vė „Spaudos fondas“], 
[1932] ([Kaunas] : „Varpo“ sp.). – 4 p. ; 25 cm.

C101.
030(474.5)(031)

580
Biržų apskrities savivaldybės Kraštų plytinės 

degto molio gaminiai : [keraminių gaminių rekla-
ma]. – [S.l.] : [s.n.], [1940] ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[1] p. : iliustr. ; 34 cm.

C855.
666.7:659.1(474.5)(085.8)

581
„Biržų apskrities valdyba ir ūkininkų suva-

žiavimui šaukti komitetas maloniai kviečia Tams-
tą dalyvauti Biržų parovejos plento atidarymo ir 
ūkininkų suvažiavimo iškilmėse šių metų rugsėjo 
mėn. 29 d. Biržuose …“ : [kvietimas-programa] / 
Biržų apskrities valdyba ir ūkininkų suvažiavimui 
šaukti komitetas. – Biržai : [s.n.], 1929, rugs. 16. – 
[3] p. ; 11 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kvietimas.

C2.
625.7/.8:061.7(474.5)

 631:061.7(474.5)
582

Biržų apskrities viršininko privalomas įsaky-
mas Nr. 27 : [atšaukiamų įsakymų sąrašas]. – Bir-

žai : [s.n.], 1937, vas. 25 ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[1] p. ; 32 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094)

583
„Biržų dailės draugija „Mūza“ 1936 m. rug-

piūčio mėn. 16 d. Biržuose, Vasaros teatre (pilia-
kalny), rengia vakarą …“ : [skelbimas] / „Mūza“. – 
[Biržai] : [kultūros d-ja „Mūza“], [1936] ([Biržai] : 
Biržų sp.). – [1] p. ; 70 cm.

C279.
792.077(474.5)(049.1)

584
„Biržų ev. ref. parap. neturtingųjų prieglau dai 

statyti 1925 m. rugsėjo 20 d. 13 v. dieną Biržuose 
mokinių bedrabutyje […] įvyks loterija …“ : [skel-
bimas] / parapijos komitetas. – [Biržai] : [s.n.], 
[1925] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C279.
336.7:364(474.5)(049.1)

585
Biržų gimnazijos neturtingiems mokiniams 

šelpti draugijos vakaras : [programa] / draugijos val-
dyba. – [Biržai] : [Biržų gimn. neturtingiems mo-
kiniams šelpti d-ja], [1939] ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[1] p. ; 63 cm.

C279.
371.8(474.5)

 364.4(474.5)
586

Biržų p.L.R.p. A. Smetonos valstybinės gim-
nazijos sekmadienį š. m. rugsėjo mėnesio 20 d. 
sporto šventė ir paroda : [skelbimas]. – [Biržai] : 
[s.n.], [1936] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 63 cm.

p.L.R.p.: pirmasis Lietuvos Respublikos pre-
zidentas.

C279.
796.093.41(474.5)(049.1)

 371.8(474.5)(049.1)
587

„Biržų rajono jaunalietuvių teatras š. m. lap-
kričio mėn. 28 dieną Biržuose, Vasiliausko salėje 
vaidins Keturakio 3 veiksmų komediją „Amerika 
pirtyje“ …“ : [skelbimas] / Biržų rajono vado-
vybė. – [Biržai] : [lietuvių tautinės jaunuomenės 
 s-gos „Jaunoji Lietuva“ Biržų r.], [1936] ([Bir-
žai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 70 cm.

C279.
792.077(474.5)(049.1)

588
Biržų sav. ugniagesių d-ja š. m. vasario mėn. 

23 d. savo salėje rengia užgavėnių vakarą : [skel-
bimas] / valdyba. – [Biržai] : [Biržų gaisrininkų sa-
vanorių d-ja], [1936] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
64 cm.

C279.
614.842.83(474.5)(049.1)
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589
Biržų sav. ugniagesių d-ja 1936 m. gegužės 

mėn. 31 d. savo 60/30 metų šventės proga rengia 
dideles iškilmes : [skelbimas] / valdyba. – [Bir-
žai] : [Biržų gaisrininkų savanorių d-ja], [1936] 
([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C279.
614.842.83(474.5)(049.1)

590
„Biržų savanorių gaisrininkų d-ja 1927 m. 

gruodžio m. 3 d. savo namuose rengia spektaklį 
I. „persiskyrimas“ (Der Get) Šolem Alechemo 3 v. 
komedija, II. „Išnuomojamas butas“ (Azimmer zu 
ferdingen) 1 v. komedija …“ : [skelbimas] / valdy-
ba. – [Biržai] : [Biržų gaisrininkų savanorių d-ja], 
[1927] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C279.
792.077(474.5)(049.1)

591
„Biržų savanorių gaisrininkų d-ja 1927 m. 

gruo džio m. 31 d. savo salėje rengia vakarą spek-
taklį „Gegužis“, Čiurlionienei 1 v. komedija ir 
„Meška“, Čechovo 1 v. komedija …“ : [skelbi-
mas] / valdyba. – [Biržai] : [Biržų gaisrininkų sa-
vanorių d-ja], 1927 ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
64 cm.

C279.
792.077(474.5)(049.1)

592
Biržų šaulių klubas. „19… m. … mėn. … d. 

menu I … II … III …“ : [meniu blankas su Bir-
žuose veikusių dirbtuvių, kirpyklų, parduotuvių, 
siuvyklų bei O. Januševičiūtės knygyno rekla-
ma]. – [Biržai] : [s.n.], [1939] ([Biržai] : Biržų 
sp.). – [4] p. : vinj. ; 28 cm.

C279.
642(474.5)

593
„Biržuose 27 liepos 1919 metais ant pilies 

kal no Biržų valdyškų įstaigų valdininkai-mėgėjai 
rengia gegužinė …“ : [skelbimas] / rengiamoij ko-
misija. – [Biržai] : [s.n.], [1919]. – [1] p. : vinj. ; 
38 cm.

C279.
394.4(474.5)(049.1)

594
Bizauskas, Antanas
Jubilėjaus atminčiai. „Liepos mėnesį 1886 m. 

vyskupas Baranauskas kartu su kitais ir mane pa-
šventino į kunigus Kaune Šv. Jurgio bažnyčio-
je …“ / T. pranciškus Bizauskas O.f.M.. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1936]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Sancte francis-
cus. – O.f.M.: Ordo fratrum minorum (Mažesniųjų 
brolių (pranciškonų) ordinas).

C993.
272-722.5(474.5)

595
Blaivi tvarka -- šviesi ateitis. „Rinkikas skai-

tydamas paskelbtų kandidatų sąrašų vardus ir 
radęs jų tarpe Lietuvių katalikų abstinentų blai-
vininkų sąrašą, paklaus …“ : [rinkimuose į Lie-
tuvos III Seimą raginama balsuoti už Lietuvių 
katalikų abstinentų blaivininkų sąrašą Nr. 24] / 
Lietuvių katalikų abstinentų blaivininkų rinkimų 
komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų blai-
vybės d-ja], [1923] (Kaunas : „Šviesos“ sp.). – 
[2] p. ; 25 cm.

C2.
324(474.5)

 342.533(474.5)
596

Blaivybės brolijos skyriams aplinkraštis. „pra-
dedami plėsti Blaivybės broliją Vilkaviškio vys-
kupijoje laikinai naudojomes Telšių vyskupijos 
Blaivybės brolijos įstatais …“ : [dėl Vilkaviškio 
vyskupijos Blaivybės brolijos įstatų platinimo]. – 
Vilkaviškis : [s.n.], 1937, liep. 7. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

613.81:061(474.5)(05)
597

Blaivybės kongreso meno vakaro programa. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1933] ([Kaunas] : „Žaibo“ sp.). – 
[1] p. ; 27 cm.

C1.
613.81(474.5)(06)

598
Blaivybės temos. „1. Alkoholis mažina kūno 

sveikatą: kenkia pilvui, inkstams, širdžiai …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [apie 1940]. – [1] p. ; 17 x 22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

613.81(474.5)
599

Bloody Hand threatens again! Humanity pro-
tests because:- „polish Imperialists are not satia-
ted yet, and they thirst for some more blood …“ : 
[atsišaukimas, raginantis kovoti už Vilniaus kraš-
tą]. – [JAV] : išleido ir paskleidė šiuos lapelius Ill. 
valst. universiteto lietuviai studentai, [po 1920]. – 
[2] p. ; 28 cm.

Dalis teksto liet.. 
C17.

323.1(73)(=172)
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600
Bochumo varpai. „p.p. Nuo pat „Stahlguss“ 

iš radimo 1851 m. „Bochumer Verein“ gamina guš-
talinius varpus …“ : [reklama] / Otto Molls Dipl. 
Ing. – [Kaunas] : [s.n.], [1928] (Kaunas : M. Se-
galio sp.). – [3] p. : iliustr. ; 29 cm.

C2; C17.
673(085.8)

601
Bohema : G. puccini 4 v. opera : [programa]. – 

[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1940]. – 1 lanksti-
nys (6 p.) : vinj. ; 18 cm. – (Valstybės teat ras. XX 
sezonas).

C17.
792.54(474.5)

 782.1(450)
602

Bohema : G. puccini 4 veiks. opera, dirigen-
tas J. Tallat-Kelpša, dekoracijos V. Dubeneckio 
eskizais, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaune : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Valsty-
bės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
603

Bohema : G. puccini 4 veiks. opera, dirigen-
tas J. Tallat-Kelpša, dekoracijos V. Dubeneckio 
eskizais, chormeisteris Jul. Štarka : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaunas : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Valsty-
bės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 604) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
604

Bohema : G. puccini 4 veiks. opera, dirigen-
tas J. Tallat-Kelpša, dekoracijos V. Dubeneckio 
es kizais, chormeisteris Jul. Štarka : [programa]. – 
[Kau nas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaunas : 
„Švy turio“ b-vės sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Valsty-
bės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 603) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
605

Bohema : G. puccini 4 veiksm. opera, dirigen-
tas V. Marijošius, režisierius p. Oleka, chormeiste-
ris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 

teatras], [1936] ([Kaunas] : „Žaibo“ sp.). – [2] p. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(450)
606

Borisas Godunovas : M. Musorgskio 4 veiks. 
su prologu, 9 pav. opera, tekstas A. puškino, vertė 
A. Žalinkevičaitė, dirigentas M. Bukša, pastatymas 
T. pavlovskio, dekoracijos, kostiumai ir butaforija 
M. Dobužinskio, chormeisteris J. Štarka : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1930] ([Kau-
nas] : „Žaibo“ sp.). – [2] p. ; 27 cm. – (Valstybės 
teatras).

C17.
792.54(474.5)

 782.1(470)
607

Borisas Godunovas : M. Musorgskio 4 veiks. 
su prologu, 9 pav. opera, tekstas A. puškino, vertė 
A. Žalinkevičaitė, dirigentas M. Bukša, pastatymas 
T. pavlovskio, dekoracijos, kostiumai ir butaforija 
M. Dobužinskio, chormeisteris J. Štarka : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaunas : 
sp. „Menas“). – [2] p. ; 25 cm. – (Valstybės teat ras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(470)
608

Borisas Godunovas : M. Musorgskio 4 veiks. 
su prologų, 9 pav. opera, tekstas A. puškino, ver-
tė A. Žalinkevičaitė, dirigentas M. Bukša, pasta-
tymas T. pavlovskio, dekoracijos, kostiumai ir 
butaforija M. Dobužinskio, chormeisteris J. Štar-
ka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 609) skiriasi 
spaudos rinkiniu.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(470)
609

Borisas Godunovas : M. Musorgskio 4 veiks. 
su prologu, 9 pav. opera, tekstas A. puškino, ver-
tė A. Žalinkevičaitė, dirigentas M. Bukša, pasta-
tymas T. pavlovskio, dekoracijos, kostiumai ir 
butaforija M. Dobužinskio, chormeisteris J. Štar-
ka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 608) skiriasi 
spaudos rinkiniu.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(470)
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610
Borisas Godunovas : M. Musorgskio 4 veiks. 

su prologu, 9 pav. opera, tekstas A. puškino, ver-
tė A. Žalinkevičaitė, dirigentas M. Bukša, pasta-
tymas T. pavlovskio, dekoracijos, kostiumai ir 
butaforija M. Dobužinskio, chormeisteris J. Štar-
ka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1934] (Kaune : „Spaudos fondo“ dirbt[uvės]). – 
[4] p. ; 24 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 2996) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(470)
611

Borisas Godunovas : M. Musorgskio 4 veiks. 
su prologu, 9 pav. opera, tekstas A. puškino, ver-
tė A. Žalinkevičaitė, dirigentas M. Bukša, pasta-
tymas T. pavlovskio, dekoracijos, kostiumai ir 
butaforija M. Dobužinskio, chormeisteris J. Štar-
ka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1935] ([Kaunas] : „Žaibo“ sp.). – [2] p. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(470)
612

Bortkevičienė, Felicija
Gerbiamasis Tamsta! „Artinasi laikas Lietu-

voje, kada laikraščių klausimas pasidarys vienas iš 
aktualiausių …“ : [raginama tapti „Lietuvos žinių“ 
ir „Lietuvos ūkininko“ platintoju] / f. Bortkevičie-
nė. – Kaunas : [s.n.], [19]32 (Kaunas : akc. b-vės 
„Varpas“ sp.). – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Rankraščio teisėmis.
C1.

070(474.5)
613

felicijos Bortkevičienės vardo stipendijų fon-
do taisyklės / „Rimties“ korp. valdyba. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. studenčių varpininkių korp. 
„Rimtis“], [apie 1936]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

364.044.66(474.5)
614

S. Borunskis ugniagesintojų gamyba „Ti-
tan“ … : kainoraštis 1. sausio 1932 m.. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : akc. „Varpo“ b-vės 
sp.). – [2] p. ; 24 cm.

C101.
614.842.6(474.5)(085.6)

615
Bosco, Giovanni, šventasis
Marija – mūsų priebėga. „Švenčiausioji pa-

nelė visada užtaria Dievui savo ištikimuosius tar-
nus …“ / pal. kun. Bosko. – [Kaunas] : [Kauno 
metropolijos kunigų seminarija], [1931]. – [2] p. : 
iliustr. ; 9 cm. – (Metr. kun. seminarijos aukl. lei-
dinys ; serija B).

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17; C993.
272-534.3

616
Bovesse, François
Belgijos švietimo ministerio, žodis. „Esu lai-

mingas, galėdamas pareikšti Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybei savo dėkingumo jausmus …“ : 
[parodos atidaryme pasakyta kalba] / françois Bo-
vesse, Belgijos svietimo ministeris. – [S.l.] : [s.n.], 
[1936]. – [2] p. ; 25 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc..
C17.

354.32(493)(042.5)
617

Brangi sesė pavasarininkė! „Nežinia dėl ko-
kios priežasties praeitame sekmadieny nebuvai 
mūsų susirinkime …“ : [apie rengiamą šventę]. – 
[Kretinga] : [lietuvių katalikų jaunimo s-gos „pa-
vasaris“ Kretingos mergaičių kuopa], 1937, spal. 
21. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: L.K.J. „pavasario“ s-gos Kretin-
gos mergaičių kuopos valdyba. – Išsp. daugin. 
prietaisu. – Šūkis: Dievui ir Tėvynei.

C2.
329.78:061.7(474.5)

618
Brangiausiojo Jėzaus Kraujo brolijų ir drau-

gijų mylimiems broliams ir seserims : [draugijos 
nario kortelė su paaiškinimais]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1922–1940]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: In Sanguine Tes-
tamenti Tui Emisisti Vinctos Tuos de Lacu. (Zach. 
9 11) (Leo XIII. 30. Sept. 1886).

C993.
364.4

619
„Brangioje Kristaus Gimimo šventėje ir Nau-

juose Metuose maloniai prašome priimti nuošir-
džiausius mūsų sveikinimus ir geriausius linkė-
jimus“ : [sveikinimas] / Lietuvos šv. Kazimiero 
seserys. – pažaislis : [Lietuvos šv. Kazimiero seserų 
kongregacija], 193[7]. – [1] p. : iliustr. ; 10 x 15 cm.

C1.
27-565.3(474.5)(089.7)
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620
„Brangioje Kristaus Gimimo šventėje ir Nau-

juose Metuose maloniai prašome priimti nuošir-
džiausius mūsų sveikinimus ir geriausius linkė-
jimus“ : [sveikinimas] / Lietuvos šv. Kazimiero 
seserys. – pažaislis : [Lietuvos šv. Kazimiero seserų 
kongregacija], 19[38]. – [1] p. : iliustr. ; 10 x 15 cm.

C1.
27-565.3(474.5)(089.7)

621
„Brangioje Kristaus prisikėlimo šventėje ma-

loniai prašome priimti nuoširdžiausius mūsų svei-
kinimus ir geriausius linkėjimus“ : [sveikinimas šv. 
Velykų proga] / Lietuvos šv. Kazimiero seserys. – 
pažaislis : [Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongre-
gacija], 193[7]. – [1] p. : iliustr. ; 11 x 18 cm.

C1; C3.
27-565.6(474.5)(089.7)

622
„Brangioje Kristaus prisikėlimo šventėje ma-

loniai prašome priimti nuoširdžiausius mūsų svei-
kinimus ir geriausius linkėjimus“ : [sveikinimas šv. 
Velykų proga] / Lietuvos šv. Kazimiero seserys. – 
pažaislis : [Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongre-
gacija], 193[9]. – [1] p. : iliustr. ; 11 x 19 cm.

C1.
27-565.6(474.5)(089.7)

623
Brangioji paslaptis. „Kaip dangus yra aukš-

tesnis už žemę, taip mūsų siela yra brangesnė už 
kūną …“. – [S.l.] : [s.n.], [1936–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

624
Brangiosios motutės ir sesės lietuvės! „Daug 

vargo, daug ašarų, daug skausmo pergyventa ligi 
tautos laisvę ir nepriklausomybę išsikovojo …“ : 
[kviečiama pasipuošti tautiniais rūbais ir dalyvau-
ti Tautos dienos iškilmėse Kaišiadoryse, birželio 
17 d.] / Trakų apskr. Tautos dienai moterų tautiš-
kiems rūbams proklamuoti komisija. – [Trakai] : 
[Trakų a. Tautos dienai moterų tautiškiems rū-
bams propaguoti komis.], [1934]. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia“. Taip parašė mūsų didysai tautos žadintojas 
ir tautos himno autorius Vincas Kudirka. – Išsp. 
daugin. prietaisu. 

C2.
323.215(474.5)

 391-055.2(474.5)

625
Brangūs Aušros Vartų parapijonys. „Su ma-

lonumu atsimename nepaprastai pasekmingą pa-
rapijos vakarienę. Kodėl tas pasisekimas negalėtų 
pasikartoti ir šiais metais? …“ : [kvietimas] / Auš-
ros Vartų kunigai ir komitetas. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1937]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Our Lady of Vilna parish […] Chi-
cago, Ill..

C17.
27-774(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
626

Brangus bičiuli! „Ir vėl mes kreipiamės į 
Tams ta su svarbiu prašymu, vėl laukiame širdin-
go sutikimo ir paramos užsibrėžtame darbe …“ : 
[„Iliustruoto pasaulio“ laikraščio redakcijos krei-
pimasis į platintojus] / „Iliustruotas pasaulis“ re-
dakcija ir administracija. – Kaunas : [„Iliustruoto 
pasaulio“ red.], 1938. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

070(474.5)
627

Brangus brolau. „Tegul bun pagarbintas Jezus 
Kristus ir Motina Švenčiausia …“ : [atsišaukimas, 
nukreiptas prieš tautininkus-voldemarininkus] / 
Jūsų draugas. – [S.l.] : [s.n.], 1928, spal. 4. – [3] p. ; 
22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.221.28(474.5)
628

Brangūs broliai lietuviai svetimuose kraštuo-
se : [užsienio lietuviai kviečiami užsisakyti „Mūsų 
Vilnių“]. – [Kaunas] : [Vilniui vaduoti s-gos Cent-
ro k-tas], 1933, gruod. 15. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro ko-
mitetas. „Mūsų Vilniaus“ redakcija ir administra-
cija. – Šūkis: Klausikyte, tautos! Lietuvos sostinė, 
Vilnius, lenkų išplėšta!.

C2.
070.33(474.5)

 329.71(474.5)
629

Brangūs broliai, sesers. Dėl gražios praeities 
kurkime dar gražesnę ateitį : [prašoma aukoti s-gos 
reikalams]. – [Kaunas] : [lietuvių katalikų jaunimo 
s-ga „pavasaris“], [1929]. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Dievui ir Tė-
vynei.

C279.
364.044.64(474.5)

 061.213:282(474.5)
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630
Brangūs draugai ir draugės darbininkai, be-

žemiai ir mažemiai! „Jau septinti metai, kai Lie-
tuvos darbo žmonės laisvai ir nevaržomai švenčia 
pirmą Gegužės dieną, kaipo darbo šventę …“ / 
Lietuvos darbo federacijos Vyriausias sekreto-
riatas. – [Kaunas] : [Lietuvos darbo f-ja], 1925, 
geg. 1 (Kaunas : Mankienės sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: 1925 m. gegužės m. 1 d.. – Šūkis: 
Vi sų šalių krikščionys darbininkai vieninkitės [!].

C279.
323.221.28(474.5)

631
Brangus drauge: „Aplaikėme nuo jusų svei-

kinimą į „Vilnies“ jubiliejinį numerį. Tariame šir-
dingai ačiu už jusų auką dienraščiui …“. – [Čikaga 
(Il.)] : [„Vilnies“ red.], 1940, bal. 1. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Vilnis. Lithuanian daily.
C126.

070(73)(=172)(089.7)
632

Brangus drauge. „Šiuomi kviečia Jumis į prieš-
metinį susirinkimą, kuris įvyks paprastoj vietoj […] 
penktadienije, gruodžio-Dec. 21 d., 1934 m. …“ : 
[atvirlaiškis-kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvių 
demokratų klubas], [1934]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: Lietuvių demokratų kliubas, 15tos 
vardos. – Adreso pusėje tekstas angl..

C1.
325.2:061.2(73)(=172)(06)

633
Brangus drauge ir draugė: „Kaip Jums yra ži-

noma, šiais metais balandžio 8 dieną sueina „Vil-
niai“ 20 metų, kaip lanko lietuvius ir neša klesinę 
apšvietą …“ : [apie pasiruošimą „Vilnies“ jubilie-
jui]. – [Čikaga (Il.)] : [„Vilnies“ red.], [1940]. – 
[1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Vilnis. Lithuanian daily.
C126.

070(73)(=172)
634

Brangus geradari! „Jūsų malonią auką … lit., 
širdingiausiai dėkojame …“ : [padėka už paauko-
tus pinigus beturčiams moksleiviams]. – [Kretin-
ga] : [Šv. Antano kolegija], [1932–1940]. – [2] p. ; 
9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] nuotrauka ir užrašas: Kretingoje Šv. Antano 
kolegijos auklėtiniai meldžiasi už savo geradarius 
prie šv. Antano stebūklingo paveikslo.

C17.
364.4(474.5)

635
Brangus geradari! „Šiais metais išsiplėtusi kri-

zė ypač skaudžiai pasunkino vargšų gyvenimą …“ : 

[padėka už paaukotus pinigus Šv. Vincento a paulo 
d-jai] / valdyba. – Kaunas : Šv. Vincento a paulo 
dr-jos Žaliakalnio skyriaus valdyba, 1933, gruod. 
20. – [1] p. ; 21 cm.

C1.
27-78(474.5)

 364.4(474.5)
636

Brangūs koperatininkai! „Jūs pirmieji susirū-
pinote kaip ūkininkų, taip visos šalies geresne ateiti-
mi …“ : [piliečiai raginami ir toliau likti kooperatyvų 
nariais]. – Kaunas : [s.n.], 1927,  lapkr. 10. – [2] p. ; 
32 cm.

C2.
334.73(474.5)

637
Brangus ligoni : [raginama dalyvauti Lietu-

vos bažnytiniame ligonių kongrese, kuris vyks 
1938 m. birželio 30 – liepos 1–2 d. plungėje] / 
Ligonių apaštalavimo sekretoriatas. – [plungė] : 
[„Ligonių apaštalavimo“ red.], [1938] (Kaunas : 
M. Adomavičiaus sp.). – [4] p. ; 22 cm.

C104.
27-78(474.5)(06)

638
Brangus mūsų Draugijos Nary ir Tautos Vyre! 

„Jau sukako 70 metų nuo tos valandos, kuomet Tu 
pirmą kartą pravėrei savo akis ir pradėjai alsuoti 
Lietuvos oru …“ : [sveikinimas Juozui Marčiukai-
čiui]. – Kaunas : [Lietuvos atgimimo d-ja], 1931, 
saus. 1. – [3] p. : vinj. ; 32 cm. – (Lietuvos atgimi-
mo draugija Centro valdyba ; Nr. 408).

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: J.M. ponui Juozui Marčiukaičiui, Lie-
tuvos atgimimo draugijos nariui. – J.M.: Jo Mylista.

C1.
008(474.5)(092)(089.7)

639
Brangus parapijieti, „Bažnyčios papročiu pa-

rapijos kunigai bent kartą per metus privalo aplan-
kyti kiekvieną parapijietį …“ : [pranešimas apie 
apsilankymą ir aukų bažnyčiai lapelis] / … Kar-
melitų šv. Kryžiaus bažn. klebonas. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1937–1940]. – [2] p. ; 8 x 12 cm.

C1.
27-774(474.5)

640
Brangūs pavasarininkai! „Žmogus, čia ant 

žemės, leistas tam, kad dirbti …“ : [apie įvyksiantį 
kongresą] / Kretingos rajono garbės komitetas. – 
[Kretinga] : [lietuvių katalikų jaunimo s-gos „pa-
vasaris“ Kretingos r.], [1927]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Nuorašas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.78(474.5)(06)
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641
Brangus prieteliau; „Nuoširdžiai kveičiu [!] 

tamstą ir tamstos saviškius bei prietelius atsilan-
kyti į musų parapijos rudeninį pikniką …“ : [kvie-
timas] / Šv. Kryžiaus parapijos klebonas. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], 1934, rugs. 16. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
27-774(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
642

Brangūs skaitytojai ir skaitytojos! „Sveikin-
dami Jus su naujais metais ir linkėdami […] mes 
dar kartą kreipiame Jūsų akį į mūsų laikraščio pla-
tinimo ir skaitymo reikalą …“ : [raginama prisidėti 
prie „Darbininko“ laikraščio platinimo] / „Darbi-
ninko“ redakcija. – [Kaunas] : [„Darbininko“ red.], 
[1926] (Kaunas : „Varpo“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
070.33(474.5)

643
„Brangųs sunai ir dukterys Lietuvos! pabus-

kit bent vieną sykį, o mes jums didžius dalykus 
apsakysime, nes 25 d. birželio atsibus prakalbos 
temoje Jau Kristus atėjo antrą sykį uždėti pažadė-
tos karalystės, čia ant žemės …“ : [skelbimas]. – 
[JAV] : [s.n.], [1922]. – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.

C17.
27(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
644

Brangūs tautiečiai! „Ilgai lauktas lietuvių tau-
tos siekimų įvykdamas galop virto realybe. Mūsų 
sostinės Vilniaus ir jo krašto okupacija pasibai-
gė …“. – Kaunas : [s.n.], 1939, gruod. 10 ([Kau-
nas] : Vilniaus sp.). – [1] p. ; 28 cm.

C2.
321(474.5)(1-07)

 327(474.5:438)
 323.1(474.5)(049.1)
645

Brangūs tautiečiai, „niekam nepaslaptis, kad 
šios ekonominės depresijos laikais ypač kenčia 
ir sunkų ekonominį jungą velka mūsų ūkininkai, 
amatininkai, prekybininkai ir pramoninkai …“ : 
[apie panevėžio verslininkų tarpininkavimo biuro 
teikiamas paslaugas] / panevėžio verslininkų tar-
pininkavimo biuro administracija. – [panevėžys] : 
[panevėžio verslininkų tarpininkavimo biuras], 
[1933] (panevėžy : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 18 cm.

prieš antr.: Lietuva – lietuviams. Jau amžius 
vergavęs pabuski lietuvi.

C2.
334.71(474.5)

646
Brangus tautieti! „Klastingai pagrobta ir nuo 

Lietuvos atplėšta sostinė Vilniaus ir jos kraštas 
šiandieną be Lietuvos merdi …“ : [siūloma įsigyti 

knygą „Vilnius ir Vilniaus kraštas“] / V.V. s-gos 
Kauno ruožo geležink. skyr. komitetas. – [Kau-
nas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Kauno ruožo ge-
ležinkelininkų sk.], [1932]. – [1] p. ; 22 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Kauno 
ruožo geležink. skyriaus komitetas. – Šūkiai: pa-
žinkime sostinę Vilnių!.

C2.
329.71(474.5)

 655.5(474.5)
647

Brangus Tautos Vyre ir mūsų draugijos pir mi-
ninke! „Šiandien sueina 30 metų nuo Tavo pirmųjų 
žygių lietuviško visuomeninio darbo srityje …“ : 
[sveikinimas pranui Stanaičiui]. – Kaunas : [Lie-
tuvos atgimimo d-ja], 1931, spal. 24. – [3] p. ; 
32 cm. – (Lietuvos atgimimo draugija Cent ro val-
dyba ; Nr. 406).

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: J.M. ponui inž. pranui Stanaičiui, 
Lietuvos atgimimo draugijos Centro valdybos pir-
mininkui. – J.M.: Jo Mylista.

C1.
008(474.5)(092)(089.7)

648
Brangus Tėveli! „Nors neseniai matėmės, 

bet Tavęs, Tėveli, labai pasiilgau, todėl pirma pro-
ga Tau parašau …“ : [laiško blankas su tekstu] – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [4] p. : iliustr. ; 21 cm.

prieš antr.: Gražus ir mylimas paukšteli! Rūtų 
darželyj nečiulbėk, pas mano mylimus tėvelius Su 
šiuo laiškeliu nulėk!.

C1.
821.172-2

649
Brangusai! „Beabejo jau esate girdeje, kad 

mu sų parapijos metinis piknikas bus šioje nedelio-
je, birželio 15 d, Bergmans Grove-darže, Riverside, 
Illinois …“ : [kvietimas]. – Cicero, Ill. : Šv. Antano 
parapija, 1930, birž. 11. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

27-774(73)(=172)
394.4(73)(=172)

650
Brangusis: „Šiuomi turime garbės pranešti, 

kad Lietuvių darbininkų sąjungos vajus praside-
da pirmą dieną gruodžio ir tęsis iki pirmos dienos 
kovo, 1927 m. …“ : [raginama stoti į Lietuvių dar-
bininkų sąjungą bei prenumeruoti laikraštį „Dar-
bininkas“] / … L.D.S. centro valdyba. – [Bostonas 
(Mas.)] : [Lietuvių darbininkų s-ga], [1926]. – 
[1] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Lietuvių darbininkų sąjunga 366 
Bro ad way, So. Boston, Mass.

C17.
323.33(73)(=172)

 070(73)(=172)
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651
Brangusis jaunuoli -le! „Yra jau įsigyvenusi 

tradicija Lietuvos Vyčių organizacijoje, kas metai 
iškilmingai paminėti savo globėjo šv. Kazimiero 
dieną …“ : [kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvos 
Vyčių Čikagos a.], 1935. – [1] p. : vinj. ; 28 cm.

prieš antr.: Knights of Lithuania. Lietuvos Vy-
čiai. Chicago Districkt.

C17.
27-78(73)(=172)

 329.78(73)(=172)
 

652
Brangusis mūsų bendradarbi. „Šiemet „Ži-

diniui“ sukako dešimt metų …“ : [sveikinimas] / 
„Židinio“ leidėjas ; „Židinio“ redaktorius. – Kau-
nas : [„Židinio“ red.], 1934. – [1] p. ; 12 x 17 cm.

C1.
050(474.5)(089.7)

653
Brangusis nary! „Štai, dabar jau esi priimta į 

šią Švenč. Jėzaus Širdies sąjungą …“. – Kaunas, 
Jėzuitų namai : išleido Maldos apaštalavimo s-ga, 
[1932]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: … buvo priimta į Mal-
dos apaštalavimą 193… m. … mėn. … d..

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 654) skiriasi 

paveikslėliu.
C1; C17; C993.

27-78(474.5)
654

Brangusis nary! „Štai, dabar jau esi priimta į 
šią Švenč. Jėzaus Širdies sąjungą …“. – Kaunas, 
Jėzuitų namai : išleido Maldos apaštalavimo s-ga, 
[1932]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: … buvo priimta į Mal-
dos apaštalavimą 193… m. … mėn. … d..

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 653) skiriasi 

paveikslėliu.
C17; C102; C993.

27-78(474.5)
655

Bern. Brazdžionis. Amžinas žydas. Eilėraš-
čiai. 1931 : [knygos reklama]. – [Kaunas] : [b-vė 
„Sakalas“], [1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės 
sp.). – [4] p. : iliustr. ; 17 cm.

C101.
655.5(02)(474.5)

656
„Brighton parke Šv. M. Nek. prasid. parapi jos 

svetainej […] seredoj, 9 d. lapkričio (November), 
1927 […] Vaičkaus teatras stato juokingiausią trijų 
aktų komediją „Gyvieji nabašninkai“…“ : [skel-

bimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1927]. – [1] p. : 
 iliustr. ; 27 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

792.077(73)(=172)(049.1)
657

Broli lietuvi! „Jau penkiolikti metai mes vel-
kame svetimą jungą …“ : [atsišaukimas prieš lenkų 
valdžią] / Rudnios miškų lietuvių brolija. – [S.l.] : 
[s.n.], [1935]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: perskaityk ir pas save nelaikyk, 
duok kitam paskaityti. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
325.8(474.5)

658
Broliai amerikiečiai! „Kai Lietuvoj buvo tam su, 

trošku, alkana, skurdu, kai Lietuva gulėjo parblokšta 
grandiniais surakintomis rankomis ir kojomis, nema-
ža jos vaikų nukeliavo toli …“ : [Amerikos lietuviai 
kviečiami aplankyti Lietuvą Nepriklausomybės de-
šimtmečio proga] / Vyriausias komitetas nepriklau-
somybės atgijimo 10 metų sukaktuvėms ruošti. – 
Kaunas : [s.n.], 1928, vas. 16 (Kaunas : Valstybės 
sp.). – [1] p. ; 35 cm.

C29.
323.215(474.5)

 325.2(73)(=172)
659

Broliai Amerikos lietuviai! „Besimokinačioji 
lietuvių katalikų jaunuomenė - ateitininkai, norė-
dama palengvinti savo narių vargingą būklę ir su-
sikurti tolimesniam veikimui židinį, statosi Kau-
ne …“ : [raginama materialiai paremti ateitininkų 
rūmų pastato statybas] / Ateitininkų susišelpimo 
fondo Centro valdyba. – Kaunas : [Ateitininkų su-
sišelpimo fondas], 1928 (Kaunas : „Šviesos“ sp.). – 
[1] p. : iliustr. ; 29 cm.

C17.
27-78-053.2(474.5)

 364.4(474.5)
660

Broliai, Amerikos lietuviai! „Sunki buvo per-
eita vasara Šiaurės Lietuvos ūkininkams …“ : [dėl 
paramos nukentėjusiems nuo nederliaus] / Šiau-
rės Lietuvai šelpti centro komitetas. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1929] (Kaunas : „Varpo“ sp.). – [1] p. ; 
35 cm.

C17.
364.4(474.5)

661
Broliai, gelbėkit mus! „Taip į mus šaukiasi mu-

sų broliai Klaipėdiečiai, kurie nebegalėdami ilgiaus 
nešti svetimo sunkaus jungo, sukilo prieš Vokieti-
jos, francijos ir kitų godžių imperialistinių valstybių  
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politiką …“ : [kvietimas dalyvauti vakare 1923 m. 
sausio 21 d. Čikagoje] / bendras Klaipėdos klausimo 
komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 
30 cm.

C1; C17.
323.21(73)(=172)

662
Broliai ir draugai, seses ir drauges, USA lie-

tuviai ir lietuves. „Ne vieną ir ne dešimtį kartų 
metų metais šaukdavosi į jus, prašydami medžiagi-
nės jūsų paramos įvairiems savo reikalams, pasili-
kusieji senojoje tėvynėje jūsų broliai ir sesers …“ : 
[prašoma aukoti lėšų Miko petrausko fondui]. – 
Kaunas : Miko petrausko vardo fondas, 193[7]. – 
[2] p. ; 29 cm.

C126.
364.4(474.5)

663
Broliai ir seserys! Balsuokite už Krikščionių 

demokratų partijos, ūkininkų sąjungos, Darbinin-
kų krikščionių sąjungos, Katalikių moterų drau-
gijos ir pavasarininkų sąrašą No 3. „Artinasi 14 
ir 15 balandžio mėnesio diena, kada bus rinkimai 
į Steigiamąjį Seimą …“ / Krikščionių demokratų 
partija. – [Kaunas] : [Lietuvių krikščionių demo-
kratų partija], [1920]. – [1] p. ; 34 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
664

Broliai ir seserys! „po keturių metų karo bai-
senybių, badavimo, priverstinųjų darbų, smarkiau-
sių rekvizicijų kįla naujas pavojus, betvarkės ir 
amžinos suirutės pavojus … “ : [kvietimas ruoštis 
Steigiamojo seimo rinkimams bei raginimas nebal-
suoti už bolševikų]. – [S.l.] : [s.n.], [1918].

Aprašyta pagal kn.: Didžiojo karo užrašai / p. 
Ža deikis. Klaipėda, 1925, d. 2, p. 240–241.

351.755(474.5)(049.1)
665

Broliai ir seseris, katalikai! Bridgeporto pa-
rapijonai budėkime! „Stokime į kovą už lietuvybę 
savo bažnyčioje, kurią savo prakaitu ir puslėto-
mis rankomis uždirbtais centais pastatėm ir užlai-
kom …“ : [prieš anglų kalbos įsigalėjimą lietuvių 
bažnyčiose] / šv. Jurgio parapijonai. – [Bridžportas 
(Kon.)] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 30 cm.

C17.
27-774(73)(=172)

666
Broliai ir sesers amerikiečiai! „Širdingai dė-

kodami Jums, amerikiečiams, už suteiktas aukas 
Švėkšnos gimnazijos namams statyti pranešame, 
kad jau žymi darbo dalis atlikta, beliko tik baig-

ti įrengti viduj ir papuošti iš lauko …“ : [ragini-
mas materialiai paremti] / Švėkšnos gimnazijos 
laikymo ir statymo komitetas. – Švėkšna, [Taura-
gės a.] : [s.n.], 1927, gruod. 1 ([Kaunas] : „Švie-
sos“ sp.). – [1] p. : iliustr. ; 35 cm.

C17.
37.014(474.5)

667
Broliai lietuviai! „Atėjo mums svarbi valan-

da …“ : [raginimas stoti į Lietuvos kariuomenę]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918]. – [1] p. ; 25 cm.

C1.
355.216(474.5)

668
Broliai lietuviai! „Mūsų draugai iš Sovietų 

Ru sijos sugniužino lenkų ponų galybę …“ : [atsi-
šaukimas apie Vilniaus krašto atgavimą] / Vilniaus 
krašto lietuviai darbininkai ir valstiečiai. – [Vil-
nius] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 24 cm.

C101.
323.33(474.7)

 323.1(474.5)
669

Broliai, lietuviai. „paskutiniu laiku iš Lietuvos 
Lenkijon pabėgę dvarininkai smarkiai pradėjo ruoš-
tis prie Lietuvos pagrobimo …“ / Komitetas kovai su 
lenkais. – [Kaunas] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 39 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. 
C17.

327.5(474.5:438)
670

Broliai lietuviai darbininkai, ūkininkai ir ka-
reiviai! „Metai baigiasi, kai revoliucijoje gyvena-
me …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos socialistų-liaudi-
ninkų partijos taryba. – [S.l.] : [Lietuvos socialistų 
liaudininkų partija], [1918] (petrapily : D.p. Vies-
bruto sp.). – [1] p. ; 32 cm. – (Lietuvos socialistų-
liaudininkų partija).

Šūkis: Kovote teiškovosi tu savąją teisę!.
C101.

329(474.5)
671

Broliai šauliai dainininkai! „Visoms pasau-
lio tautoms lemta žydėti ir nuvysti, nors gal ir ne 
ilgam …“ : [sveikinimas Šaulių sąjungos chorui 
sukaktuvių proga] / „Dainos“ draugijos centro 
valdybos pirmininkas. – Kaunas : [„Dainos“ d-ja], 
1933. – [2] p. : vinj. ; 32 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1]: Šaulių sąjungos chorui Kaune 1923–1933. 
Kaunas, 1933 m. gegužės m. 1 d..

C1.
356.161:061(474.5)(089.7)

 784(474.5)
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672
Broliai ūkininkai. „Atėjo laikas mums pagal-

voti apie savo ir viso krašto tolimesnį likimą …“ : 
[atsišaukimas] / Vyriausias ūkininkams gelbėti ko-
mitetas. – [S.l.] : [Vyriausias ūkininkų gynimo k-
tas], [1935]. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.22(474.5)
673

Broliai ūkininkai. „Lapkričio 1 d. paskelbtas 
ūkininkų boikotas vykdomas visu griežtumu jau 
beveik visoje Lietuvoje …“ : [atsišaukimas] / Vy-
riausias ūkininkų gynimo komitetas. – [S.l.] : [Vy-
riausias ūkininkų gynimo k-tas], [1935]. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: perskaitęs duok 
kitam arba iškabink viešoje vietoje.

C2.
323.22(474.5)

 323.221.28(474.5)
674

Broliai ūkininkai. „Tautininkų diktatūra, kurios 
priešakyje stovi garbėtroška ir vagių gaujos globėjas 
A. Smetona …“ : [atsišaukimas] / Vyriausias ūkinin-
kų gelbėjimo komitetas. – [S.l.] : [Vyriausias ūkinin-
kų gynimo k-tas], 1935, spal. 13. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: perskaitęs duok kitam. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
323.22(474.5)

 338.43(474.5)
675

Broliai ūkininkai. „ūkininkų baikoto dvasia 
apemė visus Lietuvos kampus. Visi ūkininkai ėmė-
si vieningo darbo …“ : [raginama nepaklusti esa-
mai valdžiai] / Vyriausias ūkininkų gynymo komi-
tetas. – [S.l.] : [Vyriausias ūkininkų gynimo k-tas], 
[1936]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: perskaitęs duok kitam arba iška-
byk viešoje vietoje. – Išsp. daugin. prietaisu.

C1.
323.22(474.5)

676
„Broliai ūkininkai ir darbininkai, jūs vargs-

tate dienas ir naktis, o ką jūs uždirbate? …“ : [pa-
sisakymas prieš A. Smetonos valdymo politiką] / 
Tautos gynimo komitetas. – [S.l.] : [Tautos gyni-
mo k-tas], [1936] (TGK sp.). – [1] p. ; 33 cm.

prieš tekstą: perskaitęs atiduok kitam. – Išsp. 
daugin. prietaisu. – Šūkiai: Lietuvi pabusk! Mirti 
polit. šnipams!. – Tiražas 150 000 egz..

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 677) skiriasi 
tekstu.

C1.
323.22(474.5)

 329.71(474.5)

677
„Broliai ūkininkai ir darbininkai, jūs vargsta-

te, dirbate dienas ir naktis, o ką jūs uždirbate? …“ : 
[pasisakymas prieš A. Smetonos valdymo politi-
ką] / Tautos gynimo komitetas. – [S.l.] : [Tautos 
gynimo k-tas], [1936] (TGK sp.). – [1] p. ; 33 cm.

prieš tekstą: perskaitęs atiduok kitam. – Išsp. 
daugin. prietaisu. – Šūkiai: Mirtis polit. šnipams! 
Lietuvi pabusk!. – Tiražas 150 000 egz..

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 676) skiriasi 
tekstu.

C2.
323.22(474.5)

 329.71(474.5)
678

Broliai ūkininkai, kariai, šauliai, darbininkai! 
„Smetonos valdžia yra didžiai nusikaltusi tau-
tai …“ : [protestuojama prieš A. Smetonos val-
džią] / Tautos gynimo komitetas. – [S.l.] : [Tautos 
gynimo k-tas], [1936]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.22(474.5)
 342.51(474.5)
679

Broliai valstiečiai! „Mūsų bočiai per amžius 
vilko sunkų ir žiaurų ponų jungą …“ : [atsišauki-
mas] / Vyriausias liaudies fronto komitetas Kau-
ne. – [Kaunas] : [Liaudies frontas], 1936, kovo 1. – 
[1] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

323.325(474.5)
680

Broliams amerikiečiams. „Išvažiuodamas iš 
Š. A. Jungtinių Valstybių po trijų mėnesių kelio-
nės per lietuvių kolonijas, Vilniui vaduoti sąjun-
gos Centro komiteto pirmininkas prof. M. Bir-
žiška balandžio 24 d. savo atsisveikinimo laišku 
yra padėkojęs Amerikos lietuvių visuomenei …“ : 
[kviečiama lietuvių kolonijose steigti Vilniaus va-
davimo s-gos skyrius] / Vilniui vaduoti sąjungos 
Centro komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavi-
mo s-ga], [1931]. – [1] p. : iliustr. ; 29 cm.

Šūkis: per „Mūsų Vilnių“ – į sostinę Vilnių!.
C2.

329.71(474.5)
681

Bružikas, Jonas
Misijos Šv. petro bažnyčioje So. Boston, Mass. 

spalių 5, iki 18 d., 1936. „Kaip gyvensi, taip mirsi, o 
paskui laiminga ar nelaiminga amžinybė! …“ / mi-
sijonierius J. Bružikas, S.J.. – [Bostonas (Mas.)] : 
[s.n.], [1936]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis. – S.J.: Societatis Jesu (Jėzaus 
draugija – jėzuitai).

C993.
272-584(73)(=172)

682
Būčys, Pranciškus Petras
Gerbiamieji broliai kunigai! „Dievo Apveiz-

dos bažnyčios atlaiduose 23 kovo šių metų susi-
rinko dvidešimt su viršum kunigų …“ : [kvietimas 
į suvažiavimą ir jo dienotvarkė] / kun. pranciškus 
Bučys. – [JAV] : [s.n.], [1918–1921]. – [1] p. ; 
21 cm.

C29.
27-722.53(73)(=172)(06)

683
„Budriko metinis piknikas Birutės darže […] 

nedėlioje, gegužės 27 d., 1934 …“ : [skelbimas]. – 
[Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1934]. – [2] p. ; 27 cm.

C17.
 394.4(73)(=172)(049.1)
684

Būk atsargus su ugnim : [šūkis] / Lietuvos ug-
niagesių organizacijų sąjunga. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos gaisrininkų d-ja], [1937] ([Kaunas] : Kauno 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 16 x 24 cm.

C29; C104.
614.841.3

685
„Būk švarus siela ir kūnu, gyvenk švarioj pir-

kioj“ : [šūkis]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1921–1940] 
(Marijampolėje : spaudė Marijonų sp.). – [1] p. ; 
32 x 96 cm.

C2.
27-423

686
Įrašas išimtas.

687
Bumšas, Bronislovas
Mūsų rūpesniai : [apie pumpėnų parapijos ka-

talikiškas organizacijas] / kun. Br. Bumšas ; kun. 
p. Markevičius. – [S.l.] : [s.n.], [1938] (panevė-
žys : „Bangos“ sp.). – [4] p. ; 25 cm.

Tiražas 2000 egz..
C4.

27-78(474.5)
688

Bus gražus koncertas. „Rengia Juozas Žuronas 
ir jo parinkti studentai trečiadienyj, birželio-June 
1 dieną, 1932 Chicagos Lietuvių auditorijoj …“ : 

[programa]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1932]. – [4] p. : 
portr..

C93.
784

 78:061.7(73)(=172)
689

J. Butėno koncertas. „Rengia Chicagos liet. 
vyrų choras nedėlioj, 10 dieną spalių, 1920 pilsen 
Auditorium …“ : [programa]. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1920]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

Aprašyta pagal def. egz..
C17.

782.1
 78:061.7(73)(=172)
690

Butų ieškančiųjų skaičiaus nustatymas 1931 m. 
birželio mėn. 8 d. : įregistravimo lapas. – [S.l.] : 
[s.n.], [1931]. – [4] p. ; 34 cm.

C2.
31:332.8(474.5)

691
Butų mokesčio apdedamasis lapas / Kauno 

miesto savivaldybė. – [Kaunas] : [Kauno m. savi-
valdybė], [1934]. – [2] p. ; 17 x 27 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Kauno mies-
to savivaldybė: mokesčių dalis. – Spaud. taip pat: 
Butų mokesčio savivaldybių naudai įstatymo iš-
trauka (Vyr. žin. 67 ir 214), p. [2].

C2.
332.8(474.5)

692
Butų surašymas Klaipėdos mieste 1931 m. bir-

želio mėn. 8 d. : instrukcija surašinėtojams / Klai-
pėdos krašto statistikos biūras. – [S.l.] : [Klaipėdos 
krašto statistikos biuras], [1931]. – [4] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Spaudinys Nr. III. – Gretut. antr. ir 
tekstas liet., vok..

C2.
31:332.8(474.5)

693
Butų surašymas Klaipėdos mieste 1931 m. bir-

želio mėn. 8 d. : [instrukcija surašinėtojams]. – [Klai-
pėda] : [s.n.], [1931]. – [4] p. ; 34 cm.

prieš. antr.: Surašymo apylinkė … Spaudinys 
Nr. I. – Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..

C2.
31:332.8(474.5)

694
Butų surašymas Klaipėdos mieste 1931 m. bir-

želio mėn. 8 d. : [instrukcija surašinėtojams]. – [Klai-
pėda] : [s.n.], [1931]. – 4 p. ; 34 cm.

prieš. antr.: Surašymo apylinkė … Spaudinys 
Nr. II. – Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..

C2.
31:332.8(474.5)
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695
Butvila, Vladislovas
Už altorių ir šeimos židinį. „Šią vasarą per 40 ku-

nigų atlaikė pirmąsias Šv. Mišias – primicijas …“ : 
[apie kunigų ugdymą] / K.V.. – [panevėžys] : [Ka-
talikų veikimo centro panevėžio r.], [1938] (pane-
vėžys : „Bangos“ sp.). – [4] p. ; 23 cm. – (K.V.C. 
panevėžio rajono valdybos leidinys ; Nr. 62).

Aut. spėjamas.
C1; C3; C17; C102.

378.6:2(474.5)
696

Buv. Šiaulių miesto tarybos nariui p. … „Šiuo 
turiu garbės kviesti Tamstą dalyvauti š. m. gruo-
džio mėn. 2 d. 13 val. 30 min. bendrame iškilmin-
game tarybos narių posėdy Šiaulių miesto savival-
dybės 10-ties metų sukaktuvėms paminėti …“ : 
[kvietimas]. – Šiauliai : [Šiaulių m. savivaldybė], 
1928, lapkr. 22. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Šiaulių miesto savivaldybė 1918 m. 
XI/26 1928 m..

C2.
352(474.5)

697
Buv. tarybos nariui p. … Aukštai gerbiamas 

Tamsta. „Kauno miesto burmistras turi garbės 
kviesti Tamstą kaipo buvusį miesto tarybos narį 
š. m.  gegužės mėn. 12 d. antradienį, 18 val. atsilan-
kyti į atsisveikinimo arbatėlę, kurį įvyks Rotušės sa-
lėje …“ : [kvietimas] / Kauno miesto burmistras. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1923–1926]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C1.
352(474.5)

 394.1(474.5)
698

Buv. Vilniaus vadavimo s-gos skyrių ir apygar-
dų komitetams. „Vilniaus geležinis fondas persikė-
lė į Vilnių …“ : [raginama steigti Vilniaus geležinio 
fondo komitetus]. – Vilnius : [Vilniaus geležinio 
fondo Centro k-tas], 1940, vas. 15. – [1] p. ; 24 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo Centro ko-
mitetas.

C2.
329.71(474.5)

699
Buv. Vilniaus vadavimo s-gos skyrių ir apy-

gardų komitetams ir visiems VGf veikėjams. „Vil-
niaus ir jo srities grįžimo faktą jautriai pergyveno 
visa lietuvių tauta …“ : [raginama steigti Vilniaus 
geležinio fondo komitetus]. – Kaunas : [Vilniaus 
geležinio fondo Centro k-tas], 1939, gruod.14 
([Kaunas] : Vilniaus sp.). – [1] p. ; 26 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo Centro ko-
mitetas.

C1.
329.71(474.5)

700
Buvo, buvo, bet jau ir dugnas išpuvo. „Beveik 

kiekviename bostoniškio „Keleivio“ numeryje 
Brooklyno ratelninkai spjaudo tulžim ir pagieža 
į pirmeiviškus kriaučius ir jųjų išrinktus lokalo 
viršininkus …“ / lygiečiai. – [Bruklinas (Niuj.)] : 
[s.n.], [1939]. – [2] p. ; 31 cm.

prieš antr.: Brooklyno kriaučiams pasiskaity-
mas.

C17.
323.33(73)(=172)

701
… buvo priimtas į Vyrų apaštalavimą … 

193… m. … mėn. … d. „Vyre, broli! Sveikiname 
Tave įstojusį į galingą frontą tų vyrų, kurie myli 
Švenč. Jėzaus Širdį! …“. – [S.l.] : [s.n.], [1930–
1939]. – [4] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
27-78-055.1(474.5)

702
Buvo Vilnius Lietuvos sostinė ir bus! : [šū-

kis] / Vilniui vaduoti sąjunga. – Kaunas : [Vilniaus 
vadavimo s-ga], [1926–1929]. – [1] p. ; 6 x 18 cm.

C3.
327.5(474.5)

 329.71(474.5)
703

Buvusiems Mintaujos mokinių „Kūdikio“ drau- 
 gijos nariams. Didžiai gerbiamas! „1933 m. lapkri-
čio 12 d. Kaune įvykusiame buvusių Mintaujos mo-
kinių „Kūdikių“ draugijos narių suvažiavime labai 
jaukioje nuotaikoje pasikalbėta, prisiminta praėju-
sios jaunatvės svajonių, idealo kūrimo dienos…“ : 
[buvusių d-jos narių prašoma rašyti atsiminimus 
ir prisidėti prie „Kūdikio“ stipendijos]. – Kaunas : 
[s.n.], 1934, vas. 8 ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
27 cm.

C2.
061.2(474.5)

704
Buvusių prezidentų ir ministerių pirmininkų 

pareiškimas ponui Respublikos prezidentui. „Eko-
nominis krizis, pasireiškęs visuose pasaulio kraš-
tuose, skaudžiai palietė ir Lietuvą …“ : [apie Lietu-
vos ekonominę ir politinę padėtį]. – Kaunas : [s.n.], 
1935, spal. 14. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Nuorašas. – Išsp. daugin. prietaisu.
Spaudinys nuo analogiško (Knygos lietuvių 

kal ba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 1020) skiria-
si spaudos rinkiniu.

C279.
323(474.5)

 338.124.4(474.5)
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705
B-vės „Marginiai“ nariui p. … G.T. „Š. m. 

balandžio mėn. 9 d. 17 val. Kaune, Žemės ūkio 
rūmuose […] šaukiamas liaud. menui ir namų pra-
monei remti b-vės „Marginiai“ visuotinis susirin-
kimas …“ : [kvietimas-dienotvarkė]. – [Kaunas] : 
[b-vė „Marginiai“], [1932]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Liaudies menui ir namų pramonei 
remti koperatinė bendrovė „Marginiai“. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C2.
334.73(474.5)(06)

706
B-vės nariui … Kvietimas. „pranešame Tams-

tai, kad Medeikių pieno perdirb. b-vės „Vienybė“ 
narių susirinkimas įvyks 1939 m. lapkričio mėn. 
25 d. 12 val. …“ : [dienotvarkė] / valdyba. – Me-
deikiai [Biržų a.] : [pieno perdirbimo b-vė „Vieny-
bė“], 1939, spal. 24. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

C279.
637.1:061.2(474.5)(06)

707
Carmen : G. Bizet 4 v. opera, išvertė į lietuvių 

kalbą f. Kirša, dirigentas – G. Cloez, pastatymas – 
T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai A. Benua, 
chormeisteris – Jul. Štarka : 1939.III.26 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] 
(Kaune : spaudė Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat ras. 1938–
1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
708

Carmen : G. Bizet 4 v. opera, išvertė į lietu-
vių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, pa-
statymas – T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, chormeisteris – Jul. Štarka : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] (Kau-
ne : Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
24 cm. – (Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
709

Carmen : J. Bizet 4 v. opera, išvertė į lietuvių 
kalbą f. Kirša, dirigentas – J. Tallat-Kelpša, pastaty-
mas – T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai A. Be-
nua, chormeisteris – Jul. Štarka : 1938.X.23 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] (Kaune : 
M. Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
24 cm. – (Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
710

Carmen : J. Bizet 4 v. opera, išvertė į lietu-
vių kalbą f. Kirša, dirigentas – J. Tallat-Kelpša, 
pastatymas – T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiu-
mai A. Benua, chormeisteris – Jul. Štarka : 1938.
XI.26 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teat-
ras], [1938] (Kaunas : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės 
teat ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
711

Carmen : J. Bizet 4 v. opera, išvertė į lietu-
vių kalbą f. Kirša, dirigentas – J. Tallat-Kelpša, 
pastatymas – T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiu-
mai A. Benua, chormeisteris – Jul. Štarka : Vilnie-
čių „Varpo“ chorui priimti komiteto spektaklis : 
1939.I.9 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1938] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
712

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, 
dekoracijos ir kostiumai A. Benua, chormeisteris 
J. Štarka : 1937-VI-14 : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1937] (Kaune : akc. „Žaibo“ 
b-vės sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 26 cm. – 
(Valstybės teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C17.
792.54(474.5)

 782.1(44)
713

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. : vinj. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 714–716) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
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714
Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-

tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. : vinj. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 713, 715–
716) skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
715

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. : vinj. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 713–714 ir 
716) skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
716

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 713–715) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
717

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 718–720) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi ir spaudinio 
rinkiniu, o nuo (žr. įr. 721–722) – nurodomų operos 
atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
718

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 

pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. : vinj. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 717, 721–
722) skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi ir 
spaudinio rinkiniu, o nuo (žr. įr. 719–720) – nuro-
domų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
719

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. : vinj. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 717, 721–
722) skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi ir 
spaudinio rinkiniu, o nuo (žr. įr. 718 ir 720) – nu-
rodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
720

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. : vinj. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 717, 721–
722) skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi ir 
spaudinio rinkiniu, o nuo (žr. įr. 718–719) – nuro-
domų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
721

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. : vinj. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 718–720) 
ski riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi ir spau-
dinio rinkiniu, o nuo (žr. įr. 717 ir 722) – nurodomų 
operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
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722
Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-

tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. : vinj. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 718–720) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi ir spau-
dinio rinkiniu, o nuo (žr. įr. 717 ir 721) – nurodomų 
operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
723

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valsty-
bės teatras], [1932] (Kaune : „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
724

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valsty-
bės teatras], [1934] (Kaune : „Žaibo“ sp.). – [4] p. : 
vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
725

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1935] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[3] p. : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
726

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 

M. Adomavičiaus sp.). – [2] p. : vinj. ; 27 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
727

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, išvertė į lie-
tuvių kalbą f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, 
pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos ir kostiumai 
A. Benua, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936] ([Kaunas] : 
M. Adomavičiaus sp.). – [2] p. : vinj. ; 29 cm. – 
(Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 1035) skiria-
si nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
728

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, vertė lietu vių 
kalbon f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, V. Di-
džioko dekoracijos, baletmeisteris p. petrovas, chor-
meisteris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1927] (Kaune : „Švyturio“  b-vės 
sp.). – [4] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 729) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
729

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, vertė lietuvių 
kalbon f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, V. Di-
džioko dekoracijos, baletmeisteris p. petrovas, 
chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1927] (Kaune : „Švyturio“ 
 b-vės sp.). – [4] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 728) skiriasi 
nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
730

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, vertė lietuvių 
kalbon f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, V. Di-
džioko dekoracijos, baletmeisteris p. petrovas, 
chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1928] (Kaunas : „Švyturio“ 
 b-vės sp.). – [4] p. ; 30 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 731–732) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
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731
Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, vertė lietuvių 

kalbon f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, V. Di-
džioko dekoracijos, baletmeisteris p. petrovas, 
chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1928] (Kaunas : „Švyturio“ 
 b-vės sp.). – [4] p. ; 30 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 730 ir 732) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
732

Carmen : J. Bizet 4 veiks. opera, vertė lietuvių 
kalbon f. Kirša, dirigentas J. Tallat-Kelpša, V. Di-
džioko dekoracijos, baletmeisteris p. petrovas, 
chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1928] (Kaunas : „Švyturio“ 
 b-vės sp.). – [4] p. ; 30 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 730–731) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
733

Cavalleria rusticana ir simfonijos koncertas 
vasario 9-1936 : [programa]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1936]. – [4] p. ; 22 cm.

C93.
785.11

 78:061.7(73)(=172)
734

M. Ceitlino manufaktūros ir galanterijos pre-
kyba […] Domės! „pigiai išduodame išsimokė-
jimui prieinamomis sąlygomis visokią medžiagą 
paltams, kostiumams, suknelėms, baltiniams …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : 
sp. „Laimė“). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
677.1/.3(474.5)

735
Celestina, sesuo
Maldos apaštalavimo himnas. „O mūsų Kara-

liaus Švenčiausia Širdis …“ / sesuo Celestina, pa-
žaislis. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. :  iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: „Ganyk mano avis!“ 
(Jono 21, 17).

821.172-1
 272-534.3(474.5)
736

Centralinių ir pavienių draugijų kuopų val-
dybų nariams. Gerbiamieji! „1928 metais pradėtas 
statistinių žinių rinkimo darbas pirmame šių metų 
pusmetį turi būti galūtinai užbaigtas …“ : [supa-
žindinama su rengiama knyga „Amerikos Lietu-

viai“]. – philadelphia, pa. : [s.n.], 1929, saus. 15. – 
[1] p. ; 28 cm.

C17.
655.5(73)(=172)

737
Cerpinskis, Kostas
pasiūlymas. „Mano sandėlyje visuomet gali-

ma gauti šių atviručių …“ : [atviručių sąrašas ir 
siuntimo sąlygos] / Kostas Cerpinskis, atviručių 
leidėjas. – Šiauliai : [Kostas Cerpinskis], 1926. – 
[2] p. ; 28 cm.

C160.
658.8:769(474.5)

738
Chicagos dainininkai Detroite. „Dienraščio 

„Drau go“ jubiliejinis koncertas įvyks sekmadie-
nį, sausio-Jan. 14 d. 1934 m., […] Lietuvių sa-
lėj …“ : [skelbimas] / … komitetas. – [Detroitas 
(Mič.)] : [s.n.], [1934]. – [1] p. : iliustr. ; 31 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)(049.1)

739
Chicagos ir apielinkės lietuvių katalikų ne-

paprasto susirinkimo nutarimai : [išreikštas palai-
kymas prezidentui A. Smetonai]. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1927]. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Jo ekscelencijai Lietuvos preziden-
tui Antanui Smetonai.

C17.
325.2(73)(=172)(06)

 342.511(474.5)(092)
740

Chicagos lietuvių choras „pirmyn“ stato franz 
Lehar’o trijų veiksmų operetę „Linksmoji našlė“ : 
[programa]. – [Čikaga (Il.)] : [choras „pirmyn“], 
[1933]. – [4] p. ; 28 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C3.

792.077(73)(=172)
 782.8(439)
741

„Chicagos lietuvių choras „pirmyn“ stato sce-
noje „Oro bangomis“, dviejų veiksmų komišką ope-
retę […] sekmadienį, gruodžio-Dec. 6, 1936 …“ : 
[programa]. – [Čikaga (Il.)] : [choras „pirmyn“], 
[1936]. – [4] p. : vinj. ; 22 cm.

C93.
792.077(73)(=172)

 782.8
742

Chicagos lietuvių choras „pirmyn“ 1909 – 25 
metų sukaktuvių – 1934. „Rengia jubiliejinį kon-
certą sekmadieny, lapkričio-November 4, 1934 St. 
Agnes auditorium …“ : [skelbimas]. – [Čikaga 
(Il.)] : [choras „pirmyn“], [1934]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
78.087.68

 78:061.75(73)(=172)
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743
„Chicagos lietuvių choras pirmyn 1909 – 30 

metų sukaktuvės – 1939. Iškilmingas 30-tas meti-
nis koncertas sekmadienį, sausio-Jan. 22 d. Chi-
cagos lietuvių auditorijoj …“ : [skelbimas]. – [Či-
kaga (Il.)] : [choras „pirmyn“], [1939]. – [4] p. : 
iliustr. ; 23 cm.

C93.
78.087.68

 78:061.75(73)(=172)
744

Chicagos lietuvių demonstracija prieš len-
kų veržimąsi Lietuvon! „pradžia demonstracijos 
2 val. po pietų. Nedėlioje, 31 dieną spalio-Oct., 
1920 m. …“ : [skelbimas] / demonstracijos protes-
to rengimo komisija. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1920] 
(Chicago, Ill. : spauda A. Dargio). – [1] p. ; 31 cm.

C17.
323.221.38(73)(=172)(049.1)

745
Chicagos lietuvių draugijos vakaras „Inicija-

cijos“. „Muzika, dainos, dovanų laimėjimai, sekma-
dieny, gegužės-May 3 d. 1936 …“ : [programa]. – 
[Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1936]. – [4] p. : vinj. ; 22 cm.

C93.
325.2(73)(=172)

 78:061.7(73)(=172)
746

Chicagos vargonininkų Sasnausko choro kon-
certas sekmad., rugp.-Aug. 18, 1935 Casino Ball 
Room L. piliečių kliubo svetainėje pittston, pa. : 
[skelbimas] / … Scrantono provincijos Varg. kuo-
pa. – [pitstonas (pen.)] : [s.n.], [1935]. – [1] p. : 
iliustr. ; 30 cm.

C17.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)
747

„V. Chodakauskienė, „Šatrijos“ meniškų odos 
išdirbinių savininkė, prašo Tamstą suteikti jai gar-
bės atsilankant į jos rengiamos tų išdirbinių pa ro dos 
atidarymą, kuris įvyks Žemės ūkio rūmų salėje š. m. 
balandžio mėn. 11 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [apie 1937]. – [1] p. ; 11 x 18 cm.

C2.
745(474.5)(064)

748
„Choro repertuaro koncerto programas nedė-

lioje, vasario 22 d., 1925 m. Lietuvių salėje …“. – 
[Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1925]. – [4] p. : vinj. ; 19 cm.

C93.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)
749

Choro „Vaidilutė“ vakaro, surengto 1934 m. 
balandžio 8 d. Šaulių namuose programa. – [Klai-

pėda] : [choras „Vaidilutė“], [1934] (Klaipėda : 
„Rytas“). – [2] p. ; 24 cm.

C2.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
750

Cirkas Konrado atvyksta į Kybartus 3 die-
nom (turgavietėj) : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1932] (Kaune : „Meno“ sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C101.
791.8(474.5)(049.1)

751
Cirko Empres programa. – [Kaunas] : [s.n.], 

[1931] (Kaune : M. Jolko sp.). – [4] p. : iliustr. ; 
21 cm. – Dalis teksto rus.

prieš antr.: Vytauto sodas. – Gretut. antr. ir teks-
tas liet., rus..

C101.
791.8(474.5)

752
„Cirko trupė šeštadienį 11 ir sekmadienį 12 

kovo Zass ir Redlich oro karaliai išp. dar nematytų 
iki šiol lėkimą oru …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : 
[s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio 
elektro-sp.). – [1] p. ; 63 x 94 cm.

prieš tekstą: fantazija. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
791.8(474.5)(049.1)

753
Civilinių ir karinių rūbų siuvėjas : [skelbi-

mas] / K. Šimonis. – [Biržai] : [s.n.], [1923] ([Bir-
žai] : Biržų sp.). – [1] p. : vinj. ; 24 cm.

C279.
687.1(474.5)(049.1)

754
Colegos, kam mus nori panaudoti. „Mūsų Al ma 

Mater jau aiškiai norima paversti arkliuku atgaivinti 
senai nusigyvenusias partijas …“ : [dėl universite-
to autonomijos išsaugojimo] / studentija. – [S.l.] : 
[s.n.], 1935, spal. 17. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.18(474.5)
755

Collegos! „Tautininkų valdžia apkrovė mūsų 
tėvus didžiausiais mokesčiais, kurių keliasdešimt 
miljonų padovanojo lenkų turtuomenei („depona-
vimas“!) …“ : [atsišaukimas] / pažangiosios Vil-
niaus u-to studentijos grupė. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1940]. – [1] p. ; 35 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

378.18(474.5)
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756
Copelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-

meis teris N. Zvierevas : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1934] (Kaune : „Žaibo“ sp.). – 
[4] p. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
757

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meis teris A. fedorova, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas R. Stenderis, 
režisūros pad. A. Butkus : 1936-IX-27 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936] ([Kau-
nas] : „Žaibo“ sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
758

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris A. fedorova, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas R. Stenderis, 
režisūros pad. A. Butkus : 1936.XII.26 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936]. – 
1 lankstinys (4 ? p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės 
teat ras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
759

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris A. fedorova, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas R. Stenderis, 
režisūros pad. A. Butkus : 1936-X-25 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936]. – 
1 lankstinys (4 ? p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės 
teatras. 1936–1937 m. sezonas).

Aprašyta pagal def. egz..
C160.

792.8(474.5)
 782.91(44)
760

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris A. fedorova, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas R. Stenderis, 
režisūros pad. A. Butkus : 1937-II-5 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės 
teat ras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)

761
Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-

meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofme-
kleris, režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935]. – [4] p. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
762

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofme-
kleris, režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 
„Žaibo“ sp.). – [4] p. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
763

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris, režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1935] (Kaune : akc. b-vė 
„Žb.“ sp.). – [4] p. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
764

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai M. 
Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofmekleris, 
režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1935] (Kaune : „Spaudos fon-
do“ dirbt.). – [4] p. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
765

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris, režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1935] (Kaune : „Žaibo“ 
sp.). – [4] p. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 766–769) 
skiriasi spaudos rinkiniu ir nurodomų baleto šo-
kėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
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766
Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-

meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris, režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1935] (Kaune : „Žaibo“ 
sp.). – [4] p. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 765, 767–
769) skiriasi spaudos rinkiniu ir nurodomų baleto 
šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
767

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris, režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1935] (Kaune : „Žaibo“ 
sp.). – [4] p. ; 26 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 765–766, 
768–769) skiriasi spaudos rinkiniu ir nurodomų 
baleto šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
768

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris, režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1935] (Kaune : „Žaibo“ 
sp.). – [4] p. ; 26 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 765–767 ir 
769) skiriasi spaudos rinkiniu ir nurodomų baleto 
šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
769

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-
meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris, režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1935] (Kaune : „Žaibo“ 
sp.). – [4] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 765–768) 
skiriasi spaudos rinkiniu ir nurodomų baleto šo-
kėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)

770
Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, balet-

meisteris N. Zvierevas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas L. Hofmekleris, 
režisūros pad. A. Butkus : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1936] ([Kaunas] : M. Adoma-
vičiaus sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
771

Coppelia : L. Delibo 3 veiksm. baletas, diri-
gen tas L. Hofmekleris, V. Marijošius, dekoracijos 
ir kostiumai M. Dobužinskio eskizais, režisūros 
pad. A. Butkus : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1936] (Kaunas : M. Adomavičiaus 
sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
772

Coppelia : L. Delibo 3 veiksmų baletas, balet-
meisteris B. Kelbauskas, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas J. pakalnis, re-
žisūros pad. A. Butkus : 1937.XI.29 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937] ([Kaunas] : 
A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–1938 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
773

Coppelia : L. Delibo 3 veiksmų baletas, balet-
meisteris B. Kelbauskas, pastatymas – N. Zvierevo, 
dekoracijos ir kostiumai M. Dobužinskio eskizais, 
dirigentas R. Stenderis, režisūros pad. A. Butkus : 
1938.XI.6 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
774

Coppelia : L. Delibo 3 veiksmų baletas, de-
ko racijos ir kostiumai M. Dobužinskio eskizais, 
dirigentas J. pakalnis, režisūros pad. A. Butkus : 
1937.X.2 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1937] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1937–1938 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
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775
Coppelia : L. Delibo 3 veiksmų baletas, pa-

sta tymas – N. Zvierevo, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas J. pakalnis, 
režisūros pad. A. Butkus : 1937.XII.15. : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937] 
([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–
1938 sezonas).

prieš antr.: prancūzų meno savaitė.
C160.

792.8(474.5)
 782.91(44)
776

Coppelia : L. Delibo 3 veiksmų baletas, pa-
statymas – N. Zvierevo, dekoracijos ir kostiumai 
M. Dobužinskio eskizais, dirigentas J. pakalnis, 
režisūros pad. A. Butkus : 1938.I.4 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937] ([Kaunas] : 
A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–1938 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
777

Coppelia : L. Delibo 3 veiksmų baletas, pa-
sta tymas – N. Zvierevo, dekoracijos ir kostiumai 
M. Do bužinskio eskizais, dirigentas J. pakalnis, re-
žisūros pad. A. Butkus : 1938.IV.24 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] ([Kaunas] : 
A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–1938 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
778

Coppelia : 3-jų veiksmų baletas, L. Delibo mu-
zika, p. petrovo pastatymas, diriguoja f. Virzingas : 
[programa]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926]. – [3] p. ; 
23 cm.

C1.
792.8(474.5)

 782.91(44)
779

Coppelia : 3-jų veiksmų baletas, L. Delibo mu-
zika, p. petrovo pastatymas, diriguoja f. Virzingas : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] 
(Kaunas : „Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)

780
Coppelia : 3-jų veiksmų baletas, L. Delibo mu-

zika, p. petrovo pastatymas, diriguoja f. Virzingas : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1928] 
(Kaunas : „Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – 
(Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 781) skiriasi 
nurodomų baleto šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
781

Coppelia : 3-jų veiksmų baletas, L. Delibo 
mu zika, p. petrovo pastatymas, diriguoja f. Virzin-
gas : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1928] (Kaunas : „Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 
30 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 780) skiriasi 
nurodomų baleto šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
782

Coppelia : 3-jų veiksmų baletas, L. Delibo 
muzika, p. petrovo pastatymas, diriguoja f. Virzin-
gas : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1928] (Kaune : „Švyturio“ b-vės sp.). – [3 p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(44)
783

Cukrinių runkelių augintojų draugijai : [ap-
klausa dėl antrojo cukraus fabriko statymo] / Cuk-
rinių runkelių augintojų draugija. – [Kaunas] : 
[Cukrinių runkelių augintojų d-ja], [1932]. – [2 p. ; 
10 x 15 cm.

C17.
633.6(474.5)

 338.45(474.5)
784

„Čecho-Slovakų Respublikos atstovas Lietu-
voje profesorius Jaroslav Galia su žmona turi gar-
bės prašyti poną …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1922]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., čekų.
C2.

327(474.5:437)
785

a. Čechovo kūrybos II vakaro programa : 32-
V-31 d.. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] 
(Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. : vinj. ; 
26 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)
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786
a. Čechovo kūrybos 2 vakaru dalyvaujant 

Maskvos dailės teatro artistui M.A. Čechovui : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 
110 cm. – (Valstybės teatras).

C101.
792.2(470)(049.1)

787
a. Čechovo kūrybos vakaro programa. – [Kau-

nas] : [Valstybės teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žai-
bo“ b-vės sp.). – [1] p. : vinj. ; 27 cm. – (Valstybės 
teatras).

C160.
792.2(474.5)

788
„Valerijos Čepukaitės koncertas kovo-March 

11 d., 1932 Chicagos Lietuvių auditorijoj …“ : 
[programa]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1932]. – 4 p. : 
iliustr. ; 23 cm.

C93.
787.1

 78:061.7(73)(=172)
789

„Česaičio Šv. pranciškaus bažnyčioje Law-
rence, Mass. balandžio 27 – gegužės 4, 1924. – 
[Lorensas (Mas.)] : [s.n.], [1924]. – [2] p. : iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: feed my 
Lambs.

C993.
272-584(73)(=172)

790
Čia galima užsisakyti dienraštį „Kurjer Wi-

leńs ki“. Taip pat priimami skelbimai : [skel-
bimas]. – [Vilnius] : [„Kurjer Wileński“ red.], 
[1924–1940]. – [1] p. ; 17 x 35 cm.

C17.
050(474.5)(049.1)

791
Čia galima užsisakyti „Lietuvos žinios“ ir 

„Lie tuvos ūkininkas“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1922–1940]. – [1] p. ; 18 x 31 cm.

C1.
050(474.5)

792
Čia gimusių lietuvių koncerto programas. 

„Ne dėlioje, balandžio 28 dieną, 1929 Ukrai-
nų svetainėje […] rengia S.L.A. 38 kuopa …“ : 
[skelbimas]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Susiv. lietu-
vių Amerikoje 38 kuopa], [1929]. – [4] p. ; 20 cm.

C93.
78:061.7(73)(=172)(049.1)

793
„Čia ilsisi žuvusio karžygio mirčia per Didįjį 

pasaulio karą 1915 m. rugpiūčio 29 (rugsėjo 11) d. 
224-jo Juchnovo pėstininkų pulko 7 rotos sava-
norio lietuvių Minsko piliečio Zigmanto, pelikso 
sūnaus, Mackevičiaus kūnas …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1925]. – [1] p. ; 13 x 18 cm.

C101.
355.293(474.5)

 947.45.06
794

„Čia palaidota Liepalotų […] Ilsėkitės, mieli 
Tėveliai, ramybėje ir laukit savo vaikelių amžiny-
bėje. Tėvų atminimui šį paminklą pastatė vaikai“ : 
[M. Skelčiūtės-Stiklienės (1854–1919), A. Stik-
liaus (1844–1925), M. Kemėžienės (1837–1904), 
A. Kemėžos (1822–1890) atminimui]. – [S.l.] : 
[s.n.], [po 1925]. – [1] p. ; 25 x 35 cm.

C2.
173(474.5)

795
„Čia priimami registruoti Vilniaus pasai ir 

parduodami registracijos ženkleliai …“ : [skel-
bimas]. – [Kaunas] : [Vilniaus geležinis fondas], 
[1937] ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 
20 cm.

C2.
329.71(474.5)(094.76)

796
Čigonė Aza : Ig. Kraševskio muzikalinė 5 veiks- 

 mų drama, su muzika, dainomis ir šokiais, Z. No-
skovskio muzika : „Dainos“ draugijos spektaklio 
programa / „Dainos“ valdyba. – [panevėžys] : 
[„Dainos“ d-ja], [1927–1937] (panevėžy : „Ban-
gos“ sp.). – [1] p. ; 28 cm.

C160.
792.077(474.5)

797
Čigonų baronas : J. Strausso 3 v. komiška ope ra, 

pastatymas A. Olekos-Žilinsko, dirigentas V. Mari-
jošius, dailininkas St. Ušinskis, chormeisteris J. Štar-
ka, baletmeisteris N. Zvierevas : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1934] (Kaune : „Spaudos 
fondo“ dirbt.). – [4] p. :  iliustr. ; 25 cm. – (Valstybės 
teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 1124) 
skiriasi spaudos rinkiniu.

C17; C160.
792.54(474.5)

 782.6(436)
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798
Čili salietros niekas nepavaduos! : [trąšų rekla-

ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1928–1940] ([Kaunas] : 
„Spindulio“ b-vės sp.). – [4] p. : iliustr. ; 21 cm.

C101.
631.8(474.5)(085.8)

799
Čilisalietra. „Kiekvienas ūkininkas bandy-

mais turi ištirti savo dirvą …“ : [trąšų reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1934] (Kaunas : „Varpo“ b-vės 
sp.). – [2] p. : iliustr. ; 31 cm.

C4.
631.8(474.5)(085.8)

800
M.K. Čiurlionies 25 m. mirties sukaktuvėms 

paminėti koncertas, 1936 m. gegužės 11 d. 17 
val. : programa. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1936] ([Kaunas] : M. Adomavičiaus sp.). – [1] p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
78:061.75(474.5)

 
801

D.G. … „Estų, latvių ir lietuvių bendradarbia-
vimo biuras turi garbę kviesti Tamstą į iškilmingą 
kongreso ir „pabaltijo savaitės“ atidarymą, kuris 
įvyks š. m. birželio mėn. 9 d. 16 val. Karininkų 
ramovės salėje …“ / bendradarbiavimo biuras. – 
Kaunas : [Estų, latvių ir lietuvių bendradarbiavi-
mo biuras], 1939. – 1 lankstinys (4 p.) ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., est., latv.. – p. [1] 
užrašas: V pabaltijo kongresas. – D.G.: Didžiai 
gerbiamas.

C1.
327(474)(06)

802
D.G. … „Estų, lietuvių ir latvių bendradarbia-

vimo biuras savo ruošiamo kongreso ir „pabaltijo 
savaitės“ proga turi garbę kviesti Tamstą į pobūvį, 
kuris įvyks š. m. birželio mėn. 9 d. …“ / bendra-
darbiavimo biuras. – Kaunas : [Estų, latvių ir lie-
tuvių bendradarbiavimo biuras], 1939. – 1 lanksti-
nys (4 p.) ; 8 x 13 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., est., latv.. – p. [1] 
užrašas: V pabaltijo kongresas. – D.G.: Didžiai 
gerbiamas.

C1.
327(474)

 394.1(474.5)
803

D.G. … „Latvijos lietuvių sąjungos Moterų 
komitetas turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti į 
komiteto 10-metinių sukaktuvių minėjimą-vaka-
rienę, kuris įvyks lapkričio mėn. 26 d. 20 val. LLS 

patalpose …“ : [kvietimas] / LLS Moterų komi-
teto valdyba. – [Ryga] : [Latvijos lietuvių s-gos 
Moterų k-tas], [1940]. – [3] p. ; 9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: pakvietimas. – D.G.: Didžiai gerbia-
mas.

C1.
396:061.7(474.3)(=172)

804
D.G. „Lietuvių-švedų draugijos valdyba nuo-

širdžiai sveikina Tamstą, kaip draugijos narį, Naujų 
1937 metų proga ir linki Tamstai geriausio pasise-
kimo …“ : [sveikinimas] / … draugijos valdyba. – 
Kaunas : [Lietuvių-švedų d-ja], 1937, saus. 1. – 
[1] p. ; 8 x 14 cm.

D.G.: Didžiai gerbiamas.
C1.

061.2(474.5:485)
 793.2(474.5)(089.7)
805

D.G. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-
ky ti į š. m. liepos mėn. 19 d. 10 val. jubiliato 
T. pranciškaus Bizausko pamaldas, kurias jubilia-
tas laikys Kaune, Žal. kalne, pranciškonų vienuo-
lyne …“ : [kvietimas] / jubiliejaus komitetas. – 
Kaunas : [s.n.], 1936, liep. 19. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

D.G.: Didžiai gerbiamas.
C1.

27-722.53(474.5)(092)
806

D.G. „Maloniai kviečiame Tamstą dalyvauti 
š. m. gegužės mėn. 12–13 d. pirmą kartą Vilniu-
je įvykstančioje L.K. moterų draugijos konferen-
cijoje …“ : [kvietimas-programa] / L.K. moterų 
draugijos Centro valdyba. – [Vilnius] : [Lietuvių 
katalikių moterų d-ja], [1940]. – [4] p. : vinj. ; 9 x 
15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. –  
p. [1] užrašas: L.K. moterų draugijos konferencija. 
Vilnius, 1940 m. gegužės mėn. 12–13 d.. – Šūkis: 
Tiesa ir meilė. – D.G.: Didžiai gerbiama.

C1.
27-78-055.2(474.5)(06)

807
D.G. „Naujoji vaidilutė“, reikšdama Tamstai 

savo palankumą, siunčia dar š.m. vieną  nr. ir tikisi 
Tamstą būsiant ir šiais metais „Naujosios vaidilu-
tės“ prenumeratorių tarpe …“ : [raginama prenu-
meruoti žurnalą] / „N. vaidilutės“ redakcija-ad-
ministracija. – [Kaunas] : [„Naujosios vaidilutės“ 
red.], [1931–1935]. – [1] p. ; 13 x 18 cm.

D.G.: Didžiai gerbiamas.
C17.

070.33(474.5)
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808
D.G. … „Už mūsų loterijai, įvykusiai š. m. 

vasario mėn. 18 d. Tamstų skirtas vertingas dova-
nas, kurių dėka loterija davė gražaus pelno, nuo-
širdžiai dėkojame“ : [padėka] / prekybos instituto 
Studentų atstovybė. – Klaipėda : [Klaipėdos pre-
kybos inst. Studentų atstovybė], 1939, vas. 25. – 
[1] p. : vinj. ; 10 x 16 cm.

D.G.: Didžiai gerbiamas.
C1.

378.18(474.5)
 336.789(474.5)
809

D.G. … „Valstybės teatras kviečia Tamstą at-
silankyti į … eilė … vieta …“ : [kvietimas] / direk-
torius. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1922]. – 
[2] p. ; 7 x 17 cm.

D.G.: Didžiai gerbiamas.
C2.

792.2(474.5)
810

D.G. „Vilniaus universiteto atgavimas ir jo su-
lietuvinimas sudaro didelį moralinį visos lietuvių 
tautos laimėjimą …“ : [apie Vilniaus universiteto 
bičiulių draugijos įsteigimą]. – [Vilnius] : [Vilniaus 
univ. bičiulių d-ja], [1939]. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Vilniaus universiteto bičiulių drau-
gija. – Išsp. daugin. prietaisu. – D.G.: Didžiai ger-
biamas.

C2.
378.4:061.2(474.5)

811
D.G. … Garbės svečio kvietimas. „II tautinės 

skautų stovyklos vadija turi didelę garbę kviesti 
Tamstą atsilankyti į jubiliejinę skautų stovyklą Dr. 
J. Basanavičiaus pušyne A. panemunėje“ / sto-
vyklos vadija. – A. panemunė [Kaunas] : [s.n.], 
1938. – [1] p. : iliustr. ; 12 x 15 cm.

prieš antr.: II tautinė skautų stovykla liepos 
mėn. 8–18 d. d.. – D.G.: Didžiai gerbiamas.

C1.
329.78(474.5)

812
D.G.P. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti 1931 v. 3 d. į lietuvaičių zitininkų vakarą 
„Apollo“ salėje …“ : [kvietimas] / L.Z.D. valdy-
ba. – [Vilnius] : [Lietuvių katalikių tarnaičių šv. 
Zitos d-ja], [1931]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

D.G.p.: Didžiai gerbiamas ponas.
C2.

27-78-055.2(474.5)
 394.4(474.5)
813

D.G. p. direktoriui … „Didžiai gerbiams pone 
direktoriau, dr. Basanavičiaus s-ga norėdama pa-
remti prūsų lietuvius ir padėti dr. Vydūnui Tilžėje 

įpareigojo Šiaulių skyrių rūpintis dr. Vydūno raš-
tų talka …“. – Šiauliai : [Dr. Jono Basanavičiaus 
 s-gos Šiaulių sk.], 1934, kovo 16. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Dr. Basanavičiaus s-gos Šiaulių 
skyrius. – Išsp. daugin. prietaisu. – D.G. p.: Di-
džiai gerbiamas ponas.

C3.
821.172

 364.4(474.5)
814

D.G.T. „Mokyklos ir gyvenimo“ redakci-
ja turi garbės prašyti Tamstą dalyvauti žurnalo 
bendradarbių ir skaitytojų pasitarime m/žurna-
lo [!] reikalais …“ : [kvietimas-darbotvarkė] / … 
„M.G.“ redakcija. – Kaunas : [„Mokyklos ir gyve-
nimo“ red.], 1931, kovo 25. – [1] p. ; 15 x 22 cm.

prieš antr.: „Mokykla ir gyvenimas“ pedago-
ginis žurnalas. – Išsp. daugin. prietaisu. – D.G.T.: 
Didžiai gerbiamas tamsta.

C2.
070(474.5)(06)

815
D.G.T. „1929 m. sausio m. 14 d. Kaune yra 

šaukiama L. krikščionių demokratų partijos kon-
ferencija …“ : [kvietimas] / L. krikščionių demo-
kratų partijos Centro komitetas. – Kaunas : [Lietu-
vos krikščionių demokratų partija], 1928. – [1] p. ; 
32 cm.

D.G.T.: Didžiai gerbiamas tamsta.
C2.

329(474.5)(06)
816

D.G.T. … „Vytauto Didžiojo 500 metų jubi-
liejaus dieną, 1930 metais X.27. turi garbės kviesti 
Tamstą į rautą Georges’o viešbučio salėse …“ : 
[kvietimas] / Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto 
prezidiumas. – [Vilnius] : [Laikinasis Vilniaus lie-
tuvių k-tas], 1930, spal. [21]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

D.G.T.: Didžiai gerbiamas tamsta.
C2; C102.

94(474.5)''1385/1569''
 394.4(474.5)
817

D. Gerb. … „Akademinis draugijos užsienio 
lietuviams remti skyrius maloniai kviečia Tamstą 
(Tamstas in corpore) atsilankyti į užsienio lietuvių 
studijose rengiamas diskusijas Tautinio užsienio 
lietuvių instituto reikalu …“ : [kvietimas] / Aka-
deminis DULR skyrius. – [Kaunas] : [D-jos už-
sienio lietuviams remti Akademinis sk.], [1936]. – 
[1] p. ; 12 x 17 cm.

D. Gerb.: Didžiai gerbiamas.
C1.

374.7(474.5)
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818
D. Gerb. … „Tubausių bažnyčios komitetas 

šiuomi turi garbės išreikšti Tamstai širdingą ačiū 
už auką …“. – [S.l.] : [s.n.], [1928] (Klaipėda : 
spau da „Lituanios“). – [1] p. : iliustr. ; 17 cm.

D. Gerb.: Didžiai gerbiamas.
C2.

27-774(474.5)
819

D. Gerb. … „Turime garbės kviesti Tamstą 
da lyvauti 1-jo pasaulio lietuvių kongreso proga 
užsienio lietuvių mokytojų priėmime, vakarienėje 
ir konferencijoje …“ : [kvietimas-programa] / ren-
gėjai. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – [3] p. ; 12 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: pirmajam pasaulio lietuvių kongresui 
Lietuvos mokytojai. Lietuvių mokytojų sąjunga, 
Lietuvių mokytojų profesinė sąjunga, Lietuvių ka-
talikų mokytojų sąjunga. – D. Gerb.: Didžiai ger-
biamas.

C102.
061.2:371.124(474.5)

820
D. Gerb. … „V.D.U. Žemaičių studentų kor-

poracija „Samogitia“ maloniai kviečia tamstą da-
lyvauti savo 9-rių metų sukaktuvių šventės minė-
jime …“ : [kvietimas-programa] / korporacijos 
valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. 
žemaičių studentų korp. „Samogitia“], [1936]. – 
[2] p. ; 9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: f. S.. – D. Gerb.: Didžiai gerbiamas.

C2.
378.18(474.5)

821
D. Gerb. … „V.D. u-to lietuvių stud. korp! Lie-

tuva maloniai Tamstą kviečia atsilankyti į savo tra-
dicinį koncertą-balių įvykstantį š. m. vasario 2 d. pa-
žangos rūmų III-jo aukšto salėse …“ : [kvietimas] / 
Korp! Lietuva. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. 
lietuvių studentų korp. „Lietuva“], [1935–1940]. – 
[2] p. : vinj. ; 9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: Lietuvos garbei. – D. gerb.: 
Didžiai gerbiamas.

C1.
378.18(474.5)

822
D. Gerb. P. … „Maloniai kviečiame atsilan-

kyti į V.D. universiteto Studentų teatro studijos 
šeimyninį vakarą, kuris įvyks balandžio 22 dieną 
Giedros salėje …“ : [bilietas-kvietimas] / rengė-
jai. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. Studentų 
teatro studija], [1939]. – [1] p. ; 6 x 14 cm.

D. Gerb. p.: Didžiai gerbiamas ponas.
C160.

378.18(474.5)
823

D. Gerb. P. … „Maloniai kviečiame Tamstą 
atsilankyti į Skautų laužą, kuris įvyks pirmadienį 
1933 m. gegužės mėn. 1 d. Valstybės teatre …“ : 
[kvietimas] / Liet. skautų s-gos Vyr. štabas. – [Kau-
nas] : [Lietuvių skautų s-ga], [1933]. – [1] p. ; 9 x 
13 cm.

D. Gerb. p.: Didžiai gerbiamas ponas.
C1.

329.78(474.5)
824

D. Gerb. P. … „Maloniai kviečiame Tamstą 
dalyvauti rengiamoj žemaičių stud. korporacijų 
„filial Samogitiae“ ir „Samogitia“ pirmoj žemai-
tiškoj gegužinėj, kuri įvyks š. m. gegužės m. 30 d. 
Kačerginės apylinkėse …“ : [kvietimas] / korp. 
„filial Samogitiae“ ir korp! „Samogitia“. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1937]. – [1] p. ; 9 x 17 cm.

D. Gerb. p.: Didžiai gerbiamas ponas.
C2.

378.18(474.5)
825

D. Gerbiam. … „Kauno medicinos draugijų 
organizacinis komitetas maloniai kviečia Tamstą į 
posėdį d-ro Jono Staugaičio 70 metų sukaktuvėms 
pagerbti. posėdis įvyks 1938 m. birželio 4 d. 7 
val. vakaro V.D. universiteto Medicinos fakulteto 
didžiojoje auditorijoje …“ : [kvietimas-progra-
ma] / organizacinis komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1938]. – [1] p. ; 12 x 17 cm.

V.D.: Vytautas Didysis. – D. Gerbiam.: Didžiai 
ger biamas.

C1.
614.25-051(474.5)(092)

826
D. Gerbiam… „Maloniai kviečiame Tamstą 

dalyvauti draugiškoje vakarienėje jubilijatui d-rui 
Jonui Staugaičiui pagerbti. Vakarienė ruošiama 
1938 m. birž. 4 d. 9 v. vak. pažangos rūmuose …“ : 
[kvietimas] / organizacinis komitetas. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1938]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

D. Gerbiam.: Didžiai gerbiamas.
C1.

614.25-051(474.5)(092)
827

D. Gerbiam… „Vytauto Didžiojo 500 metų 
jubiliejui paminėti 1930-XII-8 d. turi garbės Tams-
tą kviesti į keliamas iškilmes Švenčionių lietuvių 
gimnazijos namuose …“ : [kvietimas] / Švenčionių 
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Vytautui Didžiajam paminėti komitetas. – [Šven-
čionys] : [Švenčionių Vytautui Didžiajam paminėti 
k-tas], [1930]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

D. Gerbiam.: Didžiai gerbiamas.
C2; C3; C102.

94(474.5)''1385/1569''
 394.4(474.5)
828

D. Gerbiam. … „Vytauto Didžiojo 500 metų 
jubiliejui paminėti 1930-XII-8 d. turi garbės Tams-
tą kviesti į keliamas iškilmes Švenčionių lietuvių 
gimnazijos namuose …“ : [kvietimas] / Švenčionių 
Vytautui Didžiajam paminėti komitetas. – Šven-
čionys : [Švenčionių Vytautui Didžiajam paminėti 
k-tas], 1930. – [2] p. : portr. ; 12 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr. ir užrašas: 1430–1930. – D. Gerbiam.: 
Didžiai gerbiamas.

C2; C3; C101; C102.
94(474.5)''1385/1569''

 394.4(474.5)
829

D. gerbiamas kunige klebone. „Jūsų malonybė 
padarys mums didelį pasitarnavimą, nurodydama 
mums savo parapijoj ištikimą žmogų […] kuriam 
būtų galima pavesti knygelių pardavinėjimą …“ / … 
„Žvaigždės“ administracija. – [Kaunas] : [„Žvaigž-
dės“ red.], [1926]. – [2] p. ; 9 x 14 cm.

D.: Didžiai.
C2.

050(474.5)
830

„… d. 192… m. vakaras. programa: …“ : 
[skelbimo-programos forma] / „Aido“ valdyba. – 
[panevėžys] : [meno ir kultūros d-ja „Aidas“], 
[1920] (panevežyje : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

prieš tekstą: „Aido“ teatras ….
Datuojama pagal patvirtinimo metus.
C160.

7:061.2(474.5)
 394.4(474.5)
831

D.L.K. Vytauto Didžiojo 500 metų mirties 
sukaktuvių minėjimas ir Amerikos lietuvių pirmo-
ji dainų šventė : [skelbimas]. – [Niujorkas] : [s.n.], 
[1930] (Brooklyn, N.Y. : printing „Vienybė“). – 
[1] p. : iliustr. ; 57 cm..

D.L.K. : Didysis Lietuvos kunigaikštis.
C17.

94(474.5)''1385/1569''
 394.4(73)(=172)
832

Dabar yra Blaivybės savaitė. 1932 m. birže-
lio m. 26 d. – liepos m. 3 d. tautos gerovei ir mūsų 
laimei susilaikykime – negerkim svaigalų ir nerū-

kykim! Eisenoj dalyvaukim, paskaitų klausykim! / 
L.K. blaivybės dr-jos Žaliakalnio sk. v-ba. – [Kau-
nas] : [Lietuvių katalikų blaivybės d-jos Žaliakal-
nio sk.], [1932] ([Kaunas] : akc. „Žaibo“ b-vės 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
613.81(474.5)

833
Dabušis, Stasys. Motina ir šeima. „Davusieji 

Motinos dienos sąjūdžiui pradžią, turėjo tikslą pri-
pažinti motinai jos vertę bei pagarbą …“ / St. D. 
[Stasys Dabušis]; B.R. [Bronys Raila]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1940] (Kaunas : spaudė koop. „Raidės“ 
sp.). – [4] p. ; 24 cm.

Autoriai spėjami.
C17.

394.268.22(474.5)
834

„M. Dabužinskis turi garbės kviesti Tamstą 
į jo darbų parodos atidarymą š. m. gegužės mėn. 
10 d. …“ : [kvietimas]. – Kaunas : [s.n.], 1931. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

C2.
75(474.5)(064)

835
„Dail. Adomo Varno jubiliejui minėti komite-

tas turi garbę kviesti p. … dalyvauti dail. Adomo 
Varno 30 metų kūrybos ir  visuomeninės veiklos 
minėjime, 1938 m. sausio mėn. 30 d. …“ : [kvie-
timas-programa]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – 
[2] p. ; 9 x 16 cm.

C2.
75/76(474.5)(092)

836
Dailės kūrinių pavasario paroda. „paroda ati-

da ryta 1927 m. gegužės m. …“ : [skelbimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1927]. – [1] p. : iliustr. ; 16 cm.

C1.
73/76(474.5)

837
Dailės paroda. „Šiauliai […] paroda atidary-

ta 1926 metais rugp. 21 d. […] iki rugsėjo 6 die-
nos …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [Lietuvių dai-
lės d-ja], [1926] (Kaunas : „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 
46 cm.

prieš antr.: Lietuvių dailės d-ja.
C4.

75(474.5)(064)
838

„Dailės paveikslas rusų aukso serijos kara-
laitė rusų ekrano […] „Negėisk moterės artimo 
tavo“ drama 5 dalyse …“. – [S.l.] : [s.n.], [1921]. – 
[1] p. : vinj. ; 48 x 64 cm.

prieš tekstą: „palas“ tiktai 3 dienas. Lapkričio 
21, 22 ir 23 d. 

C279.
791.43-2(470)
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839
Dailininko Antano Šukio paveikslų paroda : 

[paveikslų sąrašas]. – [Zarasai] : [s.n.], [1935] 
([Zarasai] : E. Rozeno sp.). – [4] p. ; 21 cm.

C160.
75(474.5)(064)

840
Dailus frakas : G. Dregeli 4 veiksmų komedija, 

režisuoja B. Dauguvietis : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1927] (Kaune : f. Sokolovs-
kienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 23 cm. – (Valstybės 
teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 
1175) ir (žr. įr. 841) skiriasi nurodomų aktorių 
su dė timi.

C160; C480.
792.2(474.5)

841
Dailus frakas : G. Dregeli 4 veiksmų kome dija, 

režisuoja B. Dauguvietis : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1927] (Kaune : f. Sokolovs-
kienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 24 cm. – (Valstybės 
teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 
1175) ir (žr. įr. 840) skiriasi nurodomų aktorių 
sudėtimi.

C160; C480.
792.2(474.5)

842
Dailus frakas : G. Dregeli 4 veiksmų kome di-

ja, režisuoja B. Dauguvietis : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1930] (Kaune : sp. „Me-
nas“). – [1] p. ; 31 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

843
„Dainos“ draugija šiuo maloniai kviečia Tams-

tą su šeimyna atsilankyti į šeimyninį koncertą ren-
giamą š.m. rugsėjo mėn. 25 d. gimnazijos salėje 8 
val. vak. …“ : pakvietimas / „Dainos“ draugijos 
valdyba. – [panevėžys] : [„Dainos“ d-ja], [1927–
1937]. – [2] p. ; 21 cm.

C160.
78:061.7(474.5)

844
„Dainos“ draugija Vytauto parke 1929 m. ge-

gužės mėn. 25 d. (šeštadienį) rengia vasaros sezo-
no atidarymą …“ : [skelbimas] / direkcija. – [Kau-

nas] : [„Dainos“ d-ja], [1929] (Kaune : koperatinė 
„Raidės“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 96 cm.

C102; C160.
008:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
845

„Dainos draugija Vytauto parke 1930 – V.D. 
m. – rugsėjo mėn. 6 ir 7 d. ruošia savo eilinius kon-
certus …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [„Dainos“ 
d-ja], [1930] (Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 97 cm.

V.D.: Vytautas Didysis.
C102; C160.

78:061.7(474.5)
846

Dainų šventės Klaipėdoje 1938 metų liepos 
mėn. 9 ir 10 d. programa. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – 
[4] p. ; 25 cm.

C93.
791.6(474.5)

 784(474.5)
847

Dainų vakaras Juozo Babravičiaus Maskvos 
Didžiojo teatro tenoro : gruodžio mėn. 17 d. sekm. 
1922 : [programa]. – [Kaunas] : [s.n.], [1922]. – 
[3] p..

Aprašyta pagal kn.: Dainininko Juozo Babra-
vičiaus odisėja / Juozas Babravičius Jr. Kaunas, 
2007, p. 31. – prieš antr.: „Baltosios gulbės“ salė 
(Rotušė).

784
 78:061.7(474.5)
848

Dainuokite visi. „paminėjimui skleidimo lie-
tuvių dainos ir muzikos per radio – radio artistų 
ir dainininkų piknikas, rugpiučio 2, Birutės dar-
že …“ : [skelbimas ir dainų žodžiai]. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 31 cm.

C17.
394.4(73)(=172)

 7.096(73)(=172)
849

„Daktaro J. Kaškiaučiaus prelekcija ir prakal-
bos A.L.D.L. ir L.D.S.A. kuopos rengia sveikatos 
klausimu kuri įvyks ketverge 18 d. lapkričio-Nov., 
1926 …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [Bruklinas 
(Niuj.)] : [Amerikos lietuvių darbininkų literatū-
ros d-ja] : [Lietuvių darbininkių susiv. Ameriko-
je], [1926] (Brooklyn, N.Y. : spauda „Laisvės“). – 
[1] p. : vinj. ; 21 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
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850
Daktaro J.J. Kaškiaučiaus paskaitos. „Ren-

gia A.L.D.L.D. 147 kuopa atsibus nedėlioje 10 d. 
balandžio-April, 1927 Columbia hall […] tema: 
Veikentieji organai ir ligos …“ : [skelbimas] / … 
rengimo komitetas. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Ameri-
kos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 147 kuo-
pa], [1927]. – [1] p. : iliustr. ; 21 cm.

C126.
616(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
851

Toti Dal Monte su Luigi Montesanto (barito-
nas) koncerto programa : Valstybės teatre 1937 m. 
gegužės mėn. 31 d.. – [Kaunas] : [Valstybės teat-
ras], [1937]. – [2] p. ; 20 cm.

C480.
782.1

 78:061.7(474.5)
852

Dalykai kurių kunigai nesako. „Ar tamsta ka-
da nors nepagalvojai, kodel pasaulyje yra tiek daug 
sumišimo, neramumo, sielvarto ir vargo? […] Ke-
tverge, rugsėjo-Sept. 2, 1926 Gunsaulus School 
svetainėje […] Chicago, Ill. […] Kalbės J.R. Mu-
zikantas …“ : [skelbimas] / ... T.B.S.S.. – [Čika-
ga (Il.)] : [Tarptautinis studentų Biblijos susiv.], 
[1926]. – [2] p. : portr. ; 22 cm.

C17.
27(73)(=172)

853
Dangun Ėmimo Šv. panos Marijos atlaidų 

Vy tauto bažnyčioje atmintis / pranciškonai. – Kau-
nas : [s.n.], 1933, rugpj. 15. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
6 x 7 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-584(474.5)

854
Danilavos žemės ūkio mokyklos pranešimas. 

„Šiuo pranešama visų žiniai, kad …“ : [apie stoji-
mo sąlygas] / agr. Edm. Širmulis. – [S.l.] : [s.n.], 
1928 (Kaunas : Vilniaus sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C4.
37.018.4(474.5)

855
Dantų gydymo kontr. lapelis. № … pavardė … 

Vardas …. – [Ukmergė] : [s.n.], [1939] (Ukmergė : 
sp. „Knyga“). – [4] p. ; 12 cm.

prieš antr.: Ukmergės apygardos ligonių ka-
sa. – Spaud. taip pat: Dantų gydytojų ir kasos na-
rių dėmesiui, p. [4].

C17.
616.314(474.5)

856
„Dantų gydytoja H. Melmanienė Šeduva, Šiau-

lių gatvė Nr. 28 …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1932] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
23 cm.

C101.
616.31-051(474.5)(049.1)

857
„Dantų gydytoja Koribūt-Daškevičiūtė pa-

nevėžyje persikėlė kampas Topolių alėjos ir Res-
publikos g-vės 33 Nr.“ : [skelbimas]. – [panevė-
žys] : [s.n.], [1918–1940] (panevėžys : M. Koto 
sp.). – [1] p. ; 16 x 24 cm.

C101.
616.31-051(474.5)(049.1)

858
„Dantų gydytoja M. Aranavičienė sugrįžo iš 

užsienio ir atnaujino ligonių priėmimą …“ : [skel-
bimas]. – [Alytus] : [s.n.], [1930] ([Alytus] : Aly-
taus sp.). – [1] p. ; 18 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

616.31-051(474.5)(049.1)
859

„Dantų gydytoja Vanda Didžiulytė-Albrech-
tienė specialistė, ilgai praktikavusi užsienyje, 
apsigyveno panevėžy […] priiminėja privačius 
ligonius ir iš ligonių kasos …“ : [skelbimas]. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1933–1940] (panevėžy : 
„Bangos“ sp.). – [1] p. ; 17 cm.

C121.
616.31-051(474.5)(049.1)

860
„Dar mėnesis laiko nepraslinko nuo žiauraus 

fašistų valdžios tarnų šaudimo i Suvalkijos vals-
tiečius […] kaip 23 rugsėjo fašistai atkartojo Grai-
žiškiuose Vilkaviškio apskr., kraujuj paskendino 
valstiečius …“ : Kauno rajono atsišaukimas i visus 
be partijų ir pažiurų skirtumo / L.K.p. Kauno rai-
komas. – [Kaunas] : [Lietuvos komunistų partija. 
Kauno r. k-tas], 1935, rugs. 25. – 2 p. ; 32 cm. – 
(Lietuvos komunistų partijos (Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienikitės.

C126.
323.264(474.5)

 323.325(474.5)
 347.99(474.5)
861

Darbas ir džiaugsmas. „Žmonija pasiekė vieš-
patavimo žemėje …“ : [nenustatytos organizacijos 
programa]. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 26 cm.

C1; C2.
061.2(062.13)
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862
Darbas ir žygiai : anketa : [apie kaimo žmo-

nių turimą ūkį, kasdienius darbus, kaimo bendruo-
menės santykius, laisvalaikį] / Šiaulių kraštotyros 
draugijos valdyba. – [Šiauliai] : [Šiaulių kraštotyros 
d-ja], 1939, saus. 10. – [2] p. ; 32 cm. – (Anketa ; 
18 nr.).

prieš antr.: G.T.! „prašoma suteikti aprašymų 
apie tam tikrą asmenį (pagal pasirinkimą) …“. – 
Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas tamsta.

C1.
908(474.5)(049.5)

863
Darbininkai! Balsuokit tik už Nr. 1. – [Kau-

nas] : [s.n.], [1923] (Kaunas : A. Slonimskio, 
J. Kuz nickio ir Ch. Eideso sp.). – [1] p. ; 63 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C126.

324(474.5)
864

Darbininkai! Ordinarninkai ir mažažemiai! 
„Ar žinot, jog darbininkų, ordinarninkų, maža-
žemių ir gelžkeliečių atstovų susivažiavimas pa-
nevėžio apygardoje išsirinko savo kandidatus į 
Seimą ir išstatė 8 numeryjė …“ : [rinkimuose į 
Lietuvos I Seimą V apygardoje raginama balsuo-
ti už „Darbo federacijos“ sąrašą]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. ; 47 cm.

prieš antr.: Nr. 8.
C2; C103.

324(474.5)
 342.533(474.5)
865

„Darbininkai (ės) į darbininkų pikniką nedė-
lioj, liepos-July 17 d., 1921 Rugby park, Matta-
pan, Mass. …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Ma-
tapanas (Mas.)] : [s.n.], [1921]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
323.33(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
866

Darbininkai ir darbo valstiečiai. Draugai ir 
draugės darbininkai! „Balsuokit visi kaip vienas 
už sąrašą Nr. 9 …“ : [rinkimuose į Lietuvos III 
Seimą raginama balsuoti už „Darbininkų ir kaimo 
biednuomenės“ kandidatus]. – [S.l.] : [s.n.], [1926] 
(Šiauliai : B. fridmano sp.). – [1] p. ; 66 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2; C126.

324(474.5)
 342.533(474.5)

867
Darbininkas (ė)! „Ar tu žinai, kad 1os gegu-

žės – tavo šventė? …“ : [atsišaukimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1928]. – [1] p. ; 12 x 19 cm.

C17.
323.33(474.5)

 323.221(474.5)
868

Darbininkų ir tarnautojų sąrašas rinkimams į 
ligonių kasą. Stalių ir lentpiūvininkų sąrašas rinki-
mams į ligonių kasą. – [Kaunas] : [s.n.], [1934]. – 
[1] p. ; 6 x 19 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai vienykitės.
C126.

324(474.5)
 342.845(474.5)
869

Darbininkų ir ūkininkų tarybų tverimas. „Jau 
krinta svetimtaučių jungas …“ : [dėl darbininkų ir 
ūkininkų tarybų kūrimo Biržų apskrityje] / Biržų 
apskričio komitetas. Organizacijos komisija. – 
[Biržai] : [Biržų a. k-tas], [1918]. – [4] p. ; 17 cm.

C1.
324(474.5)

 352(474.5)
870

Darbininkų prof. sąjungos Dramos sekcijos 
bus Trijuos Karaliuos 6 d. sausio 1922 m. vakaras : 
[skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savi-
čo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 64 cm.

prieš antr.: Teatras „fantazija“.
C279.

792.077(474.5)(049.1)
871

Darbo draugija isz Klaipedos kraszto walna 
walstija : paszaukimas : [vokiškosios Darbo drau-
gijos atsišaukimas, prieš Klaipėdos krašto pri-
jungimą prie Lietuvos]. – [Klaipėda] : [s.n.], [po 
1918] (Memel : f.W. Siebert’s Buchdruckerei). – 
[1] p. : vinj. ; 58 x 78 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C2.

329.71(474.5)
872

„Darbo“ extra leidinys. 1919 m. spalio 5 d. 
val džios krizis ir intrigos misijose. „Baltijos vals-
tybių konferencija sutiko su bolševikų rusų pa-
siulymu pradėti taikos derybas …“. – [Kaunas] : 
[„Darbo“ red.], 1919, spal. 5 (Kaune : „M. Soko-
lauskio“ sp.). – [1] p. ; 22 x 28 cm.

0,40 auksino
C2; C3.

070.46(474.5)
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873
Darbo rūmų centrinio choro pirmo viešo kon-

certo, įvyksiančio 1936 m. birželio mėn. 27 d. […] 
Kultūros klūbo salėje, dalyvaujant stygų orkestrui 
programa. – [Kaunas] : [s.n.], [1936]. – [3] p. : 
iliustr. ; 20 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] choro nuotrauka ir užrašas: Koncerto 1936-
VI-27 programa.

C2.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
874

Darbo žmonės! „Visi, kas norite, kad Neprik-
lausoma Lietuvos Respublika darbo žmonių gero-
vei tarnautų, balsuokite …“ : [rinkimuose į Stei-
giamąjį Seimą raginama balsuoti už Socialistų 
liaudininkų demokratų sąrašą Nr. 2]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų parti-
ja], [1920]. – [1] p. ; 32 cm.

Tiražas [3000] egz..
C3.

324(474.5)
 342.533(474.5)
875

Darbuotojau! „Saugok gyvenamą vietą nuo 
ug  nies, vykdyk priešgaisrines taisykles …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924–1940] (в Укмерге : гос. типо-
графия „Ре ги на“). – [1] p. ; 31 x 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C17.

614.84(474.5)
876

Darius, Steponas. Mes skrisime į Lietuvą! 
„Lie tuvių tauta laukia iš savo sunų ir drąsesnių 
žygių …“ : [apie numatomą skrydį per Atlantą] / 
Steponas Darius ; Stasys Girėnas. – [Niujorkas] : 
[s.n.], [1933]. – [1] p. : iliustr. ; 29 cm.

C1; C3.
629.73(73)(=172)

877
Dauginimo aparatas šapirografas : [firmos „Vis-

kas biurui“ reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926]. – 
[3] p. : iliustr. ; 19 cm.

C279.
658.8(474.5)(085.8)

878
Dažai ir viskas dažymui! : Emil C. Kretčmaris 

sav.: V. felgenhaueris : [reklama]. – Kaunas : [s.n.], 
[1933]. – [2] p. : iliustr. ; 10 x 15 cm.

C2.
691.5:659.1(474.5)(085.8)

879
Dėdės Tomo lūšnelė : Beacher Stow 3 veiks-

mų, 11 pav. pjesė, sekdami romaną sudarė G.J.K. 
[Juozas Grybauskas, Romualdas Juknevičius, Ka-
zimiera Kymantaitė], A. Olekos-Žilinsko ir V. Ole-
kienės režisūra, dailininkas S. Ušinskis, muzikalinės 
dalies vedėjas J. Karnavičius : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1934] (Kaune : „Žaibo“ 
sp.). – [2] p. ; 28 cm. – (Valstybės teatras).

prieš antr.: Jaunojo teatro gastrolės.
C160.

792.2(474.5)
880

Dėdės Tomo lušnelė : Beacher Stow 3 veiks-
mų, 11 pav. pjesė, sekdami romaną sudarė G.J.K. 
[Juozas Grybauskas, Romualdas Juknevičius, Kazi-
miera Kymantaitė], pastatymas A. Oleka-Žilinskas, 
režisierius V. Olekienė : [programa]. – [Kaunas] : 
[Lietuvių teatro d-ja], [1933]. – [4] p..

prieš antr.: Lietuvių teatro draugija.
C104.

792.2(474.5)
881

Degtinę gersi – trumpiau gyvensi : [paskaita 
apie alkoholio žalą]. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1940]. – 
4 p. ; 35 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

613.81(474.5)
882

„Dėl amžinos atminties garbingo paveikslo 
panelės Švenčiausios Žemaičių, Kalvarijos …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (printed in Germany). – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Mater immacu-
lata.

C993.
272-534.3

883
Dėl 840 su viršum milijonų! „Šiandien kata-

likų pasaulis švenčia misijų sekmadienį …“ : 
[propaguojama misijų veikla ir raginama skaityti 
žurnalą „Misijos“]. – Kaunas : išleido: „Misijos“, 
Jėzuitų namai, [1930–1933] ([Kaunas] : „Spindu-
lio“ b-vės sp.). – [1] p. : iliustr. ; 93 cm.

C3.
272-584(474.5)

884
Dėl elektros šviesos kainų / K.M.V.I.B.. – [Kau-

nas] : [Kauno m. valdybos Informacijų biuras], 
[1931]. – 2 p. ; 33 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Kauno mies-
to valdybos Informacijų biūras. 1931 mt. sausio m. 
3 d. Nr. 1. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
537.2(474.5)
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885
Dėl gyvulių skerdymo. „Gyvulio skerdimas, 

kaip ir žmogaus žudymas, yra šlykščiausia ką ga-
lime matyti …“. – [Šiauliai] : Gyvuliams globoti 
draugija, 1934 (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [4] p. ; 
24 cm. – (Nr. 3).

prieš antr.: perskaitęs atiduok kitam!.
C2.

343.58(474.5)
886

Del jus broliai ir sesers darbininkai! Metines 
prakalbos. „Rengia Harrisono liet. darbininku sa-
jungos 15 kp. atsibus ned. liepos-July 20-tą, 1919 
Hantmanu svetaineje […] Harrisone […] Kalbėto-
jas bus geriausias iš Amerikos lietuviu tarpo […] 
gerb. Al. Račkus, iš Čikagos …“ : [skelbimas] / … 
14 kp. kom.. – [Harisonas (N. Džer.)] : [Lietuvių 
darbininkų s-gos 14 kuopa], [1919] (Newarke, 
[N.J.] : spauda A. Laukžemio). – [1] p. ; 20 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

887
Del jus broliai ir sesers darbininkai! Metines 

prakalbos. „Rengia Liet. darbininku sanjungos 14 
kp. atsibus sub. liepos-July 19-tą, 1919 Lietuviu 
svetainej […] Newarke […] Kalbėtojas bus ge-
riausias iš Amerikos lietuviu tarpo, Loyola’uni-
versiteto medecinos studentas gerb. Al. Račkus, 
iš Čikagos …“ : [skelbimas] / … 14 kp. kom.. – 
[Niuarkas (N. Džer.)] : [Lietuvių darbininkų s-gos 
14 kuopa], [1919]. – [1] p. ; 20 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

888
Del Knygų leidimo komisijos darbo plano : 

[pagrindinės darbo plano gairės]. – [Kaunas] : 
[Švietimo m-jos Knygų leidimo komis.], [1925]. – 
[3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

655.5(474.5)
889

Del taves brolau darbininke!!! „puikiausios 
prakalbos ir diskusijos atsibus subatoj, 29-tą bir-
želio-June 1918 Liet. svetaineje […] Newarke 
[…] Kalbetojas bus iš Chicagos, gerb. Al. M. Rač-
kus …“ : [skelbimas] / … L.D.S. 14-ta kuopa. – 
[Niuarkas (N. Džer.)] : [Lietuvių darbininkų  s-gos 
14 kuopa], [1918] (Newarke, [N.J.] : spauda 
A. Laukžemio). – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

890
Dėlei arklių registravimo privalomasai įsaky-

mas. „Kad apsaugojus piliečius nuo arklių vogi-
mo ir šiaip daug žalos atnešančių įvairių netikrų 

pirkimo-pardavimo įvykių …“. – M. Tauragė : 
[s.n.], 1922 (Tilžė : „Ryto“ bendrovės (pavlovs-
kio) sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C279.
351.765(474.5)(094.76)

891
Delei Lietuvos liuosybės savaitės. (Spalių-

October 15–22 šių metų). Į lietuvių visuomenę 
atsišaukimas. „Šiuo momentu Amerikos lietuviai 
pergyvena begalinės neramybės valandą …“ / Lie-
tuvos neprigulmybės fondas ; Amerikos lietuvių 
tautinė taryba. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvos 
neprigulmybės fondas] : [Amerikos lietuvių tauti-
nė taryba], [1919]. – [2] p. ; 37 cm.

C3.
325.2(73)(=172)

892
„Zofijos Dembovskaitės-Römerienės ir Juo-

zo perkovskio paveikslų paroda Lietuvių-prancū-
zų d-jos salėje […] nuo balandžo 24 iki gegužės 
8 d. …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaunas : sp. „prima“). – [1] p. ; 64 cm.

C4; C101.
75(474.5)(064)

893
Dėmesio! „Bilazoriškės vienk. netoli Vosy liš-

kio miestelio pradėjo veikti lentpiūvė …“ : [rekla-
ma] / … K. ir B. paliūnai. – [S.l.] : [s.n.], [1921–
1932] ([Kaunas] : akc. „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
23 cm.

C101.
630.8(474.5)(085.8)

894
Dėmėsio! „Didelis pasirinkimas geriausių pa- 

 saulio firmų […] auksinių, sidabrinių ir juodų ni-
ke liuotų laikrodžių tiktai Lietuvos auksakalio-
laik rodininko Julijono Balcereito sankrovoje ir 
parduotuvėje …“ : [reklama] / … Julijonas Balcer-
eitas …. – [panevėžys] : [s.n.], [1922–1931] (pane-
vėžys : N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 31 cm.

C101.
658.8:681.11(474.5)

895
Dėmesio! „Didelis siurprizas vyrams ir mo-

terims. Nuo penktadienio 21 d. vasario mėn. š. m. 
kiekvienas kino mėgėjas vienintelį ir paskutinį 
kartą galės pamatyti savo mylimus: Vierą Cholo-
dnaja, polonskį, Maksimovą, Runičą ir Chudole-
jevą kurie visi drauge dalyvauja garsiam nemir-
tingam paveiksle „prie Ugnyno“ …“ : [kino filmo 
reklama]. – [Alytus] : [s.n.], [1930] ([Alytus] : 
Alytaus sp.). – [1] p. ; 25 cm.

prieš antr.: Kino „palas“ Alytuj. – Dalis teks-
to jidiš.

C101.
791.43-2(470)
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896
Dėmesio! „Išduodamos premijos už atsilan-

kymą parodoj 1930 – Vytauto Didžiojo – metais 
nuo birželio 15 iki 25 dienos …“ : [reklamuoja-
mos nuolaidos „Bato“ akc. b-vės gaminiams]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C3.
685.3(474.5)

897
Dėmėsio! „J. Kameneckis, Simnas Kauno 

gatvė 25 […] Žemės ūkio mašinų dirbtuvė ir san-
dėlis skelbia gerb. ūkininkams …“ : [žemės ūkio 
technikos reklama] / … J. Kameneckis. – [S.l.] : 
[s.n.], [1929–1932] ([Alytus] : Alytaus sp.). – 
[1] p. ; 32 cm.

C101.
631.3(474.5)(085.8)

898
Dėmesio! „Neužmirškime, kad lapkričio mėn. 

22 d. Jurbarkan atvažiuoja koncertuoti įžymieji 
Valstybės operos artistai […] p. Emilija Mickūnai-
tė […] ir p. Butėnas …“ : [skelbimas] / ruošėjai. – 
[S.l.] : [s.n.], [1931] (Kaune : akc. b-vės „Žaibas“  
sp.). – [1] p. : vinj. ; 94 cm.

C101.
782.1

78:061.7(474.5)
899

Dėmėsio! „panevėžio ir apskrities visuome-
nei! […] atsidarė elektro-techniškoji dirbtuvė, 
ku rioje atliekamas sekantis darbas …“ : [skelbi-
mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1931] (panevėžyje : 
N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

669(474.5)(085.8)
900

Dėmesio! „pranešame gerbiamajai visuome-
nei, kad panevėžy […] atidaryta klasinė rūbų siu-
vimo dirbtuvė „Džentelmen“ …“ : [skelbimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1923–1940] (panevėžys : M. Koto 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
646(474.5)

901
Dėmesio! „pranešu, gerb. visuomenei, kad 

Aly tuje, Stoties g. Nr. 12 (prie rinkos aikštės) ati-
dariau manufakturos krautuvę …“ : [reklama] / … 
J. Kupčiūnas. – [Alytus] : [s.n.], [1930] ([Alytus] : 
Aly taus sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
339.16(474.5)(085.8)

902
Dėmėsio! „pranešu gerbiamajai visuomenei, 

kad pieninė „progres“ nuo š. m. vasario mėn. 1 die-
nos pereina mano nuosavybėn …“ : [skelbimas] / … 

pr. Gončaras. – [panevėžys] : [s.n.], [1919–1931] 
(panevėžys : N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C101.

637.1(474.5)(085.8)
903

Dėmesio! „pranešu savo gerbiamoms pirkė-
joms ir pirkėjams, kad savo rankdarbių ir jiems 
reikmenų krautuvę perkėliau …“ : [reklama] / 
D. Variakojytė. – [S.l.] : [s.n.], [1937] ([Biržai] : 
Biržų sp.). – [1] p. ; 16 cm.

C279.
658.8(474.5)

904
Demesio. „Š. m. spalio mėn. 21 d. 20 val. Laz-

dijų … salėj įvyks vakaras. Vaidinama J. Gordino 
4 veiksmų drama „Šarlatanas“ …“ : [skelbimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1929] ([Alytus] : Alytaus sp.). – 
[1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

792.077(474.5)
905

Dėmesio! „Šiuo pranešama gerb. publikos ži-
niai, kad naujai atremontuotas ir patobulintas ava-
linės fabrikas „Sportas“ […] vėl priima ir atlieka 
įvairiausius užsakymus …“ : [reklama] / savinin-
kas avalinės fabriko „Sportas“. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1933] (Kaune : Kuznickio ir Beilio sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

C101.
685(474.5)(085.8)

906
Dėmėsio! „Šiuomi pranešama gerb. klijentū-

rai ir visuomenės žiniai, kad š/mt. spalių mėn. 1 
dienos moterų ir vyrų kirpykla „Ekonomija“ […] 
perkelta į Sodnų g-vę …“ : [skelbimas] / moterų 
ir vyrų kirpykla „Ekonomija“. – [Kaunas] : [mo-
terų ir vyrų kirpykla „Ekonomija“], [1926–1939] 
(Kaunas : S. Joselevičiaus sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
687.5(474.5)

907
Dėmėsio! „Žasliuose apsigyvena nuolatinis pri-

tyręs daktaras iš Kauno …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1930] (Kaunas : sp. „Laimė“). – [1] p. ; 
17 cm.

C101.
616-08(474.5)(049.1)

908
Dėmėsio. „Žemiau dedama ankieta turi tikslo 

išaiškinti Lietuvos esperantininkų skaičių ir pajė-
gas ateities darbui …“ : [anketa]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1919]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

811.922:061.2(474.5)(049.5)
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909
Dėmesio! Dėmesio! „Ketvirtadienį, 1932 m. 

gegužės mėn. 26 d. Vytauto parko I-os rūš. sezoni-
nio restorano pilnas atidarymas …“ : [skelbimas] / 
direkcija. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : 
M. Jolko sp.). – [1] p. ; 30 cm.

C101.
64.024(474.5)(049.1)

910
Dėmesio! Dėmesio! „Lietuvos žydų sporto ir 

gimnastikos organizacija „Makabi“ Alytaus skyrius 
š. m. gruodžio 28 d. rengia Alytaus šaulių salėje 
metinę tradicinę sporto šventę …“ : [skelbimas] / 
valdyba. – [Alytus] : [Lietuvos žydų sporto ir gim-
nastikos org. „Makabi“ Alytaus sk.], [1929] ([Aly-
tus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 31 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

796.093.41(474.5)(=411.16)
911

Dėmesio! Dėmesio! „pranešame, gerb. vi suo-
menei, kad nuo šios dienos naujai atidaryta lietuvių 
manufaktūros prekyba Vytauto g-vė 13 Nr. …“ / … 
M. Česnutis. – [Biržai] : [s.n.], [1939] ([Biržai] : 
Biržų sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C279.
339.16(474.5)

912
Dėmesio! Dėmesio! „Šiandien 16-18.30 val. 

Ąžuolyne […] bus Jaunosios Lietuvos Dainų šven-
tė …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1935–
1940] (Kaunas : LTS sp. „Viltis“). – [1] p. ; 24 cm.

LTS: Lietuvių tautininkų sąjunga.
C13.

791.6(474.5)(049.1)
 329.78(474.5)(049.1)
913

Dėmesio! Dėmesio! „1927 m. spalių mėn. 29 d. 
Vasiliausko kino teatro salėje Juokų vakaras …“ : 
[skelbimas] / direkcija. – [Biržai] : [s.n.], [1927] 
([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 48 x 63 cm.

C279.
394.4(474.5)(049.1)

914
Dėmesio! Dėmesio! „Žaliajame kalne, paro-

dos aikštėj, nuo rugsėjo mėnesio 21 iki 25 dienos 
atidaryta didelė žemės ūkio paroda …“ : [skel-
bimas] / parodos komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1935] (Kaunas : spausdino kooperatinė „Raidės“ 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C4.
63(474.5)(064)

915
Dėmesio! Dėmesio! ponai ir ponios! „Vėl at-

naujinta vyriškų ir moteriškų rūbų siuvykla …“ : 

[skelbimas]. – Kaunas : [s.n.], [1928–1940] (Kau-
ne : V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
646(474.5)

916
Dėmesio! Dėmesio! Visi į kavinę „Ženevą“! : 

[reklama]. – [panevėžys] : [s.n.], [1918–1921] 
(panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
64.024(474.5)

917
Dėmesio!!! Obelių žemės ūkio kooperatyvas 

„Viltis“, Obelių pieno perdirbimo b-vė „Labas“ ir 
Obelių smulkaus kredito draugija š. m. liepos m. 
23 d. Obeliuose rengia didelę kooperacijos šven-
tę : [programa] / koop. šventės komitetas. – [S.l.] : 
[s.n.], [1939] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C279.
63:334.73(474.5)

 394.4(474.5)
918

Dėmėsio! panevėžys-Šiauliai. „Nuo 20 gegu-
žio 1930 m. pradeda kursuoti keleivių autobusas 
tarp panevėžio ir Šiauliai …“ : [skelbimas]. – [pa-
nevėžys] : [s.n.], [1930] (panevėžy : N. feigenzo-
no sp.). – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

656.132.022.5(474.5)(049.1)
919

Dėmesio panevėžiui ir apylinkei! „Turiu gar-
bės pranešti, kad žinomas Lietuvoje Landmano 
baldų fabrikas Jonavoje nuo 1932 m. sausio 1 d. 
atidaro panevėžy savo skyrių …“ : [skelbimas]. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1931] (panevėžy : N. fei-
genzono sp.). – [1] p. : iliustr. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

684(474.5)(085.8)
920

„Dėmesiui šeimininkėms, viešbučių ir resto-
ranų savininkams, o taipogi ir visiems kitiems, ku-
rie brangina skalbinius. Liepos mėn. 8 ir 9 d. mies-
to sode demonstravimas skalbimo kompresoriaus 
Kieles …“ : [skalbimo mašinos reklama]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1929–1935] (panevėžys : N. feigenzono 
sp.). – [2] p. : iliustr. ; 25 cm.

Gretut. tekstas liet., rus.. – Šūkis: Įėjimas dy-
kai!.

C101.
648(474.5)(085.8)

921
Demonas : A. Rubinšteino 3 veik. 5 paveik. 

pro logo ir apoteozės opera, vertė f. Kirša, dirigen-
tas M. Bukša, chormeisteris J. Štarka, baletmeisteris 
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p. petrovas, J. Gregorausko dekoracijos : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kau-
nas : „Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – (Vals-
tybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(470)
922

Demonas : A. Rubinšteino 3 veik. 5 paveik. 
pro logo ir apoteozės opera, vertė f. Kirša, dirigen-
tas M. Bukša, chormeisteris J. Štarka, baletmeiste-
ris p. petrovas, J. Gregorausko dekoracijos : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] 
(Kaune : „Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(470)
923

Demonas : A. Rubinšteino 3 veik. 5 paveik. 
pro logo ir apoteozės opera, vertė f. Kirša, dirigen-
tas M. Bukša, chormeisteris J. Štarka, baletmeiste-
ris p. petrovas, J. Gregorausko dekoracijos : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1928] 
(Kaunas : „Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(470)
924

Demonas : A. Rubinšteino 3 veik. 5 paveik. 
prologo ir apoteozės opera, vertė f. Kirša, dirigen-
tas M. Bukša, J. Gregorausko dekoracijos : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] 
(Kaune : „Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(470)
925

Demonas : 3 veiksmų, 5 paveiksl. ir prologo 
opera, A. Rubinšteino muzika : programa. – [Kau-
nas] : [Lietuvos Valstybės opera], [1924]. – [4] p. ; 
23 cm. – (Lietuvos Valstybės opera).

C4.
792.54(474.5)

 782.1(470)
926

„Demonstravimas garsiosios filmos „Kelias 
į gyvenimą“ prailginimas […] premjera! Lichtton-
filma! Naujausias sezono bojevikas! Lia Mara jos 
pirmoji kalbanti filma „Kiekvienas klausia Eri-
kos“ …“ : [kino filmų reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931] (Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano 
sp.). – [2] p. ; 31 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

927
X-tas Valstybės teatro koncertas (simfoninis) : 

1936-XI-27 : programa. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1936]. – 1 lankstinys (6 p.) ; 25 cm. – (Vals-
tybės teatras).

C160.
785.11

 78:061.7(474.5)
928

10-ties metų Lietuvos nepriklausomybės šven-
tei Šiauliuose ruošti komitetas skelbia gegužės 15 
dienai šią iškilmių tvarką : [skelbimas] / komite-
tas. – [Šiauliai] : [s.n.], [1928] (Šiauliai : sp. „Grafi-
ka“). – [1] p. : vinj. ; 53 cm.

C2.
323.215(474.5)

929
10 metų sukaktuvių jubilėjus. „Lietuvių dar-

bininkų pašelpos draugijos prakalbos įvyks pane-
dėlio, 22 sausio-Jan. 1934 m. Ungarų salėje […] 
Kalbės dr. J.J. Kaškiaučius tėmoje sveikatos klau-
sime …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Hilsaidas 
(Niuj.)] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 23 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
930

X SELL konferencija Tartu 1933 m. balandžio 
men 29, 30 d. ir geguzės 1 d. : [programa-registra-
cijos kortelė] / Estijos studentu atstovybe. – [S.l.] : 
[s.n.], [1933]. – [4] p. : iliustr. ; 19 cm.

SELL: Suomija Estija Latvija Lietuva.
C2.

329.78(474.5)(06)
931

X-sios Valstybės loterijos I klasė laimėjimų 
len telė / Valstybės loterijos administracija. – Kau-
nas : [s.n.], 1936 (Kaune : akc. „Spindulio“ b-vės 
sp.). – [2] p. ; 32 cm.

C2.
336.46(474.5)

932
IX Valstybės teatro koncertas, dalyvauja pia-

nistė Galina Juodakytė : 1935.XII.16 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 
„Žaibo“ sp.). – [1] p. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

C160; C480.
786.2

 78:061.7(474.5)
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933
Devintoji paslaptis : kryžiaus nešimas. – [S.l.] : 

[s.n.], [po 1933]. – [4] p. ; 11 cm.
Spaud. taip pat: Gyvojo Rožančiaus narių pa-

reigos, p. [3].
Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-

vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 1487) 
skiriasi – neturi iliustracijų.

C993.
27-526.4

934
IX-sios Valstybės loterijos planas. – [S.l.] : 

[s.n.], [1936]. – [2] p. ; 34 cm.
Spaud. taip pat: Valstybės loterijos taisyklės, 

p. [2].
C104.

336.789(474.5)
935

Didelė ekskursija Lietuvon. „Rengia Amerikos 
lietuvių tautininkų federacija gegužės (May) 29, 
1931 iš New York per Gothenburgą į Klaipėdą švedų 
Amerikos linijos motorlaiviu „Gripsholm“ …“. – 
[Niujorkas] : [Amerikos lietuvių tautininkų f-ja], 
[1931]. – [1] p. : portr. ; 17 cm.

Šūkis: Lietuvi, remk Lietuvos uostą!.
C17.

379.8(73)(=172)
936

Didelė naujanybė. „Amerikos lietuvių kolegi-
jos studentai iš Thompson, Conn. atvyksta į Water-
bury vasario-feb. 28, 1932 Šv. Juozapo parapijos 
svetainėje […] suvaidins šv. tragediją „Du vaini-
ku“ …“ : [skelbimas] / Švenč. Marijos kolegijos 
studentai. – [Voterberis (Kon.)] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. : vinj. ; 23 cm.

C17.
378.18(73)(=172)(049.1)

 792.077(73)(=172)(049.1)
937

Didelė naujiena! „Garsusis Dulkės choras at-
važiuoja į Central Brooklyną, Šv. Jurgio parapijos 
salę sekmadieny, spalių 20 d. …“ : [skelbimas]. – 
[Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1929]. – [1] p. : 
 iliustr. ; 31 cm.

C17.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)
938

Didelės ir labai pamokinančios, įdomios ir 
svarbios prakalbos. „Vien tik moterims ir mergi-
noms, o paskui vien tik vaikinams ir vyrams apie 
lyties dalykus ir lyties gyvenimą ir jos slaptybes. 

Įvyks sekmadienyje 25-tą dieną kovo (March), 
1934 abiem atvejais kalbės daktaras J.J. Kaškiau-
čius Lietuvių svetainėje …“ : [skelbimas]. – [Niū 
Heivenas (Kon.)] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 30 cm.

C126.
613.88(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
939

Didelės ir svarbios prakalbos! „Rengia Ameri-
kos darbininkų apšvietos draugijos 1-mas rajonas. 
Įvyks ketverge, 4 d. rugsėjo-Septem., 1924 …“ : 
[skelbimas] / rengimo komitetas. – [Klivlandas 
(Oh.)] : [Amerikos darbininkų apšvietos d-ja], 
[1924] (Cleveland, Ohio : spauda „Apšvietimo“). – 
[1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C126.

374.7(73)(=172)(049.1)
940

Didelės ir svarbios prakalbos. „Rengia L.D.S. 
135 ir A.L.D.L.D. 165 kp. Įvyks sekmadienyje 6 
dieną gegužės-May, 1934 Linden Hall […] Kal-
bės dr. J.J. Kaškiaučius sveikatos klausimu ir drg. 
S. Sasnauskienė kalbės Amerikos lietuvių darbi-
ninkų lit. d-jos klausimu …“ : [skelbimas] / ko-
misija. – [Lindenas (N. Džer.)] : [Lietuvių darbi-
ninkių susiv. Amerikoje 135 kuopa] : [Amerikos 
lietuvių darbininkų literatūros d-jos 165 kuopa], 
[1934]. – [1] p. ; 22 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
941

„Didelės ir svarbios prakalbos nedėlioje 13 d. 
sausio (January), 1935 Workers Center […] 1:30 
val. po pietų. Kalbės dr. J.J. Kaškiaučius iš Ne-
wark, N.Y. …“ : [skelbimas]. – Wilkes Barre, pa. : 
[s.n.], 1935. – [1] p. ; 22 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

942
Didelės Lietuvos laisvės paskolos prakalbos! 

„Atsibus nedėlioj, kovo-March 21 d. 1920 Moose 
Hall […] Kalbės šie žinomi mums kalbėtojai: – 
leitenantas p.J. purvis, medicinos studentas Al. M. 
Račkus ir nuo žydų – rabbi Silver bei kiti garsųs 
žydų kalbėtojai, užinteresuoti Lietuva …“ : [skel-
bimas] / Clevelando Liet. laisvės paskolos komi-
tetas. – [Klivlandas (Oh.)] : [Klivlando Lietuvos 
laisvės paskolos k-tas], [1920] (Cleveland, Ohio : 
spauda „Dirvos“). – [1] p. : vinj. ; 31 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)
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943
Dideles prakalbas! „Rengia, Lietuvos Vyčiai. 

Atsibus, panedėlij rugsėjo „September“ 23 d. 
1918 m. Knygino svetainėi […] St. Louis, Mo. 
Kalbės garsus kalbėtojas, ir Liet. visuomenės 
veikėjas! Al. M. Račkus iš „Chicago Ill.“ …“ : 
[skelbimas]. – [Sent Luisas (Misūris)] : [Lietuvos 
Vyčiai], [1918]. – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

C1.
 374.7(73)(=172)(049.1)
944

Didelės prakalbos. „Atsibus nedėlioje birželio-
June 30 d. […] Louis Hantmen salėje […] Harrison 
N.J. Kalbės visos Amerikos lietuviams gerai žino-
mas veikėjas-kalbėtojas p. Al. M. Račkus ir Chica-
gos …“ : [skelbimas] / … L. Vyčių 90 ir L.D.S. 15 
kps.. – [Harisonas (N. Džer.)] : [Lietuvos Vyčių 90 
kuopa] : [Amerikos lietuvių darbininkų s-gos 15 
kuopa], [1918] (Brooklyn, N.Y. : „Garso“ spau-
da). – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

945
Dideles prakalbos! „Atsibus petničioj, 21 d.

bir zelio-June, 1918 8ta v. vakaro Sv. Alfonso 
svetaineje. Kalbes p. A.M. Račkus …“ : [skel-
bimas] / komisija. – [Baltimorė (Mer.)] : [s.n.], 
[1918] (Baltimore, Md. : spauda A. Ramoškos). – 
[1] p. ; 24 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

946
Didelės prakalbos! „Iš dugno į A. Račkaus pra-

kalbas, kurias laikys 18 rugpiučio (August) 1918 m. 
po sumos Šv. Kazimiero svetainėje prie Wharton 
St. …“ : [skelbimas] / 13-toji L.D.S. kuopa. – [fi-
ladelfija (pen.)] : [Lietuvių darbininkų s-gos 13 
kuopa], [1918] (phila. pa. : spauda pr. Statkaus). – 
[1] p. ; 21 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

947
Didelės prakalbos. „Kalbės gerb. viešnia iš 

Lie tuvos katalikių moterų atstovė ponia fr. pik-
čilingienė trečiadienyje, lapkričio-Nov. 9 d. Šv. 
Mykolo parapijos svet. …“ : [skelbimas] / ko-
misija. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 
23 cm.

C17.
27-78-055.2(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)

948
Didelės prakalbos. „Kalbės kun. f. Kemėšis ir 

dr. K. pakštas panedėly, rugp. 20 d. […] Šv. Myko-
lo par. svet. …“ : [skelbimas] / … L.D.S. Chicagos 
apskr.. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietuvių darbi-
ninkų s-gos Čikagos a.], [1923]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

949
Didelės prakalbos. „Ketverge, 26 balandžio 

[…] Lietuvių saleje […] So. Boston, Mass. Rengia 
LSS. 60-toji kuopa. Kalbės drg. K. Bielinis …“ : 
[skelbimas] / … rengėjų komitetas. – [Bostonas 
(Mas.)] : [Lietuvių socialistų s-gos 60 kuopa], 
[1923]. – [1] p. : portr. ; 30 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

950
Didelės prakalbos. „Nedėlioje 13 d. liepos-

July 1919 Assumption Hall […] Laikys prakal-
bas garsus kalbetojas p. Aleksandra Račkus …“ : 
[skelbimas] / kun. Ig. Valančiunas. – [filadelfija 
(pen.)] : [s.n.], [1919] (phila. pa. : spauda pr. Stat-
kaus). – [1] p. ; 20 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

951
Dideles prakalbos. „p. Al. Raczkaus, kurios 

atsibus birz. 2 d. nedelios vakare, Sv. Kazimie-
ro par. svetaine …“ : [skelbimas] / … Sv. Kazi-
mero par. komitetas. – [Su Sitis (Ajova)] : [s.n.], 
[1918]. – [1] p. ; 18 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

952
Dideles prakalbos! „Rengia L. Vyčių 80-ta 

kuopa. Atsibus ketverge rugsėjo 18 d. 1919 m. 7.30 
vakare. Knygino svet. […] St. Louis, Mo. Kalbės 
visiems žinomas, garsus kalbėtojas, Al. M. Rač-
kus …“ : [skelbimas] / L. Vyčių 80 kp.. – [Sent 
Luisas (Misūris)] : [Lietuvos Vyčių 80 kuopa], 
[1919]. – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

953
Dideles prakalbos. „Rengia, vietos parapija. At-

sibus, nedėlioi rugsėjo „September“ 22 d. 1918 m. 
parapijos svetainėi […] E. St. Louis, Ill. Kalbės 
garsus kalbėtojas, ir Liet. visuomenės veikėjas! Al. 
M. Račkus iš „Chicago Ill.“ …“ : [skelbimas]. – [Ist 
Sent Luisas (Il.)] : [s.n.], [1918]. – [1] p. : vinj. ; 
22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)
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954
Dideles prakalbos. „Ruošiamos Eliz. Liet. lais-

vės svetainės bendrovės įvyks ned. gruodžio (Dec.) 
20, 1931 Lietuvių laisvės auditorijoj […] Elizabeth, 
N.J. […] Kalbes adv. f. Bagočius …“ : [skelbi-
mas] / … E.L.L.S. b-vė. – [Elizabetas (N. Džer.)] : 
[Lietuvių laisvės svetainės b-vė], [1931]. – [1] p. ; 
23 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

955
„Didelės prakalbos atsibus nedėlioj, kovo 

30 d. 1919 m. Mathia teatre […] kalbės Alexandras 
M. Račkus Loyola universiteto medicinos studen-
tas iš Chicagos … “ : [skelbimas] / … komitetas. – 
[Niujorkas] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

956
Dideles ristynės. „Su pamarginimais sporto 

švente įvyks nedelioj kovo (March) 26ta d. 1933 
Lietuvių laisvės svetainej […] Elizabeth, N.J. …“ : 
[skelbimas]. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [s.n.], 
[1933]. – [1] p. : iliustr. ; 31 cm.

C17.
796.093.41(73)(=172)(049.1)

957
Dideles ristynes ir sokiai. „pirmu kart Eliza-

beth’e sporto svente ivyks nedelioje, sausio, 8 d., 
1933 parapijos auditorijoje […] Elizabeth, N.J. 
Rengiama Šv. petro ir povylo parapijos …“ : 
[skelbimas]. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [s.n.], 
[1933]. – [1] p. : iliustr. ; 28 cm.

C17.
796.093.41(73)(=172)(049.1)

958
Dideli fėrai ir prakalbos! „Rengia Šv. Ka zi-

mie ro L.R. katalikų parapijos naudai. prasidės se-
kančiai: 1. Subatoje, 18 d. sausio, 1919 m. …“ : 
[skelbimas] / … rengėjai. – [Rasinas (Vis.)] : 
[s.n.], [1919]. – [1] p. ; 23 cm.

Šv. Kazimiero L.R. katalikų parapija: Švento 
Kazimiero lietuvių Romos katalikų parapija.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

959
Didelio džiaugsmo diena. „Lietuvių tauta gy-

vena suvirš 2000 metų …“ : [kvietimas minėti šeš-
tąsias Lietuvos nepriklausomybės metines] / cent-
ralinis iškilmių komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
394.46(73)(=172)

 323.215(474.5)

960
Didelis didelis balius. „Rengia Šv. Onos mo-

teriu draugija. Įvyks nedelioj rugsejo (Sept.) 17, 
1933 Lietuviu laisvės svet. […] Elizabeth, N.J. …“ : 
[skelbimas] / … komitetas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : 
[Šv. Onos moterų d-ja], [1933]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

27-78-055.2(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
961

Didelis didelis balius. „Rengiamas Šv. pėt-
ro ir povilo dr-jos Elizabeth’e įvyks ketvergia 
(Thanksgiving Day) tai yra lapkričio (November) 
30 d. 1933 m. Lietuvių laisvės b-vės svetaineje 
[…] Elizabeth, N.J. …“ : [skelbimas] / … rengimo 
komitetas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [Šv. petro ir 
povilo d-ja], [1933]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

27-78(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
962

Didelis inventurinis išpardavimas. „Avalinių, 
kojinių ir kaliošių magazinas Š. ir J. Levitas, pa-
nevėžys …“ : [reklama]. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1930] (panevėžys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
24 x 32 cm.

Šūkiai: Niekas neturi praleisti patogios pro-
gos. Nepaprasta pigiai!. – Gretut. antr. ir tekstas 
liet., rus..

C101.
658.8(474.5)(085.8)

963
„Didelis ir įdomus savaitraštis yra „ūkinin-

kas“ susijungęs su „Vyrų žygiais“ ir dvisavaitiniu 
priedu „Sargyba“, dabar yra įdomus ir didelis sa-
vaitraštis …“ : [periodinio leidinio reklama]. – 
[Kaunas] : [„ūkininko“ red.], [1937] (Kaune : 
E. Norkienės sp.). – [2] p. : iliustr. ; 46 cm.

prieš tekstą: ūkininkas įsteigtas Vilniuje 1918 m. 
Lietuvos vyrų jungtinis savaitraštis Vyrų žygiai.

C29; C101.
050(474.5)(085.8)

964
Didelis ir iškilmingas balius. „Rengia Eliza-

beth’o lietuviaj Laisvės svetaines b-vės naudai nede-
lioj gegužio 6 d. 1934 m. Lietuvių laisvės svetainej 
[…] Elizabeth, N.J. …“ : [skelbimas]. – [Elizabe-
tas (N. Džer.)] : [Lietuvių laisvės svetainės b-vė], 
[1934]. – [2] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

394.4(73)(=172)(049.1)
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965
Didelis ir linksmas balius. „Rengia moterys 

L. laisvės svetaines pagražinimui. Atsibus subatos 
vakare rugsejo (September) 29 d. 1934 Lietuvių 
laisvės svetaineje […] Elizabeth, N.J. …“ : [skel-
bimas] / … komitetas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : 
[s.n.], [1934]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

396(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
966

Didelis ir linksmas balius. „Rengia moteris Lie- 
 tuviu svetaines b-vės ivyks subatoi gruodžio (Dec.) 
29 d. 1934 m. Lietuviu laisvės svetaineje […] Eliza-
beth, N.J. …“ : [skelbimas] / komitetas. – [Elizabe-
tas (N. Džer.)] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

396(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
967

Didelis ir linksmas balius. „Rengia Šventos 
Onos draugyja del sesučiu ir mokyklos paremimo. 
Įvyks sekmąd. spalio (Oct.) 16, diena 1932 Švento 
Juozapo auditorijoi […] Elizabeth, N.J. …“ : [skel-
bimas] / … komitetas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : 
[Šv. Onos moterų d-ja], [1932]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

27-78(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
968

Didelis ir linksmas piknikas! „Rengia Šv. Juo-
zapo vyrų ir N.p.p. Marijos moterų draugijos, Cam-
bridge, Mass. birželio-June 16 d., 1935 Lietuvių 
palangoje (Welch’s pond) Lawrence (Methuen), 
Mass. …“ : [skelbimas] / … rengimo komisija. – 
[Keimbridžas (Mas.)] : [Šv. Juozapo d-ja] : [Ne-
kaltojo prasidėjimo panelės Marijos moterų d-ja], 
[1935]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
969

Didelis ir paskutinis sios vasaros piknikas nau-
dai Sv. Kazimiero parapijos. „Įvyks rugsejo 4 ir 5 d., 
1932 ned. ir panedel. (Labor Day) Gedemino Sodne 
Chews’ Landing N.J. …“ : [skelbimas] / rengejaj. – 
[Landingas (N. Džer.)] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 
23 cm.

C17.
27-774(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)

970
Didelis įspudingas vakaras 1000 ir 1 margu-

mynų. „Rengia L. Vyčių Chicagos apskritys sek. 
gruod.-Dec. 21 […] Lietuvių auditorijoj …“ : 
[skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvos Vyčių Či-
kagos a.], [1930] ([Čikaga (Il.)] : Capitol press). – 
[1] p. ; 48 cm.

C17.
 394.4(73)(=172)(049.1)
971

Didelis iškilmingas pikninkas. „Rengia Šv. Jur-
gio ir Šv. Kazimiero dr-jos. Atsibus nedelioj liepos 
(July) 2ra d. 1933 m. Lutvino parke ir svetainej […] 
Elizabeth, N.J. …“ : [skelbimas] / … komitetas. – 
[Elizabetas (N. Džer.)] : [Šv. Jurgio d-ja] : [Šv. Kazi-
miero d-ja], [1933]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

27-78(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
972

Didelis išpardavimas Stoffelio sodininkystėje 
Trakų gatvėje 30 persikelimo dėliai. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1929] (Kaunas : J. Kuznickio ir L. Beilio 
sp.). – [2] p. ; 32 cm.

C17.
658.8:634(474.5)

 658.8:635(474.5)
973

Didelis išvažiavimas. „Rengiamas Lietuvių mo-
terų sąjungos N.Y. ir N.J. apskričio įvyks sekmadienį 
birželio (June) 24-tą d. 1934 progress Club parke 
[…] Linden, N.J. …“ : [skelbimas] / … N.Y. ir N.J. 
rengėjos. – [Lindenas (N. Džer.)] : [s.n.], [1934]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C17.
396(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
974

Didelis kaukių balius. „1936 m. vasario 8 d. 
[…] Skautams remti draugija rengia kaukių ba-
lių …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1936] ([Bir-
žai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 86 cm.

C279.
394.4(474.5)(049.1)

975
Didelis koncertas ir šokiai visiems Chicagos 

lietuviams. „Jaunoji Birutė stato scenoj gražų muzi-
kalį veikalą (operetę) „Tauris žemaičių kunigaikš-
tis“ ned. balandžio-April 29, 1934 School Hall svet. 
(Town of Lake) …“ : [skelbimas] / Jaunoji Birutė. – 
[Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

 782.8(73)(=172)(049.1)
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976
Didelis laimejimas Lietuvos Rusijos Sovietų 

valdže ir Lietuva. „Apie tai bus vienos iš svarbiau-
sių; prakalbos. Kalbes studentas A. Račkus vie-
nas iš svarbiausių kalbėtojų Chicagoje ketverge, 
liepos 29tą, 1920 Strumil broliu svetaineje …“ : 
[skelbimas] / … L.L.p. valdyba. – [Čikaga (Il.)] : 
[Lietuvių laisvės paskolos v-ba], [1920] ([JAV] : 
Union print Shop). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)

977
Didelis lietuvių mitingas West Side. „Lietu-

viai piliečiai! Kiekvienas atsilankykite į šį mitin-
gą …“ : [skelbimas apie priešrinkiminį A.E. Smito 
kandidato į prezidentus mitingą] / Al. Smitho lie-
tuvių centralinis komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1928] ([Čikaga (Il.)] : Allied printing Trades 
Union Label Council). – [1] p. ; 31 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

323.221.28(73)(=172)(049.1)
978

Didelis, linksmas, naudingas balius. „Rengia 
Šv. Rožančiaus moterų dr-ja įvyks sekmąd. vasario 
(feb.) 12 diena 1933 Lietuviu laisves b-ves sve-
taineje […] Elizabeth, New Jersey …“ : [skelbi-
mas] / … komitetas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [Šv. 
Rožančiaus moterų d-ja], [1933]. – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas angl., liet..
C17.

27-78-055.2(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
979

Didelis masinis mitingas ir balius. „Rengia lie-
tuvių demokratų lyga Cook County subatos vak., 
spalio 27 d. Lietuvių auditorijoj …“ : [skelbimas]. – 
[Čikaga (Il.)] : [Lietuvių demokratų lyga], [1934]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C17.
329(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
980

Didelis maskaradinis balius. „Ruošiamas Šv. 
Onos moterų dr-jos įvyks ned. gruodžio-Dec. 27-
tą, 1931 Lietuvių laisvės auditorijoj […] Elizabeth, 
N.J. …“ : [skelbimas] / … komisija. – [Elizabe-
tas (N. Džer.)] : [Šv. Onos moterų d-ja], [1931]. – 
[1] p. : vinj. ; 23 cm.

C17.
27-78-055.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
981

Didelis metinis balius. „Rengia Amerikos lie-
tuvių piliečių kliubas Brighton park’e sub. lapkri-

čio-Nov. 18, 1933 K. Gramonto svet. …“ : [skel-
bimas] / … komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos 
lietuvių piliečių klubas], [1933] (Chicago, Ill. : 
spauda Bridgeporto lietuvių sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C17.
325.2:061(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
982

Didelis metinis balius. „Rengia Laisves sve-
taines b-ves naudai antradieni kovo 5ta d. 1935 m. 
Lietuvių laisvės svetainej […] Elizabeth, N.J. …“ : 
[skelbimas]. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [Lietuvių 
laisvės svetainės b-vė], [1935]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

325.2:061(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
983

Didelis metinis margučiu balius. „Rengia Šv. 
Onos moterių dr-ją. Įvyks nędelioj balandžio (Ap-
ril) 23, 1933 Lietuviu laisvės svetainej […] Eli-
zabeth, N.J. …“ : [skelbimas] / … komitetas. – 
[Elizabetas (N. Džer.)] : [Šv. Onos moterų d-ja], 
[1933]. – [2] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

27-78-055.2(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
984

Didelis pavasarinis piknikas. „Rengia A.L.R.K. 
labdaringoji sąjunga subatoj, gegužio-May 30, 1931 
Vytauto parke …“ : [skelbimas] / valdyba. – [Čikaga 
(Il.)] : [Amerikos lietuvių Romos katalikų labdarin-
goji s-ga], [1931]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
985

Didelis piknikas. „Rengia naujos Anglijos moks- 
 leivių apskritys liepos-July 23 d. 1922 Ruomuvos 
darže …“ : [skelbimas] / komitetas. – [Montelas 
(Mas.)] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
371.8(73)(=172)(049.1)

986
Didelis piknikas ir balius. „Rengiamas Šv. Ro-

žančiaus dr-jos ivyks sekmadieny rugsėjo (Sept.) 
21-mą, 1930 Šv. Juozapo auditorijoj …“ : [skel-
bimas] / … komitetas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : 
[Šv. Rožančiaus d-ja], [1930]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
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987
„Didelis piknikas Šv. Kryžiaus lietuvių para-

pijos Schenectady, N.Y. nedelioje July 15, 1934 
Wenzel parke …“ : [skelbimas] / klebonas ir pa-
rapijonai. – [Šenektadis (Niuj.)] : [s.n.], [1934]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C17.
27-774(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
988

Didelis teatras! „Motinos širdis“ keturių aktų 
drama. „Kalbės kun. I.f. Boreišis apie svarbius šių 
dienų reikalus. Rengia S.L.R.K.A. 265 kp. kovo 
29, 1936 Lietuvių svetainėje …“ / komitetas. – 
[Detroitas (Mič.)] : [Susiv. lietuvių Romos katali-
kų Amerikoje 265 kuopa], [1936] (Detroit, Mich. : 
spauda p. petreno). – [1] p. : vinj. ; 28 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

989
Didelis teatras ir balius. „Rengia Šv. Ražan-

čiaus moterų draugija sekmadienyje, spalio-Oc-
tober 20, 1929 Ivanovo svetainėje …“ : [skel-
bimas]. – [JAV] : [Šv. Rožančiaus moterų d-ja], 
[1929]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
27-78-055.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
990

Didingiausia didingiausia Velykinė progra-
ma! Emil Jannings. Nuo 27 kovo : [kino filmo 
„Aistros beprotystė“ reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932] (Kaunas : A. Bako sp.). – [4] p. : iliustr. ; 
23 cm.

prieš antr.: Kino Kapitol ir Odeon. – Dalis 
teksto rus., vok..

C101.
791.43-2(430)

991
Didis apvaiščiojimas [!], arba Konsekracija. 

„Metiniu sukaktuviu išventinimo in vyskupus, 
kun. vyskupo K.M. Žukausko …“. – [filadelfija 
(pen.)] : [„Tiesos“ leid. ir sp.], [1928]. – [2] p. : 
iliustr. ; 23 cm.

prieš antr.: „Tiesa“.
C17.

27-722.52(73)(=172)
992

„Didysis lietuviškas literatūros vakaras pir-
madienį, balandžio mėn. 23 d. Valstybės teat-
re …“ : [skelbimas] / Humanistinės kultūros sa-
vaitei ruošti komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], [1934] 
(Kaunas : S. Joselevičiaus sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C4.
821.172

 394.4(474.5)(049.1)

993
Didysis „Vienybės“ liaudies vakaras! phila-

delphijoje kovo 18 d., 1933 m. : [J. Babravičiaus 
koncerto programa]. – [filadelfija (pen.)] : [s.n.], 
[1933]. – [1] p. : portr..

Aprašyta pagal kn.: Dainininko Juozo Babra-
vičiaus odisėja / Juozas Babravičius Jr. Kaunas, 
2007, p. 77.

784
 78:061.7(73)(=172)
994

Didysis Vytautas – karalius : Maironio 4 veik. 
6 pav. tragedija, B. Dauguviečio pastatymas : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1930] 
(Kaunas : sp. „Menas“). – [2] p. ; 25 cm. – (Vals-
tybės teatras).

C17.
792.2(474.5)

995
Steponas Didrikis. „Turiu garbę pranešti, kad 

mano promocija medicinos daktaro laipsniui įgyti 
įvyksta 1937 m. birželio 5 d. 11 v. Vienos univer-
siteto didžiojoj iškilmių salėj …“ : [kvietimas]. – 
Wien : [s.n.], [1937]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
378.2(436)

996
Didziai gerb. Tamsta: „Budamas Lietuvoje 

turejau progos asmeniniai susipazinti su ruosiamu 
spaudon veikalu „Lietuvos zymesnybiu zodynas“ 
ir manoma leisti „Lietuvos enciklopedija“ …“ : 
[prašoma prisidėti prie žodyno ir enciklopedijos 
leidybos darbų]. – [JAV] : [s.n.], 1930, lapkr. 30. – 
[1] p. ; 20 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C126.

030(73)(=172)
997

Didž. gerb. … „Garbės kvietimas į Rygos 
lietuvių gimnazijos 10 m. sukakties aktą-koncertą 
1933 m. spalių mėn. 22 d. 19 val. Amatininkų salė-
je, L. Kēninu ielā 30 …“ : [kvietimas] / mokyklos 
tarybų ir mokytojų vardu direktorius. – [Ryga] : 
[Rygos lietuvių gimn.], [1933]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
373.5:061.75(474.3)(=172)

998
Didž. gerb. … „J.E. ponui Respublikos pre-

zidentui Antanui Smetonai ir Vyriausybės nariams 
dalyvaujant, maloniai kviečiu Tamstą atvykti į Dar-
bo rūmų namų atidarymo ir pašventinimo iškilmes 
š. m. gegužės mėn. 18 d…“ : [kvietimas-progra-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1940]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija.
C1.

394.481(474.5)
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999
Didž. gerb. … „Lietuvių ir amerikiečių drau-

gija Lietuvoje turi malonumo kviesti Tamstą da-
lyvauti iškiloje Nemunu garlaiviu „Vilnius“ š. m. 
liepos mėn. 4 dieną, Jungtinių Amerikos Valstybių 
164 metų nepriklausomybės sukakties proga …“ : 
[kvietimas] / draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių ir amerikiečių d-ja], [1939]. – [2] p. ; 9 x 
15 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C1.

656.6(474.5)
 323.215(73)
1000

Didž. gerb. … „Lietuvos inžinierių ir archi-
tektų draugija turi garbę kviesti Tamstą dalyvauti 
II-jo jubiliejinio Lietuvos inžinierių ir architek-
tų kongreso narių pobūvyje š. m. lapkričio mėn. 
26 d. …“ : [kvietimas] / kongresui ruošti komi-
tetas. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 11 x 
16 cm.

C17.
624:72(474.5)(06)

 394.1(474.5)
1001

Didž. gerb. „Maloniai ir jaukiai praleisit lai-
ką tik mūsų moderniškoj kavinėj „Grand-Café“, 
Laisvės al. 58 …“ : [kavinės reklama] / „Grand-
Café“. – [Kaunas] : [„Grand-Café“], [1934]. – 
[2] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
64.024(474.5)

1002
Didž. gerb. „Maloniai kviečiame atsilankyti 

į rengiamą Lietuvos nepriklausomybės 21 metų 
sukakties paminėjimą, kuris įvyks 1939 m. vasa-
rio 16 d. Švenčionių parapijos salėje …“ : [kvie-
timas-programa] / Lietuvos 21 m. neprikl. pami-
nėti Švenčionių komitetas. – [Švenčionys] : [s.n.], 
[1939]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C3.
323.215(474.5)

1003
Didž. gerb. … „Maloniai kviečiame dalyvau-

ti Veisėjuose liepos mėn. 22–23 d. įvykstančiame 
pavasarininkų kongresėly …“ : [kvietimas-pro-
grama] / rengėjai. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 
9 x 13 cm.

C279.
329.78(474.5)(06)

1004
Didž. gerb. … „Maloniai kviečiame Tamst… 

dalyvauti mūsų rajoninėj 10-ties metų nuo Telšių 
vyskupijos įsikūrimo … šventėj …“ : kvietimas / 

„pavasario“ federacijos Mažeikių rajono valdy-
ba. – [Mažeikiai] : [lietuvių katalikų jaunimo f-
jos „pavasaris“ Mažeikių r.], [1936]. – [2] p. ; 8 x 
13 cm.

C279.
329.78:061.75(474.5)

1005
Didž. gerb. „Siųsdami Tamstai susipažinti 

savaitinio iliustruoto kultūros gyvenimo žurna-
lo „Naujoji Romuva“ vieną numerį, tikimės, kad 
tamsta pamėgsite ir užsiprenumeruosite jį visiems 
metams …“ : [raginama prenumeruoti žurnalą]. – 
[Kaunas] : [„Naujosios Romuvos“ red.], [1936]. – 
[2] p. ; 34 cm.

Šūkis: Valstybinė literatūros premija – nemo-
kama dovana „Naujosios Romuvos“ prenumera-
toriams!.

C17.
070.33(474.5)

1006
Didž. gerb. … „Turime garbę kviesti Tams-

tą dalyvauti Motinos dienos iškilmėse Vilniuje š. 
m. gegužės mėn. 5 dieną …“ : [kvietimas-progra-
ma] / Vykdomasis komitetas Motinos dienai ir šei-
mos savaitei ruošti. – [Vilnius] : [s.n.], [1940]. – 
[2] p. ; 12 x 16 cm.

C1; C932.
394.268.22(474.5)

1007
Didž. gerb. „Turime garbės Tamstai prisiųsti 

193 … m. … mėn. … dienai Jūsų sąskaitos ištrau-
ką …“ / „Mūsų laikraščio“ administracija. – Kau-
nas : [„Mūsų laikraščio“ red.], [1936]. – [1] p. ; 
29 cm.

C2.
070(474.5)

1008
Didž. gerb. … „Vilkaviškio K.V.C. rajono 

valdyba š. m. balandžio mėn. 19–23 dienomis 
Vilkaviškyje seminarijos patalpose rengia kvies-
tiniams kunigams kursus-diskusines paskaitas 
šiomis temomis …“. – [Vilkaviškis] : [Katalikų 
veikimo centro Vilkaviškio r.], 1938, kovo 31. – 
[1] p. ; 35 cm.

prieš antr.: K.V.C. Vilkaviškio rajono valdy-
ba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C279.
27-78(474.5)

 374.7(474.5)
1009

Didž. gerb. kunige klebone. „Šįmet Chicagoj 
įvyks LRKSA jubiliejinis seimas, prie kurio Chi-
cagos apskritis jau pradėjo ruoštis …“ / valdyba ; 
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Seimo rengimo komisija. – [Čikaga (Il.)] : Lietu-
vių R.K. susivienijimo Amerikoje Chicago apskri-
tis, [1936]. – [1] p. ; 28 cm.

R.K.: Romos katalikai.
C17.

27-78(73)(=172)
1010

Didž. gerb. … Kvietimas. „Maloniai kviečia-
me Tamstą atvykti į L.K.J. „pavasario“ s-gos Šiau-
lių rajono valdybos rengiamą Šiauliuose 1931 m. 
rugpiūčio mėn. 15–16 d. pirmąjį vyrų kongre-
są …“ / rajono valdyba. – [Šiauliai] : [lietuvių kata-
likų jaunimo f-jos „pavasaris“ Šiaulių r.], [1931]. – 
[1] p. ; 9 x 14 cm.

C279.
329.78(474.5)(06)

1011
Didž. gerb. p. … „Būrio vadovybė maloniai 

kviečia Tamstą dalyvauti rengiamame š. m. vasa-
rio mėn. 3 d. Darbo rūmų salėje […] koncerte-ba-
liuje …“ : [kvietimas-programa] / būrio vadovy-
bė. – [Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-gos I Kauno 
rinktinės 26 tvirtovės būrys], [1940]. – [3] p. ; 9 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: L.Š.S. I Kauno rinktinės 26 tvirtovės 
šaulių būrio vadovybė.

C279.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
1012

Didž. gerb. p. … „Jau šiandien niekas nea-
bejoja, kad po D. karo gyvenimas yra atsivėręs 
nauju turiniu …“ : [dėl instituto nario mokesčio 
sumažinimo] / politinių mokslų instituto valdy-
ba. – [Kaunas] : [politinių mokslų inst.], [1940]. – 
[2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – D. karas: Didysis ka-
ras.

C2.
378(474.5)

1013
Didž. gerb. p. … „Malonėkite kas mėnuo da-

lyvauti religinėse inteligenčių valandėlėse, kurios 
yra rengiamos priešpaskutinį mėnesio sekma-
dienį …“ : [kvietimas] / Šv. Kazimiero bažn. in-
teligenčių komitetas. – [Vilnius] : [s.n.], [1931–
1934]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Inteligenčių valandėlė Šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

C101.
27-78-055.2(474.5)

1014
Didž. gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tams-

tą atsilankyti į L.K.J. „pavasario“ mergaičių s-
gos sportininkių stovyklos rengiamą laužą …“ : 
[kvietimas] / Merg. s-gos Centro valdyba. – [S.l.] : 
[lietuvių katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Mer-
gaičių s-ga], [1939]. – [3] p. : vinj. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] šūkis: Dievui ir Tėvynei.

C279.
329.78:061.7(474.5)

1015
Didž. gerb. p. … „politinių ir socialinių moks-

lų institutas mūsų tautos socialiniame, politiniame 
ir kultūriniame gyvenime yra užėmęs tam tikrą 
barą …“ : [kvietimas bendradarbiauti] / politinių 
ir socialinių mokslų institutas. – [Kaunas] : [So-
cia linių ir politinių mokslų inst.], [1935]. – [2] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378(474.5)
1016

Didž. gerb. p. … „Turime garbės kviesti 
Tamstą dalyvauti kooperatiškoje vakarienėje, kuri 
yra ruošiama Biržų apskrities kooperatyvų atstovų 
suvažiavimo proga …“ : [kvietimas] / … Koope-
ratyvų komitetas. – Biržai : [s.n.], 1939, kovo 2. – 
[1] p. ; 12 x 15 cm.

C279.
334.73(474.5)(06)

1017
Didž. gerb. p. … „Valstybės radiofonas savo 

dešimtmečio sukakties minėjimo proga maloniai 
Tamstą kviečia atsilankyti į š. m. rugsėjo mėn. 
13 d. […] ruošiamą vakarienę …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Valstybės radiofonas], [1936]. – 
[2] p. ; 12 x 19 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc.. 

C2.
 394.1(474.5)
1018

Didž. gerb. ponui … „Šiuo turiu garbės pra-
šyti Tamstą bendradarbiauti Valstybės radio fone, 
ruošiant paskaitas iš cikliaus: „Tautos sąmonės 
ugdymas“ …“. – Kaunas : [Valstybės radiofonas], 
1933, spal. [19]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: L.R. Švietimo ministerija Valsty-
bės radiofonas. – Išsp. daugin. prietaisu. – L.R.: 
Lietuvos Respublika.

C3.
654.19(474.5)



100

1019
Didž. gerb. spaudos bičiuliai ir mielos se-

sės. „Visu uolumu stokime į apaštališką spaudos 
platinimo darbą …“ : [raginama platinti laikraš-
tį „Moteris“]. – Kaunas : [„Moters“ red.], 1939, 
 lapkr. 30. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

070(474.5)
1020

Didž. gerbiam. … „Švenčionių lietuvių gim-
nazijos 15-kos metų iškilmingo paminėjimo pro-
ga 1934 m. birželio mėn. 17 d. gimnazijos sal. 
[…] pasibaigus iškilmėms, bus suruošta vakarie-
nė …“ : [kvietimas]. – [Švenčionys] : [Švenčionių 
lietuvių gimn.], [1934]. – [1] p. ; 10 x 17 cm.

C2; C101.
373.5(474.5)

 394.4(474.5)
1021

Didž. gerbiam. … „1934 m. birželio 17 d. 20 
valandą Švenčionių lietuvių gimnazijos salėje […] 
įvyks šios gimnazijos 15-kos metų sukaktuvių iš-
kilmingas paminėjimas …“ : [kvietimas]. – [Šven-
čionys] : [Švenčionių lietuvių gimn.], [1934]. – 
[2] p. ; 10 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio 
gimnazija Švenčionyse, 1919–1934.

C2; C101.
373.5(474.5)

 394.4(474.5)
1022

Didžiai gerb. … „Bažnyčios vadai popiežiai 
savo enciklikomis ragina katalikus rūpintis moks-
lu, kurs būtų persunktas krikščioniškąja dvasia ir 
drauge būtų jungiamas su krikščionišku auklėji-
mu …“ : [kvietimas tapti Mergaičių mokytojų se-
minarijai remti komiteto nariu] / ŠŠ. Širdies kon-
gr. M.M. seminarijai remti komitetas. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1923–1936]. – [1] p. ; 29 cm.

ŠŠ.: Švenčiausioji.
C1.

364.4(474.5)
1023

Didžiai gerb. „Chicagos lietuvių taryba, kaip 
Tamstoms yra žinoma, per 5 savo gyvavimo ir 
darbuotės metus yra nuveikusi bė galo didelius 
darbus Lietuvos kurybos dirvoje …“ : [šaukiamas 
susirinkimas dėl skolos padengimo] / Chicagos 
lie tuvių tarybos valdyba. – [Čikaga (Il.)] : [Čika-
gos lietuvių taryba], [1924]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Chicagos lietuvių taryba.
C2.

325.2(73)(=172)

1024
Didžiai gerb. … „… turi garbės kviesti Didž. 

Gr. … į rengiam…, kur… įvyks 193… m. … 
m. … d. … val. … Švenčionių „Ryto“ salėje …“ : 
[kvietimo-programos forma] / L.V.L. komiteto 
pre zi diu mas. – [Švenčionys] : [Lietuvos valstie-
čiai liaudininkų s-ga], [1936]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C102.
329(474.5)

 394.4(474.5)
1025

Didžiai gerb. … „Turime garbės kviesti Tams-
tą į rengiamą 1936 m. vasario 16 d. vakarą Lietu-
vos nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėms 
paminėti …“ : [kvietimas-programa] / T.V.L. ko-
miteto prezidiumas. – [Vilnius] : [Tautinis Vilniaus 
lietuvių k-tas], [1936]. – [1] p. ; 12 x 16 cm.

C2; C101.
323.215(474.5)

1026
Didžiai gerb. … „Turime garbės kviesti Tams-

tą į ruošiamą 1934 m. vasario 16 d. vakarą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėms pami-
nėti …“ : [kvietimas-programa] / L.V.L. komiteto 
prezidiumas. – [Vilnius] : [Laikinasis Vilniaus lie-
tuvių k-tas], [1934]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
323.215(474.5)

1027
Didžiai gerb. … „Turime garbės kviesti Tams-

tą į ruošiamą 1931 m. vasario 16 d. vakarą Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėms pami-
nėti …“ : [kvietimas-]programa / L.V.L. komiteto 
prezidiumas. – [Vilnius] : [Laikinasis Vilniaus lie-
tuvių k-tas], [1931]. – [1] p. ; 12 x 17 cm.

C102.
323.215(474.5)

1028
Didžiai gerb. … „Turime garbės kviesti Tams-

tą su šeimyną į lietuvių amatininkų vakarą, kuris 
įvyks š. m. gegužės mėn. 5 d. „Apollo“ salėje …“ : 
[kvietimas] / rengėjai. – [Vilnius] : [s.n.], [1933]. – 
[1] p. ; 6 x 12 cm.

C2.
334.71:061(474.5)

 394.4(474.5)
1029

Didžiai gerb. … „Turiu garbės kviesti Tamstą 
dalyvauti mano į vyskupus konsekracijos iškilmė-
se, kurios įvyks gegužio m. 19 d. Kauno arkika-
tedroje-bazilikoje …“ : [Vincento Brizgio kvieti-
mas]. – Vilkaviškis : [s.n.], 1940, geg. 1. – [1] p. ; 
10 x 16 cm.

C3.
27-722.52(474.5)
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1030
Didžiai gerb. daktare:– „1. Meldžiu rasti 

Konstituciją Amerikos lietuvių daktarų draugijos, 
kurią malonėsite atydžiai perskaityti …“ : [ragina-
ma prenumeruoti žurnalą „Medicina“]. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
070(73)(=172)

1031
Didžiai gerb. klebone:– „A.L.R.K. federacija 

kreipiasi į Tamstą svarbiu Amerikos lietuvių ka-
talikų visuomenės reikalu …“ : [prašymas padėti 
organizuoti katalikų akcijos savaitę] / Amerikos 
lietuvių R.K. federacija. – [Čikaga (Il.)] : [Ame-
rikos lietuvių Romos katalikų f-ja], 1938, kovo 
12. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Lithuanian R.C. federation of Ame-
rica […] Chicago, Illinois. 

C17.
272(73)(=172)

1032
Didžiai gerb. konfratrai! „Kadangi gerb. ku-

nigai daugiausia prisideda prie katalikiškos spau-
dos platinimo, šiuo tėvai jėzuitai maloniai prašo 
paremti vieną labai kilnų darbą …“ : [prašoma 
tapti „Žvaigždės“ žurnalo prenumeratos platin-
toju]. – [Kaunas] : [„Žvaigždės“ red.], [1927]. – 
[2] p. ; 30 cm.

C2.
070.33(474.5)

1033
Didžiai gerb. kun. klebone:– „Šiuo kreipia-

mės į Tamstą labai aktualiu klausimu …“ : [ra-
ginimas Lietuvių Romos katalikų susivienijimo 
Amerikoje 50 metų sukaktuvių proga pritraukti 
naujus narius]. – [JAV] : Lithuanian R.C. Alliance 
of America, 1936, saus. 29. – [1] p. ; 28 cm.

C1.
27-78(73)(=172)

1034
Didžiai gerb. p. … „Lietuviškos enciklopedi-

jos“ reikalams aptarti ir pirmojo sąsiuvinio pasiro-
dymu pasidžiaugti, „Lietuviškos enciklopedijos“ 
redakcija ir leidėjai maloniai prašo …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [„Lietuviškosios enciklopedi-
jos“ red.], [1931]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
394.4(474.5)

1035
Didžiai gerb. p. … „Maloniai kviečiame Jus 

atsilankyti į Lietuvos pasiaukojimo šventės minė-
jimą, kuris bus šių metų birželio 26 d. lygiai 16 
val. V.D. Karo muziejaus salėje …“ : [kvietimas-
programa] / … šventei rengti komitetas. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1937–1939]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

V.D.: Vytautas Didysis.
C1.

27(474.5)
1036

Didžiai gerb. p. … „Mūsų teatro“ artistai ma-
loniai prašo Tamstą atsilankyti į Z. Arlauskaitės 
jubiliejinį spektaklį […] „Mūsų Didenybė Nastu-
lė“ …“ : [kvietimas] / „Mūsų teatro“ artistai. – Kau-
nas : [„Mūsų teatras“], 1928. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
792.2(474.5)

1037
Didžiai gerb. p. … „pirmojo „Lietuviškosios 

enciklopedijos“ tomo pasirodymo proga „Liet. en-
ciklopedijos“ redakcija ir leidėjai maloniai prašo 
Tamstą š.m. balandžio 28 d., penktadienį, 5 val. 
p. p. atsilankyti redakcijos ir leidėjų ruošiamon 
arbatėlėn Ateitininkų salėj …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [„Lietuviškosios enciklopedijos“ red.], 
[1933]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1; C2.
394.4(474.5)

1038
Didžiai gerb. p. … „Savo ir Vilniaus rinktinės 

karininkų vardu kviečiu Tamstą atsilankyti į Naujų-
jų metų sutikimo pokylį Vilniaus įgulos karininkų 
ramovėje …“ : [kvietimas] / Vilniaus rinktinės va-
das. – [Vilnius] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 11 x 20 cm.

C2.
355.332(474.5)

 793.2
1039

Didžiai gerb. p. … „Šiais 1938-siais metais, 
Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečio jubi-
liejaus proga, Valstybės radiofonas […] yra numa-
tęs nuo šių metų vasario 16 dienos įvesti kasdieną 
po 20 minučių nuolatinį programos numerį „Lie-
tuva po 20-ies metų“ …“ : [kviečiama dalyvauti 
radijo laidoje]. – [Kaunas] : [Valstybės radiofo-
nas], [1938]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

654.19(474.5)
1040

Didžiai gerb. p. … „Šiaulių valstybinės gim-
nazijos 75 metų Jubiliejaus komiteto vardu turiu 
garbės maloniai kviesti Didžiai Gerb. Tamstą š. m. 
spalių mėn. 3 dieną į gimnazijos 75 metų jubilie-
jaus iškilmes …“ : [kvietimas-programa] / Šiaulių 
valstyb. gimnazijos direkt. V. Šliageris. – Šiauliai : 
[s.n.], 1926, rugs. 15 (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – 
[1] p. ; 11 x 14 cm.

C2.
373.5:061.75(474.5)
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1041
Didžiai gerb. p. … „Trečio lietuviškosios en-

ciklopedijos tomo išleidimo proga Liet. enciklo-
pedijos redakcija ir leidėjas maloniai prašo Tamstą 
1935 m. balandžio 14 d., sekmadienį 5 val. p. p. 
atsilankyti redakcijos ir leidėjo ruošiamon arbatė-
lėn …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [b-vė „Spaudos 
fondas“], [1935]. – [1] p. ; 12 x 18 cm.

C102.
394.4(474.5)

1042
Didžiai gerb. p. … „1940 m. kovo 2 ir 3 d. 

Kaune ir Vilniuje bus Šaulių sąjungos rinktinių 
atstovų susirinkimas …“ : [kvietimas-programa] / 
Šaulių sąjungos vadas. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – 
[3] p. : vinj. ; 10 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] vinj. ir užrašas: Šaulių sąjungos rink-
tinių atstovų susirinkimas Kaune-Vilniuje.

C1.
356.161:061(474.5)(06)

1043
Didžiai gerb. pone. „Mūsų b-vė atidarydamą 

centrinį skyrių Laisvės al. ir Vytauto pr. kampas, 
turi garbę pranešti, kad gautas didelis kiekis įvai-
riausių plaunamų ir paprastų sienoms apmuša-
lų …“ : [reklaminė atvirutė] / akc. b-vė „D. Jurjo-
nas ir kiti“ …. – [Kaunas] : [akc. b-vė „D. Jurjonas 
ir kiti“], [1939]. – [2] p. : iliustr. ; 11 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C103.
745.541(474.5)(085.8)

1044
Didžiai gerb. ponui … „Sintautų šaulių būrys, 

organizacijos ir visuomenė pasiryžo pastatyti za-
navykų poetui pranui Vaičaičiui paminklą Sintau-
tuose …“ : [raginama aukomis paremti paminklo 
statybą]. – Sintautai [Šakių a.] : [Lietuvos šaulių 
s-gos Sintautų šaulių būrys], 1936, lapkr. 25. – 
[1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

356.161:061(474.5)
 364.4(474.5)
1045

Didžiai gerb. Tamista. „praeitą vasarą buda-
mas Lietuvoje, turėjau progos asmeniniai susipa-
žyti su asmenimis, kurie ruošia spaudon „Lietuvos 
žymesnybių žodyną“ ir renka medžiagą „Lietuvos 
enciklopedijai“ … “ : [prašoma prisidėti prie žo-
dyno ir enciklopedijos leidybos darbų]. – pitts-
burgh, pa. : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 30 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C126.

030(73)(=172)
1046

Didžiai gerb. Tamsta:- „Be abejo, jau girdėjo-
te, kad del nederliaus Šiaurės Lietuva badą kenčia. 
Mums tenka rimtai tuo susirupinti, šelpiant bado 
paliestuosius savo brolius Lietuvoje …“ : [kvieti-
mas] / laikinoji Lietuvai šelpti komiteto valdyba. – 
[Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietuvių Romos katalikų 
f-jos Čikagos a.], 1929, bal. 10. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Amerikos L.R.K. federacijos Chi-
cagos apskritys …. 

C17.
364.4(73)(=172)

1047
Didžiai gerb. Tamsta, – „prie Jusų kreipiamės 

šiandie labai svarbiu reikalu …“ : [prašoma mate-
rialiai paremti kolegijos statybą]. – [Čikaga (Il.)] : 
[Marijonų kolegijos rėmėjų centras], [1924]. – 
[1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Draugas publishing Company […] 
Marijonų kolegijos remėjų centras.

C17.
364.044.64(73)(=172)

 378.6:272(73)(=172)
1048

Didžiai gerb. Tamsta, – „prie Jusų kreipiamės 
šiandie labai svarbiu reikalu …“ : [prašoma mate-
rialiai paremti kolegijos statybą]. – [Čikaga (Il.)] : 
[Marijonų kolegijos rėmėjų centras], [1924]. – 
[1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Marijonų kolegijos remėjų cent ras.
C17.

364.044.64(73)(=172)
 378.6:27(73)(=172)
1049

Didžiai Gerb. Tamsta:- „Šv. Kazimiero kapi-
nyne ilsisi keletas Marijonų kongregacijos narių. 
Jų tarpe d. g. kun. feliksas Kudirka … : [raginama 
aukoti paminklo statymui] / … paminklo statymo 
komisija. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1932]. – [1] p. : 
portr. ; 28 cm.

prieš antr.: A. A. tėvo felikso Kudirkos pamin-
klo statymo fondas. – A. A.: Amžinąjį atilsį. – D. g.: 
Didžiai gerbiamas.

C17.
718(73)(=172)

 27-722.53(73)(=172)(092)
1050

Didžiai gerb. Tamstos. „Velykų rytą, kiekvie-
nas sutikęs savo kaimyną bei pažystamą, sako 
linksmiu veidu: „Linksmių Šventų Velykų“ …“ : 
[sveikinimas]. – [pitsbergas (pen.)] : [s.n.], [1926–
1940] (Made in USA). – [1] p. : iliustr. ; 28 cm.
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prieš antr.: Rev. J.V. Skripkus St. francis Con-
vent …. – Išsp. daugin. prietaisu.

C1.
27-565.6(73)(=172)(089.7)

1051
Didžiai gerb. „Žinijos“ b-vės nariui … Didžiai 

gerb… „Nors dar tik penktus metus tegyvuodama 
„Žinijos“ b-vė, tačiau jau per tą laiką suskubo iš-
leisti 27-ias visiškai geras ir naudingas knygas …“ : 
[prašoma pateikti apylinkės inteligentų, kurie galė-
tų prisidėti prie bendrovės, adresus] / … „Žinijos“ 
b-vė, Dotnuvoje. – [Dotnuva] : [„Žinijos“ b-vė], 
[1930]. – [1] p. ; 26 cm.

C2.
655.5(474.5)

1052
Didžiai gerbemieji! „Lenkams antru atvėju už-

puolus ant Lietuvos, numireliai ir tie sujudo …“ : 
[dėl materialinės paramos rinkimo Lietuvos valsty-
bei] / Lietuvos misijos informacijų biuras. – [Niu-
jorkas] : [Lietuvos laisvės misijos Informacijos biu-
ras], 1920, lapkr. 3. – [3] lap. ; 36 cm.

prieš antr.: L.L. paskolos stoties valdybai. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C17.
364.4(73)(=172)

1053
Didžiai gerbiam. … „Laikinasis Vilniaus lie-

tuvių komitetas turi garbės kviesti Tamstą malo-
nėti dalyvauti Lietuvos nepriklausomybės paskel-
bimo sukaktuvių minėjime, kuris įvyks 1930 m. 
vasario 16 dieną 8 val. …“ : [kvietimas] / prezi-
diumas. – [Vilnius] : [Laikinasis Vilniaus lietuvių 
k-tas], [1930]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C2; C102.
323.215(474.5)

1054
Didžiai gerbiam. … „Maloniai kviečiame 

Tamstą dalyvauti L.K.J. „pavasaris“ federacijos 
Šiaulių rajono konferencijoje …“ / rajono valdy-
ba. – [Šiauliai] : [lietuvių katalikų jaunimo  f-jos 
„pavasaris“ Šiaulių r.], [1935]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C279.
329.78(474.5)(06)

1055
Didžiai gerbiam… „Maloniai kviečiame Tams-

tą 1940 m. gegužės m. 26 dieną dalyvauti 20-čio 
sukaktyje Steigiamojo Seimo sušaukimui ir jo dar-
bams paminėti …“ : [kvietimas-programa] / Stei-
giamojo Seimo 20 m. sukakčiai minėti komitetas. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1940]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
328:061.75(474.5)

1056
Didžiai gerbiama … „Maloniai kviečiame at-

silankyti į rengiamą skautų laužą 1935 m. rugpiūčio 
14 d. Kauno pilies aikštėje …“ : [kvietimas] / Draugi-
ja užsienio lietuviams remti ir Vyriausias skautų šta-
bas. – [Kaunas] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
329.78(474.5)

 394.4(474.5)
1057

„Didžiai gerbiamą prelatą garbingo jubiliejaus 
proga sveikiname, prašydami Aukščiausio laiky-
ti Tamstą mūsų vadovu ilgai ir ištvermingai! …“ : 
[sveikinimas A. Dambrauskui] / Šviesos spaustuvės 
tarnautojai ir darbininkai. – Kaune : [„Šviesos“ sp.], 
1935, rugpj. 27. – [2] p. ; 12 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Didžiai gerbiamam prel. A. Dam-
brauskui.

C3.
27-722.53(474.5)(092)(089.7)

1058
„Didžiai gerbiama (s) skaitytoja (u), kitėjant 

mūsų visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo sąly-
goms ir atsirandant vis naujų skaitytojų …“ : [krei-
pimasis į skaitytojus su anketa] / „Židinio“ redakcija 
ir administracija. – Kaunas : [„Židinio“ red.], 1936, 
gruod. 1 (Kaunas : „Šviesos“ sp.). – [4] p. ; 34 cm.

C1; C17.
050(474.5)(049.5)

1059
Didžiai gerbiama … Tamsta, „Garbingasis 

kunigas Jonas Bosko […] atliko didelę jam Die-
vo skirtą misiją …“ : [prašoma aukomis paremti 
Saleziečių veikimo centrą]. – [Turinas] : [s.n.], 
[1927]. – [1] p. ; 22 cm.

C29.
27-78

 364.4(474.5)
1060

Didžiai gerbiamajam … „Š. m. birželio mėn. 
3 d. Vilkijoj Kauno apskrities tautiškosios organi-
zacijos ruošia ūkininkijos tautinės vienybės šven-
tę …“ : [kvietimas-programa] / šventei ruošti komi-
tetas. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
1061

Didžiai gerbiamajam Tėvui provincijaliui. pa-
dėka. „Mes katalikiškas jaunimas, susirinkęs š/m. 
gruodžio mėn. 26 d. į Ramovės atidarymą, nuošir-
džiai dėkojame Tamstai už suteiktą mums patal-
pą …“. – Kretinga : [s.n.], 1937. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

27-78-053.2(474.5)
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1062
Didžiai gerbiamam abonentui Nr. … p. … 

„Šiuo pranešu, kad eilinė abonento knyga, tomas 
IV – „pabėgimas ir vijimasis“ baigta spausdinti 
ir ruošiama siuntimui abonentams …“ / ... V. Bu-
tleris. – [Kaunas] : Vlado Butlerio leidinys, 1938, 
liep. 30. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: „Gyvenimo mokykla“.
C2.

655.4(474.5)
1063

Didžiai gerbiamam klebonui … „Siųsdami 
Tamstai Vilniaus maldos paveikslėlį, maloniai 
prašome, kiek leis vietos aplinkybės, įvesti šios 
maldos skaitymą ir Vilniaus suplikacijų punkto 
giedojimą Tamstos parapijos bažnyčioje“. – [Kau-
nas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], [1927]. – [1] p. ; 
17 x 22 cm.

Šūkis: Vaduokime pavergtą Vilnių!.
C2.

329.71(474.5)
1064

Didžiai gerbiamam p. … „Jau buvo spaudoje 
rašyta, kad prie Lietuvių rašytojų draugijos pra-
ėjusiais metais įsteigtas Literatūros fondas …“ : 
[prašoma prisidėti pinigine parama prie Literatū-
ros fondo]. – [Kaunas] : [Lietuvių rašytojų d-jos 
Literatūros fondas], [1938]. – [1] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Lietuvių rašytojų draugija. Litera-
tūros fondas ….

C101.
364.4(474.5)

1065
Didžiai gerbiamam p. … „Kauno komitetas 

Vilniaus krašto badaujantiems šelpti siunčia Tams-
tai savo atsišaukimą ir prašo paveikti savo įstaigos 
tarnautojus, kad jie apsidėtų tam tikru nuošimčiu 
Vilniaus krašto badaujančių naudai …“ / Kauno 
komiteto Vilniaus krašto badaujantiems šelpti …. – 
[Kaunas] : [Kauno m. k-tas Vilniaus krašto badau-
jantiems šelpti], [1934]. – [1] p. ; 27 cm.

C279.
327(474.5:438)

 364.4(474.5)
1066

Didžiai gerbiamam … Vilniuje. „praėjusiais 
me tais susikurusi Tėvynės sąjunga paveldėjo iš 
Vil niaus vadavimo sąjungos mintį ir troškimą siek-
ti tautos stiprėjimo …“ : [kvietimas dalyvauti su-
sipažinimo pietuose]. – Vilnius : [Tėvynės s-ga], 
[1940]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)
 394.1(474.5)

1067
Didžiai gerbiamam žydų pradžios mokyklos 

vedėjui. „Švietimo ministerija 1927 m. lapkričio 
12 d. raštu Nr. 16190 leido įvesti paskaitas apie pa-
vergtą mūsų sostinę Vilnių bei jo vadavimą …“ / 
Vilniui vaduoti sąjungos vykdomasis komitetas. – 
Kaunas : [Vilniaus vadavimo s-ga], 1927 gruod. 
25. – [2] p. ; 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš. – Šūkis: Va-
duokime pavergtą sostinę Vilnių!.

C2.
329.71(474.5)(=411.16)

1068
Didžiai gerbiamas, „1934 m. rugjūčio 12 d. 

mirė grižęs iš bolševikų kalėjimų kunigas Juo-
zapas Kazakevičius ir  palaidotas Kauno kapinė-
se …“ : [prašoma aukoti kryžiaus-paminklo pasta-
tymui] / paminklo statymo komitetas. – Kaunas : 
[s.n.], 1935, geg. 31. – [1] p. ; 19 cm.

C3.
27-722.53(474.5)(092)

364.4(474.5)
1069

Didžiai gerbiamas Daktare! „Vargiai atsiras 
Lietuvoj kitas valstybės vyras ir visuomenės veikė-
jas, kurs taip, kaip Tamsta, būtų atidavęs visą savo 
gyvenimą tarnybai viešajam labui, nieko sau ne-
reikalaudamas …“ : [sveikinimas K. Griniui var do 
dienos proga] / redakcijos ir administracijos: „Lie-
tuvos žinių“, „L. ūkininko“, „Jaunimo“, „Mokslei-
vių varpų“, „Varpo“ b-vės bendradarbiai, L. vals-
tiečių s-gos C. komitetas, studentų ir moksleivių 
„Varpo“ dr-jos. – [Kaunas] : [s.n.], [1928]. – [3] p. ; 
11 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Drui K. Griniui 1928 III 4.

C1.
008(474.5)(092)(089.7)

1070
Didžiai gerbiamas Jubiliate. „Sunkiausios prie-

spaudos ir rusifikacijos metais dar gimnazistu be-
būdamas Tu jau ėmeisi žadinti lietuviškąją dvasią 
mokinių tarpe …“ : [Lietuvos atgimimo draugijos 
padėka Jonui Gediminui Beržanskiui-Klausučiui]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos atgimimo d-ja], 1932, rugs. 
7. – [3] p. ; 32 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: J.E. šviesiausiam kunigaikščiui Jonui 
Gediminui-Beržanskiui-Klausučiui Kaune. – J.E.: 
Jo Ekscelencija.

C1.
008(474.5)(092)

1071
Didžiai gerbiamas kun. klebone. „Lietuvos ka-

talikiškajai inteligentijai, atvedus lietuvių tautą į ne-
priklausomybę ir kultūros kelią, reikia rūpintis, kad 
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tos pastangos nenueitų niekais …“ : [prašoma padėti 
rinkti aukas ateitininkų namų statybai] / Ateitininkų 
namams statyti komitetas. – Kaunas : [s.n.], 1926, 
rugpj. 6. – [1] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

364.044.64(474.5)
 329.78(474.5)
1072

Didžiai gerbiamas kunige klebone. „Ne aukos 
prašydami, ne įkyrėti norėdami turime drąsos ir 
pasitikėjimo kreipdamies į kunigą kleboną ganyto-
ją …“ : [kviečiama paremti „pavasario“ žurnalą]. – 
Kaunas : [„pavasario“ red.], 1927, bal. 10. – [1] p. ; 
25 cm.

C279.
364.044.64(474.5)

 070(474.5)
1073

Didžiai gerbiamas kunige klebone. „Šv. Elz-
bietos seserų kongregacija kreipiasi į Tamstą su 
prašymu …“ : [prašoma surengti rinkliavą vienuo-
lyno įrengimui Lietuvoje] / vyresnioji sesuo M. Ka-
zimiera. – Kaunas : [s.n.], 1940, birž. 5. – [1] p. ; 
30 cm.

C279.
364.4(474.5)

1074
Didžiai gerbiamas pone. „Artėja Vytauto Di-

džiojo jubiliejaus metai …“ : [visuomenės veikėjų 
prašoma pateikti idėjų dėl Vytauto Didžiojo jubi-
liejaus šventimo]. – [Kaunas] : [„Židinio“ red.], 
[1929]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: „Židinys“ literatūros, mokslo, vi-
suomenės ir akademiško gyvenimo mėnesinis žur-
nalas. Eina nuo 1924 metų kas mėnuo sąsiuviniais 
po 80–112 p.. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
050(474.5)

1075
Didžiai gerbiamas pone! „Šiuo raštu drįstame 

aplankyti Jūsų namus ir priminti, kad š. m. sausio 
mėn. 28 dieną Šiauliuose, mergaičių gimnazijos 
salėje, atidaroma kilnojamoji foto nuotraukų par-
oda …“. – [Šiauliai] : [Lietuvių tautai populiari-
zuoti d-ja „putpelė“], 1933, saus. 11 (Šiauliai : sp. 
„Titnagas“). – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Lietuvių tautai populiarizuoti drau-
gija „putpelė“.

C2.
77(474.5)(064)

1076
Didžiai gerbiamas pone! „Vilniaus žydų ben-

druomenė turi garbę kviesti Tamstą atsilankyti į 

rengiamą Lietuvos Nepriklausomybės 22 sukak-
tuvėms paminėti akademiją, kuri įvyks 1940 m. 
vasario 15 d. 20 valandą, Vilniaus miesto salėje 
„Milda“ …“ : [kvietimas]. – [Vilnius] : [s.n.], 
[1940]. – [1] p..

Aprašyta pagal kn.: Legenda apie praną Žiž-
marą. Vilnius, 2007, p. 154. – Šūkis: Tegyvuoja Ne-
priklausoma Lietuva su senąja sostine – Vilnium!.

061.2(474.5)(=411.16)
 323.215(474.5)
1077

Didžiai gerbiamas Tamsta! „Katalikiškosios 
šviesuomenės kaip centre, taip ir provincijoje 
truksta …“ : [prašoma materialiai paremti stei-
giamą studentų bendrabutį ir valgyklą]. – [Kau-
nas] : [Katalikų veikimo centras], [1923]. – [1] p. ; 
29 cm.

prieš antr.: L.K.V. centras.
C2.

364.4(474.5)
1078

Didžiai gerbiamas Tamsta! „Lietuvių studen-
tų korporaciaj [!] „Neo-Lithuania“ savo namams 
baigti statyti Kaune, ruošia viešą rinkliavą visoje 
Lietuvoje …“. – Raseiniai : [s.n.], 1927, bal. 6. – 
[2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

364.044.64(474.5)
 378.18(474.5)
1079

Didžiai gerbiamas Tamsta! „pažangioji Lie-
tuvos inteligentija stovi prieš didžia misiją – lai-
mėti šiandien vykstančioj žūtbūtinėj idejų kovoj ir 
sukurti kraštui šviesią ateitį …“ : [kviečiama ma-
terialiai paremti Lietuvos jaunimo sąjungos Jau-
nimietiškos literatūros fondą] / Liet. jaun.  s-gos 
Centro valdyba. – Kaunas : Lietuvos jaunimo są-
jungos Centro valdyba, 1936, saus. 20. – [2] p. ; 
32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

364.044.64(474.5)
 329.78(474.5)
1080

Didžiai gerbiamas Tamsta! „Socialinių ir po-
litinių mokslų instituto valdyba š. m. balandžio 15 
dienos posėdyje nutarė kviesti Tamstą įstoti Insti-
tutan nariu …“ / Socialinių ir politinių mokslų ins-
tituto valdyba. – [Kaunas] : [Socialinių ir politinių 
mokslų inst.], [1940]. – [1] p. ; 17 x 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.6(474.5)
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1081
Didžiai gerbiamas Tamsta! „Studentų „Var-

po“ draugija leidžia aukštesniųjų ir kitų moky-
klų mokiniams skiriamą žurnalą „Moksleivių 
varpus“ …“ : [raginama prenumeruoti žurnalą] / 
„Moksleivių varpų“ redakcija ir administracija. – 
[Kaunas] : [„Moksleivių varpų“ red.], [1939]. – 
[2] p. ; 34 cm.

C17.
050(474.5)

1082
Didžiai gerbiamas Tamsta! „Šiemet, švęsda-

ma savo nepriklausomybės dešimtmečio sukak-
tuves, mūsų tauta, lyg nejučiomis, atsiekė vieną 
didelį kultūrinį laimėjimą …“ : [prašymas tapti 
„Mūsų rytojaus“ laikraščio prenumeratos platinto-
ju] / „Mūsų rytojaus“ redakcija ir administracija. – 
[Kaunas] : [„Mūsų rytojaus“ red.], 1928. – [4] p. ; 
34 cm.

C2.
070.33(474.5)

1083
Didžiai gerbiamas Tamsta. „Šių metų kovo 

mėn. 29 dieną (Velykų antrą dieną) 19 val. pa-
nevėžio miesto prad. mokykloje Nr. 3 […] L.T.J. 
„Jaunosios Lietuvos“ s-gos panevėžio II rajono 
miesto reprezitacinis [!] (naujai įsteigtas) skyrius 
rengia linksmą vakarą …“. – [panevėžys] : [lietu-
vių tautinės jaunuomenės s-gos „Jaunoji Lietuva“ 
panevėžio II rajonas], [1937]. – [1] p. ; 15 cm.

Šūkis: Tautai jaunąsias jėgas.
C279.

329.78(474.5)(049.1)
1084

Didžiai gerbiamas Tamsta! „1. Šių metų vasa-
rio m. 24 d. perėmiau redaguoti ir leisti savaitraštį 
„Iliustruotas pasaulis“ …“ : [prašoma prisidėti pa-
jininku prie bendrovės „Naujas pasaulis“]. – [Kau-
nas] : [b-vė „Naujas pasaulis“], [1938]. – [1] p. ; 
29 cm.

prieš antr.: Naujas pasaulis.
C2.

334.72(474.5)
1085

Didžiai gerbiamas Tamsta! „Šiuo momentu, 
kuomet eina atkakli kova tarp pažangiosios ir kle-
rikalinės visuomenės, kuomet mums valstiečiams 
liaudininkams […] reikalinga morali ir materialė 
parama …“ : [dėl nario mokesčio]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos valstiečių liaudininkų s-ga], [1930]. – 
[1] p. ; 29 cm.

C2.
329(474.5)

1086
Didžiai gerbiamas tautieti! „praėjusį gruodžio 

mėnesį suėjo penkiolika metų nuo pirmojo kuklaus 
„Židinio“ numerio pasirodymo …“ : [siunčiamas 
jubiliejinis žurnalo numeris]. – Kaunas : [„Židi-
nio“ red.], [1940]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Literatūros, mokslo, visuomenės ir 
akademinio gyvenimo iliustruotas žurnalas „Židi-
nys“. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
050(474.5)

1087
Didžiai gerbiamas tautieti! „Šaulių s-gos ide o-

logija yra šiandien aiški jau plačiai visuomenei …“ : 
[prašoma aukomis paremti šaulių namų Sedoje sta-
tybą]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 364.4(474.5)
1088

Didžiai gerbiamasai kunige … „Tamstai, be 
abejo, gerai yra žinoma, kad pastarais laikais blogi 
raštai, niekiną tikybą, bažnyčią, dorą, pradeda ypa-
tingai sparčiai platintis Lietuvoje …“ : [raginamas 
stoti į Šv. Kazimiero draugiją ir įsigyti jos spau-
dos]. – [Kaunas] : [Šv. Kazimiero d-ja], [1924]. – 
[1] p. ; 22 cm.

C1.
27-78(474.5)

1089
Didžiai gerbiamasis! „Daug kas nusiskundžia, 

kad užsiprenumeruojant bet kurį laikraštį reikia su-
gaišti daug laiko …“ : [dėl „Mūsų Vilniaus“ prenu-
meratos] / … Vilniaus vadavimo sąjunga, „Mūsų 
Vilniaus“ leidėjas. – Kaunas : [Vilniaus vadavimo 
s-ga], 1936, lapkr. 29. – [2] p. ; 27 cm.

p. [2] užrašas: Įteikiamas buto šeimininkui. 
Spausdinys. „Mūsų Vilniaus“ administracijai.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
1090

Didžiai gerbiamasis. „fiziškas auklėjimas“ 
iliustruotas kūno kultūros žurnalas nuo 1938 m. 
pradžios eina kas mėnuo …“. – [Kaunas] : [„fiziško 
auklėjimo“ red.], [1938] ([Kaunas] : „Sp[indulio]“ 
b-vė). – [1] p. ; 24 cm.

C279.
070(474.5)

1091
Didžiai gerbiamasis. „Jaučiame malonią par-

eigą pranešti Tamstai, senam ir giliai brangina-
mam „Kultūros“ bendradarbiui, kad š. m. lapkričio 
mėnesį sukanka 15-ka metų kaip eina „Kultūros“ 
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žurnalas …“ : [dėl sukaktuvinio žurnalo numerio 
išleidimo] / „Kultūros“ redakcija. – [Kaunas] : 
[„Kultūros“ red.], 1938, spal. 21. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Kultūra mėnesinis mokslo, visuo-
menės ir literatūros žurnalas.

C2.
070(474.5)

1092
Didžiai gerbiamasis kunige klebone! „Ateiti-

ninkų susišelpimo fondas […] visose Lietuvos 
bažnyčiose rengia rinkliavą neturtingos katali-
kiškosios moksleivijos ir studentijos naudai …“ : 
[prašymas surengti aukų rinkimą]. – [Kaunas] : 
[Ateitininkų susišelpimo fondas], [1927]. – [1] p. ; 
34  cm.

prieš antr.: Klebonui kun. ….
C2.

364.044.64(474.5)
1093

Didžiai gerbiamasis pone, „Židinio“ 1940 me-
tų pirmąjį numerį siunčiame daugumai senųjų mūsų 
bičiulių …“ : [dėl prenumeratos] / „Židinio“ redak-
cija ir administracija. – Kaunas : [„Židinio“ red.], 
1940, vas. 1. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C1.
070.33(474.5)

1094
Didžiai gerbiamieji Tėveliai! „Mūsų besimo-

kančių gimnazijose vaikų švietimo būklės aktua-
lumas verčia tėvų komitetus gyvai susirūpinti ir 
ieškoti būdų reikalingiesiems padėti …“ : [apie 
vakarą, skirtą neturtingiems moksleiviams remti] / 
Tėvų komitetų vakaro ir loterijos rengimo komisi-
ja. – Šiauliai : [s.n.], 1937, spal. 21 (Šiauliai : sp. 
„Titnagas“). – [1] p. ; 34 cm.

C104.
364.044.64:371(474.5)

1095
Didžiai gerbiamiems gimnazijų ir progimnazi-

jų p. p. direktoriams. „Turime garbę painformuoti 
Tamstas, kad […] Spaudos fondas yra atspausdinęs 
visas Švietimo ministerijos nustatytų išgrafavimo 
formų knygas ir apyskaitinius blankus …“ / kooper. 
b-vė „Spaudos fondas“. – [Kaunas] : [b-vė „Spau-
dos fondas“], [1939]. – [1] p. : iliustr. ; 30 cm.

prieš antr.: Kooperacijos bendrovė Spaudos 
fondas ….

C1.
655.4(474.5)

1096
Didžiai gerbiamiems Vilniaus vadavimo są-

jungos Kauno Vytauto Didžiojo skyriaus nariams. 
„prašome, kad š. m. spalių mėn. 7 dieną, penkta-
dienį, 19 valandą, VVS Centro komiteto būstinėje 
[…] šaukiamas skyriaus narių visuotinis susirin-

kimas …“ : [pranešimas-darbotvarkė] / skyriaus 
komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos 
Kauno Vytauto Didžiojo sk.], [1932]. – [1] p. ; 
20 cm.

prieš antr.: Atmink pavergtą Vilnių!.
C2.

329.71(474.5)
 378.18(474.5)
1097

Didžiai gerbiamoji! „Vilniaus pagrobimo die ną 
š. m. spalių mėn. 9 d. Vilniaus vadavimo sąjungos 
Centro moterų sekcija rengia minėjimą ir tradicinę 
viešą aukų rinkliavą …“ : [kvietimas]. – Kaunas : 
[Vilniaus vadavimo s-gos Centro moterų sekc.], 
1937, spal. 1. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

Šūkis: Kiekviena lietuvė remia Vilniaus vada-
vimo darbą!.

C2.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
1098

Didžiai gerbiamoji Karininkų ramovės val-
dyba ir gerbiamieji nariai p. p. karininkai! „Senais 
prieškariniais laikais „Dainos“ draugijai […] teko 
beveik vienai rūpintis visais kultūriniais mūsų tau-
tos reikalais …“ : [sveikinimas Karininkų ramo-
vei sukaktuvių proga]. – Kaunas : [„Dainos“ d-ja], 
1932, lapkr. 19. – [2] p. : vinj. ; 33 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Lietuvos karininkų ramovei 1922–
1932.

C1.
355.332(474.5)(089.7)

1099
Didžiai gerbiamos ponios ir ponai! „Kie-

kviena kultūringa tauta daug rūpinasi savo vaikų 
auklėjimu ir mokslinimu, nes vaikai yra jos visa 
viltis …“ : [prašymas dalyvauti konkurse, kurio 
lėšos bus skiriamos neturtingiems moksleiviams 
šelpti] / … Š.V.B.G. Tėvų komitetas. – Šiauliai : 
[Šiaulių valstybinės berniukų gimn. Tėvų k-tas], 
1935, gruod. 8. – [1] p. ; 18 cm.

C104.
37.018.265(474.5)
364.044.64(474.5)

1100
Didžiai gerbiamas pone profesoriau. „Zarasų 

visuomenės vardu nuoširdžiai kviečiu Tamstą atsi-
lankyti š. m. gegužės mėn. 11 d. 9 val. ryto į naujai 
statomų Zarasų valdžios aukštesniosios komerci-
jos mokyklos rūmų kertinio akmens pašventinimo 
iškilmes …“ : [kvietimas-programa]. – Zarasai : 
[s.n.], 1930, bal. 24. – [2] p. ; 23 cm.

C2.
394.481(474.5)
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1101
„Didžiai nuliūdę skelbiame visuomenei, kad 

antradienį, gruodžio 29 d. ryto mirė visų gerbia-
mas mūsų draugijos valdybos narys, vienas „Adat 
Jisroel“ draugijos steigėjų ir Lietuvos sioninkų 
mizrachistų Centro valdybos narys rabinas Elcho-
nonas Altenbergas …“ : [pranešimas] / „Adat Jis-
roel“ dr-jos taryba ir valdyba ; Lietuvos „Mizra-
chi“ Centro komiteta. – [Kaunas] : [„Adat Jisroel“ 
d-ja] : [Lietuvos „Mizrachi“ s-ga], [1931] (Kau-
nas : sp. „Laimė“). – [1] p. ; 21 x 33 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

323.13(474.5)(=411.16)(092)
1102

Didžiausia daržininkystės mokykla Danijoje. 
Eksportas į visas pasaulio šalis : [vaismedžių so-
dinukais prekiaujančios įmonės reklama]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1930]. – [2] p. ; 10 x 14 cm.

C2.
634(474.5)

1103
Didžiausia naujena. „Bus rodomi tik ką atga-

benti iš Lietuvos nepaprasčiausi krutomieji paveiks-
lai: Kaip Lietuvos šiauliai paėmė Klaipėdą Lietuvių 
mokyklos svetainėj […] pittsburgh, pa. panedelyj, 
kovo 26-tą 1923 …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [pits-
bergas (pen.)] : [s.n.], [1923] (pittsburgh, pa. : Inter-
national printing Co.). – [1] p. : portr. ; 23 cm.

C932.
791.43-1(73)(=172)(049.1)

1104
Didžiausias kinematografijos kūrinys! „Nemir-

tinga N.V. Gogolio apysaka „Taras Bulba“ pastatyta 
žinomo Maskvos meno teatro režisieriaus A. Gra-
novskavo …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], 1937 (Kaune : S. Neimano sp.). – [1] p. : 
 iliustr. ; 25 x 35 cm.

prieš antr.: Kinas „forum“.
C102.

791.43-2(470)
1105

„Didžiausias Lietuvoje aliejaus fabrikas akci-
nės b-vės „Ringuva“ […] gamina ir parduoda …“ : 
[fabriko gaminių reklama]. – [Kaunas] : [akc. alie-
jaus fabriko b-vė „Ringuva“], [1922] ([Kaunas] : 
„Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 17 x 22 cm.

C17.
664.3(474.5)(085.8)

1106
„Didžiausias pasisekimas buvo vaidinant 

„Bet lėjų“ pirmą kart. Kalėdose Šv. Zitos draugi-
jos vakare. „Betlėjus“ statomas antru kart Trijuose 
Karaliuose sausio 6 dieną Šv. Zitos dr. salėje …“ : 

[skelbimas] / valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių kata-
likių tarnaičių šv. Zitos d-ja], [1925–1933] (Kau-
ne : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 12 x 16 cm.

C101.
792.077(474.5)

1107
Didžiausias piknikas. „Rengia Amerikos lie-

tuvių piliečių kliubas Norwood, Mass. liepos-July 
29 d., 1934 ant Aluko Ukės pas New pond …“ : 
[skel bimas] / rengimo komisija. – [Norvudas 
(Mas.)] : [Amerikos lietuvių piliečių klubas], 
[1934]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
325.2:061(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
1108

„Didžiausias sezono įvykis! Iki šiol dar ne-
buvęs artistų sąstatas! Marija Čebotari ir Benja-
mino Gigli filmoj-šedevre „Motinos daina“ …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938] 
(Kaune : S. Neimano sp.). – [4] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kino „Glorija“.
C102.

791.43-2(430)
1109

Didžiausios East New Yorke prakalbos. „Ren-
gia LDS 13-ta, ALDLD 185-ta ir LDSA 111-ta kp. 
ketvirtadienio vakarą 25 d. sausio-January, 1934 
[…] Bus trys geri kalbėtojai: dr. J.J. Kaškiaučius, 
D.M. Šolomskas, Emilija Jeskevičiūtė …“ : [skel-
bimas]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Amerikos lietuvių 
darbininkų s-gos 13 kuopa] : [Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros d-jos 185 kuopa] : [Lietuvių 
darbininkių susiv. Amerikoje 111 kuopa], [1934]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

1110
„Didžiausios ir nepaprastos prakalbos su pa-

marginimais tema „Bolševikai ir kas jie tokie yra“ 
nedėlioj, balandžio 13 d., 1919 m. […] Šv. petro pa-
rapijos svet., Kenosha, Wis. … “ : [skelbimas] / … 
komitetas. – [Kenoša (Vis.)] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 
23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

1111
Didžiausios prakalbos. „Rengia Lietuvos Vy-

čių 22 kuopos Melrose park Ill. bal.-April 28, 1918 
frank ir James svetaineje …“ : [skelbimas] / … 
Lietuvos Vyčių 22 kp.. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvos 
Vyčių 22 kuopa], [1918]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)
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1112
„Didžioji lietuvių šventė palangoj šeštadienį ir 

sekmadienį, šio rugpiūčio mėn. 9 ir 10 dieną …“ : 
[pirmojo viešojo lietuvių vaidinimo minėjimo pro-
grama] / šventės komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1924] 
(Klaipėda : spaudė „Ryto“ AB sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C4.
792.077(474.5)

1113
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto Di-

džiojo garbei dainų dienos panevėžy programa. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1930] (panevėžys : M. Koto 
sp.). – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: 1430–1930. „Iš praeities tavo sū-
nūs te stiprybę semia“ (V. Kudirka).

C121.
791.6(474.5)

 78.087.68(474.5)
1114

Didžiosios Britanijos menininkų Thelma Reiss 
(violenč.) John Hunt (fortep.) koncerto progra-
ma : 1936.XII.14. – [Kaunas] : [Valstybės teat ras], 
[1936]. – [4] p. : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 
1936–1937 m. sezonas).

C160.
785.6

 78:061.7(474.5)
1115

„Didžiulė Metro-Goldwyn-Mayer filma vėl 
ki no-teatre „Glorija“. Naujausia ir paskutinė Luise 
Rainer filma „Balius Vienoje“. Režiserius R.Z. Leo-
nard, muzika Kaper ir Jurman …“ : [kino filmo re-
klama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1936] (Kaunas : A. Bako 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 34 cm.

C102.
791.43-2

1116
„Didžiūlė naturalinių spalvų „foxo“ filma, 

pa švęsta Amerikos didvyriams ir avantiuristams 
[…] „Jesse James“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Vilnius] : [s.n.], [1940] (Vilniuje : sp. „patria“). – 
[1] p. ; 32 x 96 cm.

prieš tekstą: Kinas „Milda“ …. – Gretut. teks-
tas liet., lenk..

C2.
791.43-2(73)

1117
„Didžiulė švenčių programa! Nuo pirmadie-

nio, gegužės mėn. 16 d. puikiausia šviesos garsų 
filma „Meilės nelaisvėje“ […] Be to, bus demons-
truojama „Alio, Australija! Alio, Azija!“ …“ : 
[kino filmų reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

 791.43-1(430)
1118

Didžiulis piknikas palangos parke […] rugp.-
Aug. 27, 1933. „Rengia Lietuvos Vyčių N. Anglijos 
apskritis …“ : [skelbimas]. – [Lorensas (Mas.)] : 
[Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos a.], [1933] 
([Lorensas (Mas.) : S.L. Zapenas]). – [1] p. : vinj. ; 
56 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

27-78(73)(=172)(049.1)
 329.71(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
1119

Diena. Extra telegrama. Europa didelių įvykių 
sujaudinta : [apie Jugoslavijos karaliaus Aleksandro 
I ir prancūzijos užsienio reikalų ministro Barthou 
nužudymą]. – [Kaunas] : [„Dienos“ red.], 1934, 
spal. 9 (Kaune : V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 32 cm.

0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
1120

Diena. Extra telegrama. Rinkimų į Kauno 
mies to tarybą daviniai. – [Kaunas] : [„Dienos“ 
red.], 1934, lapkr. 13 (Kaune : V. Atkočiūno sp.). – 
[1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Neoficia[l]us pranešimas.
0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
1121

Diena. Kvieslys „Naujas žodis“, „Vapsva“ : 
[ra ginama prenumeruoti laikraščius]. – [Kaunas] : 
[akc. b-vė „Žodis“], [1930]. – [2] p. : iliustr. ; 50 cm.

C17.
070.33(474.5)

1122
Diena. „Naujo žodžio“, „Dienos“ ir „Vaps-

vos“ kvieslys : [raginama prenumeruoti laikraš-
čius]. – [Kaunas] : [akc. b-vė „Žodis“], [1929] 
(Kaunas : sp. „Menas“). – [2] p. : iliustr. ; 50 cm.

C17.
070.33(474.5)

1123
Dieną ir naktį atmink Vilnių! : [šūkis]. – [S.l.] : 

[s.n.], [1921–1939] (panevėžys : M. Koto sp.). – 
[1] p. ; 21 x 85 cm.

C3.
329.71(474.5)
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1124
„Dienos naujienos“ ekstra telegrama. Tautų są-

jungos sprendimas Klaipėdos klausimu, vakar va-
karo posėdy. – [Kaunas] : [„Dienos naujienų“ red.], 
1932, vas. 14 ([Kaunas] : „Meno“ sp.). – [1] p. ; 
47 cm.

0,30 Lt
C3; C101.

070.46(474.5)
1125

„Dienos naujienos“ extra telegrama. prof. Vol-
de marą išteisino : [pranešama apie prof. A. Vol-
demaro išteisinimą byloje dėl priklausymo slaptai 
organizacijai ir kurstymo nuversti esamą valdžią]. – 
Kaunas : [„Dienos naujienų“ red.], 1931, rugpj. 30 
([Kaunas] : „Meno“ sp.). – [1] p. : portr. ; 52 cm.

0,30 Lt
C3.

070.46(474.5)
1126

„Dienos naujienų“ ekstra telegrama. Klaipė-
dos krašto seimelio rinkimų rezultatai. – [Kaunas] : 
[„Dienos naujienų“ red.], 1932, geg. 5 ([Kaunas] : 
„Meno“ sp.). – [1] p. ; 35 cm.

C3.
070.46(474.5)

1127
„Dienos naujienų“ telegrama. Vokietija išsto-

jo iš nusiginklavimo konferencijos ir Tautų sąjun-
gos. paleistas Reichstagas ir visi landtagai. – [Kau-
nas] : [„Dienos naujienų“ red.], [1933] (Kaune : 
„Meno“ sp.). – [1] p. ; 33 cm.

0,20 Lt
C101.

070.46(474.5)
1128

„Dienos“ platinimo loterija! „prašau prisiųsti 
„Dienos“ loterijos bilietus už surinktą „Dienos“ 
prenumer. …“. – [Kaunas] : [„Dienos“ red.], 
[1931]. – [1] p. : iliustr. ; 32 cm.

prieš antr.: Užsisakai iki naujų metų „Dieną“ 
gauni dykai motociklą.

C17.
070:336.7(474.5)(085)

1129
„Dienraščio Draugo jubiliejinis koncertas se-

kmadienyje, sausio Jan. 24, 1932 Lietuvių auditori-
joje …“ : [skelbimas]. – Chicago, Ill. : „Draugas“ 
pub. Co. [leid. ir sp.], [1932]. – [1] p. :  iliustr. ; 
72 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

78:061.75(73)(=172)(049.1)

1130
„Dienraščio „Draugo“ jubiliejinis koncertas 

sekmadienyje, vasario feb. 4, 1934 Lietuvių audi-
torijoje …“ : [skelbimas]. – Chicago, Ill. : „Drau-
gas“ pub. Co. [leid. ir sp.], [1934]. – [1] p. :  iliustr. ; 
72 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

78:061.75(73)(=172)(049.1)
1131

„Dienraščio „Draugo“ metinis koncertas ir šo-
kiai iki 12 val. nakties, sekmadienyj, vasario feb. 1, 
1931 Lietuvių auditorijoje …“ : [skelbimas]. – Chi-
cago, Ill. : „Draugas“ publishing Co. [leid. ir sp.], 
[1931]. – [1] p. : iliustr. ; 72 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

78:061.7(73)(=172)(049.1)
1132

Dienraščio „Draugo“ spaustuvės išleistos kny-
gos […] „Draugas“ eina nuo 1909 metų : [skelbi-
mas-reklama]. – [Čikaga (Il.)] : [„Draugo“ red.], [po 
1920]. – [1] p. ; 23 x 71 cm.

C17.
655.4(73)(=172)

1133
Dieviškieji garbinimai. „Garbinkime Dievą …“. 

– Washington, D.C. : franciscan Monastery, [1918–
1940]. – [1] p. : vinj. ; 10 cm.

C993.
272-534.3

1134
Dievo gailestingumo vainikėlis : privačiam kal-

bėjimui rožančiumi. – [S.l.] : [s.n.], [1935–1940]. – 
[4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Šaukiamės Dievo gailestingumo, kad 
nežūtume. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Jėzau, 
pasitikiu Tavimi. – p. [4] paveikslėlis ir užrašas: 
Marija, malonės Motina, gailestingumo Motina, 
mus nuo priešo apgink ir mirties valandoje priimk.

C17.
27-526.4

1135
Dievo tarnas Domenikas Savijus. „Tasai ma-

lonus berniukas buvo pilnas Dievo malonės ir pri-
gimties dovanų …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1934] 
(Made in Italy) – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] portr. ir užrašas: Dievo tarnas Dome-
nikas Savijus garb. kun. Bosko mokinys Turine. 
1842–1857.

C993.
272-534.3
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1136
„Dilgėlės“ juokų, satyros ir meilės iliustruo-

tas mėnesinis žurnalas …“ : [periodinio leidinio 
reklama]. – [Bostonas (Mas.)] : [„Dilgėlių“ red.], 
[1920]. – [2] p. : iliustr. ; 22 cm.

Dalis teksto angl..
C126.

070.33(73)(=172)
1137

Diplom. chemiko ir bakteriologo J. Šmidto 
che mijos-bakteriologijos ir analitinė laboratori-
ja : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1927–1936]. – 
[2] p. ; 21 cm.

C13.
615.12(474.5)(049)

1138
„Dirva“ ir „Artojas“ persikėlė į kitą vietą …“ : 

[informacinis lapelis]. – [Klivlandas (Oh.)] : [„Dir-
vos“ ir „Artojo“ red.], [1923]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C101.
070(73)(=172)

1139
Dirvelė, Antanas Augustinas
„Šv. pranciškaus III ordino vienuolis tėvas 

Ambroziejus pabrėža …“ : [trumpa biografija] / 
tėvas Augustinas Dievelė O.f.M.. – [S.l.] : [s.n.], 
[apie 1934]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis kapo koplyčią.

C993.
272-722.53(474.5)(092)

1140
Dirvelė, Antanas Augustinas 
„Šv. pranciškaus III ordino vienuolis tėvas Am-

broziejus pabrėža …“ : [trumpa biografija] / tėvas 
Augustinas Dievelė O.f.M.. – [S.l.] : [s.n.], [apie 
1934]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis kapo koplyčios 
altorių.

C17.
272-722.53(474.5)(092)

1141
„Dirvos“ bendrovė […] knygoms leisti […]. 

Bendrovė yra išleidusi įvairių kūrinių …“ : [kny-
gų reklama]. – [Kaunas] ; [Marijampolė] : [b-vė 
„Dirva“], [1936]. – [2] p. ; 23 cm.

C13; C106.
655.5(474.5)

1142
„D-jos valdyba, pasirėmusi įstatų 18 str. š. m. 

kovo mėn. 31 d. 18 val. Žemės ūkio rūmų salėje 
šaukia visuotinį d-jos narių susirinkimą, kuriame 
kviečiame Tamstą dalyvauti …“ : [kvietimas-die-
notvarkė] / valdyba. – Kaunas : [Ekonominių stu-
dijų d-ja], 1939, kovo 14. – [1] p. ; 33 cm.

prieš tekstą: Ekonominių studijų draugija. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
330:061.2(474.5)(06)

1143
Dobrovolskis, Kazimieras
Gerb. „Maloniai kviečiu dalyvauti mano pir-

mosiose šventose Mišiose, kurias laikysiu 1936 
m. birželio mėn. 21 d. Sasnavos parapijos bažny-
čioje …“ : [kvietimas] / … [kun. K. Dobrovols-
kis]. – [S.l.] : [s.n.], 1936. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

Kvietimo autorius įrašytas ranka.
C279.

272-722.5(474.5)
1144

M. Dobužinskis. Darbų paroda 22.XII.1929–
6.I. 1930 m.. – [Kaunas] : [s.n.], [1929] (Kau-
nas : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. : 
 iliustr. ; 64 cm.

C4.
75(474.5)(064)

1145
M. Dobužinskis. paveikslų paroda 10–24 ge-

gužės mėn. 1931. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kau-
nas : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 64 cm.

C4.
75(474.5)(064)

1146
„M. Dobužinskis turi garbės kviesti Tamstą 

į jo darbų parodos atidarymą š. m. gruodžio mėn. 
22 d. …“ : [kvietimas]. – Kaunas : [s.n.], 1929. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

C2.
75(474.5)(064)

1147
„M. Dobužinskis turi garbės kviesti Tamstą į 

jo darbų parodos atidarymą š. m. kovo mėn. 10 d. 
4 val. Lietuvių-prancūzų draugijos salėj …“ : 
[kvietimas]. – Kaunas : [s.n.], 1934. – [1] p. ; 8 x 
13 cm.

C1.
75(474.5)(064)

1148
Doc. p. Šalčiaus Koperacijos kurso progra-

ma. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. Studentų teisi-
ninkų ir ekonomistų d-ja], 1928 (Kaune : spausta 
„Vegos“ biūre). – 3 p. ; 32 cm. – (L.U. studentų tei-
sininkų ir ekonomistų draugijos leidinys ; 9 Nr.).

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

334.73(073)
 378.4(474.5)
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1149
Dogelis, Povilas
„J.E. arkivyskupo ir metropolito pavedamas, 

Kauno arkikatedros bazilikos vice-prepozitas duo-
da žinią, kad š. m. vasario 11 d. Šventojo Tėvo 
pijaus XI išrinkimo ir vainikavimo dvyliktų su-
kaktuvių proga bus atlaikytos iškilmingos ponti-
fikalinės Šv. Mišios …“ : [kvietimas] / bazilikos 
vice-prepozitas kan. p. Dogelis. – Kaunas : [s.n.], 
1934, vas. 8. – [3] p. : vinj. ; 11 x 17 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc.. – J.E.: Jo Eksce-
lencija.

C1.
27-549(474.5)

1150
Dogelis, Povilas
„J.E. arkivyskupo ir metropolito pavedamas, 

Kauno arkikatedros bazilikos vice-prepozitas 
duoda žinią, kad šių metų gegužės mėn. 12 d. Se-
kminių sekmadienį Jo Ekscelencija apaštališkasis 
nuncijus Lietuvai mons. Aloyzas Čentozas, tit. 
Edesos Osroenėje arkivyskupas, bus iškilmingai 
priimtas Kauno arkikatedros bazilikoje …“ : [pra-
nešimas] / … p. Dogelis. – Kaunas : [s.n.], 1940, 
geg. 6. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija.
C1.

272-732.2(474.5)
1151

Domė! „Sekmadienį, 1930-V-25 d. vykstan-
tiems ekskursijon į Trakus pamaldos bus 7 val. Šv. 
Mikalojaus bažnyčioje …“ : [skelbimas] / valdy-
ba. – [S.l.] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 26 cm.

C101.
27-549(474.5)

1152
Domė! Anonsas! Domė! „1921 m. rugsėjo m. 

8 d. ketvirtadieny, Šiauliuose pirmą kartą rengia-
mas lietuvių kanklių ir dainų vakaras“ : [skelbi-
mas] / rengėjai. – [Šiauliai] : [s.n.], [1921] (Šiau-
liuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 
23 x 63 cm.

C279.
78:061.7(474.5)(049.1)

1153
Domė! Dainų ir kanklių vakaras. Domė!  „Šiau-

liuose, 1921 m. rugsėjo m. 8 d. ketvirtadieny salėje 
„fantazija“ …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 65 cm.

C279.
78:061.7(474.5)(049.1)

1154
Domei! Domei! „Šiuo turiu garbės pranešti 

vi suomenės žiniai, kad palšio ir Tunkūno lentpiu-

vėje yra priimami visokie dailydės darbai …“ / … 
A. povlavičius. – [Biržai] : [s.n.], [1923] ([Bir-
žai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 16 cm.

C279.
630.8(474.5)

1155
Domės! „firmoj „Eterna“ Šančiai […] parduo-

dami geromis sąlygomis visokių firmų laikrodžiai, 
įvairūs auksiniai ir sidabriniai išdirbiniai …“ : 
[rek lama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1925–1932] (Kau-
ne : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
671(474.5)(085.8)

1156
Domės! „Kiekvieną dieną kursuoja autobu-

sas iš panevėžio per Smilgių, Rozalimą, Klovainų 
į Linkuvą ir atgal …“ : [skelbimas]. – [panevė-
žys] : [s.n.], [apie 1931] (panevėžy : N. feigenzo-
no sp.). – [1] p. ; 26 cm.

C101.
656.132.022.5(474.5)

1157
Domės! „Mes išleidome naują papirosų mar-

kę „Mintis“ …“ : [reklama] / tabako ir papirosų 
fabrikas „Jenidze“. – [Klaipėda] : [s.n.], [1931] 
(Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.

C101.
663.9(474.5)(085.8)

1158
Domės! „per mūsų specialų kurjerą mes 

duodame kiekvienai gerbiamajai šeimininkei ga-
limybę pirktis vieną luitą muilo ir vieną pakietą 
miltelių …“ : [skelbimas] / muilo garo fabrika 
„Memelland“. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1931] (pane-
vėžy : N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

661(474.5)(085.8)
1159

Domes! „pov. Bagdanavičiaus avalines dirbtu-
vė perkelta iš Gedemino g-vės į Laisvės alėją …“ : 
[skelbimas] / … p. Bagdanavičius. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1933–1938] ([Kaunas] : Kauno S[unkiųjų] 
D[arbų] K[alėjimo] sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
685(474.5)(085.8)

1160
Domės! „pranešu gerb. publikai, kad atida-

riau panevėžy Respublikos g-vėj 32 Nr. (p. Bariso 
nam.) maisto produktų ir rankdarbiams reikmenų 
krautuvę …“ : [reklama] / … J. Gavelis. – [pane-
vėžys] : [s.n.], [1931] (panevėžys : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
339.16(474.5)(085.8)
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1161
Domės! „prieš šimtą metų karmelitų vienuo-

liai apsigyveno Karmelitų kalnų vienuolyne, kur iš-
rado ir pradėjo gaminti savo karmelitų spirtą …“ : 
[vaistų reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1933] ([Kau-
nas] : M. Jolko sp.). – [4] p. : iliustr. ; 21 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C17.

615.2(474.5)(085.8)
1162

Domės!! „Šių metų lapkričio mėn. 21 d. Šančių 
„Kultūros“ būrelis 115 Nr. Šančiuose, kino „Lyra“ 
salėj rengia paskaitą labai įdomia tema: „Socia-
lizmas ir jo kultūrinė reikšmė“ …“ : [skelbimas] / 
būrelio valdyba. – [Kaunas] : [„Kultūros“ būrelis], 
[1926] (Kaunas : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C4.
374.7(474.5)(049.1)

1163
Domės! „Šiuo pranešu gerb. publikai, kad 

ati dariau čemodanų, apvalkalų ir odos išdirbinių 
dirbtuvę „Rekord“ …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1925–1933] (Kaune : C. Kagano sp.). – 
[1] p. ; 20 x 29 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

675.8(474.5)(085.8)
1164

Domės! „1930 m. kovo 1 d. įvyks „Sirenos“ 
teat re artistės Mirijam Elias vienintelis koncer-
tas …“ : [skelbimas] / reng. komisija. – [S.l.] : 
[s.n.], [1930] (panevėžyje : N. feigenzono sp.). – 
[2] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

792.2(474.5)(049.1)
1165

Domės! „Visuomenės reikalui esant taisau 
sekančius naminius reikmenius: k. a. svarstykles, 
primusus, lovas, dviračius, spynas, raktus ir įvai-
rius geležinius, o taipogi varinius daiktus …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1925–1940] 
(Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.

C101.
683(474.5)(085.8)

1166
Domės! Domės! „Biržų gaisrininkų draugija 

1925 m. liepos mėn. 26 d. (sekmadienį) Biržų pi-
liakalny rengia nepaprastą gegužinę …“ : [skelbi-
mas] / valdyba. – [Biržai] : [Biržų gaisrininkų sa-
vanorių d-ja], 1925 ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
74 cm.

C279.
614.842.83(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)

1167
Domės! Domės! „Kad uškirsti kelią neteisin-

giems gandams šiuomi pranešu gerb. visuomenei, 
kad malimo kainas nepabranginau …“ / … Karo-
lis Sauerhagenas. – [Šiauliai] : [s.n.], [apie 1930] 
(Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.

C104.
664.7(474.5)(085.8)

1168
Domės! Domės! „Š. m. spalių mėn. 5 d. 2 val. 

Šaulių teatre Vilniui vaduoti sąjungos Centro at-
stovo p. V. Uždavinio paskaita …“ : [skelbimas] / 
V.V.S. panevėžio skyriaus komitetas. – [panevė-
žys] : [Vilniaus vadavimo s-gos panevėžio sk.], 
[1930] (panevėžy : M. Koto sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C101.
329.71(474.5)(049.1)

 374.7(474.5)(049.1)
1169

Domės! Domės! „Šiuo pranešu, kad nuo 23 d. 
kovo mėn. pradėjau kepti macus …“ : [skelbi-
mas] / A. Tamše. – [Kaunas] : [s.n.], [1925–1932] 
(Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
664.6(474.5)

1170
Domės! Domės! „1925 m. birželio mėn. 14 

dieną N.-Radviliškio R.-kat. bažnyčios komitetas 
atremontuoti karo sugriautą bažnyčią […] rengia 
didelę gegužinę ir labdaringąją loteriją …“ : [skel-
bimas] / komitetas. – [Nemunėlio Radviliškis, Bir-
žų a.] : [s.n.], [1925] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
48 cm.

R.-kat.: Romos katalikai.
C279.

336.7(474.5)(049.1)
 364.044.64(474.5)(049.1)
1171

Domės! Domės! „Turime garbės pranešti ger-
biamiesiems klijentams, kad patogumui Jų mes 
atidarem savo skyrių …“ : [skelbimas] / 1-oji Lie-
tuvoje garinė skalbykla, chemiška valykla ir dažy-
kla „Dancigas“. – [Kaunas] : [s.n.], [1925–1933] 
(Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
677.027(474.5)(085.8)

1172
Domės! Domės! „Visi turi žinoti, kad komer-

cijos banke […] šiandien sekmadienį, sausio 31 d. 
įvyks didelė loterija …“ : [skelbimas]. – [panevė-
žys] : [s.n.], [1925–1931] (panevėžy : N. feigen-
zono sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
336.789(474.5)(049.1)
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1173
Domės! Domės! Anonsas! „Žinomoji B. pu-

šinsko kirpykla, esanti Italijos g-vėj 59a, atsi-
žvelgiant į dabarties ekonominį krizį, turi garbės 
pranešti savo klijentų ir visuomenės žiniai …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1930–1933] 
(Kaune : V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 18 cm.

C101.
687.5(474.5)(085.8)

1174
Domės! Domės! Domės! „Visi, kas tiktai ža-

da pitrki [!] dviratį pirkite tik „Diamant“ …“ : [re-
klama] / … Amerikiečių Ko. prekyba. – [panevė-
žys] : [s.n.], [1931] (panevėžys : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 31 cm.

C101.
629.118(474.5)(085.8)

1175
Domės! Gera jaunimui proga! Domės! 

„1925 m. rugpiūčio mėn. 2 d. Kirkilų kaimo jauni-
mas rengia gegužinę …“ : [skelbimas] / rengėjai. – 
[S.l.] : [s.n.], [1925] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
48 cm.

C279.
394(474.5)(049.1)

1176
Domės. Naudokitės proga! „Didelis, pigus se- 

 zono išpardavimas įvairių vyriškų ir moteriškų 
baltinių …“ : [reklama] / … S. Dembina. – [pane-
vėžys] : [s.n.], [1922–1940] (panevėžys : M. Koto 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 24 x 31 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C101.

687.2(474.5)(085.8)
1177

Domės! Naujiena! „J. Girčio fotografija fo-
to „progres“ Ramygaloje […] pranešu gerbia-
mai visuomenei, kad Tamstų patogumui įsteigiau 
foto atelję-dirbtuvę …“ : [skelbimas] / foto „pro-
gres“. – [S.l.] : [s.n.], [1931–1932] (panevėžy : 
„Bangos“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 24 cm.

C101.
771(474.5)(049.1)

1178
Domės! Naujiena! „Teatras „Žvaigždikis“ A. 

panemunėje (rajoninis spektaklis) kino „Aušra“ 
salėje šeštadienį, gruodžio mėn. 12 d. vaidina „po-
nia Barbė“ 3 veiksmų 4 pav. satyrinė operetė …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
792.2(474.5)(049.1)

1179
Domės! panevėžys. Domės! „Nuo šeštadienio 

vasario mėn. 1 d. atidaroma Respublikos gatvėj 

Nr. 34 (Žitkaus namai) šokių mokykla, vadovaujant 
žinomam Kauno profesoriui „dė-dance“ J. Šus-
teriui …“ : [skelbimas] / … J. Šusteris ir M. Kra-
vicas. – [panevėžys] : [s.n.], [1936] (panevėžys : 
N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

793.3(474.5)(085.8)
1180

Domės! pranešimas Amerikos lietuviams. 
„Lietuvos žinios“ proga 30 metinių sukaktuvių 
paminėti išleido specialį jubilėjinį numerį iš 44 
puslapių …“ : [raginama prenumeruoti laikraštį] / 
rengėjai. – [JAV] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 28 cm.

C2.
070.33(73)(=172)

1181
Domės! provincijos krautuvininkams. „Šiuo 

tu riu garbės pranešti kad pas mane Kaune […] ga-
lima gauti ūrmo kainomis, raudonų ir geltonų sū-
rių …“ : [skelbimas] / … M. Aranovičius. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1925–1932] (Kaunas : C. Kagano 
sp.). – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

658.8(474.5)(085.8)
1182

Domės! Svarbu kiekvienam ūkininkui! Do-
mės! „Ką tik išėjo iš spaudos: Valterio Gaigalaičio, 
Dotnavos žemės ūkio technikumo mokytojo „Že-
mės ūkio sąskaityba“ …“ : [knygos reklama]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1925] (Klaipėdoje : spaudė „Rytas“ 
A.B.). – [1] p. : vinj. ; 62 cm.

C2.
655.561(474.5)(085.8)

1183
Domės! Svarbu žinoti ūkininkams ir šeimi-

ninkėms! „Jokubo Loperto vatos fabrikas […] 
praneša žiniai sekančią naujieną: šiais metais pri-
imami linai verpti ant 30% pigiau negu praeitais 
metais …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : [s.n.], 
[apie 1931] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. ; 24 cm.

C101.
677(474.5)(085.8)

1184
Domės Kalautuvos vasaruotojams. „Turiu gar- 

 bės pranešti gerbiamajai publikai, kad nuo 20 d. 
birželio mėn. atidaromos Kalautuvoje vonios „Hi-
giena“ …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1925–
1932] (Kaunas : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

613.4(474.5)(085.8)
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1185
Domės, panevėžys ir apylinkė! „Nuo š. m. 

lie pos mėnesio 9 dienos linija panevėžys – Kaunas 
pradeda kasdien kursuoti krovinių automobilis pa-
sažirams ir kroviniams …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1919–1935] (panevėžy : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. ; 27 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

656.13.072/.073(474.5)(085.8)
1186

Domės visiems ūkininkams. „L. Karabelniko 
ir G.R. Šapiro naujai atidaryta lentpiūvė petrašu-
nuose […] pradėjo veikti 1932 m. sausio mėn. 8 
diena …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
630.8(474.5)

1187
Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-

letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, reži-
sūros padėjėjas – A. Butkus : 1936-X-31 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936]. – 
1 lanks tinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės 
teat ras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
782.91(436)

 792.8(474.5)
1188

Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-
let meisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, reži-
sūros padėjėjas – A. Butkus : 1936-XI-3 : [prog-
rama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936]. – 
[4 ?] p. : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 
1936–1937 m. sezonas).

Aprašyta pagal def. egz..
C160.

782.91(436)
 792.8(474.5)
1189

Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Buk-
ša, dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, 
režisūros padėjėjas – A. Butkus : 1936-XI-12 : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1936]. – [4 ?] p. : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1936–1937 m. sezonas).

Aprašyta pagal def. egz..
C160.

782.91(436)
 792.8(474.5)
1190

Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 

dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, reži-
sūros padėjėjas – A. Butkus : 1936-XI-28 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936]. – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės 
teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C1; C160.
782.91(436)

 792.8(474.5)
1191

Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Buk-
ša, dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, 
režisūros padėjėjas – A. Butkus : 1936-XII-18 : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1936]. – [4 ?] p. : vinj. ; 26 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1936–1937 m. sezonas).

Aprašyta pagal def. egz..
C160.

782.91(436)
 792.8(474.5)
1192

Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, režisū-
ros padėjėjas – A. Butkus : 1937.I.3 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – [4 ?] p. : 
vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1936–1937 m. 
sezonas).

Aprašyta pagal def. egz..
C160.

782.91(436)
 792.8(474.5)
1193

Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Buk-
ša, dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, 
režisūros padėjėjas – A. Butkus : 1937-I-16 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 
[4 ?] p. : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat ras. 1936–
1937 m. sezonas).

Aprašyta pagal def. egz..
C160.

782.91(436)
 792.8(474.5)
1194

Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, reži-
sūros padėjėjas – A. Butkus : 1937-II-20 : [prog-
rama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės 
teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
782.91(436)

 792.8(474.5)
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1195
Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-

letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, re-
žisūros padėjėjas – A. Butkus : 1937-III-2 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės 
teat ras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
782.91(436)

 792.8(474.5)
1196

Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, reži-
sūros padėjėjas – A. Butkus : 1937-IV-24 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės 
teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
782.91(436)

 792.8(474.5)
1197

Don Kichotas : L. Minkus’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, reži-
sūros padėjėjas – A. Butkus : 1937-V-13 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937] (Kau-
ne : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : 
vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1936–1937 m. 
sezonas).

C160.
782.91(436)

 792.8(474.5)
1198

Don Kichotas : L. Minuks’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, re-
žisūros pad. – A. Butkus : 1937.IX.26 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės 
teat ras. 1937–1938 sezonas).

C160.
782.91(436)

 792.8(474.5)
1199

Don Kichotas : L. Minuks’o 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – A. fedorova, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, reži-
sūros pad. – A. Butkus : 1937.X.7 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 1 lanks-
tinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 
1937–1938 sezonas).

C160.
782.91(436)

 792.8(474.5)

1200
Don Kichotas : L. Minkuso 4 v. baletas, balet-

meisteris – B. Kelbauskas, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais : [prog-
rama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] 
(Kaune : spaudė „Vaizdo“ sp.). – [4] p. : iliustr. ; 
19 cm.

Įrišta kn.: Valstybės teatras. XX sezonas. [Kau-
nas, 1939].

C17.
782.91(474.5)

1201
Don Kichotas : L. Minkuso 4 v. baletas, balet-

meis teris – B. Kelbauskas, pastatymas – A. fedoro-
vos, dirigentas – M. Bukša, dekoracijos ir kostiu-
mai L. Truikio eskizais, režisūros pad. – A. Butkus : 
1938.X.29. : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] ([Kaunas] : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

782.91(436)
 792.8(474.5)
1202

Don Kichotas : L. Minkuso 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – B. Kelbauskas, pastatymas – A. fedo-
rovos, dirigentas – M. Bukša, dekoracijos ir kostiu-
mai L. Truikio eskizais, režisūros pad. – A. Butkus : 
1938.XII.15. : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] ([Kaunas] : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

782.91(436)
 792.8(474.5)
1203

Don Kichotas : L. Minkuso 4 v. baletas, ba-
letmeisteris – B. Kelbauskas, dirigentas – M. Bukša, 
dekoracijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, režisū-
ros pad. – A. Butkus : 1939.III.25. : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] (Kaunas : 
spaudė Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : 
vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teatras. 1938–1939 se-
zonas).

0,20 Lt
C160.

782.91(436)
 792.8(474.5)
1204

Don Kichotas : L. Minkuso 4 v. baletas, pa sta-
tymas A. fedorovos, dirigentas – M. Bukša, deko-
racijos ir kostiumai L. Truikio eskizais, režisūros 
pad. – A. Butkus : 1937.XII.2. : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937] ([Kaunas] : 
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A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–1938 sezonas).

C160.
782.91(436)

 792.8(474.5)
1205

Don pasquale : 3 v. 5 p. komiška opera, muz. 
Do nizetti, dirigentas paul Breisach, pastatymas 
T. pavlovskio, chormeisteris J. Štarka : 1936-XI-
15 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1936]. – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Vals-
tybės teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C160; C480.
792.54(474.5)

 782.6(450)
1206

Doringoji Zuzana : 3 v. operėtė, muzika Jean 
Gil bert’o, libretto Georg’o Ononkowsky – pagal 
A. Mars’ą ir M. Dossollieres : „Dainos“ draugijos 
spektaklio programa / „Dainos“ draugijos valdy-
ba. – [panevėžys] : [„Dainos“ d-jos panevėžio sk.], 
[1924] (panevėžy : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 29 cm.

C19; C160.
792.077(474.5)

 782.8(430)
1207

„Dotnavos žemės ūkio technikumas, ketvir-
tais savo gyvenimo metais keldamas š. m. liepos 
1 dn. pirmosios auklėtinių laidos išleistuves, kvie-
čia Tamstą pagerbti technikumo iškilmes savo at-
silankymu …“ : [kvietimas]. – [Dotnuva] : [Do-
tnuvos žemės ūkio technikumas], [1926]. – [1] p. ; 
8 x 17 cm.

C1.
377.5(474.5)

1208
Dr. J.J. Kaškiaučiaus prakalbos apie sveika-

tą: higieną ir lyties etiką. „Bendrai, vyrams, mote-
rims ir vaikams jis kalbės apie higieną nedėlioj, 5 
kovo-March, 1933 …“ : [skelbimas] / … Lietuvių 
darbininkų susivienijimo 11 kuopa. – [Ročesteris 
(Niuj.)] : [Lietuvių darbininkų susiv. 11 kuopa], 
[1933]. – [1] p. : vinj. ; 27 cm.

C126.
613.88(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
1209

„Dr. J.J. Kaškiaučius kalbės sveikatos klau-
simais […] prakalbos bus lapkričio 26 November 
Lietuvių salėje …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [Niū 
Heivenas (Kon.)] : [s.n.], [1939]. – [1] p. : portr. ; 
29 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)

1210
„Dr. J.J. Kaškiaučius kalbės sveikatos klau-

simais […] prakalbos bus sekmadienį gruodžio 3 
December Venta salėje …“ : [skelbimas] / rengė-
jai. – [Voterberis (Kon.)] : [s.n.], [1939]. – [1] p. : 
portr. ; 28 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
1211

„Dr. J.J. Kaškiaučius Ridgewood’e skaitys 
pa skaitą apie sveikatą. Rengia L.D.S.A. 132 kuopa 
20 d. Kovo-March, 1927 …“ : [skelbimas] / L.D.S.A. 
132 kuopa. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvių darbinin-
kių susiv. Amerikoje 132 kuopa], [1927]. – [1] p. : 
 iliustr. ; 21 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
1212

Dr. Jonas Basanavičius, Vilnius, okup. Lietu-
va. Gerbiamasis. „Lietuvių moksleivių susivieni-
jimas Amerikoje, laikydamas savo metinį Seimą, 
rugsėjo 11 ir 12 Raymond Chapel svet., Chica-
go, Ill., reiškia Tamstai didžiausios ir giliausios 
padėkos ir užuojautos už nuveiktus musų tautai 
darbus …“ : [laiškas su užuojauta dėl okupuoto 
Vilniaus]. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvių moksleivių 
susiv. Amerikoje], 1926, rugs. 27. – [1] p. :  iliustr. ; 
28 cm.

prieš antr.: Lietuvių moksleivių susivieniji-
mas Amerikoje. – Išsp. daugin. prietaisu.

C101.
329.71(73)(=172)

1213
Dramos vaidyklos „Varpo“ draugijos sezono 

atidarymas. „1921 m. šeštadienį lapkričio m. 19 d. 
„fantazijos“ salėje. Eina „Valdovo“ 6-ių vaizdų 
(2 antraktai) putino lyrinė drama“ : [skelbimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1921]. – [1] p. : vinj. ; 48 x 64 cm.

C279.
792.2(474.5)(049.1)

1214
Draugai. „Bato dirbtuvės darbininkai dirba 

į savaitę 47 val., o užmokestį gauna tiktai už 40 
val. …“ : [raginama kovoti už darbininkų teises] / 
revoliucinių socialistų liaudininkų frenkelio fabr. 
darbininkų grupė. – [Šiauliai] : [s.n.], [1926–
1940]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.33(474.5)
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1215
Draugai! „Centro komiteto nutarimu sąjungos 

„Žiežirba“ konferencija šaukiama š. m. balandžio 
16 ir 17 d. Kaune …“ / Žiežirbininkų Centro komi-
tetas. – [Kaunas] : [socialistinio jaunimo s-ga „Žie-
žirba“], 1925, kovo 18. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: … skyriui. – Išsp. daugin. prietai-
su. – Šūkis: perskaitykit visuotiname skyriaus su-
sirinkime!.

C279.
329.78(474.5)(06)

1216
Draugai. „Jau buvome pranešę, kad Centro 

komiteto nutarimu 1930 m. vasario 23 d. šaukiamas 
visuotinis kuopų atstovų suvažiavimas …“ / Lietu-
vos valstiečių liaudininkų sąjungos Cent ro komite-
tas. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų 
s-gos Centro k-tas], [1930]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329(474.5)(06)
1217

Draugai! „Kaip jau buvo paskelbta laikraš-
čiuose mūsų sąjungos suvažiavimas šaukiamas š. 
m. gruodžio 30 d. Kaune …“ : [apie pirmąjį „Žie-
žirbos“ suvažiavimą]. – [Kaunas] : [socialistinio 
jaunimo s-ga „Žiežirba“], [1923]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.78(474.5)(06)
1218

Draugai! „Krikščioniškos reakcijos metu visa 
Lietuvos darbo klasė, žiauriai persekiojama, kentė 
didžiausią medžiaginį skurdą, moralinį pavergimą, 
ir už kiekvieną griežtesnį kovos žingsnį savo bui-
ties pagerinimui, – darbininkai buvo žiauriausiai 
terorizuojami …“ / Streiko fondo komitetas prie 
Mariampolės B. prof. darb. sąjungos. – Mariampo-
lė : [Streiko fondo k-tas], 1926, spal. 1 (Mariampo-
lėje : „Dirvos“ b-vės sp.). – [1] p. ; 32 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!.
C279.

323.221.28(474.5)
1219

Draugai! „Lenkų okupantų valdžia smaugia 
jus mokesčiais, ima paskutinę jūsų duoną, drabu-
žius, gyvulius ir ūkio įrankius …“ : [atsišaukimas] / 
V.B.K.p.. – [S.l.] : [Vakarų Baltarusijos komunistų 
partija], [1923–1938]. – [1] p. ; 35 cm. – (Vakarų 
Baltgudijos komunistų partija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienykitės.

C101.
323.2(476)

1220
Draugai. „Rugpiučio 23 d. 12 val. dieną Sei-

me kambr. 18 Centro komitetas šaukia partijos 
tarybos posėdį …“ : [Lietuvos socialdemokratų 
partijos narių posėdis dėl rinkimų į Seimą]. – Kau-
nas : [Lietuvos socialdemokratų partijos Centro 
 k-tas], 1925, rugpj. 5. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329(474.5)(06)
1221

Draugai! „Sekmadieny birželio mėn. 14 d. 
1-ma val. „Socialdemokrato“ bute […] įvyks 
degtukų fabrikų darbininkų susirinkimas-pas-
kaita …“ : [skelbimas] / L.S.D.p. Centro k-tas. – 
[Kaunas] : [Lietuvos socialdemokratų partijos 
Centro k-tas], [1925]. – [1] p. ; 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk.. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
 374.7(474.5)(049.1)
1222

Draugai! „Skaitykite ir platinkite savo lai-
kraštį „Darbininkų gyvenimą“ profesinių sąjungų 
centralinio biuro savaitraštį …“ : [skelbimas] / 
prof. sąjungų Centralinis biuras. – [Kaunas] : 
[profesinių sąjungų Centralinis biuras], [1919–
1920]. – [1] p. ; 35 x 50 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai vienykitės!.
C1.

050(474.5)(085.8)
1223

Draugai! „Tik komunistai įdiegs į gyvenimą 
mūsų svajonę – socializmą. Balsuokite tik už ko-
munistus …“ / Tveriamųjį sąjungų Laik[inasis] 
centro biuras. – [S.l.] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 
17 cm.

Gretut. antr. ir tekstas rus., lenk., liet..
C13.

324(474.5)
 342.52(474.5)
1224

Draugai!!! „Tik-ka atvykus is Lietuvos i Ar-
gentina drg. advokatui Sacikauskui rengiama Ar-
gentinos lietuviu tarpe, jojo pirmos prakalbos …“ : 
[skelbimas] / … rengimo prakalbu komisija. – [Ar-
gentina] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 18 cm.

C126.
374.7(82)(=172)(049.1)

1225
Draugai! Darbinikai ir darbo žmonės! „Sep-

tin ta lapkričio sukanka 18 metų, kaip Rusijos 
proletariatas […] nuvertė buržuazijos viešpatavi-
mą …“ / Lietuvos komunistų partija. Klaipėdos 
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krašto komitetas. – [Klaipėda] : [Lietuvos komu-
nistų partijos Klaipėdos kr. k-tas], [1935]. – (Lietu-
vos komunistų partija (Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkiai: Visų šalių pro-
letarai vienikitės! Minėkim spalio revoliucija!. – 
Tiražas 1000 egz..

323.215(470)
1226

Draugai bedarbiai! „Atėjo žiema. Bedarbių 
skaičius didėja …“ : [bedarbiai raginami kovoti už 
savo teises] / Lietuvos komunistų partija. Kauno 
raikomas. – [Kaunas] : [Lietuvos komunistų parti-
ja. Kauno r. k-tas], [1935]. – [1] p. ; 19 x 21 cm. – 
(Lietuvos komunistu partija (Kominterno sekcija).

Šūkis: Visų šalių proletarai vienikitės! Šalin 
fašistų darbo liogeriai [i.e. lageriai]! Šalin privers-
tini darbai! Darbo ir duonos visiems bedarbiams! 
Šalin kategorijų skirstimas!. – Tiražas 1000 egz..

C1; C2; C126.
331.56(474.5)

1227
Draugai bedarbiai! „pirmadienį, vasario 21 d. 

paltų fabrike „Gentleman“ fabrikantas atstatė dar-
bininkus, kurie negalėjo kentėti jo išnaudojimo 
ir pareikalavo padidinti mokesnį …“ : [atsišauki-
mas] / „Gentleman“ fabriko darbininkai. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1927]. – [1] p. ; 33 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus.. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
323.221.28(474.5)

1228
Draugai bedarbiai (ės)! „protestokime [!] 

prieš budelių fašistų smurtą laike mūsų demonstra-
cijos …“ : [atsišaukimas] / Šiaulių bedarbių slap-
tas komitetas. – [Šiauliai] : [Šiaulių bedarbių slap-
tas k-tas], [1930]. – [2] p. ; 16 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienykitės!.

C279.
323.221.28(474.5)

1229
Draugai darbinikai, darbinikės, valstiečiai ir 

valstietės. „Visų šalių proletarai ir darbo žmonės 
ruošiasi švęsti Didžiosios spalių revoliucijos 16 
metų sukaktuves …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos 
komunistų partijos Centro komitetas. – [Kau-
nas] : [Lietuvos komunistų partijos Centro k-tas], 
[1933]. – [2] p. ; 33 cm. – (Lietuvos kompartija 
(Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės.

C104.
327.5(474.5)

1230
Draugai darbinikai -ės! „Jau artinosi lapkri-

čio 7 d. Tą dieną sovietu sajungos proletariatas 
iškilmingai minės 15 metų sukaktuves nuo pro-
letariato diktaturos paskelbimo dienos …“ : [atsi-
šaukimas] / Kauno L.K.p. raikomas. – [Kaunas] : 
[Lietuvos komunistų partijos Kauno r. k-tas], 
[1932]. – [1] p. ; 26 cm.

Šūkis: Visų šalių proletariai vienikitės!.
C279.

323.272(470)
 394.4(474.5)
1231

Draugai darbinikai ir valstiečiai! „fašistų 
krau gerių valdžia, su Smetona-Čaplikų priešakij, 
be paliovos baudžia Lietuvos liaudį …“ : [atsišau-
kimas] / Veliuonos apilinkes kompartijos komite-
tas. – [Veliuona, Kauno a.] : [Lietuvos komunistų 
partijos Veliuonos apyl. k-tas], 1937, sausis. – 
[1] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių 
proletarai vienikitės!.

C279.
323.221.28(474.5)

1232
Draugai darbinikai ir valstiečiai. „fasystų kru-

vyna valdžia kaip visuomet taip ir dabar persekioja 
visus tos darbo zmones kurie drista priesintis pries 
fasystu arba jų kruvynos valdžios reikalavimus…“ : 
[atsišaukimas] / BfS KS. – Kaunas : [s.n.], 1938, 
saus. 23. – [1] p. ; 32 cm.

Šūkis: Visų šalių darbininkai ir valstiečiai 
vienikitės.

C1.
323.22(474.5)

 331.56(474.5)
1233

Draugai darbininkai! „Rinkimuose į savival-
dybę balsuokit tik už Nr. 21 …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto jidiš.
C17.

352(474.5)
324(474.5)

1234
Draugai darbininkai! „Sekmadieny rugpiūčio 

mėn. 2 d. 2 val. po piet Rotušės salėje šaukiamas 
Tartokų ir Malūnų darbininkų susirinkimas …“ / 
Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno miesto 
komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos socialdemo-
kratų partijos Kauno m. k-tas], [1925]. – [1] p. ; 
33 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk.. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
323.33(474.5)(06)
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1235
Draugai darbininkai! „Š. m. kovo mėn. 21 

die ną lygiai 1 val. po pietų Šančiuose kino „Liros“ 
salėje socialdemokratų partijos Kauno miesto ko-
mitetas rengia viešą paskaitą temoje: Ekonominė 
ir politinė krašto padėtis …“ / L.S.D.p. Kauno m. 
komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos socialdemokratų 
partijos Kauno m. k-tas], [1926] (Kaune : K. Nar-
kevičiaus ir V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C279.
329(474.5)

 374.7(474.5)
1236

Draugai darbininkai! Darbininkai bedarbiai! 
klausykit! „Mūsų judosiški federantai sako, kad 
Šiauliuose tik 40 bedarbių tėra, o Kaune sėdintieji 
ponai sako, kad visai bedarbių nėra …“ : [ragini-
mas bedarbiams pasitikrinti, ar jie įtraukti į sąrašus 
Šiaulių m. v-bos rinkimuose] / Šiaulių miesto soci-
aldemokratų kuopos komitetas. – [Šiauliai] : [Šiau-
lių m. socialdemokratų kuopa], 1924, gruod. 24 
(Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 
23 cm.

C279.
352(474.5)
324(474.5)

1237
Draugai darbininkai, darbo valstiečiai, pi-

liečiai! „Sekmadienį, lapkričio 21 dieną Kaune, 
Liaudies namuose įvyko dešiniųjų studentų or-
ganizuotas mitingas …“ : [raginama kovoti prieš 
krašto lenkinimą] / Lietuvos socialdemokratų 
partijos Centro komitetas. – [Kaunas] : [Lietu-
vos socialdemokratų partijos Centro k-tas], 1926, 
 lapkr. 27 (Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C279.
323.221.28(474.5)

 329.71(474.5)
1238

Draugai, darbininkai -ės, amatininkai, že mes-
nieji tarnautojai, visų profesijų rankų ir proto darbo 
žmonės. „Mūsų gyvenimo ir darbo sąlygos diena 
iš dienos blogėja …“ : [kviečiama į mitingą] / Kl. 
kr. darb. ir amat. su-mas. – [Klaipėda] : [Klaipė-
dos krašto darbininkų ir amatininkų susiv.], [1935] 
(Klaipėda : spauda „Lituanijos“). – [2] p. ; 24 cm.

prieš antr.: perskaitęs duok kitam. – Gretut. 
antr. ir tekstas liet., vok..

C122.
323.221.28(474.5)

1239
Draugai darbininkai ir tarnautojai stiklo ga-

mybos. „Sančiu Sodu g-vė 16 Nr. mokyklo Nr. 27. 
bute birželio mėn. 13 d. sekmadieni 1 val. po piet 
šaukiamas visuotinas susirinkimas stiklo fabrikų 
darbininkų ir tarnautojų …“ / skyriu valdyba. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 33 x 41 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus.. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
666.1(474.5)(06)

1240
„Draugai darbininkai ir tarnautojai visi kaip 

vienas balsuokite tik už internacionalinį klasiniai 
susipratusių darbininkų sąrašą Nr. 16 …“ : [rinki-
mų į III Lietuvos Seimą agitacija]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1926] (Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 63 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C2.

324(474.5)
 342.845(474.5)
1241

Draugai darbininkai pilieciai ir pilietes. „At-
si zvelkime ant to kaip darbininkus isnaudoja ir 
taip visokeis budais kankina darbininka, daug yra 
tokiu faktu …“ : [atsišaukimas, raginantis suteikti 
laisvę politiniams kaliniams] / Lietuvos raudonoji 
pasalpa. – [Salakas, Zarasų a.] : [Lietuvos raudo-
noji pagalba], [1935] ([Salakas] : sp. Ugnines kar-
das). – [1] p. ; 23 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visu saliu 
proletarai venikites. – Tiražas 500 egz..

C279.
323.221.28(474.5)

1242
Draugai darbininkai, tarnautojai ir visi darbo 

žmonės balsuokime tik už socialdemokratų sąrašą 
8 : [rinkimų į Šiaulių miesto tarybą agitacija]. – 
[Šiauliai] : [Lietuvos socialdemokratų partija], 
[1925] (Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. ; 78 cm.

prieš antr.: L. socialdemokratų partija. – Šū-
kis: Visų šalių proletarai vienikytės!.

C2; C103.
352(474.5)

 324(474.5)
1243

Draugai darbininkai, valstiečiai ir kareiviai! 
„S. m. gruodžio 27 d. turėjo įvykti Lietuvos pro-
fesinių sąjungų suvažavimas …“ : [atsišaukimas, 
raginantis kurti darbininkų, valstiečių ir kareivių 
tarybas] / Lietuvos revoliucinių socialistų-liaudi-
ninkų partija ; Bund’o partijos Kauno organizaci-
ja ; poalei-Cion partijos Kauno or-cija ; Lietuvos 
social-demokratų partijos grupė. – [S.l.] : [s.n.], 
[1919]. – [1] p. ; 28 cm.

Šūkiai: Visų šalių proletarai vienykitės! Ko-
vote teiškovosi tu savąją teisę!.

C1.
323.22(474.5)
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1244
Draugai darinikai [i.e. darbininkai]! „Same 

ka pitalistiniame pasaulis skursta, kadangi engiama 
ir išnaudojama darbo klese nes bružazija [!] krizio 
naštą verčia ant darbinikų pečių …“ : [atsišauki-
mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – 2 p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

323.22(474.5)
1245

Draugai -es valstieciai. „Siandien vasario – 
16 d. tautos sventė. Teip yra nepriklausomibes sven-
te …“ / L.K.p. Vietos K.. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 24 cm. – (Lietuvos komunistų partija).

Aprašyta pagal fotokopiją. – Šūkis: Visu saliu 
proletarai vienikites. – L.K.p. Vietos K.: Lietuvos 
komunistų partija. Vietos komitetas.

C126.
323.33(474.5)

 323.215(474.5)
1246

Draugai -gės. „Šiu m. lapkričio 1 ir 2 die-
nomis yra mūsų garbingos praeities paminėjimo 
dienos …“ : [atsišaukimas]. – [S.l.] : [s.n.], [apie 
1930]. – [1] p. ; 20 x 23 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienikitės.

C1; C17.
323.221.28(474.5)

1247
Draugai ir draugės! „Baigiasi dešinmetis [i.e. 

dešimtmetis] kaip Lietuvos fašistai smaugia dar-
bo žmones …“ : [atsišaukimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1936]. – [1] p. ; 24 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C126.

323.33(474.5)
 331.109(474.5)
1248

Draugai ir draugės! „Darbininkai, darbinin-
kės, mažažemiai, remestininkai ir waldininkai, wisi 
už sawo pragywenimą sunkiai kowojantiejei, czia 
atskirti, ar norime mes nusiminti? …“ : [raginama 
stoti į Klaipėdos krašto krikščionių darbo federa-
ciją ir vienytis į kovą už žemės reformą Klaipėdos 
krašte] / Krikszczioniszka Klaipėdos kraszto darbo 
federacija. – [Klaipėda] : [Klaipėdos krašto krikš-
čionių darbo f-ja], [1923] (Memel : Druck „Litua-
nia“). – [4] p. ; 31 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C279.

329.71(474.5)
 349.4(474.5)

1249
Draugai ir draugės! „Jau antra savaitė strei-

kuoja Kapulskio batų fabrikas Kaune aulų skyrius, 
kuriame dirba 17 darbininkų …“ : [raginimas pa-
kelti darbininkams atlyginimus] / Streiko komite-
tas. – [Kaunas] : [s.n.], [1926] (Kaunas : A. Bako 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus.. – Šūkis: Visų 
šalių proletarai, vienykitės.

C279.
323.221.28(474.5)

1250
Draugai ir draugės! „Kovokime prieš krau-

gerišką bado ir skurdo fašistų valdžią …“ : [atsi-
šaukimas] / LKp kuopelė. – Jankai [Šakių a.] : 
[Lietuvos komunistų partijos kuopelė], [1918–
1940]. – [1] p. ; 17 x 24 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C104.

323.221.28(474.5)
1251

Draugai ir draugės! „paskutiniu laiku, vis di-
dėjančio ekonominio skurdo verčiami, nematydami 
kitokios išeities, darbininkai griebiasi streikų  …“ : 
visoms prof. sąjungų valdyboms : [prašoma materi-
alinės pagalbos streikams organizuoti]. – Kaunas : 
[Streikams vesti komisija prie Centrinio biuro], 
1926, liep. 18 d.. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Streikams vesti komisija prie C.B.. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C279.
323.221.28(474.5)

 331.105.44(474.5)
1252

Draugai ir draugės! „Revoliucija Vakaruose 
ir Rytuose kursto revoliucijos gaisrą ir mūsų kraš-
te …“ : [atsišaukimas]. – [Vilnius] : [Lietuvos so-
cialdemokratų partija], [1918]. – [1] p. ; 32 cm. – 
(Lietuvos socialdemokratų partija).

C2; C126.
329(474.5)

323.221.28(474.5)
1253

Draugai ir drauges! „Šių metų lapkričio m. 
7 dieną sukanka 12 metų, kaip Rusijos darbinin-
kai, Komunistų partijos vadovaujami, nuverte 
buržuazine valdžią ir įvede sovietu valdžią, tai yra 
darbininkų ir valstiečių valdžią …“ : [atsišauki-
mas] / Biržų apygardos biuras. – [Biržai] : [s.n.], 
[1929]. – [1] p. ; 17 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

323.272(470)
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1254
Draugai ir draugės! Darbininkai, darbininkės, 

mažažemiai, naujakuriai, smulkūs nuomininkai ir 
tarnautojai įsidėmėkite! „I Marijampolės rinkimų 
apygardoj (Marijampolės, Seinų ir Alytaus apskr.) 
Socialdemokratų partijos sąrašo 13 numeris …“ : 
[rinkimų į Lietuvos II Seimą agitacija] / L.S.D. 
partijos Centro komitetas. – [Kaunas] : [Lietu-
vos socialdemokratų partija], [1923] (Kaune : sp. 
„Raidė“). – [1] p. : iliustr. ; 47 cm.

prieš antr.: Lietuvos socialdemokratų parti-
ja. – Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!.

C102.
324(474.5)

 342.533(474.5)
1255

Draugai ir draugės! Valstiečiai ir valstietės! 
„Štai jau 17 metų kaip pasibaigė imperialistinis 
karas …“ : [atsišaukimas]. – [Rokiškis] : [s.n.], 
[1931]. – [2] p..

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių 
proletarai vienykitės!.

C279.
323.272(470)

1256
Draugai ir draugės durpių kasimo darbinin-

kai. „Šiaulių miesto savivaldybė durpių kasimo 
darbininkus -es visokeriopai išnaudoja …“ : [at-
sišaukimas] / Liet. kom. part. Šiaulių rajonas. – 
[Šiauliai] : [Lietuvos komunistų partijos Šiau-
lių r.], 1932, rugsėjis. – [1] p. : iliustr. ; 20 x 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C104.

323.33(474.5)
1257

Draugai-kareiviai Lietuvos kariuomenės! „Mū- 
 sų kariškoji valdžia praneša, kad apskelbė karą 
Lenkų valstybei …“ : [atsišaukimas] / lenkų karei-
viai. – [S.l.] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 30 x 40 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C101.

355(438)
 323.232(474.5)
1258

Draugai kariai! „Mes tarnaujame buržuazi-
nes-fašistu valdžios pašaukti, kad ginti ju reika-
lus …“ : [atsišaukimas] / LKp pRK Kom. sek.. – 
panevežis pajuostis : [Lietuvos komunistų partijos 
panevėžio r. komiteto Kominterno sekc.], [19]35, 
kovo 14. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

323.221.28(474.5)

1259
Draugai maisto pramonės darbininkai! … 

„Sunkieji vargo laikai ateji, kai šimtai musu drau-
gų alkani ir be vilties valkiojasi gatvese  ieškoda-
mi darbo ir duonos kasnio …“ : [atsišaukimas] / 
Lietuvos maisto pramones darbininkų prof. sąjun-
gos Centro valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos maisto 
pramonės darbininkų profesinė s-ga], [1925]. – 
[2] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

664(474.5)
 331.105.44(474.5)
1260

Draugai mažažemiai! „Neužmirškite ką jums 
padarė beministeriaudami „Valstiečių sąjungos“ 
vadai?! : [raginimas balsuoti už „Lietuvos mažaže-
mių ir naujakurių sąrašą“ Nr. 6 rinkimuose į Lietu-
vos II Seimą]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] (Kaune : sp. 
Br. Gurvičių). – [1] p. :  iliustr. ; 33 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!.
C3; C17.

324(474.5)
 342.845(474.5)
1261

Draugai petrašunų bedarbiai. „Musų padė-
tis bebepakenčiama. Badas ir skurdas visur mus 
lidi …“ : [atsišaukimas] / petašunu [i.e. petrašiū-
nų] bedarbių grupė. – [Kaunas] : [s.n.], 1935, ge-
gužė. – [1] p. ; 11 x 19 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C126.

 323.33(474.5)
1262

Draugai, prienų darbininkai! „Vasario 28 d. 
ir kovo 1 d. rinksime naują prienų miesto tary-
bą …“ : [raginama balsuoti už darbininkų social-
demokratų sąrašą Nr. 3] / Komitetas. – [prienai] : 
[s.n.], 1925, vas. 25. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: 3. – Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

352(474.5)
324(474.5)

1263
Draugai revoliuciniai studentai. „prasidėjo 

nau ji mokslo metai …“ : [studentai raginami kovoti 
už savo teises] / Stud. komunistų biuras. – [S.l.] : 
[s.n.], [1932]. – [1] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienykitės.

C2.
378.18(474.5)
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1264
Draugai siuvėjai. „Kaip visur, taip ir musų 

profesijos šakoj išnaudojimas vis labiau ir labiau 
auga …“ : [atsišaukimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – 
[1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės.

C126.
646(474.5)

 323.33(474.5)
1265

Draugai studentai! „Autoritetinis tautininkų 
režimas, siutęs dvylika su viršum metų, privedė 
mūsų kraštą prie pražūties slenksčio …“ : [dėl 
universiteto autonomijos išsaugojimo] / studentai-
komunistai. – [S.l.] : [s.n.], 1939. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Atsišaukimas Nr. 3. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
378.18(474.5)

1266
Draugai studentai! „Š. m. gruodžio 2–3 

įvyks ta rinkimai į studentų atstovybę …“ : [ragi-
nama balsuoti už sąrašą Nr. 6] / Soc. stud. aušri-
ninkų draugija. – [Kaunas] : [Studentų socialistų 
aušrininkų d-ja], [1928] (Kaunas : S. Joselevičiaus 
sp.). – [1] p. ; 31 cm.

prieš antr.: Sutinku. pror. V. Čepinskis. 1928, 
lapkr. 28.

C3.
378.18(474.5)

 378.4(474.5)
1267

Draugai ūkininkai mažažemiai bežemiai, 
dva rų darbininkai, kareiviai tarnautojai ir fabrikų 
darbininkai. „pavieniai visų jau bandyta nusikra-
tyti biurokratišką režimą …“ : [atsišaukimas] / 
Laikin. komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

323.22(475.4)
1268

Draugai valstiečiai! … „Dabar mes pergyve-
name begaliniai svarbų momentą …“ : [apie rin-
kimus į Steigiamąjį seimą] / Socialistų organiza-
cija. – [Kupiškis] : [s.n.], [1919–1920]. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

342.533(474.5)
 324(474.5)

1269
Draugai valstiečiai darbinikai! „Kadangi re-

akcija, persekojimas, varžitinės, be paliovos siau-
čia mūsų krašte, baigia sugriauti mūsų ukius …“ : 
[atsišaukimas] / L.K.p. p.R.K. Kom. sek.. – pane-
vėžis : [Lietuvos komunistų partijos panevėžio r. 
k-to Kominterno sekc.], 1935, bal. 25. – [2] p. ; 
32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

323.221.28(474.5)
1270

Draugai valstiečiai darbininkai, doroji visuo-
menė! „Jau mūs krauju nulaistyti visi keliai ku-
riais mes vaikščiojam, tūkstančiai valstiečių ir 
darbininkų kankinami fašistų kalėjimuose …“ : 
[atsišaukimas]. – [Šakiai] : [s.n.], [1936]. – [2] p. ; 
21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

323.28(474.5)
 323.232(474.5)
1271

„Draugai, visi balsuokite tik už darbininkų 
socialdemokratų partijos sąrašą Nr. 1“ : [savival-
dy bių rinkimų agitacija]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 28 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1272

Drauge -ė. „Lietuvių Keistučio pašalpos kliubo 
pusmetinis susirinkimas įvyks subatoj, liepos (July) 
6-tą d., 1935 m., Hollywood svet. …“ : [atvirlaiškis-
kvietimas] / … valdyba. – Chicago, Ill. : [Lietuvių 
Kęstučio pašalpos klubas], 1935, liep. 2. – [2] p. ; 
8 x 14 cm.

prieš antr.: Lietuvių Keistučio pašalpos kliu-
bas.

C1.
364.4:061.2(73)(=172)(06)

1273
„Draugija „Kneset Izrael“ praneša panevėžio 

visuomenei, kad š. m. kovo m. 26 d. 7 val. vak. mirė 
Žydų ligoninės vyriausias gydytojas d-ras Š. Me-
ras …“ : [pranešimas] / valdyba. – [panevėžys] : 
[„Kneset Izrael“ d-ja], [1930] (panevėžys : N. fei-
genzono sp.). – [1] p. ; 34 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

61(474.5)(=411.16)(092)
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1274
Draugija misijų darbams remti Vilkaviškio 

vyskupijoje : ištrauka iš įstatų [ir įrašomoji korte-
lė]. – [Vilkaviškis] : [s.n.], [1931]. – [4] p. : spalv. 
iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Man duota visa val-
džia danguje ir žemėje. Eikite tad ir mokykite visas 
tautas, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir 
Šventosios Dvasios, ir mokydami juos visa, ką tik 
esu jums įsakęs. (Mat. 28. 18–20).

C1; C993.
27-78(474.5)

1275
Draugija užsienio lietuviams remti 1934 m. 

birželio 23 d. Dovanų suskirstymo lentelė / D-jos 
užs. L.R. valdyba. – [Kaunas] : [D-ja užsienio lie-
tuviams remti], [1934] (Kaune : L. Gurvičio ir Ko 
sp.). – [2] p. ; 24 cm.

C2.
061.27(474.5)

1276
„Draugija užsienio lietuviams remti 1936 m. 

kovo mėn. 1 d. […] rengia viešą paskaitą […] apie 
Amerikos lietuvius …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [D-
ja užsienio lietuviams remti], [1936] ([Biržai] : 
Biržų sp.). – [1] p. ; 46 cm.

C279.
374.7(474.5)(049.1)

1277
… draugijai. „Šiuo kviečiame į visuotiną 

Lietuvos moterų tarybos susirinkimą […] susirin-
kimas įvyks šių metų gegužės mėn. 26 d. …“ : 
[kvietimas-dienotvarkė]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
moterų taryba], [1929]. – [1] p. ; 26 cm.

prieš antr.: Lietuvos moterų taryba. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C2.
396(474.5)(06)

1278
„Draugijos kovai su tuberkuliozu (džiova) 

paroda „Aušros“ gimnazijos namuose …“ : [skel-
bimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos kovos su tuberku-
lioze d-ja], [1926] (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – 
[1] p. ; 63 cm.

C4.
616-002.5(474.5)(064)

1279
Draugijos kovai su tuberkuliozu rinkliava. 

„Aukokit pirmai vaikų sanatorijai Lietuvoje …“. – 
[Kaunas] : [Lietuvos kovos su tuberkulioze d-ja], 

[1933] (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 16 x 23 cm.

C3.
615.838-0532(474.5)

 364.044.6(474.5)
1280

Draugijos nariui p. … G.T. „Einant visuoti-
nio dr-jos narių susirinkimo 1930 m. kovo 31 die-
nos nutarimu, prašome iki 1930 m. gegužės 1-os 
dienos dr-jos kason įmokėti sumą …“ / Draugijos 
valdyba. – panevėžys : panevėžio savitarpinės pa-
skolos draugija, 1930, bal. 3. – [2] p. ; 17 x 20 cm.

G.T.: Gerbiamas tamsta.
C2.

364.044.6(474.5)
1281

Draugijos užsienio lietuviams remti „Metraš-
čio“ programa / redaktorius. – [Kaunas] : [„Met-
raščio“ red.], [1934]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

050(474.5)
1282

Draugijos Vilniaus kraštui remti … apskri-
ties komitetui. Draugijos Vilniaus kraštui remti … 
valsčiaus komiteto piniginė apyskaita už laiką nuo 
1939 m. … mėn. … d. iki 1939 m. gruodžio mėn. 
31 d.. – [Kaunas] : [D-ja Vilniaus kraštui remti], 
[1939] ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [4] p. ; 34 cm.

C2.
329.71(474.5)(047.1)

1283
Draugijos Vilniaus kraštui remti nario pažy-

mėjimas Nr. …. – [Kaunas] : [D-ja Vilniaus kraš-
tui remti], [1926]. – [2] p. ; 11 cm.

prieš antr.: padėti Vilniaus kraštui – kiekvie-
no šventa pareiga. – Spaud. taip pat: Ištrauka iš 
dr-jos įstatų, p. [2].

C2.
329.71(474.5)

1284
Draugja susivienijmas Lietuviu Argentinoi. 

Kury kvieća visus lietuvius pry vienibies. „Ysiku-
re 12 diena liepos 1914 miatosie, ir śyndi laidźam 
garsa an visas pusias śaukdami kiekviena giaros 
valios mus tautieća idant kiek vienas lietuvis ar-
gentinoie sujunktomies spiekomi pasidarboti śei 
draugijoi rodidami sava tautoi iok esamie narei 
susivienijmai letuviu argentinoi …“ : [raginimas 
prisidėti prie draugijos veiklos]. – [Buenos Ai-
res (Argentina)] : [Susiv. lietuvių Argentinoje], 
[1918]. – [1] p. ; 23 cm.

C126.
325.2(82)(=172)
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1285
„Draugo“ metinis koncertas ir šokiai įvyks 

sekmadienyje vasario 5 Lietuvių auditorijoj …“ : 
[skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1933]. – 
[1] p. : iliustr. ; 30 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)(049.1)

1286
„Draugo“ metinis koncertas sekmadieny, va-

sario-feb. 2, 1936 Lietuvių auditorijoj …“ : [skel-
bimas] / „Draugo“ leidėjai. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1936]. – [1] p. : iliustr. ; 31 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)(049.1)

1287
„Draugo“ metinis koncertas sekmadieny, va-

sario-feb. 2, 1936 Lietuvių auditorijoj …“ : [skel-
bimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1936]. – [1] p. : 
iliustr. ; 31 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)(049.1)

1288
„Draugo“ vajaus koncertai. „Artistė p-lė 

E. Mic kunaitė garsi Lietuvos ir Italijos operos ar-
tistė iš philadelphijos atvažiuos į Chicagą gegužės 
6 d. ir dalyvaus keliuose koncertuose …“ : [skel-
bimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1933]. – [1] p. : 
portr. ; 23 cm.

C17.
784

78:061.7(73)(=172)(049.1)
1289

Draugui … Kvietimas. „Š. m. kovo 4 d. 
19 v. šaukiamas klūbe L.S.D.p. Šiauliu miesto 
organiza cijos metinis visuotinas […] susirinki-
mas …“ : [kvie timas-dienotvarkė] / L.S.D.p.K.K.-
tas. – Šiau liai : [Lietuvos socialdemokratų parti-
ja], 1925, vas. 25. – [2] p. ; 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329(474.5)(06)
1290

Drauguže! „Jau daug laiko prabėgo, kaip ma-
tėmės, todėl turėdamas laisvą valandėlę nutariau 
Tau parašyti …“ : [laiško blankas su tekstu] / Ta-
vo …. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [4] p. :  iliustr. ; 
21 cm.

prieš antr.: Gražus ir mylimas paukšteli! Rūtų 
darželyj nečiulbėk, pas mano mylimą mergelę Su 
šiuo laiškeliu nulėk!.

C1.
821.172-2

1291
Drg. „Kviečiame draugę -ą atsilankyti į š. m. 

gruodžio mėn. 10 d. Tilmanso salėj Liet. soc. d. 
jaun. s-gos „Žiežirba“ Kauno I skyr. rengiamą sa-
vybės vakarą …“ / Liet. soc. d. jaun. s-gos „Žiežir-
ba“ Kauno skyr. valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
socialistinio jaunimo s-gos „Žiežirba“ Kauno I 
sk.], [1922–1936]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C17.
329.78(474.5)

 394(474.5)
1292

Drg. … Mielas drauguži! „Manau, kad Tamsta 
dar prisimeni tuos laikus, kada išdidus caras niekin-
damas darbo žmogų leido dvarininkams, fabrikan-
tams, bankininkams, pirkliams ir kitiems božėms 
[!] lupti devynis kailius nuo darbininko …“ : [rin-
kimuose į III Lietuvos Seimą raginama balsuoti už 
socialdemokratus] / … Jūsų draugas …. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1926]. – [2] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

324(474.5)
 342.533(474.5)
1293

Drg. darbininkai es, tarnautojai -os! „Nepa-
prastai pabrangus pragyvenimui, darbininkams 
dar kapoja darbo užmokesnį ir trumpina darbo 
savaitę …“ : [atsišaukimas] / Šiaulių apskr. komi-
tetas. – [Šiauliai] : [Lietuvos komunistų partijos 
Šiaulių a. k-tas], 1940, bal. 27. – [2] p. ; 16 cm. – 
(LKp (Kominterno sekcija).

Šūkis: Visų šalių proletarai vienikitės!.
C2.

323.22(474.5)
1294

Dr-go Kipro Bielinio prakalbos. „Rengia Lie-
tuvių socialistų sąjungos 19 kp. pėtn. kovo 30, 
1923 […] New plaza svetaineje […] Brooklyn, 
N.Y. …“ : [skelbimas] / LSS. 19-tos kp. komi-
tetas. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvių socialistų 
 s-gos 19 kuopa], [1923]. – [1] p. ; 30 cm.

C1.
347.7(73)(=172)(049.1)

1295
„Dr-ja „Viltis“ gimnazijos salėje […] rengia 

sekmadieny, sausio 21 d. didelį operos koncer-
tą …“ : [skelbimas] / d-jos „Viltis“ valdyba. – [Šiau-
liai] : [„Vilties“ d-ja], [1922] (Šiauliai : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

C279.
782

78:061.7(474.5)(049.1)
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1296
„D-ro J. Basanavičiaus vardo pradedamosios 

mokyklos mokiniai kviečia atsilankyti į vaikų va-
karėlį su vaidinimu, rengiamą š. m. balandžio 10 d. 
Vytauto Didžiojo gimnazijos salėje …“ : [kvieti-
mas] / rengėjai. – [Vilnius] : [Vilniaus d-ro Jono 
Basanavičiaus vardo „Kultūros“ pradedamoji 
 m-kla], [1932]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C101.
371.8(474.5)

1297
„D-ro J. Basanavičiaus vardo pradedamosios 

mokyklos mokiniai kviečia atsilankyti į vaikų va-
karėlį su vaidinimu, rengiamą š. m. vasario 15 d. 
Šv. Mikalojaus parapijos salėje …“ : [kvietimas] / 
rengėjai. – [Vilnius] : [Vilniaus d-ro Jono Basa-
navičiaus vardo „Kultūros“ pradedamoji m-kla], 
[1931]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C101.
371.8(474.5)

1298
D-ro J. Šliūpo išleistos knygos (1918–1936) : 

[19 knygų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1937]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C1.
655.5(474.5)(085.8)

1299
„Druskininkų rajono lietuviai mokytojai turi 

garbės kviesti Gerb. p. … į vakarą, kuris bus 1931 m. 
liepos 5 d. (sekmadienį) Druskininkuose, parko salė-
je …“ : [kvietimas-programa] / rengėjai. – [Druski-
ninkai] : [s.n.], [1931]. – [2] p. ; 11 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas lenk., liet..

C2; C101; C102.
371.1(474.5)

 394.4(474.5)
1300

DULR Telšių skyriaus artistų mėg[ėjų] 1935 m. 
gegužės m. 5 d. vakaro programa : [J. Griniaus 5-ių 
v. drama „Sąžinė“]. – [Telšiai] : [D-jos užsienio lie-
tuviams remti Telšių sk.], 1935. – [1] p. ; 17 cm.

Aprašyta pagal def. egz..
C279.

792.077(474.5)
1301

„Du keliu“. „Meldažio svet. […] Vaičkaus 
teatras stato „Du keliu“ …“ : [skelbimas]. – [Čika-
ga (Il.)] : [s.n.], [1923]. – [1] p. : iliustr. ; 23 cm. – 
(Vaičkaus dramos teatras).

C17.
792.2(73)(=172)(049.1)

1302
„201 šaržas L. Kagano parodoj …“ : [skelbi-

mas]. – [Kaunas] : [Lietuvos nepriklausomųjų dai-

lininkų d-ja], [1932] (Kaunas : M. Kuktos sp.). – 
[1] p. ; 68 cm.

prieš tekstą: Liet. nepriklausomųjų dailininkų 
dr-jos salonas.

C4.
741.5(474.5)(064)

1303
Įrašas perkeltas.

1304
„Duodami savo giminėms, geriems draugams 

pažįstamiems dovanų šventėms,  privalome duoti 
tai, kas yra gražu, naudinga ir surišta su mūsų kraš-
tu …“ : [p. Rusecko albumėlių „Lietuva“ rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1922] (Kaunas : „Varpo“ 
sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C3.
655.561(474.5)(085.8)

1305
Duokit man „Laiko žodį“! : [periodinio leidi-

nio reklama]. – [Kaunas] : [„Laiko žodžio“ red.], 
[1934] ([Kaunas] : M. Adomavičiaus sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 17 x 25 cm.

C101.
070(474.5)

1306
Duokit savo balsą kandidatams prusų lietuvių 

partijos! Laukininkai! prusu lietuviai! : [atsišau-
kimas, raginantis 1929 m. lapkričio 17 d. Seime-
lio rinkimuose balsuoti už kandidatus lietuvius] / 
Skyrimo ausšusas prusu lietuviu partijos. – [S.l.] : 
[s.n.], [1929] (Tilžė : „Lituanios“ sp.). – [4] p..

Aprašyta pagal rankr. bibliografiją: Mažo-
sios Lietuvos lietuviškos knygos 1547–1940 m. / 
D. Kaunas. Vilnius, 1986, įr. 2574. – Got. šriftas.

324(474.5)
 353(474.5)
1307

Duonos : mėsos ir daržovių baltojo teroro au-
koms. I kaimo darbinikus, mažažemius ir viduti-
niokus. „Draugai. Siaučia budeliški teismai …“ : 
[atsišaukimas, raginantis padėti sergantiems poli-
tiniams kaliniams ir jų šeimoms] / Lietuvos rau-
donosios pagelbos (L.R.p.) Centro komitetas. – 
Kaunas : [Lietuvos raudonosios pagalbos Centro 
k-tas], 1934, vasaris. – [1] p. ; 13 x 18 cm. – (Lie-
tuvos raudonoji pagelba (Tarptautinės raudono-
sios pagelbos sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės.

C279.
343.8:061.2(474.5)

 364.4(474.5)
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1308
Duonos ir šviesos vilniečiams. „Spalių 9 dieną 

sueina 17 metų, kai klasta, smurtu ir ginklu atplėšta 
nuo Lietuvos jos sostinė …“ / Vilniaus vadavimo 
sąjungos Centro komitetas. – Kaunas, Laikinoji 
sostinė : [Vilniaus vadavimo s-gos Centro k-tas], 
1937, rugs. 9. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)
1309

„N. Dušnickis / Kaunas Laisvės alėja 35 Nr. 
firma įsteigta Kaune 1899 m. …“ : [geležies dir-
binių reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1924–1936]. – 
[1] p. ; 6 x 12 cm.

C101.
659.1(474.5)(085.8)

1310
Dvarai – bežemiams ir mažažemiams nuosa-

vybėn : [rinkimų į Steigiamąjį Lietuvos Seimą agi-
tacija]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 12 x 64 cm.

C29.
324(474.5)

342.533(474.5)
1311

Dvasiškoji Šv. Komunija. „Ateik mano Jė-
zau, mano meilė ir gyvenimas …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: St. francis Xavier.

C993.
272-534.3

1312
Dvasiškoji Šv. Komunija. „Ateik mano Jėzau, 

mano meilė ir gyvenimas …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940] (Made in Italy). – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: The holy face. 
By Thy suffering and Thy passion, deliver us, O 
Lord.

C993.
272-534.3

1313
Dvasiškoji Šv. Komunija. „Ateik mano Jėzau, 

mano meilė ir gyvenimas …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940] (Made in Italy). – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Mo ther full of 
grace pray for us.

C993.
272-534.3

1314
Dvasiškoji Šv. Komunija. „Ateik mano Jėzau, 

mano meilė ir gyvenimas …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940] (Made in Italy). – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Mater Do lorosa.

C993.
272-534.3

1315
Dvasiškoji Šv. Komunija. „Ateik mano Jėzau, 

mano meilė ir gyvenimas …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940] (printed in Germany). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

1316
Dvasiškoji Šventoji Komunija. „O Jėzau, Iš-

ganytojau mano, aš tvirtai tikiu jog Tu esi Šven-
čiausiame Aukuro Sakramente su savo Kunu, 
Siela, Krauju, Dievyste ir Žmogyste …“. – paris : 
Boumard Hls Edit pontif, [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas pranc. k.: Coeur Sacré 
de Jésus broyé à sause de nos peches. ayez pitié de 
nous. Cor Jesu, attritum propter scelera nostra mi-
serere nobis.

C993.
272-534.3

1317
Dvasiškoji Šventoji Komunija. „O Jezau, Iš-

ganytojau mano, aš tvirtai tikiu jog Tu esi Šven-
čiausiame Aukuro Sakramente su savo Kunu, 
Siela, Krauju, Dievyste ir Žmogyste …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas pranc. k.: Le Sacré-Co-
eur de Jésus.

C993.
272-534.3

1318
Dvasiškoji Šventoji Komunija. „O Jezau, Iš-

ganytojau mano, aš tvirtai tikiu jog Tu esi Šven-
čiausiame Aukuro Sakramente su savo Kunu, 
Siela, Krauju, Dievyste ir Žmogyste …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas pranc. k.: Le Scapu-
laire.

C993.
272-534.3
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1319
Dvejos dideles prakalbos! „Rengia L.L. pask. 

bonų stotis. Subatoj rugp-Aug-7-ta d. 7 val. vaka-
re. Nedėlioj rugp-Aug-8-ta d. 2-troi val po pietu. 
Abejos pralbos bus Knygino svet. […] St. Louis, 
Mo. Kalbės Al. M. Račkus …“ : [skelbimas]. – 
[Sent Luisas (Misūris)] : [Lietuvių laisvės pasko-
los stotis], [1920]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)(049.1)

1320
Dvi gastrolės 1930 V.D. m. rugpiūčio 30 ir 

31 d. Šaulių teatre. „Bus vaidinama: šeštadienį, 
rugpiūčio 30 d. 4 veiksmų melodrama O. Biss’ono 
„Nežinomoji“, rež. B. Dauguvietis; sekmadie-
nį, rugpiūčio 31 d. 3 veiksmų komedija Longelo 
„Nakties serenada“, rež. K. Glinskis …“ : [skel-
bimas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1930] (panevėžy : 
M. Koto sp.). – [1] p. ; 97 cm. – (Valstybės teat ras).

C101.
792.2(474.5)(049.1)(049.1)

1321
2 paskutinės atsisveikinimo gastrolės pilno 

ansamblio Rygos rusų dramos teatro : spektaklius 
režisuoja Jur. Jurovski ir Jur. Jakovlev : [dramos 
spektaklių „Dvi žmonos“ ir „Žmogus su portfe-
liu“ reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1935] (Kau-
ne : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 
106 cm.

prieš antr.: Vasaros teatras. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
792.2(474.3)(=161.1)

1322
2-prelekcijos-2 sveikatos klausimais. „pirmą 

prelekciją rengia Lietuvių piliečių kliubas subatoj, 
4 d. lapkričio (November), 1933 pradžia 2 val. po 
piet. J. Stanoko name […] prelegentas J.J. Kaš-
kiaučius iš Newark, N.Y. …“ : [skelbimas] / ren-
gėjai. – [JAV] : [s.n.], [1933]. – [1] p. : iliustr. ; 
12 x 15 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
1323

2-prelekcijos-2 sveikatos klausimais. „pirmą 
prelekciją vyrams ir moterims rengia ALDLD 19 
kp. seredoj, 1 dieną lapkričio (November), 1933 
[…] Antra prelekcija vien moterims ir merginoms 
ketverge lapkr. 2 (Nov.), 1933 Liet. auditorijoj, ren-
gia LDSA 9 kp. […] prelegentas J.J. Kaškiaučius 
iš Newark, N.Y. …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [Či-
kaga (Il.)] : [Amerikos lietuvių darbininkų litera-
tūros d-jos 19 kuopa] : [Lietuvių darbininkių su-

siv. Amerikoje 9 kuopa], [1933]. – [1] p. :  iliustr. ; 
23 cm.

C126.
613.88(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
1324

22, 23, 24 ir 25 rugsėjo rusų ekrano myletoja 
publikos numylėta Viera Cholodnaja ir žymus ar-
tistas U. Runič dalyvauja gyvenimo dramoj „Rau-
dona aušra“ 5-se didelėse dalyse : [skelbimas] / di-
rekcija. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Šiauliuose : Savičo 
ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 65 cm.

Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2(470)
1325

XXII Valstybės teatro koncerto programa : 
1937-V-28. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937] 
(Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1936–
1937 m. sezonas).

C160.
785.11

 78:061.7(474.5)
1326

„25, 26 ir 27 gruodžio programa tik šventėm 
eis garsus veikalas 4-ių dalių drama „Tarp deko-
racijų meilė“ …“ : [kino filmo reklama]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio 
sp.). – [1] p. ; 95 cm.

C279.
791.43-2(470)

1327
25 gegužio 1919 m. programa. „I. „Dvasių ko-

va“ […] II. „Sigutė“ Vydūno …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1919]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

792.077(474.5)
1328

XXI. Oftalmologijos programa. – [Kaunas] : 
Medicinos fakulteto leidinys, [1924]. – 4 p. ; 
23 cm. – (Medicinos skyriaus programos).

C2.
614.25-051(474.5)

 331.36(474.5)
1329

XXVII knygos mėgėjai : [draugijos įstatai]. – 
[Kaunas] : [XXVII knygos mėgėjų d-ja], [1930]. – 
4 p. ; 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

002.2:061.2(474.5)(062.13)
1330

„26, 27 ir 28 liepos sensacinė dailes drama 
„Duobė“ („Namai puolusių“), užimantis paveikslas 
5-se aktuose žymaus rusų rašytojo Kuprino …“ : 
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[kino filmo reklama] / direkcija. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. ; 64 cm.

prieš tekstą: palas kino-teatras. – Gretut. teks-
tas liet., rus..

C279.
791.43-2(470)

1331
„26, 27 ir 28 rugsėjo š. m. „Klaidžiojantis sū-

nus“ („Sąžinės balsas“) drama 6 dalyse …“ : [kino 
filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Šiauliuose : 
Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 63 cm.

prieš tekstą: Kino palas. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
791.43-2(470)

1332
„20, 21, 22 ir 23 spalio „11 rugsejo naktis“. 

Drama 7 aktuose iš Viktoro Gjugo poemos „Dan-
gaus liepsna“ …“ : [kino filmo reklama]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1921]. – [1] p. : vinj. ; 48 x 65 cm.

prieš tekstą: Kino palas.
C279.

791.43-2
1333

20 m. Klovainių „pavasario“ kuopos sukak-
tuvėms ir kongresėliui prisiminti : [atminimo la-
pelis]. – Klovainiai [Šiaulių a.] : [lietuvių katali-
kų jaunimo f-jos „pavasaris“ Klovainių kuopa], 
1939, liep. 9. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

prieš antr.: Kristus nugali, Kristus viešpatau-
ja, Kristus valdo!. – p. [1] paveikslėlis.

C17.
329.78(474.5)

1334
XX metų Lietuvos Nepriklausomybės sukak-

čiai minėti vyr. komiteto ir Valstybės teatro rengiamo 
1938.I.15. 20 val. Klaipėdos krašto prisijungimo 15 
metų sukakčiai paminėti iškilmingo akto-koncerto 
programa. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] 
([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–1938 
sezonas).

C160.
78:061.75(474.5)

 323.215(474.5)
1335

XX-to Valstybės teatro (simfoninio) koncer-
to programa : 1937-V-22. – [Kaunas] : [Valstybės 
teat ras], [1937] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
785.11

 78:061.7(474.5)

1336
„XX amžiaus“ ekstra telegrama. Lenkija vyk-

do zisuotinę [i. e. visuotinę] mobilizaciją. Užsimušė 
sklandytojas [pranas Kvietkauskas] : [įvairūs pra-
nešimai]. – [Kaunas] : [„XX amžiaus“ red.], [1939] 
([Kaunas] : akc. b-vė „Žaibas“). – [1] p. ; 32 cm.

0,10 Lt
C17.

070.46(474.5)
1337

„XX amžiaus“ ekstra telegrama. Šiandien 
su daryta nauja Ministerių Taryba. „(XX) Šian-
dien, lapkričio 21 d., sudaryta nauja Lietuvos Vy-
riausybė …“. – [Kaunas] : [„XX amžiaus“ red.], 
[1939] (Kaunas : sp. „Žaibas“). – [1] p. ; 32 cm.

0,10 Lt
C17.

070.46(474.5)
1338

Dvidešimtojo amžiaus lietuvių inteligentų 
šeimai kaltinamasis aktas. „Dvidešimtojo amžiaus 
lietuvių inteligentų šeima kaltinama tuo: 1. Kad 
vis labiau įra ir krinka dėl didėjančio ištvirkimų 
skaičiaus …“. – [S.l.] : [s.n.], [1929]. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

173(474.5)
1339

Dvylika brolių juodvarnių : S. Čiurlionienės-
Ky mantaitės 4 pav. vaikams pasaka, pastatymas 
B. Dauguviečio : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1934] ([Kaunas] : „Žb.“ sp.). – 
[2] p. ; 26 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

1340
Dvyliktoji naktis (Ko jūs norit) : V. Shakes-

pear’o prologo ir 3 v. komedija, pastatymas 
M. Čechovo : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1934] (Kaunas : „Žaibo“ sp.). – [2] p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

1341
„XII šaulių rinktinė 1937 m. vasario mėn. 

28 d. 19½ val. Šaulių teatre rengiamas lietuviškas 
vakaras prieš 25 metus dalyvaujant prieškariniams 
artistams …“. – [panevėžys] : [Lietuvos šaulių s-
gos XII panevėžio rinktinė], [1937] (panevėžy : 
„Bangos“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 92 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
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1342
12-jo simfonijos koncerto programa. – [Kau-

nas] : [s.n.], [1923] (Kaunas : A. Bako sp.). – 
[1] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Miesto sodnas.
C4.

785.11
 78:061.7(474.5)
1343

12-jo simfonijos koncerto 1923 VI /29 d. pro-
grama / Miesto sodno direkcija. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1923] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Miesto sodnas.
C4.

785.11
 78:061.7(474.5)
1344

XII Valstybės teatro koncerto programa : 1936-
XII-11. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936]. – 
[4] p. : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat ras. 1936–
1937 m. sezonas).

C160.
785.11

 78:061.7(474.5)
1345

XII šaulių rinktinės rengiamo 1937 m. vasa-
rio 28 d. lietuviško vakaro prieš 25 metus pane-
vėžy programa. – [panevėžys] : [Lietuvos šaulių 
s-gos XII panevėžio rinktinė], [1937] (panevėžy : 
„Bangos“ sp.). – [1] p. ; 26 cm.

C121.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
1346

Dvimėnesinės žinios : už … ir … 19… m. : 
[anketa apie „pavasario“ s-gos veiklą] / rajono 
valdyba. – [Vilkaviškis] : [lietuvių katalikų jau-
nimo s-ga „pavasaris“], [1933] (Marijampolėje : 
Marijonų sp.). – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: „pavasario“ s-gos Vilkaviškio re-
gionas.

C2; C279.
329.78(474.5)(049.5)

1347
„Dvisavaitiniam ūkininkų laikraščiui „ūki-

ninko patarėjas“ 1929 metams užsiprenumeruoti 
sąlygos …“ : [laikraščio užsakymo lapelis]. – 
[Kaunas] : [„ūkininko patarėjo“ red.], [1928]. – 
[2] p. ; 22 cm.

C17.
070(474.5)

1348
Dzimdzi-drimdzi. „Dalyvaujant artistams: 

V. Di neikai, S. pilkai ir A. Vanagaičiui Apsireiš-

kimo pan. Šv. par. salėje […] Brooklyn, N.Y. 
maišys „Šiupini“ jovališką rezginį pirmadieny 
 gegužės--May 17 dieną, 1926 m. …“ : [skel-
bimas]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. : iliustr. ; 32 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

1349
„Dzimdzi-drimdzi“ artistų J. Dikinio ir V. Di-

neikos atsisveikinimo vakaras trečiadienyje, 28 
balandžio 1926 metų Lietuvių auditorijoje, Bridge-
porte …“ : programa. – [Bridžportas (Kon.)] : [s.n.], 
[1926]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
792.077(73)(=172)

1350
„Dzimdzi-Drimdzi“ atsisveikinimo vakaras : 

programa. – [JAV] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 23 cm.
C17.

792.077(73)(=172)
1351

Dzimdzi--drimdzi vodevilis. „Lietuvos artis-
tai V. Dineika, J. Olšauskas, S. pilka ir A. Vana-
gaitis. paskutinis atsisveikinimo vaidinimas se-
kmadieny birželio-June 6 dieną, 1926 m. Liutvino 
svetainėj […] Elizabeth, N.J. …“ : [skelbimas]. – 
[Elizabetas (N. Džer.)] : [s.n.], [1926]. – [1] p.: 
iliustr. ; 31 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

1352
„Dzimdzi-drimdzi“ vodevilis. „1926 m. ge-

gužės 8-tą dieną šeštadieny Lietuvių svetainėje 
[…] Detroit, Mich. …“ : [skelbimas]. – [Detroitas 
(Mič.)] : [s.n.], [1926]. – [1] p. : iliustr. ; 31 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

1353
„Dzimdzi-drimdzi“ vodevilis. „1926 m. ge-

gužės 18-tą dieną antradieny Šv. Jurgio parapijos 
salėj […] Bridgeport, Conn. …“ : [skelbimas]. – 
[Bridžportas (Kon.)] : [s.n.], [1926]. – [1] p. : 
iliustr. ; 31 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

1354
„Dzimdzi-drimdzi“ vodevilis. „1926 m. ge gu-

žės 28-tą dieną penktadieny Lietuvių kliubo svetai-
nėje (Lyra Hall) […] Lawrence, Mass. …“ : [skelbi-
mas]. – [Lorensas (Mas.)] : [s.n.], [1926]. – [1] p. : 
iliustr. ; 31 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)
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1355
„Dzimdzi-drimdzi“ vodevilis. „1926 m. ge-

gužės 12-tą dieną antradieny Šv. Jurgio parapijos 
salėj […] Bridgeport, Conn. …“ : [skelbimas]. – 
[Bridžportas (Kon.)] : [s.n.], [1926]. – [1] p. : 
iliustr. ; 31 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

1356
„Dzimdzi-drimdzi“ vodevilis. „1926 m. ge-

gužės 7-tą dieną penktadieny Švento Jurgio para-
pijos svetainėje Detroit, Mich. …“ : [skelbimas]. – 
[Detroitas (Mič.)] : [s.n.], [1926]. – [1] p. : iliustr. ; 
31 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

1357
Dzimdzi-Drimdzi vodevilis West Side Mel-

dažio svetainėje. „15 kovo Dzimdzi Drimdzi atsi-
veža parodyt lietuviškus „Ubagus“ ir „ponus“ […] 
Anonsas!! Dzimdzi-Drimdzi Lietuvių auditorijoj 
Bridgeporte stato linksmą komediją: „potašas ir 
perlamutras“. Vaidinimas įvyksta dvidešimt penk-
tą kovo trečiadieny …“ : [skelbimas]. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1925]. – [1] p. ; 31 cm.

C101.
792.077(73)(=172)(049.1)

1358
„Dzimdzi-drimdzi vodevillis bus pinktadie-

nij, May 21, 1926 m. […] Lincoln salej …“ : [skel-
bimas] / rengėjai. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1926] 
([Čikaga (Il.)] : Allied printing Trades Council 
Union Label). – [1] p. ; 17 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

1359
Dzūkų regijonas. „L.K.J. s-gos „pavasaris“ 

dalinimo ženklalių dzūkų regijone dzienai atmin-
ci …“. – [Kaunas] : [lietuvių katalikų jaunimo s-ga 
„pavasaris“], [1925] (Kaune : K. Narkevičiaus ir 
V. Atkočiūno sp.). – 3 p. ; 17 cm.

C4.
329.78(474.5)
394.4(474.5)

1360
Džiaugkimes lietuviai. „Karė pasibaigė bet 

ar Lietuva bus laisva? Visi ateikite į parapijos sve-
tainę, Ciceroje, Ill. bus prakalbos ir mass mitin-
gas …“ : [skelbimas] / … klebonas kun. H. Vai-
čiunas ir Tautos fondo valdyba. – [Siseras (Il.)] : 
[s.n.], [1918]. – [1] p. ; 27 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

374.7(73)(=172)(049.1)

1361
„Džiaugsmingai sveikinu brangius Kretingos 

šv. Antano kolegijos geradarius, rėmėjus ir vien-
minčius Viešpaties Jėzaus prisikėlimo švenčių! 
Aleliuja! …“ : [sveikinimas šv. Velykų proga]. – 
Kretinga : [s.n.], 1936. – [2] p. : iliustr. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C3; C17.
27-565.6(474.5)(089.7)

1362
Eglė : M. petrausko – J. Dambrausko 6 p. ope- 

 ra, tekstą tvarkė St. Santvaras : 1939 II 19 : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] 
(Kaunas : Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : 
vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teatras. 1938–1939 se-
zonas).

C160; C480.
792.54(474.5)

 782.1(474.5)
1363

Eglė : M. petrausko – J. Dambrausko 6 p. ope-
ra, tekstą tvarkė St. Santvaras : 1939.V.1 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] (Kau-
nas : Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
24 cm. – (Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

prieš antr.: „Aušros“ gimnazijai.
0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(474.5)
1364

Eglė : M. petrausko – J. Dambrausko 6 p. ope-
ra, tekstą tvarkė St. Santvaras : 1939.V.6. : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] 
(Kaune : spaudė Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat ras. 1938–
1939 sezonas).

prieš antr.: Kauno V gimnazijai.
0,20 Lt
C480.

792.54(474.5)
 782.1(474.5)
1365

Eglė, žalčių karalienė : K. Jurašūno 3 v. 9 p. lie-
tuv. pasaka, pastatymas – K. Jurašūno, dailininkas – 
K. Šimonis, muzika – J. Strolio, baletas – E. Ban-
dzevičiaus : 1938.II.16 : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1938] ([Kaunas] : A. Narkevi-
čiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras. 1937–1938 sezonas).

C17.
792.2(474.5)
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1366
Ei Jonai! Ko taip sušilęs? „Važiuokim į pa-

langą. Liepos-July 29 d., 1934 ten įvyks LDS 
1-mos ir 8-tos kuopų išvažiavimas …“ : [skelbi-
mas]. – [JAV] : [Lietuvių darbininkų susiv. 1 ir 8 
kuopos], [1934]. – [1] p. : iliustr. ; 23 cm.

C17.
379.8(73)(=172)(049.1)

1367
Ei, pasauli! Mes be Vilniaus nenurimsim, 

ne! : [šūkis] / Vilniui vaduoti sąjunga. – Kaunas : 
[Vilniaus vadavimo s-ga], [1926–1929]. – [1] p. ; 
6 x 18 cm.

C3.
327.5(474.5)

 329.71(474.5)
1368

Eighth St. Theatre Wabash Ave. ir Eighth Stre-
at. „pamatyk lietuviškai 2-jų aktų komišką opere-
tę „William Tell“ trečiadienyj birželio-june 5 d. 
1929 m. …“ : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1929] ([Čikaga (Il.)] : K of L press). – [1] p. : 
 iliustr. ; 92 cm.

C17.
782.8

792.5(73)(=172)
1369

Eikime į šviesesnę ateitį : [rinkimuose į III Lie-
tuvos Seimą raginama balsuoti už Lietuvių katalikų 
abstinentų blaivininkų sąrašą Nr. 24]. – [Kaunas] : 
[Lietuvių katalikų blaivybės d-ja], [1926] (Kau-
ne : K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno sp.). – [1] p. : 
 iliustr. ; 50 cm.

C2.
324(474.5)

 342.533(474.5)
1370

Eikime lietuviškos vienybės keliu. „Klaipėdos 
kraštas yra lietuvių kraštas …“ : [raginama burtis 
į lietuviškas organizacijas ir puoselėti lietuvybę 
Klaipėdos krašte] / Lietuvių organizacijų vykdo-
masis komitetas. – [Klaipėda] : [Lietuvių organiza-
cijų vykdomasis k-tas], [apie 1935] (Klaipėda : akc. 
b-vė „Rytas“). – [1] p. ; 38 cm.

Got. šriftas. – Šūkis: perskaitęs duok kitam!.
C122.

323.1(474.5)
1371

Eikime visi! Į rengiamas prakalbas Lietuvos 
nepriklausomybės 6 metu sukaktuvems paminėti. 
„Įvyks sekmadieny 17 d. vasario „feb.“ 1924 m. 
svetainėje …“ / … rengimo komitetas. – [Voter-
beris (Kon.)] : [s.n.], [1924] (Waterbury, Conn. : 
spauda L. Vyčių 7tos kuopos). – [1] p. : vinj..

Aprašyta pagal kn.: Saliamonas Banaitis / 
V. Už tupas. Vilnius, 2002, p. 288.

374.7(73)(=172)
 323.215(474.5)
1372

Eikite į Visuomio prakalbas. Stokite Visuo-
mon! Gerbiamieji tautiečiai-tautietės! „Viso lig 
šiol žinomos religijos (išpažinės) yra svetimos 
mūsų tautai ir persenusios …“. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1928]. – [2] p. : iliustr. ; 23 cm.

C2; C3.
374.7(73)(=172)

1373
„Eikite ir jūs į mano vynuogyną“ (Mat. 20, 

4). „Mūsų brangiai Tėvynei teisingai duotas „Ma-
rijos žemės vardas“ …“ : [apie kunigystę]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1932] (Marijampolė : Marijonų sp.). – 
[4] p. :  iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C102.
272-722.53

1374
Einam į miesto sodą! „Ten bus gera, linksma 

ir smagu […] nes tenai dabar vyksta Žaliakalnio 
šv. Vincento draugijos graži ir turtinga loterija 
1932 m. gegužės mėn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ir 
16 d. …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [Šv. Vincen-
to a paulo d-jos Žaliakalnio sk.], [1932] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C101.
336.789(474.5)(049.1)

1375
Einam į Vytauto parką 1932 m. birželio m. 

18 ir 19 d. rengiamos 2 vaikštynės su nepaprasta 
programa : [skelbimas] / Vytauto kalno šaulių bū-
rio vadovybė. – [Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-gos 
Vytauto kalno būrys], [1932] (Kaune : M. Jolko 
sp.). – [1] p. ; 96 cm.

C101.
356.161:061(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
1376

„Einant 49 § Seimo rinkimų įstatymo šiuo-
mi skelbiama, kad IV apygardoj pareikštas sekan-
tis sujungimas kandidatų sąrašų …“ : [kandidatų 
jungtiniai sąrašai]. – Telšiai : [s.n.], 1923, bal. 28 
(Telšiai : A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1377

„Einant paliepimui kaslink Žemės ūkio rūmų 
rinkimų iš 1924 m. gegužės mėn. 23 d. (Valdž. žin. 
pusl. 412) sąryšyje su p. Klaipėdos krašto Direk-
torijos prezidento paskelbimu iš 1927 m. gegužės 
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mėn. 25 d. šių metų liepos mėn. 24 d. įvyks visuo-
tini nauji Žemės ūkio rūmų rinkimai …“ : [pra-
nešimas]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1927] (Memel : 
Druck „Lituania“). – [1] p. ; 34 cm.

prieš tekstą: Kom. apskrities viršininkas ir 
Rin kimų apygardos pirmininkas. – Gretut. tekstas 
liet., vok..

C2.
334.78(474.5)

1378
„Einąs Respublikos prezidento pareigas 

Stei gia mojo Seimo pirmininkas kviečia poną … 
š. m. … d. pas save …“ : [kvietimas]. – Kaunas : 
[s.n.], 192[1, gruod. 24]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
342.5(474.5)

1379
„Einąs Respublikos prezidento pareigas Stei-

giamojo Seimo pirmininkas su žmona, reikšdami 
pagarbos, kviečia poną … pas save … š. m. … 
mėn. … d. …“ : [kvietimas]. – [S.l.] : [s.n.], 192[2, 
liep. 31] ([Kaunas] : V[alstybės] sp.). – [1] p. ; 
16 x 17 cm.

C2.
342.5(474.5)

1380
Ekonominės karių bendrovės foto-meno-

ateljė […] „Siūlo Tamstai visiškai nemokamai nu-
sifotografuoti …“. – [Kaunas] : [Ekonominė karių 
b-vė], [1932–1940] (Kaunas : Kuznickio ir Beilio 
sp.). – [2] p. ; 24 cm.

C101.
77(474.5)

1381
Ekonominės karių bendrovės 1922 metų va-

sario mėn. 19 dienos įgaliotinių susirinkimo die-
not varkė : [darbotvarkė ir įstatų pakeitimo pro-
jektas]. – [S.l.] : [Ekonominė karių b-vė], [1922] 
(Ma rijampolėj : „Dirvos“ sp.). – [4] p. ; 33 cm.

C2.
334.73:355(474.5)(06)

1382
Ekonominių studijų d-jos 1939 m. sausio 1 d. 

balansas. – [Kaunas] : [Ekonominių studijų d-ja], 
[1940]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Spaud. taip pat: „Tau-
tos ūkio“ sąmata, p. [2].

C2.
657.3:061.2(474.5)(047.1)

1383
„Ekrane: šiandien didžiausia sensacija! Ti-

kra prašmatnybė, kurios visi laukia! pagal p. Leo-
novo-Lenskio užrašus „Dvi kaukės“ „Saška semi-
naristas“, begalo įdomi turtinga drama …“ : [kino 
filmų reklama]. – [panevėžys] : [s.n.], [1930] (pa-
nevėžys : N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kino „pasaulis“. – Gretut. teks-
tas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

1384
Ekscelencija! „pavasario pražydusioj gamtoj 

susipynė ir „pavasario“ sąjungai naujas vainikas – 
Degučių kuopa …“ : [kuopos sveikinimas vysku-
pui] / Degučių „pavasario“ kuopa. – Degučiai : 
[lietuvių katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ De-
gučių kuopa], 1927. – [1] p. : vinj. ; 28 cm.

C1.
27-722.52(474.5)(089.7)

 329.78(474.5)
1385

„Ekskursija-išvažiavimas su visokiais išlai-
mėjimais, rengiama Šv. Kryžiaus parapijos sekma-
dieny, spalių-Oct. 8 d., 1933 m. Vytauto darže …“ : 
[skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1933] ([Čika-
ga (Il.)] : K of L press). – [1] p. : vinj. ; 67 cm.

C17.
379.8(73)(=172)(049.1)

1386
Ekskursija Lietuvon už 35 centus. „Susirinkti 

spalių 8 d., šeštadieny […] Šv. Jurgio par. salėje 
[…] Brooklyn, N.Y., antradieny ir trečiadieny spa-
lių 11 ir 12 dd. […] Apreišk. Šv. pan. par. salėje 
[…] Brooklyn, N.Y. Kas nori pamatyti Lietuva 
nevažiavęs tenai turi atsilankyti, rengęs S. Dir-
vianskis atstovas kino b-vės „Akis“, Kaunas …“ : 
[skelbimas]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1927]. – 
[1] p. ; 30 cm.

C17.
379.8(73)(=172)(049.1)

1387
Ekskursija Lietuvos Šveicarijon – Zarasų kraš-

tan – į gražiausį Lietuvoje Romuvos kurortą! „Rug-
sėjo 8 dieną (šventadienį, ketvirtadienį), punktuališ-
kai 7 valandą ryto autobusais išvyksime iš Kauno 
autobusų centralinės stoties …“ : [skelbimas] / eks-
kursijos vadas Visuomis-D. Šidlauskis. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1933] (Kaune : „Meno“ sp.). – [1] p. ; 27 cm.

C2; C3.
379.8(474.5)(049.1)

1388
Ekstra leidinys. Vaitkaus skridimas : [šio lei-

dinio pelnas skiriamas lakūno sutikimui organi-
zuoti] / red.-leidėjas M. Janulevičius. – [Kaunas] : 
[M. Janulevičius], 1935, birž. 16 (Kaunas : f. So-
kolovskienės sp.). – [2] p. ; 56 cm.

0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
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1389
Ekstra „Lietuvos“ telegramos : [pranešimai 

apie Lietuvos ir užsienio karinius ir politinius įvy-
kius]. – [Kaunas] : [„Lietuvos“ red.], 1920, liep. 15 
(Kaunas : Lietuvos Valstybės sp.). – [1] p. ; 30 cm.

0,40 auksino
C3.

070.46(474.5)
1390

Ekstra telegrama. „panevėžio apygardos sei-
mo rinkimų komisija š. m. birželio mėn. 13 d. 20 
val. baigė skaityti panevėžio apskrities seimo rinki-
kų balsus …“ / „Lietuvos aido“ atstovybė. – [pane-
vėžys] : [„Lietuvos aido“ atstovybė], [1936] (pane-
vėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C121.
070.46(474.5)

1391
Ekstra telegrama. „1927 m. gruodžio mėn. 

11 d. 12 val. Tautų Sąjungos Tarybos nutarimas 
Lenkų-lietuvių byloje …“. – [S.l.] : išleido Antanas 
Januškevičius, [1927] (panevėžyje : N. feigen zono 
sp.). – [1] p. ; 23 cm.

prieš antr.: Vienkartinis leidinys.
0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
1392

Ekstra telegrama. papildomos žinios apie 
su ėmimus okupuotoje Lietuvoje. Didžiausias są-
judis Švenčionyse. Okupantų policija suiminėja 
lietuvius, mieste judėjimą tvarko ugniagesiai. – 
[Kaunas] : leidėjas Vilniui vaduoti sąjunga, 1934, 
vas. 20 (Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: „Mūsų Vilnius“ VVS dvisavaitinis 
žurnalas.

0,10 Lt
C3; C17.

070.46(474.5)
1393

Ekstra telegrama. Sudarytas naujas Ministe-
rių kabinetas / ABC informacinis dienraštis. – 
Kaunas : [„ABC“ red.], 1934, birž. 12 (Kaunas : 
S. Joselevičiaus sp.). – [1] p. ; 36 cm.

0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
1394

Ekstra telegrama. Vienkartinis leidinys. Ne-
paprastas sąjudis Vakaruose. Milžinas pakėlė gal-
vą! Iš Berlyno jau žygiuoja į Kauną! : velykinis 
jumoro leidinys / redagavo Vytautas Kairiukštis. – 
[Kaunas] : [s.n.], 1935, bal. 20 (Kaune : L. Gurvi-
čiaus  sp.). – [1] p. ; 48 cm.

0,20 Lt
C2; C3.

821.172-7

1395
Ekstra telegrama „Dienos naujienos“. „Dide-

lis Hitlerio laimėjimas Reichstage iš 647 atstovų 
jam teks 341. – Balsavo 39.000.000 gyventojų. 
prūsų landtage iš 475 vietų hitlerininkai turės 
20 …“. – [Kaunas] : [„Dienos naujienų“ red.], 
1933, kovo 6 (Kaune : „Meno“ sp.). – [1] p. ; 
46 cm.

0,20 Lt
C3; C101.

070.46(474.5)
1396

Ekstra telegrama iš Berlyno. „L.f.L.S. – Kau-
nas. Nugalėjome Tennis-Borussia 4:1 atvyksime į 
Kauno šeštadienį 10.30 v. […] W.A.C. – L.f.L.S. 
š. m. birželio 20 d. …“. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 24 cm.

L.f.L.S.: Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga. – 
W.A.C.: Wiener Athletiksport Club.

C101.
070.46(474.5)

1397
Ekstra telegrama „Sekmadienis“ gegužės m. 

9 d. 7 val. ryto. Lietuvos Lenkijos konferencija 
Kaune : [dėl Lietuvos ir Lenkijos santykių Vil-
niaus krašto klausimu]. – [Kaunas] : [„Sekmadie-
nio“ red.], [1928] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 
45 cm.

prieš antr.: Nr. 1.
0,30 Lt
C3.

070.46(474.5)
1398

„Elektros aparatai namų ruošoje ypač pato-
gūs, ekonomiški ir sutaupo laiką …“ : [reklama]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1927]. – [2] p. : iliustr. ; 15 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: [Sąskaita].

C279.
621.313.33(085.8)

1399
„Elektros stoties saleje balandzio 11 d. 1 v. po 

pietų ką tik grįžęs iš užsienių Londono legacijos 
patarėjas Kazys Bizauskas laikys pranešimą …“ : 
[skelbimas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1920] (pane-
vėžys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 25 x 37 cm.

C4.
374.7(474.5)(049.1)

1400
Elizabeth’o lietuvej nepamirškit turkių ba-

liaus. „Rengia centralinis komitetas visu draugi-
ju atstovybe vardan musu Lietuviu namo naudos. 
Ivyks seredoj lapkričio (November) 27, 1935 
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Lie tuviu laisvės sve-je […] Elizabeth, N.J. …“ : 
[skelbimas] / parengimo komitetas. – [Elizabetas 
(N. Džer.)] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
 394.4(73)(=172)(049.1)
1401

„Esame visur apsupti priešais-šnipais. Lan-
gai ir sienos mato ir girdi. Kariškieji, būkite at-
sargūs savo pasikalbėjimuose apie visas karo ži-
nias!“ : [šūkiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 
28 x 38 cm.

C279.
355.2(474.5)

1402
Esperanto. „Esperanto – tarptautinė kalba, 

antroji šalia gimtosios kalbos …“ : [apie esperanto 
kalbos mokymosi svarbą] / Lietuvos esperantinin-
kų s-gos Šiaulių skyrius. – [Šiauliai] : [Lietuvos 
esperantininkų s-gos Šiaulių sk.], [1926]. – [1] p. ; 
9 x 16 cm.

C1; C17.
811.922

1403
„Esperanto – moderniosios kultūros laimė-

jimas, gražiausia, logiškiausia ir lengviausia kal-
ba pasauly …“ : [knygos „Tarptautinė kalba“ re-
klama]. – Ukmergė : [s.n.], 1937. – [1] p. ; 16 x 
21 cm.

C1.
655.561(474.5)

1404
„Esperanto tarptautinė kalba antroji šale gim-

tosios, žmogiškumo obalsis, gyvuok amžinai vi-
suomenės gerovei …“ : [atvirlaiškis] / J. Kačins-
kas. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
811.922

1405
„Estijos dailininkų akademinė sąjunga ma-

loniai prašo atsilankyti E.A.K.K. meno parodos 
atidaryme šeštadienį 1938 m. vasario mėn. 19 d. 
17 val. Kaune Žemės ūkio rūmuose …“ : [kvieti-
mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 11 x 15 cm.

C1; C160.
75/76(474.5)(064)

1406
„Estijos įgaliotas ministeris Lietuvai estų dai-

lės parodos proga turi garbę kviesti … atsilankyti 
į priėmimą Estijos pasiuntinybėje š. m. balandžio 
mėn. 4 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1937]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
394.1(474.5)

1407
Estijos nepriklausomybės šventei paminėti 

1935 m. vasario mėn. 24 d. aktas : programa. – 
[Kaunas] : [Lietuvių estų d-ja], [1935] ([Kaunas] : 
„Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 27 cm.

C2.
394.46(474.5)

 323.215(474.2)
1408

Estų dailės paroda Kaune globojama jo Eks-
celencijos Estijos Respublikos prezidento dr. h. c. 
A. päts’o ir jo Ekscelencijos Lietuvos Respubli-
kos prezidento A. Smetonos. Garbės pakvietimas. 
„Estų dailės parodos Kaune komitetas maloniai 
kviečia … dalyvauti Estų dailės parodos atida-
ryme, kuris įvyks 1937 m. balandžio mėn. 4 die-
ną …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1937]. – 
[2] p. ; 10 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc..
C1.

75(474.2)(064)
1409

Estų, latvių ir lietuvių kongreso programa 
nuo 1935 m. birželio m. 29 d. – liepos m. 2 d. : 
programa. – [S.l.] : [s.n.], [1935] (Rīga : „p. Man-
tnieka kartogr. inst.“). – [4] p. ; 20 cm.

C2.
327(474)(06)

1410
„Esu dailininkas. Dėl lėšų stokos esu privers-

tas keliauti pėsčias aplink pasaulį …“ : [prašoma 
paremti, perkant atvirukus su dailininko portre-
tu]. – [S.l.] : [s.n.], [1934] (Klaipėda : spauda „Li-
thuanios“). – [1] p. : portr. ; 10 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., vok..
C2.

910.4:379.8(474.5)
1411

„Esu pasaulio keliautojas. Keliauju nuo 1926 m. 
balandžio m. ir iki šiol esu apkeliavęs Europą, Afri-
ką …“ : [prašoma paremti, perkant atvirukus su ke-
liautojo portretu]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [1] p. : 
portr. ; 10 x 14 cm.

C2.
910.4:379.8(474.5)

1412
Esu pasaulio keliautojas lietuvis. „Aš JSO 

sportininkas ir kartu jaunas rašytojas, pradedu 
keliavimą aplink pasaulį …“ : [siūloma pirkti at-
viruką su Otto Vėjelio portretu ir taip paremti jo 
keliones]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [1] p. : portr. ; 
15 cm.

JSO: Jaunalietuvių sporto organizacija.
C17.

910.4:379.8(474.5)
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1413
Eucharistijos karžygy! „1. Kiekvieną rytą 

paaukok, Švenč. Jėzaus Širdžiai visas savo mal-
das …“ : [įrašomoji kortelė ir Eucharistijos kar-
žygių pareigos]. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C1; C102; C993.
27-78-053.2(474.5)

1414
Eucharistijos karžygy! „1. Melskis! …“ : 

[įrašomoji kortelė ir Eucharistijos karžygių par-
eigos]. – [S.l.] : [s.n.], [1930–1939]. – [2] p. : 
 iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
27-78-053.2(474.5)

1415
Eucharistijos karžygy! „1. Melskis! …“ : 

[įrašomoji kortelė ir Eucharistijos karžygių par-
eigos]. – [S.l.] : [s.n.], [1930–1939]. – [2] p. : 
 iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
27-78-053.2(474.5)

1416
Eucharistiniam vyskupijos kongresui atmin-

ti. – [S.l.] : [s.n.], [1931–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: „Garbink, Sion, Atpir-
kėją, savo Dievą ir Vedėją himnų ir giesmių aidais“.

C993.
27-549(474.5)(06)

1417
Evang. liut. lietuvių „pagalbos“ sąjungos Šan-

čių skyriaus vakaro-loterijos programa : 1935 m. 
vasario mėn. 24 d.. – [Kaunas] : [evangelikų liute-
ronų lietuvių s-gos „pagalba“ Šančių sk.], [1935] 
([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [3] p. ; 26 cm.

C4.
274.5-78(474.5)

 394.4(474.5)
1418

Extra. Didelė naujiena. „Visiems Clevelando 
lietuviams, kad C. liet. tautiškas benas ir Lietuvos 
sunų benas jau susivienijo į vieną bendrą beną ir su-
rengė linksmą balių! Vasario-feb. 9 d., 1919 m. …“ : 
[skelbimas] / rengimo komitetas. – [Klivlandas 
(Oh.)] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
325.2:061(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)

1419
Extra! Extra! Juokingiausias vakaras. Bus 

vaidinama operetė „Be moterių“. Bus visokių juo-
kų, fonių, koncertas ir balius prie Golden Harmo-
ny Boys Orkestros. „Rengia Liet. Svet. bendrovė 
ir Šv. Jurgio parapija sekmadieny, lapkričio-Nov. 
15-tą Lietuvių svetainėje […] Detroit, Mich. …“ : 
[skelbimas]. – [Detroitas (Mič.)] : [s.n.], [1931–
1936]. – [1] p. : iliustr. ; 45 cm.

C17.
325.5(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
1420

Extra! Extra! Krutami paveikslai temoje: 
tverimas żemes, augmenu, gyvuliu, żuvu, ir żmo-
gaus. „Tie paveikslai yra labai žingeidus, nes jie 
yra istoriški, pranašiški ir poėtiški […] Ketverge 
birżelio 3 d. 1926 m. Gunsaulus School Hall […] 
Chicago, Ill. …“ : [skelbimas] / … T.S.B.S.. – [Či-
kaga (Il.)] : [Tarptautinis studentų Biblijos susiv.], 
[1926]. – [1] p. : iliustr. ; 23 cm.

C17.
791.43-1(73)(=172)

1421
Extra! Extra! Manifestas. „Švento petro ir 

povilo dr-ja skelbia nepaprastą manifestą …“ : 
[stojimo į draugiją sąlygos]. – [Saut Bostonas 
(Mas.)] : [Šv. petro ir povilo d-ja], [1918–1940]. – 
[1] p. ; 9 x 15 cm.

C17.
27-78(73)(=172)

1422
Extra! Extra! prakalbos. „Rengia demokra-

tų partijos lietuvių skyrius. Įvyks nedėlioj spalio-
Oct. 31 dieną, 1926 Lietuvių svetainėj […] South 
Boston, Mass. …“ : [skelbimas] / … komitetas. – 
[Saut Bostonas (Mas.)] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 
23 cm.

C17.
329(73)(=172)(049.1)

1423
Extra -- paskutinis balius. „Rengia Lietuvių 

mo terų sąjunga subatoj, gegužio 1 d., 1926 m. 
[…] North Abington, Mass. …“ : [skelbimas]. – 
[Abingtonas (Mas.)] : [Lietuvių moterų s-ga], 
[1926]. – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas angl., liet., lenk..
C17.

396(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
1424

Extra telegrama. „Socijalistams ir laisvama-
niams misijos bus nedėlioje, liepos 7 d. Šv. petro 
parapijos svetainėje So. Bostone. Misijas laikys 
gerb. Aleksandras Račkus iš Chicago, Ill. …“ / … 
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L.D.S. 1-ma kuopa. – [Bostonas (Mas.)] : [Lietu-
vių darbininkų s-gos 1 kuopa], [1918]. – [1] p. ; 
11 x 15 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

1425
Extra telegrama. Italai Vytauto parke! „Italų 

sporto ir gimnastikos draugija „fulgor“ dar vie-
nai dienai pasiliko Kaune ir šiandien (liepos 5 d.) 
matysime italų nepaprastą sporto meną Vytauto 
parko scenoje …“ : [skelbimas] / Vyt. kalno šaulių 
būrio valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-gos 
Vytauto kalno būrys], [1932] ([Kaunas] : K[auno] 
s[unkiųjų] d[arbų] k[alėjimo] sp.). – [1] p. ; 27 cm.

C101.
796.4(45)(049.1)

1426
Extra telegrama. Negirdėta naujiena. „Liau-

dies savaitraštis „Sargyba“ nuo š. m. … pakeičia-
ma mėnesiniu mokslo populiarizacijos, blaivybės 
ir sveikatos laikraščiu …“ / „Sargybos“ adminis-
tracija. – [Kaunas] : [„Sargybos“ red.], [1929] 
([Kaunas] : „Žaibo“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C13.
659.1:050(474.5)

1427
„Ežerėnų vidurinės mokyklos „Gedimino“ 

sporto kuopa 192… m. … mėn. … d. rengia vaka-
rą …“ : [skelbimas] / kuopos valdyba. – [Ežerėnai 
(Zarasai)] : [Ežerėnų vidurinės m-klos „Gedimi-
no“ sporto kuopa], [1925] ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[1] p. ; 48 cm.

C279.
371.8(474.5)(049.1)

1428
„Ežerėnuose-Zarasuose […] 1925 mt. rug-

sėjo mėn. 22 ir 23 dienomis rengiama Antroji že-
mės ūkio paroda …“ : [skelbimas] / parodai reng-
ti komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1925] (panevėžys : 
M. Koto sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C4.
63(474.5)(064)

1429
„Ežerėnuose-Zarasuose […] 1927 mt. rugsė-

jo mėn. 20 ir 21 dienomis rengiama Trečioji že-
mės ūkio paroda …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1927] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C4.
63(474.5)(064)

1430
Fabiola arba pirmųjų krikščionių persekio-

jimas ir kankinimas. „Bus rodoma krutamuose 
paveiksluose Visų Šventų parap. svetainėj […] 
Roseland, Ill. sekmad., vasario-feb. 9 d. …“ : 
[skelbimas]. – [Roslandas (Il.)] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

791.43-2(73)(=172)
1431

„Fabrikas: šokolado, saldainių, „Iris“ prali nės. 
Kakao miltelių ir kakao sviesto. Akc. b-vė „Tilka“ 
Kaunas …“ : [reklama]. – [Kaunas] : [akc. b-vė 
„Tilka“], [1931]. – [2] p. ; 6 x 13 cm.

Spaud. taip pat: Kalendorius 1932 m., p. [2].
C2.

334.72:664.1(474.5)(085.8)
1432

„Fantazija kino spalio 31, lapkričio 1 ir 2 
„Neapykanta“ šių laikų drama 5 aktuose, dalyvau-
jant frančeski Bertini …“ : [skelbimas]. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkaus-
kio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2(45)
1433

„Fantazija“, seštadieny, 28 sausio 1922 m. 
bus paskutinioji atsisveikinimo Ben-ali : progra-
ma. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičo ir 
Šumkauskio elektro-sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C279.
793.8(474.5)

1434
„Fantazijos“ salėje Šiauliuose lapkričio 26 d. 

1922 m. bus Šv. Zitos tarnaičių draugijos vaka-
ras …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] 
(Siauliai : Savičio ir Sumkauskio sp.). – [1] p. ; 
96 cm.

C279.
27-78-055.2(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
1435

„Fantazijos“ saleje 1922 m. lapkričio 5 d. 
Šiau lių suaug. viduriniosios mokyklos „Mėgeju 
kopelės“ rengiamas vakaras …“ : [skelbimas] / 
vakaro komisija. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiau-
liai : Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C279.
378.18(474.5)(049.1)

1436
„Fašizmo puolimas ir Komunistų Internacio-

nalo uždaviniai kovoj dėl klesos vienibės prieš fa-
šizmą …“. – [S.l.] : [Lietuvos komunistų partijos 
Centro k-tas], 1935, spalis ([filadelfija (pen.)] : 
„Kovos“ sp.). – [4] p. ; 19 x 31 cm. – (Lietuvos 
komunistų partija (Kominterno sekcija).

Aprašyta pagal kn.: LKp 1918–1940 metų 
leidiniai Šiaulių „Aušros“ istorijos ir etnografi-
jos muziejuje : katalogas. Šiauliai, 1983, p. 25, įr. 
150. – Tiražas 2000 egz..

C104.
327.323(474.5)
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1437
Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 

Gou nod muz., K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [3] p. ; 27 cm. – (Vals-
tybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 1438) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1438

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gou nod muz., K. Binkio vertimas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [3] p. ; 27 cm. – (Vals-
tybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 1437) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1439

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gou nod muz., K. Binkio vertimas, dirigentas J. Tal-
lat-Kelpša, režiseris N. Tichomirov, dekoracijos 
dail. V. Didžioko eskizais, baletmeisteris p. pet-
rovas, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kau-
nas] : [Lietuvos Valstybės opera], [1927] (Kaunas : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [4] p. ; 29 cm. – (Lietuvos 
Valstybės opera).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1440

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gou nod muz., K. Binkio vertimas, dirigentas J. Tal-
lat-Kelpša, režisieris N. Tichomirov, dekoracijos 
dail. V. Didžioko eskizais, baletmeisteris p. petro-
vas, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaunas : „Švytu-
rio“ b-vės sp.). – [4] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 1441) ski-
riasi spaudos rinkiniu.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1441

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gou nod muz., K. Binkio vertimas, dirigentas J. Tal-
lat-Kelpša, režisieris N. Tichomirov, dekoracijos 
dail. V. Didžioko eskizais, baletmeisteris p. petro-
vas, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaunas : „Švytu-
rio“ b-vės sp.). – [4] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 1440) ski-
riasi spaudos rinkiniu.

C17; C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1442

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gou nod muz., K. Binkio vertimas, dirigentas J. Tal-
lat-Kelpša, režisieris N. Tichomirov, dekoracijos 
dail. V. Didžioko eskizais, baletmeisteris p. petro-
vas, chormeisteris J. Štarka : [programa].– [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaunas : „Švytu-
rio“ b-vės sp.). – [4] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1443

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gou nod muz., K. Binkio vertimas, dirigentas L. Hof-
mekleris, pastatymas T. pavlovskio, deko ra cijos, 
kost. ir butaforija M. Dobužinskio, balet meis teris 
N. Zvierevas, chormeisteris J. Štarka : [prog rama]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaune : akc. 
„Žaibo“ b-vės sp.). – [3] p. ; 27 cm. – (Vals tybės teat-
ras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 1444–1445) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1444

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gou nod muz., K. Binkio vertimas, dirigentas L. Hof-
mekleris, pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos, 
kost. ir butaforija M. Dobužinskio, balet meis teris 
N. Zvierevas, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaune : akc. 
„Žaibo“ b-vės sp.). – [3] p. ; 27 cm. – (Vals tybės teat-
ras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 1443 ir 1445) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1445

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. Gou-
nod muz., K. Binkio vertimas, dirigentas L. Hofme-
kleris, pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos, kost. ir 
butaforija M. Dobužinskio, baletmeisteris N. Zvie-
revas, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaune : akc. „Žai-
bo“ b-vės sp.). – [3] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 1443–1444) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
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1446
Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. Gou-

nod muz., K. Binkio vertimas, dirigentas L. Hofme-
kleris, pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos, kost. ir 
butaforija M. Dobužinskio, baletmeisteris N. Zvie-
revas, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žai-
bo“ b-vės sp.). – [3] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 1447) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1447

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gounod muz., K. Binkio vertimas, dirigentas L. Ho-
fmekleris, pastatymas T. pavlovskio, dekoracijos, 
kost. ir butaforija M. Dobužinskio, baletmeisteris 
N. Zvierevas, chormeisteris J. Štarka : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] (Kaune : akc. 
„Žaibo“ b-vės sp.). – [3] p. ; 27 cm. – (Valstybės 
teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 1446) ski-
riasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1448

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gounod muzika, K. Binkio vertimas, pastatymas 
T. pavlovskio, dailininkas – M. Dobužinskis, chor-
meisteris – Jul. Štarka : 1938.X.2 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] (Kaune : 
M. Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
1449

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gounodo muzika, K. Binkio vertimas, dirigentas – 
M. Bukša, pastatymas – T. pavlovskio, dailinin-
kas – M. Dobužinskis, chormeisteris – Jul. Štarka : 
1938.XI.14 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Vals tybės tea-
tras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
1450

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gounodo muzika, K. Binkio vertimas, dirigentas – 

M. Bukša, pastatymas – T. pavlovskio, dailinin-
kas – M. Dobužinskis, chormeisteris – Jul. Štarka : 
Aušros gimnazijai : 1938.XII.9 : [programa]. – 
[Kau nas] : [Valstybės teatras], [1938] (Kaune : 
M. Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
1451

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gou nodo muzika, K. Binkio vertimas, dirigen-
tas – M. Bukša, pastatymas – T. pavlovskio, dai-
lininkas – M. Dobužinskis, chormeisteris – Jul. 
Štarka : 1938.XII.10 : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1938] (Kaune : M. Adoma-
vičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
1452

Faustas : 5 veiksmų 8 paveikslų opera, Ch. 
Gounodo muzika, K. Binkio vertimas, dirigentas – 
M. Bukša, pastatymas – T. pavlovskio, dailininkas – 
M. Dobužinskis, chormeisteris – Jul. Štarka : 1939.
IV.23 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1939] (Kaune : spaudė Adomavičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teatras. 
1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(44)
1453

Faustas : 5 veiksmų, 6 paveikslų opera, Ch. 
Gou nod muz., K. Binkio vertimas. – [Kaunas] : 
[Lietuvos Valstybės opera], [apie 1924]. – [3] p. ; 
23 cm. – (Lietuvos Valstybės opera).

C17.
792.54(474.5)

 782.1(44)
1454

„Konradas Feidtas vaidina Rasputiną kalba-
mojoje šviesogarsinėje filmoje: „Nevainikuotas 
caras“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1931] (Kaunas : Š. Neimano sp.). – [2] p. ; 
32 cm.

prieš tekstą: Kinas „forum“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)
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1455
Filmuosimės! „Kino naujienų“ redakcija š. m. 

gegužės mėn. 4 d., trečiadienį (prieš Šeštines) Atei-
tininkų salėje […] rengia prašmatniausią pavasario 
sezono ir pirmutinį tokio didelio masto kino-ba-
lių …“ : [skelbimas-programa]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 
23 cm.

C101.
 394.4(474.5)
1456

Filmuosimės! „Visi, kas nori pamatyti save 
ek rane, eina š. m. gegužės m. 4 d. trečiadienį prieš 
Šeštines į „Kino naujienų“ redakcijos rengiamą pir-
mą Lietuvoj tokio didelio masto Kino-balių …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [„Kino naujienų“ red.], 
[1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. : 
portr. ; 63 cm.

C101.
394.4(474.5)

1457
„Finansų departamentas, pasirėmęs valstybi-

nių stipendijų ir paskolų grąžinimo įstatymais bei 
stipendijoms ir pašalpoms grąžinti taisyklėmis, 
siunčiamą šio rašto priede anketą prašo skubiai 
užpildyti …“. – Kaunas : [finansų m-jos finansų 
dep.], 193[4] ([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – 
[1] p. ; 17 x 22 cm.

prieš tekstą: L.R. finansų ministerija finan-
sų departamentas N. … / Bl. …. – L.R.: Lietuvos 
Respublika.

C102.
342.5(474.5)

1458
Finansų ministerijos biudžeto komisijos ap-

svarstytų bylų sąrašas. – [Kaunas] : [finansų m-
jos Biudžeto komisija], 1926, gruod. 10. – [1] p. ; 
29 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

336.12(474.5)
1459

Flit. „Išnaikina muses, kandis, ūodus, blakes, 
trandžių kirmeles, virtuvės vabalus, skruzdėles, blu-
sas taipogi kitus naminius gniūsus su jų perais …“ : 
[reklama]. – [Kaunas] : [Amerikos žibalo akc. b-vė 
„American Oil“], [1932]. – [1] p. : spalv. iliustr. ; 
26 cm.

C279.
576.8(474.5)(085.8)

1460
Foto-bazar I. Jasvoinas : [foto studijos, opti-

kos dirbtuvės paslaugų reklama bei radijo apara-

tų pardavimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1928–1929] 
(Kaunas : C. Kagano sp.). – [4] p. : iliustr. ; 18 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C17.

771(474.5)(085)
 681.73(474.5)(085)
 621.396.6(474.5)(085)
1461

Foto nuotraukos kraštotyrai (pavyzdinis sąra-
šas) : [instrukcija]. – [Šiauliai] : [Šiaulių kraštoty-
ros d-ja], 1940, bal. 20. – [2] p..

Aprašyta pagal periodinį leid.: Zdzichauskis, 
Vl. Šiaulių kraštotyros draugijos bibliografija. 
Gimtasai kraštas, 1943, Nr. 31, p. 398. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

908(474.5)(062.13)
1462

Fra Diavolo : D.E.S. Auber’io 3 v. komiška 
opera, libretto Scribo, A. Žalinkevičaitės vertimas, 
diriguoja J. Tallat-Kelpša, pastatymas p. Olekos, 
dekoracijos p. Kalpoko, kostiumai O. Dubenec-
kienės, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeisteris 
J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1931] (Kaune : [ak]c. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[2] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.6(44)
1463

Fra Diavolo : D.E.S. Auber’io 3 v. komiška 
opera, libretto Scribo, A. Žalinkevičaitės vertimas, 
diriguoja J. Tallat-Kelpša, pastatymas p. Olekos, 
dekoracijos p. Kalpoko, kostiumai O. Dubenec-
kienės, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeisteris 
J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[2] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 2561) 
ir (žr. įr. 1464–1465) skiriasi nurodomų operos at-
likėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.6(44)
1464

Fra Diavolo : D.E.S. Auber’io 3 v. komiška 
opera, libretto Scribo, A. Žalinkevičaitės vertimas, 
diriguoja J. Tallat-Kelpša, pastatymas p. Olekos, 
dekoracijos p. Kalpoko, kostiumai O. Dubenec-
kienės, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeisteris 
J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[2] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).
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Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 2561) 
ir (žr. įr. 1463 ir 1465) skiriasi nurodomų operos 
atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.6(44)
1465

Fra Diavolo : D.E.S. Auber’io 3 v. komiška 
opera, libretto Scribo, A. Žalinkevičaitės vertimas, 
diriguoja J. Tallat-Kelpša, pastatymas p. Olekos, 
dekoracijos p. Kalpoko, kostiumai O. Dubenec-
kienės, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeisteris 
J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[2] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 2561) 
ir (žr. įr. 1463–1464) skiriasi nurodomų operos at-
likėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.6(44)
1466

Fra Diavolo : D.E.S. Auber’io 3 v. komiška 
opera, libretto Scribo, A. Žalinkevičaitės vertimas, 
diriguoja J. Tallat-Kelpša, pastatymas p. Olekos, 
dekoracijos p. Kalpoko, kostiumai O. Dubenec-
kienės, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeisteris 
J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės tea-
tras], [1931] (Kaune : „Meno“ sp.). – [2] p. : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 1467–1468) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.6(44)
1467

Fra Diavolo : D.E.S. Auber’io 3 v. komiška 
opera, libretto Scribo, A. Žalinkevičaitės vertimas, 
diriguoja J. Tallat-Kelpša, pastatymas p. Olekos, 
dekoracijos p. Kalpoko, kostiumai O. Dubenec-
kienės, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeiste-
ris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1931] (Kaune : „Meno“ sp.). – [2] p. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 1466 ir 
1468) skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.6(44)
1468

Fra Diavolo : D.E.S. Auber’io 3 v. komiška 
opera, libretto Scribo, A. Žalinkevičaitės vertimas, 

diriguoja J. Tallat-Kelpša, pastatymas p. Olekos, 
dekoracijos p. Kalpoko, kostiumai O. Dubenec-
kienės, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeiste-
ris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1931] (Kaune : „Meno“ sp.). – [2] p. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 1466–1467) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.6(44)
1469

Fra Diavolo : D.E.S. Auber’io 3 v. komiška 
opera, libretto Scribo, A. Žalinkevičaitės vertimas, 
diriguoja J. Tallat-Kelpša, pastatymas p. Olekos, 
dekoracijos p. Kalpoko, kostiumai O. Dubenec-
kienės, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeiste-
ris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valsty-
bės teat ras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės 
sp.). – [2] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.6(44)
1470

Fra Diavolo : D.E.S. Auber’io 3 v. komiška 
opera, libretto Scribo, A. Žalinkevičaitės vertimas, 
diriguoja M. Bukša, pastatymas p. Olekos, deko-
racijos p. Kalpoko, kostiumai O. Dubeneckienės, 
baletmeisteris N. Zvierevas, chormeisteris J. Štar-
ka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.6(44)
1471

G. … „Laikome garbe prašyti Tamstą da-
lyvauti Lietuvos moterų tarybos klubo „Moterų 
seklyčia“ atidarymo iškilmėse 1933 m. kovo m. 
26 d. …“ : [kvietimas-programa] / Lietuvos mote-
rų tarybos klubo valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
moterų taryba], [1933]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

G.: Gerbiamas.
C2.

396(474.5)
1472

G.G. Katalikiškų organizacijų skyrių valdy-
boms. Brangūs vienminčiai. „Noras turėti kata-
likišką Lietuvą verčia mus susirūpinti jaunosios 
kartos išauklėjimu katalikiškoje dvasioje … “ : 
[prašoma aukoti Ateitininkų namų statybai]. – 
Kaunas : [s.n.], 1926, spal. 5. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.G.: Giliai gerbia-
mos.

C2.
364.4(474.5)
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1473
G.G. Kauno arkivyskupijos klebonams, baž-

nyčių rektoriams, labdaringųjų įstaigų ir kitų ka-
talikiškųjų organizacijų ir brolijų vedėjams, turto 
administravimo ir apyskaitų reikalu. „Bažnyčios 
įstatymai reikalauja, kad visi bažnyčios turto 
administratoriai, taigi bažnyčių ir viešųjų koply-
čių klebonai ir rektoriai, duotų kasmet ordinariatui 
jiems pavestojo bažnytinio turto administravimo 
apyskaitą …“. – Kaunas : [Kauno metropolijos 
kurijos Bažnytinių turtų valdymo taryba], 1931, 
spal. 5. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Kauno me-
tropolijos kūrija. Bažn. turtų valdymo taryba. – 
G.G.: Giliai gerbiamieji.

C3.
27-772(474.5)

1474
G.G. kunigų ir labdaringųjų draugijų žiniai. 

„Einant žemės reformos įstatymu § 18 c (Vyr. ži-
nios 83 Nr.) ir to įstatymo pakeitimu § 18 c (Vyr. 
žinios 200 Nr.) labdaringos draugijos ir jų įstaigos 
gali gauti žemės nuosavybėn …“ / Centro valdy-
ba. – [S.l.] : [s.n.], [1925–1928] (Kaune : „Švie-
sos“ sp.). – [1] p. ; 23 cm.

G.G.: Giliai gerbiami.
C2.

349.4(474.5)
1475

G.G. Tamstos! „Išleidus visos Lietuvos vals-
čių viršaičių ir sekretorių jubiliejines vinjetes, 
kilo sumanymas paruošti ir išleisti panašias visų 
Lietuvos valsč. raštvedžių bei raštininkų vinje-
tes …“ : [prašymas siųsti nuotraukas ir duome-
nis ruošiamoms vinjetėms]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1928–1938]. – [1] p. ; 29 cm.

G.G.: Giliai gerbiamieji.
C17.

084(474.5)
1476

G.G. tretininkų kongregacijų direktoriams 
ir taryboms, visiems tretininkams -ėms ir visuo-
menei. „Kaip jau žinoma, tretininkų sumanymu 
ir pastangomis, visuomenei pritariant, yra įsteigta 
Kaune Šv. Luko ligoninė …“ / L.K.M. dr-jos C. 
valdyba. – Kaunas : [Labdaringa krikščioniškos 
meilės d-ja], 1932, gruod. 30. – [1] p. ; 33 cm.

G.G.: Giliai gerbiamieji.
C279.

27-78-726.6(474.5)
 616-082(474.5)
1477

G.P. … „Karininkų šeimų moterų d-jos Cen-
tro valdyba turi garbės kviesti Tamstą š. m. vasa-

rio mėn. 3 d. 21 val. atsilankyti į tradicinį kaukių-
balių Karininkų ramovėje“ : [kvietimas] / Centro 
val dyba. – [Kaunas] : [Karininkų šeimų moterų 
d-ja], [1926–1935]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C1.

355:061-055.2(474.5)
 394.4(474.5)
1478

G.P. „L.Š. s-gos XVIII-tos rinktinės (2) Biržų 
šaulių kuopa išnuomavo p. Vasiliausko kino teatrą 
„Žvaigždė“ ir tuo užsibrėžė dirbti visuomenės la-
bui labai sunkų kultūrinį darbą …“ : [kino teatras 
suremontuotoje salėje pradės veikti kovo 1 d.] : 
[kvietimas] / kuopos taryba. – [Biržai] : [Lietuvos 
šaulių s-gos XVIII Biržų rinktinės 2 Biržų kuopa], 
[1939]. – [1] p. ; 10 x 13 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C279.

356.161:061(474.5)
 791.45(474.5)
1479

G.P. … „Lietuvių dailininkas Vladas Eidu-
kevičius šiuomi turi garbės prašyti Tamstos ma-
lonėti atsilankyti į jo kūrinių parodos atidarymą, 
kuris įvyks sekmadienį šio mėn. 28 d. …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 8 x 
14 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

75(474.5)(064)
1480

G.P. „Lietuvoje vartojamų rašomųjų mašinė-
lių raidynai nėra vienodi …“ : [raginimas iki 1939 
m. vasario 1 d. teikti pastabas parengtam lietuviš-
kojo standartinio rašomųjų mašinėlių raidyno pro-
jektui]. – Kaunas : finansų m-jos Kainų tvarkyto-
jas, 1938, gruod. 7. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.p.: Gerbiamas po-
nas. 

C279.
681.612(083)

1481
G.P. … „Lietuvos universiteto Studentų len-

kų susivienijimas turi garbės prašyti gerb. pon… į 
akademikų šokių vakarą, kuris įvyks š. m. vasario 
mėn. 8 dieną Lenkų gimnazijos salėje …“ : [kvie-
timas] / … valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. 
Studentų lenkų susiv.], [1926–1930]. – [2] p. ; 8 x 
12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk.. – G.p.: Ger-
biamas ponas.

C2.
378.18(474.5)
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1482
G.P. … „Lietuvos universiteto Studentų len-

kų susivienijimas turi garbės prašyti gerb. pon… į 
metinį akademikų šokių vakarą, kuris įvyks š. m. 
vasario mėn. 5 dieną …“ : [kvietimas] / … valdy-
ba. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. Studentų lenkų 
susiv.], [1926–1930]. – [2] p. ; 9 x 14 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk.. – G.p.: Ger-
biamas ponas.

C2.
378.18(474.5)

1483
G.P. … „Lietuvos universiteto Studentų len-

kų susivienijimas turi garbės prašyti gerb. pon… į 
pirmąjį akademikų šokių vakarą, kuris įvyks š. m. 
vasario mėn. 7 dieną Baltosios gulbės salėje …“ : 
[kvietimas] / … valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
univ. Studentų lenkų susiv.], [1926]. – [2] p. ; 8 x 
14 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk.. – G.p.: Ger-
biamas ponas.

C2.
378.18(474.5)

1484
G.P. … LKD nariui. „Sveikindami Jus pra-

nešame, kad mūsų draugijos visuotinis susirinki-
mas pasitarimų popietė viešas pranešimas įvyks 
š. m. … mėn. … d. … val. …“ / … LKD valdy-
ba. – Kaunas : [Lietuvių kalbos d-ja], [1937]. – 
[2] p. ; 10 x 15 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

811.172:061.2(474.5)(06)
1485

G.P. … LKD nariui. „Sveikindami Jus prane-
šame, kad mūsų draugijos visuotinis susirinkimas 
viešas pranešimas įvyks š. m. … mėn. … d. … 
val. …“ / … LKD valdyba. – Kaunas : [Lietuvių 
kalbos d-ja], [1937]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

811.172:061.2(474.5)(06)
1486

G.P. … „Maloniai kviečia atsilankyti 1939 m. 
gruodžio 10 d. į Aklųjų instituto auklėtinių iš-
pildomą šeimyninį koncertą įvykstantį institu-
to salėje …“ : [kvietimas-programa] / Lietuvos 
akliesiems globoti ir kovai su aklumu draugijos 
Aklųjų institutas. – [Kaunas] : [Kauno aklųjų 
inst.], [1939]. – [4] p. : vinj. ; 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kvietimas. – G.p.: Gerbiamas ponas.

C1.
364.65-056.262:061(474.5)

 78:061.7(474.5)

1487
G.P. „Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti 

į didelį „Angelo sargo“ vaikų spektaklį, rengiamą 
šių metų sausio mėn. 11 dieną Liaudies namų salė-
je …“ : [kvietimas] / Kauno blaivybės skyriaus sek-
cija. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų blaivybės  d-jos 
Kauno sk.], [1924–1926]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

792.077(474.5)
1488

G.P. „Maloniai kviečiame Tamstą atsilanky-
ti į L.K. blaivybės draugijos metinę konferenci-
ją …“ : [kvietimas ir] konferencijos programa / 
L.K. blaivybės dr-jos Centro valdyba. – [Kau-
nas] : [Lietuvių katalikų blaivybės d-ja], [1938]. – 
[2] p. ; 10 x 15 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

613.81(474.5)(06)
1489

G.P. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-
kyti š. m. spalių mėn. 16 d. 19 val. „Sudavijos“ salėn 
į ruošiamą D.R. Marijampolės kultūros klūbo Vai-
kų teatro vaidinimą „Stebuklingoji radasta“ …“ : 
[kvietimas-programa] / rengėjai. – [Marijampolė] : 
[Darbo rūmų Marijampolės kultūros klubo Vaikų 
teatras], [1935–1940]. – [1] p. ; 7 x 13 cm.

prieš antr.: palaikykim vaikų dvasiai pritaiko-
mą meną. – G.p.: Gerbiamas ponas.

C2.
792.077(474.5)

1490
G.P. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-

kyti 1931.III.8 d. į iškilmes penkerių metų mūsų 
gyvavimo Vilniuje sukaktuvėms paminėti …“ : 
[kvietimas-programa] / Vilniaus lietuvių skautų 
štabas. – [Vilnius] : [Vilniaus lietuvių skautų šta-
bas], [1931]. – [4] p. : iliustr. ; 17 x 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: 1926–1931. – 
G.p.: Gerbiamas ponas.

C2; C102.
329.78(454.7)

1491
G.P. „Maloniai kviečiame Tamstą dalyvauti 

steigiamajame AB „Nuosavybė“ akcininkų susi-
rinkime, kuris šaukiamas š. m. spalio mėn. 22 d. 
(šeštadienį) …“ : [kvietimas-darbotvarkė] / … 
AB „Nuosavybė“ steigėjai. – Kaunas : [akc. b-vė 
„Nuosavybė“], 1938, rugs. 30. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.p.: Gerbiamas po-
nas.

C2.
658.8(474.5)(06)
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1492
G.P. „Nuo 1934 m. liepos mėn. 1 d. Žemės 

bankas sumažino paskolų palūkanas iki 5% meti-
nių …“ : [pranešimas dėl paskolos grąžinimo] / … 
Žemės bankas. – Kaunas : [Žemės bankas], 
193[4]. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Žemės bankas. pagrindinis kapita-
las 50.000.000 lt.. – G.p.: Gerbiamas ponas.

C2.
336.7(474.5)

1493
G.P. … „patronato draugijos Marijampo-

lės padalinys (Kalinių globos draugija) maloniai 
kviečia Tamstą (su šeima) atsilankyti į 1939 m. 
vasario mėn. 18 d. Sudavijos klubo patalpose ruo-
šiamą tradicinį balių-loteriją …“ : [kvietimas] / 
valdyba. – [Marijampolė] : [patronato d-jos Mari-
jampolės sk.], [1939]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

343.8:061.23(474.5)
1494

G.P. … „Turime garbės kviesti Tamstą į ren-
giamą vakarėlį, kuris įvyks š. m. lapkričio mėn. 
15 d. Gimnazijos salėje …“ : [kvietimas] / V.D.G. 
VI klasė. – [Vilnius] : [Vytauto Didžiojo gimn.], 
[1931–1939]. – [1] p. ; 7 x 11 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C102.

371.8(474.5)
1495

G.P. … „Turime garbės prašyti Tamstą apsi-
lankyti dailininkų A. Žmuidzinavičiaus, V. Didžio-
ko, B. Didžiokienės ir G. Bagdonavičiaus kūrinių 
parodoje …“ : [kvietimas] / rengėjai. – Kaunas : 
[s.n.], 1931, kovo 26. – [1] p. ; 10 x 13 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

75(474.5)(064)
1496

G.P. „Vaikelio Jėzaus dr-gijos mergaičių ama-
tų ruošos mokykla maloniai kviečia Tamstą atsilan-
kyti į rengiamą Slabadoje šeimyninį vaikų vakarėlį 
š. m. balandžio mėn. 15 d. …“ : [kvietimas] / ren-
gimo komisija. – [Kaunas] : [Vaikelio Jėzaus d-jos 
Mergaičių amatų ruošos m-kla], [1928–1940]. – 
[1] p. ; 8 x 12 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

334.71:061.7(474.5)
1497

G. Poniai … „primename, kad pirmas L.M.T. 
klubo organizacinės komisijos posėdis paskirtas š. 
m. vasario mėn. 19 d. (ketvirtadienį) 19 val. …“ : 

[kvietimas] / L.M.T. valdyba. – [Kaunas] : [Lietu-
vos moterų taryba], [1933]. – [1] p. ; 16 x 19 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)
1498

G.T. „Aleksoto parapijos choras maloniai 
kviečia Tamstą atsilankyti į rengiamą vakarą š. m. 
balandžio mėn. 18 d. Liaudies teatro salėje …“ : 
[kvietimas] / rengimo komisija. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1924–1926]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

78.087.68
 78:061.7(474.5)
1499

G.T. „Atsargos karininkų sąjungos valdyba 
nuolankiai kviečia Tamstą atsilankyti į ruošiamąjį 
š. m. gegužės mėn. 2 d. Karininkų ramovėje šei-
myninį vakarą …“ : [kvietimas] / valdyba. – [Kau-
nas] : [Atsargos karininkų s-ga], [1928]. – [1] p. ; 
8 x 14 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C3.

355:061.7(474.5)
1500

G.T. „Aukštųjų karininkų kursų viršininkas 
ir 2-os laidos klausytojai šiuo kviečia Tamstą 
pagerbti savo dalyvavimu atsisveikinimo pietus 
š. m. spalių 7 dieną 16 val. …“ : [kvietimas] / ren-
gėjai. – [Kaunas] : [Aukštieji karininkų kursai], 
[1923]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

355.231(474.5)
394.1(474.5)

1501
G.T. „Aviacijos kariai turi garbės kviesti 

Tams tą į aviacijos metinę šventę š. m. liepos mėn. 
21 d. …“ : [kvietimas-programa]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1929] (Kaune : M. Jolko sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
11 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: p. …. – G.T.: Gerbia-
mas Tamsta. – p.: ponas.

C2.
358.4(474.5)

1502
G.T. „Einant mūsų banko įstatų 65 paragr. ir 

š/m. birželio mėn. 11 d. nepaprasto visuotinio su-
sirinkimo nutarimu […] Tamsta padengimui ban-
ko nuostolių turite įnešti 15 % nuo atsakomybės 
sumos …“ : [banko pranešimas] / Kauno vokie-
čių smulkaus kredito banko valdyba. – Kaunas : 
[Kauno vokiečių smulkaus kredito bankas], 1932, 
birželis. – [2] p. ; 18 cm.
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prieš antr.: Banko nariui p. …. – Gretut. antr. 
ir tekstas liet., vok.. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C1.
336.7(474.5)

1503
G.T. „Garsų simfonija, ugnies simfonija …“ : 

[fejerverkų kainoraštis ir trumpa instrukcija] / pi-
rotechnikas M.M. Šlepavičius. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. : iliustr. ; 28 cm.

prieš antr.: „Lietgam“ pirotechniška laborato-
rija Kaune. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C17; C279.
662.1(474.5)

1504
G.T. „Iš narių sąrašo pastebėjome, kad Tams-

ta dar nesuspėjai įsirašyti mūsų Žemės ūkio koo-
peratyvo nariu …“ : [kviečiama tapti kooperatyvo 
nariu] / Anykščių Žemės ūkio kooperatyvo „Aruo-
das“ valdyba. – Anykščiai : [žemės ūkio koopera-
tyvas „Aruodas“], 1940. – [1] p. ; 22 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C1.

631.1(474.5)
1505

G.T. „Įžengus į antrą kovos dėl Vilniaus de-
šimtmetį, Vilniaus vadavimo sąjunga yra ne tik 
užsibrėžusi kovoti ta pačia linkme, bet dar labiau 
stiprindama savo veiklą išplėsti ją į visas kultū-
ros gyvenimo sritis …“ : [prašoma padėti gausinti 
„Mūsų Vilniaus“ prenumeratorių gretas]. – [Kau-
nas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], 1936, gruod. 5. – 
[1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro ko-
mitetas. – Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
1506

G.T. „Kad supažindinus visuomenę su Lie-
tuvos Raudonojo Kryžiaus loterija, svarbu yra iš-
platinti kuodaugiausia informacijos medžiagos vi-
suose Lietuvos kampeliuose apie L.R.K. loterijos 
suteikiamas galimybes …“ / … Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus loterijos valdyba. – Kaunas : [Lietu-
vos Raudonojo Kryžiaus loterijos v-ba], [1925]. – 
[2] p. ; 28 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C17.

614.885(474.5)
 336.7(474.5)
1507

G.T. „Kaip žinoma, Šiaurės Lietuvos didoko 
ploto ūkininkai šiemet suėmė nepaprastai menką 

derlių, ir todėl pateko į labai sunkų padėjimą; jau 
darbar [!] daugel ūkininkų šeimų trūksta net duo-
nos …“ : [raginama pagelbėti Šiaurės Lietuvos 
gyventojams]. – Kaunas : Šiaurės Lietuvai šelpti 
Centro komitetas, 1929, saus. 28. – [1] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C279.
364.044.64(474.5)

1508
G.T. „Karių dramos mėgėjų kuopelė šiuo turi 

garbės kviesti Tamstą atsilankyti į 200-tąjį vaidi-
nimą 1922 m. spalių 19 d. …“ : [kvietimas] / kuo-
pelės valdyba. – [Kaunas] : [Karių dramos mėgėjų 
kuopelė], [1922]. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

792.077(474.5)
1509

G.T. „Karo mokslo draugijos Centro valdyba 
turi garbės kviesti Tamstą rugpiūčio 14 d. 10 val. 
atsilankyti Karininkų ramovėje į karo spaudos 
parodos atidarymą“ : [kvietimas] / Karo moks-
lo draugijos Centro valdyba. – [Kaunas] : [Karo 
moks lo d-ja], [1924]. – [1] p. ; 23 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C1.

355/359:061.43(474.5)
1510

G.T. „Kauno 2-osios savitarp. kred. dr-jos 
ban ko valdyba kviečia Tamstą į nepaprastą visuo-
tiną narių susirinkimą 11 d. birželio 1920 m. 5 val. 
vak. Kauno miesto rotušėje …“ : [kvietimas-die-
notvarkė] / valdyba. – Kaunas : [Kauno 2-oji sa-
vitarpio kredito d-ja], 1920, geg. 15. – [1] p. ; 9 x 
14 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

336(474.5)(06)
1511

G.T.! „Kauno miesto draugijos mokslams 
skleisti tarp žydu komitetas turi garbės kvies-
ti Tamstą iškilmingam Kauno žydų gimnazijos 
rūmu pamatų padėjimui, kuris įvyks antradienį 
š. m. birželio m. 15 d. …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Kauno m. d-ja mokslui skleisti tarp žydų], 
[1920–1937]. – [2] p. ; 8 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš. – G.T.: Ger-
biamas Tamsta.

C2.
37:061.2(474.5)(=411.16)

 394.481(474.5)(=411.16)
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1512
G.T. „Kauno valstybinio moksleivių bendra-

bučio auklėtiniai maloniai kviečia Tamstą atsilan-
kyti į rengiamą jų šeimyninį vakarą š. m. vasario 
mėn. 14 d. Liaudies teatro salėje …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1924–1926]. – [1] p. ; 
7 x 10 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

371.8(474.5)
1513

G.T. „Kooperacijos banko valdyba […] kvie-
čia šių metų balandžio mėn. 18 d. 14 val., Kaune, 
Kooperacijos banko salėje […] banko akcininkų 
visuotinį susirinkimą …“ : [dienotvarkė] / Koope-
racijos banko valdyba. – Kaunas : [Kooperacijos 
bankas], 1937, bal. 3 ([Kaunas] : LTS sp. „Vil-
tis“). – [4] p. ; 16 x 21 cm.

prieš antr.: Kooperacijos bankas. – G.T.: Ger-
biamas Tamsta.

C17.
336(474.5)(06)

1514
G.T. „Kooperacijos banko valdyba […] kvie-

čia šių metų balandžio mėn. 15 d. 15 val., Kaune, 
Kooperacijos banko salėje […] banko akcininkų 
visuotinį susirinkimą …“ : [dienotvarkė ir įgalioji-
mas] / … Kooperacijos banko valdyba. – Kaunas : 
[Kooperacijos bankas], 1934, kovo 24. – [2] lap. ; 
17 x 21 cm.

prieš antr.: Kooperacijos bankas …. – G.T.: 
Gerbiamas Tamsta.

C101.
336(474.5)(06)

1515
G.T. „Kviečiame Tamstą atvykti panevėžio 

plastikų dailės parodos atidaryman, kuris įvyks š. 
m. rugsėjo 3 d. 4 v. p. p. panevėžio V. gimnazi-
joj …“ : [kvietimas] / p. r. komisija. – [panevė-
žys] : [s.n.], [apie 1923]. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C1.

73(474.5)(064)
1516

G.T. „Kviečiame Tamstą dalyvauti mokslei-
vių varpininkų gegužynėje š. m. birželio mėn. 1 d. 
(sekmadienį) Raudondvaryje …“ : [kvietimas] / 
Lietuvos moksleivių s-gos „Varpas“ Kauno sky-
riaus valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos moksleivių 
s-gos „Varpas“ Kauno sk.], [1930]. – [1] p. ; 7 x 
12 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

329.78:061.7(474.5)

1517
G.T. „Labai gražiai kviečiame G. Tamstą š. m. 

lapkričio men. 3 d. atvykti su saviškiais į šeimy-
nišką Meno mokyklos klausytojų „Trijų tulpių“ 
korporacijos vakarą Meno mokyklos salėje …“ : 
[kvietimas] / korporacijos valdyba. – [Kaunas] : 
[Meno m-klos korp. „Trys tulpės“], [1926–1940]. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tams ta.

C1.
378.18(474.5)

1518
G.T.! „Legailių pradžios mokyklos naujo 

rūmo pašventinimo proga …“ : [kvietimas] / ren-
gėjų komisija. – [Legailiai, Biržų a.] : [s.n.], 1939, 
saus. 25. – [3] p. ; 9 x 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] užrašas: Gerb. … Kvietimas. – G.T.: 
Gerbiamas Tamsta.

C279.
373.3(474.5)

 394.481(474.5)
1519

G.T. „Lietuvių-estų draugijos valdyba turi 
garbės kviesti Tamstą į draugijos narių visuotinį 
susirinkimą, kuris įvyks šių metų birželio mėn. 12 
dieną 16 valandą Lietuvos vakarų sąjungos būstinė-
je …“ : [kvietimas] / draugijos valdyba. – Kaunas : 
[Lietuvių-estų d-ja], 1936, birž. 6. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
061.2(474.5:474.2)(06)

1520
G.T. … „Lietuvių ir amerikiečių draugija ry-

šium su Jungt. Amer. Valstybių nepriklausomybės 
švente liepos 4 d. rengia narių ir bičiulių išvažiavi-
mą-paminėjimą Birštono svetainėje …“ : [kvieti-
mas] / valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių ir amerikie-
čių d-ja], [1938–1939]. – [2] p. ; 21 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C1.

394.46(474.5)
 323.215(73)
1521

G.T. „Lietuvių ir žydų kultūrinio bendravimo 
draugija […] kviečia Tamstą atsilankyti į draugi-
jos ruošiamąją paskaitą viešinčio dabar Kaune pa-
saulinės sioninkų organizacijos vykdomojo komi-
teto nario d-ro A. Goldšteino tema: „Žydų tautos 
atgimimas palestinoj“ …“. – [Kaunas] : [Lietuvių 
ir žydų kultūrinio bendravimo d-ja], [1928]. – 
[1] p. ; 21 cm.
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G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C1.

323.13(569.41/.43)(=411.16)
 374.7(474.5)(=411.16)
1522

G.T. „Lietuvių latvių vienybės valdyba siun-
čia Tamstai numerį „Naujo žodžio“, kurio žymi 
dalis pavesta šių metų IV lietuvių latvių kongre-
sui paminėti …“ / L.L.V. valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvių latvių vienybės d-ja], 1927, gruodis. – 
[1] p. ; 23 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

327(474.5:474.3)(06)
1523

G.T. „Lietuvių meno kūrėjų draugijos plas-
tikų sekcija šiuo turi garbės prašyti Tamstą apsi-
lankyti meno parodos atidaryme, kuris įvyks š. m. 
kovo mėn. 10 d. …“ : [kvietimas] / plastikų sekci-
jos prezidiumas. – Kaunas : [Lietuvių meno kūrėjų 
d-jos plastikų sekc.], [1924]. – [2] p. ; 10 x 14 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc.. – G.T.: 
Gerbiamas Tamsta.

C2.
739.2:061.43(474.5)

1524
G.T. „Lietuvių-prancūzų draugijos valdyba 

turi garbę kviesti Tamstą atsilankyti į draugijos 
suruošto prancūzų kalbos konkurso iškilmingą 
premijų padalinimą ir visuotinį susirinkimą …“ : 
[kvietimas] / draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių-prancūzų d-ja], [1928–1940]. – [1] p. ; 10 x 
16 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C1; C2.

061.2(474.5:44)(06)
1525

G.T. „Lietuvių prekybininkų, pramoninin-
kų ir amatininkų sąjungos valdyba, pasiremdama 
savo įstatų 12 §, š. m. balandžio mėn. 26 ir 27 d. 
Kauno miesto Rotušės salėje šaukia pirmąjį me-
tinį visumos suvažiavimą sekančiai darbotvarkei 
svarstyti …“ : [dienotvarkė-kvietimas] / … sąjun-
gos valdyba. – Kaunas : [Lietuvių prekybininkų, 
pramonininkų ir amatininkų s-ga], 1931, bal. 14. – 
[3] p. : vinj. ; 30 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C279.

334.71:061.2(474.5)
1526

G.T. „Lietuvių rinkikų grupe skaito sau už pa-
reigą perspėti Tamstą, kad žydų ekonominių gru-
pių sąrašai […] susijungė į vieną …“ : [praneši-

mas] / Lietuvių rinkikų grupe. – Šiauliai : [s.n.], 
1931, geg. 29. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
324(474.5)

1527
G.T. „Lietuvių vartotojų draugijos „Laimė“ 

valdyba kviečia Tamstą šių metų vasario 25 d. 
5 v. vak. į visuotinį metinį draugijos narių susi-
rinkimą …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / valdy-
ba. – [Vilnius] : [lietuvių vartotojų d-ja „Laimė“], 
[1918]. – [1] p. ; 21 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C101.

334.73(474.5)(06)
1528

G.T. „Lietuvių vartotojų „Laimė“ draugijos 
valdyba kviečia Tamstą šių metų kovo 9 d. į visuo-
tinį metinį draugijos narių susirinkimą …“ : [kvie-
timas] / valdyba. – [Vilnius] : [lietuvių vartotojų 
d-ja „Laimė“], [1918]. – [1] p. ; 24 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C101.

334.73(474.5)(06)
1529

G.T. „Lietuvos kariuomenės karininkų kliūbo 
valdyba turi garbės kviesti tamstą … maloniai at-
silankyti į kliūbo atidarymo iškilmę 1923 m. spa-
lių 16 d. …“ : [kvietimas] / K.K. valdyba. – [Kau-
nas] : [Lietuvos kariuomenės karininkų klubas], 
[1923]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

355.2:061.7(474.5)
1530

G.T. „Lietuvos kooperatyvų, bankininkų ir 
kitų ekonominių organizacijų atstovai, 1934 metų 
rugsėjo mėn. 7 dieną susirinkę pienocentro rūmuo-
se, apsvarstė klausimą, kaip pagerbti Respublikos 
prezidento Antano Smetonos 60 metų amžiaus su-
kaktį, ir nutarė tų garbingų sukaktuvių atminimui 
ir Antano Smetonos vardo Lietuvos ekonominia-
me gyvenime įamžinimui sudaryti Antano Smeto-
nos vardo fondą studentams ekonomistams, einan-
tiems mokslus Lietuvos aukštosiose mokyklose, 
šelpti …“ : [prašoma paremti fondą] / … komite-
tas. – Kaunas : [s.n.], 193[4]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: firmai …. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C279.
061.27(474.5)
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1531
G.T. „Lietuvos prekybos ir pramonės ban-

ko valdyba šiuo turi garbės pranešti Tamstai, kad 
visuotinasis banko akcininkų susirinkimas šau-
kiamas yra 1922 m. gegužės 14 d., Kaune …“ : 
[dienotvarkė] / valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
prekybos ir pramonės bankas], [1922]. – [1] p. ; 
22 cm.

C2.
336.7(474.5)(06)

1532
G.T. „Maloniai kviečiame Tamstą aplankyti 

J. Mackevičiaus ir J. Zikaro paveikslų parodą Bir-
žos salėje. paroda atidaroma spalių mėn. 7 d. …“ : 
[kvietimas] / … rengėjai. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1928]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

730/75(474.5)
1533

G.T. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-
kyti į „Saulės“ merg. mokytojų seminarijos  III-jo 
kurso mokinių vakarą, rengiamą š. m. vasario 
mėn. 22 d. …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Kau-
nas] : [„Saulės“ mergaičių mokytojų seminarija], 
[1928–1935]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

377.5(474.5)
 378.18(474.5)
1534

G.T. „Maloniai kviečiame Tamstą atsilanky-
ti į Vytauto Didžiojo universiteto choro rengiamą 
š. m. kovo mėn. 20 d. 18.30 val. I V.D. u-to rūmų 
salėje XIV akademinį prof. Kazimiero Viktoro Ba-
naičio kūrinių koncertą …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Vytauto Didžiojo univ. choras], [1938]. – 
[2] p. ; 10 x 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] užrašas: Vytauto Didžiojo universi-
teto choras. Lietuva–Kaunas. V.D. universitetas. – 
G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C1.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
1535

G.T. „Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti 
į Žemės ūkio rūmus į namų pramonės kilnojamųjų 
kursų gaminių parodą …“ / Žemės ūkio rūmai. – 
Kaunas : [Žemės ūkio rūmai], 1934, vas. 9. – 
[1] p. ; 10 x 18 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C1.

745(474.5)(064)

1536
G.T. „Maloniai kviečiame Tamstą dalyvauti 

L.K.J. „pavasario“ federacijos, mergaičių sąjun-
gos Ukmergės rajono ruošiamajame kongresėly-
je, kuris įvyks š. m. liepos mėn. 14 d. Ukmergė-
je …“ : [kvietimas-programa] / mergaičių rajono 
valdyba. – [Ukmergė] : [lietuvių katalikų jaunimo 
f-jos „pavasaris“ Mergaičių s-gos Ukmergės r.], 
[1935]. – [3] p. ; 12 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: L.K.J. „pavasario“ fed-jos, mergai-
čių sąjungos Ukmergės rajono valdyba. – G.T.: 
Gerbiamas Tamsta.

C279.
329.78(474.5)(06)

1537
G.T. „Maloniai prašau Tamstą 1938 m. lap-

kričio mėn. 26 d. 19 val. atvykti į Šaulių namus 
[…] dalyvauti Šiaulių miesto tarybos iškilminga-
me posėdy Šiaulių miesto savivaldybės 20 metų 
sukakčiai paminėti …“ : [kvietimas]. – Šiauliai : 
[Šiaulių m. taryba], 1938, lapkr. 22. – [2] p. ; 9 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Buvusiam Šiaulių miesto tarybos na-
riui p. …. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C2.
352(474.5)

1538
G.T. „Maloniai prašome Tamstą pranešti ar 

gavote knygą „Vilnius ir Vilniaus kraštas“ …“. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 10 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

655.4(474.5)
1539

G.T. „Marijampolės miesto namų savininkų 
draugijos valdyba š. m. gegužės mėn. 19 dieną 
[…] miesto rotušės salėje šaukia Namų savininkų 
draugijos narių visuotinį susirinkimą …“ : [dar-
botvarkė] / Namų savininkų draugijos valdyba. – 
[Marijampolė] : [Marijampolės m. namų savinin-
kų d-ja], [1935]. – [1] p. ; 10 x 30 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

334.736(474.5)(06)
1540

G.T. „Marijampolės miesto namų savininkų 
draugijos valdyba, š. m. gruodžio mėn. 3 d. […] 
miesto savivaldybės salėje, šaukia visuotinį drau-
gijos narių susirinkimą …“ : [darbotvarkė] / val-
dyba. – [Marijampolė] : [Marijampolės m. namų 
savininkų d-ja], [1918–1940]. – [1] p. ; 11 x 29 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

334.736(474.5)(06)
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1541
G.T. „Meno mokyklos mokytojų taryba šiuo 

turi garbės prašyti Tamstą apsilankyti Meno mo-
kyklos klausytojų darbų parodos atidaryme, kuris 
įvyks š. m. gegužės mėn. 29 d. 16 val. …“ : [kvie-
timas]. – Kaunas : [Kauno meno m-kla], 1925. – 
[1] p. ; 8 x 14 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

75/76(474.5)(064)
1542

G.T. „Mūsų kaimo žmonės be jokių iš šalies 
patarimų ir nurodymų daugelį gyvenimui reikalin-
gų reikmenų gaminasi pas save namie savo pajė-
gomis …“ : [pranešimas apie steigiamąjį susirin-
kimą] / b-vės „Marginiai“ steigėjai. – [Kaunas] : 
[b-vė „Marginiai“], [1930]. – [1] p. ; 33 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

7.031.4:061.2(474.5)(06)
1543

G.T. … „Musų visuomenė tenka pratinti prie 
knygos …“ : [raginimas platinti lietuviškas kny-
gas] / Lietuvos knygų rinka. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1926] ([Kaunas] : „pelėdos“ sp.). – [1] p. ; 22 cm.

Šūkis: Stiprinkim Lietuvos kultūrinę nepri-
klausomybę!. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C101.
002.2(474.5)

1544
G.T. … „Mūsų visuomenė tenka pratinti prie 

knygos …“ : [raginimas platinti lietuviškas kny-
gas] / Spaudos biūras. – [Kaunas] : [s.n.], [1926] 
(Kaunas : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Šūkis: Stiprinkim kultūrinę nepriklausomy-
bę!. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C101.
002.2(474.5)

1545
G.T. „Norėdami surinkti daugiau medžiagos 

apie mūsų senovės linų ūkį bei jo papročius, pra-
šome neatsisakyti užpildyti šią anketą …“ / Šiau-
lių kraštotyros draugijos valdyba. – [Šiauliai] : 
[Šiaulių kraštotyros d-ja], [1937] (Šiauliai : sp. 
Titnagas“). – [4] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Anketa 16 nr.. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
908(474.5)(049.5)

1546
G.T. „Nuolankiai prašoma, jei jau turite su-

rinkę Lietuvai pagražinti draugijos nariams įrašy-
ti ir Veliuonos piliakalniui sutvarkyti pinigų, tai 
neatidėliojant siųskite juos prekybos ir pramonės 
bankui Kaune …“ / Lietuvai pagražinti draugijos 
Centro valdyba. – Kaunas : [Lietuvai pagražinti 
d-ja], 1925, kovo 20. – [1] p. ; 12 x 21 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

061.23(474.5)
1547

G.T.! „Nuolankiai prašome Tamstą … atsilan-
kyti š. m. rugpiučio 14 dieną 8 pėst. K.K. Vaidato 
pulko karininkų kliubo atidengimo pokylin …“ : 
[kvietimas] / pulko karininkai. – [Ukmergė] : [8-
asis pėstininkų Kauno kunigaikščio Vaidoto pul-
kas], [apie 1922]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C1.

355.2(474.5)
1548

G.T. „panevėžio miesto komisija vidaus pa-
skolos platinimui […] kviečia Tamstą šiame sun-
kiame laike išpildyti savo pilietišką priedermę ir 
nupirkti paskolos bonų …“ / panevėžio komisi-
ja. – [panevėžys] : [panevėžio m. komisija vidaus 
paskolos platinimui], [1919] (panevėžyje : sp. 
N. fei genzono). – [1] p. ; 19 x 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk.. – G.T.: Ger-
biamas Tamsta.

C2.
336.3(474.5)

1549
G.T. „ponui Švietimo ministeriui patvirtinus, 

Šiaulių muzikos mokykla šią vasarą organizuoja 
IV pradžios mokyklų mokytojams muzikos, vai-
dybos ir pritaikomojo meno kursus …“. – Šiau-
liai : [Šiaulių muzikos m-kla], 1936, geg. 22. – 
[1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Šiaulių muzikos mokykla. Spaus-
dinys. p. mokyklos vedėjui … pradžios mokyk-
la ... pašt. … aps.. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C2.
371.1(474.5)

1550
G.T. „pranešama, kad š. m. balandžio mėn. 

22 d. 18 val. Vyr. Tribunolo salėje bus Teisininkų 
draugijos susirinkimas …“ : [dienotvarkė] / Teisi-
ninkų draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
teisininkų d-ja], [1939]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
34.08(474.5)(06)

1551
G.T. „pranešama, kad š. m. kovo mėn. 11 d. 

18 val. Vyriausiojo Tribunolo salėje bus Teisinin-
kų draugijos susirinkimas …“ / Lietuvos teisinin-
kų draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos teisi-
ninkų d-ja], [1939]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
34.08(474.5)(06)
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1552
G.T. „pranešame, kad vakar, vasario mėn. 11 

dieną, apskrities valdyboje įvykęs įstaigų virši-
ninkų, organizacijų vadovų ir visuomenės atstovų 
susirinkimas nepriklausomybės šventės vasario 
16 dienai nustatė šią iškilmių tvarką …“ / iškilmių 
komitetas. – [S.l.] : [s.n.], 1937. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tams ta.

C2.
323.215(474.5)

1553
G.T. „Rožė Markelytė ir Boris Melngailis 

turi garbės pranešti apie savo jungtuves sausio 
mėn. 31 d. 1926 m. Vytauto bažnyčioje Kaune“ : 
[pranešimas apie vestuves]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1926]. – [2] p. ; 10 x 17 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc..
C2.

793.2(474.5)
1554

G.T. „Ruošimui L.K. stud. ateitininkų absti-
nentų korporacijos albumui renkamos visų narių 
sendraugių fotografijos …“. – [Kaunas] : [Lietu-
vių katalikų studentų ateitininkų abstinentų korp.], 
[apie 1930]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

prieš antr.: L.K. ateitininkų st. A.K. albumui 
ruošti komisija. Liaudies namai. Abstinentų kor-
poracija. – Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbia-
mas Tamsta.

C1.
329.78(474.5)

1555
G.T. „Siunčiu 500 egzempl. literatūros, kurią 

labai prašau išplatinti savo parapijoj […] prie šios 
progos pranešu, kad š/m. vasario mėn. … dieną 
Kaune įvyks Liet. krikščionių demokratų partijos 
konferencija …“ : [pranešimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1925–1928]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
002.2(474.5)

 329.16(474.5)(06)
1556

G.T. „Š./m. birželio 29 d. ruošiama Ukmer-
gės apskrities I rajono pradžios mokyklų mokinių 
sporto ir dainų šventė Ukmergėje …“ : [kvieti-
mas-programa] / šventei ruošti komisijos vardu 
Ukmergės apskrities I rajono komisijos inspekto-
rius. – [Ukmergė] : [s.n.], [1929–1933]. – [1] p. ; 
8 x 13 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

371.8(474.5)

1557
G.T. „Šiais metais L.K.J. „pavasario“ s-gai 

sukanka 15 m. nuo jos įsikurimo …“ : [prašoma 
perspausdinti laikraštyje „pavasario“ s-gos Centro 
v-bos išleistą manifestą] / Centro valdyba. – Kau-
nas : [lietuvių katalikų jaunimo s-ga „pavasaris“], 
1927, vas. 1. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
329.78(474.5)

1558
G.T. „Šių dienų politiniai įvykiai verčia su-

rasti neitralę [!] vietą, kurioje pažangių partijų as-
mens galėtų pasikeisti nuomonėmis ir pasitarti del 
daromų žygių …“ : [kvietimas į steigiamąjį ben-
draminčių klubo susirinkimą]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
32:061.2(474.5)

1559
G.T. „Šiuo Lietuvos karo invalidų Vyčių bro-

li ja turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti į gran-
diozinį koncertą-balių …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Lietuvos karo invalidų Vyčių brolija], 
[1923–1934]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

355.292(474.5)
 394.4(474.5)
1560

G.T. „Šiuo maloniai kviečiame gerb. Tams-
tą teiktis atvykti į visuotiną Liet.-latv. vienyb. dr-
jos narių II susirinkimą, kuris įvyks […] 1934 m. 
gegužės 14 dieną …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / 
valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių latvių vienybės 
d-ja], [1934] ([Kaunas] : „Varpo“ sp.). – [1] p. ; 
20 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

061.2(474.5:474.3)(06)
1561

G.T. „Šiuo turiu garbės pranešti kad atidarėm 
[…] valgomųjų daiktų, galanterijos ir kolonialių 
prekių krautuvė …“ : [skelbimas] / Š. Halpernie-
nė. – [S.l.] : [s.n.], [1923–1932] (Kaunas : S. Jose-
levičiaus sp.). – [1] p. ; 23 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C101.

658.8(474.5)(085.8)
1562

G.T. „Šiuomi kviečiama Tamstą atsilankyti 
Valstybinės muzikos mokyklos mokinių viešan 
koncertan-aktan, kuris įvyks užbaigus 192… – 
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192… mokslo metus š. m. … mėn. … d. …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Valstybinė muzikos 
 m-kla], [1923]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

78:061.7(474.5)
 377.5:78(474.5)
1563

G.T. „Šiuomi kviečiame nuolankiausiai atsi-
lankyti į Kamščių giedotojų draugijos šventę, ka-
tra atsibus š./m. rugpiūčio (augusto) mėn. 14 dieną 
4 val. Kulminų pilikalny …“ : [kvietimas] / valdy-
ba. – [S.l.] : [s.n.], [1932] (Tilžėje : Jagomasto sp. 
„Lituania“). – [1] p. : vinj. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Spaudinys. Gerb.. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
784

 78:061(474.5)
1564

G.T. „Šiuomi turime garbės prašyti Tamstos 
neatsisakyti maloniai atvykti š. m. gruodžio 31 d. 
22 v. Tilmano salėn Naujiems 1921 metams Kau-
no įgulos karininkų tarpe sutikti“ : [kvietimas] / 
rengėjų komisija. – [Kaunas] : [s.n.], [1920]. – 
[1] p. ; 9 x 14 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

355.2(474.5)
1565

G.T. „Švarus ir tyras radio priėmimas priklau-
so ne vien nuo bendro jungimo to radio priimtu-
vo …“ : [radijo aparato „Miniwatt“ reklama] / … 
Lietuvos philips akc. b-vė. – [Kaunas] : [akc. b-vė 
Lietuvos philips], [1931]. – [1] p. : iliustr. ; 29 cm.

prieš antr.: Lietuvos philips akc. b-vė. – G.T.: 
Gerbiamas Tamsta.

C2.
621.396(474.5)(085.8)

1566
G.T. „Tai yra taisyklė ir kiekvienam krautu-

vininkui yra žinoma, kad jei jisai vieną kartą savo 
klijentą apgaus […] klijentas jam daugiau nebe-
patikės …“ : [Brolių Melerių fabriko prekių rek-
lama] / […] Broliai Meleriai cheminė fabrika. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1927]. – [2] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Brolių Melerių chemijos išdirbi-
nių fabrikas Kaune. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C279.
664.1(474.5)(085.8)

1567
G.T. „Tamsta prašomas atsilankyti į visuotiną 

Kalinių globos draugijos susirinkimą š. m. kovo 
men. 12 d. 4 val. p. p. Karių kliubo salėje …“ : 

[kvietimas] / Kalinių globos draugijos laikino-
ji valdyba. – [Kaunas] : [Kalinių globos d-ja], 
[1921–1924]. – [1] p. ; 10 x 17 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
343.82(474.5)(06)

1568
G.T. „Tik ką atspausdinta kiekvienam tei-

sininkui reikalinga knyga …“ : [knygų rekla-
ma] / … J. Karvelio ir J. Rinkevičiaus prekybos 
namai. – Kaunas : J. Karvelio ir J. Rinkevičiaus 
prekybos namai, 1934, birželis. – [1] p. ; 29 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

002.2(474.5)
1569

G.T. „1925 m. 11 dieną spalio, 10 valandą, 
Šiaulių Šv. petro ir povilo bažnyčioje įvyks 300 
jubiliejaus iškilmės …“ : [kvietimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1925]. – [3] p. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Šiaulių Šv. petro ir povilo bažnyčios 
300 metų jubiliejus 1625–1925. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
27-774(474.5)

 394.4(474.5)
1570

G.T. „1927 met. birželio mėn. 19 d. tuojau 
po pamaldų klebonijos salėje bus kr.-demokratų 
partijos Raseinių apskrities susivažiavimas …“ : 
[kvietimas] / Kr.-demokratų partijos Raseinių 
apskr. komitetas. – [Raseiniai] : [Lietuvių krikš-
čionių demokratų partijos Raseinių a.], [1927]. – 
[1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tams ta.

C2.
329.71(474.5)(06)

1571
G.T. 1926 metų gruodžio mėn. 17 diena. „Is-

torinės Lietuvai dienos trimečio sukaktuvėms ar-
tėjant iškilo reikalas žvilgterėti atgal ir nors kiek 
nušviešti mūsų tautinės vyriausybės atsiradimo 
apystovas, pirmuosius žygius ir tuos kelius, ku-
riais teko eiti ligi šių sukaktuvių …“ : [dėl vienkar-
tinio leidinio, skirto 1926 m. gruodžio įvykiams 
paminėti išleidimo ir prenumeratos] / … 1926 XII 
17 Ist. Lietuvai d. suk. pam. redakcija. – Kaunas : 
[s.n.], 1929. – [1] p. ; 30 cm.

prieš antr.: 1926 m. gruodžio mėn.17 d. Isto-
rinės Lietuvai dienos trimečio sukaktuvėms pami-
nėt redakcija. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C2; C3.
 050(474.5)
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1572
G.T. „Turime garbę pranešti, kad kooperaty-

vas „Spaudos fondas“ pastaruoju metu yra išplėtęs 
užsienio spaudinių skyrių ir turi galimumo tiek-
ti …“ / kooper. b-vė „Spaudos fondas“. – [Kau-
nas] : [b-vė „Spaudos fondas“], [1931–1940]. – 
[4] p. : vinj. ; 22 cm.

prieš antr.: Kooperacijos bendrovė „Spaudos 
fondas“. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C17.
655.4(474.5)

1573
G.T. „Turime garbę pranešti, kad Liet. muz. 

dr-jos Orkestrų vedėjų sekcija […] išleido atski-
rais ork. balsais keturis muzikos kūrinius viename 
leidinyje …“ : [natų „Lietuviška muzika pučia-
mųjų orkestrui“ reklama] / L.M.D. Orkestrų ve-
dėjų sekcija. – [Vilnius] : [Lietuvių muzikų d-ja], 
[1940]. – [1] p. ; 29 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2; C17.

78.089(474.5)(085.8)
1574

G.T.! „Turime garbės atkreipti Jūsų dėmesį 
į tai, kad, be mūsų žinomų dirbinių „Gladiator“ 
mes, provincijos pirkėjams prašant, išleidome siu-
vimui dar porą rūšių kitu pavadinimu …“ : [siu-
vimo siūlų ir batų tepalo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1934]. – [4] p. : iliustr. ; 30 cm.

prieš antr.: Akcinė bendrovė A. Gluchovskis 
chemijos ir siūlų fabrikas. – Gretut. antr. ir tekstas 
liet., jidiš, rus., vok.. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C17.
677(474.5)(085.8)

 66(474.5)(085.8)
1575

G.T. „Turime garbės kviesti Tamstą atsylan-
kyti į pirmas draugiškas futbolo rungtynės tarp 
atvažiavusios Rygos I.M.C.A. (Šiaurės Amerikos 
krikščionių jaunimo sąjungos) futbolo komandos 
ir Lietuvos fizinio lavinimos sąjungos futbolo ko-
mandos. Rungtynės įvyks ketvirtadienį birželio 
8 d. …“ : [kvietimas] / Lietuvos fizinio lavinimos 
sąjungos Centro valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
fizinio lavinimosi s-ga], [1933]. – [1] p. ; 10 x 
15 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

796.332(474.5:474.3)
1576

G.T.! „Turime garbės kviesti Tamstą atsilan-
kyti į rengiamą L.Š.S. 17-to skyriaus 4-to buriu [!] 
vakarą-koncertą. Vakaras-koncertas įvyks Liau-
dies teatre …“ : [kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvos šaulių s-ga], [1925]. – [1] p. ; 7 x 11 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

356.161:061(474.5)
 394.4(474.5)
1577

G.T. „Turime garbės kviesti Tamstą atsilanky-
ti į rengiamą š. m. … m. … d. … val. v. konser-
vatorijos rūmuose … koncertą …“ / Konservatori-
ja. – [S.l.] : [s.n.], [1933–1940]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

78:061.7(474.5)
1578

G.T. „Turime garbės pranešti, kad mūsų kny-
gynas išleido Geografijos braižiniams sąsiuvinį: 
Lietuva …“ : [reklama] / … „Sandoros“ krikščio-
niškas knygynas Klaipėdoje. – [Klaipėda] : [„San-
doros“ knygynas], [1933] (Klaipėda : spausta „Li-
tuanios“). – [1] p. ; 15 x 33 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C122.

912.43(474.5)(085.8)
1579

G.T. „Turime garbės pranešti, kad pasiremiant 
mūsų draugijos įstatų 6 §, š. m. spalių mėn. 2 d. 
18 val. (6 val. vak.) Šaulių sąjungos rūmuose […] 
Kaune, šaukiamas Lietuvių prekybos, pramonės ir 
amatų savitarpinio kredito draugijos (banko) stei-
giamasis visumos narių susirinkimas …“ : [kvieti-
mas-dienotvarkė] / steigėjų vardu M. Šlepavičius. – 
Kaunas : [Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų 
savitarpinio kredito d-ja], 1930. – [1] p. ; 25 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C279.

336.773(474.5)(06)
1580

G.T. „Turime garbės pranešti p. p. inžinie-
riams, kultūrtechnikams, technikams ir matinin-
kams, kad šiais metais „Spaudos fondas“, Kaune 
[…] atidarė braižymo ir matavimo skyrių, kuriame 
galima gauti […] visus braižymui bei matavimui 
reikalingus įrankius ir įvairią medžiagą …“ / … 
„Spaudos fondas“ …. – [Kaunas] : [b-vė „Spau-
dos fondas“], [1924–1936]. – [2] p. ; 21 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C101.

651(474.5)(085.8)
1581

G.T. „Turime garbės T. pranešti, kad Lietuvos 
bankui sumažinus diskonto procentus mūsų banko 
valdyba nutarė nuo š. m. kovo mėn. 1 d. už papras-
tą einamąją s-tą ir indėlius mokėti …“ / … Liet. 
kooperacijos bankas. – Kaunas : [Lietuvos koo-
peracijos bankas], 1932, vas. 29. – [2] p. ; 26 cm.
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prieš antr.: Lietuvos kooperacijos bankas. Te-
legr.: Koperbank. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C2.
336.7(474.5)

1582
G.T. „Turime garbės Tamstai prisiųsti 1934 m. 

balandžio mėn. 1 dienai Jūsų sąskaitos ištrau-
ką …“ / „Mūsų laikraščio“ administracija. – Kau-
nas : [„Mūsų laikraščio“ red.], 1934. – [1] p. ; 29 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

070(474.5)
1583

G.T. „Turime garbės Tamstoms pranešti, kad 
jau išėjo iš spaudos plačiai žinomo talentingo mu-
ziko, Lietuvos kariuomenės kapelmeisterio Br. 
Jonušo komponuoti „Lietuviški maršai“ …“ / … 
„Aukuro“ knygynas. – [Šiauliai] : [„Aukuro“ kny-
gynas], [1930] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 
23 cm.

prieš antr.: Lai skamba mūsų brangioj tėvynėj 
lietuviška muzika. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C279; C480.
78.089(474.5)(085.8)

1584
G.T. „Turiu garbės pakviesti Tamstą atsilan-

kyti į mano paveikslų parodą, atidarymas: – šeš-
tadienį, balandžio mėn. 1 d. […] Žydų realinės 
gimnazijos rūmuose …“ : [kvietimas] / … dail. 
Z. Bekeris. – [S.l.] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 8 x 
12 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

75(474.5)(064)
1585

G.T. „Už padarytus mūsų spaustuvėje spau-
dos darbus liko nepadengtos kitoje pusėje išvardy-
tos sąskaitos …“ : [prašoma apmokėti sąskaitas] / 
akc. b-vė „Spindulys“. – [Kaunas] : [akc. b-vė 
„Spindulys“], 193[2]. – [2] p. ; 14 x 22 cm.

prieš antr.: Akc. b-vė „Spindulys“. – G.T.: 
Gerbiamas Tamsta.

C2.
655.3(474.5)

1586
G.T. „VVS-gos Žaliakalnio skyr. komitetas 

ruošia š. m. birželio 26 d. (šeštadieny) įdomią eks-
kursiją į Uteną ir Zarasus …“ / komitetas. – [Kau-
nas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], [1937]. – [1] p. ; 
11 x 21 cm.

Šūkis: Vaduokime pavergtą Vilnių!. – Išsp. 
daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C2.
329.71(474.5)

 379.8(474.5)

1587
G.T. „Valstiečiams liaudininkams ir visiems, 

kurie seka mūsų kovą su krikščionimis demokra-
tais …“ : [kvietimas išklausyti pranešimą „Kokia 
valstiečių liaudininkų taktika buvo 1902–1924 
metų laikotarpiu ir kokia turėtų būti dabar“] / 
kuopos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių 
liaudininkų s-gos Kauno kuopa], [1924]. – [1] p. ; 
9 x 14 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

329.7(474.5)
1588

G.T. „Vilniaus geležinio fondo komitetas ma-
loniai prašo suteikti žinias apie Vilniaus pasų ir 
ženklelių platinimą bei jų būklę 1935 met. sausio 
1 d. pagal žemiau nurodytą formą …“. – Kaunas : 
[Vilniaus geležinis fondas], 1934, gruod. 1. – 
[1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C2.
329.71(474.5)

1589
G.T. „Visi atsimename tuos laikus, kada Ra-

seiniuose nebuvo tikro knygyno …“ : [kviečiama 
tapti Raseinių kooperatinio knygyno nariu] / val-
dyba. – [Raseiniai] : [s.n.], [1925–1928]. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
655.4(474.5)

1590
G.T. „Visiems žinomas nesenai paskelbtas 

spaudos įstatymas …“ : [protestuojama prieš ka-
talikiškos spaudos suvaržymą]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1935]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – G.T.: Gerbiamas 
Tamsta.

C2.
002.2:272(474.5)

 323.22(474.5)
1591

G.T. … „Vyt. Didž. universiteto stud. „Varpo“ 
dr-ja maloniai kviečia Tamstą dalyvauti pusryčiuo-
se kartu su SELL delegacijos nariais š. m. birželio 
4 d. …“ : [kvietimas] / stud. „Varpo“ dr-jos valdy-
ba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studentų 
d-ja „Varpas“], [1938]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

SELL: Suomija Estija Latvija Lietuva. – G.T.: 
Gerbiamas Tamsta.

C1.
378.18(474.5)
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1592
G.T. „Zalūbiškio malūnas, veikiantis visas 

darbo dienas be pirmadienių, praneša Tamstai, 
kad atsižvelgiant į sunkią visų padėtį dėl bendro 
ekonominio krizio, patobulinus ir padidinus maši-
nų kiekį 1932 metų žiemos sezonui, už atliekamą 
darbą rado galimybių pažeminti kainas …“ : [skel-
bimas] / … Zalūbiškio malūnas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1932] (panevėžy : „Bangos“ sp.). – [2] p. ; 34 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C101.

664.7(474.5)(049.1)
1593

„G. Waldispühl“ buv. ferdinand Meyer ir 
c-o Rygoje mašinų fabrikas ir čigūno liejykla : 
[reklama]. – [Mažeikiai] : [s.n.], [1930] (Kaune : 
„Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C3.
669(474.5)(085.8)

1594
Gailestingųjų darbų savaitė! „Aukokime se-

nelių ir vaikų prieglaudoms atliekamus rūbus, balti-
nius, avalinę, patalinę ir t. t. ir t. t., kas ką gali …“ : 
[skelbimas] / valdyba. – [panevėžys] : [s.n.], [1931–
1933] (panevėžy : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
364.4(474.5)

1595
„Gaisrams gesinti reikalingas vanduo! Įren-

kite vandens šaltinius ir privažiavimus prie jų …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924–1940] (в Укмерге : гос. ти по-
гра фия „Регина“). – [1] p. ; 31 x 48 cm.

Gretut. tekstas liet., rus..
C17.

614.84
1596

Gaisras įvyksta ten, kur jo nelaukiama / Lie-
tuvos ugniagesių organizacijų sąjunga. – [Kau-
nas] : [Lietuvos gaisrininkų d-ja], [1937] ([Kau-
nas] : Kauno sp.). – [1] p. : vinj. ; 16 x 24 cm.

C29; C104.
614.841.3

1597
Gaisras jau nepavojingas tam, kurs turi nau-

jai išrastus aparatus Knockout : [ugnies gesintuvų 
reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1927] ([Biržai] : Biržų 
sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C279.
614.84(474.5)(085.8)

1598
Gaisrininkų salėj atidengimui rudens sezonui 

sekmadieny spalio 5 dieną 1924 m. L.D.f. Jauni-
mo sekcija rengia didelį šokių vakarą … : [skel-
bimas]. – [panevėžys] : [Lietuvos darbo f-jos Jau-

nimo sekc.], [1924] (panevėžyje : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C17.
329.71(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
1599

Gaisrininkų salėje pasvaly 1927 m. spalių m. 
30 d. sekmadienį didelis koncertas. „Apolinaras Li-
kerauskas […] dar dalyvauja solistė dainininkė p. 
Butvilienė, sopranas ir pianistė p. fominienė …“ : 
[skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1927] ([Biržai] : Biržų 
sp.). – [1] p. ; 48 x 63 cm.

C279.
784

 78:061.7(474.5)(049.1)
1600

Gaminamosios bendrovės įstatai. – [S.l.] : 
[s.n.], [1919]. – 4 p. ; 29 cm.

C101.
65(062.13)

1601
Gamintojų bendrovės įstatai. – [Kaunas] : 

[s.n.], [1928] (Kaunas : f. Sokolovskienės, G. Lano 
ir M. Jolko sp.). – [4] p. ; 34 cm.

C2; C13.
334.72(474.5)(062.13)

1602
Gamtos apsaugos savaitė gegužės mėn. 10–

16 d. : [skelbimas] / Lietuvai pagražinti draugijos 
Centro valdybos Gamtos apsaugos komitetas. – 
[Kaunas] : [Lietuvai pagražinti d-ja], [1926] (Kau-
ne : K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 32 x 47 cm.

C17.
502.17(474.5)(049.1)

1603
Gamtos mokslų ir geografijos mokytojų kon-

ferencijos dienotvarkė. – [S.l.] : [s.n.], [1928]. – 
[2] p. : vinj. ; 25 cm.

C2.
371.1:5(474.5)(06)

 371.1:91(474.5)(06)
1604

Ganytojiškas Lietuvos vyskupų raštas tikin-
tiesiems. „Kas ne su manim, tas prieš mane“ (Mat. 
12.30) : [rinkimuose į II Lietuvos Seimą raginama 
balsuoti už katalikiškų partijų atstovus]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1923]. – [1] p. ; 34 cm.

C2.
27-475.5(474.5)

 324(474.5)
1605

Garb. [!] p. … „Šių metų sausio mėnesio 13 d. 
bus „Muzikos mokyklos“ salėje […] visuotinas 
„Aukuro“ draugijos narių susirinkimas …“ : [kvie-
timas-programa] / „Aukuras“ dr-ja tautos kultūrai 
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kelti. – Klaipėdoje : [„Aukuro“ d-ja tautos kultūrai 
kelti], 1933, saus. 4 (Klaipėda : „Rytas“ [sp.]). – 
[2] p. : iliustr. ; 10 x 15 cm.

C2.
008:061.2(474.5)(06)

1606
„Garbe Dievo rojaus, isz antro atgimimo D. 

O Kristaus mokslo neklaidingo, nuo kada jo visi 
tikintiejei pastos iszganyti ant žemes su ramiu atil-
siu …“ : isz pr. Miko 4./11, 12. galas pikto svie-
to : [religinio pobūdžio lapelis]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1922]. – [2] p. ; 10 cm.

C2.
272-534.3

1607
„Garbė Dievui augštybėse [!] ir ant žemės 

ramybė geros valios žmonėms. Luk. 2 1–14“ : 
[malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. ir anglų k.: Gloria 
in excelsis Deo. The goodness and loving kindness 
of God our Saviour hath appeared to us.

C993.
272-534.3

1608
Garbė Jėzui Kristui! „Tai „Šaltinis“, Jūsų 

prietelius, su tuo grynai lietuvišku ir katalikišku 
pasveikinimu kreipiasi į jus, kad taip pat būtumet 
„Šaltinio“ prieteliais …“ : [periodinio leidinio rek-
lama]. – [Marijampolė] : [„Šaltinio“ red.], [1927] 
(Marijampolėje : „Šešupės“ sp.). – [4] p. : iliustr. ; 
30 cm.

C2.
070.33(474.5)

1609
Garbė žuvusiems : [apie paminklinės lentos 

atidengimą] / Žydų karių, dalyvav. Lietuvos nepri-
klausomybės atvad., s-ga. – [Kaunas] : [Žydų ka-
rių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atva-
davime, s-ga], [1939]. – [1] p. : iliustr. ; 22 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C276.

725.945(474.5)(=411.16)
1610

Garbės bilietas. G.T. „Bree Andrussen turi 
garbės kviesti Tamstą atsilankyti į telepatijos ir su-
gestijos eksperimentų seansą rengiamą 1931 metų 
kovo mėn. … d. 16 val. kinoteatro „Odeon“ salė-
je …“ : [kvietimas] / Bruno Bree-Andrussen – su-
gestijos ir telepatijos mokslo specialistas. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
159.96(474.5)

1611
Garbės korta. „Latvių ir lietuvių artinimo-

si kongresas prasidės 1924 m. liepos mėn. 25 d. 
11 val. ryto …“ / Latvių ir lietuvių artinimosi kon-
greso organizacinis komitetas. – [Ryga] : [Latvių-
lietuvių vienybės kongreso Org. k-tas], [1924]. – 
[1] p. ; 10 x 28 cm.

Gretut. antr. ir tekstas latv., liet..
C1.

327(474.3:474.5)(06)
1612

Garbės korta … „V. latvių ir lietuvių kon-
gresas prasidės 1928 m. birželio mėn. 17 d. 1 val. 
po piet, Rygoje, Rygos latvių draugijos namuo-
se …“ : [kvietimas] / V. latvių ir lietuvių kongreso 
organizacinis komitetas. – [Ryga] : [Latvių-lie-
tuvių vienybės kongreso Org. k-tas], [1928]. – 
[2] p. ; 10 x 14 cm.

prieš antr.: L.L.V.V. latvių ir lietuvių kongre-
so organizacinis komitetas. – Antraštė pateikta pa-
gal p. [2] prieštekst. antr.. – Gretut. antr. ir tekstas 
latv., liet..

C3.
327(474.3:474.5)(06)

1613
Garbės kvietimas. „Lietuvių latvių vienybės 

d-jos valdyba turi garbės kviesti Tamstą į liepos 
15–17 d. d. Klaipėdoj įvykstanį IV lietuvių latvių 
kongresą …“ : [kvietimas-programa] / L.L. vieny-
bės valdyba. – Kaunas : [Lietuvių-latvių vienybės 
d-ja], [1928–1929]. – [2] p. ; 13 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., latv..
C2.

061.2(474.5:474.3)(06)
1614

Garbės kvietimas. „Maloniai kviečiame Tams-
tą atsilankyti į Liet. universiteto studentų atstovybės 
rengiamą koncertą-balių, kuris įvyksta š. m. lapkri-
čio 23 d. Ateitininkų namų salėje …“ : [kvietimas] / 
L.U. Stud. atstovybė. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. 
Studentų atstovybė], [1929]. – [2] p. ; 11 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Gerb. ….

C2.
378.18(474.5)

1615
Garbės kvietimas. „Turime garbės Tamstą 

kvies ti atsilankyti į Dainos dieną 1924 metais rug-
piūčio 23 ir 24 dienomis …“ : [kvietimas] / Dainos 
dienai ruošti komitetas. – [Kaunas] : [Dainos die-
nai ruošti k-tas], [1924]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

prieš antr.: Vienam asmeniui.
C2.

78.087.68(474.5)
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1616
Garbės kvietimas. Gerb. … „Turime garbės 

kviesti Tamstą … atsilankyti „Vyties“ teatro vaidi-
nime … mėn. … d. š. m. …“ : [kvietimas] / vado-
vybė. – [Kaunas] : [meno teatras „Vytis“], [1928]. – 
[1] p. ; 11 x 16 cm.

prieš antr.: Meno teatras „Vytis“.
C2.

792.2(474.5)
1617

Garbės kvietimas. p. … „Lietuvos muzikos ir 
dainos centras turi garbės kviesti Tamstą malonėti 
atsilankyti į D.L.K. Vytauto Didžiojo garbei Dainų 
dieną, kuri įvyks 1930 – V.D. – met. birželio mėn. 
20 d. 16 val. …“ / valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
muzikos ir dainos centras], [1930]. – [1] p. ; 11 x 
17 cm.

D.L.K.: Didysis Lietuvos kunigaikštis.
C2.

78:061.7(474.5)
1618

Garbės kvietimas p. … „Maloniai kviečia-
me Tamstą atsilankyti 1936 m. sausio mėn. 6 d. 
(per Tris Karalius) į tradicinį Linkuvos valdžios 
gimnazijos VIII klasės (būsimos XIII abiturientų 
laidos) vakarą-balių …“ : [kvietimas-programa] / 
Linkuvos valdžios gimnazijos VIII klasė. – [Lin-
kuva, Šiaulių a.] : [Linkuvos valdžios gimn.], 
[1936]. – [2] p. : iliustr. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] priešteks. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: … Ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius telydi ….

C17.
373.5(474.5)

 371.8(474.5)
1619

Garbės pakvietimas. G.p. „Nuolankiai kvie-
čiame atsilankyti į dail. J. Mackevičiaus ir skulpt. 
J. Zikaro paveikslų ir skulptūros parodą, kuri bus 
atidaryta Laisvės alėjoj 48 Nr. nuo š. m. vasario 
18 d. iki kovo mėn. 5 d. …“ : [kvietimas] / parodos 
rengėjai. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 8 x 
13 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

73/75(474.5)(064)
1620

Garbės pakvietimas. G.T. „Darbo globos drau-
gijos valdyba maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į 
rengiamą šeimyninį vakarą-balių, kuris įvyks š. m. 
gegužės mėn. 11 d. Kaune …“ : [kvietimas] / … 
valdyba. – [Kaunas] : [Darbo globos d-ja], [1930–
1934]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

G.T.: Gerbiamas tamsta.
C2.

394.4(474.5)

1621
Garbės pakvietimas. „Tarbuto“ draugija šiuo 

turi garbės kviesti Tamstą į literatūrinį meno va-
karą mirusiam didžiausiam hebrajų poetui Ch. 
N. Bijalikui paminėti, kuris įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 19 d. Valstybės teatre …“ : [kvietimas] / … 
„Tarbuto“ draugijos Centro valdyba. – [Kaunas] : 
[„Tarbuto“ d-ja], [po 1934]. – [2] p. ; 9 x 14 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

811.411.16(474.5)(=411.16)(092)
1622

Garbės pasižadėjimas. „Stodama į Lietuvių ka-
talikų jaunimo „pavasario“ mergaičių sąjungos … 
kuopą, Aukščiausiojo, vėliavos ir jūsų, draugės, 
akivaizdoje pasižadu vykdyti sąjungos įstatus ir būti 
drausminga, susipratusia, veiklia nare …“. – [Kau-
nas] : [lietuvių katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ 
Mergaičių s-ga], [1940]. – [1] p. ; 15 x 22 cm.

Šūkis: Dievui ir Tėvynei.
C279.

329.78(474.5)
1623

„Garbiname Tave, Viešpatie Jėzau Kristau, 
ir šloviname Tave, kad per Savo šventą kryžių at-
pirkai pasaulį …“ : (iš Liturgijos maldų). – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-534.3

1624
„† Garbingai atminčiai Lietuvos kareivio pra-

no Eimučio, žūvusio beeinant sargybos pereigas 
nuo vokiečių kareivio kulkos, kovo 21 d. bus iškil-
mingos laidotuvės …“ / Lietuvos gynimo komite-
tas. – [Kaunas] : [Lietuvos gynimo k-tas], [1919]. – 
[1] p. : vinj. ; 25 x 27 cm.

C279.
323.221.28

1625
Garbingas pilieti. „Juk tau brangus kiekvie-

nas tautietis. Tau suveržia širdį, kai išgirsti, kad 
vargingesnius tavo brolius krausto iš butų, ir kito-
kiu būdu skriaudžia …“ : [apie aukų rinkimo ak-
ciją skurstantiesiems]. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1936] 
(Klaipėda : „Rytas“). – [1] p. ; 48 cm.

C122.
364.044.68(474.5)

1626
Garbinkime Dievą. „Garbinkime Dievą. Gar-

binkime Šventąjį Jo Vardą …“ : [malda]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [1] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3
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1627
„Garbinkime Dievą! Garbinkime Šventąjį 

Jo Vardą! …“ : [maldos]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: panis, quem ego 
dabo caro mea est pro mundi vita.

C993.
272-534.3

1628
Greta Garbo, Charles Boyer filmoje vokiečių 

kalba „Grovienė Marija ir Napoleonas“ : [kino fil-
mo reklama] / „Glorijos“ kino-teatro direkcija. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1937] (Kaunas : sp. „Taupa“). – 
[4] p. : iliustr. ; 21 cm.

C102.
791.43-2(430)

1629
Garbus ganytojau! „Kiekvienas karas reika-

lauja aukų …“ : [prašymas surengti aukų rinkimą 
sanatorijos įrengimui] / Lietuvos karo invalidų są-
jungos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos karo inva-
lidų s-ga], [1925]. – [1] p. ; 30 cm.

C2.
364.044.64(474.5)

1630
Gargždų valsčiaus kandidatų sąrašas No. 1 : 

Darbo ukininkų kuopos. – [S.l.] : [s.n.], [1921] 
(Klaipėda : spauda „Lituanios“). – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1631

Gargždų valsčiaus kandidatų sąrašas No. 2 : 
Demokratų partijos. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Klai-
pėda : spauda „Lituanios“). – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1632

Gargždų valsčiaus kandidatų sąrašas No. 3 : 
Mažažemių ir bežemių kuopos. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921] (Klaipėda : spauda „Lituanios“). – [1] p. ; 
11 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1633

Gargždų valsčiaus kandidatų sąrašas No. 4 : 
Darbininkų partijos. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Klai-
pėda : spauda „Lituanios“). – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1634

Gargždų valsčiaus kandidatų sąrašas No. 5 : 
Gargždų valsč. krikščionių-katalikų. – [S.l.] : [s.n.], 

[1921] (Klaipėda : spauda „Lituanios“). – [1] p. ; 
11 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1635

Gargždų valsčiaus kandidatų sąrašas No. 6 : 
Valstiečių sąjungą kaimo Gribžinių. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921] (Klaipėda : spauda „Lituanios“). – [1] p. ; 
11 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1636

Gargždų valsčiaus kandidatų sąrašas No. 7 : 
ūkininkų partijos. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Klaipė-
da : spauda „Lituanios“). – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1637

Garlaivių tvarkaraštis : Vilnius-Verkiai. – [Vil-
nius] : [s.n.], [1940] (Vilniuje : sp. „patria“). – [1] p. ; 
51 cm.

C3.
656.6(474.5)

1638
Garmus jau Chicagoj „Chicagiečių senai lauk-

te laukiamo svečio iš Lietuvos, karo kapeliono gerb. 
kun. pr. Garmaus prakalbos utarninke, baland. 25, 
1922 […] Brighton parke Nek. pras. p. Šv. parap. 
svet. …“ : [skelbimas] / … Chicagos federacijos 
apskritys. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 
28 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

1639
Garsaus Viktoro Chenkino gastrolės : progra-

ma. – [Kaunas] : [Vasaros teatras], [1927] (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [3] p. : vinj. ; 
22 cm.

prieš antr.: Vasaros teatras. – Gretut. antr. ir 
tekstas liet., rus..

C2.
784

 78:061.7(474.7)
1640

„Garsiausia ir įdomiausia ton-filma natural. 
spalvomis „Redskin“ („Raudonodis“) …“ : [kino 
filmų reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kau-
ne : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [2] p. : 
iliustr. ; 17 x 25 cm.

Gretut. tekstas liet., rus..
C101.

791.43-2(73)
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1641
Garsių operėčių artistų V. Kanievskaitės ir 

paulo Breitmano gastrolės : paskutinės 3 atsisvei-
kinimo gastrolės : [skelbimas]. – [Kaunas] : [Kau-
no naujas žydų teatras], [1932] (Kaune : f. Soko-
lovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 27 cm.

prieš antr.: Liaudies namai Kauno naujas 
žydų teatras. – Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.

C101.
782

78:061.7(474.5)(049.1)
1642

Garsių operėčių atristų [!] V. Kanievskaitės 
ir p. Breitmano gastrolės : [skelbimas]. – [Kau-
nas] : [Kauno naujas žydų teatras], [1932] (Kau-
ne : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 42 cm.

prieš antr.: Liaudies namai Kauno naujas 
žydų teatras. – Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.

C101.
782

78:061.7(474.5)(049.1)
1643

„Garsus kalbėtojas p. Al. Račkus sociologi-
jos ir medicinos studentas iš Chicagos, Ill. kalbės 
pėtnyčioje, liepos 25 d., 1919 […] Bažnytinėje sa-
lėje […] Cambridge, Mass. …“ : [skelbimas] / … 
rengėjai. – [Keimbridžas (Mas.)] : [Lietuvių darbi-
ninkų s-gos 8 kuopa], [1919] (So. Boston, Mass. : 
„Darbininko“ spauda). – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

1644
„Garsūs komikai Heinz Rühmann ir Hans 

Moser 13 kėdžių linksmiausioj šio sezono fil-
moj …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1938] (Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
26 cm.

C102.
791.43-2(430)

1645
„Garsus stebukladaris amerikietis J. Cecha-

navičius rodys magijos stebuklus …“ : [skelbi-
mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1938] (Marijampolė : Mari-
jonų sp.). – [1] p. : iliustr. ; 57 cm.

C279.
793.8(474.5)(049.1)

1646
„Gaspadoriszka autonomijos partija Klaipė-

dos kraszte rengia atwirą susirinkimą …“ : [kvie-
timas] / Gaspadoriszkos autonomijos partijos wal-
dyba. – [Klaipėda] : [ūkinė autonomijos partija], 
[1932] (Klaipėda : „Rytas“). – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

329.7(474.5)(06)

1647
„Gastrolės d-ro paulo Baratovo dalyvaujant 

talentingiems artistams Rašel Berger, A. Einesui 
ir visam naujo žydų teatro ansambliui …“ : [teatro 
spektaklių repertuaras: „Moške kiaulė“, „Džiaugs-
mas nuo vaikų“ ir „Gyvenimo kaina“]. – [Kau-
nas] : [Kauno naujas žydų teatras], [1928] (Kau-
ne : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p..

prieš tekstą: Naujas žydų teatras. – Gretut. 
tekstas liet., jidiš.

C276.
792.2(474.5)(=411.16)

1648
Gastrolės rusų trupės „Miniatiur“. „Komedi-

jos, farsai ir dramos etiudai. pravažiuodama pro 
šį miestą rengia tiktai du spektaklius …“ : [skel-
bimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1927] ([Biržai] : Biržų 
sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C279.
792.2(470)(049.1)

1649
„Gastrolio turnė „Rusų dramos“ direkcijos 

artisto Maskvos teatro „Ermitaž“ Aleksandro Če-
repovo dalyvaujant artistei E. Dobrovolskienei 
bus vaidinama ketvirtadieny spalio 19 d. „Mister 
VU“ […] penktadieny, spalio 20 d. „Sapnai“ ži-
nanti piesa Genriko Ibsena …“ : [skelbimas]. – 
[Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 63 x 94 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
792.2(470)(049.1)

1650
„Gaus iki 1000 litų atlyginimo tas, kas suteiks 

žinių, kuriomis pasirėmus bus išaiškintas ir suim-
tas žmogžudys …“ / J. Statkus Kriminalinės poli-
cijos direktorius. – [Kaunas] : [s.n.], 1933, saus. 21 
(Kaune : V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 39 cm.

C3.
343.6(474.5)

1651
„Gedulu apgaubta liūdi Lietuvos dalis su sos-

tine Vilniumi, 1920 metais lenkų pagrobta …“ / 
[atvirlaiškis]. – [S.l.] : Lietuvos šaulių sąjungos 
leidinys, [1929–1939]. – [2] p. : žml. ; 14 cm.

Gretut. tekstas liet., angl., pranc.. – Šūkis: Be 
Vilniaus nėr Tėvynės ir jam atgauti – žygiai mūs 
visi.

C2.
327.5(474.5:438)

1652
„Gegužės 22 d. 1921 m. kultūros-švietimo 

kuopelė. Medemrodės dvarė-klojime rengia didelį 
vakarą. I. Bus vaidiname 1 v. drama Šiaulėniškio 
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„Likimo bausmė“. II. Koncertinė dalis. Išpildys 
 II-ojo piestinikų Lietuvos kunigaikščio Algirdo pul-
ko orkiestras …“ : [skelbimas] / Kultūros-švietimo 
 k-lės valdyba. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Siauliuose : 
Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 65 cm.

C279.
792.077(474.5)(049.1)

1653
„Gegužės mėn. 29 dieną […] atidaroma pa-

nevėžio skyriaus Kovai su tuberkuliozu draugijos 
tuberkuliozo paroda …“. – [panevėžys] : [Lietu-
vos kovos su tuberkulioze d-jos panevėžio sk.], 
[1924–1940] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 
49 cm.

C4.
616-002.5(474.5)(064)

1654
„Gegužės mėn. 26 dieną sekmadienį ruošia-

ma įvairi, turininga ir linksma studentų pavasario 
šventė …“ : [skelbimas] / studentų atstovybė. – 
[Vilnius] : [s.n.], [1940] (Vilniuje : sp. „patria“). – 
[1] p. ; 63 x 96 cm.

C2.
378.18(474.5)(049.1)

1655
„Gegužės 1 d. 1921 m. Šiaulių mokytojų se-

minarija rengia dideles gegužines seminarijos sode 
(Zubovų parke) …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : 
[Šiaulių mokytojų seminarija], [1921] (Siauliuose : 
Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 63 cm.

C279.
378.18(474.5)(049.1)

1656
Gegužinės pamaldos : [Švenčiausios Merge-

lės Marijos litanija ir giesmių žodžiai]. – [JAV] : 
[s.n.], [1934]. – [1] p. ; 31 cm.

C17.
272-534.3

1657
Gelbekimes nuo plešikų! „Lietuvos valdžia 

teip atitolo nuo ūkininkų gyvenimo, kad visai už-
miršo jų reikalus …“ : [atsišaukimas] / ūkininkų 
gelbėjimo komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1923–1935]. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.22(474.5)
1658

Gelbekit ūkininkus nuo komunistų pavojaus! 
„Apgailėtinas dalykas, kad Lietuvos valdžia atitolo 
nuo gyvenimo ir ūkininkų reikalų nepažysta …“ : 
[reikalaujama sumažinti mokesčius] / ūkinin-
kų gelbėjimo komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1923–
1935]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.22(474.5)
1659

Gėlėse : H. Zudermano 4 veiksmų drama, 
J. Tal monto ir E. Jatulio vertimas, režisuoja B. Dau-
guvietis : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1928] (Kaunas : „Švyturio“ b-vės sp.). – 
[1] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

1660
Geležies kainos priemokų lentelė : (veikia nuo 

1937 m. liepos 1 d.). – [Kaunas] : [Lietuvos žemės 
ūkio kooperatyvų s-ga „Lietūkis“], [1939] ([Kau-
nas] : A/B „Varpas“ sp.). – [4] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Lietūkis. Lietuvos žemės ūkio ko-
operatyvų sąjunga ….

C17.
631.3(474.5)(085.6)

1661
Gelgaudiškio valsč. tarybos kandidatų są-

rašas Nr. 1 : ūkininkų sąrašas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 15 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1662

Gelgaudiškio valsč. tarybos kandidatų sąra-
šas Nr. 2 : Darbo frakcijos (mažažemių, naujakurių 
ir bežemių). – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 15 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1663

Gelgaudiškio valsč. tarybos kandidatų sąra-
šas Nr. 3 : Mozūriškių, Šimkų, piesčių ir Valen-
čiūnų gyventojų grupė. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – 
[1] p. ; 15 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1664

Gelgaudiškio valsč. tarybos kandidatų sąra-
šas Nr. 4 : ūkininkų, mažažemių ir naujakurių kuo-
pos. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 15 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1665

Gelgaudiškio valsč. tarybos kandidatų sąra-
šas Nr. 5 : Krikščionių demokratų partija. – [S.l.] : 
[s.n.], [1924]. – [1] p. ; 15 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
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1666
Gelgaudiškio valsč. tarybos kandidatų są-

rašas Nr. 6 : Lietuvos socialdemokratų partija. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 15 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
1667

Generalinio rytų žemių kamisoriaus paliepi-
mas del laikinės tvarkos valsčių susirinkimams ir 
taryboms rinkti. „Remdamasis vyriausiojo lenkų 
kariuomenės vado 1919 m. gegužės 12 d. įsakymo 
del civilinės valdžios organizavimo lenkų kariuo-
menės užimtuose rytų plotuose 2-uoju straipsniu, 
nustatau laikinius įstatus valsčių susirinkimams 
ir taryboms rinkti šiais pagrindais …“. – Trakai : 
[s.n.], 1919 (Vilniuje : „Žaibo“ sp.). – [1] p. ; 
50 cm.

C279.
351.74/76(474.5)

1668
Generalinio štabo pranešimas. „Lenkai vienu 

batalionu ruožto paėmė Bobriškius …“ : [Lietu-
vos Lenkijos karinis konfliktas]. – [S.l.] : [s.n.], 
1920, lapkr. 19. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
0,20 auks.
C2.

327.5(474.5:438)
1669

„Genovaitė“. „Bridgeporte Šv. Jurgio para-
pijos svetainej nedėlioj, 4 gruodžio (December), 
1927 …“ : [skelbimas]. – [Bridžportas (Kon.)] : 
[s.n.], [1927]. – [1] p. : iliustr. ; 26 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

1670
„Genovaitė“. „North Side Šv. Mykolo para-

pijos svet. […] seredoj, 30 lapkričio (November), 
1927 …“ : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1927]. – [1] p. : iliustr. ; 25 cm. – (Vaičkaus dra-
mos teatras).

C17.
792.2(73)(=172)(049.1)

1671
„Genovaitė“. „Rengia V. Stanciko teatralė 

grupė sekm., gruodžio 10, 1933 Chicagos Liet. 
auditorijoje …“ : [skelbimas] / V. Stanciko teatra-
lė grupė. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 
23 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

1672
„Genovaitė“. „Town of Lake School Hall 

[…] nedėlioj, 27 lapkričio (November), 1927 …“ : 
[skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 1927. – [1] p. : 
iliustr. ; 27 cm. – (Vaičkaus dramos teatras).

C17.
792.2(73)(=172)(049.1)

1673
Gera-knyga-gera. Nėra jai lygios. „Didelė 

lietuvių klaida, kurie mato tik politikoje savo išga-
nymą, bet ne apšvietime …“ : [knygų reklama]. – 
Chicago, Ill. : [s.n.], [1920–1936]. – [1] p. ; 25 cm.

C2.
002(72)(=172)(085.8)

1674
Geradariui už auką Švento Vincento drau-

gijos pavargėliams. – Kretinga : [Šv. Vincento a 
paulo d-ja], 1933 (pd. in Italy). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: „palaiminti gailestingieji, nes jie laimės 
gailestingumo“ (Mat. 5,7). – p. [1] paveikslėlis ir 
užrašas: S. Aloysius.

C993.
364.4(474.5)

1675
„Gerai spaudai tarpti sąlygas sudarysime tik 

ją palaikydami, prenumeruodamies ir skaityda-
mi …“ : [žurnalo „Židinys“ reklaminis atvirlaiš-
kis]. – [Kaunas] : [„Židinio“ red.], [1924–1940]. – 
[1] p. ; 18 cm.

C2.
070.33(474.5)

1676
„Geras mašininis plisiravimas ir gifiravimas 

prieinamomis kainomis …“ : [reklama]. – [pane-
vėžys] : [s.n.], [1919–1931] (panevėžys : N. fei-
genzono sp.). – [1] p. ; 16 x 24 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

646(474.5)(085.8)
1677

Gerb. … „Akademinis draugijos užsienio lie-
tuviams remti skyrius maloniai kviečia Tamstas in 
corpore atsilankyti į užsienio lietuvių studijų pa-
vasario semestro atidarymo iškilmes, kurios įvyks 
V.D. universiteto didžiojoje salėje […] š. m. kovo 
mėn. 4 d. …“ : [kvietimas] / Akademinis DULR 
skyrius. – [Kaunas] : [D-jos užsienio lietuviams 
remti Akademinis sk.], [1935]. – [1] p. ; 10 x 
16 cm.

C1.
374.7(474.5)
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1678
Gerb. … „Atvykusiems aukštiems svečiams – 

anglų parlamento nariams pagerbti, Kauno mies-
to savivaldybė rengia š. m. rugsėjo mėn. 6 dieną 
17 val. Rotušės rūmuose arbatą …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Kauno m. savivaldybė], 1923, rugs. 5. – 
[1] p. ; 8 x 15 cm.

C2.
394.4(474.5)

1679
Gerb. … „Aušros“ gimnazijos moksleivių 

me no draugija maloniai kviečia Tamstą atsilankyti 
šių metų lapkričio 23 d. gimnazijos salėj rengia-
majan vakaran …“ : [kvietimas] / „A.“ G.M.M. dr. 
V.. – [Kaunas] : [Kauno „Aušros“ gimn. mokslei-
vių meno d-ja], [1923–1930]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C2.
371.8(474.5)

1680
Gerb. … „Birželio 1 d. sukanka 5 metai, kai 

pradėjo eiti „Mūsų rytojus“ …“ : [prašoma pareikš-
ti savo nuomonę apie „Mūsų rytojų“]. – [Kaunas] : 
[„Mūsų rytojaus“ red.], 1932, geg. 25. – [1] p. ; 
18 x 14 cm.

C2.
070(474.5)

1681
Gerb. … „Corp! „filiae Samogitiae“ malo-

niai kviečia Tamstą dalyvauti vėliavos pašventini-
mo ir dviejų metų korporacijos gyvavimo pami-
nėjimo šventėje, kuri įvyks 1932 m. gegužės mėn. 
5 d. …“ : [kvietimas-programa] / seniorų kon-
ventas. – [Kaunas] : [„filiae Samogitiae“ korp.], 
[1932]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: f.S.!.

C2.
378.18(474.5)

1682
Gerb. … „Dailininko A. Žmuidzinavičiaus 

60 m. amžiaus ir 35 m. meno ir visuomenės darbo 
sukakčiai ruošti komitetas maloniai kviečia Tams-
tą atsilankyti į iškilmingą A. Žmuidzinavičiaus pa-
gerbimo aktą …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1936]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
75/76(474.5)(092)

1683
Gerb. … „Draugijai užsienio lietuviams remti 

yra didi garbė kviesti Tamstą į Lietuvos kariuome-
nės pasirodymą, kuris rengiamas š. m. rugpiūčio 
15 d. 14 val. aerodrome Linksmadvary, pirmąjį 
pasaulio lietuvių kongresą pagerbti“ : [kvietimas] / 

DULR valdyba. – [Kaunas] : [D-ja užsienio lietu-
viams remti], [1935]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
355.1(474.5)

 329.71:364(100)(=172)
1684

Gerb. … „Draugijai užsienio lietuviams rem-
ti yra didi garbė kviesti Tamstą į pirmojo pasaulio 
lietuvių kongreso dalyvių susipažinimo vakarą 
[…] 1935 m. rugpiūčio mėn. 11 d. …“ : [kvieti-
mas] / DULR valdyba. – [Kaunas] : [D-ja užsienio 
lietuviams remti], [1935]. – [1] p. ; 7 x 15 cm.

C1.
325.2(100)(=172)(06)

1685
Gerb. … „Draugijos kovai su tuberkulioze 

Centro valdyba kviečia Tamstą būti draugijos rė-
mėju …“ / DKT Centro valdyba. – Kaunas : [Lie-
tuvos kovos su tuberkulioze d-ja], 1934, [kovo 
11]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Draugija kovai su tuberkulioze 
Centro valdyba.

C2.
616-002.5:061(474.5)

1686
Gerb. … „Draugijos užsienio lietuviams 

remti valdyba, siųsdama Tamstai aukų lap. Nr. … 
ir atsišaukimų, labai prašo Tamstą kiek galint pa-
rinkti aukų dideliam varge atsidūrusiems ir badau-
jantiems pietų Amerikos lietuviams …“. – [Kau-
nas] : [D-ja užsienio lietuviams remti], 1933, kovo 
6. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš antr.: Draugija užsienio lietuviams remti.
C2.

325.2(100)(=172)
 364.4(474.5)
1687

Gerb. … „Gauta komisan… egz. … katalogi-
ne kaina lt. … Iš viso … Atsiskaitoma sekančio-
mis sąlygomis …“ : [„Spaudos fondo“ sutarties už 
parduotus leidinius sąlygos]. – [Kaunas] : „Spau-
dos fondas“, 193[5]. – [1] p. ; 27 cm.

prieš antr.: Koop. s-ga „Spaudos fondas“.
C2.

655.4(474.5)
1688

Gerb. … „Gimtojo krašto“ žurnalas gali išsi-
laikyti ir tobulėti tik savo ėmėjų parama, jų punk-
tualiu prenumeratos atsilyginimu …“ : [informaci-
ja prenumeratoriams] / „Gimtojo krašto“ redakcija 
ir administracija. – [Šiauliai] : [„Gimtojo krašto“ 
red.], 1940, saus. 20. – [1] p..

Aprašyta pagal tęst. leid.: Gimtasai kraštas: pra-
eities ir dabarties kultūros metraštis, [T.] 4 (2011), 
p. 36.

070.33(474.5)
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1689
Gerb. „Greit švęsime 20 metų sukaktį, kai 

lietuvių tauta […] atstatė savo nepriklausomą 
valstybę …“ : [piliečiai raginami aukoti Vilniaus 
geležinio fondo komitetui]. – Kaunas : Vilniaus 
geležinio fondo komitetas, 1938. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)
 364.044.64(474.5)
1690

Gerb. … „Išgirdęs labai nudžiugau, kad Die-
vas ir Tamstą kviečia į vienuolyną …“ : [dėl įsto-
jimo į vienuolyną]. – [S.l.] : [s.n.], [1929–1936]. – 
[1] p. ; 24 cm.

prieš antr.: Ramybė ir Išganymas.
C2.

271(474.5)
1691

Gerb. … „Jau nuo pat pirmųjų stud. „Varpo“ 
draugijos veikimo metų buvo jaučiamas gyvas rei-
kalas turėti savą kampelį-patalpą …“ : [prašoma 
aukoti studentų organizacijų patalpų įrengimui]. – 
Kaunas : [Vytauto Didžiojo univ. studentų „Var-
po“ d-ja], 193[3, vas. 5]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Vytauto Didžiojo universiteto stu-
dentų „Varpo“ draugija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
371.8(474.5)

1692
Gerb. „Kadangi Tamsta pareiškei „Kultūros“ 

administracijai, kad šiais 192… metais nebepre-
numeruosite mūsų žurnalo, tat prašome nusiųstus 
Tamstai „Kultūros“ š. m. Nr. Nr. … būtinai grąžin-
ti …“ : [pranešimas]. – Šiauliai : [Kultūros-švieti-
mo d-ja], [1928]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

prieš antr.: Kultūros-švietimo draugija ….
C1.

050(474.5)
 37:061.2(474.5)
1693

Gerb. „Kaip T. žinoma, š. m. gegužės mėn. 
26 d. visoj Lietuvoj ruošiama visuomenės su ka-
riuomene susiartinimo šventė – kariškos propa-
gandos diena …“ / komitetas. – Kaunas : [s.n.], 
1935, gegužė. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Kariškos propagandos dienos Vy-
riausis komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
355.16(474.5)

1694
Gerb. … „Kaipo vienas lietuvių spaudos drau-

dimo meto aktingų rėmėjų bei platintojų, Tamsta 
esi maloniai kviečiamas dalyvauti garbingu svečiu 

š. m. gruodžio 11 d. Šiauliuose […] ruošiamose 
iškilmėse 100 metų pirmojo lietuvių laikraščio 
sukaktuvėms paminėti …“ : [kvietimas]. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1; C2.
070(474.5)

1695
Gerb. … „Kaliniams globoti draugijos Cen-

tro valdyba maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į 
draugijos ruošiamą disputą apie nusikaltimų au-
gimo priežastis Lietuvoj […] kuris bus 1934 m. 
gruodžio 15 d. …“ : [kvietimas] / Kaliniams glo-
boti draugijos Centro valdyba. – [Kaunas] : [Kali-
nių globos d-ja], [1934]. – [2] p. ; 17 cm.

C2.
343.8:061.2(474.5)

1696
Gerb. … „Kalinių globos d-jos C. valdyba 

turi garbės prašyti Tamstą atsilankyti į d-jos 10 
metų sukaktuvių proga rengiamąją arbatėlę, kuri 
įvyks š. m. gruodžio m. 13 d. …“ : [kvietimas] / 
Kalinių glob. d-jos Centro v-ba. – Kaunas : [Ka-
linių globos d-ja], 1931, gruod. 2. – [1] p. ; 8 x 
13 cm.

C2.
343.8:061.2(474.5)

1697
Gerb. … „Kalinių globos d-jos Centro valdy-

ba praneša, kad  š. m. gruodžio mėn. 13 d. 15 val., 
Kaune, Vyriausiojo Tribunolo salėje […] šaukia-
mas nepaprastas visuotinas susirinkimas d-jos 10 
metų veikimui paminėti …“ : [darbotvarkė] / Ka-
linių globos draugijos Centro valdyba. – Kaunas : 
[Kalinių globos d-ja], 1931, gruod. 2. – [1] p. ; 10 x 
15 cm.

C2.
343.8:061.2(474.5)

1698
Gerb. … „Karininkų šeimų moterų draugija 

turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti 1931 m. … 
mėn. … d. į rengiamą arbatėlę …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Karininkų šeimų moterų d-ja], [1931]. – 
[1] p. ; 7 x 14 cm.

C2.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
1699

Gerb. … „Karininkų šeimų moterų draugi-
ja turi garbės kviesti Tamstą 193… m. … m. … 
d. Karininkų „Ramovėje“ arbatos …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [Karininkų šeimų moterų d-ja], 
[1930]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
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1700
Gerb. … „Karininkų šeimų moterų draugi-

jos panevėžio skyrius maloniai kviečia Tamstą į 
užgavėnių arbatėlę, rengiamą vasario m. 12 d. 18 
val. Karininkų ramovėje …“ : [kvietimas] / valdy-
ba. – [panevėžys] : [Karininkų šeimų moterų d-jos 
panevėžio sk.], [1925–1935]. – [1] p. ; 8 x 11 cm.

C102.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
1701

Gerb.! „Karo muziejaus organizatorius kvie-
čia Tamstą į 1928 m. gegužės mėn. 14 ir 15 d. iš-
kilmes Karo muziejaus sodely …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Karo muziejus], [1928]. – [1] p. ; 7 x 
13 cm.

C3.
069.12(474.5)

1702
Gerb. … „Katalikų veikimo centro spaudos 

biuras, maloniai atmindamas katalikų žurnalis-
tų draugišką vakarienę […] turi garbės kviesti 
Tamstą dalyvauti katalikų spaudos darbuotojų 
draugiškame pasitarime-arbatoje, rengiamame 
š. m. balandžio 28 dieną …“ : [kvietimas] / K.V.C. 
Spaudos biuras. – [Kaunas] : [Katalikų veikimo 
centro Spaudos biuras], [1924–1926]. – [1] p. ; 
16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

070:272(474.5)(06)
1703

Gerb. … „Kauno komitetas Daukanto pa-
minklui statyti papilėje ir papilės visuomenės ko-
mitetas kviečia Tamstą dalyvauti Simono Daukan-
to paminklo atidengimo iškilmėse, kurios įvyks 
papilės miestelyje š. m. rugsėjo mėn. 21 d. …“ 
: [kvietimas-programa] / Komitetas Daukanto pa-
minklui statyti ir papilės visuomenės komitetas. – 
[S.l.] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
725.945(474.5)

 394.481(474.5)
1704

Gerb. … „Kauno studentai ir moksleiviai at-
eitininkai turi garbės kviesti Tamstą dalyvauti me-
tinėj 1924 m. Kauno a-kų šventėj: gegužės 31 d. 
[…] birželio 1 d. …“ : [kvietimas] / metinei šven-
tei rengti komisija. – [Kaunas] : [s.n.], [1924]. – 
[1] p. ; 9 x 14 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

27-78-053.2(474.5)
 394.4(474.5)

1705
Gerb. … „Kauno šaulių būrio valdyba nuo-

lankiai kviečia Tamstą atsilankyti į Kauno šaulių 
tradicinį vakarą, rengiamą 1926 m. vasario 13 d. 
Liaudies namuose …“ : [kvietimas] / valdyba. – 
[Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-gos Kauno būrys], 
[1926]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C1.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
1706

Gerb. … „Klaipėdos apygardos gimnazijų pir-
menybių Kanados taurei laimėti ir mokinių olim-
pijados Vykdomasis komitetas maloniai kviečia 
Tamstą atsilankyti į Klaipėdos apygardos gimna-
zijų pirmenybes, įvykstančias Klaipėdoje 1938 m. 
gegužės mėn. 27–29 d. d. …“ : [kvietimas]. – [Klai-
pėda] : [s.n.], [1938]. – [2] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
796.09(474.5)

 373.5(474.5)
1707

Gerb. … „Klaipėdos giedotojų draugija ma-
loniai kviečia Tamstą atsilankyti į savo 15 metų  
jubiliejaus šventę-koncertą š. m. gruodžio mėn. 
3 d. (šeštadienį) …“ : [kvietimas-programa] / 
valdyba. – [Kaunas] : [Klaipėdos giedotojų d-ja], 
[1938]. – [3] p. : vinj. ; 10 x 16 cm.

p. [1] užrašas: 1923–1938. Garbės kvietimas.
C1.

78:061.2(474.5)
 394.4(474.5)
1708

Gerb. … „Komitetas dr. J. Šliūpui pagerb-
ti kviečia Tamstą dalyvauti jo 75 metų amžiaus 
minėjimo iškilmėse š. m. kovo 4 d. …“ : [kvie-
timas-programa] / komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1936]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
008(474.5)(092)

1709
Gerb. … „Komitetas pirmajam tautiniam 

Lietuvos Eucharistiniam kongresui rengti turi 
garbės maloniai tamstą kviesti į […] Eucharisti-
nio kongreso iškilmes …“ : [kvietimas-progra-
ma] / Komitetas pirm. taut. Liet. Euch. kongresui 
rengti. – [Kaunas] : [pirmajam Lietuvos tautiniam 
eucharistiniam kongresui rengti k-tas], [1934]. – 
[3] p. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Eucharistinis kongresas.

C279.
27-549(474.5)(06)
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1710
Gerb. … „Kūdikių gelbėjimo dr-jos valdy-

ba poniai Tubelienei globojant turi garbės kviesti 
Tamstą į „Lopšelio“ naudai ruošiamą five-o-kloc-
k’ą, 192… m. … m. … d. trečiadienį …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [Kūdikių gelbėjimo d-ja], 
[1929]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
364.65-053.2:061(474.5)

1711
Gerb. … „Kūdikių gelbėjimo dr-jos valdy-

ba poniai Tubelienei globojant turi garbės kviesti 
Tamstą į „Lopšelio“ naudai ruošiamą five-o-kloc-
k’ą, 193… m. … m. … d. …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Kūdikių gelbėjimo d-ja], [1933]. – 
[1] p. ; 8 x 14 cm.

C1; C2.
364.65-053.2:061(474.5)

1712
Gerb. … „Kūdikių gelbėjimo dr-jos valdyba 

šiuo turi garbės kviesti Tamstą į savo rengiamą, 
J.E. garbės pirmininkei p. S. Smetonienei globo-
jant, arbatėlę mūsų didvyriui, Atlanto nugalėtojui 
lakūnui ltn. feliksui Vaitkui pagerbti. Arbatėlė bus 
1935 m. spalių 11 d. …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Kūdikių gelbėjimo d-ja], [1935]. – [1] p. ; 
9 x 15 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija.
C1.

364.65-053.2:061(474.5)
1713

Gerb. … „Kūdikių gelbėjimo dr-jos valdy-
ba turi garbės kviesti Tamstą į „Lopšelio“ naudai 
rengiamą kalėdinį pobūvį, 1939 m. gruodžio mėn. 
27 d., trečiadienį […] Karininkų ramovės rūmuo-
se“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Kūdikių gelbėjimo 
d-ja], [1939]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C1.
364.65-053.2:061(474.5)

1714
Gerb. … „Kviečiame atsilankyti į mūsų ren-

giamas mokyklų reformos diskusijas 1934 m. 
kovo mėn. 25 d. 15 val. Kaune Ateitininkų rūmų 
salėje …“ : [kvietimas-programa] / stud. at-kų 
ped. dr-vė „Humanitas“ ; Stud. kat. pedagogų 
draugija. – [Kaunas] : [studentų ateitininkų peda-
gogų draugovė „Humanitas“] : [Studentų katalikų 
pedagogų d-ja], [1934]. – [2] p. ; 7 x 13 cm.

C1.
371(474.5)

1715
Gerb. … „Kviečiame Tamstą atsilankyti į Vl. 

putvinskio vardo (1) Kauno šaulių burio 15 metų 
šventę, rengiamą kartu su Šaulių s-gos 15 metų 

sukaktuvėms …“ : [kvietimas-programa] / būrio 
vadovybė. – [Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-gos 
I Kauno rinktinės 1 Kauno šaulių Vl. putvinskio 
vardo būrys], [1934]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C1.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
1716

Gerb. … „L.K. kūrėjų savanorių s-gos Kara-
liaus Gedimino Vilniaus skyrius turi garbę kviesti 
Tamstą atsilankyti į vakarą-koncertą rengiamą pa-
minėti pirmosios kariuomenės priesaikos 21 metų 
sukaktį …“ : [kvietimas]. – [Vilnius] : [Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių s-gos Karaliaus Ge-
dimino Vilniaus sk.], [1940]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
356.161:061(474.5)

394.4(474.5)
1717

Gerb. … „L.K. mokytojų sąjungos Kauno 
skyriaus valdyba maloniai prašo Tamstą atsilankyti 
į jos rengiamą vakarą-koncertą š. m. lapkričio mėn. 
24 d. Šv. Zitos draugijos salėje …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvių katalikų mokytojų  s-gos Kau-
no sk.], [1924–1940]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
371.1:061.231(474.5)

394.4(474.5)
1718

Gerb. … „L.K.M. ateitininkų Kauno kuo-
pos koncerto rengimo komisija turi garbės kviesti 
Tamstą į rengiamą vakarą-koncertą, kuris įvyks š. 
m. birželio m. 19 d. …“ / koncerto rengimo ko-
misija. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų moksleivių 
ateitininkų Kauno kuopa], [1927–1940]. – [1] p. ; 
8 x 12 cm.

C2.
329.78(474.5)

 78:061.7(474.5)
1719

Gerb. … „L. Lietuvos studentų atstovybė turi 
garbę kviesti Tamstą atsilankyti XII SELL olim-
piados proga ruošiamame pasilinksminime, kuris 
įvyks š. m. rugsėjo mėn. 26 d. …“ : [kvietimas] / 
L. Lietuvos studentų atstovybė. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos studentų atstovybė], [1937]. – [1] p. ; 9 x 
15 cm.

SELL: Suomija Estija Latvija Lietuva.
C2.

796-057.87(474)
 394.4(474.5)
1720

Gerb. … „L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“  s-gos 
centrinis choras turi garbę kviesti Tamstą atsilankyti 
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į ruošiamą 1938  met. gruodžio mėn. 5 d. Valstybės 
teatre choro koncertą …“ : [kvietimas] / choro va-
dovybė. – [Kaunas] : [lietuvių tautinės jaunuomenės 
s-ga „Jaunoji Lietuva“], [1938]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: … Nr. Dešinė.

C1.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
1721

Gerb. … „L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 
Centro valdyba prieš mėnesį laiko pasiuntė Tams-
tai kvietimą įstoti į s-gos narių rėmėjų eiles …“ : 
[priminimas atsiųsti atsakymą]. – Kaunas : [lietu-
vių tautinės jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], 
1933, kovo 30. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 
Centro valdyba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C3.
329.78(474.5)

1722
Gerb. … „L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 

pasvalio skyrius maloniai kviečia Tamstą 1939 m. 
gegužės 20 d. atsilankyti į ruošiamą pasvaly, gim-
nazijos salėje, vakarą. programoje: 3-jų veiksmų 
komedijėlė „Gyvieji nabašninkai“ …“ : [kvieti-
mas] / L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos pasva-
lio skyrius. – pasvalys : [lietuvių tautinės jau-
nuomenės s-gos „Jaunoji Lietuva“ pasvalio sk.], 
[1939]. – [1] p. ; 12 x 14 cm.

C279.
329.78(474.5)

 792.077(474.5)
1723

Gerb. … „L.U. studentų žemaičių korporaci-
ja „Samogitia“ turi garbės maloniai kviesti Tamstą 
atsilankyti į jos įkūrimo šventės iškilmes 1929 m. 
birželio mėn. 9 d. …“ : [kvietimas] / „Samogitia“ 
korporacijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. 
studentų žemaičių korp. „Samogitia“], [1929]. – 
[1] p. ; 7 x 15 cm.

C2.
378.18(474.5)

1724
Gerb. … „Laikome garbe kviesti Tamstą į var-

pininkų susišelpimo fondo tradicinį koncertą-balių 
rengiamą š. m. balandžio 25 d. …“ : [kvietimas] / 
Varp. susiš. fondo Centro valdyba. – [Kaunas] : 
[Varpininkų susišelpimo fondas], [1931]. – [1] p. ; 
9 x 15 cm.

C2.
785:061.2(474.5)

1725
Gerb. … „Latvijos Valstybės 15 metų ne-

priklausomybės šventei paminėti, Lietuvos latvių 
draugija turi garbės kviesti tamstą į muzikalį-vo-
kalį vakarą, kuris įvyks š. m. lapkričio mėn. 18 d. 
karininkų ramovės salėje …“ : [kvietimas] / drau-
gijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos latvių d-ja], 
[1933]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., latv..
C2.

394.46(474.5)
 323.215(474.3)
1726

Gerb.! „Lenkai okupuotame Vilniaus krašte 
padarė lietuviams didžiulius nuostolius ir savo ak-
ciją vykdo toliau …“ : [dėl Vilniaus pasų ir žen-
klelių platinimo]. – Kaunas : [Vilniaus geležinis 
fondas], 1936, gruod. 10. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komitetas.
C2.

329.71(474.5)
1727

Gerb. … „Lietuvai pagražinti draugija turi 
garbės kviesti Tamstą atsilankyti į balių, rengiamą 
š. m. lapkričio 28 d. karininkų „Ramovėje“ …“ / 
Baliaus komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvai pagra-
žinti d-ja], [1923–1940]. – [2] p. ; 7 x 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] užrašas: Lietuvai pagražinti draugija.

C2.
061.23(474.5)

 394.4(474.5)
1728

Gerb. … „Lietuvai pagražinti draugija turi 
garbės prašyti Tamstą dalyvauti „Aušros medžio“ 
sodinimo iškilmėse …“ / Lietuvai pagražinti drau-
gijos Centro valdyba. – Kaunas : [Lietuvai pa-
gražinti d-ja], 1925, geg. 6. – [1] p. : iliustr. ; 7 x 
12 cm.

prieš antr.: Lietuvai pagražinti draugija.
C2.

394.268.8(474.5)
1729

Gerb. … „Lietuvai pagražinti draugijos Kon-
certų komitetas turi garbės kviesti Tamstą š. m. 
gegužės mėn. 1 d. dalyvauti 11 val. dieną Vytau-
to kalne bendrose medžių sodinimo iškilmėse 600 
metų Vilniaus įsikūrimo sukaktuvėms pagerb-
ti …“ : [kvietimas] / Koncertų komitetas. – [Kau-
nas] : [Lietuvai pagražinti d-ja], [1923]. – [1] p. : 
 iliustr. ; 10 x 13 cm.

prieš antr.: Lietuvai pagražinti draugija.
C2.

394.268.8(474.5)



166

1730
Gerb. … „Lietuvių dailės draugijos valdyba 

kviečia Tamstą maloniai apsilankyti dail. A. Žmui-
dzinavičiaus apžvalginėje kūrinių parodoje, kuri 
atidaroma draugijos salone […] 1927 m. spalių 
mėn. 16 d. …“ : [kvietimas] / L. dailės draugi-
jos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių dailės d-ja], 
[1927]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

C1; C932.
75(474.5)(064)

1731
Gerb. … „Lietuvių dailės draugijos valdyba 

kviečia Tamstą maloniai apsilankyti Latvijos ne-
priklausomųjų dailininkų draugijos paveikslų pa-
rodos atidaryme, kuris įvyks draugijos salone […] 
sekmadienį, vasario mėn. 6 d. …“ : [kvietimas] / 
L. dailės draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių 
dailės d-ja], [1927]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
75(474.3)(064)

1732
Gerb. … „Lietuvių dailės draugijos valdyba 

kviečia Tamstą maloniai apsilankyti Lietuvių tau-
todailės parodoje, kuri atidaroma draugijos salone 
[…] š. m. birželio mėn. 12 d. …“ : [kvietimas] / 
L. dailės draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių 
dailės d-ja], 1927, birž. 2. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
745(474.5)(064)

1733
Gerb. … „Lietuvių ir amerikiečių draugija 

Lietuvoje turi malonumo kviesti atsilankyti į drau-
gijos ruošiamą arbatėlę, įvyksiančią š. m. gegu-
žės mėn. 30 dieną A. panemunės Kurhause …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvių ir amerikiečių 
d-ja], [1939]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C1.

061.2(474.5:73)
394.4(474.5)

1734
Gerb. … „Lietuvių katalikų mokslo akade-

mija turi garbės kviesti Tamstą dalyvauti jos ruoši-
me Goethes šimto metų sukakties minėjime, kuris 
įvyks š. m. gegužės mėn. 8 d. …“ : [kvietimas] / 
valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų mokslo 
akad.], [1932]. – [1] p. ; 29 cm.

C2.
821.112.2(092)

1735
Gerb. … „Lietuvių moterų globos komiteto 

valdyba turi garbės kviest. gerb. Tamstą atsilanky-
ti į visuotiną metinį narių susirinkimą š./m. kovo 
29 d. …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / valdyba. – 
Kaunas : [Lietuvių moterų globos k-tas], 1926, 
kovo 22. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš antr.: Lietuvių moterų globos komitetas. 
Valdyba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
396(474.5)(06)

1736
Gerb. … „Lietuvių moterų globos komiteto 

valdyba turi garbės kviesti gerb. Tamstą atsilanky-
ti į visuotiną metinį narių susirinkimą š/m. rugsėjo 
25 dieną …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / valdy-
ba. – [Kaunas] : [Lietuvių moterų globos k-tas], 
1924, rugs. 15. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš antr.: Lietuvių moterų globos komitetas. 
Valdyba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
396(474.5)(06)

1737
Gerb. … „Lietuvių-prancūzų draugija, pri-

mindama Tamstai, kad jos kasmetinis balius įvyks 
1939 m. sausio mėn. 28 d. turi garbę prašyti pa-
remti jį arba fantu loterijai arba auka …“ / Lietu-
vių-prancūzų draugija. – Kaunas : [Lietuvių-pran-
cūzų d-ja], 1938, lapkr. 15. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

061.2(474.5:44)
 394.4(474.5)
1738

Gerb. … „Lietuvių rašytojų draugija maloniai 
kviečia Tamstą į jos rengiamą, ponios S. Smeto-
nienės globojamą, tradicinį Literatūros balių, kuris 
įvyks Karininkų ramovės salėse š. m. vasario 28 d. 
21 val.“ : [kvietimas] / L.R.D. valdyba. – [Kau-
nas] : [Lietuvių rašytojų d-ja], [1939]. – [2] p. ; 
10 x 16 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc..
C1; C2.

821.172:061.2(474.5)
 394.4(474.5)
1739

Gerb. … „Lietuvių studentų susišelpimo 
draugija turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti į 
rengiamąjį š. m. gruodžio 9 d. koncertą-balių …“ : 
[kvietimas] / rengėjų komisija. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių studentų susišelpimo d-ja], [1924–1928]. – 
[1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
378.18(474.5)

1740
Gerb. … „Lietuvių studentų tautininkų kor-

poracija „Neo-Lithuania“ turi garbės kviesti Tams-
tą atsilankyti į rengiamą š. m. lapkričio mėn. 29 
dieną korporacijos koncertą-balių Lietuvių kliūbo 
salėjė …“ : [kvietimas] / korporacijos „Neo-Li-
thuania“ valdyba. – [Kaunas] : [lietuvių studentų 
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tautininkų korp. „Neo-Lithuania“], [1922–1926]. – 
[2] p. : iliustr..

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C101.
378.18(474.5)

1741
Gerb. … „Lietuvių studentų tautininkų kor-

poracijos „Neo-Lithuania“ filisterių sąjunga turi 
garbės kviesti Tamstą maloniai atsilankyti į rengia-
mą [š. m.] balandžio mėn. 7 d. „Neo-Lithuanios“ 
rūmų salėje arbatą …“ : [kvietimas] / filisterių 
sąjungos valdyba. – [Kaunas] : [lietuvių studentų 
tautininkų korp. „Neo-Lithuania“ filisterių s-ga], 
[1928–1929]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

Aprašyta pagal def. egz..
C2.

378.18(474.5)
1742

Gerb. … „Lietuvių tautinės jaunuomenės 
„Jaunosios Lietuvos“ s-ga  yra pasistačiusi kilnų 
ir didelį tikslą ugdyti tautišką lietuvių kultūrą, kel-
ti ir auklėti jaunuomenės tautinę sąmonę, dorą ir 
šviesą, laikantis krikščioniškų doros dėsnių …“ : 
[kviečiama tapti nariu-rėmėju]. – Kaunas : [„Jau-
noji Lietuva“ lietuvių tautinės jaunuomenės s-ga], 
1932, vas. 8. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 
Centro valdyba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C3.
329.78(474.5)

1743
Gerb. … „Lietuvos aboliucionistų draugijos 

valdyba turėdama galvoje didelę teigiamą aboliu-
cionizmo idėjos reikšmę visuomenės ir valstybės 
gyvenime […] kviečia jūsų organizaciją atsiųsti at-
stovus į visuotinį abol. dr-jos susirinkimą […] Su-
sirinkimas įvyks 1930 m. sausio mėn. 26 d. …“ : 
[kvietimas-dienotvarkė] / valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvos aboliucionistų d-ja], [1930]. – [2] p. ; 
21 cm.

C2.
177:061.2(474.5)(06)

613.88(474.5)(06)
1744

Gerb. … „Lietuvos blaivinimo sąjunga turi 
garbės kviesti Tamstą atsilankyti į ruošiamą są-
jungos pirmąjį koncertą-balių, kuris įvyks Šaulių 
s-gos salėje 1938 m. sausio mėn. 1 d. …“ : [kvieti-
mas] / valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos blaivinimo 
s-ga], [1938]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

Šūkis: Blaivumas – tautos gerovė!.
C1.

613.81:061(474.5)
 394.4(474.5)

1745
Gerb. … „Lietuvos darbo federacija maloniai 

kviečia Tamstą dalyvauti savo organizacijos vėlia-
vos pašventinimo iškilmėse, kurios įvyks Šv. pet-
ro ir povilo bazilikoje 1924 metų rugpiūčio mėn. 
1 d. …“ : [kvietimas] / Lietuvos darbo federacijos 
vyriausiasis sekretoriatas. – [Kaunas] : [Lietuvos 
darbo f-ja], [1924]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

C2.
329.16(474.5)

1746
Gerb. … „Lietuvos Konstitucijos įsigalio-

jimo proga Seimo pirmininkas kviečia Tamstą 
į iškilmingą Seimo posėdį 1938 m. gegužės 12 
dieną …“ : [kvietimas-darbotvarkė]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1938]. – [3] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
342.538(474.5)

1747
Gerb. … „Lietuvos kultūros sąjungos taryba 

turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti į Lietuvos kul-
tūros kongresą, kuris bus Kaune 1928 met. birželio 
mėn. 27–28 d. …“ : [kvietimas] / Liet. kultūros są-
jungos taryba. – Kaunas : Liet. kultūros s-gos tary-
ba „Spaudos fondas“, [1928]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

C102.
008(474.5)(063)

1748
Gerb. … „Lietuvos moterų sąjunga turi garbę 

kvieti Tamstą į vakarą-koncertą Liet. šaulių sąjun-
gos salėje […] vasario mėn. 8 d. …“ : [kvietimas] / 
L. mot. sąjungos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
moterų s-ga], [apie 1933]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

C2.
396(474.5)

 394.4(474.5)
1749

Gerb. … „Lietuvos moterų tarybos valdyba 
maloniai prašo Tamstą atsilankyti į ponios V. Lo-
zoraitienės globojamą balių, kuris įvyks 1938 m. 
sausio 8 d. 22 val. Karininkų ramovės salėse …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos moterų tary-
ba], [1938]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
396(474.5)

394.4(474.5)
1750

Gerb. … „Lietuvos operos ir dramos dešim-
tmečiui minėti komitetas turi garbės kviesti Tams-
tą, kaipo Lietuvos teatro … į jubiliejines Valstybės 
operos ir dramos iškilmes Valstybės teatro rūmuo-
se …“ : [kvietimas-programa] / Lietuvos operos 
ir dramos dešimtmečiui minėti komitetas. – [Kau-
nas] : [Lietuvos operos ir dramos dešimtmečiui 
minėti k-tas], [1931]. – [2] p. ; 11 x 14 cm.

C2.
792(474.5)

 394.46(474.5)
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1751
Gerb. … „Lietuvos šaulių sąjungos iniciatyva 

nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 1 d. ruošiama visuo-
tina Vilniui vaduoti rinkliava …“ : [kvietimas] / … 
Liet. universiteto ir Kauno šaulių būrių organiza-
cinis rinkliavos Vilniui vaduoti komitetas. – Kau-
nas : [Lietuvos šaulių s-gos Lietuvos univ. ir Kau-
no šaulių būriai], 1925, rugs. 8. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C279.
329.71(474.5)

 364.4(474.5)
1752

Gerb. … „Lietuvos turizmo draugijos Kauno 
skyrius maloniai kviečia Tamstą atsilankyti š. m. 
liepos mėn. 12 d., 16 val. į kino „Triumf“ salę, 
kur bus rodoma speciali šveicariškosios gamtos 
ir sporto filma“ : [kvietimas] / valdyba. – [Kau-
nas] : [Lietuvos turizmo d-jos Kauno sk.], [1929–
1934]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
791.43-1(494)

1753
Gerb. … „Lietuvos universitetas prašo Tams-

tos suteikti jam garbės atvykstant į fizikos chemi-
jos instituto kertinio akmens šventinimą šių metų 
birželio 14 d., sekmadienyje …“ : [kvietimas] / 
Rektorius. – [Kaunas] : [Lietuvos univ.], [1925]. – 
[1] p. ; 12 x 17 cm.

C2.
378.4:693(474.5)

1754
Gerb. … „Lietuvos universiteto Rektorius 

turi garbės kviesti Tamstą į un-to iškilmingą posėdį 
penktadienį š. m. gegužės 29 d. […] vyskupo Va-
lančiaus 50 metų nuo mirimo dienos sukaktuvėms 
paminėti …“ : [kvietimas-darbotvarkė]. – [Kau-
nas] : [Lietuvos univ.], [1925]. – [1] p. ; 12 x 18 cm.

C2.
27-722.52(474.5)(092)

1755
Gerb. … „Lietuvos universiteto Senatas kvie-

čia Tamstą š. m. vasario 16 d. į iškilmingą posėdį 
universiteto įkūrimo sukaktuvėms paminėti …“ : 
[kvietimas]. – Kaunas : [Lietuvos univ.], 1926, 
vas. 19. – [1] p. ; 12 x 18 cm.

C2.
378.4(474.5)

1756
Gerb. … „Lietuvos universiteto Studentų me-

dikų draugija turi garbės prašyti Tamstos atvykti į 
d-jos rengiamąjį š. m. vasario mėn. 2 d. šeimyninį 
koncertą-balių …“ : [kvietimas] / draugijos valdy-
ba. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. Studentų medikų 
d-ja], [1934]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C2.
378.18(474.5)

 394.4(474.5)

1757
Gerb. … „Lietuvos universiteto Studentų 

teisininkų draugija maloniai kviečia Tamstą į jos 
rengiamą tradicinį koncertą-balių Lietuvių kliu-
bo (Metropolio) salėje š. m. spalių mėn. 31 die-
ną …“ : [kvietimas] / koncerto komitetas. – [Kau-
nas] : [Lietuvos univ. Studentų teisininkų d-ja], 
[1934]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
378.18(474.5)

1758
Gerb. … „Lietuvos universiteto studentų sa-

višalpos draugija turi garbės kviesti Tamstą atsilan-
kyti į rengiamąjį š. m. lapkričio 4 d. 9 v. v. koncertą 
balių Rotušės salėje“ : [kvietimas] / draugijos val-
dyba. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. studentų savišal-
pos d-ja], [1928]. – [1] p. ; 17 x 14 cm.

C2.
378.4:378.18(474.5)

1759
Gerb. … „Lietuvos žurnalistų sąjungos val-

dyba turi garbę kviesti Tamstą atsilankyti į jos 
rengiamą 20 metų Nepriklausomybės sukakčiai 
paminėti iškilmingą spaudos aktą, kuris įvyks š. 
m. gruodžio 21 d. 20 val. Karininkų ramovės salė-
je“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos žurnalistų 
s-ga], [1938]. – [1] p. ; 9 x 16 cm.

C1.
070:061.23(474.5)

 323.215(474.5)
1760

Gerb. … „Maloniai kviečiam atvykti į V.D. 
u-to stud. ateitininkų meno d-jos „Šatrijos“ ren-
giamą koncertą balių […] Ateitininkų salė […] 
1933 m. vasario m. 18 d. …“ : [kvietimas-progra-
ma]. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studentų 
ateitininkų meno d-ja „Šatrija“ ], [1933]. – [3] p. ; 
8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Menas – grožiui, grožis – gyvenimo 
tobulumui.

C1.
378.18(474.5)

1761
Gerb. … „Maloniai kviečiame atsilankyti į 

M. Lietuvos 14-os metų atvadavimo sukaktuvių 
minėjimą, kuris įvyks šį sekmadienį (24.1), 16 val. 
V.D. u-to 1 rūmų salėje …“ : [kvietimas-progra-
ma] / V.D. u-to studentų draugija „Mažoji Lietu-
va“. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studen-
tų d-ja „Mažoji Lietuva“], [1937]. – [2] p. ; 9 x 
15 cm.

C2.
378.18(474.5)

1762
Gerb. „Maloniai kviečiame atsilankyti į mū-

sų Kilimų parodą Dailininkų sąjungos salėje …“ : 
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[kvietimas į parodą, kuri veikė 1938 02 20–03 06] / 
Anastazija Tamošaitienė ir Antanas Tamošaitis. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [2] p. : iliustr. ; 9 x 11 cm.

C1.
746(474.5)(064)

1763
Gerb. … „Maloniai kviečiame atsilankyti į 

mūsų Kilimų parodą Žėmės ūkio rūmuose …“ : 
[kvietimas į parodą, kuri veikė 1937 03 14–04 
04] / Anastazija Tamošaitienė ir Antanas Tamošai-
tis. – [Kaunas] : [s.n.], [1937]. – [2] p. : iliustr. ; 
9 x 12 cm.

C1.
746(474.5)(064)

1764
Gerb. … „Maloniai kviečiame atsilankyti 

į Taraso Ševčenkos gyvenimo ir kūrybos vaizdų 
parodos atidarymą š. m. birželio mėn. 2 d. lygiai 
13 val. Kaune […] Koop. b-vės „Spaudos fondas“ 
salėje …“ : [kvietimas] / Lietuvių draugijos SSSR 
tautų kultūrai pažinti valdyba. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių d-ja SSSR tautų kultūrai pažinti], [1940]. – 
[1] p. ; 9 x 14 cm.

SSSR: Sovietų Socialistinių Respublikų Są-
junga.

C1.
821.161.1-1(092)(064)

1765
Gerb. … „Maloniai kviečiame atsilankyti į 

Vilnijos korporacijos ir Vilniaus lietuvių studen-
tų sąjungos susijungimo iškilmes, kurios įvyks 
1939 m. lapkričio mėn. 25–26 d. d.  Vilniuje …“ : 
[kvietimas-programa] / Korp! Vilnija. – [Vilnius] : 
[vilniečių lietuvių studentų korp. „Vilnija“], 
[1939]. – [3] p. ; 9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vilniečių lietuvių studentų Korp! 
Vilnija.

C3.
329.78(474.5)

1766
Gerb. … „Maloniai kviečiame atvykti į mūsų 

skyrių atstovų IV visuotiną suvažiavimą, kuris 
prasidės šeštadienį š. m. spalių mėn. 12 d. 10 val. 
Šaulių sąjungos […] salėje“ : [kvietimas] / Vilniui 
vaduoti sąjungos G. vykd. komitetas. – Kaunas : 
[Vilniaus vadavimo s-gos Gedulo dienos k-tas], 
1929. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

Šūkis: Atmink pavergtą Vilnių!.
C102.

329.71(474.5)(06)
1767

Gerb. … „Maloniai kviečiame dalyvauti mano 
pirmose šv. Mišiose, kurias laikysiu 1939 m. birže-

lio mėn. 25 dieną Deviržėnų bažnyčioje …“ : [kvie-
timas]. – [S.l.] : [s.n.], 1939, birželis. – [1] p. ; 8 x 
15 cm.

C3.
272-722.5(474.5)

1768
Gerb. … „Maloniai kviečiame dalyvauti mū-

sų sutuoktuvėse, kurios įvyks š. m. lapkričio mėn. 
5 d. Konstantinavos vienk. pas Janonius“ : [kvie-
timas] / Darata Janonytė, Konstantinavas ; Motie-
jus Naktinis, Tauniūnai. – Konstantinavas [Rokiš-
kio a.] : [s.n.], 1939, spal. 21. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

C279.
793.2(474.5)

1769
Gerb. … „Maloniai kviečiame dalyvauti mūsų 

sutuoktuvėse, kurios įvyks š. m. spalių mėn. … d. 
Konstantinavos vienk. pas Janonius“ : [kvietimas] / 
Darata Janonytė, Konstantinavas ; Motiejus Nak-
tinis, Tauniūnai. – Konstantinavas [Rokiškio a.] : 
[s.n.], 1939, spal. 4. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

C279.
793.2(474.5)

1770
Gerb. … „Maloniai kviečiame dalyvauti Nau-

jųjų Metų sutikime, kuris įvyks 9 pėst. Lietuvos 
kunig. Vytenio pulko Karininkų ramovėje …“ : 
[kvietimas] / Ramovės valdyba. – [Marijampolė] : 
[9-asis pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio 
pulkas], [1923–1940]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
355.332(474.5)

 793.2
1771

Gerb. … „Maloniai kviečiame dalyvauti 
Telšių rajono mergaičių pavasarininkių kongrese, 
įvykstančiame Žem. Kalvarijoje, 1937 m. rugsėjo 
5 d. …“ : [kvietimas-programa] / kongresui rengti 
komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1937]. – [2] p. ; 10 x 
15 cm.

C2.
329.78(474.5)(06)

1772
Gerb. „Maloniai kviečiame dalyvauti V.D.U. 

stud. ateitininkų „Narsos“ korp. šventėje, kuri įvyks 
1935 m. gegužės 26 d. …“ : [kvietimas-]šventės 
programa / „Narsos“ korp.. – [Kaunas] : [Vytauto 
Didžiojo univ. studentų ateitininkų abstinentų korp. 
„Narsa“], [1935]. – [2] p. : vinj. ; 9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: V.D.U. stud. ateitininkų sąjungos 
korp! „Narsa“. 

C1.
378.18(474.5)
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1773
Gerb. … „Maloniai kviečiame dalyvauti V.D. 

un-to stud. ateitininkų „Vytauto“ klubo 10-ties 
metų sukaktuvių šventėje, kuri įvyks 1937 m. gegu-
žės 9 d. …“ : [kvietimas-programa] / „Vytauto“ klu-
bas. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studen-
tų ateitininkų „Vytauto“ klubas], [1937]. – [3] p. : 
vinj. ; 8 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: V.D. un-to studentų ateitininkų „Vy-
tauto“ klubas.

C1.
378.18(474.5)

1774
Gerb. „Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į 

L.K.J. „pavasario“ f-jos Liudvinavo mergaičių „Bi-
rutės“ kuopos vakarą …“ : [kvietimas-programa] / 
rengėjai. – [Liudvinavas, Marijampolės a.] : [lietu-
vių katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Liudvinavo 
mergaičių kuopa „Birutė“], [1939]. – [1] p. ; 9 x 
13 cm.

C279.
329.78(474.5)

1775
Gerb. … „Maloniai kviečiame Jus atsilan-

kyti į mūsų darbų parodos atidarymą, š. m. spalių 
mėnesio 30 dieną, 13 valandą, M.K. Čiurlionio 
galerijoje …“ : [kvietimas į I-ąją grupės „Ars“ 
parodą]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 10 x 
15 cm.

C2.
75(474.5)(064)

1776
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą (as) 

dalyvauti lietuvių katalikų jaunimo „pavasario“ 
s-gos tradicinėje šventėje, vykstančioje 1934 m. 
rugpiūčio 15 d. Rudaminoje …“ : [kvietimas-pro-
grama] / šventės komitetas. – [S.l.] : [lietuvių ka-
talikų jaunimo s-ga „pavasaris“], [1934]. – [2] p. ; 
10 x 16 cm.

C279.
329.78(474.5)

1777
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą/as 

dalyvauti visos Lietuvos pirmajame priešalko-
holiniame kongrese, kuris įvyksta š. m. gruodžio 
mėn. 30 ir 31 d. Kaune, T.T. Jėzuitų gimnazijos 
rūmuose …“ : [kvietimas] / L.K. blaivybės draugi-
ja. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų blaivybės d-ja], 
[1933]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
613.81(474.5)(06)

1778
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į abiturientų rengiamą vakarą, kuris įvyks 

1939 m. sausio 28 dieną gimnazijos salėje …“ : 
programa. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 10 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kvietimas.

C279.
373.5(474.5)

 371.8(474.5)
1779

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į arbatėlę „Metropoly“ rugsėjo 5 d. …“ : 
[kvietimas] / Draugijos užsienio lietuviams remti 
valdyba. – [Kaunas] : [D-ja užsienio lietuviams 
remti], [1939]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
394.1(474.5)

1780
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į Biržų kultūros klubo rengiamą š. m. ge-
gužės 14 d. klubo salėje …“ : [kvietimas]. – [Bir-
žai] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 12 x 14 cm.

C279.
394.4(474.5)

1781
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į Biržų kultūros klubo rengiamą š. m. kovo 
mėn. 12 d. gimnazijos salėje vakarą …“. – Biržai : 
[s.n.], [1939]. – [3] p. ; 12 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Laiminga šalis, kurios visi gyventojų 
sluoksniai sutartinai bei vieningai dirba savo krašto 
labui ir vieni kitus palaiko bei gerbia.

C279.
394.4(474.5)

1782
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į Biržų … vakarą …“ : [kvietimas] / tėvų 
komitetas. – [Biržai] : [s.n.], [1939]. – [2] p. ; 10 x 
13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Rankos, kurios šelpia vargšus, visada 
spindulių pilnos. M. Meterlinkas.

C279.
394.4(474.5)

1783
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į Kauno konservatorijos studentų koncertą-
balių rengiamą š. m. spalių mėn. 13 d. Ateitininkų 
salėje …“ : [kvietimas] / konservatorija. – [Kau-
nas] : [Kauno konservatorija], [1933–1940]. – 
[1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
378.18(474.5)

1784
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-

kyti į Kauno „Saulės“ merg. mokytojų seminarijos 
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IV kurso auklėtinių vakarą, kuris įvyks š. m. sausio 
m. 16 d. 18 val. „Saulės“ rūmuose“ : [kvietimas] / 
rengėjos. – [Kaunas] : [„Saulės“ mergaičių moky-
tojų seminarija], [1932]. – [1] p. ; 7 x 13 cm.

C1.
377.5(474.5)

 378.18(474.5)
1785

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į Kauno teniso klūbo balių 1932 m. lap-
kričio mėn. 19 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[Kauno teniso klubas], [1932]. – [2] p. ; 7 x 17 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc..
C2.

796.342:061.2(474.5)
 394.4(474.5)
1786

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į L.M.T. susirinkimą, kuris įvyks 1934 m. 
sausio mėn. 30 dn. (antradienį) …“ : [kvietimas-
darbotvarkė]. – [Kaunas] : [Lietuvių moterų tary-
ba], [1934]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

C2.
396(474.5)

1787
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į Liet. blaivinimo s-gos ruošiamą spalių 
mėn. 26 d. Šančiuose, Vokietaičio vardo pradž. 
mokykloje […] kultūrinį vakarą …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [Lietuvos blaivinimo s-ga], 
[1939]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!.
C17.

613.81:061.2(474.5)
1788

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į Liūdos Giros trijų dalių su prologu ir epi-
logu tautos misterijos „paparčio žiedo“ vaidinimą, 
kuris įvyks rugpiūčio mėn. 11 d. […] Vytauto kal-
no ąžuolyne …“ : [kvietimas] / ateitininkų kongre-
so meno ir pramogų komisija. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1925]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
792.077(474.5)

1789
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į V Lietuvos gydytojų kongreso iškil-
mingą atidarymą, kuris bus 1937 m. kovo mėn. 
21 d. …“ : [kvietimas] / V Lietuvos gydytojų kon-
greso organizacinis komitetas. – [Kaunas] : [penk-
tojo Lietuvos gydytojų kongreso Organizacinis 
 k-tas], [1937]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
61(474.5)(06)

1790
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-

kyti į rengiamąjį pasvalio inž p. Vileišio valstybi-
nės gimnazijos Tėvų komiteto nepasiturinčių mo-
kinių naudai koncertą-vakarą, kuris įvyks 1939 m. 
vasario mėn. 11 d. (šeštadienį) gimnazijos salė-
je …“ / … pasvalio inž. p. Vileišio valstybinės gim-
nazijos tėvų komitetas. – pasvalys : [pasvalio inž. 
p. Vileišio valstybinė gimn.], 1939, vas. 5. – [3] p. ; 
10 x 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kvietimas.

C279.
371.8(474.5)

1791
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į rengiamus užgavėnių blynus „Sudavijos“ 
klūbo patalpose š. m. vasario mėn. 20 d. …“ : 
[kvietimas] / Marijampolės žiemos pagalbos ko-
mitetas. – [Marijampolė] : [Marijampolės žiemos 
pagalbos k-tas], [1931–1938]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
364.044.66(474.5)

 394.4(474.5)
1792

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į Sendraugių ateitininkų sąjungos Kauno 
skyriaus š. m. lapkričio mėn. 3 d. […] rengiamą 
draugišką savybės arbatėlę su koncertine dali-
mi …“ : [kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : [Sen-
draugių ateitininkų s-gos Kauno sk.], [1930]. – 
[1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
27-78-053.2(474.5)

 394.4(474.5)
1793

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į stud. at-kių „Giedros“ draugovės, Stud. 
at-kų draugovės ir Stud. at-kų abstinentų korpo-
racijos ruošiamą bendrą metinę šventę, kuri įvyks 
Vytauto Didžiojo metais gegužės mėn. 25 d. …“ : 
[kvietimas-programa] / šventei rengti komisija. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [2] p. ; 8 x 12 cm.

C2.
378.18(474.5)

1794
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į Studentų ateitininkų sąjungos tradicinį 
koncertą, įvykstantį š. m. spalio mėn. 23 d. Atei-
tininkų rūmų salėje …“ : [kvietimas-programa] / 
valdyba. – [Kaunas] : [Studentų ateitininkų s-ga], 
[1938–1939]. – [3] p. ; 9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Studentų ateitininkų sąjunga.

C1.
378.18(474.5)
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1795
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į š. m. rugsėjo mėn. 29 ir 30 d. d. šaukiamą 
Studentų ateitininkų sąjungos konferenciją, įvyk-
siančią Kaune …“ : [kvietimas-programa] / Stud. 
ateitininkų sąjungos Centro valdyba. – [Kaunas] : 
[Studentų ateitininkų s-ga], [1935]. – [2] p. ; 12 x 
15 cm.

C1.
378.18(474.5)(06)

1796
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į V.D. universiteto Teologijos-filosofijos fa-
kulteto rengiamą Leono XIII prieš 40 metų išleis-
tos enciklikos Rerum Novarum paminėjimą, kuris 
įvyks gegužės mėn. 17 d. …“ : [kvietimas-progra-
ma]. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. Teologi-
jos-filosofijos fak.], [1931]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

V.D.: Vytautas Didysis.
C2.

272-732.2-284
 394.4(474.5)
1797

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į V.D. u-to stud. ateitininkų korporacijos 
„Justitia“ ruošiamą šeimyninį koncertą-balių, kuris 
įvyks š. m. lapkričio 20 d. […] Ateitininkų rūmų 
salėje …“ : [kvietimas] / korporacijos valdyba. – 
[Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studentų ateiti-
ninkų korp. „Justitia“], [1931–1940]. – [1] p. ; 10 x 
15 cm.

C1.
378.18(474.5)

1798
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į V.D. u-to stud. at-kių „Giedros“ dr-vės 
5-rių metų sukaktuves, kurios įvyks š. m. gegu-
žės mėn. 17 d. …“ : [kvietimas-programa] / „Gie-
dros“ valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo 
univ. studenčių ateitininkių „Giedros“ draugovė], 
[1930]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: programa.

C2.
378.18(474.5)

1799
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į V.D. u-to stud. at-kių „Giedros“ d-vės 
tradicinį Užgavėnių koncertą-balių …“ : [kvieti-
mas] / „Giedros“ valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto 
Didžiojo univ. studenčių ateitininkių „Giedros“ 
draugovė], [1930]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C1.
378.18(474.5)

1800
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į V.D. u-to studentų „Varpo“ d-jos pen-
kiolikos metų veikimo sukaktuvių minėjimą, 
rengiamą 1938 m. gruodžio mėn. 8. d. …“ : [kvie-
timas-programa] / stud. „Varpo“ d-ja. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. studentų d-ja „Varpas“], 
[1938]. – [2] p. ; 8 x 15 cm.

C2.
378.18(474.5)

1801
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į Vilniui vaduoti s-gos Žaliakalnio sky-
riaus 5-kių metų veikimo minėjimą, kuris įvyks 
1938 metų sausio mėn. 16 d. … J. Jablonskio var-
do pradž. mokykloje …“ : [kvietimas-programa] / 
skyriaus komitetas. – [Kaunas] : [Vilniui vaduoti 
s-gos Žaliakalnio sk.], [1938]. – [3] p. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
Šūkis: Vaduokim pavergtą Vilnių!. – p. [1] užrašas: 
Vilniui vaduoti s-gos Žaliakalnio skyriaus komite-
tas.

C1.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
1802

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-
kyti į Vytauto Didžiojo universiteto studentų cho-
ro rengiamą koncertą š. m. kovo mėn. 19 d. …“ : 
[kvietimas] / V.D. universiteto Studentų choras. – 
[Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. Studentų cho-
ras], [1935–1940]. – [2] p. : vinj. ; 9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: Vytauto Didžiojo universiteto 
Studentų choras.

C1.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
 378.18(474.5)
1803

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į Žemės ūkio akademijos studentų ateiti-
ninkų klubo „Algimantas“ vienintelį šiais metais 
šeimyninį tradicinį vakarą-balių …“ : [kvietimas-
programa] / klubo „Algimantas“ valdyba. – [Dot-
nuva] : [Lietuvos žemės ūkio akad. studentų at-
eitininkų klubas „Algimantas“], [1930]. – [3] p. ; 
9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Žemės ūkio akademijos studentų 
atei tininkų klubas „Algimantas“.

C279.
378.18(474.5)

1804
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-

kyti į Žemės ūkio akademijos studentų ateitininkų 
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korp. „Gabija“ ir klubo „Algimantas“ vienintėlį 
šiais mokslo metais šeimyninį vakarą-balių ren-
giamą 1935 m. sausio mėn. 19 d. Ž.ū. akademijos 
rūmuose Dotnuvoje …“ : [kvietimas-programa] / 
korp. „Gabija“ ir klubo „Algimantas“ valdyba. – 
[Dotnuva] : [Žemės ūkio akademijos studentų at-
eitininkų korp. „Gabija“] : [klubas „Algimantas“], 
[1935]. – [3] p. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Žemės ūkio akademijos stud. ateiti-
ninkų korp. „Gabija“ ir klubas „Algimantas“.

C1.
378.18(474.5)

 329.78(474.5)
1805

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-
kyti į Žemės ūkio akademijos studentų ateitininkų 
sąjungos vienintelį šiais mokslo metais šeimyninį 
tradicinį vakarą-balių rengiamą š. m. spalių mėn. 
14 d. Ž.ū. akademijos rūmuose Dotnuvoje …“ : 
[kvietimas-programa] / sąjungos valdyba. – [Do-
tnuva] : [Žemės ūkio akademijos studentų ateiti-
ninkų s-ga], [1934]. – [3] p. ; 9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Žemės ūkio akademijos studentų at-
eitininkų sąjunga.

C1; C279.
378.18(474.5)

 329.78(474.5)
1806

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti mūsų įkurtuvių šventėje š. m. balandžio 
28 d. …“ : [kvietimas-programa] / Vilniaus univer-
siteto studentų skaučių ir skautų draugovė. – [Vil-
nius] : [Vilniaus univ. studentų skaučių ir skautų 
draugovė], [1940]. – [2] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
329.78(474.5)
394.4(474.5)

1807
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti š. m. kovo mėn. 26 d. į mūsų šaulių sąjun-
gos salėje […] 5 metų sukaktuvių proga rengiamą 
arbatėlę …“ : [kvietimas] / V.D.U. studentų d-ja 
„Mažoji Lietuva“. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo 
univ. studentų d-ja „Mažoji Lietuva“], [1933]. – 
[3] p. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Mažoji Lietuva“.

C2.
378.18(474.5)

1808
Gerb. „Maloniai kviečiame Tamstą atsilan-

kyti 1939 m. rugsėjo mėn. 17 d. į rengiamą pas-
valyje kooperacijos šventę, kurią rengia pasvalio 

žemės ūkio kooperatyvas, penkios pieno perdirbi-
mo b-vės ir dvi smulkaus kredito draugijos …“ : 
[kvietimas-programa] / šventei ruošti komitetas. – 
[pasvalys] : [s.n.], [1939]. – [3] p. : vinj. ; 10 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal. p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vienybėje – galybė! Kvietimas.

C279.
63:334.73(474.5)

 394.4(474.5)
1809

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti 1939 met. kovo mėn. 25 d. 20 val. į L.T.J. 
„Jaunosios Lietuvos“ s-gos Biržų skyriaus, Bir-
žuose gimnazijos salėje rengiamą vakarą. pro-
gramoje: bus statoma petro Vaičiūno 4 veiksmų 
drama „Sudrumstoji ramybė“ …“ : [kvietimas] / 
skyriaus vadovybė. – Biržai : [lietuvių tautinės 
jaunuomenės s-gos „Jaunoji Lietuva“ Biržų sk.], 
[1939]. – [1] p. ; 12 x 14 cm.

C279.
329.78(474.5)

 792.077(474.5)
1810

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti 1939 met. sausio mėn. 22 d. 19,30 val. į 
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos Biržų skyriaus, 
Biržuose Vasiliausko salėje rengiamą vakarą. pro-
gramoje: bus statoma petro Vaičiūno 4 veiksmų 
drama „Sudrumstoji ramybė“ …“ : [kvietimas]. – 
[Biržai] : [„Jaunosios Lietuvos“ lietuvių tautinės 
jaunuomenės s-gos Biržų sk.], [1939]. – [1] p. ; 
10 x 13 cm.

C279.
329.78(474.5)

 792.077(474.5)
1811

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti V-D. universiteto stud. ateitininkių litera-
čių rengiamą pirmąjį moterų literatūros vakarą, 
kuris įvyks 1930 – V.D. – m. gruodžio 7 d. …“ : 
[kvietimas-programa] / rengėjos. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. Studentės ateitininkės li-
teratės], [1930]. – [2] p. ; 10 x 14 cm.

C1; C101.
378.18(474.5)

1812
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą atvykti 

į Lietuvos universiteto studentų „Kultūros“ būrelio 
5-kių metų gyvenimo sukaktuvių iškilmingą pami-
nėjimą …“ : [kvietimas] / L.U. „Kultūros“ būre-
lio valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. studentų 
„Kultūros“ būrelis], [1929]. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

C2.
378.18(474.5)
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1813
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

vykti į mūsų rengiamą Maironiui pagerbti […] 
meno vakarą …“ : [kvietimas-programa]. – [Kau-
nas] : [Kauno metropolijos kunigų seminarija], 
[1932]. – [4] p. : portr. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
Aprašyta pagal def. egz.. – p. [1] portr. ir užrašas: 
Maironiui pagerbti literatūros-meno vakaras Kauno 
metropolijos kunigų seminarijoj 1932.XI.19.

C2.
821.172(474.5)(092)

1814
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą da-

lyvauti L.K.J. „pavasario“ federacijos Kauno 
regiono konferencijoje …“ : [kvietimas-progra-
ma] / regiono valdyba. – [Kaunas] : [lietuvių ka-
talikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Kauno regionas], 
[1936]. – [2] p. ; 8 x 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Konferencijos programa.

C279.
329.78(474.5)(06)

1815
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą da-

lyvauti metinėj Studentų ateitininkų sąjungos 
konferencijoj, kuri įvyks 1930 – Vytauto Didžio-
jo metais, rugsėjo 27 ir 28 dienomis Kaune …“ : 
[kvietimas] / Centro valdyba. – [Kaunas] : [Stu-
dentų ateitininkų s-ga], [1930]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C2.
329.78(474.5)(06)

1816
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamsta daly-

vauti pienocentro ruošiamos pieno savaitės ir pie-
no produktų parodos atidaryme …“ : [kvietimas] / 
Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo b-vių sąjun-
ga „pienocentras“. – [Kaunas] : [Lietuvos pieno 
perdirbimo b-vių s-ga „pienocentras“], [1938]. – 
[2] p. : vinj. ; 11 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: pieno savaitė 1938 m. birželio m. 
8–14 d..

C17.
637.1(474.5)(064)

1817
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą daly-

vauti I-ajam Zanavykijos katalikiškojo jaunimo 
kongrese …“ : [kvietimas-programa] / Zan. kat. 
akcijos komitetas. – [Šakiai] : [s.n.], [1930]. – 
[3] p. ; 9 x 16 cm.

C279.
272-053.81(474.5)(06)

1818
Gerb. „Maloniai kviečiame Tamstą dalyvauti 

pirmame laisvoje sostinėje lietuvių Šv. Kazimie-
ro draugijos narių suvažiavime, kuris įvyks š. m. 
birželio mėn. 8 ir 9 dienomis …“ : [kvietimas-pro-
grama] / C. valdyba. – [Vilnius] : [Šv. Kazimiero 
d-ja], [1940]. – [3] p. : iliustr. ; 11 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2.
27-78(474.5)(06)

1819
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą daly-

vauti V.D. un-to studenčių ateitininkių korp! „fi-
deles lustitiae“ ir stud. ateitininkų korp! „Justitia“ 
bendroje šventėje …“ : [kvietimas-programa] / 
korporacijų valdybos. – [Kaunas] : [Vytauto Di-
džiojo univ. studenčių ateitininkių korp. „fideles 
lustitiae“ ir studentų ateitininkų korp. „Justitia“], 
[1932–1938]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr..
C1.

378.18(474.5)
1820

Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą da-
lyvauti Vilniaus 1-osios vyrų gimnazijos duotų 
pirmųjų lietuviškų atestatų 10 metų jubiliejuj, ren-
giamam Kaune š. m. kovo mėn. 4 d. …“ : [kvieti-
mas-programa] / iniciatorių vardu. – [S.l.] : [s.n.], 
[1928]. – [1] p. ; 12 x 14 cm.

C2.
373.5(474.5)

1821
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą daly-

vauti Vilniaus universiteto korp! Geležinis vilkas 
iškilmingoje sueigoje ir Lietuvos aukštųjų mokyklų 
tautinių korporacijų vienybės ir broliškumo akto 
pasirašymo iškilmėse 1940.III.10 …“ : [kvietimas-
programa] / Neo-Lithuania ; filiae Lithuaniae ; Jau-
noji Lietuva ; Herkus Monte ; Geležinis Vilkas. – 
[Vilnius] : [s.n.], [1940]. – [1] p. ; 9 x 16 cm.

C2.
378.18(474.5)

1822
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą daly-

vauti Vytauto Didžiojo universiteto studentų atei-
tininkų sąjungos tradiciniame baliuje, kuris įvyks 
š. m. vasario mėn. 4 d., Ateitininkų rūmų salė-
je …“ : [kvietimas] / V.D.U. stud. ateitininkų s-
gos valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. 
Studentų ateitininkų s-ga], [1930–1940]. – [1] p. ; 
9 x 15 cm.

C1.
378.18(474.5)
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1823
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą daly-

vauti Žemaičių studentų suvažiavime ir Klaipėdos 
15 metų prisijungimo minėjimo iškilmėse 1938 
metų sausio 9 d. pagėgiuose …“ : [kvietimas-pro-
grama] / korp! „Samogitia“, „filiae Samogitiae“ 
ir „fraternitas Samogitiae“. – [Kaunas] : [Vytau-
to Didžiojo univ. korp. „Samogitia“, „filiae Sa-
mogitiae“ ir „fraternitas Samogitiae“], [1938]. – 
[3] p. : iliustr. ; 9 x 15.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2; C122.
378.18(474.5)(06)

1824
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą į At-

eitininkų sendraugių s-gos metinį suvažiavimą 
įvykstantį š. m. gruodžio mėn. 30 d. 16 val. Kau-
ne …“ : [kvietimas] / Ateitininkų sendraugių s-gos 
Centro valdyba. – [Kaunas] : [Ateitininkų sen-
draugių s-ga], [1929–1940]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
329.78(474.5)(06)

1825
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą į Stu-

dentų namų globėjo prof. Mykolo Römerio glo-
bojamą vakarą-balių, įvykstantį Studentų namų 
salėje š. m. balandžio mėn. 13 d. …“ : [kvieti-
mas]. – [Vilnius] : [s.n.], [1940]. – [1] p. ; 10 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vilniaus universiteto studentų namų 
valdyba.

C2.
378.18(474.5)

1826
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą į 

V.D.U. stud. ateitininkių „Giedros“ draugovės 
rengiamą tradicinį Užgavėnių balių š. m. vasa-
rio 13 d. Ateitininkų salėje …“ : [kvietimas] / 
„Giedros“ dr-vė. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo 
univ. studenčių ateitininkių draugovė „Giedra“], 
[1934]. – [1] p. : iliustr. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: V.D.U. stud. at-kių „Giedros“ 
dr-vė.

C1.
378.18(474.5)

1827
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą į Vil-

niaus universiteto Rektoriaus prof. Mykolo Biržiš-
kos globojamą vakarą-balių, įvykstantį Studentų 
namų salėje […] š. m. gegužės mėn. 1 d. …“ : 
[kvietimas]. – [Vilnius] : [Vilniaus univ. Studentų 
atstovybė], [1940]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vilniaus universiteto studentų atsto-
vybė.

C2.
378.18(474.5)

1828
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą su 

šeima į š. m. liepos mėn. 16 d. (sekmadienį) V.D. 
universiteto studentų dzūkų draugijos rengiamą 
Alytaus miške prie gelžkelio (už pylimo) gegu-
žinę …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. Studentų dzūkų d-ja], 
[1933]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C2.
378.18(474.5)

1829
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą su vai-

kučiais atsilankyti į panevėžio mokytojų semina-
rijos Tėvų komiteto rengiamą seminarijos salėje 
1934 m. vasario m. 4 d. 16 v. vakarą-karnava-
lą …“ : [kvietimas-programa] / tėvų komitetas. – 
[panevėžys] : [panevėžio mokytojų seminarija], 
[1934]. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

C102.
371.8(474.5)

1830
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą su vai-

kučiais atsilankyti į rengiamą panevėžio miesto 
pradžios mokyklos Nr. 2 šeimyninį mokinių vaka-
rėlį 1932 m. sausio mėn. 6 d. …“ / rengėjai. – [pa-
nevėžys] : [panevėžio m. pradžios m-kla Nr. 2], 
[1932]. – [1] p. ; 9 x 12 cm.

C102.
371.8(474.5)

1831
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą š. m. 

kovo mėn. 23 d. 13 val. atsilankyti į pirmosios 
Jaunųjų menininkų kūrinių parodos atidarymą At-
eitininkų rūmuose …“ : [kvietimas] / Meno cent-
ras. – [Kaunas] : [Meno centras], [1930]. – [1] p. ; 
7 x 11 cm.

C1.
74/76(474.5)(064)

1832
Gerb. … „Maloniai kviečiame Tamstą š. m. 

vasario mėn. 6 d. 17 val. į Vytauto Didžiojo uni-
versiteto choro rengiamą I V.D. un-to rūmų salė-
je XIII akademinį Valstybės operos solistės, V.D. 
un-to choro garbės nario Vladislavos Grigaitienės 
solo dainos koncertą …“ : [kvietimas] / choro val-
dyba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. Stu-
dentų choras], [1938]. – [2] p. ; 10 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vytauto Didžiojo universiteto choras. 
Lietuva-Kaunas. V.D. universitetas.

C1.
784

 78:061.7(474.5)
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1833
Gerb. … „Maloniai kviečiu Jus dalyvauti mano 

pirmose šv. Mišiose, kurias laikysiu Švėkšnos para-
pijos bažnyčioje šių metų birželio mėn. … d. …“ : 
[kvietimas] / Jus gerbiąs …. – Švėkšna [Taura-
gės a.] : [s.n.], 1940, birželis. – [2] p. ; 8 x 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: prisiartinsiu prie Dievo alto-
riaus.

C3.
272-722.5(474.5)

1834
Gerb. … „Maloniai kviečiu š. m. birželio 

mėn. 19 dieną dalyvauti mano pirmųjų šv. Mišių 
aukoje Betygalos bažnyčioje …“ : [kvietimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1937–1940]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C3.
272-722.5(474.5)

1835
Gerb. … „Maloniai kviečiu Tamsta atsilan-

kyti į kilimų paroda, kuri bus atidaryta 1935 m. 
rugpiūčio 12 d. 13 val. Vytauto Didžiojo muzieju-
je …“ : [kvietimas] / Antanas Tamošaitis. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1935]. – [2] p. : iliustr. ; 12 cm.

C1.
746(474.5)(064)

1836
Gerb. … „Maloniai kviečiu Tamstą dalyvau-

ti mano moderninės paveikslų parodos atidaryme 
š. m. rugsėjo mėn. 6 d. …“ : [kvietimas] / Stasys 
Ušinskas. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 9 x 
14 cm.

C2.
75(474.5)(064)

1837
Gerb. … „Maloniai kviečiu Tamstas š. m. 

birželio mėn. 29 d. dalyvauti mano pirmųjų šv. 
Mišių aukoje Truskavos bažnyčioje …“ : [kvieti-
mas]. – Truskava [Kauno a.] : [s.n.], 1939, birže-
lis. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

C3.
272-722.5(474.5)

1838
Gerb. … „Maloniai prašome atsilankyti į 

Kau no šv. Kazimiero seserų K.M.G. eucharistinin-
kių rengiamą vaidinimą „Juodoji Suemyte“ (5 v. 
drama iš misijų gyvenimo)“ : [kvietimas] / eucha-
ristininkės. – [Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [3] p. ; 8 x 
15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
K.M.G.: Kongregacijos mergaičių gimnazija.

C1.
792.077(474.5)

1839
Gerb. … „Maloniai prašome dalyvauti korp. 

„Virgines Sudaviae“ šešių metų sukaktuvių pro-
ga, ruošiamoje gegužinėje, kuri įvyks 1937 m. ge-
gužės 27 d. Kačerginėje …“ : [kvietimas] / korp. 
„Virgines Sudaviae“. – [Kaunas] : [„Virgines Su-
daviae“ korp.], [1937]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
378.18(474.5)

1840
Gerb. … „Maloniai prašome dalyvauti mūsų 

sutuoktuvėse, kurios įvyks 1932 m. gruodžio mėn. 
25 d. 16 (4) val. Kaune …“ : [kvietimas] / Alfon-
sa Atkočiūnaitė ir Jonas Čepukaitis. – Kaunas : 
[s.n.], 1932, gruod. 12. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
793.2(474.5)

1841
Gerb. … „Maloniai prašome Tamstą atsi-

lankyti į ruošiamą Ateitininkų susišelpimo fondo 
šeimininį vakarą-koncertą, kuris įvyks 1933 m. 
sausio mėn. 22 d. Ateitininkų salėje …“ : [kvie-
timas-programa] / rengėjai. – [Kaunas] : [Ateiti-
ninkų susišelpimo fondas], [1933]. – [2] p. ; 7 x 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: programoje ….

C1.
378.18(474.5)

1842
Gerb. … „Maloniai Tamsta kviečiamas at-

silankyti į S. Varašiaus paveikslų parodos atida-
rymą, kuris įvyks Ateitininkų rūmuose […] š. m. 
rugsėjo 14 d. …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
75(474.5)(064)

1843
Gerb. … „Malonu mums kviesti Tamstą į 

L.K.J. „pavasario“ Vyrų ir Mergaičių s-gų federa-
cijos visuotiną konferenciją, kuri įvyks š. m. birže-
lio 8 ir 9 d. d. Vilniuje …“ : [kvietimas-programa] / 
vyriausioji valdyba. – [Vilnius] : [lietuvių katalikų 
jaunimo f-ja „pavasaris“], [1934–1940]. – [3] p. ; 
10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Dievui ir Tėvynei!.

C2.
329.78(474.5)(063)

1844
Gerb. … „Malonu mums kviesti Tamstą į 

„Trimito“ 20-ties metų sukaktuvių pobūvį Šaulių 
sąjungos salėje 1940 m. gegužės m. 20 d. 20 val.“ : 
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[kvietimas] / „Trimito“ redakcija. – [Kaunas] : 
[„Trimito“ red.], [1940]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
070(474.5)

1845
Gerb. … „Marijampolės šaulių teatras kvie-

čia Tamstą (su šeima) atsilankyti š. m. spalių 9 d. 
„Sudavijos“ klubo salėn į 17kos metų Vilniaus 
pagrobimo sukakties minėjimą …“ : [kvietimas] / 
M.Š.T. taryba. – [Marijampolė] : [Marijampolės 
šaulių teatras], [1937]. – [1] p. ; 10 x 12 cm.

Šūkis: Atmink pavergtą Vilnių!.
C2.

356.161:061(474.5)
 394.4(474.5)
1846

Gerb. … „Mes jums prirodėme per paštą po 
10 egzempliorių „Lietuvos keleivio“ […] ir „Klai-
pėdos krašto“ laikraščio …“ : [prašoma išplatinti 
laikraščius]. – Klaipėdą [!] : [s.n.], 1932, bal. 14. – 
[1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

070(474.5)
1847

Gerb. … „Ministeris pirmininkas kviečia Tams-
tą į rautą (pokilį) 1923 m. kovo 1 d. 9 val. vak. Lie-
tuvių kliūbo salėse klaipėdiškiams pagerbti“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1923]. – [1] p. : vinj. ; 10 x 
15 cm.

C1.
354(474.5)

394.1(474.5)
1848

Gerb. … „Mokyklos ir gyvenimo“ redakcija 
turi garbės prašyti Tamstą dalyvauti žurnalo ben-
dradarbių ir Kaune gyvenančių skaitytojų pasitari-
me m/žurnalo reikalais …“ : [kvietimas-darbotvar-
kė] / … „M.G.“ redakcija. – Kaunas : [„Mokyklos 
ir gyvenimo“ red.], 1930, kovo 26. – [1] p. ; 17 x 
21 cm.

prieš antr.: „Mokykla ir gyvenimas“ pedago-
ginis žurnalas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
070(474.5)

1849
Gerb. … „Moterų šeimyninis ratelis, turi gar-

bės kviesti Tamstą 1923 m. … mėn. … d. ir … d. 
„Lietuvių kliubo“ salėse, arbatos …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 7 x 
14 cm.

C2.
396(474.5)

 394.4(474.5)

1850
Gerb. … „Mūsų valstybė, kuri prieš dvide-

šimt metų atgavo nepriklausomybę, šiandien viso-
se srityse sparčiai žengia pirmyn, lenktyniaudama 
su kitomis valstybėmis …“ : [prašymas užsisakyti 
reklaminį skelbimą, paremiant leidinio „Dvide-
šimt metų Lietuvos nepriklausomybės jubiliejui“ 
išleidimą]. – [Kaunas] : [Lietuvos atgimimo d-ja], 
[1938]. – [1] p. : vinj. ; 29 cm.

prieš antr.: Lietuvos atgimimo draugijos Cent-
ro valdyba.

C17.
655.5(474.5)

1851
Gerb.! … „Nors iki šiol ir nepažindami Tams-

tos asmeniškai …“ : [laikraščio „Kova“ reklama] / 
„Kovos“ redakcija. – [Berlynas] : [„Kovos“ red.], 
[1931]. – [1] p. ; 7 x 21 cm.

C17.
 070(430)(=172)
1852

Gerb. … „Nuolankiai kviečiame Tamstą (as) 
atsilankyti į L.K.M. dr-jos Kalvarijos skr. ruo-
šiamą viešą vakarą, įvykstantį 1934 m. gruodžio 
mėn. 26 d. …“ : [kvietimas-programa] / L.K.M. 
dr-jos Kalvarijos skr. valdyba. – [Kalvarija, Ma-
rijampolės a.] : [Lietuvių katalikių moterų d-jos 
Kalvarijos sk.], [1934]. – [2] p. ; 7 x 14 cm.

Šūkis: „Tiesa ir meilė“.
C279.

27-78-055.2(474.5)
 394.4(474.5)
1853

Gerb. … „Nuolankiai kviečiame Tamstą 
(as) atsilankyti į L.K.M. dr-jos Kalvarijos skr. 
viešą vakarą, įvykstantį 1934 m. rugpjūčio mėn. 
15 d. …“ : [kvietimas-programa] / L.K.M. dr-jos 
Kalvarijos skr. valdyba. – [Kalvarija, Marijampo-
lės a.] : [Lietuvių katalikių moterų d-jos Kalvari-
jos sk.], [1934]. – [2] p. ; 6 x 12 cm.

Šūkis: „Tiesa ir meilė“.
C279.

27-78-055.2(474.5)
 394.4(474.5)
1854

Gerb. … „Nuolankiai kviečiu Tamstą atsilan-
kyti mano, Amerikos dailininko, atostogaujančio 
Lietuvoj ir čia sukurtų kūrinių meno parodą …“ : 
[Sydney Samjesther Gelfand kvietimas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
75(474.5)(064)
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1855
Gerb. … „Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti 

į L.K.J. „pavasario“ ped. [i.e. fed.] Joniškio ra-
jono kongresą, kuris įvyks š. m. rugpiūčio mėn. 
20 dien. Joniškyje …“ : [kvietimas-programa] / 
Joniškio rajono valdyba. – [Joniškis] : [lietuvių 
katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Joniškio r.], 
[1933]. – [2] p. ; 9 x 13 cm.

C279.
329.78(474.5)(063)

1856
Gerb. … „Nuoširdžiai kviečiame atsilanky-

ti į pirmosios Šv. Vincento a paulo konferencijos 
įkūrimo šimto metų sukaktuvių minėjimą, kuris 
įvyks š. m. gegužės mėn. 25 d. …“ : [kvietimas-
programa] / Šv. Vincento a paulo dr-jos Centro 
valdyba. – [Kaunas] : [Šv. Vincento a paulo d-ja], 
[1933]. – [4] p. ; 19 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Šv. Vincento a paulo draugija, 1833–
1933.

C279.
27-78(474.5)

 364.044.66(474.5)
 394.4(474.5)
1857

Gerb. p. … „Labai prašome Tamstos grąžinti 
mūsų d-jai pietų Amerikos lietuviams šelpti rin-
kliavos tuščią ar pilną aukų lapą Nr. …“ / Užsienio 
lietuviams remti Centro valdyba. – Kaunas : [ D-ja 
užsienio lietuviams remti], 1933, gruod. 15. – 
[2] p. ; 17 x 21 cm.

C279.
364.4(474.5)

1858
Gerb. … „patikrinus V.V.S. Vytauto Didžiojo 

Kauno skyriaus bylas pasirodė, kad Tamsta esa-
te pasižadėjęs mokėti kiekvienais metais lit. … 
cnt. …, bet su pasigailėjimu tenka konstatuoti, kad 
to savo pasižadėjimo nepildote …“ : [dėl nario 
mokesčio]. – Kaunas : [Vilniaus vadavimo s-ga], 
193[3]. – [1] p. ; 14 x 22 cm.

prieš antr.: V.V.S. Vytauto Didžiojo Kauno 
skyriaus Vykdomasis komitetas.

C2.
329.71(474.5)

1859
Gerb. … „penktadienį, š. m. lapkričio mėn. 

5 dieną 16 val. Arkivyskupijos kurijos bute […] 
šaukiamas Katalikų veikimo centro tarybos posė-
dis …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Katalikų veiki-
mo centras], [1926]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

27-78(474.5)(06)
1860

Gerb. … „po ilgų metų neprasmingų kovų ir 
didelės tarpusavės neapykantos, Brazilijos lietu-
viai rado kelią, kuris veda juos į taikų sugyvenimą 
ir į bendrą veikimo procesą …“ : [Brazilijos lietu-
vių organizacijų Centro atsišaukimas]. – São pau-
lo : Brazilijos lietuviu organizaciju centras, 1938, 
geg. 1. – [1] p. ; 30 cm.

C2.
325.2(81)(=172)

1861
Gerb. „pranešame, kad Tamstos užsimokėta 

už „Lietuvos žinias“ tiktai ligi …“ : [pranešimas] / 
„L.Ž.“ administracija. – [Kaunas] : [„Lietuvos ži-
nių“ red.], [1922–1940]. – [2] p. ; 21 cm.

C1.
050(474.5)

1862
Gerb. … „prašau Tamstą atvykti Lietuvių 

mokslo draugijos valdybos posėdin, kuris bus 
193… m. … mėn. …d. … val. … bute …“ : [kvieti-
mas]. – [Vilnius] : [Lietuvių mokslo d-ja], [1934]. – 
[1] p. ; 15 x 21 cm.

prieš antr.: Lietuvių mokslo draugija.
C2.

001.32(474.5)(06)
1863

Gerb. … „S. Daukanto mokytojų seminarijos 
moksleiviai ateitininkai maloniai kviečia Tamstą 
atsilankyti į rengiamą šeimynišką vakarą, kuris 
įvyks š. m. vasario mėn. 21 dieną Liaudies namų 
teatro salėje …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Kau-
nas] : [Simono Daukanto mokytojų seminarija], 
[1925–1940]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C1.
378.18(474.5)

1864
Gerb. … „Savo krašto ateitį kurdami, mes 

užmiršome savo praeitį …“ : [kviečiama tapti 
Šiaulių kraštotyros draugijos nariais]. – Šiauliai : 
[Šiaulių kraštotyros d-ja], 1927, geg. 7 (Šiauliai : 
sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Šiaulių kraštotyros draugija.
C2.

908:061.2(474.5)
1865

Gerb. … „Seimo pirmininkas kviečia Tamstą 
į iškilmingą Seimo posėdį 1926 m. vasario 16 d. 
[…] aštuonerių metų Lietuvos nepriklausomybės 
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paskelbimo sukaktuvėms paminėti …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 10 x 
15 cm.

C2.
342.538(474.5)

 323.215(474.5)
1866

Gerb. … „Seimo pirmininkas kviečia Tamstą į 
iškilmingą Seimo posėdį 1923 m. vasario 16 d. […] 
penkerių metų Lietuvos nepriklausomybės paskel-
bimo sukaktuvėms paminėti …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1923]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
342.538(474.5)

 323.215(474.5)
1867

Gerb. … „Seimo pirmininkas kviečia Tamstą 
į iškilmingą Seimo posėdį 1937 m. vasario 16 d. 
[…] devyniolikos metų Lietuvos nepriklauso-
mybės paskelbimo sukaktuvėms paminėti …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1937]. – [3] p. ; 
10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2.
342.538(474.5)

 323.215(474.5)
1868

Gerb. … „Seimo pirmininkas kviečia Tamstą 
į iškilmingąjį Seimo posėdį 1938 m. vasario 16 d. 
[…] dvidešimties metų Lietuvos nepriklausomy-
bės paskelbimo sukaktuvėms paminėti …“ : [kvie-
timas-darbotvarkė]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – 
[2] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
342.538(474.5)

 323.215(474.5)
1869

Gerb. „Siaulių žemės ūkio d-jos ekskursijos 
komisija praneša Tamstai, kad ekskursija į Da-
nija išvyks birželio m. … dn. …“ / Ekskursijos 
komisija. – [Šiauliai] : [Šiaulių žemės ūkio d-ja], 
[1922]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Siaulių žemės ūkio d-ja. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C2.
379.8(474.5)

1870
Gerb. … „Siekdami lietuvių tautos vienin-

gumo, politinio ir kultūrinio atsparumo bei savų 
tautiečių lietuviškumo palaikymo, mes turime 
ieškoti būdų ir priemonių glaudesniems ir tvirtes-
niems ryšiams su Vilniaus krašto lietuviais …“ : 
[apie Vilniaus krašte platinamą periodinę spau-
dą: leidinių sąrašas, prenumeratos sąlygos ir kai-
nos]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], 1938, 
 rugpj. 3. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Vilniaus vadavimo sąjungos Cent-
ro komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
1871

Gerb. „Siųsdami Tamstai Lietuvių-italų  dr-jos 
įstatus […] maloniai kviečiame stoti į draugi-
ją …“. – [Kaunas] : [Lietuvių-italų d-ja], [1938]. – 
[1] p. ; 17 x 22 cm.

prieš antr.: Lietuvių-italų draugija.
C2.

061.2(474.5:450)
1872

Gerb. … „St. Šimkaus 30 metų muzikos dar-
bo sukaktuvėms minėti komitetas turi garbės ma-
loniai kviesti Tamstą pagerbti Jubilijatą savo atsi-
lankymu į iškilmingą jo kūrinių koncertą Valstybės 
teatre, šių metų gegužės mėn. 4 d. …“ : [kvieti-
mas]. – Kaunas : [s.n.], 1934, geg. 28 ([Kaunas] : 
sp. „Lanas“). – [3] p. ; 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Stasio Šimkaus 30 metų muzikos 
darbo sukaktuvės 1905–1935.

C2; C3.
78:061.75(474.5)

1873
Gerb. … „Steigiamojo Seimo pirmininkas 

kviečia Tamstą į iškilmingą Steigiamojo Seimo 
posėdį vasario 16 d. 14 val., keturių metų Lietu-
vos nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvėms 
paminėti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1922]. – [2] p. ; 10 x 14 cm.

C2.
342.538(474.5)

 323.215(474.5)
1874

Gerb. … „Steigiamojo Seimo pirmininkas turi 
garbės kviesti Tamstą su žmona vasario 16 d. 21 
val. 30 m. Lietuvių kluban („Metropolis“) iškilmių 
vakarui praleisti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1922]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

C2.
394.1(474.5)

1875
Gerb. … „Stud. varpininkių korp. „Rimtis“ 

maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į korporacijos 
spalvų uždėjimo posėdį, kuris įvyks šių metų ge-
gužės mėn. 25 d. „Varpo“ salėje …“ : [kvietimas-
programa] / korp. valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto 
Didžiojo univ. studenčių varpininkių korp. „Rim-
tis“], [1933–1940]. – [3] p. ; 8 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal. p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: V.D.U. stud. varpininkių korp. „Rim-
tis“.

C1.
378.18(474.5)
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1876
Gerb. … „Studentų teisininkų bei ekonomis-

tų korp! Unitas maloniai prašo atsilankyti į jos 
spalvų uždėjimo šventę, įvykstančią 1934 m. spa-
lių mėn. 28 dieną …“ : [kvietimas-programa]. – 
[Kaunas] : [studentų teisininkų ir ekonomistų 
korp. „Unitas“], [1934]. – [2] p. ; 8 x 15 cm.

C2.
378.18(474.5)

1877
Gerb. … „Š. m. birželio 21 d. 5,30 v. p. p. 

Kaune prasideda lietuvių latvių susiartinimo kon-
gresas …“ / Lietuvių latvių vienybės d-jos val-
dyba. – Kaunas : [Lietuvių latvių vienybės d-ja], 
1929. – [1] p. ; 29 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

327(474.5:474.3)(063)
1878

Gerb. … „Š. m. gegužio mėn. 19 dieną su-
eina lygiai 15 metų kaip panevėžio miestas ir be-
veik 2/3 apskrities buvo išvaduota iš bolševikų. 
Taip pat ir L.Š.S. XII rinktinės sukaktuvės …“. – 
panevėžys : [Lietuvos šaulių s-gos XII panevėžio 
rinktinė], 1934. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

356.161:061(474.5)
 394.4(474.5)
1879

Gerb. … „Š. m. lapkričio m. 26 d. fin. prek. 
ir pram. min-jos Koperacijos departamento įregis-
truoti Nr. 410 „Kultūros“ bendrovės įstatai …“ : 
[kviečiama tapti bendrovės nariu]. – [Šiauliai] : 
[b-vė „Kultūra“], 1920 (Šiauliuose : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
655.4(474.5)

1880
Gerb. … „Šaulių sąjungos vadas kviečia 

Tamstą į pasikalbėjimą-arbatėlę birželio 21 d. 
19 val. Šaulių sąjungos salėje…“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-ga], [1938]. – [1] p. ; 
11 x 16 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

356.161:061(474.5)
 394.4(474.5)
1881

Gerb. … „Šių metų gegužės 12 d. 17 val. 
įvyks nepaprastas visuotinis Lietuvos žurnalistų 
sąjungos susirinkimas …“ : [kvietimas] / Lietuvos 
žurnalistų sąjungos valdyba. – Kaunas : [Lietuvos 
žurnalistų s-ga], 1934, geg. 5. – [1] p. ; 18 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

070:061.231(474.5)(06)
1882

Gerb. … „Šiuo pranešame Tamstai, kad š. m. 
kovo mėn. 2 d. 17 val. įvyks pieno lašo draugijos 
narių visuotinas metinis susirinkimas …“ : [kvie-
timas-darbotvarkė] / valdyba. – [Kaunas] : [„pie-
no lašo“ d-ja], [1930]. – [2] p. ; 20 cm.

C2.
614.1:061(474.5)(06)

1883
Gerb. … „Šiuo Tamsta esi kviečiamas š. m. 

gegužės 24 d. 19 val. atvykti į koperacijos  b-vės 
namams statyti steigiamąjį susirinkimą …“ : 
[kvietimas] / organizacinė komisija. – Kaunas : 
[s.n.], 1922, birž. 22. – [1] p. ; 18 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

334.73(474.5)(06)
1884

Gerb. … „Šiuo turime garbės kviesti Tamstą 
atsilankyti į Kauno konservatorijos prof. J. Nau-
jalio vargonų klasės, aukštesniojo kurso mokinių 
koncertą, kuris įvyks 1928 m. birželio mėn. 8 d. 
Kauno bazilikoje lygiai 12 val.“ : [kvietimas] / 
Kauno konservatorija. – [Kaunas] : [Kauno kon-
servatorija], [1928]. – [2] p. ; 9 x 16 cm.

C2.
78.083.2

78:061.7(474.5)
1885

Gerb. … „Šiuo turime garbės pakviesti aukš-
tai gerbiamąjį Tamstą į pirmąjį katalikiškojo jau-
nimo kongresą …“ / L.K.J.S. „pavasario“ Centro 
valdyba. – [Kaunas] : [lietuvių katalikų jaunimo 
s-ga „pavasaris“], [1926] (Šiauliai : sp. „Titna-
gas“). – [1] p. ; 11 x 15 cm.

C2.
329.78(474.5)(063)

1886
Gerb. … „Šiuo turime garbės pakviesti Jus 

į metinę „pavasario“ sąjungos konferenciją, kuri 
įvyksta š. m. gruodžio mėn. 28–31 d. Kaune …“ : 
[kvietimas-programa] / „pavasario“ s-gos Centro 
valdyba. – [Kaunas] : [lietuvių katalikų jaunimo 
s-ga „pavasaris“], [1930]. – [2] p. ; 15 cm.

prieš antr.: Liet. katal. jaun. s-ga „pavasaris“ 
Centro valdyba. – Šūkis: Dievui ir Tėvynei.

C1.
329.78(474.5)(063)

1887
Gerb. … „Šiuo turime garbės pakviesti Jus 

į VII metinę „pavasario“ s-gos konferenciją, kuri 
įvyks vasario mėn. 27 ir 28 ir kovo mėn. 1 ir 2 d. d. 
Kaune …“ : [kvietimas-programos santrauka] / ... 
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„pavasario“ s-gos Centro valdyba. – [Kaunas] : 
[lietuvių katalikų jaunimo s-ga „pavasaris“], [1927] 
(Kaune : M. Jolko sp.). – [2] p. ; 9 x 14 cm.

prieš antr.: L.K.J. „pavasario“ s-gos Centro 
valdyba.

C2.
329.78(474.5)(063)

1888
Gerb. … „Šiuo turime garbės prašyti Tamstos 

atsilankyti į K.M.S. V. Kudirkos vardo skaityklos 
rengiamą Latvijos vaikų literatūros parodos atida-
rymą, kuris įvyks 1931 m. sausio mėn. 4 d. …“ : 
[kvietimas] / parodos rengėjai. – [Kaunas] : [Kau-
no m. savivaldybės Vinco Kudirkos skaitykla], 
[1931]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
087.5(474.5)(=174)

1889
Gerb. … „Šiuo turiu garbės kviesti aukštai 

gerbiamas Tamsta atsilankyti į mano dailės kū-
rinių parodą …“ : [kvietimas] / M. Dobužinskis, 
dailininkas. – Klaipėda : [s.n.], 1925, geg. 8. – 
[2] p. ; 10 x 15 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C1.

75(474.5)(064)
1890

Gerb. … „Šiuomi kviečiame Tamstą atvykti 
į Šiaulių kraštotyros draugijos visuotinąjį susirin-
kimą, kuris įvyks 1939 m. kovo mėn. 26 d. …“ : 
[kvietimas-dienotvarkė] / valdyba. – [Šiauliai] : 
[Šiaulių kraštotyros d-ja], [1939]. – [1] p. ; 17 cm.

prieš antr.: Šiaulių kraštotyros draugija. Šiau-
liai, „Aušros“ muziejus.

C2.
908:061.2(474.5)(06)

1891
Gerb. … „Šiuomi kviečiame Tamstą malo-

niai atsilankyti į Vilniaus parodos atidarymą, kuris 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 5 d. …“ : [kvietimas] / 
Šiaulių kraštotyros dr-jos valdyba. – Šiauliai : 
[Šiaulių kraštotyros d-ja], 1939, lapkr. 2. – [1] p. ; 
10 x 15 cm.

C2.
73/76(474.5)(064)

1892
Gerb. … „Šiuomi turime garbės kviesti Tams-

tą atsilankyti į mūsų rengiamą pr. Būdvyčio poezo 
koncertą „Baltosios gulbės“ salėje birželio 6 d. …“ : 
[kvietimas] / jaunųjų poetų grupė „Audra“. – [Kau-
nas] : [jaunųjų poetų grupė „Audra“], [1923]. – 
[1] p. ; 9 x 13 cm.

C2.
821.172(474.5)(092)

1893
Gerb. … „Šiuomi turime garbės kviesti Tams-

tą į akademiją ruošiamą atgimimo dainiui Mairo-
niui pagerbti, kuri įvyks š. m. sausio mėn. 8 dieną 
[…] Švenčioneliuose …“ : [kvietimas] / valdyba. – 
[S.l.] : [s.n.], [1939?]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C3.
821.172(474.5)(092)

1894
Gerb. … „Tamstai, kaipo radijo klausytojui, 

žinomi visoki nemalonumai, kurie yra susiję su 
radijo klausymu …“ : [radijo aparatų taisyklos re-
klama] / … „Radijo klinika“. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1936–1940] (Šiauliai : sp. „Spauda“). – [1] p. ; 
24 cm.

C2.
621.396(474.5)(085.8)

1895
Gerb. … „Teisingumo Ministeris turi garbės 

kviesti Tamstą dalyvauti Teisingumo ministerijos 
rūmų kampinio akmens įmurinime …“ : [kvieti-
mas]. – Kaunas : [s.n.], 1925, geg. 16. – [1] p. ; 
11 x 17 cm.

C2.
394.481(474.5)

1896
Gerb. … „Tėvų komitetas š. m. gruodžio m. 

14 d. savo posėdy nutarė …“ : [raginamas parem-
ti nepasiturinčius moksleivius]. – Kaunas : [Jono 
Jablonskio pradžios m-kla], 1937, gruod. 14. – 
[1] p. ; 15 cm.

prieš antr.: Jono Jablonskio pradžios moky-
klos tėvų komitetas.

C17.
364.4(474.5)

1897
Gerb. … „Tikrindami Vilniaus pasų ir žen-

klelių paskirų platinimo punktų avansų sąskaitas 
mūsų atskaitomybės knygose, radome, kad Tams-
tos paskutinį kartą už išplatintus ženklelius ir pa-
sus esate pinigus įmokėję tik … “. – [Kaunas] : 
[Vilniaus vadavimo s-ga], [1938]. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: VVS Vilniaus geležinio fondo ko-
mitetas. – Šūkis: Darbu ir auka remk V.G. fondą!.

C2.
329.71(474.5)

1898
Gerb. … „1925 m. sausio 25 d. Kauno Metro-

polijos kunigų seminarijos auklėtiniai […] įsteigė 
Šv. Vincento à paulo fondą …“ : [kviečiama tapti 
fondo nariu]. – [Kaunas] : [Šv. Vincento a paulo 
fondas], [1926]. – [1] p. ; 17 x 22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

27-78(474.5)
 364.044.66(474.5)
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1899
Gerb. … „1938 m. rugsėjo mėn. 7–8 dieno-

mis įvyks Kaune Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių kongresas …“ : [kvietimas] / L.K.K.S. 
s-gos Centro valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos ka-
riuomenės kūrėjų savanorių s-ga], [1938]. – [1] p. ; 
11 x 17 cm.

C1.
355.216(474.5)(06)

1900
Gerb. … „Turime garbę kviesti Tamstą atsi-

lankyti į V.O. solistės p.V. Jonuškaitės-Zaunienės 
ir p. švietimo ministro J. Tonkūno globojamą V.D. 
u-to choro koncertą-balių …“ : [kvietimas-progra-
ma] / V.D. u-to choro valdyba. – [Kaunas] : [Vy-
tauto Didžiojo univ. Studentų choras], [1939]. – 
[2] p. ; 10 x 15 cm.

V.O.: Valstybės opera.
C1.

78.087.68
 78:061.7(474.5)
 378.18(474.5)
1901

Gerb. … „Turime garbę kviesti Tamstą da-
lyvauti š. m. rugsėjo 8 d. Tautos šventės iškilmė-
se …“ : [kvietimas] / Tautos šventei rengti komi-
tetas. – [S.l.] : [s.n.], [1930–1939]. – [1] p. ; 9 x 
15 cm.

C2.
323.215(474.5)

1902
Gerb. … „Turime garbę pasiūlyti lietuviškos 

spaustuvės patarnavimus …“ : [reklama]. – [Vil-
nius] : [„Švyturio“ leid. ir sp.], [1918–1928]. – 
[1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Spaustuvė „Švyturys“ Vilnius ….
C101.

655(474.5)(085.8)
1903

Gerb. … „Turime garbės kviesti Tamstą at-
silankyti į mūsų firmos Karvelio ir Rinkevičiaus 
prekybos namų pašventinimą-atidarymą, įvyks-
tantį š. m. sausio mėn. 20 d. …“ : [kvietimas]. – 
Kaunas : [J. Karvelio ir J. Rinkevičiaus prekybos 
namai], 1934, saus. 18. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C1.
339.17(474.5)

1904
Gerb. … „Turime garbės kviesti Tamstą at-

silankyti į V.D.U. stud. šaulių „Sajos“ (korp.) 
metinę šventę š. m. lapkričio mėn. 17 d. …“ : 
[kvietimas-programa] / stud. šaulių „Sajos“ val-
dyba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. Lietu-
vos šaulių studentų korp. „Saja“], [1935]. – [3] p. : 
vinj. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: V.D.U. stud. šaulių Saja.

C1.
356.161:061(474.5)

 378.18(474.5)
1905

Gerb. … „Turime garbės kviesti Tamstą da-
lyvauti Steigiamojo Seimo 10-ties metų susirinki-
mo paminėjime, kuris įvyks š. m. gegužės mėn. 
15 d. …“ : [kvietimas] / organizacinis komitetas. – 
[S.l.] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
342.53:061.75(474.5)

1906
Gerb. … „Turime garbės kviesti Tamstą į 

draugijos kovai su tuberkuliozu Kauno skyriaus 
arbatėlę, kuri įvyks š. m. rugsėjo mėn. 10 die-
ną …“ : [kvietimas] / ponių komiteto prezidiu-
mas. – [Kaunas] : [Lietuvos kovos su tuberkulioze 
d-jos Kauno sk.], [1934]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
616-002.5:061(474.5)

1907
Gerb. … „Turime garbės kviesti Tamstą į IV 

mergaičių ir VII vyrų p.V.G. abiturienčių (tų) lai-
dų išleistuvių balių, kuris įvyks š.m. birželio mėn. 
23 d. …“ : [kvietimas] / abiturienčių (tų) baliaus 
rengimo komisija. – [panevėžys] : [panevėžio 
valstybinė gimn.], [1939]. – [1] p. ; 9 x 12 cm.

C102.
371.8(474.5)

1908
Gerb. … „Turime garbės kviesti Tamstą į 

rengiamą š. m. vasario mėn. 4 d. „Skalos“ salėje 
[…] Lietuvių studentų susišelpimo draugijos tra-
dicinį koncertą-balių …“ : [kvietimas] / draugijos 
valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių studentų susišelpi-
mo d-ja], 1928. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
378.18(474.5)

1909
Gerb. … „Turime garbės kviesti Tamstą į 

V.D. univ. Stud. ateit. s-gos tradicinį koncertą-pa-
silinksminimą š. m. vasario mėn. 5 d. Ateitininkų 
salėse …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. Studentų ateitininkų s-ga], 
[1930–1940]. – [3] p. : vinj. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: V.D. universiteto Stud. ateitininkų 
sąjunga.

C1.
378.18(474.5)

1910
Gerb. … „Turime garbės kviesti Tamstą ma-

lonėti dalyvauti Lietuvos atgimimo draugijos 10 
metų gyvavimo sukaktuvių paminėjimo vakare, 
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kuris įvyks 1931 m. spalių mėn. 24 d. …“ : [kvie-
timas] / Jubiliejaus komitetas. – [Kaunas] : [Lietu-
vos atgimimo d-ja], [1931]. – [1] p. ; 12 x 17 cm.

C2.
008:061(474.5)

 394.4(474.5)
1911

Gerb. … „Turime garbės Tamstą kviesti at-
silankyti į Kauno „Aušros“ gimnazijos VIII kl. 
(abiturientų) ruošiamą koncertą-balių, kuris įvyks 
1924 m. gegužės m. 17 d. …“ : [kvietimas] / 
rengėjai. – [Kaunas] : [Kauno „Aušros“ gimn.], 
[1924]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
371.8(474.5)

1912
Gerb. … „Turiu garbę kviesti Tamstą atsi-

lankyti į Šaulių sąjungos XX-čio šventės iškil-
mes Kaune, 1939 m. birželio mėn. 24–25 d. …“ : 
[kvietimas-programa]. – [Kaunas] : [Lietuvos šau-
lių s-ga], [1939]. – [3] p. : vinj. ; 11 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Šaulių sąjungos XX metų šventė, 
1919–1939.

Spaudinys nuo analogiško skiriasi spaudos rin-
kiniu (žr. Knygos lietuvių kalba, 1918–1940 : kon-
trolinis sąrašas. T. 2, Smulkūs spaudiniai : A–J. Vil-
nius, 2005, įr. 2696).

C279.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
1913

Gerb. … „Turiu garbę kviesti Tamstą į Šau-
lių sąjungos 20-mečio šventės proga birželio 25 
d. 15 val. ruošiamus pietus Karininkų ramovės 
„Trijų milžinų“ salėje“ : [kvietimas] / Šaulių są-
jungos vadas. – [Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-ga], 
[1939]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C279.
356.161:061(474.5)

 394.1(474.5)
1914

Gerb. … „Turiu garbę kviesti Tamstą 1937 
metų birželio 23–24 d. dalyvauti Šaulių sąjungos 
18-kos metų sukaktuvių šventės iškilmėse …“ : 
[kvietimas-programa] / Šaulių sąjungos vadas. – 
[Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-ga], [1937]. – [3] p. : 
vinj. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: 1919–1937 Šaulių sąjungos 18-kos 
metų sukaktuvės.

C1.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)

1915
Gerb. … „Turiu garbės kviesti Tamstą į mano 

skulptūros kūrinių parodą, Universiteto rūmuose, 
nuo 1925 m. VI-23 ligi VII-1 …“ : [kvietimas į 
Antano Aleksandravičiaus parodą]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1925]. – [1] p. ; 6 x 11 cm.

C1.
730(474.5)(064)

1916
Gerb. … „Turiu garbės kviesti Tamstą ma-

loniai apsilankyti Lietuvių dailės draugijos salo-
no ir Senovės paveikslų parodos atidaryme …“ : 
[kvietimas]. – Kaunas : [s.n.], 1926. – [1] p. ; 10 x 
14 cm.

C1; C160.
75(474.5)(064)

1917
Gerb. … „V.D.U. stud. at-kių „Birutės“ drau-

govė kviečia Tamstą atsilankyti į rengiamą balių,  
š.m. balandžio mėn. 10 d. …“ : [kvietimas-pro-
grama] / „Birutės“ draugovė. – [Kaunas] : [Vytau-
to Didžiojo univ. studenčių ateitininkių „Birutės“ 
draugovė], [1930–1940]. – [2] p. ; 9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: programoje ….

C2.
329.78(474.5)

1918
Gerb. … „V.D.U. stud. at-kų med. korp.! 

„Gaja“ maloniai kviečia Tamstą dalyvauti jos me-
tinėje šventėje – dešimtmety 1938 m. lapkričio 
mėn. 12 ir 13 d. d. …“ : [kvietimas-programa] / 
korp! „Gaja“. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo 
univ. studentų ateitininkų medikų korp. „Gaja“], 
[1938]. – [2] p. ; 8 x 15 cm.

C279.
378.18(474.5)

1919
Gerb. … „V.D.U. stud. at-kų med. korp! 

„Gaja“ maloniai kviečia Tamstą dalyvauti jos 
metinėje šventėje 1937 m. lapkričio m. 7 d. …“ : 
[kvietimas-programa] / korp! „Gaja“. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. studentų ateitininkų medi-
kų korp. „Gaja“], [1937]. – [2] p. ; 8 x 15 cm.

C1; C279.
378.18(474.5)

1920
Gerb. … „V.D.U. stud. at-kų med. korp.! 

„Gaja“ maloniai kviečia Tamstą dalyvauti savo 11 
metų sukakties minėjimo šventėje, įvyksiančioje 
1939 m. lapkričio mėn. 11 ir 12 d. d. …“ : [kvieti-
mas-programa] / korp.! „Gaja“. – [Kaunas] : [Vy-
tauto Didžiojo univ. studentų ateitininkų medikų 
korp. „Gaja“], [1939]. – [2] p. ; 8 x 15 cm.

C279.
378.18(474.5)
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1921
Gerb. … „V.D. u-to Žemaičių studentų korp! 

„Samogitia“ maloniai kviečia Tamstą atsilankyti 
į 10-čio minėjimą …“ : [kvietimas-programa] / 
korp! „Samogitia“. – [Kaunas] : [Vytauto Didžio-
jo univ. žemaičių studentų korp. „Samogitia“], 
[1937]. – [1] p. : iliustr. ; 9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2.
378.18(474.5)

1922
Gerb. … „Valdžios muzikos mokyklos dešim-

tmečiui minėti komitetas turi garbės kviesti Tams-
tą į jubiliejines Valdžios mokyklos iškilmes …“ : 
[kvietimas-programa] / Valdžios muzikos moky-
klos dešimtmečiui minėti komitetas. – [Kaunas] : 
[Valdžios muzikos m-klos dešimtmečiui minėti 
 k-tas], [1931]. – [2] p. ; 10 x 18 cm.

C2.
377.5:78(474.5)

 394.46(474.5)
1923

Gerb. „Valstybės operos solistė Mariona Ra-
kauskaitė mini dešimties metų scenos darbo Lietu-
voje sukaktuves …“. – [Kaunas] : [s.n.], [1933]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C1.
782.1

78:061.7(474.5)
1924

Gerb. … „Valstybės teatro direkcija turi garbę 
kviesti atsilankyti Dramos 15-kos metų sukaktuvių 
proga suruoštoj akademijoj, kuri įvyks 1935 m. 
gruodžio 18 d. 16 val. Valstybės teat re …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [Valstybės teat ras], [1935]. – 
[1] p. ; 10 x 18 cm.

C102.
792.2(474.5)

1925
Gerb. … „Vasario 27 d. 20 val. Šaulių s-gos 

salėje kviečiamas visuomenės organizacijų at-
stovų ir įžymesnių veikėjų susirinkimas Dr. Jono 
Šliūpo 75 metų jubiliejaus reikalu …“ : [kvieti-
mas] / ... Lietuvos kariuomenės kūrėjų savano-
rių s-ga ; Šaulių s-ga ; Žurnalistų s-ga ; Draugija 
užsienio lietuviams remti ; Gydytojų korporacija 
fraternitas Lithuanica ; Kauno medicinos draugi-
ja. – [Kaunas] : [s.n.], [1936]. – [2] p. ; 14 x 21 cm.

C2; C279.
329.71:061.3(474.5)(092)

1926
Gerb. … „Vidaus reikalų ministeris turi gar-

bės kviesti Tamstą atsilankyti į Lietuvos policijos 
metinės šventės iškilmes 1932 metų spalių mėn. 

2 d. …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1932]. – [3] p. : vinj. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj..

C1.
351.74:061.7(474.5)

1927
Gerb. … „Vilkaviškio vyskupijos kunigų 

susišelpimo draugijos valdyba maloniai kviečia 
Tamstą į metinį draugijos susitikimą …“ : [kvie-
timas-dienotvarkė]. – [Vilkaviškis] : [Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų susišelpimo d-ja], [1931]. – 
[1] p. ; 17 x 22 cm.

C279.
27-78(474.5)

1928
Gerb. … „Vilniaus geležinis fondas, taip 

gražiai remtas ir ugdytas visų Lietuvos gyventojų 
[…] dėl visiems suprantamų priežasčių tokiais pat 
įstatais ir šūkiais toliau veikti negalėjo, ir paskuti-
niuoju metu jo veikimas sustabdytas …“ / Vilniaus 
geležinio fondo komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus 
geležinis fondas], 1938, gruod. 9. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komitetas.
C2.

329.71(474.5)
1929

Gerb.! … „Vilniaus krašte svetima ranka vis 
nepaliauja aklai švaistytis kardu …“ : [kviečiama 
platinti Vilniaus pasus ir ženklelius]. – [Kaunas] : 
[Vilniaus geležinis fondas], 1937, gruod. 10. – 
[1] p. ; 43 cm.

prieš antr.: VVS Vilniaus geležinio fondo ko-
mitetas. – Šūkis: Darbu ir auka remk V.G. fondą!. 

C2; C17; C101.
329.71(474.5)

1930
Gerb. … „Vilniaus universiteto studentų var-

pininkų korporacija „Žalgiris“ maloniai kviečia 
Tamstą atsilankyti į rengiamą 12-kos metų veiki-
mo sukaktuvių minėjimą, kuris įvyks š. m. vasario 
4 d. Vilniuje, Vytauto Didžiojo gimnazijos salė-
je …“ : [kvietimas-programa] / korp! Žalgiris“. – 
[Vilnius] : [Vilniaus univ. studentų varpininkų 
korp. „Žalgiris“], [1940]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vilniaus u-to studentų varpininkų 
korp! „Žalgiris“.

C2.
378.18(474.5)

1931
Gerb.! … „Vilniaus vadavimo darbas bei 

Vilniaus krašto lietuvybės palaikymas ir ugdy-
mas priklauso ne tik nuo moralinės paramos, bet 
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dar labiau nuo materialinės, palaikant lietuviškas 
kultūrines įstaigas …“ / Vilniaus geležinio fon-
do  k-tas. – Kaunas : [Vilniaus geležinis fondas], 
1935, gruod. 10. – [1] p. ; 11 x 21 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas.

C2; C279.
329.71(474.5)

1932
Gerb. „Vilniui vaduoti sąjungos Vykdomasis 

komitetas kviečia Tamstą maloniai apsilankyti į 
Sąjungos visuotino suvažiavimo atidarymą, ku-
ris įvyks spalių mėn. 10 dieną …“ : [kvietimas] / 
Vilniui vaduoti sąjungos Vykdomasis komite-
tas. – Kaunas : [Vilniaus vadavimo s-ga], 1928, 
spal. 4. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

Šūkis: Vaduokime pavergtą Vilnių!.
C3.

329.71(474.5)(063)
1933

Gerb. … „Visi didieji darbai įvykdomi tik 
bendromis jėgomis …“ : [dėl žurnalo „Mūsų Vil-
nius“ platinimo]. – [Kaunas] : [„Mūsų Vilniaus“ 
red.], 193[7]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Mūsų Vilnius dvisavaitinis VVS 
žurnalas. – Išsp. daugin. prietaisu. – VVS: Vilniaus 
vadavimo sąjunga.

C2.
070.33(474.5)

1934
Gerb. … „Visuotinas „Dainos“ draugijos su-

sirinkimas […] sekdamas „Dainos“ tradicijomis 
ir norėdamas pagerbti lietuvių meno kūrėjus ir 
visuomenės veikėjus […] nutarė išrinkti Tamstą 
„Dainos“ garbės nariu …“. – Kaunas : [„Dainos“ 
d-ja], 1924. – [1] p. : vinj. ; 28 cm.

prieš antr.: „Dainos“ draugija (įkurta 1899 m.).
C1; C2.

78:061(474.5)
1935

Gerb. … „Vytauto Didžiojo paminėjimo iš-
kilmių komitetas Klaipėdoje šiuo turi garbės 
kviesti į rengiamą 1930 metų sausio mėnesio 8 
dieną 9 valandą vakare Šaulių namuose labdarin-
gą vakarą …“ : [kvietimas]. – [Klaipėda] : [s.n.], 
[1930]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
394.4(474.5)

1936
Gerb. … „Vytauto Didžiojo universiteto stu-

dentų atstovybės prezidiumas turi garbės kviesti 
Tamstą į pabaltijo valstybių (Suomijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos) studentų sąjungos SELL 
VIII-tos konferencijos proga ruošiamą rautą …“ : 

[kvietimas] / V.D.U. studentų atstovybės prezidiu-
mas. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. Studen-
tų atstovybė], [1938]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

SELL: Suomija Estija Latvija Lietuva.
C1.

378.18(474)(06)
1937

Gerb. … „Vytauto Didžiojo universiteto stu-
dentų korporacija „Romuva“ maloniai kviečia 
Tamstą suteikti jai garbės savo atsilankymu į me-
tines korporacijos iškilmes, kurios įvyks š. m. va-
sario 8 d. …“ : [kvietimas-programa] / „Romu-
vos“ korp. prezidiumas. – [Kaunas] : [„Romuvos“ 
korp.], [1930–1940]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

Šūkis: Aisčių vienybė – aisčių galybė.
C2.

378.18(474.5)
1938

Gerb. … G.T. „Maloniai kviečiame Tamstą 
atsilankyti į mūsų rengiamą antradienį š. m. spalių 
mėn. 24 d. nuo 17 iki 19 val. atsisveikinimo arba-
tėlę …“ : [kvietimas] / dr. Mergelis su žmona. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C1; C2.

394.1(474.5)
1939

Gerb. … Garbės bilietas. „Vaikų teatras turi 
garbės kviesti Tamstą atsilankyti į spektaklį š. m. 
kovo mėn. 16 d. Valstybės teatre …“ : [kvieti-
mas] / V.T. administracija. – [Kaunas] : [Vaikų te-
atras], [1922–1924]. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

C2.
792.2(474.5)

1940
Gerb. … Kvietimas. „Laisvamanių etinės 

kultūros draugijos Sasnavos skyrius maloniai 
kviečia Tamstą atsilankyti į savo gegužinę, ruo-
šiamą Sasnavoje 1939 m. liepos mėn. 2 d. …“ / 
skyriaus valdyba. – [Sasnava, Marijampolės a.] : 
[Laisvamanių etinės kultūros d-jos Sasnavos sk.], 
[1939]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
299:061.2(474.5)

1941
Gerb. … Kvietimas. „Maloniai kviečiame 

Tams tą atsilankyti į rengiamąjį „Angelo sargo“ 
 s-gos, pasvalio pulko vakarą …“ / rengėjai. – 
pasvalys : [„Angelo sargo“ s-gos pasvalio pul-
kas], 1939, vas. 15. – [1] p. ; 12 x 14 cm.

C279.
27-78-053.2(474.5)

 394.4(474.5)
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1942
Gerb. … Kvietimas. „Nuoširdžiai kviečiame 

Tamstą atsilankyti mūsų rengiamojoje moksleivių 
ateitininkų vadams susipažinimo vakarienėje š. m. 
gruodžio 29 d. …“ : [kvietimas] / L.K.M. at-kų C. 
valdyba. – [Kaunas] : [Lietuviai katalikai mokslei-
viai ateitininkai], [apie 1925]. – [1] p. ; 6 x 11 cm.

C2.
329.78(474.5)

1943
Gerb. … Kvietimas. „Šių metų spalių mėne-

sio 16 dieną mūsų dailininkas Antanas Žmuidzina-
vičius atidaro savo kurinių apžvalginę parodą …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1927]. – [1] p. ; 
11 x 17 cm.

C2; C932.
75(474.5)(064)

1944
Gerb. akcininke: „Lithuanian Sales Corpo ra-

tion nepaprastas metinis akcininkų susirinkimas 
yra šaukiamas šeštadienį, kovo mėn. 9 d. 1935 
met., dvyliktą valandą vidurdienį, parapijos sve-
tainėje […] South Boston, Mass …“ / … Lithu-
anian Sales Corporation. – [Bostonas (Mas.)] : 
[Lietuvių prekybos b-vė], [1935]. – [1] p. ; 14 x 
22 cm.

prieš antr.: Lithuanian Sales Corporation. 
Exporters-Importers-Commission agents ...

C17.
334.722(73)(=172)

1945
Gerb. „Dainos“ d-jos nariui p. … „Dainos“ 

d-jos Centro valdyba kviečia Tamstą atsilankyti į 
d-jos narių visuotiną susirinkimą, kuris įvyks š. m. 
birželio mėn. 9 d. (ketvirtadienį) […] prof. J. Jab-
lonskio vardo pradžios mokyklos salėje …“ : 
[kvietimas-darbotvarkė] / Muzikos mylėtojų „Dai-
nos“ d-jos Centro valdyba. – Kaunas : [„Dainos“ 
d-ja], 1938. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

C1.
78:061.2(474.5)(06)

1946
Gerb. daktare. „Metai grait praeina. Štai 

„Me dicina“ vienintelis lietuvių kalboje medicinos 
teorijos ir praktikos mėnraštis jau X metai eina re-
guliariai …“ : [raginama prenumeruoti žurnalą]. – 
[Kaunas] : [„Medicinos“ red.], [1928]. – [1] p. ; 
28 cm.

prieš antr.: America‘s Lithuanian Medical As-
sociation Chicago, Illinois.

C126.
070(474.5)

1947
Gerb. drauge.- „Draugystės palaimintos Lie-

tuvos metinis iškilmingas išvažiavimas su muzika, 
šokiais ir išlaimėjimu daug puikių dovanų, įvyks 
sekmadieny, liepos-July 2 dieną, 1933 m. …“ : 
[kvietimas į susirinkimą]. – [Čikaga (Il.)] : [pa-
laimintos Lietuvos d-ja], [1933]. – [1] p. ; 24 cm.

prieš antr.: Draugystė palaimintos Lietuvos, 
Chicago.

C17.
325.2:061.2(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
1948

Gerb. drauge. „pagal dr-jos nutarimą, iš prie-
žasties dr-jos 20 metų gyvavimo paminėjimo, li-
kos nutarta, kad visi dr-jos nariai atliktų išpažintį ir 
sekmadienį, spalių 28 d., 7:30 val. ryto, susirinktų 
į bažnytinę salę …“ : [atvirlaiškis-kvietimas] / … 
valdyba. – [Čikaga (Il.)] : [Šv. Kazimiero karalai-
čio savišalpos d-ja], [1934]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: Draugystė šv. Kazimiero karalai-
čio Marquette park. – Adreso pusėje tekstas angl..

C1.
27-78(73)(=172)

1949
Gerb. drauge -ė. „Šiuomi esate kviečiami at-

likti Velykinę išpažintį ir sekmadienį kovo mėn. 
31 dieną 7:30 val. ryte susirinkti į bažnytinę sve-
tainę …“ : [atvirlaiškis-kvietimas] / … valdyba. – 
[Čikaga (Il.)] : [Šv. Kazimiero karalaičio savišal-
pos d-ja], [1935]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: Draugystė šv. Kazimiero karalai-
čio Marquette park. – Adreso pusėje tekstas angl..

C1.
27-78(73)(=172)

1950
Gerb. drauge:- „Turime už garbę pranešti 

kad mūsų draugystės 28-nių metų gyvavimo ap-
vaikščiojimas įvyks nedėlioj, lapkričio (Nov.) 
25, 1934 m., Chicagos Lietuvių auditorijoj …“ : 
[kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : [palaimintos Lietu-
vos d-ja], [1934]. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Draugystė palaimintos Lietuvos, 
Chicago.

C17.
325.2:061.2(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
1951

Gerb. draugijos nariams. „Valdyba šiuo raš-
tu šaukia paprastą visuotinį draugijos narių susi-
rinkimą š. m. birželio mėn. 4 dieną Gižuose …“ : 
aplinkraštis. – Gižai [Vilkaviškio a.] : [Seinų vys-
kupijos kunigų susišelpimo d-ja], 1925, bal. 29. – 



187

[1] p. ; 17 cm. – (Seinų vyskupijos kunigų susišel-
pimo draugija ; № 33).

C279.
27-78(474.5)(05)

1952
Gerb. „J.L.“ skyriaus vade! „Istorija ir tau-

tų nepriklausomybės kovos stipriai akcentuoja 
tautinio kapitalo svarbą nepriklausomybės išlai-
kymui …“ : [raginama pirkti Lietuvos chemijos 
f-ko „Neringa“ gaminius] / … chem. fabr. „Nerin-
ga“ v-bė. – Kaunas : [chemijos f-kas „Neringa“], 
1937, birž. 10. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Lietuvių cheminis fabrikas „Ne-
ringa“ ….

C279.
661(474.5)(085.8)

1953
Gerb. KVC skyrių valdyboms. 1940 metams 

veiklos planas : [apie Katalikų veikimo centro 
darbus]. – [Vilkaviškis] : [Katalikų veikimo cent-
ro Vilkaviškio r.], 1939, lapkr. 8. – [4] p. ; 25 cm.

C17; C279.
27-78(474.5)

1954
Gerb. kooperatininkui … „Kviečiame Tams-

tą aktyviai dalyvauti kooperacijos šventėje, kuri 
įvyksta š. m. rugsėjo mėn. 17 d. pasvalyje …“ : 
[kvietimas-programa]. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. ; 21 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vienybėje – galybė! Nariui ….

C279.
334.73(474.5)

 394.4(474.5)
1955

Gerb. „Kultūros“ skaitytojams. „Ir šiemet, 
baigdami metus, atsiklausiam mūsų skaitytojų 
nuomonės dėl šių metų „K.“ žurnalo …“ : [an-
keta]. – [Šiauliai] : [„Kultūros“ red.], [1929]. – 
[2] p. ; 34 cm.

C2.
050(474.5)(049.5)

1956
Gerb. kun. kleb. Igno Albavičiaus sutiktuvių 

programa sekmadienyje – rugsėjo 18 d. 1938 m. 
Dievo Apvaizdos parapijos salėje. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1938]. – [2] p. : iliustr. ; 14 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

27-722.53(73)(=172)(092)
1957

Gerb. mokyklų vedėjams ir direktoriams. „Vil-
niaus geležinio fondo stambiausią pajamų poziciją 
sudaro lėšos, gaunamos už išplatintus Vilniaus pa-

sus ir ženklelius …“ : [siūloma įsigyti VGf išleistą 
plakatą]. – [S.l.] : [Vilniaus geležinis fondas], 1936, 
bal. 20. – [1] p. ; 14 cm.

prieš antr.: VGf komitetas. – Išsp. daugin. prie-
taisu.

C2.
329.71(474.5)

1958
Gerb. nariai -ės. „Visi esat prašomi atsilanky-

ti in kliubo (naktinį) pikniką, kuris invyks subatoj, 
rugpjūčio-August 24 d., 1935 m. …“ : [atvirlaiš-
kis-kvietimas] / … komitetas ir valdyba. – [Čikaga 
(Il.)] : [Lietuvių Kęstučio pašalpos klubas], 1935, 
rugpj. 16. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: Lietuvių Keistučio pašelpos kliu-
bas.

C1.
364.4:061.2(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
1959

Gerb. nariui … Kvietimas. „1939 m. balan-
džio mėn. 22 d. 10 val. ryto Biržų šaulių kuopos 
salėje (buv. Vasiliausko kino s.) šaukiamas Biržų 
pieno perdirbimo bendrovės visuotinis narių susi-
rinkimas, kuriame Tamstą prašome būtinai daly-
vauti aptarimui sekančios dienotvarkės …“ / … 
Biržų pieno perdirbimo bendrovės valdyba. – 
[Biržai] : [Biržų pieno perdirbimo b-vė], [1939]. – 
[1] p. ; 21 cm.

C279.
637.1:061.2(474.5)(06)

1960
Gerb. p. … „A. panemunės kurorto ponios 

maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į A. panemu-
nės kurhauze š. m. birželio mėn. 10 d. ruošiamą 
arbatėlę …“ : [kvietimas]. – A. panemunė [Kau-
nas] : [s.n.], 1936, birž. 5. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
394.1(474.5)

1961
Gerb. p. … „Akademinis draugijos užsienio 

lietuviams remti skyrius maloniai kviečia Tamstas 
in corpore atsilankyti š. m. … mėn. … d. … v. į 
užsienio lietuvių studijas, kurios įvyks V.D. uni-
versiteto didžiojoje salėje …“ : [kvietimas-progra-
ma]. – [Kaunas] : [D-jos užsienio lietuviams rem-
ti Akademinis sk.], [1935–1939]. – [1] p. ; 10 x 
15 cm.

C1; C2.
374.7(474.5)
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1962
Gerb. p. … „Atsargos karininkų s-gos Mari-

jampolės skyrius maloniai kviečia Tamstą su šei-
ma atvykti į ruošiamą 1939 m. vasario mėn. 1 d. 
Marijampolės įgulos karininkų Ramovėje koncer-
tą-balių …“ : [kvietimas] / A.K.S.M. skyriaus val-
dyba. – [Marijampolė] : [Atsargos karininkų s-gos 
Marijampolės sk.], [1939]. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

C2.
355.332.4(474.5)

1963
Gerb. p. … „Biržų valstybinės gimnazijos 

1929 m. (VII) laidos abiturientai kviečia Tamstą 
atsilankyti š. m. liepos mėn. 23 d. 19 val. Biržų 
gimnazijos salėje į ruošiamą dešimtmečio pobu-
vį …“ : [kvietimas] / VII laidos abiturientai. – 
[Biržai] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 11 x 13 cm.

C279.
373.5(474.5)

 371.8(474.5)
1964

Gerb. p. … „Dail. Adomo Varno jubiliejui mi-
nėti komitetas turi garbę kviesti Tamstą dalyvauti 
dail. A. Varno kūrinių parodos atidaryme 1938 m. 
vasario mėn. 23 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1938]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

C1.
75/76(474.5)(064)

1965
Gerb. p. … „Dainos“ draugija turi garbės 

kvies ti Tamstą atsilankyti į 30 metų „Dainos“ 
dr-jos gyvavimo sukaktuvių paminėjimą-koncer-
tą …“ : [kvietimas] / „Dainos“ draugijos Centro 
valdyba. – [Kaunas] : [„Dainos“ d-ja], [1930]. – 
[1] p. ; 9 x 16 cm.

C1; C2; C102.
78:061(474.5)

 394.4(474.5)
1966

Gerb. p. … „(25) Antakalnio šaulių būrio 
choras turi garbę kviesti Tamstą atsilankyti į ruo-
šiamą 1940 m. kovo mėn. 16 d. […] meno vaka-
rą-koncertą …“ / Choro ratyba [!]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1940]. – [1] p. : vinj. ; 6 x 14 cm.

C1.
356.161:061(474.5)

 78.087.68
 78:061.7(474.5)
1967

Gerb. p. … „XX m. Lietuvos Nepriklausomy-
bės sukakčiai paminėti Alytaus apskr. komitetas 
maloniai kviečia Tamstą į dail. Antano Žmuidzi-
navičiaus Žemaičio paveikslų parodos atidarymą 
gegužės m. 26 d. 13 val. Alytaus m. prad. mok. 

Nr. 1 salėse“ : [kvietimas] / komitetas. – [Alytus] : 
[s.n.], [1938]. – [1] p. ; 14 x 16 cm.

C1; C932.
75(474.5)(064)

1968
Gerb. p. … „Evangelikų teologijos fakulteto 

taryba turi garbės kviesti Tamstą dalyvauti vieša-
me šio fakulteto posėdyje 1929 m. rugsėjo 25 d. 
12 val. Didžiojoje universiteto salėje …“ : [kvieti-
mas]. – Kaunas : [Lietuvos univ. Evangelikų teo-
logijos fak.], 1929, rugs. 18. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
378.4:284(474.5)

1969
Gerb. p. … „Garbės bilietas į šaržų parodą, 

rengiamą dailinink. Barboros Didžiokienės …“ : 
[kvietimas] / … B. Didžiokienė. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1932]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C1.
75(474.5)(064)

1970
Gerb. p. … „Iš cikros širdzies prašome 

Tamstū atsilankyc in Stud. dzūkū dr-jos ruošiamū 
1935 m. sausio mėn. 5 dz. Alytaus Karinykū Ra-
movėj dzideli koncertū-baliū …“ : [kvietimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1935]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
378.18(474.5)

1971
Gerb. p. … „Italų dailės parodos komitetas 

Kaune turi garbę maloniai kviesti gerb. p. dalyvau-
ti italų peizažistų kūrinių parodos atidaryme …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [2] p. ; 
12 x 15 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., it..
C160.

75.04(474.5:450)
1972

Gerb. p. … „Italų dailės parodos komitetas 
Kuune [i.e. Kaune] turi garbę maloniai kviesti 
gerb. p. dalyvauti italų pęizažistų [!] kūrinių pa-
rodos atidaryme …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1938]. – [1] p. ; 12 x 13 cm.

C160.
75.04(474.5:450)

1973
Gerb. p. … „Jubiliatui Valstybės prezidentui, 

vyriausybei, svetimų valstybių atstovams, kariuo-
menės vadovybei, organizacijoms ir jų vyriau-
sioms vėliavoms dalyvaujant š. m. rugsėjo m. 8 d. 
19 v. Karo muziejuje įvyks žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės pagerbimas …“ : [kvietimas] / Karo mu-
ziejaus viršininkas. – [Kaunas] : [Karo muziejus], 
[1934]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
355.16(474.5)
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1974
Gerb. p. … „Jūros dienai ruošti komitetas 

maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į pirmosios 
Jūros dienos iškilmes, kurios įvyks š. m. rugpiūčio 
mėn. 12 dieną Klaipėdoje …“ : [kvietimas] / Jūros 
dienai ruošti komitetas. – [Klaipėda] : [Jūros die-
nai ruošti k-tas], [1934]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: pirmoji jūros diena 
1934-VII-12 Klaipėda.

C2.
394.2(474.5)

1975
Gerb. p. … „Kada mūsų tautą spaudė svetima-

sis jungas […] dr. Domininkas Bukantas […] drą-
siai kovojo su mūsų tautos priešais …“ : [prašoma 
aukomis paremti paminklo D. Bukantui statybą]. – 
Zarasai : [s.n.], 1938, [rugs. 9]. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę 
semia!..

C2.
364.4(474.5)

1976
Gerb. p. … „Kadangi s/m. rugsėjo mėn. 23 d. 

Vilniui vaduoti s-gos palangos sk. visuotinis narių 
susirinkimas neįvyko […] prašoma s/m. rugsėjo 
mėn. 30 dieną 18 val. atvykti […] dalyvavimui 
visuotiniam narių susirinkime …“ : [kvietimas] / 
V.V. s-gos komitetas. – [palanga] : [Vilniaus va-
davimo s-gos palangos sk.], [1930]. – [1] p. ; 10 x 
16 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(06)
1977

Gerb. p. … „Kalinių globos d-jos Marijam-
polės skyriaus valdyba kviečia Tamstą atsilankyti 
į metinį visuotinį skyriaus susirinkimą …“ : [kvie-
timas] / valdyba. – [Marijampolė] : [Kalinių glo-
bos d-jos Marijampolės sk.], [1935]. – [1] p. ; 10 x 
17 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

343.8:061.23(474.5)(06)
1978

Gerb. p. … „Karininkų šeimų moterų drau-
gija turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti 1931 m. 
lapkričio mėn. 28 d. į rengiamą arbatėlę […] 2-jo 
pėstininkų pulko karininkų Ramovėje“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [Karininkų šeimų moterų d-ja], 
[1931]. – [1] p. ; 7 x 14 cm.

C1.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)

1979
Gerb. p. … „Karininkų šeimų moterų drau-

gija turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti 1931 
m. rugsėjo mėn. 13 d. į rengiamą arbatėlę …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Karininkų šeimų mote-
rų d-ja], [1931]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
1980

Gerb. p. … „Karininkų šeimų moterų draugija 
turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti 193… m. … 
mėn. … d. į rengiamą arbatėlę tarp 17–20 val. 
Karininkų ramovėje“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[Karininkų šeimų moterų d-ja], [1933]. – [1] p. ; 
7 x 14 cm.

C2.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
1981

Gerb. p. … „Karininkų šeimų moterų drau-
gijos Kauno skyrius turi garbės kviesti Tamstą at-
silankyti 1934 m. vasario mėn. 11 d. į rengiamą 
arbatėlę […] Karininkų ramovėje“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Karininkų šeimų moterų d-jos Kauno 
sk.], [1934]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C1.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
1982

Gerb. p. … „Klaipėdos studentų šaulių būrys 
maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į savo ruošia-
mą balių kurį maloniai sutiko globoti Klaipėdos 
krašto komendantas ir XX rinktinės vadas pulk. 
Liormonas. Balius įvyks š. m. sausio mėn. 30 die-
ną …“ : [kvietimas-programa] / būrio taryba. – 
[Klaipėda] : [Lietuvos šaulių s-gos Klaipėdos stu-
dentų būrys], [1932–1938]. – [3] p. : vinj. ; 10 x 
16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj..

C106.
356.161:061(474.5)

 378.18(474.5)
1983

Gerb. p. … „Kooperacijos banko pirmininko 
kabinite […] šio vasario mėn. 21 d. 20 val. įvyks-
ta politinio klubo narių steigiamasis susirinki-
mas …“ : [kvietimas-darbotvarkė] / … steigėjai. – 
Kaune : [s.n.], 1934, vas. 19. – [1] p. ; 11 x 18 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

32:061.2(474.5)(06)
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1984
Gerb. p. … „Kunigaikštienės Birutės kari-

ninkų šeimų moterų draugijos Centro valdyba turi 
garbę kviesti Tamstą atsilankyti į šių metų kovo 
mėnesio 24 dieną Lietuvos karininkų ramovės 
patalpose rengiamą pavasario motyvų muzikos 
ir literatūros vakarą …“ : [kvietimas] / valdy-
ba. – Kaunas : [Kunigaikštienės Birutės karininkų 
šeimų moterų d-ja], 1938, kovas. – [1] p. ; 10 x 
16 cm.

C1.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
1985

Gerb. p. … „Kunigaikštienės Birutės kari-
ninkų šeimų moterų draugijos Centro valdyba turi 
garbę kviesti Tamstą atsilankyti į šių metų lapkri-
čio mėnesio 12 dieną Lietuvos karininkų ramovės 
patalpose rengiamą rudens motyvų muzikos ir 
literatūros vakarą …“ : [kvietimas] / valdyba. – 
Kaunas : [Kunigaikštienės Birutės karininkų šei-
mų moterų d-ja], 1937, lapkr. 8. – [1] p. ; 10 x 
16 cm.

C1.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
1986

Gerb. p. … „Kūno kultūros rūmai maloniai 
kviečia Tamstą atsilankyti į J.E. Respublikos pre-
zidento A. Smetonos globojamus Lietuvos gim-
nazijų pereinamosios Kanados pulk. Grant-Suttie 
taurės baigiamuosius turnyrus 1935 m. birželio 
mėn. 16 d. 17 val. Kariuomenės stadijone, A. pane-
munėje …“ : [kvietimas] / Kūno kultūros rūmai. – 
[Kaunas] : [Kūno kultūros rūmai], [1935]. – [1] p. ; 
10 x 16 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija.
C1.

796.032(474.5)
1987

Gerb. p. … „Kviečiame Tamstą atsilankyti į 
mūsų darbų parodos atidarymą, kuris įvyks sek-
madienį, balandžio m. 15 d. 13 val. Žemės ūkio 
rūmų salėje …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [ARS 
dailininkų grupė], [1934]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

prieš antr.: „ARS“.
C1.

73/76(474.5)(064)
1988

Gerb. p. … „L.K.J. „pavasario“ fed. Jona-
vos kuopa maloniai kviečia Tamstą dalyvauti 
mūsų ruošiamam Jonavos apylinkės jaunimo teis-
me …“ : [kvietimas] / kuopos valdyba. – [Jona-

va] : [lietuvių katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ 
Jonavos kuopa], [1935]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C279.
329.78(474.5)

1989
Gerb. p. … „L.M.T. moterų seklyčios valdy-

ba šaukia š. m. spalių 4 d. Seklyčios patalpose […] 
nepaprastą visuotinį susirinkimą …“ : [kvietimas-
dienotvarkė] / L.M.T. seklyčios valdyba. – [Kau-
nas] : [Lietuvos moterų taryba], [1939]. – [1] p. ; 
13 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)(06)
1990

Gerb. p. … „L.Š. s-gos Taut. aukl. ir pr. sky-
rius šiuo turi garbės Tamstą kviesti atsilankyti į 
Šaulių sąjungos teatro naujo veikalo „Trimitai 
šaukia“, V. Bičiūno 4 veiksmų dramos, pirmąjį 
spektaklį, kuris ruošiamas […] 1931 m. gegužės 
14 dieną …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
šaulių s-gos Tautinio auklėjimo ir propagandos 
sk.], [1931]. – [1] p. ; 9 x 16 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 792.077(474.5)
1991

Gerb. p. … „LTJ Jaunosios Lietuvos s-gos 
Kauno apskr. I rajono vadovybė vasario 25 d. 19 
val. 30 min. Valstybės teatre rengia literatūros, 
muzikos ir dainų vakarą …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [lietuvių tautinės jaunuomenės s-gos „Jau-
noji Lietuva“ Kauno a. I rajonas], [1927–1940]. – 
[2] p. ; 12 x 17 cm.

C2.
329.78(474.5)
394.4(474.5)

1992
Gerb. p. … „Liet. blaivinimo s-gos laik. vyr. 

valdyba turi garbės maloniai kviesti Tamstą atsi-
lankti [i.e. atsilankyti] į pirmąjį visuotiną Liet. 
blaivinimo s-gos atstovų suvažiavimą …“ : [kvieti-
mas-dienotvarkė] / Vyr. valdyba. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos blaivinimo s-ga], [1938]. – [3] p. ; 9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Lietuvos blaivinimo sąjunga.

C1.
613.81(474.5)(06)

1993
Gerb. p. … „Liet. moterų seklyčia maloniai 

kviečia Tamstą atsilankyti š. m. … mėn. … d. 19 
val. į koncertą seklyčios patalpose …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [apie 1933]. – [1] p. ; 7 x 
13 cm.

C2.
78:061.7(474.5)



191

1994
Gerb. p. … „Lietuvai pagražinti draugija turi 

garbės prašyti Tamstą dalyvauti Veliuonos iškil-
mėse, kurios bus birželio 27 d. Kaune Vytauto kal-
ne 18 val. ir birželio 18 d. Veliuonoje 12 val. …“ : 
[kvietimas] / Lietuvai pagražinti draugijos Centro 
valdyba. – Kaunas : [Lietuvai pagražinti d-ja], 
1925, birž. 25. – [1] p. : vinj. ; 9 x 14 cm.

C1.
061.23(474.5)

 394.4(474.5)
1995

Gerb. p. … „Lietuvių-estų draugijos valdyba 
turi garbę kviesti Tamstą atsilankyti į iškilmingą 
aktą, rengiamą Estijos nepriklausomybės 21 metų 
sukakčiai paminėti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[Lietuvių-estų d-ja], [1939]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
061.2(474.5:474.2)

 323.215(474.2)
1996

Gerb. p. … „Lietuvių-estų draugijos valdyba 
turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti į iškilmingą 
aktą, rengiamą Estijos nepriklausomybės XX metų 
sukakčiai paminėti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[Lietuvių-estų d-ja], [1938]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C1.
061.2(474.5:474.2)

323.215(474.2)
1997

Gerb. p. … „Lietuvių-estų draugijos valdyba 
turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti į rautą, ren-
giamą Estijos nepriklausomybės šventės proga šio 
mėnesio 24 dieną …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[Lietuvių-estų d-ja], [1938]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C1.
061.2(474.5:474.2)

 323.215(474.2)
1998

Gerb. p. … „Lietuvių estų draugijos valdyba 
turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti į rengiamą 
š. m. vasario mėn. 24 d. Lietuvos karininkų ramo-
vės salėse iškilmingąjį aktą Estijos nepriklauso-
mybės šventei paminėti …“ : [kvietimas-]progra-
ma / Lietuvių estų draugijos valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvių-estų d-ja], [1928–1940]. – [2] p. ; 10 x 
15 cm.

C2.
061.2(474.5:474.2)

 323.215(474.2)
1999

Gerb. p. … „Lietuvių mokslo draugija kvie-
čia Tamstą apsilankyti gedulingoje a. a. d-ro Jono 
Basanavičiaus akademijoje, kuri įvyks „Apollo“ 
salėje […] vasario mėn. 22 d. …“ : [kvietimas] / 

valdyba. – [Vilnius] : [Lietuvių mokslo d-ja], [po 
1927]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C102.
008(474.5)(092)

 001.32(474.5)(06)
2000

Gerb. p. … „Lietuvių rašytojų draugijos li-
teratūros šventei ruošti komisija maloniai kvie-
čia Tamstą į II didelį lietuvių rašytojų literatūros 
vakarą Vilniuje […] š. m. kovo mėnesio 3 die-
ną …“ : [kvietimas] / LRD literatūros šventei 
ruošti komisija. – [Kaunas] : [Lietuvių rašytojų 
d-ja], [1940]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C3.
821.172:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
2001

Gerb. p. … „Lietuvių studenčių tautininkių 
„filiae Lithuaniae“ korporacija turi garbės kviesti 
Tamstą 1932 m. gegužės mėn. 29 d. į savo 3 metų 
sukaktuvių iškilmes …“ : [kvietimas-programa] / 
korporacijos valdyba. – [Kaunas] : [„filiae Lithu-
aniae“ korp.], [1932]. – [3] p. ; 8 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: fL!.

C1.
378.18(474.5)

2002
Gerb. p. … „Lietuvių-ukrainiečių draugijos 

ir Kauno ukrainiečių skyriaus valdyba turi garbės 
kviesti Tamstą atsilankyti į 14 metų Ukrainos ne-
priklausomybės paskelbimo sukaktuvių paminėji-
mą, kuris įvyks š. m. spalių mėn. 31 d. …“ : [kvie-
timas] / Lietuvių-ukrainiečių draugijos ir Kauno 
ukrainiečių skyriaus valdyba. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių-ukrainiečių d-ja ir Kauno ukrainiečių sk.], 
[1931]. – [2] p. ; 9 x 17 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., ukr..
C2.

061.2(474.5:477)
323.215(477)

2003
Gerb. p. … „Lietuvių-ukrainiečių draugijos 

valdyba ir Kauno ukrainiečiai turi garbės kviesti 
Tamstą atsilankyti į 12 metų Ukrainos nepriklau-
somybės paskelbimo sukaktuvių paminėjimą, 
kuris įvyks š. m. spalių mėn. 31 d. …“ : [kvieti-
mas-programa] / Lietuvių-ukrainiečių draugijos ir 
Kauno ukrainiečių skyriaus valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvių-ukrainiečių d-ja ir Kauno ukrainiečių 
sk.], [1929]. – [3] p. ; 12 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
Dalis teksto ukr.. – p. [1] užrašas: Lietuvių-ukrai-
niečių draugija.

C2.
061.2(474.5:477)

 323.215(477)
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2004
Gerb. p. … „Lietuvių-ukrainiečių draugijos 

valdyba ir Kauno ukrainiečiai turi garbės kvies-
ti Tamstą atsilankyti į garsaus Ukrainos rašytojo 
Taraso Ševčenkos atminčiai pagerbti muzikaliai-
literatūrinį vakarą, kuris įvyks š. m. kovo mėn. 
12 d. …“ : [kvietimas] / Lietuvių-ukrainiečių 
draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių-ukrai-
niečių d-ja], [1929–1930]. – [3] p. ; 10 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
Gretut. antr. ir tekstas liet., ukr.. – p. [1] užrašas: 
T. Ševčenko 1814–1861.

C2.
061.2(474.5:477)

821.161.2(092)
2005

Gerb. p. … „Lietuvių-ukrainiečių draugijos 
valdyba ir Kauno ukrainiečių draugijos valdyba 
turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti į 12 metų Uk-
rainos nepriklausomybės paskelbimo sukaktuvių 
minėjimą, kuris įvyks š. m. spalių mėn. 31 d. …“ : 
[kvietimas-programa] / Lietuvių-ukrainiečių drau-
gijos ir Kauno ukrainiečių skyriaus valdyba. – 
[Kaunas] : [Lietuvių-ukrainiečių d-ja ir Kauno 
ukrainiečių d-ja], [1929]. – [3] p. ; 12 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – Dalis teksto ukr.. – p. [1] užrašas: Lietuvių-
ukrainiečių draugija.

C2.
061.2(474.5:477)

 323.215(477)
2006

Gerb. p. … „Lietuvių-ukrainiečių draugijos 
valdyba turi garbės kviesti Tamsta atsilankyti gar-
saus Ukrainos rašytojo Taraso Ševčenkos atmin-
čiai pagerbti muzikaliai-literaturinį vakarą, kuris 
įvyks š. m. kovo mėn. 10 d. …“ : [kvietimas] / Lie-
tuvių-ukrainiečių draugijos valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvių-ukrainiečių d-ja], [1929–1930]. – [3] p. ; 
9 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
Gretut. antr. ir tekstas liet., ukr.. – p. [1] užrašas: T. 
Ševčenko 1814–1861.

C2.
061.2(474.5:477)

821.161.2(092)
2007

Gerb. p. … „Lietuvos bibliotekininkų draugi-
ja maloniai prašo Tamstą dalyvauti III-jo pabaltijo 
valstybių bibliotekininkų kongrese birželio mėn. 
10–12 d. d. …“ : [kvietimas-programa]. – Kau-
nas : [Lietuvos bibliotekininkų d-ja], 1938, birž. 
[4]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
02:061(474)(06)

2008
Gerb. p. … „Lietuvos dailininkų sąjungos 

valdyba maloniai kviečia Tamstą dalyvauti ap-
žvalginės Lietuvos dailės parodos atidaryme, ku-
ris įvyks š. m. birželio mėn. 2 d. sekmadienį 13 v. 
Valst. Vrublevskio vardo bibliotekos rūmuose …“ : 
[kvietimas]. – [Vilnius] : [Lietuvos dailininkų s-ga], 
[1940]. – [2] p. ; 11 x 16 cm.

C1; C3.
73/76:061(474.5)

2009
Gerb. p. … „Lietuvos dailininkų sąjungos val-

dyba moloniai [!] kviečia Jus dalyvauti realistų sek-
cijos V rudens dailės parodos atidaryme gruodžio 
mėn. 10 dieną, sekmadienį 13 val. V.D. kultūros 
muziejuje …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
dailininkų s-ga], [1939]. – [2] p. ; 12 x 17 cm.

V.D.: Vytautas Didysis.
C1.

75(474.5)(064)
2010

Gerb. p. … „Lietuvos dailininkų sąjungos 
valdyba turi garbės kviesti Tamstą aplankyti dail. 
Antano Žemaičio-Žmuidzinavičiaus gamtos etiu-
dų parodą, kuri atidaroma š. m. kovo 31 d., sekma-
dienį …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos dai-
lininkų s-ga], [1940]. – [1] p. : vinj. ; 11 x 17 cm.

C932.
75(474.5)(064)

2011
Gerb. p. … „Lietuvos nepriklausomybės 

šventei ruošti komitetas turi garbę kviesti Tamstą 
dalyvauti žuvusiųjų pagerbimo apeigose prie Ne-
žinomojo kareivio kapo vasario 16 d. 16 val. 15 
min. …“ : [kvietimas] / komitetas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1939]. – [2] p. ; 9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: 1918–1939 Lietuvos nepriklausomy-
bės šventė.

C2.
394.46(474.5)

 323.215(474.5)
2012

Gerb. p. … „Lietuvos skautų sąjungos Kauno 
rajono tuntas, švęsdamas pasaulio skautų patrono šv. 
Jurgio šventę, maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į 
rengiamas ta proga iškilmes, kurios įvyks 1933 m. 
balandžio mėn. 30 d. …“ : [kvietimas-programa] / 
tunto štabas. – [Kaunas] : [Lietuvos skautų s-gos 
Kauno r. tuntas], [1933]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C1.
329.78(474.5)

2013
Gerb. p. … „Maloniai kvičiu [i.e. kviečiu] 

Tamstą atsilankyti į II-os nuovados policijos ren-
giamą vakarą šių metų lapkričio mėn. 16 d. 16  
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valandą Viekšnių vidurinės mokyklos rūmuose …“ : 
[kvietimas] / II-os nuov. polic. viršininkas. – [S.l.] : 
[s.n.], [1928–1932]. – [1] p. : vinj. ; 9 x 14 cm.

C1.
351.741(474.5)

2014
Gerb. p. … „Maloniai kviečiam Jus atsilan-

kyti į Šatrijos metinę šventę, kuri bus š. m. gegužės 
29 d. …“ : [kvietimas-programa] / Šatrija. – [Kau-
nas] : [Vytauto Didžiojo univ. studentų ateitininkų 
meno d-ja „Šatrija“], [1935–1940]. – [3] p. ; 7 x 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: VDU stud. ateitininkų meno dr-ja Ša-
trija.

C2.
378.18(474.5)

2015
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame atsilankyti 

į „Gamtos draugo“ skaitytojų ruošiamą koncertą 
balių š. m. gegužės mėn. 7 d. 20 val. Ateitininkų 
salėje …“ : [kvietimas-programa] / „Gamtos drau-
go“ skaitytojų vardu. – [Kaunas] : [s.n.], [1932–
1937]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
394.4(474.5)

2016
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame atsilankyti į 

„Kęstučio“ korporacijos metinę šventę, kuri įvyks 
1934 m. spalių mėn. 14 d. …“ : [kvietimas-progra-
ma] / valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. 
studentų ateitininkų „Kęstučio“ korp.], [1934]. – 
[3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: V.D.U. stud. at-kų „Kęstučio“ korpo-
racija.

C1.
378.18(474.5)

2017
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame atsilankyti 

į Klaipėdos prekybos instituto studentų ruošiamą 
balių kurį maloniai sutiko globoti J.M. prekybos 
instituto rektorius inž. E. Galvanauskas š. m. ba-
landžio mėn. 24 d. …“ : [kvietimas-programa] / 
Studentų atstovybė. – [Klaipėda] : [Klaipėdos pre-
kybos inst. Studentų atstovybė], [1935–1939]. – 
[3] p. : vinj. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj.. – J.M.: Jo Malonybė.

C106.
378.18(474.5)

2018
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame atsilankyti 

į rengiamą Žemės ūkio akademijos Žemaičių stu-
dentų korp! „fraternitas Samogitiae“ pirmą kon-
certą-balių, kuris įvyks Žemės ūkio akademijos 

rūmuose Dotnuvoje š. m. vasario mėn. 4 d. …“ : 
[kvietimas] / Korp! valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
žemės ūkio akad. Žemaičių studentų korp. „frater-
nitas Samogitia“], [1932]. – [3] p. ; 8 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] užrašas: Žemės ūkio akademijos Že-
maičių studentų Korp! „fraternitas Samogitia“.

C17.
378.18(474.5)

2019
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame atsilankyti į 

Šaulių sąjungos choro koncertą, kuris bus 1931 m. 
gegužės 11 d. Valstybės teatre …“ : [kvietimas] / 
Šaulių sąjungos vadovybė. – [Kaunas] : [Lietuvos 
šaulių s-ga], [1931]. – [2] p. : iliustr. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2.
356.161:061(474.5)

 78.087.68
 78:061.7(474.5)
2020

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame atsilanky-
ti į V.D.U. stud. ateitininkų sąjungos choro ren-
giamą lietuvių kompozitorių naujųjų dainų kon-
certą …“ : [kvietimas] / V.D.U. stud. ateitininkų 
sąjungos choras. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo 
univ. Studentų ateitininkų s-gos choras], [1938–
1939]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
378.18(474.5)

2021
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame atsilankyti į 

V.D. un-to stud. dzūkų draugijos metinę arbatėlę, 
kuri įvyks lapkričio mėn. 19 d. …“ : [kvietimas] / 
dr-jos valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. 
Studentų dzūkų d-ja], [1931]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
378.18(474.5)

2022
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame atsilankyti 

į Žemaičių studentų Simano Daukanto draugijos 
koncertą-balių, kuris įvyks 1930 Vytauto Didžio-
jo metais vasario mėn. 15 d. …“ : [kvietimas] / 
valdyba. – [Kaunas] : [Žemaičių studentų Simano 
Daukanto d-ja], [1930]. – [2] p. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vytauto Didžiojo 1930 m. Žemaičių 
studentų Simano Daukanto draugijos tradicinis 
koncertas-balius.

C2.
378.18(474.5)



194

2023
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame dalyvauti 

jubiliejinės bažnytinio meno parodos atidaryme, 
kuris įvyks š. m. sausio mėn. 29 dieną, sekma-
dienį 13 val. Bažnytinio meno muziejuje …“ : 
[kvietimas] / Bažnytinio meno parodai rengti ko-
mitetas. – [Kaunas] : [Bažnytinio meno muz.], 
[1939]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
7.046.3(474.5)(064)

 27-526.6(474.5)(064)
2024

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame dalyvauti 
Korp! baliuje, kuris įvyks š. m. spalių mėn. 21 d. 
Karininkų ramovės salėje …“ : [kvietimas-progra-
ma] / Korp! valdyba. – [Kaunas] : [studentų skautų 
korp. „Vytis“], [1924–1940]. – [3] p. ; 8 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Studentų skautų Korp.! „Vytis“.

C2.
329.78(474.5)

2025
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame dalyvauti 

studentų medikų korp! „Ąžuolas“ 5-ių metų šven-
tėje, kuri įvyks „Varpo“ salėse […] gegužės mėn. 
5 d. …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. studentų medikų korp. 
„Ąžuolas“], [1936]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Korp! „Ąžuolas“. – p. [2] užrašas: 
programoje ….

C1.
378.18(474.5)

2026
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą (as) 

š. m. birželio 28–29 d. d. dalyvauti Marijampolės 
vyrų ir mergaičių „pavasario“ kuopų jubiliejinėje 
šventėje rengiamoje 20 metų veikimo sukakčiai 
atžymėti …“ : [kvietimas-programa] / Š.R. komi-
tetas. – [Marijampolė] : [s.n.], [1939]. – [3] p. ; 
9 x 15 cm.

Šūkis: Dievui ir Tėvynei!. – Š.R. komitetas: 
Šventei rengti komitetas.

C279.
329.78:061.7(474.5)

2027
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į (2-os) Biržų šaulių kuopos rengiamą š. m. 
liepos 23 d. piliakalny vasaros teatre linksmava-
karį …“ : [kvietimas] / kuopos taryba. – [Biržai] : 
[s.n.], [1939]. – [1] p. ; 11 x 14 cm.

C279.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)

2028
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į XVIII Biržų š. rinktinės 13 Šlepščių būrio 
ruošiamą gegužinę …“ / būrio taryba. – [Biržai] : 
[Lietuvos šaulių s-gos XVIII Biržų rinktinės 13 
Šlepščių būrys], [1939]. – [1] p. ; 11 x 14 cm.

C279.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
2029

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-
silankyti į XVIII-tos Biržų šaulių rinktinės choro 
koncertą-vakarą, kuris įvyks 1939 m. vasario mėn. 
21 d. Biržų p.L.R.p. A. Smetonos valst. gimnazi-
jos salėje …“ : [programa-kvietimas] / XVIII-tos 
Biržų šaulių rinktinės choras. – [Biržai] : [Lietu-
vos šaulių s-gos XVIII Biržų rinktinė], [1939]. – 
[1] p. : vinj. ; 12 x 14 cm.

p.L.R.p.: pirmasis Lietuvos Respublikos pre-
zidentas.

C279.
356.161:061(474.5)

 78.087.68
 78:061.7(474.5)
2030

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-
silankyti į Biržų gimnazijos neturtingiems moki-
niams šelpti draugijos vakarą, kuris įvyks 1939 m. 
balandžio mėn. 29 d. 20 val. …“ : [kvietimas] / val-
dyba. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

C279.
364.044.66(474.5)

 394.4(474.5)
2031

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į Biržų R.-Kat. bažnyčios choro koncertą, 
kuris įvyks 1939 m. sausio mėn. 29 d. p. Vasiliaus-
ko salėje …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Biržai] : 
[s.n.], [1939]. – [1] p. ; 10 x 13 cm.

C279.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
2032

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-
silankyti į J.E. Respublikos prezidento A. Smeto-
nos globojamos Lietuvių dailės parodos atidarymą 
[…] parodos atidarymas įvyks 1940 m. birželio 
mėn. 2 d. 13 val. Valstybinės Vrublevskio vardo 
bibliotekos rūmuose, Vilniuje“ : [kvietimas] / Lie-
tuvos dailininkų sąjungos valdyba. – [Vilnius] : 
[Lietuvos dailininkų s-ga], [1940]. – [2] p. : vinj. ; 
11 x 17 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija.
C932.

75/76(474.5)(064)
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2033
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į korporacijos tradicinį koncertą-balių, 
kuris įvyks 1933 m. sausio mėn. 28 dieną Atei-
tininkų rūmų salėje …“ : [kvietimas-programa] / 
korp! valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo 
univ. studentų ateitininkų medikų korp. „Gaja“], 
[1933]. – [3] p. ; 8 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: V.D.U. stud. at-kų medikų korpora-
cija „Gaja“.

C1.
378.18(474.5)

2034
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į Kvietiškio žem. žemės ūkio mokyklos 
rengiamą 1938 m. gegužės m. 28 d. šeimyninį 
vakarą …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Kvietiškis, 
Marijampolės a.] : [Kvietiškio žemės ūkio m-kla], 
[1938]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C2.
378.18(474.5)

2035
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į L. St. T. „Jaunosios Lietuvos“ korpo-
racijos junjorų ruošiamą paskaitą-koncertą-balių 
1934 m. lapkričio mėn. 17 d. …“ : [kvietimas] / 
korp! valdyba. – [Dotnuva] : [Ž. ū. akad. lietuvių 
studentų tautininkų „Jaunosios Lietuvos“ korp.], 
[1934]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Žemės ūkio akademijos lietuvių stu-
dentų tautininkų „Jaunosios Lietuvos“ kor poracija.

C102.
329.78:061.7(474.5)

2036
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 

atsilankyti į Lietuvos fotomėgėjų ir matininkų-
kultūrtechnikų s-gos foto sekcijos foto parodos 
atidarymą. paroda atidaroma š. m. balandžio mėn. 
14 ir 15 val. Vilniuje …“ : [kvietimas] / rengėjai. – 
[Vilnius] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 9 x 16 cm.

C3.
77:061.43(474.5)

2037
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į mūsų rengiamą koncertą-balių, kuris įvyks 
1933 metų lapkričio mėn. 4 d. (šeštadienį) …“ : 
garbės kvietimas / (2) Kauno pilies šaulių būrio 
vadovybė. – [Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-gos 2-as 
Kauno pilies šaulių būrys], [1933]. – [2] p. :  iliustr. ; 
7 x 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

Aprašyta pagal def. egz.. – p. [1] paveikslėlis ir už-
rašas: Garbės kvietimas.

C2.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
2038

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 
atsilankyti į mūsų rengiamą metinę šventę …“ : 
[programa-kvietimas] / Klaipėdos kr. liet. evange-
likų d-jos Moterų sekcijos valdyba. – [Klaipėda] : 
[s.n.], [1936]. – [3] p. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Garbės kvietimas.

C106.
274.5(474.5)

 394.4(474.5)
2039

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į mūsų rengiamos 100 metų lietuvių periodi-
nės spaudos jubiliejui paminėti lietuviškos periodi-
kos parodos atidarymą 1932 m. vasario mėn. 24 d. 
17 val., Kaune …“ / Lietuvių tautininkų sąjungos 
Centro valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių tautininkų 
s-ga], [1932]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C1; C2.
070(474.5)(064)

2040
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į patronato draugijos ruošiamą 1938.V.14 d. 
17 v. Karininkų ramovės Trijų milžinų salėje […] 
savybės arbatėlę …“ : [kvietimas] / … C. valdy-
ba. – [Kaunas] : [patronato d-ja], [1938]. – [1] p. ; 
9 x 15 cm.

C1.
343.82(474.5)
394.1(474.5)

2041
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į rengiamą Tauragės gaisrininkų balių 
„Kabare“ kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 9 d. 
Žydų gimnazijos salėse …“ : [kvietimas] / rengė-
jai. – [Tauragė] : [s.n.], [1932]. – [1] p. : vinj..

Aprašyta pagal kn.: Tauragė šimtmečių vin-
giuose: žmonės, įvykiai, vaizdai 1507–2007 / A. Ba-
tavičius. Vilnius ; Tauragė, 2007, p. 118.

614.842.83(474.5)
 394.4(474.5)
2042

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į ruošiamą „Dainos“ draugijos 40 metų su-
kakčiai paminėti choro koncertą, kuris įvyks 1939 
m. gruodžio 16 d. …“ : [kvietimas] / „Dainos“ drau-
gijos Centro valdyba. – [Kaunas] : [s.n.], [1939]. – 
[1] p. ; 10 x 17 cm.

C1.
78.087.68

 78:061.75(474.5)
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2043
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tams-

tą atsilankyti į ruošiamą „Dainos“ draugijos 40 
metų sukakčiai paminėti choro koncertą, kuris 
įvyks 1939 m. gruodžio 16 d. …“ : [kvietimas] / 
„Dainos“ draugijos Centro valdyba. – [Kaunas] : 
[„Dainos“ d-ja], [1939]. – [3] p. ; 11 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: „Dainos“ draugija. 1899–40–
1939.

C1.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
2044

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į stud. medikų korp! „Gaja“ tradicinį kon-
certą-balių, įvykstantį š. m. sausio mėn. 30 d. …“ : 
[kvietimas-programa] / valdyba. – [Kaunas] : [Vy-
tauto Didžiojo univ. studentų ateitininkų medi-
kų korp. „Gaja“], [1936–1940]. – [3] p. : vinj. ;  
9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: V.D.U. stud. at-kų medikų 
korp! „Gaja“.

C1.
378.18(474.5)

2045
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į stud. medikų korp! „Gaja“ tradicinį kon-
certą-balių, įvykstantį š. m. vasario mėn. 5 d. …“ : 
[kvietimas-programa] / valdyba. – [Kaunas] : [Vy-
tauto Didžiojo univ. studentų ateitininkų medikų 
korp. „Gaja“], [1930–1940]. – [3] p. : vinj. ; 9 x 
15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] iliustr. ir užrašas: V.D.U. stud. at-kų medikų 
korp! „Gaja“.

C1.
378.18(474.5)

2046
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į studentų medikų korp! „Ąžuolas“ ruo-
šiamą koncertą-vakarą, kuris įvyks š. m. lapkričio 
mėn. 19 d. „Varpo“ salėse …“ : [kvietimas-progra-
ma]. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studentų 
medikų korp. „Ąžuolas“], [1931–1940]. – [3] p. ; 
9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Korp! „Ąžuolas“.

C1.
378.18(474.5)

2047
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į Studentų teisininkų ir ekonomistų drau-

gijos ruošiamą š. m. spalių mėn. 31 d. Lietuvių 
klubo salėse tradicinį koncertą balių …“ : [kvie-
timas] / Stud. teisininkų ir ekonomistų draugijos 
valdyba. – [Kaunas] : [Studentų teisininkų ir eko-
nomistų d-ja], [1934]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

C2.
378.18(474.5)

2048
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į Studentų varpininkų sąjungos ruošiamą, 
poniai Kristinai Griniuvienei šeimininkaujant, tra-
dicinį vakarą, kuris įvyks 1938 m. kovo mėn. 12 d. 
„Varpo“ b-vės salėse …“ : [kvietimas-programa] / 
Stud. varpininkų s-ga. – [Kaunas] : [Studentų var-
pininkų s-ga], [1938]. – [3] p. : vinj. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal. p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] užrašas: Studentų varpininkų sąjunga.

C1.
378.18(474.5)

2049
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į studentų žemaičių korporacijos „Samo-
gitia“ metinės šventės paminėjimą š. m. birželio 
mėn. 9 d. …“ : [kvietimas-programa] / … valdy-
ba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. žemaičių 
studentų korp. „Samogitia“], [po 1927]. – [2] p. ; 
8 x 14 cm.

C2.
378.18(474.5)

2050
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į š. m. spalių m. 30 d. rengiamą „Varpo“ 
salėje L.J. s-gos X-to skyrių atstovų suvažiavimo 
proga arbatėlę …“ : [kvietimas-programa] / Lie-
tuvos jaunimo s-gos Centro valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvos jaunimo s-ga], [1932]. – [3] p. ; 10 x 
15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: X-sis Lietuvos jaunimo sąjungos 
skyrių atstovų suvažiavimas.

C2.
329.78(474.5)(063)

2051
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 

atsilankyti į V.D. un-to VVS skyriaus 5-rių metų 
minėjimą, kuris įvyks š. m. kovo 26 d. …“ : [kvie-
timas-programa] / V.D. u-to VVS skyr. komite-
tas. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Vytau-
to Didžiojo univ. sk.], [1933]. – [3] p. : iliustr. ; 
8 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Amžiais dėl Vilniaus 
dės galvą lietuvis!.

C2.
329.71(474.5)

 378.18(474.5)
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2052
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į V.J. dr-jos Vilijampolės amatų mokyklos 
ruošiamą Kristaus Karaliaus šventės minėjimą ir 
paminklo šventinimą š. m. spalių 25 d. …“ : [kvie-
timas] / rengėjai. – [Kaunas] : [Vaikelio Jėzaus 
d-ja], [1935–1939]. – [1] p. ; 9 x 11 cm.

C1.
27-78(474.5)

 394.481(474.5)
2053

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-
silankyti į Vytauto Didžiojo universiteto studentų 
ateitininkų sąjungos rengiamą tradicinį balių, ku-
ris įvyks š. m. vasario mėn. 3 d., Ateitininkų rūmų 
salėj …“ : [kvietimas-programa] / V.D. u-to Stud. 
ateitininkų s-gos valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto 
Didžiojo univ. Studentų ateitininkų s-ga], [1930–
1940]. – [3] p. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: V.D. universiteto Stud. ateitininkų 
sąjunga.

C1.
378.18(474.5)

2054
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į Vytauto Didžiojo universiteto studentų 
„Varpo“ draugijos rengiamą tradicinį koncertą-
balių, kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 9 d. …“ : 
[kvietimas] / studentų „Varpo“ d-jos valdyba. – 
[Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studentų d-ja 
„Varpas“], [1934]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
378.18(474.5)

2055
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į „Vytauto“ klubo metinę-jubiliejinę šven-
tę …“ : [kvietimas-programa] / klubo valdyba. – 
[Kaunas] : [„Vytauto“ klubas], [1930]. – [3] p. ; 
8 x 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: 1930 Vytauto Didžiojo metai.

C1.
061.2(474.5)

2056
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į Žemės ūkio akademijos studentų ateiti-
ninkų sąjungos 10-ties gyvavimo metų sukaktuvių 
paminėjimą, kuris įvyks 1934 m. lapkričio mėn. 
11 d. Žemės ūkio akademijoje, Dotnuvoje …“ : 
[kvietimas-programa] / sąjungos valdyba. – [Dot-
nuva] : [Žemės ūkio akademijos studentų ateiti-
ninkų s-ga], [1934]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
378.18(474.5)

2057
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-

lankyti į Žemės ūkio rūmų audimo-mezgimo kur-
sų parodėlės atidarymą, kuris įvyks Žemės ūkio 
rūmų patalpose š. m. balandžio 3 d. …“ : [kvie-
timas] / Žemės ūkio rūmai. – [Kaunas] : [Žemės 
ūkio rūmai], 1932, kovo 31. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
689:061.4(474.5)

2058
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti š. m. spalių 4 d. į Kunigaikštienės Biru-
tės karininkų šeimų moterų draugijos panevėžio 
skyriaus 10 metų sukakties minėjimą …“ : [kvie-
timas-programa] / valdyba. – [panevėžys] : [Kuni-
gaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų d-jos 
panevėžio sk.], [1935–1940]. – [2] p. ; 8 x 13 cm.

C101.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
2059

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-
silankyti š. m. vasario mėn. 4 d. į ruošiamą pasva-
lio gimnazijoje literatūros ir muzikos vakarą …“ / 
rengėjai. – [pasvalys] : [s.n.], [1939]. – [3] p. : 
vinj. ; 10 x 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] iliustr. ir užrašas: Kvietimas.

C279.
371.8(474.5)

2060
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 

atvykti į mūsų ruošiamą šeiminynį vakarą-balių 
balandžio mėn. 6 d. Mažeikių apskr. valdybos sa-
lėje 20 v. …“ : [kvietimas] / Liet. tautininkų s-gos 
Mažeikių skyr.. – [Mažeikiai] : [Lietuvių tautinin-
kų  s-gos Mažeikių sk.], [1927–1929]. – [2] p. : 
 portr. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr. ir užrašas: Tautos garbė. Valstybės ge-
rovė. Lietuvos Respubl. prezidentas A. Smetona.

C2.
329.17(474.5)

 394.4(474.5)
2061

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą ba-
landžio 18 d. 9 val. vak. į mūsų rengiamą […] Lie-
tuvių liaudies konservatorijos neturtingųjų moki-
nių naudai koncertą-balių …“ : [kvietimas] / L.L. 
konservatorijos direkcija. – [Kaunas] : [Lietuvių 
liaudies konservatorija], [1930–1940]. – [2] p. ; 
9 x 16 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc..
C2.

78:061.7(474.5)
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2062
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 

dalyvauti iškilmingam Vilniaus semestro atidary-
me, š. m. balandžio 18 d. 15 val. Vytauto D. un-to 
1 rūmų salėje …“ : [kvietimas] / VVS Vyt. D. un-
to akad. skyriaus komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus 
vadavimo s-gos Vytauto Ddidžiojo u-to akad. sk.], 
[1937]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
329.71(474.5)

 378.18(474.5)
2063

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 
dalyvauti L. vakarų sąjungos suvažiavime, kuris 
įvyksta š. m. gegužės mėn. 22 d. „Neo-Lithuani-
jos“ rūmų salėje …“ : [kvietimas-programa] / L. 
vakarų s-gos Centro valdyba. – [Kaunas] : [Lietu-
vos vakarų s-ga], [1935]. – [2] p. ; 9 x 16 cm.

C2.
008:061.2(474.5)(06)

2064
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą da-

lyvauti L.K. moterų dr-jos Šeimininkių sekcijos 
Centro komiteto rengiamoje akademijoje, kuri 
įvyks š. m. balandžio mėn. 7 d. (trečiadienį) 18 
val. Ateitininkų salėje …“ : [kvietimas-progra-
ma] / Šeimininkių sekcijos Centro komitetas. – 
[Kaunas] : [Lietuvių katalikių moterų d-jos Šeimi-
ninkių sekc.], [1937]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Akademijos programa ….

C1.
27-78-055.2(474.5)

2065
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 

dalyvauti L.K.J. „pavasario“ vyrų ir mergaičių 
sąjungų federacijos vyriausiojo vado dr. Juozo 
Leimono dešimties metų vadovavimo sukakties 
minėjime-subuvime …“ : [kvietimas] / rengimo 
komitetas. – [Kaunas] : [lietuvių katalikų jaunimo 
f-ja „pavasaris“], [1939]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C279.
329.78:061.7(474.5)

2066
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 

dalyvauti Mažeikių ir Kuršėnų rajonų vyrų pava-
sarininkų kongrese …“ : [kvietimas-programa] / 
Kongreso rengimo komitetas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1937]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

C279.
329.78(474.5)(06)

2067
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą da-

lyvauti mūsų dukters Bronės su mokyt. pranu Kur-

linkumi sutuoktuvėse, kurios įvyks š. m. rugpiūčio 
mėn. 12 d. 19 val. Biržų R.-katalikų bažnyčioje.“ : 
[kvietimas] / Emilija ir Jonas Vaitaičiai. – Barta-
siškis [Biržų a.] : [s.n.], 1939, liep. 24. – [3] p. : 
vinj. ; 10 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kvietimas.

C279.
392(474.5)

2068
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą da-

lyvauti pirmojo pasaulio lietuvių kongreso proga, 
V.D.U. lietuviškosios studentijos […] ruošiamame 
su užsienio lietuviais studentais susiartinime …“ : 
[kvietimas-programa] / Vykd. komitetas. – [Kau-
nas] : [Vytauto Didžiojo univ. Lietuvių studentų 
organizacijų s-ga], [1935]. – [3] p. ; 8 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: V.D.U. Liet. stud. organizacijų s-ga.

C1.
325.2(100)(=172)(06)

 378.18(474.5)
2069

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą daly-
vauti studentų medikų korporacijos „Ąžuolas“ kon-
certe-baliuje š. m. lapkričio m. 14 d. „Metropolio“ 
salėse …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. studentų medikų korp. 
„Ąžuolas“], [1931–1940]. – [3] p. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Korp! „Ąžuolas“. – p. [2] užrašas: 
programoje ….

C1.
378.18(474.5)

2070
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą da-

lyvauti š. m. rugsėjo mėn. 5 dieną Tautiškojo dar-
bo talkos salone rengiamoje Tautos dienoje …“ : 
[kvietimas-programa] / dienai rengti komitetas. – 
[S.l.] : [s.n.], [1934] (Zarasuose : E. Rozeno sp.). – 
[2] p. ; 10 x 17 cm.

C2.
323.215(474.5)

 394.4(474.5)
2071

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 
dalyvauti Tėvynės sąjungos suvažiavime, kuris 
įvyks Vilniuje 1940 m. sausio mėn. 4 d. prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų salėje …“ : [kvietimas-
programa] / Tėvynės sąjungos steigėjų komite-
tas. – [Vilnius] : [Tėvynės s-gos steigėjų k-tas], 
[1940]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

C1; C101.
329.71(474.5)(06)
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2072
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 

dalyvauti Žemaičių studentų Simono Daukanto 
 d-jos tradicinėj arbatėlėj š. m. spalio mėn. 29 dien. 
Zitiečių valgykloje …“ : [kvietimas] / draugijos 
valdyba. – [Kaunas] : [Žemaičių studentų Simono 
Daukanto d-ja], [1929–1938]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
378.18(474.5)

2073
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą į 

T.T. jėzuitų gimnazijos VII-os klasės rengiamą 
akademiją, kuri įvyks 1936 m. spalių 22 die-
ną …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : [Kau-
no jėzuitų gimn.], [1936]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
373.5(474.5)

2074
Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą (os) 

atsilankyti į Biržų Šaulių moterų būrio rengiamą 
vakarą …“ : [kvietimas] / Biržų šaulių moterų bū-
rys. – Biržai : [Lietuvos šaulių s-gos Biržų šaulių 
moterų būrys], 1939, bal. 5. – [1] p. ; 12 x 15 cm.

C279.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
2075

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą (su 
šeima) atsilankyti į Marijampolės skautų tunto š. 
m. vasario mėn. 12 d. Valstybinės Rygiškių Jono 
berniukų gimnazijos salėje rengiamą šeimyninį 
vakarą …“ : [kvietimas] / tunto vadija. – [Mari-
jampolė] : [Marijampolės skautų tuntas], [1918–
1940]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

Šūkis: Dievui, Tėvynei ir Artimui.
C2.

329.78(474.5)
2076

Gerb. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 
1939 m. kovo mėn. 12 d. atsilankyti į Geidžiūnų 
bažnytinės tarybos rengiamą Šv. Barboros vaidi-
nimą …“ : [kvietimas] / Geidžiūnų bažnyčios ta-
ryba. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C279.
27-774(474.5)

2077
Gerb. p. … „Maloniai kviečiu atsilankyti š. 

m. kovo 30 d. 20 val. į Studentų bažnyčioj įvyks-
tantį religinės muzikos koncertą. programoj fr. 
Seitz’o oratorija „Kristaus kančia“ …“ : [kvieti-
mas] / prel. prof. B. Čėsnys Studentų bažnyčios 
rektorius. – [Kaunas] : [s.n.], [1938–1940]. – 
[1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
783

 78:061.7(474.5)

2078
Gerb. … „Maloniai kviečiu Tamstą (as) da-

lyvauti mano pirmosiose šventose Mišiose, kurias 
laikysiu 1934 m. … mėn. … d. Ylakių parapijos 
bažnyčioje …“ : [kunigo Antano Narkaus kvieti-
mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
272-722.5(474.5)

2079
Gerb. p. … „Maloniai kviečiu Tamstą atsi-

lankyti į plungės valst. gimnazijos I laidos abitu-
rientų išleistuvių vakarą […] 1929 m. birželio m. 
28 d. …“ : [kvietimas] / p.V.G. I laidos abiturien-
tė (-as). – [plungė] : [plungės valstybinė gimn.], 
[1929]. – [1] p. : vinj. ; 7 x 12 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

373.5(474.5)
2080

Gerb. p. … „Maloniai pranešame, kad š. m. 
gruodžio mėn. 27 dieną 18 val. Šv. Mikalojaus 
bažnyčioje Vilniuje bus mūsų dukters Konstanci-
jos su p. Antanu Juknevičium jungtuvės …“ : [pra-
nešimas apie vestuves] / Konstantinas ir Zuzana 
Stašiai. – Vilnius : [s.n.], 1932, gruodis. – [1] p. ; 
11 x 17 cm.

C2; C101.
793.2(474.5)

2081
Gerb. p. … „Maloniai prašau Tamstą atsilan-

kyti į meno keramikos dirbinių parodos atidarymą, 
kuris įvyks Marijampolėje …“ : [kvietimas] / … 
Vytautas Braždžius. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
738(474.5)(064)

2082
Gerb. p. … „Maloniai prašome atsilankyti į 

Lietuvos moterų tarybos dešimties metų sukakties 
minėjimą 1940 m. vasario mėn. 11 d. …“ : [kvie-
timas-programa] / Organizacinis minėjimui ruošti 
komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos moterų taryba], 
[1940]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
396(474.5)

2083
Gerb. p. … „Maloniai prašome atsilankyti į 

Lietuvos moterų tarybos dešimties metų sukakties 
minėjimo proga ruošiamą 1940 m. vasario 11 d. 17 
val. Karininkų ramovės salėje Vilniečių meninin-
kių meno ir literatūros vakarą …“ : [kvietimas] / 
Organizacinis minėjimui ruošti komitetas. – [Kau-
nas] : [Lietuvos moterų taryba], [1940]. – [1] p. ; 
10 x 16 cm.

C1.
396(474.5)
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2084
Gerb. p. … „Maloniai prašome pagerbti savo 

atsilankymu Joniškio gimnazijos įkūrimą, pra-
džios mokyklos ir Elektros stoties pašventinimą 
1936 m. rugsėjo mėn. 20 d. Jonišky …“ : [kvie-
timas-programa] / Joniškio iškilmių komitetas. – 
[Joniškis] : [s.n.], [1936]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kvietimas.

C1.
394.481(474.5)

2085
Gerb. p. … „Marijampolės klubo „Sudavia“ 

seniūnų taryba turi garbės kviesti Tamstą su po-
nia atsilankyti į rengiamą klubo patalpose 1939 
Naujų Metų sutikimą …“ : [kvietimas] / Seniūnų 
taryba. – [Marijampolė] : [klubas „Sudavija“], 
[1938]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
008:061.2(474.5)

 793.2
2086

Gerb. p. … „Marijampolės miesto Socialės 
apsaugos komisija, „Žiburio“ d-jos valdyba ir 
organizacijos […] maloniai prašo gerb. Tamstą 
atsilankyti į susirinkimą miesto savivaldybės sa-
lėje …“ : [kvietimas į susirinkimą, skirtą aptarti 
skurstančiųjų padėtį]. – [Marijampolė] : [s.n.], 
1935, saus. 19. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
364.4(474.5)(06)

2087
Gerb. p. … „Marijampolės šaulės kviečia 

Tamstą su šeima į rengiamą š. m. vasario mėn. 26 d. 
„Sudavijos“ patalpose tautiškų rūbų propogandos 
vakarą …“ : [kvietimas] / rengėjos. – [Marijampo-
lė] : [s.n.], [1938]. – [4] p. : iliustr. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: 1918 1938.

C2.
329.71:061.7(474.5)

2088
Gerb. p. … „Moterų seklyčios valdyba, drau-

ge su L. moterų taryba, kviečia Tamstą į visuotinį 
penkmetinį Lietuvos moterų tarybos narių susirin-
kimą, kuris įvyks š/m. gegužės mėn. 12 d. …“ : 
[kvietimas] / L.M.T. seklyčios valdyba. – Kaunas : 
[Lietuvos moterų taryba], 1934, geg. 2. – [1] p. ; 
21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)
2089

Gerb. p. … „Nuolankiai kviečiame atsilanky-
ti mūsų 20 metų sukaktuvių šventėje, kuri įvyks 

š. m. lapkričio mėn. 13 dieną 14 valandą „Vik-
torijos“ viešbutyje Klaipėdoje …“ : [kvietimas-]
programa / „Santara“ Mažosios Lietuvos jaunųjų 
draugijų atstovybė. – [Klaipėda] : [„Santara“ lie-
tuvių jaunimo d-jų s-ga], [1932] (Klaipėda : spau-
da „Lituanios“). – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
371.8(474.5)

2090
Gerb. p. … „Nuolankiai kviečiame Tams-

tą (as) atsilankyti į L.K.M. d-jos Kalvarijos skr. 
viešą vakarą, įvykstantį 1934 m. rugpiūčio mėn. 
15 d. …“ : [kvietimas-programa] / L.K.M. dr-jos 
Kalvarijos skr. valdyba. – [Kalvarija, Marijampo-
lės a.] : [Lietuvių katalikių moterų Kalvarijos sk.], 
[1934]. – [2] p. ; 7 x 13 cm.

C279.
27-78-055.2(474.5)

394.4(474.5)
2091

Gerb. p. … „Nuolankiai kviečiame Tamstą 
atsilankyti į V.V. s-gos Švietimo m-jos tarnauto-
jų skyriaus rengiamą šeimyninį koncertą-vakarą, 
kuris įvyks 1933 m. vasario 19 d. Ateitininkų sa-
lėjė …“ : [kvietimas-programa] / valdyba. – [Kau-
nas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Švietimo m-jos 
tarnautojų sk.], [1933]. – [3] p. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Už Aušros vartus, Gedimino pilį, Vy-
tauto grabą!.

C2.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
2092

Gerb. p. … „Nuoširdžiai kviečiame atsilankyti 
į Žemaičių stud. Simano Daukanto d-jos šeimyninį 
koncertą-balių š. m. balandžio mėn. 30 dieną …“ : 
[kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : [Žemaičių 
studentų Simono Daukanto d-ja], [1929–1938]. – 
[2] p. : iliustr. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Žemaičių studentų Si-
mano Daukanto draugija.

C2.
378.18(474.5)

2093
Gerb. p. … „Nuoširdžiai kviečiame atsi-

lankyti į Žemaičių stud. Simono Daukanto d-jos 
šeimyninį koncertą-balių š. m. balandžio mėn. 18 
dieną …“ : [kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : [Že-
maičių studentų Simono Daukanto d-ja], [1931]. – 
[2] p. : iliustr. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Žemaičių studentų Si-
mono Daukanto draugija.

C2.
378.18(474.5)
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2094
Gerb. p. … „Nuoširdžiai kviečiame atsilan-

kyti į Žemaičių studentų Simano Daukanto d-jos 
metinės šventės proga ruošiamą arbatėlę š. m. lap-
kričio mėn. 23 dieną, „Romos“ valgykloje …“ : 
[kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : [Žemaičių stu-
dentų Simono Daukanto d-ja], [1930]. – [1] p. ; 
8 x 14 cm.

C2.
378.18(474.5)

2095
Gerb. p. … „Nuoširdžiai kviečiame atsilan-

kyti į Žemaičių studentų Simono Daukanto d-jos 
metinės šventės proga ruošiamą arbatėlę š. m. 
lapkričio mėn. 22 dieną, (sekmadienį) „Romos“ 
valgykloje …“ : [kvietimas] / valdyba. – [Kau-
nas] : [Žemaičių studentų Simono Daukanto d-ja], 
[1931]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Žemaičių studentų Si-
mono Daukanto draugija.

C2.
378.18(474.5)

2096
Gerb. p. … „pagerbdami mūsų giminaičio 

dr. Jono Staugaičio 70 metų sukaktuves, nuošir-
džiai prašome aplankyti mūsų namus š. m. gegu-
žės 21 d. …“ : [kvietimas] / Agnietė ir Vytautas 
Steponaičiai. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 
10 x 15 cm.

C1.
61(474.5)(092)

2097
Gerb. p. … „panevėžio rajono skautų tuntas 

1932 m. sausio mėn. 24 d. 19 val. (7 v. v.) Valsty-
binės gimnazijos salėje rengia vakarą-balių …“ / 
tunto štabas. – [panevėžys] : [Lietuvos skautų 
 s-gos panevėžio r. tuntas], [1932]. – [2] p. : iliustr..

C121.
329.78(474.5)

 394.4(474.5)
2098

Gerb. p. … „pašto, telegrafo ir telefono tar-
nautojų Vilniui vaduoti sąjungos Kauno skyriaus 
nariai maloniai kviečia Tamstą į rengiamą šių 
metų spalių mėn. 1 d. Ateitininkų rūmų salėje 
[…] grandiozinį pirmą Vilniaus karnavalą-kau-
kių balių …“ : [kvietimas-programa] / rengėjai. – 
[Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Kaunos sk.], 
[1931]. – [3] p. ; 9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst antr.. – 
p. [1] iliustr. ir užrašas: pavergtam Vilniui.

C2.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)

2099
Gerb. p. … „pranešama, jog š. m. gegužės 

mėn. 12 d. (ketvirtadienį) 17 val. policijos salėje 
[…] yra kviečiamas būsimųjų akcinės bendrovės 
„Nuosavybė“ akcininkų susirinkimas …“ : [kvie-
timas] / komitetas. – Kaunas : [b-vė „Nuosavy-
bė“], 1938, geg. 6. – [1] p. ; 17 x 22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

658.8(474.5)(06)
2100

Gerb. p. … „Radiofono programa kas kartas 
labaiu [i.e. labiau] apima gyvąją, kūrybiškąją mūsų 
gyvenimo dalį …“ : [prašoma radiofono bendra-
darbių atsiųsti programų planus ateinantiems me-
tams]. – Kaunas : [Valstybės radiofonas], 1935, 
geg. 2. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika Švietimo mi-
nisterija Valstybės radiofonas. – Išsp. daugin. prie-
taisu.

C2.
371.6(474.5)

2101
Gerb. p. … „S.D. moksleivijai remti fondas 

š. m. lapkričio mėn. 5, 6 ir 7 d. Laisvės al. 48 Nr. 
rengia didelę, gausią loteriją …“ : [kvietimas] / 
S.D.M.R. fondo valdyba. – [Kaunas] : [Social-
demokratinei moksleivijai remti fondas], [1925–
1939]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
329:364.4(474.5)

2102
Gerb. p. … „Santaros centro vadovybė ma-

loniai kviečia Tamstą atsilankyti į Santaros sky-
rių atstovų suvažiavimo iškilmingą posėdį, kuris 
įvyks 1937 m. gruodžio mėn. 5 d. 13 val. Klaipė-
doje, Miesto teatre …“. – [S.l.] : [s.n.], [1937]. – 
[2] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kvietimas.

C2.
008:061.2(474.5)(06)

2103
Gerb. p. … „Sąryšy su žiemos pagalbos akci-

ja, pr. metų gruodžio mėn. yra organizuotas Mari-
jampolės mieste Žiemos pagalbos komitetas …“ : 
[raginama aukoti Žiemos pagalbos komitetui] / 
Marijampolės žiem. pagalbos komitetas. – [Mari-
jampolė] : [Marijampolės žiemos pagalbos k-tas], 
1938, saus. 28. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

364.044.64(474.5)
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2104
Gerb. p. … „Studenčių skaučių dr-vė ma-

loniai kviečia Tamstą atsilankyti į rengiamą šių 
metų vasario mėn. 10 dieną Lietuvos karininkų 
ramovės salėse savo tradicinį koncertą-balių …“ : 
[kvietimas] / dr-vės valdyba. – [Kaunas] : [Vytau-
to Didžiojo univ. Studenčių skaučių draugovė], 
[1930–1939]. – [3] p. : vinj. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: Vytauto Didžiojo universiteto 
Studenčių skaučių draugovė.

C1.
378.18(474.5)

2105
Gerb. p. … „Studenčių skaučių dr-vė malo-

niai kviečia Tamstą atsilankyti į šių metų vasario 
23 dieną Lietuvos karininkų ramovės salėse savo 
tradicinį koncertą-balių …“ : [kvietimas] / dr-vės 
valdyba. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. Stu-
denčių skaučių draugovė], [1930–1939]. – [3] p. ; 
8 x 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vytauto Didžiojo universiteto studen-
čių skaučių draugovė.

C1.
378.18(474.5)

2106
Gerb. p. … „Studenčių tautininkių „filiae 

Lithuaniae“ korporacija maloniai kviečia Tams-
tą atsilankyti 1930 m. vasario 1 d. į Korporacijos 
tradicinį koncertą-balių …“ : [kvietimas] / „filiae 
Lithuaniae“ korporacijos valdyba. – [Kaunas] : 
[„filiae Lithuaniae“ korp.], [1930]. – [1] p. ; 8 x 
14 cm.

C2.
378.18(474.5)

2107
Gerb. p. … „Š. m. rugpiūčio mėn. 6 d. Bir-

žuose įvyks mudviejų sutuoktuvės …“ : [praneši-
mas apie vestuves] / Marė Kregždaitė, Aulių km. ; 
Algirdas palšis, Jakubiškių km.. – [Biržai] : [s.n.], 
1939, liep. 23. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C279.
793.2(474.5)

2108
Gerb. p. … „Šiauliškių jaunųjų literatų ko-

legija maloniai kviečia Tamstą su šeima į rengia-
mą piliečių klube 1930 – V.D. – m. gegužės m. 29 
(Šeštinėse) Savybės literatūros vakarą-balių …“ : 
[kvietimas] / … rengėjai. – [S.l.] : [s.n.], [1930]. – 
[1] p. : vinj. ; 10 x 15 cm.

V.D.: Vytautas Didysis.
C2.

821.172:061
 394.4(474.5)

2109
Gerb. p. … „Šiaulių kraštotyros dr-jos „Auš-

ros“ muziejus savo istorinio ir visuomeninio 
bendravimo skyriuje žemaičių rašytojams-vei-
kėjams pagerbti organizuoja tam tikrus skyrelius 
(kampus), kuriuose rastų vietos visa, kas juos lie-
čia …“ : [prašymas muziejui siųsti medžiagą nu-
matytiems skyreliams]. – Šiauliai : [Šiaulių kraš-
totyros d-ja], 1927, [vas. 1]. – [2] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Šiaulių kraštotyros draugija. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
069.41(474.5)

2110
Gerb. p. … „Šiuo kviečiame Tamstą į vaka-

rą, kurį ruošiame a. a. Maironiui paminėti 1932-
X-23 d. savo gimnazijos salėj …“ : [kvietimas] / 
V.D.G. mokiniai. – [Vilnius] : [Vytauto Didžiojo 
gimn.], [1932]. – [1] p. ; 6 x 11 cm.

C2.
371.8(474.5)

2111
Gerb. p. … „Šiuo kviečiu Tamstą pagerbti savo 

atsilankymu Vytauto Didžiojo karininkų kursų šefo 
paminklo atidengimo iškilmes šiais metais rugsėjo 
mėn. 7 dieną 17 val. A. panemunėje“ : [kvietimas į 
paminklo Vytautui Didžiajam atidengimą]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
725.945(474.5)

2112
Gerb. p. … „Šiuo pranešame Tamstai, kad 

š. m. kovo mėn. 1 d. 18 val. įvyks pieno lašo drau-
gijos narių visuotinas metinis susirinkimas „Var-
po“ b-vės salėje …“ : [kvietimas-darbotvarkė] / 
valdyba. – [Kaunas] : [„pieno lašo“ d-ja], [1931] 
(Kaunas : „Varpo“ sp.). – [2] p. ; 20 cm.

C101.
614.1:061(474.5)

2113
Gerb. p. … „Šiuo turiu garbę kviesti Tamstą 

atsilankyti š. m. rugsėjo m. 8 d. 20 val. į Vytauto Di-
džiojo karininkų kursų ramovėje ruošiamą Vytauto 
Didžiojo paminklo atidengimo ir artilerijos sky-
riaus IV laidos išleidimo balių …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
355.2:061.7(474.5)

2114
Gerb. p. … „Šiuomi kviečiame Tamstą at-

vykti į mūsų rengiamą Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties paminėjimą, kuris įvyks Šv. Mikalojaus 
salėje 1930-V-29 d. …“ : [kvietimas]. – [Vilnius] : 
[s.n.], [1930]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C2.
94(474.5)''1385/1569''

 394.4(474.5)
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2115
Gerb. p. … „Šiuomi Tamsta esi kviečiamas 

atsilankyti į finansų ministerijos tarnautojų ren-
giamą Lietuvos kliūbo salėse 1926 m. sausio mėn. 
31 dien. 19 val. 30 min. šeimyninį vakarą-ba-
lių …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1926]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
394.4(474.5)

2116
Gerb. p. … „Tamsta esi maloniai kviečiamas 

atsilankyti Jono Narkevičiaus vargonų muzikos 
koncerte, kuris įvyks 1940 m. birželio m. 20 d. 
Kaune, Įgulos bažnyčioje …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1940]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
786.6

 78:061.7(474.5)
2117

Gerb. p. … „Tamsta kviečiamas atsilankyti 
į Karo muziejaus naujojo būsto Vytauto Didžio-
jo muziejuje atidarymo iškilmes […] 1936 m., 
vasario mėn. 16 d. …“ : [kvietimas] / Karo mu-
ziejaus viršininkas. – [Kaunas] : [Karo muziejus], 
[1936]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
355:069(474.5)

 394.481(474.5)
2118

Gerb. p. … „Tikėdamiesi, kad Tamsta pri-
tariate VVS idėjai, turime garbės pasiūlyti įstoti 
į s-gą …“ / skyriaus komitetas. – [Kaunas] : [Vil-
niaus vadavimo s-gos Kauno m. Vytauto Didžiojo 
sk.], [1934]. – [3] p. ; 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: VVS Kauno m. Vytauto Didžiojo 
skyriui.

C2.
329.71(474.5)

2119
Gerb. p. … „1939 m. liepos mėn. 23 d. 

Obe liuose įvyks Kooperacijos šventė. Maloniai 
kviečiame Tamstą į šią šventę atsilankyti …“ : 
kvietimas[-programa] / šventei ruošti komitetas. – 
[Obeliai, Rokiškio a.] : [s.n.], [1939]. – [3] p. : 
vinj. ; 11 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kvietimas.

C279.
334.73(474.5)

2120
Gerb. p. … „Turime garbę kviesti į mūsų ta-

pybos darbų parodos atidarymą šeštadienį, š. m. 
28 dieną 13 valandą Lietuvių moterų klube …“ : 

[kvietimas į Aldonos ir Antano Kazanavičių darbų 
parodą]. – Kaunas : [s.n.], 1939, saus. 26. – [1] p. ; 
9 x 16 cm.

C2.
75(474.5)(064)

2121
Gerb. p. … „Turime garbę kviesti Tamstą at-

silankyti į dramos spektaklį, rengiamą š. m. rug-
piūčio m. 16 d. Valstybės teatre užsienių lietuvių 
kongreso proga …“ : [kvietimas] / DULR valdy-
ba. – [Kaunas] : [D-ja užsienio lietuviams remti], 
[1935]. – [1] p. ; 7 x 15 cm.

C1.
325.2(100)(=172)(063)

 792.2(474.5)
2122

Gerb. p. … „Turime garbę kviesti Tamstą 
atsilankyti į operos spektaklį, rengiamą Valstybės 
teatre š. m. rugpiūčio m. 17 d. Užsienių lietuvių 
kongreso proga …“ : [kvietimas] / DULR valdy-
ba. – [Kaunas] : [D-ja užsienio lietuviams remti], 
[1935]. – [1] p. ; 7 x 15 cm.

C1.
325.2(100)(=172)(063)

 782.1
2123

Gerb. p. … „Turime garbę kviesti Tamstą 
atsilankyti į Užsienių lietuvių menininkų koncer-
tą, rengiamą š. m. rugpiūčio 15 d. Valstybės tea-
tre …“ : [kvietimas] / DULR valdyba. – [Kaunas] : 
[D-ja užsienio lietuviams remti], [1935]. – [1] p. ; 
9 x 14 cm.

C1.
78:061.7(474.5)

2124
Gerb. p. … „Turime garbę kviesti Tamstą 

malonėti dalyvauti 1936 m. rugsėjo m. 6 d. VII-
tos šaulių rinktinės (47), Juodeikių šaulių būrio 
pastatyto Nepriklausomybės paminklo šventinimo 
iškilmėse …“ : [kvietimas-programa] / būrio va-
dovybė. – [Juodeikiai] : [Lietuvos šaulių s-gos VII 
Šiaulių rinktinės 47 Juodeikių būrys], [1936]. – 
[3] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
356.161:061(474.5)

 323.215(474.5)
2125

Gerb. p. … „Turime garbės kviesti Tamstą 
atsilankyti į Joniškio žemės ūkio ir pramonės par-
odos atidengimą šių metų rugsėjo mėn. 8 d. …“ : 
[kvietimas] / … parodos komitetas. – [Joniškis] : 
[s.n.], [1929]. – [3] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
63:061.4(474.5)
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2126
Gerb. p. … „Turime garbės kviesti Tamstą 

dalyvauti ateitininkų 25 m. jubiliejiniame kon-
grese, kuris įvyksta š. m. liepos mėn. 20–21 d. d. 
Telšiuose …“ : [kvietimas-programa] / Ateitinin-
kų 25 m. jubiliejui rengti komitetas. – [Telšiai] : 
[Ateitininkų 25 m. jubiliejui rengti k-tas], 1935. – 
[2] p. ; 13 x 18 cm.

C279.
329.78(474.5)(06)

2127
Gerb. p. … „Turime garbės kviesti Tamstą 

dalyvauti 40-to plūkio šaulių būrio 3-jų metų (nuo 
būrio įkūrimo) sukaktuvių šventėje, kuri minima 
1933 m. kovo mėn. 19 d. …“ : [kvietimas] / bū-
rio valdyba. – [plukiai, panevėžio a.] : [Lietuvos 
šaulių s-gos XII panevėžio rinktinės 40 plukių bū-
rys], [1933]. – [3] p. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] užrašas: Garbės bilietas.

C102.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
2128

Gerb. p. … „turime garbės pranešti, kad pir-
madienį, 1935 m. gruodžio m. 9 d. Valstybės tea-
tre įvyks iškilmingas operos „Carmen“ spektaklis 
Valstybės operos solistės Vincės Jonuškaitės sce-
nos darbo dešimtmečio sukakčiai paminėti …“ / 
sukakčiai paminėti komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1935]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
784

 78:061.7(474.5)
2129

Gerb. p. … „Turiu garbę kviesti į religinės 
muzikos koncertą, rengiamą metinės kariuomenės 
šventės išvakarėse žuvusiems Lietuvos kariams 
pagerbti. Koncertas įvyks XI.22 d. …“ : [kvieti-
mas-programa] / Vilniaus rinktinės vadas. – Vil-
nius : [s.n.], 1939, lapkr. 22. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: 1918 XI 23 1939.

C2; C3.
272-535

 78:061.7(474.5)
2130

Gerb. p. … „Turiu garbę kviesti Tamstą da-
lyvauti metinėje kariuomenės šventėje XI.23 …“ : 
[kvietimas-programa] / Vilniaus rinktinės vadas. – 
Vilnius : [s.n.], 1939, lapkr. 23. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: 1918 XI 23 1939.

C3.
355.16(474.5)

2131
Gerb. p. … „Turiu garbės kviesti Tamstą atsi-

lankyti į Valstybės teatro Vaidybos studijos III-čio 
kurso moksleivių rodomąjį vaidinimą, kuris įvyks 
1929 m. balandžio mėn. 15 d. Valstybės teat-
re …“ : [kvietimas-programa] / Vaidybos studijos 
direktorius. – [Kaunas] : [Valstybės teatro Vaidy-
bos studija], [1929] (Kaunas : sp. „Grafika“). – 
[3] p. : iliustr. ; 11 x 19 cm.

C160.
792.2(474.5)

2132
Gerb. p. … „Užsienių reikalų ministerija turi 

garbės pranešti, kad Tautos šventės iškilmių dieną 
(gegužės mėn. 15 d.) Tamstai bus rezervuotos vie-
tos …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1924]. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
791.66(474.5)

2133
Gerb. p. … „V.D. universiteto liet. studen-

tų korporacija „fraternitas Baltiensis“ maloniai 
kviečia Tamstą dalyvauti mūsų 5 metų sukakties 
minėjime ir ponios Smetonienės globojamoj ar-
batėlėj …“ : [kvietimas-programa] / fraternitas 
Baltiensis. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. 
lietuvių studentų korp. „fraternitas Baltiensis“], 
[1939]. – [3] p. ; 8 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal. p. [2] prieštekst antr.. – 
p. [1] užrašas: 1934–5–1939 Korp! fraternitas Bal-
tiensis.

C2.
378.18(474.5)

2134
Gerb. p. … „V.D. universiteto Studentų at-

stovybė turi garbę kviesti Tamstą atsilankyti į XVI 
SELL konferencijos tradicinį balių, kuris įvyks š. 
m. gegužės 19 dieną Lietuvos karininkų ramovės 
patalpose …“ : [kvietimas] / V.D. u-to Studentų 
atstovybė. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. 
Studentų atstovybė], [1939]. – [3] p. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
Gretut. antr. ir tekstas vok., liet.. – p. [1] užrašas: 
SELL Kaunas. – SELL: Suomija Estija Latvija Lie-
tuva.

C1.
378.18(474.5)

2135
Gerb. p. … „V.D. universiteto Studentų at-

stovybė turi garbę kviesti Tamstą dalyvauti XVI 
SELL (Suomija, Estija, Latvija, Lietuva) studen-
tų konferencijos iškilmingame atidaryme, kuris 
įvyks š. m. gegužės mėn. 18 d. 18 val. Lietuvos 
karininkų ramovės salėje …“ : [kvietimas] / V.D. 
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u-to Studentų atstovybė. – [Kaunas] : [Vytauto Di-
džiojo univ. Studentų atstovybė], [1939]. – [1] p. ; 
10 x 16 cm.

C1.
378.18(474.5)

2136
Gerb. p. … „V.D. u-to studenčių šaulių korp! 

„Živilė“ maloniai prašo Tamstą atsilankyti š. m. 
gegužės mėn. 30 d. į savo metinę ir vėliavos įtei-
kimo šventę …“ : [kvietimas-programa] / korp! 
„Živilė“. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. 
studenčių šaulių korp. „Živilė“], [1930–1940]. – 
[1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
356.161:061(474.5)

 378.18(474.5)
2137

Gerb. p. … „V.D. u-to studentės živilietės 
maloniai kviečia Tamstą atsilankyti š. m. gegužės 
24 d. į savo 5-rių metų sukakties minėjimą …“ : 
[kvietimas-programa] / „Živilės“ valdyba. – 
[Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studenčių šau-
lių korp. „Živilė“], [1936]. – [3] p. : iliustr. ; 9 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2.
356.161:061(474.5)

 378.18(474.5)
2138

Gerb. p. … „V.D.U. studentų atstovybė ma-
loniai kviečia Tamstą atsilankyti į fondo studen-
tams šelpti ponios G. Musteikienės ir pono Švie-
timo ministro K. Jokanto globojamą pavasario 
koncertą-balių, kuris įvyks š. m. balandžio mėn. 
13 d. Lietuvos karininkų ramovės patalpose …“ : 
[kvietimas-programa] / V.D.U. studentų atstovy-
bė. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studentų 
atstovybė], [1940]. – [2] p. ; 10 x 17 cm.

C1.
364.4:061.7(474.5)

2139
Gerb. p. … „Vilniaus ir Kauno miestų pra-

džios mokyklų mokytojai ir mokiniai nuoširdžiai 
kviečia Tamstą atsilankyti į jų rengiamą sporto 
ir dainų šventę š. m. birželio mėn. 11 d. Vilniu-
je „pyramont“ aikštyne …“ : [kvietimas-progra-
ma] / šventei rengti komisija. – [Vilnius] : [s.n.], 
[1940]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
371.8(474.5)

2140
Gerb. p. … „Vilniui vaduoti sąjungos Kauno 

Vytauto Didžiojo skyrius maloniai kviečia Tamstą 

atsilankyti į Vilniaus koncertą, kuris įvyks 1932 m. 
kovo mėn. 13 d. Kaune …“ : [kvietimas-progra-
ma] / skyriaus komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus va-
davimo s-gos Kauno Vytauto Dižiojo sk.], [1932]. – 
[4] p. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Lietuvi! Atmink, kad 1920.X.9. len-
kai pagrobė tavo sostinę!“ ir „1932 m. III. 13 d.“.

C17.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
2141

Gerb. p. … „Vyt. Didž. universiteto žemai-
čių studentų korporacija „Samogitia“ nuoširdžiai 
kviečia Tamstą apsilankyti į 1931 m. sausio 4 die-
ną 19 val. „Victoria“ viešbučio salėje, Klaipėdoj, 
korporacijos rengiamą tradicinį jaunimėlį …“ : 
[kvietimas-programa] / valdyba. – [Kaunas] : [Vy-
tauto Didžiojo univ. žemaičių studentų korp. „Sa-
mogitia“], [1931]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
378.18(474.5)

2142
Gerb. p. … „Vytauto Didžiojo universiteto 

Studentų ateitininkų sąjungos choras turi garbės 
kviesti Tamstą į jo ruošiamą […] religinį koncer-
tą …“ : [kvietimas] / V.D. un-to stud. at-kų s-gos 
choras. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. Stu-
dentų ateitininkų s-gos choras], [1930–1940]. – 
[1] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
 378.18(474.5)
2143

Gerb. p. … „Žemės ūkio akademijos studen-
tų ateitininkų draugovė maloniai kviečia Tamstą 
atsilankyti į rengiamą šeimyninį koncertą, kuris 
įvyks š. m. lapkričio mėn. 5 d. Akademijos rū-
muose …“ : [kvietimas] / draugovės valdyba. – 
[Kaunas] : [Lietuvos žemės ūkio akad. studentų 
ateitininkų draugovė], [1924–1940]. – [1] p. ; 8 x 
14 cm.

C1.
378.18(474.5)

2144
Gerb. p. … Gerbiamas Tamsta! „Gyvename 

ypatingus mūsų kraštui laikus …“ : [prašoma at-
sakyti į pateiktus klausimus] / „Lietuvos žinių“ 
redakcija. – [Kaunas] : [„Lietuvos žinių“ red.], 
1930. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

070(474.5)
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2145
Gerb. p. … gyv … Kvietimas. „Maloniai kvie-

čiame Tamstą atsilankyti į Grumšlių apylinkės tauti-
ninkų, Grumšlių šaulių būrio, Smilgių jaunalietuvių 
ir Smilgių JūR rengiamą Tautinę dieną …“ : [kvie-
timas] / rengėjai. – Grumšliai, [Biržų a.] : [s.n.], 
[1939]. – [1] p. ; 10 x 13 cm.

JūR.: Jaunųjų ūkininkų ratelis.
C279.

329.78(474.5)
 394.4(474.5)
2146

Gerb. p. … gyv. … Kvietimas. „Šiuomi nuo-
lankiai prašome Jus atsilankyti į mūsų rengiamą 
5-ių metų šventę …“ / Smilgių savanorių ugniage-
sių draugijos valdyba. – Smilgiai [panevėžio a.] : 
[Smilgių savanorių ugniagesių d-ja], [1939]. – 
[1] p. ; 11 x 13 cm.

C279.
614.842.83(474.5)

394.4(474.5)
2147

Gerb. p. … Kvietimas. „Maloniai kviečiame 
Tamstą atsilankyti į L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ 
s-gos Biržų rajono vadovybės 1939 m. lapkričio 
mėn. 25 d. 19 val., Biržų šaulių kuopos (p. Vasi-
liausko) salėje, rengiamą viešą vakarą …“ / rajono 
vadovybė. – [Biržai] : [lietuvių tautinės jaunuome-
nės s-gos „Jaunoji Lietuva“ Biržų sk.], [1939]. – 
[1] p. ; 9 x 13 cm.

C279.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
2148

Gerb. p. … Kvietimas. „Maloniai kviečiame 
Tamstą atsilankyti į rengiamą „Aušros“ mokyklos 
salėje 1939 m. gruodžio mėn. 31 d. Naujų Metų 
sutikimą …“ : [kvietimas] / Biržų šaulių teatro ta-
ryba. – [Biržai] : [Biržų šaulių teatras], [1939]. – 
[1] p. ; 9 x 15 cm.

C279.
793.2(474.5)

 394.4(474.5)
2149

Gerb. p. … Kvietimas. „Maloniai kviečiame 
Tamstą atsilankyti į Stud. teisininkų ir ekonomis-
tų d-jos rengiamą tradicinį koncertą-balių, kuris 
įvyks 1933 m. vasario mėn. 4 d. …“ : [kvietimas-
programa] / dr-jos valdyba. – [Kaunas] : [Studentų 
teisininkų ir ekonomistų d-ja], [1933]. – [2] p. ; 
9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst antr.. – 
p. [1] užrašas: programa. programą išpildys Vals-
tybės operos solistai ….

C2.
378.18(474.5)

2150
Gerb. p. Kvietimas. „Šiandien, t. y. š./m. spa-

lių mėn. 28 d. 19 /7/ val. Tamsta esi kviečiama 
atvykti į vienuolyno raštinę, kur bus L.K.J. „pa-
vasario“ federacijos Kretingos rajono valdybos 
labai svarbus posėdis …“. – Kretinga : [lietuvių 
katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Kretingos r.], 
1939. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Dievui ir Tė-
vynei!.

C2.
329.78(474.5)(06)

2151
Gerb. p. pakvietimas. „Maloniai kviečiame 

Tamstą atsilankyti į Lietuvišką vakarą, kuris įvyks-
ta š. m. spalių mėn. 11 d. …“ : [kvietimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [apie 1932]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
394.4(474.5)

2152
Gerb. p. mokyklos vedėjui, pp. mokytojams. 

Lietuvos mokytojai, ugdykite tautoje jūreivišką 
dvasią! „Jūra yra nepamainomas tautos auklėjimo 
ir tvirtėjimo faktorius, įgalinąs neturtingas tautas 
tapti turtingomis, priklausomas tapti savarankiš-
komis, atsilikusias – kultūringomis …“. – Klaipė-
da : [Lietuvos jūrininkų s-ga], 1936, geg. 25 (Klai-
pėda : spaudė „Lituania“). – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Lietuvos jūrininkų sąjunga Klai-
pėdoje Žiemos uostas 8 Nr..

C279.
656.61:061.2(474.5)

2153
Gerb. p. p. mokytojų dėmesiui. Gimnazijoms 

ir vidurinėms mokykloms vadovėliai : [vadovėlių 
reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [2] p. ; 28 cm.

C2.
655.5(075)(474.5)(085.8)

2154
Gerb. p. p. šeimininkes ir vasarotojai! „Vasa-

ros sezonui atėjus ir susisiekimui susitvarkius Mer-
galaukio dvaro pieninėje […] galima gauti šviežią, 
sveiką, švarų, geriausios rūšies ir pigiomis kaino-
mis pieną ir jo produktus …“ : [skelbimas] / … sa-
vininkas. – [Alytus] : [s.n.], [1927–1929] (Alytuj : 
Bokšickio ir Reitborto sp.). – [1] p. ; 24 x 31 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

637.1(474.5)(085.8)
2155

Gerb. pil. „Šiuomi pranešama, jog Lietuvos 
atstovybė Amerikoje per savo New Yorko „ofisą“ 
prigelbsti gyvenantiems Amerikoje lietuviams 
piliečiams, parsiuntime Lietuvon pinigų jų gimi-
nėms …“. – [Niujorkas] : [s.n.], [1920–1922]. – 
[1] p. ; 34 cm.
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prieš antr.: Representative of Lithuania 370 
Seventh Avenne, New York City. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
325.2(73)(=172)

2156
Gerb. p-nui … „Šiauliškių studentų draugija 

kviečia Tamstą su pažįstamais atsilankyti ruošia-
mon paskaiton tema: „Klaipėdos krašto politinė ir 
kultūrinė lietuvių būklė“, kurią skaitys Klaipėdos 
seimelio vice-prez. p. Borchertas ir referendaras 
p. purvinas. paskaita įvyks 30 lapkričio š. m. (t. y. 
sekmadieny) 3 v. p. p. Mergaičių gimnazijos sa-
lėj …“ / Studentų d-jos valdyba. – [Šiauliai] : [Stu-
dentų d-ja], [1939]. – [1] p. : vinj. ; 11 x 15 cm.

C2.
371.8(474.5)

 374.7(474.5)
2157

Gerb. p-nui … Kvietimas. „Maloniai kviečia-
me Tamstą š/m sausio mėn. 28 d. 7 val. 30 minu-
čių atsilankyti į katalikiškųjų organizacijų bendrą 
posėdį …“. – [S.l.] : [s.n.], [1929–1936]. – [1] p. ; 
17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Viskas, Dievo 
garbei!.

C2.
27-78(474.5)(06)

2158
Gerb. pon. … „Latvijos nepriklausomybės 

penkių metų sukaktuvių iškilmėse Latvijos atsto-
vas ir madame Seya maloniai prašo Tamstą pa-
gerbti juos savo atsilankymu atstovybėje, sekma-
dienį lapkričio 18 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1923]. – [1] p. ; 12 x 14 cm.

C2.
394.1(474.5)

 323.215(474.3)
2159

Gerb. pon. … „Maloniai kviečiame atsilan-
kyti į XIV rinktinės Marijampolės šaulių choro 
š. m. lapkričio mėn. 26 d. Sudavijos klubo svetai-
nėje rengiamą pirmąjį koncertą-vakarą …“ : [kvie-
timas-programa] / choro taryba. – [Marijampolė] : 
[Lietuvos šaulių s-gos XIV Marijampolės rinkti-
nės choras], [1931–1938]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 78.087.68
 78:061.7(474.5)
2160

Gerb. pon. … „Maloniai kviečiame Tamstą 
atsilankyti į kino-filmos „Leninas 1918 metais“ 
demonstravimą uždarame seanse 1940 metais, va-
sario mėn. 9 dieną […] kino „forume“ …“ : [kvie-
timas] / Lietuvių draugijos SSSR tautų kultūrai 

pažinti valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių d-ja SSSR 
tautų kultūrai pažinti], [1940]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

SSSR: Sovietų Socialistinių Respublikų Są-
junga.

C1.
791.43-2(47+57)

2161
Gerb. pon. … „Maloniai kviečiame Tamstą 

atsilankyti į š. m. lapkričio 6 d. 17 val. Karinin-
kų ramovės rūmų „Trijų milžinų“ salėj draugijos 
nariams ir svečiams ryšium su SSSR valstybine 
švente rengiamą arbatėle …“ : [kvietimas] / Lie-
tuvių draugijos SSSR tautų kultūrai pažinti valdy-
ba. – [Kaunas] : [Lietuvių d-ja SSSR tautų kultūrai 
pažinti], [1938]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

SSSR: Sovietų Socialistinių Respublikų Są-
junga.

C2.
061.2(474.5:(47+57))

 394.1(474.5)
2162

Gerb. pon. … „Maloniai kviečiame Tamstą at-
silankyti į Vilniaus universiteto studentų šaulių būrio 
steigiamąjį susirinkimą, kuris įvyks š. m. balandžio 
mėn. 10 d. …“ : [kvietimas] / steigimo komisija. – 
[Vilnius] : [s.n.], [1940]. – [1] p. ; 11 x 15 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

356.161:061(474.5)
 378.18(474.5)
2163

Gerb. ponams aukštesniųjų ir vidurinių moky-
klų direktoriams bei pradžios mokyklų vedėjams. 
„Kol Vilnius ir visos užgrobtos žemės neatgautos, 
tol kova už Vilnių bus pirmaeilis mūsų tautos rei-
kalas ir rūpestis …“ : [kviečiama prisijungti prie 
Vilniaus geležinio fondo veiklos]. – Kaunas : [Vil-
niaus geležinis fondas], 1935, kovo 28. – [1] p. ; 
34 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komitetas.
C2; C279.

329.71(474.5)
2164

Gerb. ponui … „L.Š. s-gos VII rinktinės 
Šiaulių miesto I būrys ir rėmėjų būrys maloniai 
kviečia Tamstą atsilankyti į rengiamą 1930-Vytau-
to Didžiojo-metais, balandžio mėnesio 26 dieną, 
mergaičių gimnazijos salėje didelį šaulių vakarą-
balių …“ : [kvietimas]. – [Šiauliai] : [Lietuvos 
šaulių s-gos VII Šiaulių rinktinės Šiaulių m. 1 bū-
rys], [1930] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [2] p. : 
iliustr. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir šūkis: Vaduokime pavergtą Vil-
nių!.

C2.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
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2165
Gerb. ponui … „Šiuo turime garbės kvies-

ti Tamstą dalyvauti Jono Jablonskio fondo stei-
giamajam susirinkime, kuris įvyks birželio mėn. 
16 d. …“ : [kvietimas-dienotvarkė]. – Kaunas : 
[s.n.], 1930. – [1] p. ; 19 cm.

C2; C279.
061.27(474.5)(06)

2166
„Gerb. prekybininkų ir visuomenės dėmesiui 

pranešame, kad Vilniaus ekspedicijos kontora, esan-
ti Vilniuje […], vykdo šiuos patarnavimus …“ : [re-
klama] / Vilniaus ekspedicijos kontora. – Vilnius : 
[Vilniaus ekspedicijos kontora], 1940, vas. 26. – 
[1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Vilniaus ekspedicijos kontora sav. 
A. Statkus. – Gretut. tekstas liet., lenk..

C17.
658.7:334.72(474.5)

 656:334.72(474.5)
2167

Gerb. … skyriaus komitetui. „Vilniaus gele-
žinio fondo komitetas nuolat rūpinasi, kad visame 
krašte būtų kaip galima daugiau Vilniaus pasų ir 
ženklelių platinimo punktų …“. – [Kaunas] : [Vil-
niaus geležinis fondas], 1936, lapkr. 15. – [1] p. ; 
33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

2168
Gerb. … su ponia. „Turime garbę kviesti Tams-

tą atsilankyti į mūsų atgaivinamąjį tradicinį artistų 
balių …“ : [kvietimas] / Valst. dramos teatro kolekty-
vas. – [Kaunas] : [Valstybinis dramos teatras], 1937, 
saus. 5. – [3] p. : vinj. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: VDT.

C1.
792.2(474.5)

 394.1(474.5)
2169

Įrašas išimtas.

2170
Gerb. Tamista. „Su džiaugsmu pranešame 

Jums, jog susitvėrusi Clevelande, Ohio, Lietuvių 
apšvietos draugija, kuri ant vietos darbuojasi lavi-
nime mokslo jieškančios jaunuomenės ir išleidi-
nėja mėnesinį laikraštį „Artoją“ …“ : [raginama 
stoti į draugiją ir prenumeruoti laikraštį] / Liet. 

apšvietos draugija. – [Klivlandas (Oh.)] : [Lietu-
vių apšvietos d-ja], [1920]. – [1] p. : vinj..

C101.
37:061.2(73)(=172)

 070(73)(=172)
2171

Gerb. Tamst. … „Lietuvos nepriklausomy-
bės 10 metų sukaktuvėms paminėti komitetas 
yra nutaręs Kretingos mieste pastatyti atatinkamą 
paminklą …“ : [raginama aukoti paminklo staty-
bai]. – [S.l.] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

725.94(474.5)
2172

Gerb. Tamsta: – „Amerikos lietuvių R. kata-
likų labdaringos sąjungos 7-tas seimas įvyks ne-
dėlioje, gruodžio 19 d., 1926, Aušros Vartų para-
pijos svetainėje […] Chicago, Ill. …“ : [raginama 
materialiai paremti] / … Labdarių sąjungos Seimo 
komisija. – Chicago, Ill. : [Lietuvių Romos katali-
kų labdarių s-ga], 1926. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Labdaringoji sąjunga Amerikos 
liet. R. katal..

C17.
364.044.66(73)(=172)

2173
Gerb. Tamsta, – „Birželio 17 dieną 1931 me -

tais 7 valandą vakare Stevens viešbutyje […] Chi-
cago, Illinois, Lietuvių Rymo-katalikų federacijos 
apskrities iniciatyva rengiama Jo Ekscelencijos 
vyskupo petro Bučio pagerbimo puota …“ : [kvie-
timas]. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietuvių Romos 
katalikų f-ja], [1931]. – [1] p. ; 21 cm.

C17.
27-722.52(73)(=172)(092)

2174
Gerb. Tamsta:- „Bostonan atvažiavo apsigy-

venti ponia ir ponas Rapolas Juška, kuris užėmė 
vargonininko vietą So. Bostone lietuvių švento 
petro parapijoje …“ : [kvietimas į susipažinimo 
vakarienę] / rengimo komiteto nariai. – [Bostonas 
(Mas.)] : [s.n.], 1934, rugs. 22. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

394.1(73)(=172)
2175

Gerb. Tamsta. „Dabartiniu laiku elektros švie-
sa nustojo būti prabangos dalyku …“ : [elektros 
stoties reklama]. – Kaunas : Jėgų stočių įrengimų 
atstovybė Lietuvai „Renault“, [1929]. – [1] p. ; 
27 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

621.311(474.5)
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2176
Gerb. Tamsta. „Jau metai sueina kai a. a. Onos 

pocienės dainos amžinai yra nutilusios …“ : [dėl 
stipendijos steigimo]. – [Čikaga (Il.)] : [O. pocie-
nės vardo stipendijos d-ja], [1930]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Onos pocienės vardu stipendijos 
draugija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C1.
378.3(73)(=172)

2177
Gerb. Tamsta, – „Jūsų nuoširdus rėmimas 

katalikiškų-lietuviškų visuomenės darbų neabejo-
tinai yra didelis. Todėl drįstame prašyti Jus į talką 
pasidarbuoti Bernaičių kolegijos naudai …“ : [ra-
ginimas platinti labdaringos loterijos bilietus]. – 
[Hinsdeilis (Il.)] : [s.n.], [1929]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Marian Hills College, Hinsdale, 
Ill.. – Išsp. daugin. prietaisu.

C17.
364.044.66(73)(=172)

2178
Gerb. Tamsta! „Lietuvių-italų draugijos val-

dyba šiuo laiko pareiga Tamstai pranešti, kad Itali-
jos karališkajam pasiuntiniui baronui Di Giura šio 
mėnesio 3 d. netikėtai išvykus tarnybos reikalais į 
Romą […] draugijos ruoštoji jam pagerbti arbatė-
lė atidedama …“ / draugijos valdyba. – Kaunas : 
[Lietuvių-italų d-ja], 1938, gruod. 5. – [1] p. ; 10 x 
15 cm.

prieš antr.: Lietuvių-italų draugijos valdyba.
C2.

061.2(474.5:450)
2179

Gerb. Tamsta! „Lietuvos ūkininko“ redakci-
ja leidėjams akcinei „Varpo“ bendrovei pritarus, 
dar pereitais metais pradėjo leisti prie „Lietuvos 
ūkininko“ paskirtą savivaldybės ir koperacijos rei-
kalams priedą „Savivaldybė ir koperacija …“. – 
Kaunas : akc. b-vė „Varpas“, 1922. – 2 p..

Išsp. daugin. prietaisu. – Aprašyta pagal šal-
tinius.

070(474.5)
2180

Gerb. Tamsta. „Maloniai kviečiame daly-
vauti mūsų ruošiamame religinių pasaulėžiūrinių 
paskaitų cikle …“ : [kvietimas] / organizatoriai. – 
[Kaunas] : [s.n.], [apie 1935]. – [2] p. ; 16 cm.

C2.
374.7(474.5)

2181
Gerb. Tamsta. „Mūsų parapijos piknikai bus: 

liepos (July) 12 d. 1931 metais Vytauto darže […], 
antras – sekmadienyj, liepos (July) 26 d. Birutės 

arba buvusiam Černausko darže …“ : [atvirlaiš-
kis-kvietimas] / … klebonas ir komitetai. – Chica-
go, Ill. : [Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
ja], 1931, liep. 7. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: Šv. p. Marijos Gimimo parapija. – 
Adreso pusėje tekstas angl..

C1.
27-774(73)(=172)

2182
Gerb. Tamsta. „Nuoširdžiai kviečiame Jus at-

silankyti į musų parapijos metinį bazarą, kuris bus 
lapkričio-November 25, 26, 27 ir 28 d. 1934 m. pa-
rapijinėje salėje …“ : [atvirlaiškis-kvietimas] / … 
klebonas ir komitetai. – [Čikaga (Il.)] : [Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapija], [1934]. – [2] p. ; 
8 x 14 cm.

prieš antr.: Nativity B.V.M. Church. – Adreso 
pu sėje tekstas angl..

C1.
27-774(73)(=172)

2183
Gerb. Tamsta. „Nuoširdžiai kviečiame Tams-

tą į mudviejų vestuvių iškilmę seredoje, spalio 
dvidešimts septintą dieną tukstantis devyni šim-
tai dvidešimtuose metuose devintą valandą ryte 
Švento Jurgio bažnyčioje …“ : [kvietimas] / … 
Ona A. Matulaitė ; Matas J. Šimonis. – [Klivlan-
das (Oh.)] : [s.n.], [1920]. – [2] p. ; 20 cm.

C1.
793.2(73)(=172)

2184
Gerb. Tamsta! „pasirėmę akcinės bendrovės 

„Nuosavybė“ įstatų str. 7, turime garbę kviesti tams-
tą pasirašyti steigiamosios bendrovės dešimčiai akci-
jų nominalinės vertės 1.000 lt. ir įmokėti ne mažiau 
25% tos sumos …“ / … akcinės b-vės „Nuosavybė“ 
vardu …. – [Kaunas] : [akc. b-vė „Nuosavybė“], 
[1938]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

658.8(474.5)
2185

Gerb. Tamsta:– „Susivienijimas lietuvių Ame-
rikoje – didžiausia lietuvių apdraudos, labdarybės ir 
kulturos organizacija – šiemet mini savo 50 metinį 
jubiliejų …“ : [apie rengiamą jubiliejinį albumą] / 
SLA. Jubiliejaus komisija. – [Niujorkas] : [Su-
siv. lietuvių Amerikoje Jubiliejaus komis.], 1936, 
bal. 25. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Lithuanian Alliance of America. 
Susivienijimas lietuvių Amerikoje ….

C1.
325.2(73)(=172)
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2186
Gerb. Tamsta, „Š. m. kovo mėn. 20 d. 17 val. 

Kaune, „pienocentro“ rūmų salėje, III aukšte, Lie-
tuvos turizmo draugijos Kauno skyriaus valdyba 
šaukia visuotinį, metinį narių susirinkimą …“ : 
[dienotvarkė] / Lietuvos turizmo draugijos Kauno 
skyriaus valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos turizmo 
d-jos Kauno sk.], 1939, kovo 14. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

379.8(474.5)(06)
2187

Gerb. Tamsta, „Šiuo kviečiame Tamstą da-
lyvauti katalikų darbuotojų konferencijoj …“ : 
[kvietimas] / Katalikų veikimo centras. – Kaunas : 
[Katalikų veikimo centras], 1926. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

27-78(474.5)(06)
2188

Gerb. Tamsta: „Šiuo laiškeliu Tėvų marijo-
nų rėmėjų būrelis kreipiasi į Tamstą svarbiu rei-
kalu …“ : [prašoma materialiai paremti koplyčios 
statybą]. – [Čikaga (Il.)] : [Marijonų seminarijos 
koplyčios fondas], [1936]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Marijonų seminarijos koplyčios 
fon das [...] Chicago, Ill.

C17.
364.044.64(73)(=172)

 378.6:282(73)(=172)
2189

Gerb. Tamsta! „Šiuo pranešama, kad šių metų 
balandžio mėn. 2 dieną 16 val., Biržų „Aušros“ pr. 
mokykloje, paskirtas Biržų miesto namų savinin-
kų draugijos visuotinis narių susirinkimas …“ / 
B.M.N.S. d-jos valdyba. – Biržai : [Biržų m. namų 
savininkų d-ja], 1939, bal. 10 ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[2] p. : vinj. ; 21 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Biržų miesto namų savininkų draugi-
ja. – p. [1] užrašas: Spaudinys. Biržų miesto namų 
savininkų draugijos nariui. p. Biržai, … g-vė Nr. … 
Nr. … B.M.N.S. d-jos valdyba.

C279.
334.736(474.5)(06)

2190
Gerb. Tamsta. „Šiuomi kviečiame atsilankyti į 

pusmetinį susirinkimą ir jei galima, atsivesti ir nau-
ją narį …“ : [kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Ameri-
kos lietuvių piliečių klubas], [1923–1940]. – [2] p. ; 
8 x 14 cm.

prieš antr.: Marquette park Lietuvių Am. pi-
liečių kliubas.

C1.
325.2:061.2(73)(=172)(06)

2191
Gerb. Tamsta:– „1933 metais, birželio mėn. 

14 dieną (trečiadienį) atvyks į Chicagą J.E. p. Bro-
nius Balutis, Lietuvos pasiuntinys Vašingtone ir 
įteiks D.L. Kng. Gedimino ordiną Motinai Mari-
jai, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos generali-
nei viršininkei …“ : [kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1933]. – [1] p. ; 27 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija. – D.L. Kng.: Didysis 
Lietuvos kunigaikštis.

C17.
27-788(73)(=172)(092)

2192
Gerb. Tamsta: „Turime garbės tamstą kviesti 

dalyvauti rengiamąjame profesoriaus M. Biržiš-
kos išleistuvių į Lietuva pagerbti, bankiete-vaka-
rienėje, įvyksiančiame ketvirtadienyje, 1931 m. 
balandžio mėn. 23-čią d., Astor viešbuty […] 
New Yorke …“ : [kvietimas] / bankieto rengimo 
komitetas. – [Niujorkas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
18 cm.

prieš antr.: D.L.K. Vytauto Didžiojo komite-
tas. – D.L.K.: Didysis Lietuvos kunigaikštis.

C17.
008(73)(=172)(092)

2193
Gerb. Tamsta:- „Žėmiau pasirašiusiems ten-

ka malonumo informuoti gerb. Tamstą, apie New 
Yorko Lietuvių dailės šventę-parodą ir kviesti 
Tamstą atvykti į parodos atidarymą …“ : [kvie-
timas į Antano Žmuidzinavičiaus paveikslų paro-
dą]. – New York, N.Y. : [s.n.], 1924, geg. 15. – 
[1] p. ; 35 cm.

prieš antr.: Žemaičio parodos komitetas. Ofi-
sas: Lietuvos konsulatas …. – Išsp. daugin. prie-
taisu.

C1; C932.
75(73)(=172)(064)

2194
Gerb. Tamsta:- „Žemiau pasirašiusiems ten-

ka malonumo oficialiai informuoti gerb. Tamstą, 
apie Chicagos lietuvių dailės šventę-parodą ir 
kviesti Tamstą atvykti į parodos atidarymą …“ : 
[kvietimas į Antano Žmuidzinavičiaus paveiks-
lų parodą]. – Chicago, Ill. : [s.n.], 1924, bal. 1. – 
[1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Žemaičio parodos komitetas. Ofi-
sas: Lietuvos konsulatas ….

C1.
75(73)(=172)(064)

2195
Gerb. Telšių vyskupijos ir Klaipėdos prelatū-

ros dvasiškijai. „Garbingiausieji mūsų ganytojai-
vyskupai, susirinkę į savo metinę konferenciją A. 
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panemunėje, 1933 m. spalių mėn. 3–4 d. sporto 
kostiumų klausimu yra išnešę šitokią rezoliuci-
ją …“ : [pranešimas dėl sportinės aprangos, ati-
tinkančios krikščioniškos dorovės principus]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

C279.
27-423(474.5)

2196
Gerb. ūkininkai! „Lazdijų malūnas praneša, 

kad nuo šio birželio 15 d. kainos pažemintos …“ : 
[skelbimas] / … Lazdijų malūnas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1927–1929] (Alytuj : Bokšickio ir Reitborto 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
664.7(474.5)

2197
Gerb. VVS skyriaus komitetui. „Nuo pat Vil-

niaus geležinio fondo veikimo pradžios, Vyriau-
sias VGf komitetas rūpinasi, kad būtų kuo daugiau 
Vilniaus pasų ir ženklelių platinimo punktų …“ / 
VGf Centro komitetas. – Kaunas : [Vilniaus gele-
žinis fondas], 1936, bal. 17. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

prieš antr.: VGf komitetas. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

2198
Gerb. valdyba! „Vilniaus geležinio fondo 

Cent ro komitetas maloniai prašo pranešti kiek 
tamstų organizacijos narių galės dalyvauti VGf 
vajuje, kuris rengiamas Kaune ir priemiesčiuose 
nuo gegužės mėn. 19 d. iki 24 d. …“. – [Kau-
nas] : [Vilniaus geležinis fondas], 1936, geg. 12. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)
2199

Gerbamas kliubieti. „Teiksitės pributi į extra 
susirinkimą, kuris atsibus seredoje, rugpiučio-Au-
gust 24 dieną, 1932 m. …“ : [atvirlaiškis-kvieti-
mas]. – Chicago, Ill. : [s.n.], 1932, rugpj. 20. – 
[2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: South-West American Lith. politi-
cal Club. – Adreso pusėje tekstas angl..

C1.
325.2:061.2(73)(=172)(06)

2200
Gerbamas Tamsta. „Šiuomi kviečiame Tams-

ta atsilankyti i bertainini susirinkima atstovu visu 
taupymo bendroviu (spulku), kuris atsibus kovo 
27, 1936 […] Chicagos lietuviu auditorijoje …“ : 
[kvietimas-darbotvarkė]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
1936, kovo 20. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Lithuanian Building Loan Ass’n 
League. – Išsp. daugin. prietaisu.

C1.
336.7(73)(=172)(06)

2201
Gerbiam. … „Aukos $ … Seserų pranciš-

kiečių vienuolyno statymui priimtos …“ : [dėko-
jama už suteiktą materialinę pagalbą]. – [pitsber-
gas (pen.)] : [s.n.], [1923]. – [1] p. : iliustr. ; 14 x 
21 cm.

prieš antr.: Lithuanian Sisters of St. francis ….
C17.

364.4(73)(=172)
2202

Gerbiam… „Chicagos lietuviai vieną svarbią 
savo priedermę lyg buvo pamiršę : tai informavi-
mą Amerikonų visuomenės per Chicagos laikraš-
čius apie Lietuvos reikalus …“ : [apie būtinybę 
steigti Lietuvių informacijos biurą]. – Chicago, 
Ill. : [s.n.], 1918, saus. 29. – [1] p. ; 23 cm.

prieš antr.: Gerb. … Chicago, Ill..
C1.

070(73)(=172)
2203

Gerbiam. … „Draugijos įstatai statydinti 
namus gimnazijai Biržuose jau patvirtinti. Kovo 
pirmą dieną 1922 m. lygiai 6 val. gimnazijos būte 
kviečiamas tos draugijos steigiamasis susirinki-
mas …“ : atviras laiškas / draugijos steigejai. – 
[Biržai] : [D-ja Biržų gimnazijai statyti], [1922]. – 
[2] p. ; 9 x 13 cm.

C279.
371.6:061.23(474.5)(06)

2204
Gerbiam. … „Kauno miesto pradžios moky-

klų šventei ruošti komisijos vardu, Kauno miesto 
burmistras turi garbės prašyti Tamstos atsilankyti 
į rengiamą šio birželio mėnesio 12 dieną pradžios 
mokyklų šventę“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1929]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
373.3(474.5)

2205
Gerbiam. … „Kazlauskų giminės Ona ir Jo-

nas Vileišiai turi garbės pranešti apie jungtuves 
savo dukterų: Birūtės su daktaru Antanu Jurgelio-
niu ir Alenytės su daktaru Mykolu Deveniu. Šios 
jungtuvės įvyksta šio spalių mėnesio 19 dieną 
17 val. Kaune Vytauto bažnyčioje, kurion maloniai 
kviečiama atsilankyti …“ : [pranešimas apie ves-
tuves]. – [Kaunas] : [s.n.], 1924, spalis. – [1] p. ; 
11 x 17 cm.

C2.
793.2(474.5)
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2206
Gerbiam. … „Kūdikių gelbėjimo draugija, 

Jos Ekscelencijai poniai S. Smetonienei globojant, 
turi garbės kviesti Tamstą į rengiamą „Lopšelio“ 
naudai koncertą-balių, kuris įvyks š. m. vasario m. 
9 d. Lietuvių klūbo „Metropolis“ salėse …“ : 
[kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : [Kūdikių gel-
bėjimo d-ja], [1932–1939]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

C1.
364.65-053.2:061(474.5)

2207
Gerbiam. … „Lietuvių ir gudų visuomenės, 

susirūpinusios tikybiniais savo reikalais, nutarė iš-
rinkti organizacinį lietuvių ir gudų katalikų komi-
tetą, kuriame plačiai bus aptarta tikybiniai mūsų 
reikalai ir lietuvių katalikų padėtis visame kraš-
te …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / Komitetas. – 
Vilnius : [Organizacinis lietuvių ir gudų katalikų 
suvažiavimo k-tas], 1930, bal. 24. – [1] p. ; 25 cm.

pieš antr.: Organizacinis lietuvių ir gudų kata-
likų susivažiavimo komitetas.

C2.
27-78(474.5)(06)

2208
Gerbiam. … „Lietuvos universiteto Mate-

matikos gamtos fakulteto išrinktoji komisija turi 
garbės kviesti Tamstą į Lietuvos matematikos ir fi-
zikos mokytojų konferenciją, kuri atidaroma […] 
1928 m. sausio mėn. 30 d. …“ : [kvietimas] / or-
ganizacinė komisija. – [Kaunas] : [s.n.], [1928]. – 
[1] p. ; 8 x 15 cm.

C2.
371.1(474.5)(06)

2209
Gerbiam. … „Maloniai kviečiame atsilanky-

ti į „Gamtos draugo“ skaitytojų rengiamą šeimy-
ninį vakarą, kuris įvyks š. m. sausio mėn. 28 d. 
Ateitininkų rūmų salėje …“ : [kvietimas-progra-
ma] / (prof. pr. Dovydaitis), „Gamtos draugo“ re-
daktorius. – [Kaunas] : [„Gamtos draugo“ red.], 
[1933–1937]. – [2] p. ; 7 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Vakaro programa.

C1.
050(474.5)

 394.4(474.5)
2210

Gerbiam. „Mums tenka gyventi tais laikais, 
kada Lietuva, […] galop, sutraukė verguvės pan-
čius patapo laisva, nepriklausoma valstybė …“ : 
[apie rengiamas paskaitas, kuriose renkamos 
aukos Katalikų universitetui Lietuvoje, Lietu-
vių kolegijai Amerikoje steigti bei katalikiškajai 
moksleivijai šelpti] / … A.L.R.K. federacijos se-

kretoriatas. – Chicago, Ill. : Lietuvių R.-K. fede-
racija Chicagos apskritys, [1921]. – [1] p. ; 28 cm.

A.L.R.K.: Amerikos lietuviai Romos katalikai.
C17.

37:272(73)(=172)
 374.7(73)(=172)
2211

Gerbiam. … „Mūsų dukterų Birūtės su dak-
taru Antanu Jurgelioniu ir Alenytės su daktaru My-
kolu Deveniu vestuvėms paminėti šiuomi nuošir-
džiai kviečiame atsilankyti pas mus šio spalių 19 
dieną …“ : [kvietimas] / Ona ir Jonas Vileišiai. – 
[Kaunas] : [s.n.], 1924. – [1] p. ; 10 x 17 cm.

C2.
793.2(474.5)

2212
Gerbiam. … „Muzėjaus komisija savo posė-

dy Nr. 14 iš 1922 m. nutarė įsteigti Kauno miesto 
muzėjuje filatelijos skyrių …“ : [prašoma pado-
vanoti pašto ženklų]. – [Kaunas] : [Kauno m. mu-
ziejus], [1924]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

069(474.5)
2213

Gerbiam. … „Netrukus, maž daug apie šio 
mėn. 15 d., pradės eiti iš Klaipėdos skiriamas ne 
tik Klaipėdos kraštui, bet ir visai Lietuvai „Klai-
pėdos žinių“ dienraštis …“ : [prašymas bendra-
darbiauti]. – [Klaipėda] : [„Klaipėdos žinių“ red.], 
[1924]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Klaipėdos žinios.
C2.

070(474.5)
2214

Gerbiam… „Nuo 22 iki 29 spalio šių metų 
bus rengiama Katalikų spaudos savaitė, kurios vy-
riausiu tikslu bus praplatinti katalikiškąją spaudą: 
laikraščius ir knygas, sustiprinti katalikiškas orga-
nizacijas …“ : [kviečiama prisidėti prie organiza-
vimo] / L.D.S. centras. – South Boston, Mass. : 
[Ame rikos lietuvių darbininkų s-ga], [1918–
1925]. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
272-050(73)(=172)

2215
Gerbiam. … „Nuo kovo 1 dienos 1922 m. 

vėl pradeda eiti dienraštis „Lietuvos žinios“. Tu-
rime garbės kviesti Tamstą prisidėti savo raštais 
prie „Lietuvos žinių“…“. – [Kaunas] : [„Lietuvos 
žinių“ red.], 1922, vasaris. – [1] p. ; 22 cm.

prieš antr.: „Lietuvos žinių“ redakcija.
C2.

070(474.5)
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2216
Gerbiam. … „Saulės“ mokytojų seminarijos 

mokiniai maloniai kviečia Tamstą atsilankyti š. m. 
gegužės mėn. 3 d. į mūsų rengiamą vakarą „Sau-
lės“ rūmų salėj …“ : [kvietimas] / rengimo komi-
sija. – [Kaunas] : [„Saulės“ mokytojų seminarija], 
[1920–1930]. – [1] p. ; 6 x 11 cm.

C2.
377.5(474.5)

 378.18(474.5)
2217

Gerbiam. … „Siusdami Tamstai 1863 metų 
sukilimo parodos pranešimą, tikimės Tamstą neat-
sisakysiant tuo ar kitu būdu prisidėti prie šio svar-
baus mūsų kraštui įvykio minėjimo …“ : [kvie-
timas]. – Šiauliai : [s.n.], 1933, bal. 12. – [1] p. ; 
16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

947.45.051(064)
2218

Gerbiam. … „Šiuo turiu garbės prašyti Tams-
tą atsilankyti į Kauno miesto savivaldybės Vinco 
Kudirkos vardu bibliotekos-skaityklos atidarymą, 
kuris įvyks šio balandžio mėn. 24 d. …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [Kauno m. savivaldybės Vinco 
Kudirkos skaitykla], [1931]. – [1] p. ; 19 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

027.022(474.5)
 394.481(474.5)
2219

Gerbiam. … „Šiuomi kviečiame Tamstą ma-
loniai atsilankyti į Šiaulių kraštotyros draugijos 
ruošiamosios 1863 metų sukilimo parodos atida-
rymą 1933 m. gruodžio m. 3 d. 13 val. „Aušros“ 
muziejaus patalpose …“ : [kvietimas] / parodos 
komitetas. – Šiauliai : [s.n.], 1933, lapkr. 24. – 
[1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
947.45.051(064)

2220
Gerbiam… „Tautos teatro direkcija laiko sau 

per garbę prašyti Tamstą atsilankyti teatro atiden-
gime lapkričio … d. 1923 m. … Vaidinama istori-
nė T. Vaišnoros pjesė „Gedimino sapnas“ : [kvie-
timas] / direkcija. – [Kaunas] : [Tautos teatras], 
[1923]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C17.
792.2(474.5)

2221
Gerbiam. …! „Vilnius yra brangus kiekvie-

nam lietuviui …“ : [raginimas steigti Vilniaus 
vadavimo s-gos skyrių Vilniuje] / Vilniui vaduo-

ti s-gos Centro komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus 
vadavimo s-gos Centro k-tas], 1932, lapkritis. – 
[1] p. ; 22 cm.

C2; C279.
329.71(474.5)

2222
Gerbiam. … „Vytauto Didžiojo universitetas 

ir Valstybės teatras turi garbės kviesti Tamstą at-
silankyti į Maironio paminėjimo iškilmes spalių 
mėn. 24 d. …“ : [kvietimas-programa]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1932]. – [3] p. ; 19 x 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Maironio paminėjimas Valstybės tea-
tre 1932.X.24.

C1; C2.
821.172(474.5)(092)

2223
Gerbiam. kolega! „Medicinos“ redakcinė 

kolegija, norėdama užmegzti glaudesnių ryšių su 
„Medicinos“ skaitytojais […] yra paruošusi šią 
anketą …“ / „Medicinos“ redakcinė kolegija!. – 
Kaunas : [„Medicinos“ red.], 1927, gruod. 10. – 
[4] p. ; 34 cm.

C17.
050:61(474.5)(049.5)

2224
Gerbiam. p. … „Liaudies meno dirbinių pa-

rodos komitetas turi garbės kviesti Tamstą ma-
loniai atsilankyti į parodos atidarymą Šiauliuose 
1930 – Vytauto Didžiojo – met. spalių mėnesio 5 
dieną …“ : garbės bilietas : [kvietimas]. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [1930] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – 
[1] p. ; 10 x 14 cm.

C2.
745/749(474.5)(064)

2225
Gerbiam. p. … „Maloniai kviečiame Tamstą 

dalyvauti lietuvių studentų tautininkų korpora-
cijos „Neo-Lithuania“ namų pašventinimo iškil-
mėse, kurios įvyks š. m. vasario mėn. 18 d. …“ : 
[kvietimas] / … „Neo-Lithuania“ korporacijos 
valdyba. – [Kaunas] : [lietuvių studentų tautinin-
kų korp. „Neo-Lithuania“], [1928]. – [1] p. ; 9 x 
14 cm.

C3.
329.78(474.5)
394.48(474.5)

2226
Gerbiam. p. … „Organizacinis komitetas turi 

garbę kviesti Tamstą dalyvauti a. a. prof. d-ro p. Avi-
žonio iškilmingame minėjime, kuris bus 1940 m. 
kovo mėn. 10 d. …“ : [kvietimas-programa] / or-
ganizacinis komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], [1940]. – 
[2] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
61(474.5)(092)
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2227
Gerbiam. p. … „pieno lašo draugija nuo 

1923 m. bekovodama su vaikų mirtingumu bei 
ligūstumu, 1930 mt. yra atidariusi […] vaikų na-
mus, kuriuose dabar veikia šešios vaikų sveikatai 
globoti ir vaikams auklėti įstaigos …“. – Kaunas : 
[„pieno lašo“ d-ja], 193[1, lapkr. 21]. – [1] p. ; 
29 cm.

prieš antr.: pieno lašo draugija .... – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
614.1:061(474.5)

2228
Gerbiam. … Tamsta. „Lietuvos universite-

to studentai-socialistai prašo Tamstą atsilankyti 
į rengiamąją Kačerginėje š. m. birželio m. 15 d. 
gegužinę …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1922–1930]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
378.18(474.5)

2229
Gerbiam. Tamsta! „Vilniaus liaudies universi-

teto Lietuvių sekcijos organizacijos komisija malo-
niai kviečia Gerbiamąjį Tamstą atvykti visuotinajan 
sekcijos narių susirinkiman sausio 29 dieną …“ : 
[kvietimas-dienotvarkė]. – [Vilnius] : [Vilniaus 
liaudies univ. Lietuvių sekc.], [1918]. – [1] p. ; 
23 cm.

C101.
374.72(474.5)(06)

2230
Gerbiama… „Iniciatorių būrelis turi garbės 

kviesti Tamstą dalyvauti vakarienėje, kuri yra ren-
giama Kiprui petrauskui ir jo operos bendradarbiams 
pagerbti vasario 14 d. pirmadienį 8 val. vak. …“ : 
[kvietimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – [1] p. ; 9 x 
14 cm.

C2.
394.1(474.5)

2231
Gerbiama… „Lietuvių meno kūrėjų draugi-

jos steigiamasis susirinkimas įvyko sausio 29 d. 
š. m. …“ : [dėl narių priėmimo į draugiją]. – 
[Kaunas] : [Lietuvių meno kūrėjų d-ja], [1920]. – 
[1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

7:061.2(474.5)(06)
2232

Gerbiama (s). „Ši kuopa nutarė, kad kie-
kvienas narys turi būtinai atlikti Velykinę išpažin-
tį …“ / valdyba. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvos Vyčių 
36 kuopa] : [1927]. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Lietuvos Vyčių 36ta kp..
C17.

27-78(73)(=172)
 329.78(73)(=172)
 27-543.7
2233

Gerbiamai … „Lietuvos moterų sąjungos 
Kauno skyriaus valdyba turi garbės kviesti Tams-
tą į visuotiną Liet. moterų s-gos Kauno skyriaus 
narių susirinkimą, kuris įvyks 1929 m. balandžio 
mėn. 17 d. …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / valdy-
ba. – [Kaunas] : [Lietuvos moterų s-gos Kauno 
sk.], [1929]. – [1] p. ; 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396:061.2(474.5)(06)
2234

Gerbiamaj… „Vienas garbingiausių mūs 
naujosios istorijos įvykių, tai kova del spaudos 
atgavimo …“ : [„Švyturio“ b-vės kreipimasis į 
spaudos draudimo laikotarpio veikėjus atsiųsti 
savo atsiminimus]. – [Kaunas] : [„Švyturio“ b-vė], 
[1924]. – [2] p. ; 27 cm.

C2; C17.
821.172-94

 947.45.052(093)
2235

Gerbiamaja… „Menininkai laukia Tamstos 
atsilankysiant lietuvių meno apžvalgos parodon 
ją atidarant gegužės mėn. 1 dieną …“ : [kvieti-
mas] / Lietuvių meno kurėjų draugijos valdyba. – 
[Kaunas] : [Lietuvių meno kūrėjų d-ja], [1920]. – 
[1] p. ; 11 x 16 cm.

C17; C101.
75/76(474.5)(064)

2236
Gerbiamaja… „Mūsų gyvenimas nūdien įžen-

gė į tokią valandą, kada platesnius rašytojų sluoks-
nius apimančios organizacijos nebuvimas ima skau-
džiai atsiliepti lygiai mūsų literatūros augime, lygiai 
pačių rašytojų moraliniuose bei materijaliniuose 
reikaluose …“ : [apie Rašytojų s-gos steigiamąjį su-
sirinkimą, įvyksiantį 1932 m. vasario 21 d.]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1932]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

821.172:061.2(474.5)(06)
2237

Gerbiamajam … „Maloniai kviečiame Tams tą 
dalyvauti steigiamajame Atsargos karininkų sąjungos 
Vilkaviškio skyriaus suvažiavime, kuris įvyks 1933 
m. spalių mėn. 8 d. …“ : [kvietimas]. – [Vilkaviškis] : 
[Atsargos karininkų s-gos Vilkaviškio sk.], [1933]. – 
[1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.75(474.5)(06)
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2238
Gerbiamajam … „Turiu garbę kvieti Tams-

tą į Lietuvių tautininkų sąjungos visuotinį atstovų 
susirinkimą, kuris įvyks š. m. sausio 5–6 d. Kaune, 
Valstybės teatre ir Karininkų ramovės salėje …“ : 
[kvietimas-programa] / LTS generalinis sekre-
torius. – [Kaunas] : [Lietuvių tautininkų s-ga], 
[1940]. – [2] p. ; 21 cm.

C1; C101.
329.17(474.5)(06)

2239
Gerbiamajam, -ai p. … „panevėžio gimta-

jam kraštui tirti draugija perkėlusi panevėžio mu-
ziejų į naujas […] patalpas, ir norėdama tinkamiau 
muziejų įrengti, visiems tiems reikalams būtinai 
reikalinga paspirties …“ : [prašoma materialiai 
paremti muziejų]. – [panevėžys] : [Gimtajam 
kraštui tirti d-ja], [1935]. – [1] p. ; 17 cm.

C121.
069(474.5)

 364.4(474.5)
2240

Gerbiamajam … bažnyčios rektor. kun. … 
Bažnytinės muzikos reikalu : [anketa]. – [S.l.] : 
[Šv. Cecilijos d-ja], 1925, liep. 30. – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Šv. Cecilijos valdybos [i.e. draugi-
jos] Centro valdyba.

C2.
783(474.5)(049.5)

2241
Gerbiamajam … Gerbiamasai. „Draugija 

užsienio lietuviams remti užsienių lietuvių būklei 
nušviesti bei jų susiorganizavimui paskatinti dar 
šių metų liepos mėn. leidžia iliustruotą Metraš-
tį, kuriam Tamsta esi prašomas parašyti straipsnį 
Metraščio programai atitinkama tema …“. – Kau-
nas : [D-ja užsienio lietuviams remti], 193[4]. – 
[1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Draugija užsienio lietuviams rem-
ti. – Išsp. daugin. prietaisu.

C3.
050(474.5)

2242
Gerbiamam „Dainos“ nariui … „Dainos“ 

draugijos valdyba turėdama omenyje „Dainos“ ir 
visuomenės labo bei dienotvarkės punktų svarbu-
mą, šiuo kviečia Tamstą būtinai atsilankyti „Dai-
nos“ narių visuotinan susirinkiman, kuris įvyks 
š. m. kovo mėn. 23 d. sekmadieny …“ : [kvieti-
mas-darbotvarkė] / „Dainos“ valdyba. – Kaunas : 
[„Dainos“ d-ja], 1924, kovas. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

78:061.2(474.5)(06)

2243
Gerbiamam generolui Jonui Bulotai Lietu-

vos atgimimo draugijos amžinam garbės pirmi-
ninkui jo 50-ties metų visuomeninio darbo sukak-
tuvių proga sveikinimas. – [Kaunas] : [Lietuvos 
atgimimo d-ja], [1932]. – [3] p. ; 37 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: 1882 gen. J. Bulotai 1932.

C1.
355.332(474.5)(092)(089.7)

2244
Gerbiamam p. … „Ko mūsų moksleivijai 

vyriausiai trūksta?“ „Jaunosios Lietuvos“ redak-
cijos ankieta. „Redakcija maloniai prašo Tamstą 
pareikšti savo nuomonę čia patiektuoju klausi-
mu …“ / „Jaunosios Lietuvos“ redakcija. – Kau-
nas : [„Jaunosios Lietuvos“ red.], 19[30]. – [1] p. ; 
29 cm.

prieš antr.: Jaunoji Lietuva moksleivių laik-
raš tis. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
070.33(474.5)(049.5)

2245
Gerbiamas … „Kai kurių kunigų raginamas, 

aš priėmiau pasiūlymą atstovauti vienai garsiau-
siai pasauly bažnytinio vyno iš Afrikos firmai, 
tiekiančiai afrikonišką muskatą …“ : [raginama 
įsigyti vyno]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 
28 cm.

C2.
663.2(474.5)(085.8)

2246
Gerbiamas … „Kalėdų švenčių proga svei-

kinu Jus iš mūsų brangiosios tėvynės Lietuvos 
reikšdama Jums nuoširdžiausius sveikinimus ir 
kuogeriausius linkėjimus …“ : [raginimas padėti 
mergaičių gimnazijos statybų darbams] / Šv. Kazi-
miero seserų kongregacijos generalė vyresnioji. – 
[Kaunas] : [Šv. Kazimiero seserų kongregacija], 
1934, lapkr. 28. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Didžiai gerbiamam. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C17.
373.5(474.5)
364.4(474.5)

2247
Gerbiamas draugas. „Šiuomi kviečiame Tams-

tą atsilankyti į prieš-metinį susirinkimą kuris įvyks 
ketverge, gruodžio-Dec. 13 d., 1934 m., Hollywood 
Inn svetainėje …“ : [atvirlaiškis-kvietimas]. – [Či-
kaga (Il.)] : [Lietuvių žalgiriečių klubas], [1934]. – 
[2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: Lietuvių žalgiriečių kliubas. – Ad-
reso pusėje tekstas angl..

C1.
325.2:061.2(73)(=172)(06)
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2248
Gerbiamas drauge:– „Turime už garbę pra-

nešti kad mūsų draugystės 26-ių metų paminėjimui 
vakaras įvyks nedėlioj, lapkričio 20, 1932 m., Chi-
cagos Lietuvių auditorijoj …“ : [kvietimas į rengi-
nį, raginant platinti bilietus]. – [Čikaga (Il.)] : [pa-
laimintos Lietuvos d-ja], [1932]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Draugystė palaimintos Lietuvos 
[…] Chicago, Ill..

C17.
325.2:061.2(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
2249

Gerbiamas inteligente! Mielas tautieti! „Gy-
vename lemtingus laikus …“ : [pranešama apie 
susirinkimą dėl alkoholio prevencijos] / Šiaulių 
miesto 1-jo moterų šaulių būrio taryba. – [Šiau-
liai] : [Lietuvos šaulių s-gos VII Šiaulių rinktinės 
Šiaulių m. 1 moterų būrys], [1939] (Šiauliai : sp. 
„Spauda“). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 613.81
2250

Gerbiamas ir mylimas Jubiliate. „Dievas Tau 
davė gyvą protą, aukštą dorą, gerą širdį ir nepa-
prastą energiją, kurią tu nukreipei į darbą Lietuvos 
labui …“ : [sveikinimas Vaižgantui visuomeninės 
veiklos 40 metų sukaktuvių proga]. – Kaunas : 
Lietuvos atgimimo d-ja, 1929, rugs. 20. – [3] p. ; 
35 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: J.M. dr. kanauninkui J. Tumui. – 
J.M.: Jo Mylista.

C1.
008(474.5)(092)(089.7)

2251
Gerbiamas „Lietuvos“ skaitytojau! „Tams-

tos prenumerata šį mėnesį baigiasi …“ / „Lie-
tuvos“ administracija. – [Kaunas] : [„Lietuvos“ 
red.], [1927] ([Kaunas] : V[alstybės] sp.). – [1] p. ; 
11 x 16 cm.

C1.
070(474.5)

2252
Gerbiamas pone. „Įsisteigusi Lietuvos trum-

pųjų bangų radio mėgėjų draugija užsibrėžė tiks-
lą organizuoti visus Lietuvos radijo mėgėjus, ir 
jiems prijaučiančius, palengvinti jiems sąlygas 
specializuotis radijo technikos moksle …“ : [kvie-
čiama tapti draugijos nariu] / draugijos valdyba. – 
Kaunas : [Lietuvos trumpųjų bangų radijo mėgėjų 
d-ja], [1938]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Lietuvos trumpųjų bangų radio mė-
gėjų draugija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C101.
621.37:061.2(474.5)

2253
Gerbiamas pone! „Šiuomi kviečiame Jus da-

lyvauti nepriklausomybės šventėj Šilutėje 1925 m. 
vasario 16 d. …“ : [kvietimas] / Vyriausis Maž. 
Lietuvos gelbėjimo komitetas. – Klaipėda : [Vy-
riausias Mažosios Lietuvos gelbėjimo k-tas], 
1925. – [1] p. ; 11 x 15 cm.

C1.
394.46(474.5)

 323.215(474.5)
2254

Gerbiamas šėrininke:– „Šiuomi primename, 
kad metinis Gedimino statybos ir skolinimo ben-
drovės narių susirinkimas atsibus ketvirtadienyj, 
gegužės (May) 16-tą d., 1935 m. […] Nekalto prasi-
dėjimo panelės Švenčiausios parapijos salėje …“ : 
[kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Gedimino statybos 
ir skolinimo b-vė], 1935, bal. 15. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Gediminas Building and Loan As-
sociation […] Chicago, Illinois.

C17.
69:061.2(73)(=172)(06)

2255
Gerbiamas tamista:- „Amerikos lietuvių Ry-

mo katalikų federacijos Chicagos apskritys, rengia 
šeiminišką vakarą puikia programa, antradieny, 
birželio 28-tą d., 1921 m. Dievo Apveizdos parap. 
svetainėje …“ : [skirta kunigui prof. pranciškui 
Būčiui pagerbti] / A.L.R.K. federacijos Chicagos 
apskričio komisija. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos 
lietuvių Romos katalikų f-jos Čikagos a.], 1921, 
birž. 22. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Amerikos liet. R.-K. fed. Chicagos 
apskritys.

C17.
27-78(73)(=172)

 27-722.53(73)(=172)(092)
2256

Gerbiamas tamista: „Visos tautos turi savo 
sa vo prieglaudas. Tenai auklėjami mažiutėliai, 
tenai turi prieglaudą seneliai ir paliegėliai. Tiktai 
lietuviai yra atsilikę tame dalyke …“ : [raginimas 
tapti Lietuvių Romos katalikų labdarių s-gos nariu 
ir paremti prieglaudos statybą] / labdarybės komi-
tetas. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvių Romos katalikų 
labdarių s-ga], 1921, rugs. 25. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
364.044.66(73)(=172)

2257
Gerbiamas Tamsta! „Akc. „Varpo“ b-vės val-

dyba kviečia Tamstą į visuotinį metinį akcininkų 
susirinkimą, kuris įvyks Kaune, bendrovės nuosa-
vuose namuose […] šių metų gegužės mėnesio 24 
dieną …“. – Kaunas : [akc. b-vė „Varpas“], 1937, 
bal. 7. – [2] p. ; 30 cm.
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prieš antr.: Akcinė b-vė „Varpas“. – Spaud. 
taip pat: Akc. b-vės „Varpas“ balansas 1937 metų 
sausio mėn. 1 d., p. [2].

C1.
334.722.8(474.5)(06)

2258
Gerbiamas Tamsta! „Akc. „Varpo“ b-vės val-

dyba kviečia Tamstą į visuotinį metinį akcininkų 
susirinkimą, kuris įvyks Kaune, bendrovės nuosa-
vuose namuose […] šių metų gegužės mėnesio 23 
dieną …“. – Kaunas : [akc. b-vė „Varpas“], 1938, 
bal. 15. – [2] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Akcinė bendrovė „Varpas“. – Spaud. 
taip pat: Akcinės bendrovės „Varpas“ balansas 1938 
metų sausio mėn. 1 d., p. [2].

C1.
334.722.8(474.5)(06)

2259
Gerbiamas Tamsta! „Akcinės bendrovės „Var-

pas“ valdyba su šiuo siunčia Tamstai susipažinimo 
delei bendrovės balansą šių metų sausio mėnesio 
1 dienai ir vienkart kviečia atsilankyti į bendrovės 
akcininkų susirinkimą, kuris įvyks bendrovės kon-
toroje Kaune […] 1925 metų balandžio mėnesio 25 
dieną …“ / … akc. b-vės „Varpas“ valdyba. – Kau-
nas : [akc. b-vė „Varpas“], 1925, vas. 15. – [2] p. ; 
30 cm.

Spaud. taip pat: Akcinės bendrovės „Varpas“ 
balansas 1925 metų sausio mėnesio 1 dienai, p. [2].

C1.
334.722.8:657.37(474.5)

2260
Gerbiamas Tamsta. „Kovoje iki šiol už lais-

va ir nepriklausoma Lietuva, matome didi ir skubu 
reikala, kaip galima greičiau, surengti milžiniška 
apvaikščiojima …“ : [kviečiama į susirinkimą rei-
kalauti, kad Amerikos valdžia pripažintu Lietuvos 
Respubliką de jure]. – Chicago, Ill. : [s.n.], 1922, 
rugpj. 5. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

325.2(73)(=172)
 327(73:474.5)
2261

Gerbiamas Tamsta! „Lietuvių dailės draugija 
š. m. gegužės mėn. ruošia tautodailės parodą …“ : 
[prašoma siųsti eksponatų] / L. dailės draugi-
jos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių dailės d-ja], 
1927. – [1] p. ; 25 cm.

C160.
745/749(474.5)(064)

2262
Gerbiamas Tamsta! „Lietuvos žemės ūkio ir 

pramonės parodoj Kaune, kuri įvyks š. m. rugpiū-

čio 26 d. ligi 3 rugsėjo, atidarytas skyrius Liaudies 
naminių išdirbinių …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1923]. – [1] p. ; 27 cm.

C2.
631(474.5)(064)

 334.71(474.5)(064)
2263

Gerbiamas Tamsta, „Nuo rinkimų į Seimą 
spa lių mėnesio 1922 metų iki šiai dienai visi Krikš-
čionių demokratų partijos skyriai apstojo vei-
kę …“ : [raginama atnaujinti Lietuvių krikščionių 
demokratų partijos veikimą]. – Kaunas : Lietuvių 
krikščionių demokratų partija, 1923, vas. 14. – 
[2] p. ; 34 cm.

C2; C279.
329.71(474.5)

2264
Gerbiamas Tamsta! „pranešame, kad 1932 m. 

lapkričio mėn. 19 d. 17 val. Vilniui vaduoti są-
jungos Centro komiteto patalpoje […] šaukiamas 
Vilniui vaduoti sąjungos Kauno Vytauto Didžiojo 
skyriaus metinis narių susirinkimas …“ : [kvieti-
mas-dienotvarkė] / skyriaus komitetas. – [Kaunas] : 
[Vilniui vaduoti s-gos Kauno Vytauto Didžiojo sk.], 
[1932]. – [1] p. ; 18 cm.

C2.
329.71(474.5)(06)

2265
Gerbiamas Tamsta! „prisimindamas zuperio 

sezoną, prašau aplankyti mano krautuvę, Kaišia-
doryse …“ : [skelbimas] / Z. Šimašiaus smulkių 
prekių krautuvė. – [S.l.] : [s.n.], [1927–1932] 
(Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 21 cm.

C101.
658.8(474.5)

2266
Gerbiamas Tamsta. „Redakcijos ir leidėjų 

nuo latinis rūpestis – gerinti ir tobulinti žurnalo 
turinį …“ : [žurnalo „Tautos ūkis“ laiškas-anke-
ta] / redakcija. – [Kaunas] : [„Tautos ūkio“ red.], 
[1930–1940]. – [2] p. ; 34 cm.

C17.
050(474.5)(049.5)

2267
Gerbiamas Tamsta! „Š. m. birželio m. 3–24 d. d. 

Vengrijos karališkas automobilių klūbas su Vengri-
jos valstybiniu turizmo biuru susitarus rengia au-
tomobilininkų ekskursiją į Vengriją …“ / L.A.K. 
valdyba. – Kaunas : [Lietuvos automobilių klubas], 
1935, bal. 2 ([Kaunas] : „Varpo“ sp.). – [4] p. : vinj. ; 
29 cm.

prieš antr.: Visiems p. p. klūbo nariams.
C3.

796.7(474.5)
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2268
Gerbiamas Tamsta, „1928 metais mūsų lai-

kinoje sostinėje Kaune įsikūrė Lietuvių ukrainie-
čių draugija …“ : [kvietimas tapti draugijos na-
riu]. – Kaunas : [Lietuvių-ukrainiečių d-ja], 1937, 
saus. 28. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

061.2(474.5:477)
2269

Gerbiamas Tamsta! „193… m. … mėn. … d. 
pagal užsakymą Nr. … Tamsta esate užsisakę Vy-
tauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms pa-
minėti albumą su kietais apdarais už bendrą kainą 
Lt. …“ : atviras laiškas / … albumo redaktorius-lei-
dėjas. – Kaunas : Vytauto Didžiojo mirties 500 m. 
sukaktuvėms paminėti albumo administracija, 1933 
([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – [2] p. ; 9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: atviras laiškas.

C279.
002.2(474.5)(085.8)

2270
Gerbiamas Tamsta! „Vilniui vaduoti sąjun-

gos Kauno ruožo geležinkeliečių skyriaus komi-
tetas leisdamas knygą „Vilnius ir Vilniaus kraštas“ 
prieš pat knygą duodant spaudai sumanė atsiklaus-
ti Jo Ekscelenciją poną Lietuvos Respublikos pre-
zidentą, ponus ministerius ir kitus aukštesniuosius 
asmenis prisidėti prie šios knygos darbo ir būti jos 
garbės nariais …“. – Kaunas : [Vilniaus vadavimo 
s-gos Geležinkeliečių sk.], 1932, bal. 21. – [1] p. ; 
14 x 22 cm.

C2.
329.71(474.5)

 002.2(474.5)
2271

Gerbiamas Tėvynaini, „Dar tais laikais, kada 
lietuviškas žodis buvo niekinamas […] Tamsta 
pradėjai lietuviškai-tautiškąjį darbą savo tėvy-
nėje …“ : [sveikinimas Vytautui Augustauskui 
50-mečio ir 30 metų visuomeninio darbo sukak-
tuvių proga]. – [Kaunas] : [„Dainos“ d-ja], [1934] 
([Kaunas] : „Kauno“ sp.). – [2] p. : vinj. ; 34 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] vinj. ir užrašas: „Dainos“ draugijos 
Centro valdybos vice-pirmininkui, vyriausiojo 
štabo pulkininkui ponui Vytautui Augustauskui. 
Kaune, 1934 m. rugsėjo mėn. 8 d..

C1.
008(474.5)(092)(089.7)

 355(474.5)(092)(089.7)
2272

Gerbiamas Tėvynaini, „Dar tais laikais, kada 
lietuviškas žodis buvo niekinamas […] Tamsta pra-

dėjai lietuviškai-tautiškąjį darbą savo tėvynėje …“ : 
[sveikinimas Vytautui Augustauskui 50-mečio ir 
30 metų visuomeninio darbo sukaktuvių proga]. – 
[Kaunas] : [„Dainos“ d-ja], [1934] ([Kaunas] : 
„Kauno“ sp.). – [2] p. : vinj. ; 34 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Nuorašas. – p. [1] vinj. ir užrašas: „Dai-
nos“ draugijos Centro valdybos vice-pirmininkui, 
vyriausiojo štabo pulkininkui ponui Vytautui Au-
gustauskui. Kaune, 1934 m. rugsėjo mėn. 8 d..

C1.
008(474.5)(092)(089.7)

 355(474.5)(092)(089.7)
2273

Gerbiamas viršaiti! „Ir vėl artėja spalių 
9-toji …“ : [prašymas bendradarbiauti renkant 
aukas] / Vilniui vaduoti sąjungos Centro komite-
tas. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Centro 
k-tas], 1935, rugs. 26. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. „Mūsų Vilnius“ redakcija ir administra-
cija. – Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkiai: per „Mūsų 
Vilnių“ – į sostinę Vilnių! Gyvu darbu ir auka siek 
Vilniaus laisvės!.

C2.
329.71(474.5)

 364.4(474.5)
2274

Gerbiamasai! „Gražiai kviečiame Tamstą at-
silankyti į Ukmergės valdžios gimnazijos VII-os 
laidos abiturientų balių-išleistuves, kurios įvyks 
šių metų birželio mėn. 22 d. …“ : [kvietimas] / 
abiturientai. – [Ukmergė] : [Ukmergės valdžios 
gimn.], [1929–1933]. – [1] p. ; 6 x 11 cm.

C2.
371.8(474.5)

2275
Gerbiamasai! „Gražiai kviečiame Tamstą 

š. m. balandžio 27 d. į savybės literatūros vakarą-
koncertą-balių […] Vieta Karininkų ramovė …“ : 
[kvietimas] / L.M.T. dr. Basanavičiaus vardo są-
jungos Ukmergės skyriaus valdyba. – [Ukmergė] : 
[Lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basanavičiaus 
vardo s-gos Ukmergės sk.], [1929–1933]. – [1] p. ; 
8 x 12 cm.

L.M.T.: Lietuviai mokytojai tautininkai.
C2.

821.172:061.2(474.9)
 394.4(474.5)
2276

Gerbiamasai! „Gražiai kviečiame 1930 – Vy-
tauto Didžiojo – m. kovo 8 d., šeštadienį, į VIIIb kla-
sės ruošiamąjį literatūros teismą, kur bus teisiamas 
Šarūnas iš Vinco Krėvės veikalo „Šarūnas“ …“ : 
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[kvietimas] / rengėjai. – [Ukmergė] : [Ukmergės 
valdžios gimn.], [1930]. – [1] p. ; 9 x 12 cm.

C17.
371.8(474.5)

2277
Gerbiamasai! „Gražiai kviečiu atsilankyti  

š. m. sausio 27 d., sekmadienį, į VIIb klasės mo-
kinių ruošiamąjį Adomo Mickevičiaus literatūros 
vakarą …“ : [kvietimas-programa] / abiturientai. – 
[Ukmergė] : [Ukmergės valdžios gimn.], [1929]. – 
[1] p. ; 10 x 14 cm.

C2.
371.8(474.5)

2278
Gerbiamasai! „Gražiai kviečiu š. m. vasario 

16 d., šeštadienį, į VII-ųjų klasių ruošiamąjį lite-
ratūros teismą, kur bus teisiamas petras Jonaitis iš 
Lazdynų pelėdos veikalo „Klaida“ …“ : [kvieti-
mas]. – [Ukmergė] : [Ukmergės valdžios gimn.], 
[1929]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
 371.8(474.5)
2279

Gerbiamasai:– „Jo eminencija, kardinolas 
Mun delein, pakvietė laikyti tarptautinį eucharistinį 
kongresą Chicagoje 1926 metais ta intencija, kad 
turėtume progos dideliausią pareiškimą pagarbos 
ir meilės …“ : [prašymas bendradarbiauti]. – Chi-
cago, Ill. : [s.n.], 1926, saus. 15. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: XXVIII tarptautinio eucharistijos 
kongreso namų komitetas.

C17.
27-549(100)(06)

2280
Gerbiamasai! „pakartotinai prašome Tamstos 

grąžinti mums pietų Amerikos lietuviamas šelpti 
tuščią arba užpildytą aukų lapą … Nr. …“ / Drau-
gijos užsienio lietuviams remti C. valdyba …. – 
Kaunas : [D-ja užsienio lietuviams remti], 1935, 
saus. 25. – [2] p. ; 21 cm.

p. [2] užrašas: Spaudinys. Gerbiamaj….
C279.

364.4(474.5)
2281

Gerbiamasai, „penktadienį š. m. gruodžio 
21 d. 4 val. p. p. įvyks universiteto Tarybos po-
sėdis …“ : [kvietimas-darbotvarkė]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos univ.], 1928, gruod. 19. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Universite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
378.4(474.5)(06)

2282
Gerbiamasai, „Sekmadienį, š. m. gegužės mėn. 

25 d. 16 val. I rūmų didžiojoje salėje šaukiamas uni-

versiteto posėdis …“ : [kvietimas-darbotvarkė]. – 
[Kaunas] : [s.n.], 1930, geg. 19. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Universitetas. – Išsp. daugin. prie-
taisu.

C2.
378.1(474.5)(06)

2283
Gerbiamasai! „Š. m. gruodžio 7 d. […] 

(Kaune) šaukiamas Lietuvių studentų susišelpimo 
draugijos visuotinis susirinkimas …“ : [darbotvar-
kė]. – [Kaunas] : [Lietuvių studentų susišelpimo 
d-ja], [1924, gruod. 1]. – [1] p. ; 11 x 21 cm.

prieš antr.: Lietuvių studentų susišelpimo 
draugijos valdyba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
378.18(474.5)(06)

2284
Gerbiamasai! „Šiuo Valst. teatro administra-

cija maloniai kviečia Tamstą atsilankyti spalių mėn. 
25 d. … v. v. į pirmąjį šį sezoną operos spektaklį, 
kuris įvyks atremontuotajam teatre …“ : [kvieti-
mas] / administracija. – [Kaunas] : [Valstybės teat-
ras], [1925–1929]. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

C2.
792.54(474.5)

 782.1(474.5)
2285

Gerbiamasai kun. klebone! „Šiuo turime gar-
bės pranešti Tamstai, kad Aleksote (Kauno prie-
miesty) pradėjo veikti bažnytinių rūbų dirbtuvė 
„Grožis“ …“ / … d-vė „Grožis“. – Kaunas : [s.n.], 
[1926]. – [1] p. ; 21 cm.

C2.
687.1:282(474.5)

2286
Gerbiamasai pilieti! „Lietuvių komitėtas 

nuo karo pradžios gyvuodamas daug sušelpė žmo-
nių …“ : [kreipimasis dėl pagalbos prieglaudose 
esantiems vaikams] / Lietuvių centro komitėto 
valdyba. – Vilnius : [Lietuvių d-ja nukentėjusiems 
nuo karo šelpti], 1921, gruod. 21. – [1] p. ; 25 cm.

C2; C101; C126.
364.4(474.5)

2287
Gerbiamasai pone profesoriau! „Šeštadienį, 

šio mėnesio 15 d. lygiai 10 val. I-uose universi-
teto rūmuose […] Matematikos-gamtos fakulteto 
Tarybos posėdis …“ : [kvietimas-darbotvarkė]. – 
[Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. Matematikos-
gamtos fak.], 1934, rugs. 13. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.:  Vytauto Didžiojo universitetas Ma-
tematikos-gamtos fakultetas. – Išsp. daugin. prietai-
su.

C2.
378.1(474.5)(06)
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2288
Gerbiamasai Tamsta: „12-to Wardo lietuvių 

de mokratų organizacijos, pavasarinis piknikas įvyks 
sekmadienį gegužio (May) 22, 1938, Kubaičio dar-
že […] Lemont, Ill. …“ : [kvietimas į parengiamąjį 
susirinkimą] / valdyba ir pikniko komitetas. – [Čika-
ga (Il.)] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: 12th Ward Lithuanian Democratic 
Organization Chicago, Ill..

C17.
325.2:061.2(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
2289

Gerbiamasai Tamsta: „Su šiuomi siunčiame 
Tamstai keletą formų laiškų anglų kalboje, tinka-
mų rašyti kongresmanams ir senatoriams Washing-
tone …“ : [prašoma rašyti laiškus JAV Kongresui 
dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo] / … 
Agitatyvė komisija Lietuvos neprigulmybės išga-
vimui. – New York, N.Y. : [s.n.], 1919. – [1] p. ; 
28 cm.

prieš antr.: Agitatyvė komisija Lietuvos ne-
prigulmybės išgavimui. – Išsp. daugin. prietaisu.

C3.
005.92(73)(=172)

2290
Gerbiamasis! „Bevartydami pernykščių metų 

„Mūsų Vilniaus“ prenumeratorių sąrašą pastebė-
jome, kad Tamsta šiais metais „Mūsų Vilniaus“ 
neprenumeruoji …“ : [raginama prenumeruoti 
žurnalą] / … „Mūsų Vilniaus“ leidėjų vardu …. – 
[Kaunas] : [„Mūsų Vilniaus“ red.], 193[6]. – [1] p. ; 
33 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro ko-
mitetas. „Mūsų Vilniaus“ redakcija ir administra-
cija. – Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: per „Mūsų 
Vilnių“ – į sostinę Vilnių!.

C2.
070.33(474.5)

2291
Gerbiamasis! „Dešimtus metus leidžiamas 

VVS žurnalas „Mūsų Vilnius“ turi gausią prenume-
ratorių ir skaitytojų šeimą …“ : [raginama prenu-
meruoti žurnalą]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo 
 s-gos Centro k-tas], 1937, gruod. 15. – [2] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Vilniaus vadavimo sąjungos Cent-
ro komitetas.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
2292

Gerbiamasis. „XXVII knygos mėgėjai turi gar-
bės kviesti Tamstą atsilankyti š. m. sausio 27 dien. 

12 val. į dailiosios lietuvių knygos parodos atidary-
mą Čiurlionies galerijoje“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[XXVII knygos mėgėjų d-ja], [1931]. – [1] p. : vinj. ; 
9 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj.

C1.
002.2(474.5)(064)

2293
Gerbiamasis: „Esu sumanęs ištirti Lietuvos 

sodžiaus darbininkų padėtį ir patirtąsias žinias su-
glausti į knygą, kurią norėčiau dar šių metų pabai-
goje prirengti spaudai …“ / [f. Kemėšis] Žemės 
ūkio akademijos docentas Dotnuvoje. – [Kaunas] : 
[s.n.], 192[5–1926]. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Gerb. ….
C279.

002.2(474.5)
2294

Gerbiamasis! „Gerai suprasdami spausdinto 
žodžio reikšmę Vilniaus vadavimo darbe, drįsta-
me kreiptis į Tamstą prašydami padėti savo auto-
ritetingumu kaip galima plačiau paskleisti Vilniui 
vaduoti sąjungos leidžiamą gausiai iliustruotą žur-
nalą „Mūsų Vilnių“ …“. – [Kaunas] : [„Mūsų Vil-
niaus“ red.], 1930, spal. 25. – [1] p. ; 22 cm.

prieš antr.: „Mūsų Vilnius“.
C2.

329.71(474.5)
 070.33(474.5)
2295

Gerbiamasis! „Gerai suprasdami spausdinto 
žodžio reikšmę Vilniaus vadavimo darbe, kaip per-
nai, taip ir šiais metais, drįstame kreiptis į Tamstą 
prašydami padėti savo autoritetingumu kaip ga-
lima plačiau paskleisti Vilniui vaduoti sąjungos 
leidžiamą gausiai iliustruotą žurnalą „Mūsų Vil-
nius“ …“. – [Kaunas] : [„Mūsų Vilniaus“ red.], 
1931, lapkr. 25. – [1] p. ; 22 cm.

prieš antr.: „Mūsų Vilnius“. – Šūkis: per „Mū sų 
Vilnių“ į sostinę Vilnių!.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
2296

Gerbiamasis! „Jau suėjo treji metai, kai bū-
relis mokytojų, atsižiūrėdamas į provincijos moky-
tojų, radio-klausytojų, pageidavimus, rengia radio 
paskaitas įvairiomis pedagoginėmis temomis mo-
kytojams, auklėtojams ir tėvams …“ : [prašoma pa-
ruošti kelias radijo laidas]. – Kaunas : [s.n.], 1932, 
spal. 29. – [1] p. ; 33 cm.



221

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

654.195(474.5)
2297

Gerbiamasis! „Kas matė „Mūsų Vilniaus“ 
1934 metų priedą, Vilniaus krašto vaizdų albumą, 
kuriame yra nepaprastai gražių apie 300 Vilniaus 
krašto vaizdų …“ : [žurnalo reklama, prenumeruo-
jantiems 1935 m. dovanojamas albumas almana-
chas „Nepriklausomoji Lietuva 15 metų Vilniaus 
fronte“] / … „Mūsų Vilnius“. – [Kaunas] : [„Mūsų 
Vilniaus“ red.], [1934] ([Kaunas] : „Vilniaus“ 
sp.). – [2] p. ; 20 cm.

Aprašyta pagal def. egz..
C2.

070.33(474.5)
2298

Gerbiamasis! „Kauno vyrų apaštalavimo 
valdyba šiuo turi garbės kviesti Tamstą kas mėnuo 
lankytis vyrų apaštalavimo rengiamose pamaldo-
se …“ : [kvietimas] / … Vyrų apaštalavimo val-
dyba. – [Kaunas] : [s.n.], [1933]. – [2] p. ; 21 cm.

p. [2]: Banderolė. Didžiai gerb. p. … Kaune.
C1.

27-549(474.5)
2299

Gerbiamasis! „Kreipiames į Tamstą svarbiu 
reikalu …“ : [dėl „Mūsų Vilniaus“ prenumeratos 
ir platinimo]. – [Kaunas] : [Vilniui vaduoti s-gos 
Centro k-tas], 1934, saus. 5. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
2300

Gerbiamasis! „Kreipiamės į Tamstą svarbiu 
reikalu …“ : [dėl žurnalo „Mūsų Vilnius“ prenu-
meratos ir platinimo] / … Vilniui vaduoti sąjungos 
Centro komitetas. – [Kaunas] : [Vilniui vaduoti s-
gos Centro k-tas], 193[3]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. „Mūsų Vilnius“ redakcija ir administ-
racija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
2301

Gerbiamasis, „Lietuvių kalbos draugijos stei-
gėjų vardu kviečiame Tamstą į pirmąjį Lietuvių 
kalbos draugijos susirinkimą, kuris bus šių metų 
balandžio mėn. 4 d. 18 val. …“ : [kvietimas-darbo-
tvarkė]. – [Kaunas] : Lietuvių kalbos d-ja, 193[5, 
kovo 28]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Lietuvių kalbos draugija LKD. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
811.172:061.2(474.5)(06)

2302
Gerbiamasis: „Lietuvos laisvės varpo komi-

tetas nutarė atsilankyti į tamistų miestą su pra-
kalbomis ir krutančiais paveikslais parodančiais 
Lietuvos Laisvės varpo išleistuves ir atsibuvusį 
Chicagoje Amerikos lietuvių seimą …“ / Lietuvos 
laisves varpo kometas[!]. – Chicago, Ill. : Lietuvos 
laisves varpo komitetas, [1920]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

374.7(73)(=172)
 791.43-1(73)(=172)
2303

Gerbiamasis! „Maloniai kviečiame Tamstą 
atsilankyti į mūsų rengiamą lietuviškojo romantiz-
mo teismą, kuris įvyks 1929 m. kovo m. 3 d. …“ : 
[kvietimas] / Studentų literatų būrelis. – [Kau-
nas] : [Studentų literatų būrelis], [1929]. – [1] p. ; 
6 x 12 cm.

C2.
378.18(474.5)

2304
Gerbiamasis! „Nuoširdžiai kviečiame Ger-

biamąjį atsilankyti į Telšių ateitininkų 10-ties 
metų nuo prieškarinio įsikūrimo sukaktuvių šven-
tę 1928 m. gegužės 27–28 d. Telšiuose …“ : [kvie-
timas] / šventės rengimo komisija. – [Telšiai] : 
[s.n.], [1928]. – [3] p. ; 14 cm.

C1.
329.78(474.5)

 394.4(474.5)
2305

Gerbiamasis! „Mūsų Vilnius“ eina jau penk-
tus metus …“ : [raginama prenumeruoti žurnalą] / 
priimkite gilios pagarbos pareiškimą „Mūsų Vil-
niaus“ redakcija. – [Kaunas] : [„Mūsų Vilniaus“ 
red.], [1935]. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: „Mūsų Vilnius“.
C2.

070.33(474.5)
2306

Gerbiamasis, „philadelphios „Žvaigždės“ re-
dakcija šiems (1934) metams pamineti leidžia kny-
gas „30 metų spaudą atgavus“, kuriose tilps bent 
puse fotografiškai atspaustų 1883 m. „Aušros“ 
lapų …“ : [prašoma lėšomis prisidėti prie knygų 
leidybos]. – Brooklyn, N.Y. : [„Žvaigždės“ red.], 
1934, lapkr. 15. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

655.5(474.5)
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2307
Gerbiamasis, „pirmadienį, š. m. spalių mėn. 

27 d., 5 val. vak. universiteto didžiojoj salėj […] 
įvyks iškilmingas Vytauto Didžiojo universite-
to Tarybos posėdis Vytauto Didžiojo mirties 500 
metų sukaktuvių proga …“ : [kvietimas-dieno-
tvarkė]. – Kaunas : [Vytauto Didžiojo univ.], 1930, 
spal. 21. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Vytauto Di-
džiojo universitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
378(474.5)

2308
Gerbiamasis, „pirmasis „XX amžiaus“ nr. pa-

sirodė š. m. birželio 24 d. …“ : [raginama prenume-
ruoti laikraštį]. – [Kaunas] : [„XX amžiaus“ red.], 
[1936]. – [1] p. ; 33 cm.

C101.
050(474.5)

2309
Gerbiamasis! „Sutikdami Šv. metus, Kauno 

vyrų apaštalavimo nariai rengia Įgulos bažnyčioje 
rekolekcijas vieniems vyrams …“ : [kvietimas] / 
Vyrų apaštalavimo valdyba. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1933]. – [2] p. ; 15 cm.

p. [2] užrašas: Spausdinys. Didžiai gerb. p. … 
Kaune.

C1.
27-78-055.1(474.5)

2310
Gerbiamasis. „Šia proga pranešame Tamstai, 

kad VVS CK-tas susitarė su Švietimo ministerija 
duoti „Mūsų Vilniaus“ 1936 ir 1937 metų prenu-
meratoriams labai vertingą priedą …“ : [savaitraš-
čio „Mūsų laikraštis“ reklama] / Vilniui vaduoti 
sąjungos Centro komitetas. – [Kaunas] : [Vilniui 
vaduoti s-ga], 1936, bal. 18. – [1] p. ; 17 x 20 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 070(474.5)
2311

Gerbiamasis, „Šių metų sausio 27 d. 7 val. 
vak. Lietuvos viešbučio Trijų Kunigaikščių kam-
bary šaukiamas steigiamasis XXVII knygos mė-
gėjų susirinkimas …“ : [kvietimas] / iniciatoriai. – 
Kaunas : [s.n.], 1931, saus. 10. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

C1.
002.2:061.2(474.5)(06)

2312
Gerbiamasis! „Šiuo turiu garbės pranešti, kad 

nuo š. m. gegužės mėn. 2 d. Kaune […] atidariau 
I rūšies komiso biurą (su teise aptarnauti ir pro-
vinciją) vardu: „Centralinė tarpininkavimo kon-
tora“ …“ : [reklaminis atvirlaiškis] / … A. Svirs-
kis. – Kaunas : [s.n.], 1932. – [2] p. ; 11 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Centralinė tarpininkavimo kontora“ 
Kaunas … Spaudinys. Atvirutė ….

C279.
658.8(474.5)(085)

2313
Gerbiamasis: – „Tai yra turbut didžiausias 

ir gražiausias dalykas kokį Chicagos lietuviai 
įstengė pastatyti. Kalbame apie naująjį teatrą prie 
 35-tos ir Halsted gatvių, Chicagoje …“ : [kviečia-
ma materialiai paremti teatrą] / … Theatre buil-
ding corp.. – Chicago, Ill., : [s.n.], 1929. – [1] p. ; 
28 cm.

prieš antr.: Naudinga informacija.
C17.

792(73)(=172)
2314

Gerbiamasis, „Vyriausybė užtraukė 18 mili-
jonų litų vidaus paskolą …“ : [siūloma pirkti vals-
tybės paskolos lakštus] / paskolos lakštams pla-
tinti … miesto/apskrt. komitetas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1935]. – [2] p. ; 29 cm.

C2.
336.3(474.5)

2315
Gerbiamasis, „Visuotinis L.K. mokslo akade-

mijos narių susirinkimas kviečiamas š. m. gegužės 
mėn. 31 d. …“ : [kvietimas]. – Kaunas : [Lietuvių 
katalikų mokslo akad.], [1932]. – [1] p. ; 23 cm.

prieš antr.: Lietuvių katalikų mokslo akade-
mija.

C2.
272:001.32(474.5)

2316
Gerbiamasis! „Vyties“ b-vė matydama gyvo 

reikalo kelti bažnytinės muzikos meną […] išlei-
do profesoriaus kun. T. Brazio parašytą bažnyti-
nės muzikos vadovėlį, vadinamą „Choralo moky-
kla“ …“ : [kviečiama užsisakyti knygą]. – Kaunas : 
[b-vė „Vytis“], 1926, liep. 30. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

783.5(075.8)
2317

Gerbiamasis akcijonieriau. „Šiuomi kviečia-
me tamstą atsilankyti į spulkos penktą metinį kon-
certą ir prakalbas, kuris atsibus Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje […] pirmadieny, lapkričio-
November 7-tą dieną, 1932 m. …“. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], 1932, spal. 28. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Lithuania Building Loan and Ho-
mestead Association, Chicago, Illinois.

C1.
374.7(73)(=172)

 78:061.7(73)(=172)



223

2318
Gerbiamasis drauge: „prašome atsilankyti į 

Draugystės prieš-pusmetinį susirinkimą, kuris įvyks 
penktadienį, birželio-June 11 d., 1937 …“ : [skelbi-
mas] / komitetas ir valdyba. – [Čikaga (Il.)] : [Drau-
gystė gvardijos pirmos divizijos šv. Kazimiero Ka-
ralaičio], [1937]. – [1] p. ; 22 cm.

prieš antr.: Dr-stė gvardijos pirma divizija šv. 
Kazimiero karal..

C17.
27-78(73)(=172)(06)

2319
Gerbiamasis kunige klebone. „Ateitininkų su-

sišelpimo fondas […] kreipėsi į kai kuriuos fondui 
prielankius kun. dekanus pagalbos …“ : [prašymas 
surengti aukų rinkimą neturtingiems studentams 
šelpti]. – [Kaunas] : [Ateitininkų susišelpimo fon-
das], [1921–1940]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

364.044.64(474.5)
2320

Gerbiamasis liepojieti! „Lietuvių tautos kul-
tūros istorijai svarbu visa, kas lietė lietuvius ir 
kolonijose jiems begyvenant …“ : [rengiamai mo-
nografijai „Liepojos lietuvių kolonijos“ prašoma 
rašyti atsiminimus] / redakcijos komisija. – Kau-
nas : [s.n.], 1934, lapkr. 1 ([Kaunas] : „Sp[indulio]“ 
[sp.]). – [2] p. ; 23 cm.

p. [2] užrašas: Spausdinys.
C2; C3.

325.1(474.3)(=172)
2321

Gerbiamasis lietuvi balsuotojau! „primary rin-
kimai artėja. Ar pamąstei ką šių metų rinkimai reiš-
kia Chicagos lietuviams? …“ : [raginimas balsuoti 
už demokratų partijos kandidatus]. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1936]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Lithuanian Democratic League of 
Cook County […] Chicago, Ill..

C17.
324(73)(=172)

 342.8(73)(=172)
2322

Gerbiamasis -moji. „Aušros Vartų Š.p.M. vy-
rų ir moterų draugija rengia teatrą „Mes lietuvai-
tės“ – trijų veiksmų komediją […] sekmadieny-
je, sausio-Jan. 24 d., 1937 Aušros Vartų parapijos 
svetainėje …“ : [kvietimas] / rengimo komitetas ir 
valdyba. – Chicago, Ill. : [Aušros Vartų Šv. Marijos 
panos vyrų ir moterų d-ja], 1937, saus. 20. – [1] p. ; 
28 cm.

prieš antr.: Aušros Vartų Š.p.M. vyrų ir mote-
rų dr-ja ….

C17.
792.077(73)(=172)

2323
Gerbiamasis -moji. „Šiuomi kviečiame tams-

tas atsilankyti į priešmetinį susirinkimą, kuris 
įvyks sekmadienį, 15 d. gruodžio (Dec.), 1935, 
Hollywood Inn svetainėj …“ : [atvirlaiškis-kvieti-
mas]. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvių žalgiriečių klu-
bas], [1935]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: Lietuvių žalgiriečių kliubas. – Ad-
re so pusėje tekstas angl..

C1.
325.2:061.2(73)(=172)(06)

2324
Gerbiamasis (oji)! „Maloniai kviečiame Tams-

ta atsilankyti š. m. rugp-io 20 d. į mūsų vakarą-gegu-
žinę …“ : [kvietimas] / L.Š.S. 369 būrio valdyba. – 
Andriejavas [Klaipėdos a.] : [Lietuvos šaulių s-gos 
369 būrys], [1927] (Klaipėda : „Rytas“ sp.). – [1] p. ; 
22 cm.

C279.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
2325

Gerbiamasis -oji! „Studento dienos“ išvaka-
rėse, vasario mėn. 14 d., prašome atsilankyti į 
universiteto Didžiąją salę padėti mums suvaidin-
ti …“ / studentų draugija „Stedra“. – [Kaunas] : 
[studentų d-ja „Stedra“], [1931–1934]. – [1] p. ; 
8 x 14 cm.

C2.
378.18(474.5)

2326
Gerbiamasis (oji). „Tamsta tur būt gavot vi-

sus 4-ris šiais metais išėjusius „Mokyklos ir visuo-
menės“ numerius …“ : [prenumeratos sąlygos] / 
Mokyklos ir visuomenės redakcija ir administraci-
ja. – [Kaunas] : [„Mokyklos ir visuomenės“ red.], 
[1933–1936]. – [1] p. ; 21 x 22 cm.

C2.
050(474.5)

2327
Gerbiamasis Tamista. „Kadangi neužilgo bus 

sušauktas Lietuvoje Steigiamasis Seimas aptarimui 
kokiu budu Lietuvos gyventojai turės save valdy-
ti, ir kadangi Amerikos lietuviams priguli paduoti 
savo balsą laike Steigiamojo Seimo kas link kitų 
šalių pripažinimo Lietuvos nepriklausomybės …“ : 
[kviečiama į susirinkimą Tautinės tarybos, Ameri-
kos lietuvių tautinės sandaros, Lietuvos nepriklau-
somybės fondo veikėjus]. – [Niujorkas] : [s.n.], 
[1920, kovo 6]. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

325.2(73)(=172)(06)
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2328
Gerbiamasis Tamsta. „Del pikniko rengimo 

2-ras draugijų atstovų ir Lietuvių kambario fon-
do komiteto susirinkimas įvyks panedėlio vakare 
rugpjučio-Aug. … d. 193… m. …“ : [atvirlaiš-
kis]. – [pitsbergas (pen.)] : [fondas įrengimui Lie-
tuvių kambario pitsbergo univ.], [1934]. – [2] p. ; 
8 x 14 cm.

prieš antr.: fondas įrengimui Lietuvių kam-
bario pitt. universitete.

C126.
325.2:061.2(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
2329

Gerbiamasis Tamsta, „Dvyliktą šių metų bir-
želio mėnesio dieną, Aukščiausiajam padedant, 
įvyks Telšių katedroj pirmieji mūsų seminarijos 
auklėtinių šventimai į kunigus …“ : [kvietimas] / 
Telšių vyskupijos kūrija. – Telšiai : [Telšių vysku-
pijos kurija], 1932, birž. 5. – [1] p. ; 23 cm.

C2.
2-558.5(474.5)

2330
Gerbiamasis Tamsta. „Gyvenamasis momen-

tas reikalauja iš visos lietuvių tautos didelio jėgų 
įtempimo, kad Lietuvai laisvę užtikrinus …“ : 
[kvie timas į Lietuvos atstovybės Amerikoje ren-
giamą konferenciją, kviečiami Amerikos lietuvių 
organizacijų nariai bei atskiri veikėjai, išvardi-
namos konferencijoje aptariamos temos]. – Was-
hington, D.C. : [Lietuvos atstovybė Amerikoje], 
1921, lapkr. 15. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Lietuvos atstovybė Amerikoje. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
325.2(73)(=172)(06)

2331
Gerbiamasis Tamsta. „Lietuvos sodų vai-

sių ir daržovių gamintojų draugija pasiryžusi yra 
rekomenduoti ūkininkams sodų vaisių atmainas, 
tinkamas Lietuvos klimatui …“ : [kvietimas į so-
dininkystės žinovų pasitarimą] / … L.S.V. ir D. ga-
mintojų draugija. – Kaunas : [Lietuvos sodų vaisių 
ir daržovių gamintojų d-ja], 1929, vas. 5. – [1] p. ; 
33 cm.

prieš antr.: Lietuvos sodų vaisių ir daržovių 
gamintojų d-ja. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
635:061.2(474.5)(06)

2332
Gerbiamasis tamsta! „Memeler Neueste Nach-

richten“ leidykla šiuo nuolankiai prašo tamstą už-
sisakyti mūsų leidžiamąjį laikraštį …“ / Memeler 
Neueste Nachrichten leidykla. – Klaipėda : [„Meme-

ler Neueste Nachrichten“ leidykla], [1933]. – [1] p. ; 
30 cm.

C279.
070.33(474.5)

2333
Gerbiamasis Tamsta. „Rygos balsas“ bepar-

tinis, katalikybės pagrindu pagrįstas lietuviškas 
savaitraštis …“. – [Ryga] : [s.n.], [1922–1925] 
([Ryga] : K. Narkevičiaus sp.). – [1] p. ; 18 cm.

C13.
070(474.3)(=172)

2334
Gerbiamasis Tamsta! „Šiandieną ivažiavimas 

yra suvaržytas ne tik i suvienytas valstijas, bet ir 
i kitas šalis …“ : [apie „Lietuvių išeivijos biuro“ 
veiklą] / „Lietuviu išeivijos biuras“. – [Monrea-
lis] : [Lietuvių išeivijos biuras], [1924–1940]. – 
[1] p. ; 28 cm.

C2.
325.2(71)(=172)

2335
Gerbiamasis Tamsta! „Tautos apšvieta ir su-

sipratimas yra jos galybė …“ : [raginimas prisidė-
ti prie katalikiškų laikraščių platinimo] / Katalikų 
spaudos biuras. – Kaunas : [Katalikų spaudos biu-
ras], 1925, lapkr. 28. – [1] p. ; 35 cm.

C2.
070.33(474.5)

2336
Gerbiamieiji! „Šiuo pranešame tamstų žiniai, 

kad mes įsteigėme Šiauliuose […] didelę spaustu-
vę su dviem didelėm mašinom …“ : [reklama] / 
Savičo ir Šumkauskio spaustuvė. – [Šiauliai] : [Sa-
vičo ir Šumkauskio leid. ir sp.], [1920]. – [1] p. ; 
29 cm.

C279.
655(474.5)(085.8)

2337
Gerbiamieje. „Meldžiasi rasti sykiu su šiuo 

laišku Teisyklės Chicagos lietuvių tarybos; ir po-
draug kviečiame prisidėti prie tos galingos orga-
nizacijos – atsiusdami susirinkiman Chicagos lie-
tuvių tarybon įgaliotinius atstovus …“. – [Čikaga 
(Il.)] : [Čikagos lietuvių taryba], [1921]. – 2 p. ; 
28 cm.

prieš antr.: Chicagos lietuvių taryba. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C2.
325.2(73)(=172)

2338
Gerbiamieji: „Ar jūsų organizacija rengia pi-

kniką (dieninį ar naktinį) arba išvažiavimą šįmet? 
Jei taip, bus verta jums pirma pamatyti mūsų pilnai 
įrengtą piknikams daržą, pirm užsirezervuojant 
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sau vietą kitur …“ : [apie Sunset parką] / Sunset 
park. – [Lemontas (Il.)] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[1] p. ; 28 cm.

C17.
379.8(73)(=172)

2339
Gerbiamieji: „Greit sueis 20 metų, kaip dien-

raštis „Vilnis“ tarnauja Amerikos lietuvių visuome-
nei …“ : [apie pasiruošimą jubiliejui]. – [Čikaga 
(Il.)] : [„Vilnies“ red.], [1940]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Vilnis. Lithuanian daily.
C126.

070(73)(=172)
2340

Gerbiamieji! „Yra neatidėtinas didelis, svar-
bus visų lietuvių reikalas – viso pasaulio lietuvių 
kongresas Kaune …“ : [pasiruošimas kongresui] / 
S.L.A. 3-čio apskričio komitetas. – [JAV] : [Su-
siv. lietuvių Amerikoje], 1935, geg. 29. – [1] p. ; 
28 cm.

C126.
325.2(100)(=172)(06)

2341
Gerbiamieji:– „Labdaringosios sąjungos 13 

Seimas įvyks lapkričio-Nov. 20, 1932 m., Nekalto 
prasidėjimo Švenč. panelės parap. salėj […] Chi-
cago, Ill. …“ : [kvietimas] / Labd. sąjungos Centro 
valdyba. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvių Romos katali-
kų labdarių s-ga], [1932]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Amerikos lietuvių R.K. labdarin-
goji sąjunga.

C17.
364.044.66(73)(=172)(063)

2342
Gerbiamieji! „Mūsų literatūra negali pasigir-

ti beletristikos gausumu – ar tai originalės ar vers-
tinės …“ : [„Universalės bibliotekos“ leidinių 
reklama] / „Universalės bibliotekos“ redakci-
ja. – [Kaunas] : [„Universalės bibliotekos“ red.], 
[1927] (Kaune : „Raidės“ sp.). – [2] p. ; 27 cm.

C2.
050(474.5)

2343
Gerbiamieji! „papildydami mūsų š. m. X-28 d. 

kvietimą dalyvauti XIIItame nepaprastame Lietuvos 
kooperacijos banko įgaliotinių suvažiavime, siunčia-
me naujo Lietuvos kooperacijos banko įstatų projekto 
pagrindinius dėsnius …“ / Jūsų Lietuvos kooperaci-
jos banko valdyba. – Kaunas : Lietuvos kooperacijos 
bankas, 1931, lapkr. 23. – [2] p. ; 28 cm.

C1.
336.71(474.5)(06)

2344
Gerbiamieji. „paskutiniu metu Lietuva per-

gyvena sunkų krizį: moralų, ekonominį, kultūrinį 
ir politinį …“ : [apie sunkią Lietuvos padėtį eko-
nominės krizės laikais] / Centro komitetas. – Kai-
nas [i.e. Kaunas] : [s.n.], 1931, kovo 6. – [1] p. ; 
36 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

338.2(474.5)
2345

Gerbiamieji! „per palyginti trumpą laiką mū-
sų spauda padarė didžiulę pažangą …“ : [laikraš-
čio „Mūsų rytojus“ reklama] / „Mūsų rytojaus“ 
redakcija ir administracija. – [Kaunas] : [„Mūsų 
rytojaus“ red.], [1934] ([Kaunas] : „Vilniaus“ 
sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C13.
070(474.5)

2346
Gerbiamieji! „prašau nepamiršti užeiti į ma-

no knygyną …“ : [reklama] / … Rakauskaitės 
knygynas. – [panevėžys] : [s.n.], [1932–1940] 
(panevėžyje : Bangos“ sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
655(474.5)(085.8)

2347
Gerbiamieji! „Š. m. … dieną „Liet. žiburė-

lio“ neturtingiems moksleiviams šelpti draugija 
rengia loteriją lėšoms padidinti ir prašo maloniai 
prisidėti aukomis …“ / „L. žiburėlio“ valdyba. – 
[Kaunas] : [„Lietuvos žiburėlio“ d-ja], [1930]. – 
[1] p. ; 21 cm.

C2.
364.044.66(474.5)

2348
Gerbiamieji! „Šiais metais Chicagoj įvyks 

jubiliejinis LRKSA seimas …“ / valdyba, Sei-
mo rengimo komisija. – [Čikaga (Il.)] : Lietuvių 
R.K. susivienijimo Amerikoje Chicago apskritis, 
[1936]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: LRK susivienijimo Amerikoje … 
kp.. – R.K.: Romos katalikai.

C17.
27-78(73)(=172)(06)

2349
Gerbiamieji! „Šiuo pranešdami, kad nuo š. m. 

lapkričio mėn. 15 d. pradedam rengti sekančiųjų 
metų knygas ir blankus …“ : [spaustuvės reklama] / 
fridmano ir Goco spaustuvė. – Šiauliai : fridmano 
ir Goco [leid. ir] sp., 1920. – [2] p. ; 14 cm.

C279.
655(474.5)(085.8)



226

2350
Gerbiamieji: „Šiuomi turiu už garbę praneš-

ti, kad Keistučio „Spulka“ atidarys 115 serija va-
sario 6-tą, 1930 m. …“ : [kvietimas atvesti naują 
narį]. – [Čikaga (Il.)] : [Keistučio skolinimo ir bu-
davojimo d-ja Nr. 1], [1930]. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
prieš antr.: Keistučio skolinimo ir budavoji-

mo dr-ja no. 1 […] Chicago, Ill..
C17.

336.7(73)(=172)
2351

Gerbiamieji! „Tamstos draugijos veiklumas 
ir supratimas svarbiųjų mūs tautos ir mūsų, kaipo 
lietuvių, gyvenančių šioje šalyje, reikalų plačiai 
žinomas …“ : [kvietimas į konferenciją]. – [Sise-
ras (Il.)] : [Amerikos lietuvių Romos katalikų f-jos 
Čikagos a.], [1936]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Amerikos Liet. R. katalikų federa-
cija Chicagos apskritis.

C17.
325.2(73)(=172)(06)

2352
Gerbiamieji. „Visi lietuviai nori baigti ren-

gimą Lietuvių kambario pittsburgho universite-
te …“ : [prašymas aukoti] / Liet. kambario fondo 
komitetas. – [pitsbergas (pen.)] : [s.n.], [1932–
1939]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Lietuvių kambario fondas pitts-
burgh, pa..

C2.
364.044.64(73)(=172)

 325.2(73)(=172)
2353

Gerbiamieji draugai! „Jau vėl atėjo laikas Lie-
tuvos valstiečių liaudininkų sąjungos kuopų atsto-
vams susirinkti …“ / Lietuvos valstiečių liaudininkų 
sąjungos Centro komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos 
valstiečių liaudininkų s-gos Centro k-tas], 1930, 
saus. 14. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Lietuvos valstiečių liaudininkų są-
jungos Centro komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329(474.5)

2354
Gerbiamieji draugai ir draugės. „Teiksitės pri-

būti į susirinkimą, kuris įvyks gegužės-May 7 d., 
1933 …“ : [atvirlaiškis-kvietimas]. – Chicago, Ill. : 
[Draugystė Didžiojo Lie tuvos kunigaikščio Keistu-
čio], 1933, bal. 19. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: Draugystė D.L.K. Keistučio. – Ad-
reso pusėje tekstas angl. 

C1.
325.2(73)(=172)(06)

2355
Gerbiamieji kauniečiai! „Šiandien, 13 val. Atei-

tininkų salėje […] Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komiteto pirmininkas prof. Mykolas Biržiška pa-
darys viešą pranešimą aktualiais Vilniaus reika-
lais …“ / V.V. s-gos Kauno apygardos komitetas. – 
[Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Kauno apyg. 
k-tas], 1934, geg. 13 ([Kaunas] : „Kauno“ sp.). – 
[1] p. ; 11 x 15 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjunga.
C2.

329.71(474.5)
 374.7(474.5)
2356

Gerbiamieji kooperatininkai! „Lietuvos ko-
operatyvų taryba 1940 m. birželio mėn. 21–22 d. 
Vilniuje šaukia VI-tą kooperatyvų kongresą, į kurį 
kviečiame atsiųsti savo kooperatyvo atstovus …“ : 
[programa] / … Lietuvos kooperatyvų taryba. – 
Kaunas : [Lietuvos kooperatyvų taryba], 1940, geg. 
6. – [1] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Lietuvos kooperatyvų taryba. Vi-
siems kooperatyvams.

C1.
334.73(474.5)(06)

2357
Gerbiamieji leidėjai ir knygų platintojai! 

„Kny gų rinka pergyvena šiuo momentu sunkų 
ekonominį krizį …“ : [kvietimas į suvažiavimą, 
besirūpinantiems knygų likimu]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1927]. – [1] p. ; 27 cm.

C2.
655.4(474.5)(06)

2358
Gerbiamieji -osios: „Labdaringosios sąjun-

gos 18tasis Seimas įvyks sekmadienį, lapkričio-
Navember 7 d., 1937 m., Šv. Mykolo parapijos 
svetainėje …“ : [kvietimas ir raginimas materialiai 
paremti] / valdyba ir direktoriai. – [Čikaga (Il.)] : 
[Lietuvių Romos katalikų labdarių s-ga], [1937]. – 
[1] p. ; 14 cm.

prieš antr.: Amerikos lietuvių R.K. labdarin-
goji sąjunga.

C17.
27-78(73)(=172)(06)

2359
Gerbiamieji -osios:– „Labdaringosios sąjun-

gos 15-tasis Seimas įvyks lapkričio-Nov. 4 d., 
1934 m., Dievo Apvaizdos parapijos salėje …“ : 
[kvietimas ir raginimas materialiai paremti] / 
Labd. sąjungos valdyba ir direktoriai. – [Čikaga 
(Il.)] : [Lietuvių Romos katalikų labdarių s-ga], 
[1934]. – [1] p. ; 28 cm.
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prieš antr.: Amerikos lietuvių R.K. labdarin-
goji sąjunga.

C17.
27-78(73)(=172)(06)

2360
Gerbiamieji p. p. mokytojai ir mokytojos. 

„Geriausias talkininkas sunkiame mokytojo darbe 
yra geras vadovėlis …“ : [vadovėlių reklama]. – 
[Kaunas ; Marijampolė] : [b-vė „Dirva“], [1930]. – 
1 lankstinys (6 p.) ; 22 cm.

C17.
373(075.3)(474.5)

2361
Gerbiamieji piliečiai ir pilietės! „Nesenei 

įsteig ta vienatinė lietuvių manufaktūros prekyba 
Anykščiuose, lietuvio amerikiečio p. Ručio preky-
ba …“ : [skelbimas]. – [Anykščiai] : [s.n.], [1918–
1931] (panevėžyje : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

C17.
339.16(474.5)(049.1)

2362
Gerbiamieji šiauliečiai! „Š. m. gegužės mėn. 

23 dn. įvyks didelė kariuomenės ir visuomenės su-
siartinimo šventė …“ : [programa] / Šventei ruošti 
komitetas. – [Šiauliai] : [s.n.], [1937] (Šiauliai : 
sp.-litogr. „Grafika“). – [1] p. ; 40 cm.

C2.
355.1:061.7(474.5)

2363
Gerbiamieji Tamstos. „Šiuomi Tamstos esate 

maloniai kviečiami dalyvauti viešoje vakarienėje, 
kuri yra rengiama pagerbimui ir išleistuvėms filo-
sofijos daktaro, Mato J. Viniko Waschingtone, o 
dabar išvažiuojančio Lietuvon […] įvyks birželio 
30 d., 1924 m., pirmadienio vakare […] Brooklyn, 
N.Y …“ : [kvietimas] / … Lietuvių piliečių komi-
tetas … ; Bendras rengimo komitetas … ; Vaka-
rėlio komitetas …. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 19 x 28 cm.

C3.
1(73)(=172)(092)

2364
Gerbiamieji ūkininkai! „Apynių nuplėšimui 

prasidėjus skelbiame, kad mes, Br. Kac’ų, panevė-
žys, Ukmergės g. Nr. 9 perkame nuplėštus apynius 
kaip jie yra nuplėšti, žali, nedžiovinti …“ / … Br. 
Kac’ų, panevėžys […] apynių prekyba. – [pane-
vėžys] : [s.n.], [1931–1935] (panevėžyje : N. fei-
genzono sp.). – [1] p. ; 17 cm.

C101.
633.791(474.5)(085.8)

2365
Gerbiamiems klebonams. „Šiais, taip plačiai 

įsigalėjusio girtuokliavimo laikais pasigėrimas arba 

virtimas girtuoliu ne visuomet pareina nuo paties 
žmogaus valios …“ : [prašoma surengti rinklia-
vą alkoholikų gydymo įstaigos steigimui parem-
ti]. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų blaivybės d-ja], 
[1928]. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: L.K. blaivybės dr-jos Centro val-
dyba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
613.81:364.044.6(474.5)

2366
Gerbiamiems ponams mokytojams. „Sakalas 

turi garbės pranešti, kad 1937/1938 mokslo metų 
sezonui išleidžiami mokykloms šie visai nauji pa-
gal naują Švietimo ministerijos programą, vadovė-
liai …“ : [vadovėlių reklama]. – [Kaunas] : [b-vė 
„Sakalas“], [1937] ([Kaunas] : „Varpo“ A/B sp.). – 
[2] p. : vinj. ; 29 cm.

prieš antr.: „Sakalo“ b-vė raštams leisti ir pla-
tinti.

C2.
371.671(474.5)(085.8)

2367
Gerbiamiesiems „Meno kultūros“ skaityto-

jams. „Malonu konstatuoti, kad visuomenė „Meno 
kultūrą“ sutiko labai širdingai …“ : [raginama pre-
numeruoti žurnalą] / „Meno kultūra“ redakcija ir 
administracija. – Kaunas : [„Meno kultūros“ red.], 
1928 (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 17 cm.

C1.
050(474.5)

2368
Gerbiamiesiems Telšių vyskupijos dvasiš-

kiams. „Šiuo pranešama, kad katalikiškosios ak-
cijos vedėju Telšių vyskupijoje Jo Ekscelencijos 
vyskupo yra paskirtas kunigas Juozapas Valai-
tis …“ / Telšių vyskupijos kūrija. – Telšiai : Telšių 
vyskupijos kūrija, 1930. – [1] p. ; 16 x 20 cm.

C2.
27-722.53(474.5)(092)

2369
Gerbiamoji -asis! „Beveik visi mūsų mo-

kytojai šiokiu ar kitokiu būdu dalyvauja Vilniaus 
laisvės akcijoj: auklėja jaunąją kartą patriotinėj 
dvasioj, žadina vaikučiuose Vilniaus vadavimo 
mintį, sveikinasi su jais vilnietišku pasisveikini-
mu, kalba Vilniaus maldą …“ : [dėl žurnalo „Mūsų 
Vilnius“ prenumeratos]. – [Kaunas] : [„Mūsų Vil-
niaus“ red.], 1935, kovo 27 ([Kaunas] : „Vilniaus“ 
sp.). – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. „Mūsų Vilnius“ redakcija ir administra-
cija. – Šūkis: per „Mūsų Vilnių“ – į sostinę Vilnių!.

C2; C279
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
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2370
Gerbiamoji dainiete! „Jau dešimt metų, kaip 

Tamsta savo kilniu pasišventimu skleidi lietuviš-
kąją dainą mūsų Nepriklausomoje Tėvynėje …“ : 
[sveikinimas Marei Bortkevičiūtei]. – Kaunas : 
[„Dainos“ d-ja], 1934, gruod. 15 ([Kaunas] : 
„Kauno“ sp.). – [2] p. : vinj. ; 32 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: panelei Marei Bort keviciūtei, 
„Dainos“ draugijos narei ir choro dai nininkei.

C1; C160.
784(474.5)(092)(089.7)

2371
Gerbiamoji draugija: „Chicagos draugijų kon-

ferencijoj laikytoj 20 d. birželio likosi vienbalsiai 
nutarta surengti iškilmingas išleistuves Lietuvos 
laisvės varpui …“ / … Lietuvos laisvės varpo išleis-
tuvių komitetas ; Chicagos nariai generalės varpo 
komisijos. – Chicago, Ill. : Lietuvos laisvės varpo 
išleistuvių komitetas, [1919]. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
325.2(73)(=172)

2372
Gerbiamoji sesuo: „Malonėkite pribūti  dr-stės 

metiniam susirinkime, kuris įvyks sausio 31 d., 
1937 m., tuojau po sumos, parapijos mokyklos 
kambary …“ : [kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Drau-
gystė Nekalto prasidėjimo Šv. Marijos panos mote-
rų ir mergaičių], [1937]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Dr-stė Nekalto prasidėjimo Šv. 
Marijos panos moterų ir mergaičių prie parapijos 
Nekalto prasidėjimo Šv. Marijos panos, Brighton 
park.

C17.
27-78-055.2(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
2373

Gerbiamoji Tamsta! „pereitame laiške buvau 
minėjęs apie Susivienijimo seime priimtą rezoliuci-
ją Lietuvos klausimu ir žadėjau ją Tamstai prisiųs-
ti …“. – New York, N.Y. : [s.n.], 1938, spal. 25. – 
[1] p. ; 18 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

325.2(73)(=172)(06)
2374

Gerbiamoji visuomenė! „Tamstoms tarnau-
damas ir visuomet būdamas dėkingas už Tamstų 
pasitikėjimą ir paramą noriu su Tamstomis pasi-
dalinti ir savo vargais …“ : [malūno, lentpjūvės ir 
milo velyklos savininkas prašo teikti kuo daugiau 
užsakymų jo dirbtuvei] / … Karolis Sauerhage-

nas. – [Šiauliai] : [s.n.], [1930] (Šiauliai : sp. „Tit-
nagas“). – [1] p. ; 23 cm.

C104.
664.7(474.5)

 674(474.5)
 677(474.5)
2375

Gerbiamos ponios ir gerbiamieji ponai. „Šių 
metų lapkričio 19 d. miesto savivaldybės salėje, „Ži-
burio“ dr-jos sumanymu, įvykusiame susirinkime, 
kuriame dalyvavo 35 ponios, buvo duotas praneši-
mas apie miesto pavargėlių būklę …“ : [prašoma 
aukoti]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 
24 cm.

C2.
364.4(474.5)

2376
Gerbiamosios ir gerbiamieji tautiečiai! Gerb. … 

„Visa lietuvių tauta kasmet iškilmingai švenčia Lie-
tuvos Nepriklausomybės dieną vasario 16 d. …“ : 
[kviečiama paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 
ketverių metų sukaktuves] / … Chic. Liet. Centro 
kom. valdyba. – Chicago, Ill. : [s.n.], 1922, saus. 21. – 
[1] p. ; 28 cm.

C17.
394.46(73)(=172)

 323.215(474.5)
2377

Gerbiams daktare. „Amerikos lietuvių dakta-
rų draugija, vėliausiame savo susirinkime, vasa-
rio 26, 1919, Chicago, Ill., nusprendė šiais metais 
daugiau pasidarbuoti …“ : [prašoma sumokėti na-
rio mokestį]. – Chicago, Ill. : [Amerikos lietuvių 
daktarų d-ja], 1919]. – [1] p. : iliustr. ; 27 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C126.

61:061.231(73)(=172)
2378

Gerbkime mūsų miškus! „Lietuvoj miškai la-
bai sumažėjo ir jau 6 kartus mažiau miškų negu 
laukų …“ / Miškų departamentas. – [Kaunas] : 
Miškų departamento leidinys, [1918–1928] (Kau-
nas : Valst[ybės] sp. litografija). – [1] p. : iliustr. ; 
72 cm.

C17.
630.4(474.5)(049.1)

2379
Geriausia ir patogiausia vasaros poilsio vie-

ta Narkevičiaus gojely kiekvieną sekmadienį ir 
šventadienį grieš dūdų orkestras : [skelbimas] / … 
A. Narkevičius ir L.D.f. panevėžio miesto skyriaus 
valdyba. – [panevėžys] : [s.n.], [1931–1934] (pane-
vėžyje : „Bangos“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 64 cm.
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prieš antr.: Domė. – L.D.f.: Lietuvos darbo fe-
deracija.

C101.
788(474.5)(049.1)

2380
Geriausią progą pasimokinti lietuvių kalbos ir 

pasitobulinti lietuvių kalbos mokėjime teikia Klai-
pėdos radio : [raginama klausytis M. Šlažos ve-
damo lietuvių kalbos kurso]. – [Klaipėda] : [s.n.], 
[1936] (Klaipėda : „Ryto“ sp.). – [1] p. ; 15 cm.

Aprašyta pagal rankr. bibliografiją: Mažosios 
Lietuvos lietuviškos knygos 1547–1940 m. / Do-
mas Kaunas.  Vilnius, 1986, įr. 2731.

811.172
 374.7(474.5)
2381

Geriausias peiliukas (skutimui barzdos) „Mont 
Blanc“. „Jei nori nusiskusti per vieną minutę be 
skausmo ir susijaudinimo, mesk šalin visus mažaver-
čius skutimo peiliukus ir vartok tik „Monk Blanc“ 
peiliukus …“ : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938] 
(Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 19 cm.

C279.
613.49(085.8)

2382
Geriausios sekmės Naujuose Metuose! : [svei-

kinimas] / L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos Centri-
nis choras. – [Kaunas] : [„Jaunoji Lietuva“ lietuvių 
tautinės jaunuomenės s-ga], [1938]. – [2] p. : vinj. ; 
16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] tekstą. – p. [1] 
vinj..

C1.
793.2(474.5)(089.7)

2383
Geriausių linkėjimų Naujiesiems Metams : 

[sveikinimas] / Klaipėdos giedotojų draugijos 
choras. – [Klaipėda] : [Klaipėdos giedotojų d-ja], 
[1938]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
793.2(474.5)(089.7)

2384
„Geriausiųjų artistų ansamblis! Lil Dagover, 

Sabina peters, Albert Schoenhals naujame kino-ro-
mane „Beata“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1938] (Kaune : S. Neimano sp.). – 
[1] p. : iliustr. ; 17 x 17 cm.

prieš tekstą: Kino „forum“. 
C102.

791.43-2(430)
2385

Gerieji kuopų vadai ir „pavasario“ draugai. 
„prieš tris mėnesius mes kreipėmės į Jus, prašyda-

mi parūpinti sąjungos reikalams nedidelę auką …“ : 
[prašoma materialinės pagalbos]. – [Kaunas] : [lie-
tuvių katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ Centro 
v-ba], [1929]. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: L.K.J. „pavasario“ sąjungos Cent-
ro valdyba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C279.
329.78(474.5)

 364.044.64(474.5)
2386

Gerieji „Naujosios Romuvos“ skaitytojai! 
„Kai kam iš Jūsų tenka nusiskųsti, kad „N.R.“ 
Jūsų dar nelankanti ar lankanti netvarkingai …“ : 
[informacija prenumeratoriams] / „Naujosios Ro-
muvos“ administracija. – [Kaunas : „Naujosios 
Romuvos“ red., apie 1932] (Kaunas : V. Atkočiū-
no sp.). – [1] p. ; 17 x 21 cm.

C17.
070.33(474.5)

2387
Gerieji prieteliai! Teatras yra viena iš sek-

mingiausių priemonių vispusiškai auklėti bei la-
vinti žmogų : gerb. „pavasario“ federacijos vyrų ir 
mergaičių kuopoms, meno sekcijoms ir kitokioms 
draugijoms : [raginimas pirkti Jono Baranausko 
melodramą „Likimo keliais“] / Katedros kuopos 
valdyba. – panevėžys : [lietuvių katalikų jaunimo 
f-jos „pavasaris“ panevėžio sk. Katedros kuopa], 
1935 (panevėžio : „Bangos“ sp.). – [4] p. ; 18 cm.

Tiražas 2000 egz..
C279.

329.78(474.5)
2388

Gydymo veiksmų taksos : susitarimo priedas 
Nr. 2. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : „Var-
po“ b-vės sp.). – 3, [1] p. ; 19 cm.

C7.
616-08(085.7)

2389
Gydytoja Ambraziejūtė-Steponaitienė Lietu-

vos universiteto terapinės klinikos vyr. asistentas: 
priėmimo valandos nuo 2 iki 5 val. po piet : [iš-
kaba]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926–1930] (Kaune : 
„Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. : vinj. ; 17 x 24 cm.

C102.
616-08(474.5)

2390
Gydytojams tobulinti kursai : 3.I-14.I 1928 m. : 

paskaitų paskirstymas. – [S.l.] : [s.n.], [1928]. – 
[2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

614.25-051(474.5)
 377.54(474.5)
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2391
„Gydytojas Šulmanas gydo visas ligas …“ : 

[skelbimas]. – [Žiežmariai, Trakų a.] : [s.n.], 
[1926–1932] (Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 15 x 
23 cm.

prieš tekstą: Žiežmariai, Žaslių g-vė 27 Nr..
C101.

616-08(474.5)(049.1)
2392

„Giedokite Viešpačiui visa žemė“ ps. 95, 1. 
„Gies mė ir muzika išreiškia mūsų mintis ir jaus-
mus …“ : [Dainų šventei Marijampolėje 1937 m. 
rugsėjo mėn. 12 d. paminėti]. – Marijampolėje : 
Marijonų sp., [1937]. – [4] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventoji Ce-
cilija.

C993.
791.6(474.5)

2393
Giesmė. „Diena rūsčio ir teisimo …“ : [gies-

mės žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – [4] p. ; 
13 cm.

C17.
272-535.35

2394
Giesmė. „Mieliausioji ponia mano, Karaliene 

Dangaus …“ : [giesmės žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Krekenavos 
Stebuklingoji Dievo Motina.

C993.
272-535.35(474.5)

2395
Giesmė. „Sveika panele, Šiluvos Marija …“ : 

[giesmės žodžiai] / ištaisė A. Žalvarnis [Jurgis Til-
vytis]. – [Kaunas] : [s.n.], [1929] (Kaune : akc. 
„Žaibo“ b-vės sp.). – 3, [1] p. ; 16 cm.

C17.
272-535.35(474.5)

2396
Giesmė. „Sveika panele, Šiluvos Marija …“ : 

iš kun. J. Tilvyčio M.I.C. „Giesmyno“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1931–1940] (panevėžyje : „Bangos“ sp.). – 
[4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis. – M.I.C.: Mariae im-
maculatae conceptionis (Marijos Nekaltojo prasi-
dėjimo (marijonų) ordinas).

C102; C993.
272-535.35(474.5)

2397
Giesmė į Mariją. „Marija, gražiausia pane-

le …“ : [giesmės žodžiai]. – [Marijampolė] : [s.n.], 

[1918–1940] (Marijampolėje : V.S.V. „Šešupės“ 
sp.). – [4] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Nekaltai pradėtoji Š.p. 
Marija. – V.S.V.: Vargdienių seserų vienuolija. – 
Š.p.: Švenčiausioji panelė.

C1; C993.
272-535.35

2398
Giesmė į šv. Antaną. „Kaip didis šventasis An-

tanas …“ : [trumpa biografija, giesmė ir malda]. – 
Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [apie 1935]. – [4] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventasis Antanai, 
saugok mus ir mūsų šalį nuo visokių nelaimių!.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 2947) 
skiriasi vinjetės ornamentika.

C993.
272-535.35

 272-534.3
 27-36(092)
2399

Giesmė į šv. Antaną. „Kaip didis šventasis 
An tanas …“. – Kaunas : išleido b-vė „Malda“, 
[1937]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventasis Antanai, 
saugok mus ir mūsų šalį nuo visokių nelaimių!. – 
p. [4] užrašas: Atminimas kapucino tėvo Eimono 
misijų kurias vedė pamūšio parapijos bažnyčioje 
1937 metų birželio mėn. 11–13 d.. – Spaud. taip 
pat: pamūšio istorija, p. [3].

C993.
272-535.35

 272-584(474.5)
2400

Giesmė į Šventają Kūdikėlio Jėzaus Teresę : 
[giesmės žodžiai su natomis ir malda]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [4] p. : nat. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Terese, 
puošni Karmeliaus gėle, žvilgterėk į mus iš dan-
gaus ir savo dangiška šypsena išblaškyk mūsų nu-
siminimą.

C993.
272-535.35

 272-534.3
2401

Giesmė pritaikyta stacijoms Ukmergės baž-
nyčioje. – [Ukmergė] : [s.n.], 1934, vas. 20 (Uk-
mergėje : sp. „Knyga“). – [4] p. ; 10 cm.

C93.
272-535.35(474.5)
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2402
Giesmė už Tėvynę. „Apsaugok, Aukščiausias, 

mūs mylimą šalį …“ : [Maironio eilėraščio „Kur 
bėga Šešupė“ ištrauka]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Spaud. taip pat: palaimintas Dievas, p. [2].
C993.

272-535.35(474.5)
2403

„Beniamino Gigli su mėgiamais komikais: 
paul Kemp, Theo Lingen, Luci Englisch nuosta-
bioj filmoj „Mano širdis priklauso tau“ …“ : [kino 
filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938] (Kau-
nas : A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 24 cm.

C102.
791.43-2(430:450)

2404
„Gilaus turinio filma iš moksleivinio jaunimo 

gyvenimo „Studentės romanas“. premjera! pirmą 
kartą Kaune! Jauna širdis, įgelta pirmosios meilės, 
patiria pirmo nusivylimo kančias. Vaidina geriausi 
ekrano artistai: Lisette Lonvrin, Raymond Galle ir 
kt. …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1933] (Kaune : S. Neimano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 
18 x 35 cm.

prieš tekstą: Kinas „forum“.
C102.

791.43-2(44)
2405

„Gilaus turinio ir grandiozinio masto filma 
„pragaras“ pagal Helenos Mnyszek romaną. Jau-
dinanti drama iš lenkų dvarininkų gyvenimo …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1939] 
(Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 25 cm.

prieš tekstą: Kinas „Kapitol“.
C102.

791.43-2(438)
2406

Gilvydis, Alfonsas
ūkininkų žiniai. „Žemės ūkio darbas, kaip ir 

kiekvienas kitas versmas reikalinga mokėti gerai 
atlikti …“ : [apie panevėžio apskrities valdybos 
Agronomijos skyriaus teikiamą pagalba ūkinin-
kams] / apskrities agronomas A. Gilvydis. – pane-
vėžys : [panevėžio a. valdybos Agronomijos sk.], 
1923 (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 36 cm.

C4.
631(474.5)

2407
„… gim. 19… m. … mėn. … d. kriksztinta… 

19… m. … mėn. … d. yra czionai wieszai įžegno-
ta …“ : [konfirmacijos liudijimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924] (Klaipėdoj : spaudė akc. b-vė „Rytas“). – 
[1] p. : iliustr. ; 41 cm.

prieš tekstą: Duok man, mano sūnau, savo szir-
dį, ir te pamėgsta tavo akys mano keliais ….

Egzempliorius užpildytas Mertyno preikšai-
čio vardu Tauragėje, 1924 m. liepos mėn. 20 d.

C17.
27-558.4(474.5)

2408
„Gimnazijos salėje antrąją Velykų dieną 

balandžio 17 d. vakaras senelių prieglaudos nau-
dai …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] 
(Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio elektro-sp.). – 
[1] p. ; 65 cm.

C279.
394.4(474.5)(049.1)

2409
„Gimnazijos salėje 5 d. spalio m. bus žydų 

re feratas ant temos: „Žydų gyvenimas palesti-
ne“ …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] (Siau-
liai : Savičio ir Sumkauskio sp.). – [1] p. ; 63 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C279.

323.13(474.5)(=411.16)(049.1)
2410

Gimnazijos salėje šeštadienį vasario 18 d. 
moksleivių ateitininkų rengiamas vakaras : [skel-
bimas] / ateitininkų valdyba. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio elektro-
sp.). – [1] p. ; 96 cm.

C279.
329.78(474.5)(041.9)

2411
Gimtoji žemė : K. Inčiūros 5 pav. vaidinimas, 

pastatymas ir režisūra A. Sutkaus : 1936-IX-25 : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936] 
([Kaunas] : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 1 lankstinys 
(6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1936–
1937 m. sezonas).

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr..
C101.

792.2(474.5)
2412

„Gimtosios kalbos“ ankieta. „1933 metais bu-
vo pradėta leisti „Gimtoji kalba“ …“ / „Gimtosios 
kalbos“ redakcija ir adm-ja. – [Kaunas] : [„Gimto-
sios kalbos“ red.], [1935]. – [2] p. ; 30 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Gimtosios kalbos“ redakcijai.

C17.
050(474.5)(049.5)

2413
„Ginkime Lietuvos nepriklausomybę nuo Len-

kijos imperialistų! Šalin Lietuvos fašistu diktatura! 
Tegyvuoja bendras frontas kovai prieš Lietuvos ir 
Lenkijos fašizmą! …“ : [šūkiai Gegužės 1-osios 
proga]. – [S.l.] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 11 x 14 cm.

C279.
 323.221.28(474.5)
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2414
„Gintaro krantas“ 83 mūsų pajūrio vaizdai 

1-mas sąsiuvinis : [p. Babicko knygos reklama]. – 
[Kaunas] : „Trimito“ administracijos leidinys, [1932] 
([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [4] p. :  portr. ; 31 cm.

C17.
002.2(474.5)(085.8)

2415
Gira, Liudas
Didž. gerb. Tamsta! „Ateinančiais 1938 me-

tais sukanka lygiai 20 metų nuo Lietuvos Ne-
priklausomybės paskelbimo …“ : [kviečiama į 
komiteto, sudaryto Lietuvos nepriklausomybės 
dvidešimtmečiui paminėti, susirinkimą] / Liūdas 
Gira. – Kaunas : [s.n.], 1937. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.215(474.5)
2416

„I. „Gyvenimo pasaka“ (trijų aktų 4 paveiks-
lų drama A. Diržytės) […] II. Ateitininkų himnas. 
Lietuvos himnas […] III. Loterija […] IV. Žaislai 
ir šokiai …“ : [programa]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1920]. – [1] p. ; 23 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
Ranka pieštas viršelis.
C101.

792.077(474.5)
2417

Gyvenkime † Jėzui : švenčiausiųjų mūsų Vieš-
paties Jėzaus Kristaus žaizdų ražantėlis, arba, pasi-
gailėjimo vainikėlis : [maldos]. – [S.l.] : [s.n.], [1924–
1940] (Kaune : „Šviesos“ sp.). – [4] p. :  iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: V. Jėzus miršta ant 
Kryžiaus.

0,20 Lt
C13.

272-534.3
2418

Gyvenkime † Jėzui : švenčiausiųjų mūsų Vieš -
paties Jėzaus Kristaus žaizdų ražantėlis, arba, pasi-
gailėjimo vainikėlis : [maldos]. – [S.l.] : [s.n.], [1924–
1940] (Marijampolėje : Marijonų sp.). – [4] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: V. Jėzus miršta ant 
Kryžiaus.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 2983) 
skiriasi spaudos rinkiniu.

C17; C102; C106; C993.
272-534.3

2419
Gyvenkime † Jėzui : švenčiausiųjų mūsų Vieš- 

 paties Jėzaus Kristaus žaizdų ražantėlis, arba, pa-
sigailėjimo vainikėlis : [maldos]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924–1940]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: V. Jėzus miršta ant 
Kryžiaus. – Spaud. taip pat: Įrašymo kortelė, p. [4].

C17.
272-534.3

2420
Gyvulių globotojų draugijos … liudymas 

Nr. …. – [Kaunas] : [Lietuvos gyvulių globos 
d-ja], [1937]. – [4] p. ; 12 cm.

Spaud. taip pat: Gyvuliams globoti įstatymas 
(„Vyr. žin.“ 441 Nr.); Gyvuliams globoti įstaty-
mui vykdyti taisyklės („Vyr. žin.“ 457 Nr.); Iš-
trauka iš Lietuvos gyvulių globotojų draugijos 
įstatų, p. [2–3].

1 Lt
C2.

636.083(474.5)
2421

„Glaudin“ neriebalinis šukuosenos palaiky-
tojas! „Glaudin“ padaro iš atkakliausių, lygių ar ne-
lygių plaukų bet kurią gražiausią šukuoseną …“ : 
[reklama] / „florance“ Kaunas. – Kaunas : [s.n.], 
[1935–1940] (Kaunas : sp. „Ekspres“). – [2] p. : 
iliustr. ; 32 cm.

Gretut. tekstas liet., vok..
C102.

661(474.5)(085.8)
2422

„Konstantino Glinskio jubiliejui rengti komi-
tetas turi garbės pranešti p. … kad 1937 m. ge-
gužės m. 11 d., antradienį Kauno Valstybės teatre 
įvyks iškilmingas H. Ibseno veikalo „Visuomenės 
priešas“ spektaklis …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1937]. – [3] p. : vinj. ; 11 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., pranc.. – p. [1] paveikslėlis.

C17.
792.2(474.5)

2423
„Glušas“ Goodman teatre […] ned., 28 spa-

lio-October, 1928 : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1928]. – [1] p. : portr. ; 30 cm.

C17.
792.2(73)(=172)

2424
Goethes šimto metų mirties sukaktuvių pami-

nėjimas Valstybės teatre 1932.V.9. : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932]. – [3] p. ; 
19 cm.

C17; C480.
821.112.2(474.5)(092)
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2425
„Gokreber-Gutzmann“ gimnastikos pra timai : 

[rankų gimnastikos pratimų aprašymas su iliustra-
cijomis]. – [S.l.] : [s.n.], [1933]. – [4] p. : iliustr. ; 
22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

796.4(474.5)
2426

Grafika spaustuvė, litografija, antspaudų d-vė 
Šiauliuose […] „Gamina įvairius visoms savival-
dybių įstaigoms spaudinius pagal centro nustatytas 
instrukcijas …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [„Gra-
fika“], [1928–1940] ([Šiauliai : „Grafika“ sp.]). – 
[1] p. : vinj. ; 23 cm.

C101.
655.2(474.5)(049.1)

2427
Grafologas K. Baltmiškis (teisingai atspėja 

ateitį ir praeitį) : [reklama]. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1939] (panevėžys : sp. „Vilnis“). – [1] p. ; 16 cm.

C104.
159.925.6(474.5)

2428
Graičiūnas, Andrius
Gerbiamieji -ios:- „Lietuva per ištisus šimtme-

čius, nuo Vytauto laikų, puošiasi gražiomis baž-
nyčiomis, gražiais kryžiais …“ : [raginama mate-
rialiai paremti Etinės kultūros draugijos Kupiškio 
skyrių] / [A. Graičiūnas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1933]. – [1] p. ; 28 cm.

C126.
364.4(73)(=172)

2429
Graičiūnas, Andrius
Iš kupiškėnų darbuotės. Kvietimas. „Skaitan-

čiai laikraščius Amerikos lietuvių visuomenei yra 
žinoma, kad kupiškėnai pasiryžo įsigyti savo apy-
linkėj laisvas kapines …“ : [raginama materialiai 
paremti laisvamanių kapinių steigimui] / dras A.L. 
Graičunas. – Chicago, Ill. : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 
65 cm.

C476.
364.4(73)(=172)

 726:211.5(474.5)
2430

Graičiūnas, Andrius
Kražiečiai pasekė Kupiškėnus. „Viešpataujant 

žiauraus caro priespaudai įsigalėjo Lietuvos dva-
siskija ir monopolizavo ir tai, kas jiems nepriklau-
so …“ : [raginama materialiai paremti laisvamanių 
kapinių steigimą] / dr. A.L. Graičiunas. – Chicago, 
Ill. : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 61 cm.

C476.
364.4(73)(=172)

 726:211.5(474.5)

2431
Graičiūnas, Andrius
Laisvų kapinių reikalu. „pirmiaus buvo pa-

skelb ta visuomenės žiniai, kad steigiamoms lais-
voms kapinėms Kupiškyje pasiųsta $34.75 …“ : 
[raginama materialiai paremti laisvamanių kapi-
nių steigimą] / dr. A.L. Graičunas. – [JAV] : [s.n.], 
[1933]. – [1] p. ; 26 cm.

364.4(73)(=172)
 726:211.5(474.5)
2432

Graičiūnas, Andrius
Tėmykite nariai L.G.D.! „Laikykite kuopų 

su sirinkimus nerečiau kaip kas antrą savaitę …“ : 
[apie labdaringą draugijos veiklą] / dr. A.L. Graičū-
nas centro raštininkas. – [Čikaga (Il.)] : [Lie tuvai 
gelbėti d-ja], [1919]. – [1] p. ; 17 cm.

C17.
325.2(73)(=172)

2433
Grand Hotel : p. franko 3 v. komedija, A. Ši-

no vertimas, B. Dauguviečio pastatymas : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] 
(Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 27 cm. – 
(Valstybės teat ras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 2434–2435) 
skiriasi nurodomų aktorių sudėtimi.

C160.
792.2(474.5)

2434
Grand Hotel : p. franko 3 v. komedija, A. Ši-

no vertimas, B. Dauguviečio pastatymas : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] 
(Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 27 cm. – 
(Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 2433 ir 
2435) skiriasi nurodomų aktorių sudėtimi.

C160.
792.2(474.5)

2435
Grand Hotel : p. franko 3 v. komedija, A. Ši-

no vertimas, B. Dauguviečio pastatymas : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1932] 
(Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 27 cm. – 
(Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 2433–2434) 
skiriasi nurodomų aktorių sudėtimi.

C160.
792.2(474.5)

2436
Grandiozinė įvairi programa. „3 Edvardos, 

ori ginalūs krokodilų imitatoriai, arba žmonės kro-
kodilai …“ : [cirko vaidinimo programa] / direk-
cija. – [Biržai] : [s.n.], [1927] ([Biržai] : Biržų 
sp.). – [1] p. ; 40 x 47 cm.

C279.
791.8(474.5)
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2437
Graži ir lengva proga laimėti 100 litų! Ger-

biamas Tamsta! „Mes siūlome tamstai gražią pro-
gą, visiškai nieko nedirbant, laimėti 100 litų …“ : 
[siūloma platinti žurnalą] / … „Jaunimo“ admi-
nistracija. – Kaunas : [„Jaunimo“ red.], [1922–
1936]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Jaunimas pažangios minties žur-
nalas jaunuomenei. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
070.33(474.5)

2438
Gražiausia programa Kaune! „Rygos rusų dra-

mos artistų: O.A. Levitskos, V.p. Svobodino, L.K. 
Ungero ir balerinų sisters Li-Orlando atsisveikinimo 
gastrolės …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [apie 
1932] (Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 27 cm.

prieš antr.: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
antr. ir tekstas liet., rus..

C101.
782(474.5)

2439
Gražina : Jurgio Karnavičiaus 4 v. opera, libre-

tą pagal Ad. Mickevičiaus poemą parašė K. Inčiūra, 
dirigentas – Vyt. Marijošius, pastatymas – p. Oleka, 
dekoracijos, kostiumai ir butaforija – A. Galdikas, 
chormeisteris – J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1940]. – [4] p. : portr. ; 17 cm.

C1.
792.54(474.5)

 782.1(474.5)
2440

Gražina : Jurgio Karnavičiaus 4 v. 5 p. ope-
ra, libretą pagal Ad. Mickevičiaus poemą parašė 
K. Inčiūra, dirigentas M. Bukša, pastatymas p. Ole-
kos, dekoracijos kost. ir butaforija A. Galdiko, 
chormeisteris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1933] ([Kaunas] : M. Adama-
vičiaus sp.). – [2] p. ; 28 cm. – (Valstybės teatras).

C17.
792.54(474.5)

 782.1(474.5)
2441

Gražina : Jurgio Karnavičiaus 4 v. 5 p. ope-
ra, lib retą pagal Ad. Mickevičiaus poemą parašė 
K. Inčiūra, dirigentas M. Bukša, pastatymas p. Ole-
kos, dekoracijos, kost. ir butaforija A. Galdiko, 
chormeisteris J. Štarka, baletmeisteris N. Zviere-
vas : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1933] ([Kaunas] : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 3016) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C17.
792.54(474.5)

 782.1(474.5)
2442

Gražina : Jurgio Karnavičiaus 4 v. 5 p. ope-
ra, libretą pagal Ad. Mickevičiaus poemą parašė 
K. Inčiūra, dirigentas M. Bukša, pastatymas p. Ole-
kos, dekoracijos kost. ir butaforija A. Galdiko, 
chormeisteris J. Štarka, baletmeisteris N. Zviere-
vas : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1935] ([Kaunas] : M. Adomavičiaus sp.). – [2] p. ; 
29 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 3015) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi ir spau-
dos rinkiniu.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(474.5)
2443

„Gražuolė“ 2 veiksmų operetė stato L.V. 
„Dainos“ choras, J. Sauris vedejas, Liet. auditori-
joj […] Sunday bal.-April 15 …“ : [skelbimas]. – 
[Čikaga (Il.)] : [Lietuvos Vyčių „Dainos“ choras], 
[1934] ([Chicago, Ill.] : K of L press). – [1] p. : 
portr. ; 56 cm.

C17.
792.077(73)(=172)

 782.8
2444

Great Neck, L.I. lietuvių šventė. „Sekma-
dienį liepos-July 9 d., 1933 Straukaus salėj bus 
didžiausia ir iškilmingiausia visų lietuvių šven-
tė …“ : [skelbimas] / … Great Necko lietuviai. – 
[Long Ailandas (Niuj.)] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 
30 cm.

C17.
325.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
2445

Greit, pigiai ir gerai … „Jums, trokštantiems 
mokslo, atėjo pagelbon prityrusių mokytojų (stu-
dentų) grupė …“ : [skelbimas] / mokytojų stud. 
grupė. – [Kaunas] : [s.n.], [1922–1932] (Kaune : 
kooperatinė „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 25 cm.

prieš antr.: Mokslas ne mokyklai, bet gyve-
nimui.

C101.
371.3(474.5)(049.1)
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2446
Greitai, gerai ir pigiai atlieku savo studijo-

je įvairiausius fotografo darbus …“ : [fotoateljė 
reklama]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[1] p. : portr. ; 31 cm.

C17.
77.04(73)(=172)(085.8)

2447
„Greitu laiku mūsų ekrane paula Wessely 

naujoje filmoje „Marija Ilona“ …“ : [kino filmo 
reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1940] (Kaunas : 
A. Bako sp.). – [2] p. : portr. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kinas „Kapitol“.
C102.

791.43-2(430)
2448

Grinius, Kazys
Vaikų saugojimas nuo džiovos : [informacinis 

lapelis] / parašė dr. K. Grinius. – II laida. – [Kau-
nas] : išleido Motinos ir vaiko muziejus, 1937 
(Kaune : koop. „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 41 cm.

Tiražas 5000 egz..
C103; C279.

616-002.5-084
2449

„Grinkiškio miestely. 1921 m. gegužės 15 d. 
sekmadieny (Sekminių 1 d.) dalyvaujant ir reži-
suojant petrapilio teatrų artystui statomas spekta-
klis-vakaras vaidinama: 8 veiksmų drama „Gena-
vaitė“ …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] 
(Siauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 63 cm.

C279.
792.077(474.5)(049.1)

2450
„Grinkiškio žiemos žemės ūkio mokykloje 

mokslas prasidės lapkričio mėn. 3 d. …“ : [moky-
mo programa]. – [Grinkiškis, Kėdainių a.] : [Grin-
kiškio žiemos žemės ūkio m-kla], [1933] ([Kau-
nas] : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C4.
377.3:63(474.5)(073)

2451
Gromata rašyta … diena 19… „Až … 

žengdamas dvasioje per Jųsų slenkstį, prakalbu į 
Jus …“ : [laiško blankas su tekstu] / Jųsų …. – 
[S.l.] : [s.n.], [1920]. – [4] p. : iliustr. ; 23 cm.

Datuojama pagal laiško parašymo datą.
C17.

821.172-2
2452

Th. Gronenberg daržininkystė Klaipdojė [!] : 
[parduotuvės, prekiaujančios gėlėmis, vainikais 
ir augalais reklama]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1925–
1931] (Memel : Kurt Siebert). – [2] p. ; 9 x 13 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C106.

635(474.5)(085.8)
2453

Anna Grops Heinrich Semturis susižiedavę 
Cartai 1933 m. kovo mėn. 7 d. Dargužiai : [praneši-
mas apie sužadėtuves]. – [S.l.] : [s.n.], [1933] (Klai-
pėda : spauda „Lituanius“). – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C106.
793.2(474.5)

2454
„Gruodžio 9, 10 ir 11 d. iš rusų aukso serijos 

6 aktuose drama „Likimo talantas“ …“ : [skelbi-
mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Šiauliuose : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 96 cm.

prieš tekstą: fantazija. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
791.43-2(470)

2455
„Gruodžio 29, 30, 31 ir 1 sausio nauja pro-

grama. Zingeidi 6-ių dalių drama „Titana“ …“ : 
[skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Šiauliuose : 
Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 96 cm.

prieš tekstą: palas kino. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
791.43-2

2456
Gruodžio 25, 26, 27 ir 28 d. nauja švenčių 

programa. „Linksmas 7-ių dalių farsas „Grafaitė 
Dode“ …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] 
(Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 96 cm.

prieš antr.: palas. – Gretut. antr. ir tekstas liet., 
rus..

C279.
792.2(474.5)(049.1)

2457
„Gruodžio 20 d. Zydų operetos trupos bus 

statoma „Tuščia smuklė“ …“ : [skelbimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šum-
kaus kio sp.). – [1] p. ; 64 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas liet., 
jidiš..

C279.
792.5(474.5)(=411.16)(049.1)

2458
„Gruodžio 20, 21 ir 22 d. […] įvyksta drau-

gijos „Kanaria“ suruošta kanarkų, karvelių […] 
paroda …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [„Kanarija“ 
giesmininkų ir dekoratyvinių paukščių augintojų 
d-ja], [1931] (Kaunas : Kuznickio ir Beilio sp.). – 
[1] p. ; 49 x 64 cm.

C4.
636.68(474.5)(064)
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2459
Gruodžio 12, 13 ir 14 d. eina naujas veika-

las. „Ekrano karalienė frančeska Bertini paveiksle 
„Kerštas“ …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] 
(Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 96 cm.

prieš antr.: palas kino. – Gretut. antr. ir tekstas 
liet., rus..

C279.
791.43-2

2460
„Gruodžio 12, 13 ir 14 d. eina žingeidi 6-ių 

dalių drama „Juodoji gauja“ (parubežis smuklės 
slėpiniai) …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] 
(Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 95 cm.

prieš tekstą: Kino fantazija. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C279.
791.43-2

2461
„Gruodžio 5, 6 ir 7 milžiniško pasisekimo ir 

visuotino pageidavimo žvilganiu [i.e. žvilgsniu] 
garsus paveikslas – nepalyginamas ir nepralenkia-
mas pasaulinis veikalas. Dviejų sezonų vinis: „At-
mestieji“ pagal nepamirštamo rašytojo Viktoro Giu-
go nemirtingą dailės romaną „Les miserables“ …“ : 
[skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : 
Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: fantazija kino …. – Gretut. teks-
tas liet., rus..

C279.
791.43-2

2462
„Gruodžio 1, 2 ir 4 d. eina garsus rusų jubile-

jinis paveikslas p.I. Čardinino iš garsaus romanso 
„Tylėk širdgela! Tylėk!“ …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [S.l.] : [s.n.], [1921]. – [1] p. : vinj. ; 48 x 
65 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. Tiktai tris dienas 2-a 
serija.

C279.
791.43-2(470)

2463
„Gruodžio 16 d., šeštadieny „Juozapiečių“ 

salėje […] paskaita: Religija ir socializmas …“ : 
[skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : 
Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C4; C279.
374.7(474.5)

2464
„Gruodžio 6, 7, 8, 9 ir 10 eis garsus veika-

las 6-ių dalių drama „pailsusi mirtis“ dalyvaujant 
garsiej artistei Lili Dagover …“ : [skelbimas]. – 
[Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2(430)
2465

„Gruodžio 11, 12 ir 13 d. „Žaidimai su ugni-
mi“ drama 5-se dalyse …“ : [skelbimas]. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkaus-
kio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: Kino Lyra. Mūsų devizas geriau-
sieji paveikslai. Vykusi muzikos improvizacija. – 
Gretut. tekstas liet., rus..

C279.
791.43-2

2466
„Gruodžio 11, 12 ir 13 visi skubėkit pama-

tyti! Dailes paveikslą „Aš tai tu“ …“ : [skelbi-
mas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio 
ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: palas. – Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2
2467

Gubernatorius skelbia šį Klaipėdos krašto 
Sei melio 1931 m. … mėn. … d. priimtą įstatymą. 
„Įstatymas pakeisti 1922 m. rugsėjo mėn. 11 d. pa-
liepimui Nr. A551 …“ : [įstatymo pakeitimas]. – 
[Klaipėda] : [Klaipėdos krašto seimelis], [1931] 
(Memel : f.W. Siebert Memeler Dampfboot A.-
G.). – [3] p. ; 30 cm. – (Seimelio spaudinys ; Nr. 86).

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C2.

351.72(474.5)
 353(474.5)(094)
2468

Gubernatorius skelbia šį Klaipėdos krašto 
Seimelio 1931 m. … mėn. … d. priimtą įstatymą. 
„Įstatymas pakeisti 1922 m. rugsėjo mėn. 15 d. pa-
jamų ir uždarbio mokesczio įstatymui …“. – [Klai-
pėda] : [Klaipėdos krašto seimelis], [1931] (Memel : 
f.W. Siebert Memeler Dampfboot Akt.-Ges.). – 
[2] p. ; 30 cm. – (Seimelio spaudinys ; Nr. 98).

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C76.

351.72(474.5)
 353(474.5)(094)
2469

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 v. 4 p. bale-
tas, baletmeisteris B. Kelbauskas, choreografija – 
M. petipa, dekoracijos ir kostumai L. Liberto eskizais, 
dirigentas – R. Stenderis, režis. pad. – A. Butkus : 
1938.IX.27 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] (Kaune : M. Adomavičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 
1938–1939 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
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2470
Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 v. 4 p. bale-

tas, baletmeisteris – B. Kelbauskas, choreografi-
ja – M. petipa, dekoracijos ir kostumai L. Liberto 
eskizais, dirigentas – R. Stenderis, režis. pad. – 
A. Butkus : 1938.X.9 : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1938] (Kaunas : M. Adoma-
vičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2471

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 v. 4 p. ba-
letas, choreografija – M. petipa, dekoracijos ir 
kostiumai L. Liberto eskizais, dirigentas – J. pa-
kalnis : 1937.XII.30 : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1937] ([Kaunas] : A. Narke-
vičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras. 1937–1938 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2472

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 v. 4 p. baletas, 
choreografija – M. petipa, dekoracijos ir kostiumai 
L. Liberto eskizais, dirigentas – J. pakalnis : 1938.
IV.2 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 lanks-
tinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 
1937–1938 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2473

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 v. 4 p. ba-
letas, choreografija – M. petipa, dekoracijos ir 
kostiumai L. Liberto eskizais, dirigentas – J. pa-
kalnis : 1938.IV.21 : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1938] ([Kaunas] : A. Narke-
vičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras. 1937–1938 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2474

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 v. 4 p. bale-
tas, choreografija – M. petipa, dekoracijos ir kos-
tiumai L. Liberto eskizais, dirigentas – J. pakalnis : 
1938.V.25 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės tea-
tras. 1937–1938 sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)

2475
Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 p. ba-

letas, choreografija M. petipa, dekoracijos ir kostiu-
mai L. Liberto eskizais, baletmeisteris A. fedorova, 
dirigentas L. Hofmekleris : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : „Žai-
bo“ sp.). – [2] p. ; 25 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2476

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 p. ba-
letas, choreografija M. petipa, dekoracijos ir kostiu-
mai L. Liberto eskizais, baletmeisteris A. fedorova, 
dirigentas R. Stenderis : 1936-IX-17 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936] ([Kaunas] : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 1 lankstinys (4 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teat ras. 1936–1937 m. sezonas).

Aprašyta pagal def. egz..
C160.

792.8(474.5)
 782.91(470)
2477

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 p. ba-
letas, choreografija M. petipa, dekoracijos ir kostiu-
mai L. Liberto eskizais, baletmeisteris A. fedorova, 
dirigentas R. Stenderis : 1937-II-14 d. : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teat ras], [1937]. – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2478

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 p. ba-
letas, choreografija M. petipa, dekoracijos ir kostiu-
mai L. Liberto eskizais, baletmeisteris A. fedorova, 
dirigentas R. Stenderis : 1937-IV-13 d. : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teat ras], [1937]. – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 
1936–1937 m. sezonas).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2479

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 p. ba-
letas, choreografija M. petipa, dekoracijos ir kostiu-
mai L. Liberto eskizais, baletmeisteris A. fedorova, 
dirigentas V. Marijošius : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1936] ([Kaunas] : M. Adoma-
vičiaus sp.). – [2] p. ; 30 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
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2480
Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 pav. 

baletas, choreografija M. petipa, dekoracijos ir 
kostiumai L. Liberto eskizais, baletmeisteris A. fe-
dorova, dirigentas L. Hofmekleris : [prog rama]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 
„Žaibo“ sp.). – [2] p. ; 28 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2481

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 pav. 
baletas, choreografija M. petipa, naujoje reproduk-
cijoje baletmeist. N. Zvierevo, dekoracijos ir kos-
tiumai L. Liberto eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1934] ([Kaunas] : „Žaibo“ sp.). – [4] p. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2482

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 pav. 
baletas, choreografija M. petipa, naujoje reproduk-
cijoje baletmeist. N. Zvierevo, dekoracijos ir kos-
tiumai L. Liberto eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1934] (Kaune : „Spaudos fondo“ dirbt.). – [4] p. : 
iliustr. ; 26 cm. – (Valstybės teat ras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2483

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 pav. 
baletas, choreografija M. petipa, naujoje reproduk-
cijoje baletmeist. N. Zvierevo, dekoracijos ir kos-
tiumai L. Liberto eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1934] (Kaune : „Zaibo“ sp.). – [4] p. ; 27 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2484

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 pav. 
baletas, choreografija M. petipa, naujoje reproduk-
cijoje baletmeist. N. Zvierevo, dekoracijos ir kos-
tiumai L. Liberto eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1934] (Kaune : „Žaibo“ sp.). – [4] p. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 2485) ski-
riasi nurodomų baleto šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)

2485
Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 pav. 

baletas, choreografija M. petipa, naujoje reproduk-
cijoje baletmeist. N. Zvierevo, dekoracijos ir kos-
tiumai L. Liberto eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1934] (Kaune : „Žaibo“ sp.). – [4] p. ; 26 cm. – 
(Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 2484) ski-
riasi nurodomų baleto šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2486

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 pav. 
baletas, choreografija M. petipa, naujoje reproduk-
cijoje baletmeist. N. Zvierevo, dekoracijos ir kos-
tiumai L. Liberto eskizais, dirigentas L. Hofmekle-
ris : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1935] ([Kaunas] : M. Adomavičiaus sp.). – [2] p. ; 
28 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2487

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 pav. 
baletas, choreografija M. petipa, naujoje reproduk-
cijoje baletmeisterio N. Zvierevo, dekoracijos ir 
kostiumai L. Liberto eskizais, dirigentas L. Hofme-
kleris : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [3] p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 2488) ski-
riasi nurodomų baleto šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2488

Gulbių ežeras : p. Čaikovskio 3 veiks. 4 pav. 
baletas, choreografija M. petipa, naujoje reproduk-
cijoje baletmeisterio N. Zvierevo, dekoracijos ir 
kostiumai L. Liberto eskizais, dirigentas L. Hofme-
kleris : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [3] p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 2487) ski-
riasi nurodomų baleto šokėjų sudėtimi.

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2489

Gulbių ežeras : 3 veiks. 4 pav. fantastinis ba-
letas, dekoracijos ir kostiumai p. Dobužinskio (sū-
naus) eskizais, diriguoja f. Virzingas : [programa]. – 
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[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaune : 
„Meno“ sp.). – [3] p. ; 31 cm. – (Valstybės teatras).

C1.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2490

Gulbių ežeras : 3 veiks. 4 pav. fantastinis bale-
tas, p. Caikovskio [i.e. Čaikovskio] muzika, p. pe-
trovo pastatymas, dekoracijos ir kostiumai p. Do-
bužinskio (sūnaus) eskizais, diriguoja M. Bukša : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] 
(Kaune : „Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2491

Gulbių ežeras : 3 veiks. 4 pav. fantastinis ba-
letas, p. Čaikovskio muzika, p. petrovo pastatymas, 
dekoracijos ir kostiumai p. Dobužinskio (sūnaus) 
eskizais, diriguoja S. Virzingas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1927] (Kaunas : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 29 cm. – (Valstybės 
teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2492

Gulbių ežeras : 3 veiks. 4 pav. fantastinis ba-
letas, p. Čaikovskio muzika, p. petrovo pastatymas, 
dekoracijos ir kostiumai p. Dobužinskio (sūnaus) 
eskizais, diriguoja S. Virzingas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaunas : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – (Valstybės 
teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2493

Gulbių ežeras : 3 veiks. 4 pav. fantastinis ba-
letas, p. Čaikovskio muzika, p. petrovo pastatymas, 
dekoracijos ir kostiumai p. Dobužinskio (sūnaus) 
eskizais, diriguoja S. Virzingas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1928] (Kaune : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [3] p. ; 30 cm. – (Valstybės 
teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(470)
2494

„Gunga Din“. „premjera! pirmą kartą Kau-
ne! Didžiausia ir didingiausia sezono filma „Gun-
ga Din“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 

[s.n.], [1939] (Kaune : S. Neimano sp.). – [2] p. : 
iliustr. ; 24 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Kinas „forum“.

C102.
791.43-2(73)

2495
Guvernantės paslaptis : Ž. Deval 3 v. pjesė, 

J.f. Šmidto pastatymas, režisieris R. Ungern : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [apie 1930] 
(Kaunas : „Zaibo“ [i.e. Žaibo] sp.). – [1] p. ; 25 cm.

prieš antr.: Valstybės teatras. Rygos rusų dra-
mos teatro gastrolės.

C17.
792.2(474.5)

2496
„Gvalt uždarbis! Žydams reikalingas už-

darbis! Ateikit pamatyti „uždarbį“! …“ : [skelbi-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1925–1932] (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. : vinj. ; 
25 cm.

prieš tekstą: Liaudies namai …. – Gretut. teks-
tas liet., jidiš.

C101.
782(474.5)(=411.16)(049.1)

2497
e. Hanzen-Herbekienės mokinių koncertas : 

1939.V.22 : programa. – [Kaunas] : [Valstybės tea-
tras], [1938]. – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – 
(Valstybės teatras. 1938–1939 sezonas).

Įrišta kn.: Valstybės teatras. 1938–1939 sezo-
nas. [Kaunas, 1938].

0,20 Lt
C480.

789
 78:061.7(474.5)
2498

Heiligehilfe. Medicinos fedśeris Rom. Stru-
pas priimineją [i.e. priiminėja] ligonius kasdien : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1920–1934]. – 
[1] p. ; 17 x 21 cm.

Dalis teksto vok., jidiš.
C2.

616-08(474.5)(049.1)
2499

Henrikas Navarietis : Devere 5 v. istorinė pje -
sė, (pjesę lietuvių scenai perdirbo ir pritaikė B. Dau-
guvietis), Dauguviečio pastatymas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1934] ([Kaunas] : 
„Ž[ai]b[o]“ sp.). – [2] p. ; 27 cm. – (Valstybės teat-
ras).

C160.
792.2(474.5)
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2500
Henrikas Navarietis : Devere 5 v. istorinė pje-

sė, (pjesę lietuvių scenai perdirbo ir pritaikė B. Dau-
guvietis), Dauguviečio pastatymas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1934] (Kaune : akc. 
b-vė „Žb.“ sp.). – [2] p. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras).

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2015, įr. 3059) 
skiriasi spaudos rinkiniu ir nurodomų aktorių su-
dėtimi.

C160.
792.2(474.5)

2501
Henrikas Navarietis : Devere 5 v. istorinė 

pjesė, (pjesę lietuvių scenai perdirbo ir pritaikė 
B. Dauguvietis), Dauguviečio pastatymas : [pro-
grama]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] 
([Kaunas] : M. Adomavičiaus sp.). – [1] p. ; 
28 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

2502
Hofmano pasakos : Offenbacho 3 v. prologo 

ir epilogo opera, į lietuvių kalbą išvertė V. Jocaitis, 
dirigentas M. Bukša, baletmeisteris A. fedorova, 
chormeisteris J. Štarka, dekoracijos L. Truikio : 
1937-V-12 : [programa]. – [Kaunas] : [Valsty-
bės teatras], [1937] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės 
sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valsty-
bės teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C480.
792.54(474.5)

 782.1(44)
2503

Hofmano pasakos : Offenbacho 3 v. prologo 
ir epilogo opera, į lietuvių kalbą išvertė V. Jocai-
tis : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1936] ([Kaunas] : M. Adomavičiaus sp.). – [3] p. ; 
30 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
2504

Hofmano pasakos : Offenbacho 3 v. prologo 
ir epilogo opera, į lietuvių kalbą išvertė V. Jocai-
tis : 1936-XII-5 : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1936]. – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 
25 cm. – (Valstybės teatras. 1936–1937 m. sezo-
nas).

C17; C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)

2505
Hofmano pasakos : Offenbacho 3 veiksmų, 

pro logo ir epilogo opera, vertė lietuvių kalbon 
V. Jocaitis, režiseris N. Viekovas : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [apie 1930]. – 
[2] p. ; 20 cm.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(44)
2506

Hugenotai : G. Meyerbeerio 4 v. opera, Scri-
be’o, Deschamps’o (Skrybo ir Dešano) libretas, 
išvertė į lietuvių kalbą Žalinkevičaitė, dirigentas 
M. Bukša, pastatymas T. pavlovskio, dailininkas 
L. Libertas, baletmeisteris N. Zvierevas, chor-
meisteris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ 
b-vės sp.). – [2] p. ; 26 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 3070) 
ir (žr. įr. 2507–2508) skiriasi nurodomų operos at-
likėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(430)
2507

Hugenotai : G. Meyerbeerio 4 v. opera, Scri-
be’o, Deschamps’o (Skrybo ir Dešano) libretas, 
išvertė į lietuvių kalbą Žalinkevičaitė, dirigentas 
M. Bukša, pastatymas T. pavlovskio, dailininkas 
L. Libertas, baletmeisteris N. Zvierevas, chormeis-
teris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[2] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 3070) 
ir (žr. įr. 2506 ir 2508) skiriasi nurodomų operos 
atlikėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(430)
2508

Hugenotai : G. Meyerbeerio 4 v. opera, Scri-
be’o, Deschamps’o (Skrybo ir Dešano) libretas, 
išvertė į lietuvių kalbą Žalinkevičaitė, dirigentas 
M. Bukša, pastatymas T. pavlovskio, dailininkas 
L. Libertas, baletmeisteris N. Zvierevas, chor-
meisteris J. Štarka : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ 
b-vės sp.). – [2] p. ; 27 cm. – (Valstybės teatras).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
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Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 3070) 
ir (žr. įr. 2506–2507) skiriasi nurodomų operos at-
likėjų sudėtimi.

C160.
792.54(474.5)

 782.1(430)
2509

Humanit. mokslų fakultete 1925 m. vasario 
m. 24 d. […] literaturos-muzikos vakaro progra-
ma. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. Humanitarinių 
mokslų fak.], [1925]. – [2] p. : iliustr. ; 33 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: programa. –Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C2.
378.18(474.5)

2510
Humanitarinio fakulteto 1925 metų rudens 

semestro paskaitos : [tvarkaraštis]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos univ. Humanitarinių mokslų fak.], [1925] 
([Kaunas] : V[alstybės] sp.). – [1] p. ; 55 cm.

C2.
378.111(474.5)

 378.4(474.5)
2511

Humanitarinių mokslų bei literatūros drau-
gija prie Lietuvos universiteto Humanitarinių 
mokslų fakulteto : [draugijos tikslai ir priemonės, 
organizacija, darbo pradžia ir likvidavimas]. – 
[Kaunas] : [Humanitarinių mokslų bei literatūros 
d-ja], [1927]. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

378.4(474.5)(062.13)
2512

Humanitarinių mokslų fakulteto seminaro 
knygyno reguliaminas. – Kaunas : [Lietuvos univ. 
Humanitarinių mokslų fak.], 1926. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.4(474.5)
2513

Humanitarinių mokslų fakulteto Tarybai pra-
nešimas apie J. Donskio veikalą : [recenzija] / (pa-
sir.) V. Sezemanas […] (pasir.) J. Štrauchas. – [Kau-
nas] : [Lietuvos univ. Humanitarinių mokslų fak.], 
[1929]. – 4 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.111(474.5)
 378.4(474.5)
2514

Humanitarinių mokslų fakulteto 1926 metų 
pavasario semestro paskaitos : [tvarkaraštis]. – 

Kaunas : [Lietuvos univ. Humanitarinių mokslų 
fak.], 1926, saus. 8. – [1] p. ; 48 cm.

C2.
378.111(474.5)

 378.4(474.5)
2515

Į ADAD kuopas ir narius […] Draugai ir 
drauges:- „Jus jau seniai žinote, kad musų drau-
gijai labai reikalinga finansinė parama …“ : [ra-
ginimas materialiai paremti d-ją]. – [Klivlandas 
(Oh.)] : [Amerikos darbininkų apšvietos d-ja], 
[1927]. – [1] p. ; 40 cm.

C126.
325.2:061(73)(=172)

2516
Į Amerikos lietuvius darbininkus! „Manifes-

tas Amerikos lietuvių darbininkų visuotino suva-
žiavimo, įvykusio Cleveland, Ohio, birželio 30 ir 
liepos 1, 1935 m., atstovaujančio 56,000 organi-
zuotų lietuvių …“. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1935]. – 
[4] p. ; 20 cm.

C126.
323.33(73)(=172)(06)

2517
I darbinikų, darbo valstiečių ir bedarbių jau-

nimą! „Draugai! Jusų padėtis diena iš dienos vis 
darosi nepakenčiamesnė …“ : [Gegužės pirmąją 
agituojama streikuoti] / Lietuvos komjaunimo 
sajungos Centro komitetas. – [S.l.] : [Lietuvos 
komunistinės jaunimo s-gos Centro k-tas], [apie 
1932]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės!.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 3092) 
skiriasi kai kurių žodžių rašyba bei sakinių struk-
tūra.

C17.
327.321(100)

 331.109(474.5)
2518

Į darbininkų, darbo valstiečių ir bedarbių 
jaunimą! „Draugai! Jūsų padėtis diena iš dienos 
vis darosi nepakenčiamesnė…“ : [ragina kovoti 
dėl darbo jaunimo padėties pagerinimo] / Lietuvos 
komjaunimo sąjungos Centro komitetas. – [S.l.] : 
[Lietuvos komunistinės jaunimo s-gos Centro k-
tas], [1935]. – [1] p. ; 32 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai – vienikitės!.
C1.

331.56(474.5)
 338.124.4(474.5)
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2519
Į darbininkų jaunuolius ir valstiečius, karei-

vius, ir neturtingius moksleivius, ir į visą darbo 
jaunimą. Draugai ir draugės. „19 metų atgal kada 
visi laukai buvo pilni darbo jaunimo kraujų ku-
riuos jie praliejo už išnaudotojų reikalus …“ : [at-
sišaukimas] / Salako kom. komitetas. – [Salakas, 
Zarasų a.] : [Lietuvos komunistų partijos Salako 
sk.], [1936] ([Salakas] : sp. Ugnines kardas). – 
[2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Tegivuoja tarp-
tautinių darbininkių jaunimo kovo[s] šventė 1-mas 
rugsejio.

C279.
327.321(100)

 331.109(474.5)
2520

Į darbininkus bedarbius. „Draugai bedarbiai! 
pernai, šiemet ir kitais metais mums gręsia [!] be-
darbės pagimdytas badas …“ : [Šiaulių m. tarybos 
rinkimuose raginama balsuoti už socialdemokratų 
partijos kandidatus] / L.S.D.p. Šiaulių miesto ko-
mitetas. – [Šiauliai] : [Lietuvos socialdemokratų 
partijos Šiaulių m. k-tas], [1925] (Kaune : „Rai-
dės“ sp.). – [1] p. ; 31 cm.

prieš antr.: Lietuvos socialdemokratų parti-
ja. – Šūkis: Visų šalių proletarai vienykitės.

C279.
324(474.5)

 352.2(474.5)
2521

Į darbininkus bedarbius. „Draugai bedar-
biai! pernai, šiemet ir kitais metais mums gręsia 
[!] bedarbės pagimdytas badas …“ : [Ukmergės 
m. tarybos rinkimuose raginama balsuoti už dar-
bininkų socialdemokratų sąrašą Nr. 5] / L.S.D.p. 
Ukmergės miesto komitetas. – [Ukmergė] : [Lietu-
vos socialdemokratų partijos Ukmergės m. k-tas], 
[1925] (Kaune : „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Lietuvos socialdemokratų partija 
5. – Šūkis: Visų šalių proletarai vienykitės.

C279.
324(474.5)

 352.2(474.5)
2522

Į darbo žmones! „Už ką kovoja Lietuvos dar-
bo žmonės kovo 18 d. – Tarptautinės raudonosios 
pagelbos dieną? Lietuvoj kasdien areštuojami ir 
metami į kalėjimus ilgiems metams darbo žmo-
nės, ir daužomos jų organizacijos …“ : [atsišauki-
mas] / Lietuvos raudonoji pagelba. – [S.l.] : [Lie-
tuvos raudonoji pagalba], [1933]. – [1] p. ; 17 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės!.

C279.
364.044.66(100)

2523
I darbo žmones lietuvius. Brangus draugai! 

„Ilgų amžių jungas ir neteisybė ankštai riša darbo 
žmones gudus ir lietuvius …“ : [agituojama kovoti 
prieš Lenkijos dvarininkus] / Vakarų Gudijos ko-
munistų partijos Lietuvių sekcija. – Vilnius : [Va-
karų Gudijos komunistų partijos Lietuvių sekc.], 
1925. – [1] p. ; 35 cm. – (Vakarų Gudijos komu-
nistų partija).

Šūkiai: Darbininkai ir valstiečiai vienykitės!.
C2.

323.232(474.5)
2524

Į draugus amerikiečius, į draugijas ir pavie-
nius darbininkus. Brangūs draugai ir draugės! „Mes 
kanadiečiai kreipiames pas jus amerikiečiai, kaipo 
pas savo kaimynus, specialiu ir dideliu reikalu …“ : 
[„Darbininkų žodžio“ leidėjų prašymas padėti įsi-
gyti raidžių renkamąją mašiną] / … „Darbininkų 
žodžio“ administracija. – [Torontas (Ontarijas)] : 
[„Darbininkų žodžio“ red.], 1935, lapkr. 23. – 
[1] p. ; 27 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C126.

364.4(71)(=172)
2525

Į Frenkelio fabriko darbininkus -kes! „Drau-
gai! per paskutinis metus jums smarkiai pradėjo 
mažinti uždarbį …“ : [atsišaukimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1929]. – [1] p. ; 33 cm. – (Liet. komuni. 
partija (Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienikitės!.

C279.
323.33(474.5)

2526
Į gerb. visuomenę. „Kas nežino „Aukuro“ 

drau gijos? …“ : [kvietimas į šventę] / „Aukuro“ 
valdyba. – Klaipėdoje : [„Aukuro“ d-ja tautos 
kultūrai kelti], 1933, liepa (Klaipėda : „Rytas“). – 
[2] p. ; 29 cm.

prieš antr.: „Aukuras“ draugija tautos kultūrai 
kelti.

C2.
008:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
2527

Į Kauno visuomenę! „Lietuvoje kasmet mirš-
ta tuberkuliozu nuo 6 iki 8 tūkstančių žmonių …“ : 
[raginimas aukoti tuberkuliozės sanatorijos sta-
tybai pakaunėje]. – [Kaunas] : [s.n.], [apie 1921] 
(Kaunas : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 44 cm.
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Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C3; C103.

364.044.64(474.5)
2528

Į Klaipėdos krašto žmones. „Draugai! per eilę 
metų Klaipėdos kraštas buvo valdomas priespau-
dos rėžimų …“ : [Klaipėdos Seimelio rinkimuo-
se kviečiama balsuoti už Klaipėdos krašto Darbi-
ninkų ir amatininkų susivienijimo sąrašą Nr. 4] / 
darbininkų grupė. – [Klaipėda] : [s.n.], [1938]. – 
[2] p. ; 31 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C122.

324(474.5)
 352(474.5)
2529

Į kovą! „visi Lietuvos ūkininkai, bendromis 
jėgomis su žeme, kad privertus ją duoti mums 
kuodidžiausią derlių …“ : [periodinio leidinio 
reklama]. – [Kaunas] : [„Lietuvos dirvos“ red.], 
[1923] (Kaunas : Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. : 
 iliustr. ; 64 cm.

C17.
050(474.5)(085.8)

2530
Į krikščionių demokratų visuomenę. „Nese-

niai lietuvių tarpe paplito lapelis. „Lietuvos laisvė 
pavojuje.“ Ji išleido koks tai socijalistų būrys, pa-
sivadinęs „Lietuvių darbininkų taryba“ …“ : [ra-
ginama nepasitikėti socialistais]. – [Saut Bostonas 
(Mas.)] : [s.n.], [1918–1920]. – 4 p. : vinj. ; 17 cm.

prieš antr.: Į bendrą darbą už tėvynės laisvę.
C17.

329(73)(=172)
2531

Į Lidos ir Braslavio apskričių gyventojus : 
[raginimas dalyvauti Vilniaus Seimo rinkimuose] / 
Vladislovas Račkevičius, Novogrudko vaivada. – 
[Vilnius] : [s.n.], [19]21 (Vilnius : J. Bajevskio 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C279.
324(474.5)

2532
I Lietuvos darbinikus ir darbinikes. „Visam 

buržuaziniam pasaulije vis smarkiau eina naudo-
tojų ir jų valdžių puolimas ant darbinikų ir dar-
binikių …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos komunistų 
partijos Centro komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos 
komunistų partijos Centro k-tas], 1933, kovas. – 
[1] p. ; 32 cm. – (Lietuvos komunistų partija (Ko-
minterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių 
proletarai, vienikitės.

C126; C279.
323.22(474.5)

2533
Į Lietuvos, Lenkijos, Vakarų Baltarusijos, 

Va karų Ukrainos, Vokietijos ir Latvijos darbinin-
kus, valstječius, kareivius ir visus darbo žmones. 
Draugai ir draugės! „Baisus pavojus užgulė  Lie-
tuvos liaudį …“ : [agituojama kovoti prieš J. pil-
sudskio vykdomą politiką] / Komunistų partijų 
Centro komitetai. – Vilnius : [s.n.], 1927. – [2] p. ; 
25 cm. – (Lenkijos komunistų partija. (Komunisti-
nio Internacionalo sekcija) Vakarų Baltalusijos [!] 
komunistų partja).

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!.
C2.

323.22(474.5)
2534

Į Lietuvos visuomenę. „Nuo amžių lietuviai 
atkakliai kovoja dėl Baltijos pajūrio …“ : [ragina-
ma aukoti Lietuvių visuomenės fondui] / Visuo-
menės sąjungos Centro valdyba. – [Klaipėda] : 
[Visuomenės s-ga], [1928–1939] ([Klaipėda] : 
spaudė akc. „Ryto“ b-vė). – [1] p. ; 33 cm.

C2.
364.4(474.5)

2535
Į pavasarininkų, jaunymiečių, jaunalietuvių, 

socialistinį ir kitų jaunimo organizacijų narius! 
„Mes esame skirtingų politinių pažiūrų, bet gyve-
nime mes visi susitinkam su jumis …“ / Lietuvos 
komunistinės jaunimo sąjungos Centro komite-
tas. – [S.l.] : padagino [i.e. padaugino] R.K.J.S. 
R.K., 1940, sausis. – [2] p. ; 22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienykitės!. – Tiražas 2000 egz..

C279.
329.78(474.5)

2536
Į savo globėją. „O didis šventasis N. kurio var-

du aš pramintas, užtark mane, melskis už mane …“ : 
[malda]. – Kybartai [Vilkaviškio a.] : išl. „Malda“, 
devocionalių prekyba, [1931–1940]. – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 6 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: S. Aloysius.

C993.
272-534.3

2537
Į savo globėją. „O didis šventasis N. kurio var-

du aš pramintas, užtark mane, melskis už mane …“ : 
[malda]. – Kybartai [Vilkaviškio a.] : išl. „Malda“, 
devocionalių prekyba, [1931–1940]. – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: S. Thomas Aquinas.

C993.
272-534.3
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2538
Į savo globėją. „O didis šventasis N. kurio var-

du aš pramintas, užtark mane, melskis už mane …“ : 
[malda]. – Kybartai [Vilkaviškio a.] : išleido „Mal-
da“, devocionalių prekyba, [1931–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Imk savo kryžių ir sek 
paskui mane.

C993.
272-534.3

2539
Į savo globėją. „O didis šventasis N. kurio var-

du aš pramintas, užtark mane, melskis už mane …“ : 
[malda]. – Kybartai [Vilkaviškio a.] : išleido „Mal-
da“, devocionalių prekyba, [1931–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Švenč. Jėzaus Širdis.

C106; C993.
272-534.3

2540
Į savo globėją. „O didis šventasis N. ku-

rio vardu aš pramintas, užtark mane, melskis už 
mane …“ : [malda]. – Kybartai [Vilkaviškio a.] : 
išleido „Malda“, devocionalių prekyba, [1931–
1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Tavo pačios sielą par-
vers kalavijas. Luk. 2, 35.

C993.
272-534.3

2541
Į Seinų apskr. gyventojus. piliečiai! „Visiems 

žinoma, kad tautą sudaro tautos taupumas, tvarkin-
gumas ir darbštumas ir viskas tas, kas randasi kraš-
to žemėje ir jos paviršiuje: augmenys ir gyviai …“ : 
[dėl kovos su brakonieriais] / L.T.M. ir Ž. dr-jos 
Seinų skyriaus naujoji valdyba. – [Seinai] : [Lietu-
vos taisyklingos medžioklės ir žūklės d-jos Seinų 
sk.], 1929, saus. 27 (Marijampolėje : A. Aguševi-
čiaus sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C2.
343.7(474.5)

2542
Į Steigiamąjį Seimą : rinkimų į St. Seimą II 

apygardos komisija, eidama Lietuvos St. Seimo 
rink. įst. 44 §, skelbia visų žiniai kandidatų są-
raśus. – [Kaunas] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 45 x 
59 cm.

C3.
324(474.5)

 342.533(474.5)

2543
Į Šančių bedarbių ir dirbantį jaunimą! Drau-

gai ir draugės! fašistams viešpataujant bedarbių 
skaičius vis auga …“ : [atsišaukimas Tarptautinės 
bedarbių dienos proga] / Kom. Jaun. są-ga Kauno 
raikomas. – Kaunas : [Lietuvos komunistinės jau-
nimo s-gos Kauno r. k-tas], 1931, vas. 18. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2; C17.

331.5-057.19(474.5)
 323.221.28(474.5)
2544

Į talką! „Visą pasaulį spaudžia nelengvos kri- 
 zės našta …“ : [skelbimas apie Kaune sausio 21–
24 d. rengiamą rinkliavą bedarbių šeimoms pa-
remti] / Žmogaus globos draugijos …. – Kaunas : 
[Žmogaus globos d-ja], 1934, saus. 20 (f. Soko-
lovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 94 cm.

C3.
364.4(474.5)

2545
Į tautą. „Sunki buitis to krašto, kur svetimie-

ji valdo …“ : [prezidento A. Smetonos atsišauki-
mas dešimtųjų nepriklausomos Lietuvos metinių 
proga]. – Kaunas : [s.n.], 1928, vas. 16 (Kaunas : 
„Svyturio“ b-vės sp.). – [1] p. ; 96 cm.

C2.
323.215(474.5)

2546
Į Vilniaus lietuvių klubo tarybą. „prašau pri-

imti mane Tamstų klubo narių skaičiun …“ : [pra-
šymas priimti į klubą]. – [Vilnius] : [Vilniaus lietu-
vių klubas], [1921]. – [2] p. ; 19 x 22 cm.

prieš antr.: №. – Gretut. antr. ir tekstas liet., 
lenk..

C2; C101.
323:061(474.5)

2547
Į visą dorąją studentiją ir bedarbius inteli-

gentus. Tegyvuoja pirmoji gegužės – Tarptautinė 
proletarijato kovos diena. „Kasmet viso pasaulio 
darbininkai demonstruoja savo nepalaužiamą pasi-
ryžimą kovot …“ : [atsišaukimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. ; 24 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letariatai, vienikitės.

C126.
327.321(100)

2548
Į visuomenę! „Kada Lietuvos vyrai stoja į kovą 

del tėvynės laisvės, kada šauksmas į tą kovą skren-
da kaip žaibas per visą kraštą, turime visi ištiesti 
pagalbos ranką sužeistiesiems ir ligoniams …“ / 
Raudonojo kryžiaus Centras: Kaunas Wilhelmo g., 
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Raudonojo kryžiaus ligoninė. – [Kaunas] : [Lietu-
vos Raudonasis kryžius], [1919]. – [1] p. ; 31 cm.

C2; C279.
616-082(474.5)

 364.4(474.5)
2549

Į visuomenę. „Rusų valdžia, bevaldydama 
Lietuvą, be paliovos stengėsi mūsų tautą surusinti 
ir supravoslavinti …“ : [raginimas spaudos atgavi-
mo minėjimo šventės proga organizuoti renginius] / 
Komitetas spaudos atgavimui paminėti. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1929] (Kaune : „Varpo“ sp.). – [1] p. ; 
27 cm.

C76.
323.215(474.5)

2550
Į visus darbininkus ir darbininkes! Atsisa-

kykite mirti badu! Visi traukite į demonstraciją, 
Union Square, New York vasario 25 d. […] Tarp-
tautinė bedarbių diena. Demonstruokite prieš be-
darbę, prieš badavimo algas ir prieš bosų karą! : 
[atsišaukimas]. – [Niujorkas] : [s.n.], [1930–
1933]. – [1] p. ; 30 cm.

C17.
323.221.28(73)(=172)

 327.3(73)(=172)
2551

I visus darbo žmones, i Lietuvos liaudi. „Nau-
ja karo šmėkla jau prasideda. Italijos fašizmas jau 
pradėjo grobiamą karo žigį Abesinijoj …“ : [at-
sišaukimas] / Lietuvos komunistų partijos Centro 
komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos komunistų par-
tijos Centro k-tas], 1935, spalis. – [2] p. ; 21 cm. – 
(Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienikitės.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 3330) 
skiriasi spaudos rinkiniu.

C1; C279.
327.5(474.5)

2552
Į visus Kauno miesto darbininkus. Į visus 

maistininkų profsąjungos narius. „Draugai ir drau-
gės! Jau 1926 m. buvo skelbta mūsų spaudoj, kad 
Vladas Kovarskas ir Mečys Jankauskas tai žval-
gybiniai …“ : [raginama juos pašalinti iš Kauno 
maisto pramonės darbininkų ir tarnautojų profsą-
jungos] / Kauno raikomas. – Kaunas : [Lietuvos 
komunistų partijos Kauno r. k-tas], 1930, kovo 
[17]. – [2] p. ; 16 x 22 cm. – (Lietuvos komunistų 
partija (Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienykitės!.

C279.
664(474.5)

 331.105.44(474.5)
2553

Į visus panevėžio darbininkus -ės, tarnauto-
jus -jos! „Draugai ir draugės! Sausio 31 d. ir va-
sario 1 d. fašistai paskelbė rinkimus į panevėžio ir 
Kauno lig. kasų taribas …“ / LKp panevėžio rajo-
no komitetas. – panevėzis : [Lietuvos komunistų 
partijos panevėžio r. k-tas], 1932, sausis. – [1] p. ; 
32 cm. – (L.K.p. (Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienikitės!.

C279.
614.2:324(474.5)

2554
Į visus Rytų Lietuvos darbininkus ir valstie-

čius! „Draugai! Kas diena didėja lenkų okupantų 
valdžios teroras, kas dieną uždaroma šimtai tūks-
tančių valstiečių ir darbininkų, kurie kovoja už 
savo buvį …“ : [atsišaukimas] / V.B.K.p.. – [S.l.] : 
[Vakarų Baltarusijos komunistų partija], [1923–
1938]. – [1] p. ; 35 cm. – (Vakarų Baltgudijos ko-
munistų partija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienykitės!.

C101.
323.21(476)

2555
Į Ž.Ū. akademijos studentiją. „pergyvenam 

colegiškumo apatijos laikus …“ : [raginimas ko-
voti su šnipinėjimu] / Demokratiškoji studentų 
grupė. – Dotnuva : Ž. ūkio akademija, 1931, ge-
gužė. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.18(474.5)
2556

„Idealis“ lietuvio kalendorėlis 1922 m.. – 
[S.l.] : [s.n.], [1921]. – [2] p. ; 8 x 12 cm.

Spaud. taip pat: Nedirbamos metų dienos. 
Lietuvos pašto tarifas. Lietuvos telegrafo tarifas, 
p. [2].

C1.
059(474.5)

2557
Įdomi paskaita apie Vilnių! „Gruodžio mėn. 

2 dieną sekmadienį, 5 val. po piet Lietuvių-pran-
cūzų draugijos salėj, […] ats. maj. Tomkus skaitys 
paskaitą „Lietuvių tauta ir Vilnius“ …“ : [skelbi-
mas] / skyriaus komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1935] 
(Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 12 cm.

C2.
374.7(474.5)(049.1)
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2558
„Įdomiausis koncertas įvyks nedėlioje 10 

die na vasario-february, 1935 […] Lietuvių svetai-
nėj …“ : [skelbimas]. – [Saut Bostonas (Mas.)] : 
[s.n.], [1935]. – [1] p. : iliustr. ; 52 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)(049.1)

2559
Įdomios prakalbos! „Rengia L.D.S. 63 kuopa 

nedėlioje, kovo-March 16 d., 1919. Union Hall-
svetainėje […] Racine, Wis. …“ : [skelbimas] / … 
rengėjai. – [Rasinas (Vis.)] : [Lietuvių darbinin-
kų s-gos 63 kuopa], [1919] (So. Boston, Mass. : 
„Darbininko“ spauda). – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

2560
„Įdomios prakalbos ir prelekcijos The Logan 

Inn svetainėje […] nedėlioje, 3-čią valandą po pi-
etų lapkričio 21, 1937. Kalbės dr. J. J. Kaškiau-
čius labai svarbioj temoj ir bus kiti kalbėtojai …“ : 
[skelbimas] / … Liet. darbininkų susivienijimo 
13-ta kuopa …. – [Niujorkas] : [Lietuvių darbi-
ninkų susiv. 13 kuopa], [1937]. – [1] p. ; 15 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

2561
Įdomu ir naudinga jaunam žmogui skaityti 

jaunimo laikraštį. „Yra patarlė, kuri sako, kad pa-
sidalintas vargas yra pusė vargo …“ : [raginama 
prenumeruoti laikraštį „Jaunoji karta“]. – [Kau-
nas] : [„Jaunosios kartos“ red.], [1938] ([Kau-
nas] : A/B pažangos sp. „Viltis“). – [2] p. ; 32 cm.

C279.
070(474.5)

2562
Įdomūs debatai! Naujos pasaulėžiūros kova 

su senąja! „Atvažiavusis iš Lietuvos rašytojas ir 
naujos tyros tikybos įkurėjas Visuomis registruotu 
laišku iš 1928-II-20 d. pašaukė „Draugo“ redak-
torių į debatus už pravardžiojimą perkuno garbin-
toju […] Debatai įvyks nedelioj, 26 dieną vasario 
(feb.), 1928 Mildos didžiojoj svetainėj …“ : [skel-
bimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1928]. – [1] p. : 
portr. ; 21 cm.

C3.
374.7(73)(=172)(049.1)

2563
Įgaliojimas. „pasirėmęs seimelio rinkimų įsta-

tymo 17 § … partijos atstovu nuo sąrašo Nr. … rin-
kimo apylinkei skiriamas p. … tos apylinkės komi-
sijos nariu“. – Klaipėda : [s.n.], 1932 (Klaipėdoje : 
spaudė „Lituania“). – [1] p. ; 17 cm.

C1.
324(474.5)

2564
Įgaliojimas. „Tebunie iš šio rašto visiems ži-

noma, kad … žemiau pasirašę … gyveną … Lietu-
voje: padarėme, išrinkome ir paskyrėme, ir šiuomi 
tvirtiname padarymą, išrinkimą ir paskyrimą Lie-
tuvos konsulo Chicagoje musų teisėtu ir tikruoju 
įgaliotiniu mums išreikalauti paimti ir pakvituoti 
pinigus ir vįsokį [!] priklausantį po mirties Ame-
rikoje turtą …“. – [S.l.] : [s.n.], [1930–1939]. – 
[1] p. ; 33 cm.

C2.
347.6(474.5)

2565
Įgaliojimas pilnai valdyti reikalus ir turtus … 

„prasau ir įgalioju Tamstą seimininkauti ir valdy-
ti mano kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1923–1940] (Šiauliai : sp. „Titna-
gas“). – [1] p. ; 33 cm.

C1.
347.6(474.5)

2566
Ylakių tridienių Misijų pasiketinimai : 1935.

XI.25 : [atminimui misijų, kurias tėvas pr. Ma-
silionis vedė 1935 m. rugsėjo mėn. 23–25 d.]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1935]. – [4] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-584(474.5)

2567
Ilgai atmink misijas – duotas – jėzuito Jono 

Bružiko gruodžio 26 – sausio 8 d., 1933 Šv. pran-
ciškaus bažnyčioje, Lawrence, Mass.. – [Lorensas 
(Mas.)] : [s.n.], [1933] (printed in Germany). – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: O God, thou 
hast given us a bread which contains all heavenly 
sweetness (Wisdom XVI, 20).

C993.
272-584(73)(=172)

2568
„Ilgai lauktoji premjera pirmą kartą Kaune! 

Vienas iš geriausių muzikalinių kūrinių! Tai, apie 
ką kalbama, visur užsienyje! Kuo gėrisi visas pa-
saulis! Eleonora powell naujausioje įstabioje filmo-
je „Šokių dievaitė“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1937] (Kaune : S. Neimano 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 20 x 36 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Glorija“.
C102.

791.43-2(73)
2569

Ilgaliežiuvi šunie. „Turėdamas didelę uos-
lą, steńgiesi visokiais būdais įtikti kapitalistinei 
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naudotojų valdžiai, įskųsdamas kaimo biednio-
kus …“ : [atsišaukimas] / L.K.p.. – [S.l.] : [Lie-
tuvos komunistų partija], [1918–1940]. – [1] p. ; 
16 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1; C17.

323.21(474.5)
2570

In Memoriam kun. Antanas p. Kodis, Apr. pa-
nelės Šv. parap. klebonas Brooklyn, N.Y. : [trum pa 
biografija ir malda]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], 
[1929]. – [2] p. : portr. ; 11 cm.

C993.
27-722.53(73)(=172)(092)

 272-534
2571

„Indomios prakalbos su programu rengiamas 
A.L.R.K. mot. są-gos apskr. atsibus nedėlioj, va-
sario-feb. 2 d., 1919 Nek. pras. Šv. M.p. parapijos 
svetainej …“ : [skelbimas] / apskričio maršruto ko-
misija. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietuvių Romos 
katalikių moterų s-ga], [1919]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

 396(73)(=172)(049.1)
2572

„Indomios prakalbos Tautos fondo 60 skyr. 
Brighton park subatoje, liepos 19 d., 1919 Nekal-
to prasid. parap. svet. …“ : [skelbimas] / … ko-
mitetas. – [Čikaga (Il.)] : [Tautos fondo 60 sk.], 
[1919]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

2573
Įnešimai L. Vyčių XIV-an Seiman. „Liet. Vy-

čių Chicagos apskrities susirinkimo laikyto rugp. 
8 d., Aušros Vartų parap. svet., Chicago, Ill., pri-
imti įnešimai L. Vyčių XIV-tan Seiman …“ : [Lie-
tuvos Vyčių Seimo nutarimai]. – [Čikaga (Il.)] : 
[Lietuvos Vyčių Čikagos a.], [1927]. – [1] p. ; 
24 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(06)

 329.78(73)(=172)(06)
2574

Informacinis lapelis dalyviams Žmogaus glo-
bojimo draugijos steigėjų pasitarime, įvyk. 1933 m. 
gruodžio 3 d. 3 v. p. p. Šaulių sąjungoje. – [S.l.] : 
[s.n.], [1933]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(06)
2575

Iniciatorių siuloma minėjimo šventės pro-
grama : [15 metų panevėžio išvadavimo iš bol-

ševikų ir Lietuvos šaulių sąjungos XII rinktinės 
sukaktuvių] / iniciatoriais. – [panevėžys] : [Lietu-
vos šaulių s-gos XII panevėžio rinktinė], [1934]. – 
[1] p. ; 33 cm.

C3.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
2576

Instrukcija. „Mums nesvarbu sukrauti į žo-
dyną daug sausos ir neįdomios medžiagos, o 
nurodyti tas gyvąsias jėgas, kurios veikė ir tebe-
veikia mūsų visuomenėj …“. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Žymesnybių žodynas.
C2.

030(474.5)(083.13)
2577

Instrukcija atskaitomybei pradedamųjų mo-
kyklų iš gaunamų iš savivaldybės lėšų. – [S.l.] : 
[s.n.], [1921]. – [1] p. ; 32 cm.

C279.
37.014(474.5)

2578
Instrukcija ekskursijoms tvarkyti, vykstant į 

Lietuvos žemės ūkio, pramonės ir industrijos par-
odą Klaipėdoje 1927 m.. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – 
[2] p. ; 31 cm.

C13.
63(474.5)(064)

 334.71(474.5)(064)
2579

Instrukcija kovai su limpamomis ligomis Šiau-
lių apskrities mokyklose. – [S.l.] : [s.n.], [1931]. – 
[2] p. ; 34 cm.

C279.
616.9(474.5)

2580
Instrukcija partizanų ir šaulių būriam. – 

[S.l.] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 21 cm.
Išsp. daugin. prietaisu.
C29.

356.161:061(474.5)(062.13)
2581

Instrukcija paskolos darbui gruodžio mėne-
syje š. m. Gerbiamieji L.L. paskolos darbuotojai! 
„paskolos metai baigiasi, bet paskolos kvota ne-
sibaigia …“ : [dėl materialinės paramos Lietuvos 
valstybei] / Lietuvos misija. – [Niujorkas] : [s.n.], 
1920, gruod. 1. – 3 lap. ; 36 cm.

prieš antr.: Lietuvos laisvės paskolos stoties 
komitetui. – Išsp. daugin. prietaisu.

C17.
364.4(73)(=172)
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2582
Instrukcija „pavasariui“ platinti / „pavasario“ 

redakcija ir administracija. – [Kaunas] : [„pa va-
sario“ red.], [1927]. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

070(474.5)
2583

Instrukcija savivaldybių laikomų ligoninių 
atskaitomybei. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 
32 cm.

C2; C279.
616-05(474.5)

2584
Instrukcijos. Visiems apskričių parapijų ir 

valščių komitetams. „1. Nuo dienos paskelbimo 
per 10 dienų visi parapijų ar valščių komitetai turi 
pranešti savajam apskričio komitetui kiek yra para-
pijos ar valščiaus ribose įvairių produktų, kuriuos 
galima būtų Lietuvos kariuomenės reikalams su-
naudoti …“. – Kaunas : [s.n.], 1919, saus. 21. – 
[1] p. ; 30 cm.

C279.
355.65(474.5)

2585
Internacionalas : [giesmės žodžiai]. – [Kau-

nas] : [s.n.], [apie 1940] (Kaunas : Spaudos fondo 
sp.). – [1] p. ; 30 cm.

C1.
821.133.1-1

2586
„Internacionalinis triumfas! Internacionali-

nis triumfas! Nuo ketvirtadienio liepos 23 d. ne-
girdėtas pasisekimas! Nesulyginamas šedevras! 
„Chadži Muratas“ grandiozinis ton-filmas pagal 
L. Tolstojaus romaną …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 16 cm.

prieš tekstą: Kino Tilmanso teatro salėje. – 
Gretut. tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(470)

2587
Intronizacija arba šeimynų pasiaukojimas : 

[apie pasiaukojimą Kristaus Karaliaus Širdies 
globai]. – [S.l.] : [s.n.], [1936] (Viln[ius] : „Ruch“ 
sp.). – [4] p. : iliustr. ; 18 cm.

C2.
27-534.3

2588
Inventoriaus atskaitomybės taisyklės. – [S.l.] : 

[s.n.], 1934, kovo 21. – [2] p. ; 33 cm.
prieš antr.: Nuorašas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

657.371

2589
„Ypatingas vakaras su labdaringu tikslu lie-

tuvaičių moksleivių naudai subatoje, 23 balan-
džio, 1921 …“ : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1921]. – [1] p. : vinj. ; 30 cm.

C2.
364.4(73)(=172)(049.1)
394.4(73)(=172)(049.1)

2590
Ypatingų valstybes apsaugos įstatų pakei-

timas. „Ypatingų valstybės apsaugos įstatų § 14 
punktai 6 ir 8 pakeičiami šitaip …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[apie 1929]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

351.74/.76(474.5)
2591

Ypatiški pranešimai. „pabaigoj pirmos pose-
dzio dienos nusiduos bendriškas walgymas Ka-
maros draugsnariams ant ziegoriaus 6 po pietu 
fischer’o restaurange …“ : [kvietimas]. – [Klaipė-
da] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 22 cm.

C2.
008:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
2592

Yra Dievas. „paskutinių dienų pasaulinis moks- 
 las aiškiausiai parėmė bažnytinį mokslą …“ : [ra-
ginimas tapti Švč. Mergelės Marijos Širdies garbin-
tojais]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaune : V. Atko-
čiūno sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C279.
27-78

 27-312.47
2593

Yra širdis tokia, širdis maloninga. „Viena ji pa-
girta ir tikrai meilinga …“ : [maldos]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1919–1933] (Marijampolė : „Šešupės“ sp.). – 
[4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

2594
Įrankių gamykla Janis Lapsa Latvija, Riga : 

[reklama]. – [Ryga] : [s.n.], [1918–1940]. – [1] p. ; 
9 x 14 cm.

C3.
621.753(474.3)(085.8)

2595
Įrašymo pažymėjimas į Saldžiausios Jėzaus 

Širdies draugiją Romoje : [programa]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1927]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm. 

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Saldziausioji Jezaus 
Sirdie, dedu Tavyje vilti (300 dienu atlaidu).
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Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 3476–
3477) skiriasi spaudos rinkiniu. 

C3; C993.
27-78

2596
Įrašymo pažymėjimas į Saldžiausios Jėzaus 

Širdies draugiją Romoje : [programa]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1927]. – [4] p. : iliustr. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Saldžiausioji Jėzaus 
Širdie, dedu Tavyje viltį (300 dienų atlaidų).

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2 : 
smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 3476–
3477) skiriasi spaudos rinkiniu.

C993.
27-78

2597
Įsakymas. „Instrukciją tvirtinu ir įsakau ja 

vadovautis …“ : [dėl vadovavimosi „Instrukcija 
dėl santykių su svetimųjų valstybių kariuome-
nių atstovais“]. – Kaunas : [s.n.], 1937, birž. 8. – 
[1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Kariuomenės vadas Nr. 20.
C2.

355(474.5)(094)
2598

Įsakymas. „1) Įsakau visiems Kauno miesto 
namų savininkams, viešbučių laikytojams, mebli-
ruotų kambarių ir šiaip butų išnuomotojams nevė-
liau kovo 30 d. užvesti namų knygas …“ : [dėl at-
vykstančių privalomos registracijos]. – [Kaunas] : 
[s.n.], 1919, kovo 21. – [1] p. ; 22 x 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C279.

351.74/.76(474.5)(094.76)
2599

Įsakymas. „Kadangi jau pastebėta tankus 
miškų gaisrai, kurie tankiausìai atsitinka iš neatsar-
gumo su ugnimi, keleívių vaikščiojančių miškuo-
se t. y. iš neatsargumo su papirosais, ar tai iš kitų 
priežasčių …“ : [dėl gaisrų gesinimo miškuose]. – 
Telšiai : [s.n.], 1921, rugpj. 10 (Telšiai : sp. A. Slo-
nimskio). – [1] p. ; 32 cm.

C17.
630.4(474.5)

 351.75(474.5)
2600

Įsakimas. „Ukmergės apskričio revoliucijinis 
komitetas visiems Ukmergės apskričio ukininkams 
įsako iki „…“ vasario šių metų, suvežti į vietinių 
(parapijų arba valsčių) revoliucijinių komitetų, 
sanpilius, javus …“ / Ukmergės apskričio revoliu-

cijinis komitetas. – [Ukmergė] : [s.n.], 1922, saus. 
22. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C126.

336.2(474.5)(094.76)
2601

Įsakymas. „Veikančios grupės Tauragės mies-
to ir apylinkės komendanto įsakymu sustabdomas 
judėjimas miesto gatvėmis nuo šių metų rugsėjo 
mėn. 9 dienos 7 val. v. iki ryto 5 val. kasdieną …“ : 
[dėl komendanto valandos įvedimo 1927 m. rug-
sėjo 8–9 d. kairiųjų jėgų organizuoto sukilimo 
metu]. – [Tauragė] : [s.n.], 1927, rugs. 9 (Tauragė-
je : Meierio Epelio sp.). – [1] p..

Aprašyta pagal kn.: Tauragė šimtmečių vin-
giuose: žmonės, įvykiai, vaizdai, 1507–2007 / 
A. Batavičius. Vilnius ; Tauragė, 2007, p. 78.

351.74/.76(474.5)(094.76)
2602

Įsakymas. „Visiems piliečiams įsakau prista-
tyti į Telšių komendaturos butan per 7 dienas nuo 
apskelbimo šio įsakymo visus ginklus, amunicija 
ir visa kariška medžiaga – palikta besitraukančia 
vokiečių kariuoméne …“. – Telšiai : [s.n.], 1919, 
gruod. 18 (Telšiai : Slonimskio sp.). – [1] p. ; 
22 cm.

C17.
355.311.8(474.5)(094.76)

 623.4
2603

Įsakymas. Į piliečius! „Remiantis Vyriau-
sios tiekimo valdybos įstatais, šiuo pranešame, 
kad visų maisto ir kitų produktų, reikalingų ka-
riuomenės ir krašto piliečių maitinimui suėmimas 
pavestas yra pagal įstatų 10 str. Suėmimų komi-
tetams …“ : [apie maisto produktų supirkimo ir 
rekvizicijos tvarką]. – [Kaunas] : [s.n.], [1919] 
(Kaune : sp. Š. Neumano). – [1] p. ; 20 cm.

prieš antr.: Ministerių kabineto priimtas 1919 m. 
vasario mėn. 4 d..

C1; C17; C279.
343.24(474.5)

 642.5(474.5)
2604

Įsakymas dėl lauko teismų įvedimo. „Sulig 
įgaliojimo vyriausiojo vado ir § 434 ir 435 Kar. įs-
tatų įvedu visiems man priklausantiems asmenims 
ir visiems gyventojams, kaip Vilniaus taip ir viso 
karinio ploto, t. y. visos b. Vilniaus rėdybos ir tų 
vietų, kurios bus ateityj apimtos, atsakomybę lau-
ko teismuose …“. – Vilnius : [s.n.], 1919, bal. 22. – 
[1] p. ; 32 x 69 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., baltar., jidiš.
C224.

344.312(474.5)(094)
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2605
Įsakymas Kauno m. ir apskrities gyvento-

jams : [dėl pristatymo į Karo komendantūrą kari-
nių žemėlapių ir topografinių piešinių]. – Kaunas : 
[s.n.], 1919, geg. 4 (Kaunas : Lietuvos Valstybės 
sp.). – [1] p. ; 26 x 43 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok., lenk..
C279.

351.759.6(474.5)(094.76)
2606

Įsakymas Nr. 1. Remdamasis Ypatyngų kraš-
to apsaugos įstatų § 9 įsakau: „1. Visiems Kau-
no miesto ir priemiesčių (Aleksota, Viliampolė, 
Ž. Šančiai) gyventojams sunešti iki š. m. vasario 
mėnesio 20 d. 12 val. miesto Komendanturon […] 
visus laikomus be lietuvių arba vokiečių valdžios 
leidimo, ginklus ir kariškąją amuniciją …“. – 
Kaunas : [s.n.], 1919, vas. 16 (Kaunas : Lietuvos 
Valstybės sp.). – [1] p. ; 32 x 33 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C279.

355.311.8(474.5)(094.76)
 623.4
2607

Įsakymas Nr. 3 (43) žemės ūkio darbinin-
kams darbo knygelėms įvesti. – Šiauliai : [s.n.], 
1939 (Šiauliai : sp. „Grafika“). – [1] p. ; 33 cm.

C279.
351.75(474.5)(094.76)

2608
Įsakymas № 4. Remdamasis įsakymu Lai-

kinosios vyriausybès skelbiu šaukimą naujokų 
kariuomenen, gimusiųjų 1897 ir 1898 metuose, 
Telšių apskrityje. – [Telšiai] : [s.n.], [1919] (Te-
šiuose : sp. Slonimski). – [2] p. ; 34 cm.

C17.
355.27(474.5)

2609
Įsakymas Nr. 9. Gyvuliams globoti : [draudi-

mas kankinti gyvulius, jų neprižiūrėti]. – pasvalys : 
[s.n.], 1924, saus. 20 ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

C279.
636.083(474.5)(094)

2610
Įsakymas № 10. Sulig įsakymu Krašto ap-

saugos ministerijos Mobilizacijos dalies № 152 
nuo 27 rugséįo 1919 metų. „Visi Lietuvos piliečiai 
gimusieji 1897 ir 1898 m. mobilizuoti Laikinosios 
vyriausybės įsakimu iš 13 vasario 1919 m., bet del 
įvairių priežaščių nestojusieji […] šaukiami at-
vykti į artimiausią komandanturą laike dešimties 

dienų …“. – [Telšiai] : [s.n.], 1919, spal. 10 (Tel-
šiuose : sp. Slonimskio). – [1] p. ; 36 cm.

C17.
355.27(474.5)

2611
Įsakymas Nr. 17 statybai tvarkyti. „Biržų ap-

skrities valdyba, remdamasi Biržų apskrities Tary-
bos 1932 metų birželio mėn. 22 dienos nutarimu, 
[…] skelbia Biržų apskrities gyventojams vykdyti 
šį įsakymą …“ : [statybų klausimais]. – Biržai : 
[Biržų a. v-ba], 1932 ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[1] p. ; 49 cm.

C279.
728(474.5)(094)

2612
Įsakymas Nr. 600 20.IV.15. „1. Visos vaistų 

krautuvės uždaroma; jų likvidacijai duodama lai-
ko iki 1921 m. sausio 1 d. …“; Įsakymas Nr. 601 
20.IV.15 „1. Normales vaistines gali steigti …“; 
Įsakymas Nr. 602 20.IV.15 „Reikalauti iš stojan-
čių vaitinėn mokinių, kad būtų baigę pilną vidu-
rinę mokyklą su lotynų kalbą …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1920]. – [1] p. ; 32 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2613
Įsakymas I-ai Kauno šaulių rinktinei Nr. 8 : 

Rikiuotės sritis. – Kaunas : [Lietuvos šaulių s-gos 
I Kauno rinktinė], 1937, vas. 11. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Nuorašas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

356.161:061(474.5)
2614

Įsakymas Telšių miestui ir apskričiui. „Re-
mianties ant Steigjamojo Seimo priimta įstatyma 
paskelbu Telšių miesta ir apskritį karo padėtis …“ : 
[dėl draudimų, esant karo padėčiai]. – Telšiai : 
[s.n.], 1920, liep. 27 (Telšiuose : Slonimskio sp.). – 
[1] p. ; 42 cm.

C17.
351.86(474.5)(094)

2615
Įspėjimas. „Įspėjama visus prekybos ir pra-

monės įstaigų savininkus, kad užsimokėti pagrin-
dinį valstybinį mokestį 1923 metams skiriamas 
laikotarpis nuo š. m. lapkričio mėn. 1 dienos iki 
gruodžio mėn. 31 dienai …“. – Kaunas : [s.n.], 
1922. – [1] p. ; 15 cm.

C279.
336.2(474.5)

2616
Įstaigose, įmonėse ir privačiuose butuose rink-

liavos dėžutėms taisyklės / Vilniaus geležinio fondo 
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komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus geležinis fondas], 
[1937]. – [1] p. ; 21 cm.

C279.
329.71(474.5)

 364(474.5)
2617

Įstatai draugijos „Apšvietimas“ panevėžy-
je. – [panevėžys] : [d-ja „Apšvietimas“], [1920] 
(panevéžys : N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 33 cm.

C101.
37:061.2(474.5)(=162.1)(062.13)

2618
Istatai lietuviц [!] geležinkelininkц [!] sąjun-

gos. – [S.l.] : [s.n.], [1918]. – 4 p. ; 21 cm.
C3.

625.1:061(474.5)(062.13 )
2619

Įstatymas konferencijai šaukti : [Valstybės Ta-
ryba organizuoja konferenciją dėl Steigiamojo Sei-
mo sušaukimo ir kiti klausimų]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1919]. – [1] p. ; 28 cm.

C279.
342.525(474.5)

2620
Įstatymas Slabados ir Aleksoto tiltams Kau-

ne pastatyti. – [Kaunas] : [s.n.], 1926, gruod. 11. – 
[1] p. ; 18 x 22 cm.

prieš antr.: projektas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

624.21/.8(474.5)
2621

Įstatymo kariškiams žeme aprūpinti pakeiti-
mas ir papildymas (Žemės reformos įvedamojo 
įstatymo dalis). – [Kaunas] : [s.n.], [1928–1929]. – 
[1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: projektas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

349.4(474.5)(094)
 355.216(474.5)
2622

Istorija ir etimologija dievaiczio pan. „Se-
noves arai Žemaitijos guthonai kiek par žiema iš-
kirsdavo gyriu, tiek pavasari su pagelba valdžios 
turedavo apsvadinti …“. – pittsburgh, pa. : tesos 
apsaugotos par kun. V.R. Delijona …, 1922. – 
[1] p. : iliustr. ; 56 cm.

C17.
325.5(73)(=172)

2623
Istorinė lietuvių diena Harlem aerodrome rug-

piučio-Aug. 5 d., 1934 : [skelbimas] / Dariaus-Gi-
rėno paminklo statymo komitetas ir lietuvių dienos 
komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1934] (Chicago, 
Ill. : „Draugas“ pub. Co.). – [2] p. : vinj. ; 30 cm.

C17.
785(73)(=172)(049.1)

2624
Istrauka iš rinkimų taisyklės į panevėžio mies-

to tarybą, patvirtintos 14 liepos 1919 m. № 266 per 
Savivaldybės įstaigų departamentą Vidaus reikalų 
ministerijos / Rinkimo komisija i panevėžio miesto 
tarybą. – [panevėžys] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 41 x 
60 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., jidiš.
C2.

324(474.5)
 352(474.5)
2625

Iszganymo wainikas. „Ak tu auksztai paszlo-
wintasis krikszte; kaip asz tawe gana galiu pagir-
ti? …“ : [apie Krikšto sakramentą]. – [S.l.] : [s.n.], 
[apie 1930] (Klaipėda : spaudė „Lituania“). – [3] p. : 
vinj. ; 21 cm.

Got. šriftas.
C106.

27-558.3
2626

„Iš ciklo dailės dramų Nepasotinamoji sujau-
dinanti gyva drama „Geidulių valdžia“ dalivaujant 
gražuolei aktrisei fern Andre …“ : [skelbimas]. – 
[Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir 
Šumkauskio elektro-sp.). – [1] p. ; 96 cm.

Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

792.2(474.5)(049.1)
2627

Iš draugo Michalio Volfo pranešimo, padari-
to komunistinio jaunimo internacionalo 6 kongre-
se. – [Kaunas] : [Lietuvos komunistinė jaunimo 
s-ga], [1935] ([Kaunas] : LKJS CK sp. R. Čiornio 
vardo). – [4] p. ; 21 cm.

C1; C17; C279.
329.78(100)

2628
Iš meilės : 5 veiksmų drama su dainomis, re-

žisuoja Ant. Kašėta : 12.I.18 : „Rūtos“ vakaro pro-
grama. – [Vilnius] : [s.n.], [1918]. – [1] p. ; 24 cm.

prieš antr.: „Liutnės“ salė.
C101.

792.077(474.5)
2629

Iš musu centro gerbiamiems Tautos fondo vei-
kėjams ir nariams : [apie Tautos fondo ir Amerikos 
lietuvių Romos katalikų federacijos veiklą] / T.f. ir 
fed. sekretarijatas. – [JAV] : [Tautos fondo f-ja], 
1921, rugsėjis. – [2] p. ; 54 cm.

C17.
325.2(73)(=172)
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2630
Iš Veiverių bažnyčios istorijos. „Veiveriuose 

ligi 1818 m. buvo maža koplyčia …“ : [Juozo Šal-
čiaus knygos „Veiveriai“ reklama]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1937]. – [2] p. : iliustr. ; 13 cm.

C13.
002.2(474.5)(085.8)

2631
Išgelbėjimo laikas prisiartino. Milijonai da-

bar gyvenančių nebemirs. „Visa žmonija laukia 
ir tikisi […] pasiklausyk ką sako J.R. Muzikantas 
nedėlioje, rugpjūčio-Aug. 29, 1926 Č.S.p.S. sve-
tainėje […] Chicago, Ill. …“ : [skelbimas] / Tarp-
tautinis Biblijos studentų susivienijimas. – [Čika-
ga (Il.)] : [Tarptautinis studentų Biblijos susiv.], 
[1926]. – [2] p. : iliustr. ; 24 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
2632

„Iškilminga premjera! Monumentališka gar-
sine filma Metro-Goldwyn-Mayer picture. Didžiau-
sia sezono sensacija! …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1933] (Kaunas : Š. Neimano 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 29 x 35 cm.

prieš tekstą: Kino teatras „Metropolitan“.
C102.

791.43-2(73)
2633

„Iškilminga premjera! pirmą kartą Kaune! 
„Ordinatas Michorovskis“ II-ji dalis „Raupsuo-
tosios“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1939] (Kaune : S. Neimano sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 20 x 35 cm.

prieš tekstą: Kinas „forum“.
C102.

791.43-2(438)
2634

„Iškilminga premjera nepalygin. šedevras!! 
Meniška filma pagal garsiojo rusų rašytojo N.V. 
Gogolio romaną „Taras Bulba“ (atgaivintoji Zapo-
rožės siečė) garsiojo rusų režisieriaus Aleksandro 
Granovskio pastatymas …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1937] (Kaune : f. Soko-
lovskienės sp.). – [1] p. : iliustr. ; 25 x 37 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras.
C102.

791.43-2(470)
2635

Iškilmingas balius. „Rengia Šv. Rožančiaus 
moteriu dr-ja, ivyks nedelioj spalio (October) 
6ta d. 1935 m. Lietuviu laisvės sve-je […] Eli-
zabeth, N.J. …“ : [skelbimas] / parengimo komi-

tetas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [Šv. Rožančiaus 
moterų d-ja], [1935]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(049.1)
394.4(73)(=172)(049.1)

2636
Iškilmingas paminėjimas Vytauto Didžiojo 

Lie tuvos Kunigaikščio penkių šimtų metų mir-
ties paminėjimas. „Rengia Šv. Antano parapijos 
katalikų ir apylenkės Tautininkų draugijos spalio 
(October) 26, 1930 Lietuvių svetaineje …“ : [skel-
bimas] / draugijų rengimo komitetas. – [Detroitas 
(Mič.)] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 31 cm.

C17.
94(474.5)''1385/1569''

 394.4(73)(=172)(049.1)
2637

Iškilmingas 7 metų sukaktuviu balius. „Ren-
gia dešimtis didžuju dra-ju „Laisvės“ svetainės 
bendrovės sėrininkiu svetainės naudai sekma-je 
lapkričio (Nov.) 6, d. 1932 lietuvių „Laisvės“ sve-
taineje […] Elizabeth, N.J. …“ : [skelbimas] / ko-
misija. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C17.
325.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
2638

„Iškilmingas Vilniaus 15 metų pagrobimo 
apvaikščiojimas seredoje, spalio 9 dieną, 1935 m. 
Chicagos Lietuvių auditorijoj …“ : [kvietimas]. – 
[Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C102.
325.2:061(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
2639

Iškilmingi šokiai. „Rengia S.L.R.K.A. 154 
kuopa Aurora, Ill. sekmadienyje, balandžio 26 d., 
1936 …“ : [skelbimas]. – [Aurora (Il.)] : [Susiv. 
lietuvių Romos katalikų Amerikoje 154 kuopa], 
[1936]. – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

793.3(73)(=172)(049.1)
2640

Iškilmingo lietuvių periodinės spaudos 100 
metų sukakties minėjimo Valstybės teatre 1932 m. 
gruodžio 5 d. programa. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaunas : „Sp[indulio]“ b-vė). – [1] p. ; 27 cm.

C4.
050(474.5)

2641
Iškilmingos vestuves „apsiveda“ Kaunas su 

Vylnium. „Rengia Amžino Rožančiaus dr-ja. Šv. 
petro ir povilo parapijos svetaineje […] Eliza-
beth, N.J. nedelioj biržialio 9 diena 1935 m. …“ : 
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[skelbimas]. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [Amžino 
Rožančiaus d-ja], [1935]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

2642
Iškrikusi sesuo : V. perzinskio 4 veik. kome-

dija, vertė L. Gira : [programa] / direkcija. – [Kau-
nas] : [Tautos teatras], [1919]. – [1] p. : iliustr. ; 
30 cm. – (Tautos teatras).

C2.
792.2(474.5)

2643
Išleistuvių vakaras. „Vakarienė, prakalbos, 

dainos ir šokiai. Rengia New Haveno lietuviai ge-
gužės-May 18 d., 1937 …“ : [skelbimas]. – [Niū 
Heivenas (Kon.)] : [s.n.], [1937]. – [1] p. ; 22 cm.

C2.
325.2(73)(=172)(049.1)
394.4(73)(=172)(049.1)

2644
„Išmake“ : M. Krinickaitės ir V. Čepulytės 3-jų 

veiksmų komedija : [programa]. – [Vilnius] : [s.n.], 
[1937] (Vilniuje : „Ruch“ sp.). – [1] p. ; 30 cm.

C101.
792.077(474.5)

2645
„Išnuomojami 3 hektarai žemės su daržine ir 

butu …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1921] 
(panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 17 x 24 cm.

C101.
349(474.5)(049.1)

2646
Išpažintis. „Žmogus, sunkiai nusidėjęs, nuo-

dėmių atleidimą paprastai gali gauti tik per išpa-
žintį, atgailos sakramentą …“ : [atminimui re-
kolekcijų, kurias vedė kun. pijus Dambrauskas 
Aleksoto parapijos bažnyčioje 1936 metų balan-
džio mėn. 3–5 d.]. – Kaunas : išleido b-vė „Mal-
da“, [1939]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis. – Spaud. taip pat: Malda į Šven-
čiausiąją panelę laimingai mirčiai išprašyti, p. [3].

C993.
272-584(474.5)

 272-534.3
2647

Išrašyk saviesiems Liet. „pietų Amerikos ži-
nias“ Lietuvoje prenumerata tik 4 pezai, metinė 
prenumerata Argent. kaštuoja tik 3 pezai. Tautieti. 
„Tu gyveni svetur …“ : [raginama prenumeruo-
ti laikraštį]. – [Aveljaneda (Argentina)] : [„pietų 
Amerikos žinių“ red.], [1939, liep. 15]. – [1] p. : 
vinj. ; 41 cm.

C1.
070.33(82)(=172)

2648
Išrištas svarbus klausimas! Svarbu žinoti! 

„Ko losalus anglių pabrangimas kokio dar ligi šiol 
nebuvu buvę, privertė susirūpinti milijonams rū-
pestingų šeimininkų ir tūkstančiams didesn. ar 
mežesnių įmonių, viešbučių, teatrų ir t. t. …“ : 
[cheminės medžiagos „Gazit“ reklama]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1926–1931] (Kaunas : S. Joselevičiaus 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
546.2:659.1(474.5)(085.8)

2649
Ištrauka iš atskilusių nuo auš-kų atstovų susi-

rinkimo 1922-IV-[1]2 protokolo. „I. Socialistinės 
moksleivijos ir organizacijos uždaviniai …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.78(474.5)
2650

Ištrauka iš Kauno miesto Tarybos posėdžio 
1928 mt. liepos m. 11 d. nutarimų. – [Kaunas] : 
[Kauno m. Taryba], [1928]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352.2(474.5)(094)
2651

Ištrauka iš Kauno miesto Tarybos posėdžio 
1929 mt. kovo m. 7 d. nutarimų. – [Kaunas] : 
[Kauno m. Taryba], [1929]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352.2(474.5)(094)
2652

Ištrauka iš Kauno miesto Tarybos posėdžio 
1929 mt. spalių mėn. 24 dienos nutarimų. – [Kau-
nas] : [Kauno m. Taryba], [1929]. – 3 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352.2(474.5)(094)
2653

Ištrauka iš tarifo taisyklių. „1. Liudymas turi 
būti patiektas švariai, aiškiai surašytas, be jokių 
sutepimų, perbraukimų …“. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1933] ([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – [2] p. ; 
23 x 26 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Šį lapelį keleivis ar ekskursijos 
ve dėjas turi su savim, su tapatybę įrodančiais do-
kumentais ir bilietu, parodo traukinio kontrolei.“ 
Nr. … papigintu tarifu g-liais važiuoti liudymas ….

C279.
656.2(474.5)
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2654
„Ištvirkimas yra mūsų tautos duobkasys“ : 

[šūkis]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1921–1940] 
(Marijampolėje : spaudė Marijonų sp.). – [1] p. ; 
32 x 96 cm.

C2.
27-423

2655
„Ištvirkimas, nešvara yra vergijos liekana. 

Būt vergais jau gana“ : [šūkis]. – [Marijampolė] : 
[s.n.], [1921–1940] (Marijampolėje : spaudė Ma-
rijonų sp.). – [1] p. ; 32 x 48 cm.

C2.
27-423

2656
„Italų dailės parodos komitetas Kaune turi 

garbę maloniai kviesti gerb. p. … dalyvauti italų 
peizažistų kūrinių parodos atidaryme, 1938 m. va-
sario 2 d., 13 val. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1938]. – [3] p. ; 12 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., it..
C1; C932.

75.04(474.5:450)
2657

Italų muzikos ir scenos meno savaitė : simfoni-
nis koncertas : 1939.IV.29 : programa. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1939] (Kaunas : Adomavičiaus 
sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valsty-
bės teatras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt.
C17.

785.11(450)
 78:061.7(474.5)
2658

Italų muzikos savaitė : „Aida“ L. Verdi 4 
veiks mų 8 pav. opera, libretto Gislanconi, K. Bin-
kio vertimas : 1935.IV.27 : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 
M. Adomavičiaus sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Vals-
tybės teatras).

C160.
782.1(450)

 792.54(474.5)
2659

Italų muzikos savaitė : dainų koncerto prog-
rama : 1935.IV.23 20 val.. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1935] ([Kaunas] : A. Bako sp.). – [1] p. ; 
28 cm.

prieš antr.: Konservatorijos salė. Valstybės 
teat ro.

C160; C480.
784(450)

 78:061.7(474.5)

2660
Italų muzikos savaitė : simfoninis koncertas : 

1935 m. balandžio 24 d. : programa. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : M. Adoma-
vičiaus sp.). – [1] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
785.6(450)

 78:061.7(474.5)
2661

Italų muzikos savaitė : „Tosca“ 3 veiksmų me-
lodrama, Sardon, L. Illica, G. Giaesa žodžiai, Gia-
komo puccini muzika : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : M. Adoma-
vičiaus sp.). – [2] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
782.1(450)

 792.54(474.5)
2662

Įvyksta labai svarbios prakalbos. „Rengia Liet. 
darbininkų susivienijimo 24 kuopa įdomiais sveika-
tos klausimais kalbės dr. J.J. Kaškiaučius iš Newark, 
N.Y., ir Elena Jeskovičiūtė, L.D.S. Cent ro sekretorė. 
Įvyks nedėlioje, 4-tą val. po pietų 4-tą dieną kovo-
March, 1934 Z. Strauskaus svetainėje …“ : [skelbi-
mas] / rengimo komisija. – Great Neck, N.Y. : [Lie-
tuvių darbininkų susiv. 24 kuopa], [1934]. – [1] p. : 
vinj. ; 29 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

2663
Izaokas : f. Arnoldo ir E. Bacho 3 v. komedi-

ja, Juro A. Šaltenio vertimas : [programa]. – [Šiau-
liai] : [Valstybės teatro Šiaulių sk.], [1932] (Šiau-
liai : sp. „Titnagas“). – [2] p. ; 27 cm. – (Valstybės 
teatras. Šiaulių skyrius).

C160.
792.2(474.5)

2664
Izaokas : f. Arnoldo ir E. Bacho 3 v. komedi-

ja, Juro A. Šaltenio vertimas, režisieris J. Stanulis : 
[programa]. – [Šiauliai] : [Valstybės teatro Šiaulių 
sk.], [1932] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [2] p. ; 
27 cm. – (Valstybės teatras. Šiaulių skyrius).

C104.
792.2(474.5)

2665
Izaokas : f. Arnoldo ir E. Bacho 3 veiksmų 

ko medija, Juro A. Šaltenio vertimas : [programa]. – 
[Šiauliai] : [Valstybės teatro Šiaulių sk.], [1932] 
(Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [2] p. ; 24 cm. – (Vals-
tybės teatras. Šiaulių skyrius).

C2.
792.2(474.5)
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2666
„Įžymaus režisieriaus Geza v. Bolvary pasta-

tymo muzikalinė premjera! Visų mėgiamoji Anny 
Ondra su žaviuoju operečiu dainininku Hans 
Söhnker linksmoj muzikalinėj filmoj Nepergali-
mas …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1938] (Kaune : S. Neimano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 
25 x 35 cm.

prieš tekstą: Kino „forum“.
C102.

791.43-2(430)
2667

„Įžymieji artistai Dita parlo ir pierre Blans-
har savo naujausioje filmoje „fronto herojė“ įžy-
maus režisieriaus W. pabsto pastatyta …“ : [kino 
filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1937] (Kau-
ne : S. Neimano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 21 x 35 cm.

prieš tekstą: Kinas „forum“.
C102.

791.43-2(44)
2668

J.E. Justino Staugaičio, Telšių vyskupo, 50 
metų kunigystės jubiliejui paminėti. – [Telšiai] : 
K.V.C. Telšių rajono leidinys, [1940]. – [2] p. : 
portr. ; 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: „Bet ką aš duosiu Viešpačiui už visa, ką 
Jis man yra davęs?“ (psalm. 115). – p. [1] portretas 
ir užrašas: J.E. Justinas Staugaitis, Telšių vysku-
pas. – K.V.C.: Katalikų veikimo centras. – J.E.: Jo 
Eminencija.

C17.
27-722.52(474.5)(092)

2669
„J.E. Kauno arkivyskupo metropolito pa-

vedami nuolankiai kviečiame Tamstą malonėt 
atsilankyt į III Kauno arkivyskupijos eucharis-
tinį kongresą, kuris įvyks šių metų liepos mėn. 
4–7 d. d. Joniškyje, Šiaulių apskr. …“ : [kvie-
timas-programa] / Kongreso rengimo komite-
tas. – [Kaunas] : [Trečiojo Kauno arkivyskupijos 
Eucharistinio kongreso rengimo k-tas], [1940]. – 
[2] p. ; 12 x 18 cm.

J.E.: Jo Eminencija.
C1.

27-549(474.5)(06)
2670

„J.E. M. Reinio rekolekcijų laikytų Sintau-
tuose 1940 m. vasario mėn. 22–24 d. d. atmini-
mas …“. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – [2] p. : iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Trokštu … (Jon. 19, 
28). – J.E.: Jo Eminencija.

C993.
272-722.5(474.5)

2671
„J.E. ponios Smetonienės globojama Vytauto 

Didžiojo komiteto Iždo sekcija turi garbės kvies-
ti … arbatėlei į Karininkų Ramovę š. m. balandžio 
mėn. 30 dien. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Vy-
tauto Didžiojo k-to Iždo sekc.], [1930–1938]. – 
[1] p. ; 9 x 15 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija.
C1.

394.1(474.5)
2672

J.E. Resp. prezidentas Antanas Smetona. „J.E. 
čia pagalba naturos vaizduotas naturalus, paprastas, 
lietuviškas, daugiau intelektualinio tipo vadas …“ : 
[raginama įsigyti prezidentą vaizduojančią skulptū-
rą]. – panevėžys : [s.n.], 1933, gruod. 17 (panevė-
žys : „Bangos“ sp.). – [1] p. : portr. ; 32 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija.
C279.

730(474.5)
2673

J.E. Respublikos prezidento pravažiavimo 
pro panevėžį š. m. gegužės mėn. 29 d. (sekma-
dienį) proga : iškilmių programa / organizacijų ir 
visuomenės atstovų išrinkti tvarkdariai …. – [pa-
nevėžys] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 34 cm.

J.E.: Jo Ekscelencija.
C279.

342.511(474.5)(092)
 394.4(474.5)
2674

J.J.M.M. gerbiamiems perdėtiniams visų Lie-
tuvoje gyvuojančių krikščionių tikybų. „Tikybų 
departamento prašoma J.M. teiktis, kiek galima 
skubiau, pristatyti sąrašą visų esančių Jūsų žinioje 
šventnyčių, parapijų ir dvasiškių …“ : aplinkraš-
tis. – Kaunas : [Vidaus reikalų m-jos Tikybų dep.], 
1921, rugsėjis. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Vidaus reikalų misterija. Tikybų 
departamentas. – Išsp. daugin. prietaisu. – J.M.: 
Jo Mylista.

C2.
354.31(474.5)(05)

 2(474.5)
2675

J.M. „Ateinančių 1924 metų vasario mėnesio 
28 ir 29 dieną Kaune įvyks Žemaičių vyskupijos 
dekanų konferencija, dalyvaujant visiems deka-
nams ir kapitulos nariams …“ : [konferencijos 
darbotvarkė]. – [Kaunas] : [Žemaičių vyskupijos 
kurija], [1924, vas. 27]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Žemaičių vyskupijos kurija Kau-
ne. – J.M.: Jo Mylista.

C2.
27-732.3(474.5)
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2676
JM … „K.V.C. rajonų vedėjų susivažiavimas, 

įvykęs Kaune 31 d. sausio š. m., nutarė padalinti 
rajonus (vyskpupijas) į tam tikras apylinkes. pas 
mus geriausiai būtų padalinti kol kas dekana-
tais …“. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajo-
nas, 1928, vas. 24. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – JM: Jo Mylista. – 
K.V.C.: Katalikų veikimo centras.

C279.
27-78(474.5)(06)

2677
J.M. … „Maloniai kviečiu š. m. liepos 5 die-

ną dalyvauti mano pirmųjų šv. Mišių aukoje Gau-
rės bažnyčioje …“ : [diakono Antano Sadausko 
kvietimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [2] p. : vinj. ; 
10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: Introibo ad altare Dei. – J.M.: 
Jo Mylista.

C1.
272-722.5(474.5)

2678
J.M. … „Šiuomi turiu garbės kviesti Tamstą 

į Valstybės muzikos mokyklos mokinių aktą, ren-
giama š. m. birželio m. 12 d. 6-ą v. vak. …“ : [kvie-
timas]. – Kaune : [Valstybinė muzikos  m-kla], 
1922. – [1] p. ; 10 x 13 cm.

J.M.: Jo Mylista.
C2.

377.5:78(474.5)
2679

J.M. … „Vilniaus lietuvių klubo valdy-
ba turi garbės kviesti Tamst… į … kuri… įvyks 
š. m. … d. … val. Lietuvių klubo bute …“ : [kvie-
timas] / valdyba. – Vilnius : [Vilniaus lietuvių klu-
bas], [1930]. – [1] p. ; 14 x 22 cm.

prieš antr.: Vilniaus lietuvių klubas. Valdyba. – 
J.M.: Jo Mylista.

C2.
323:061(474.5)

2680
JM. aukštai gerbiamajam … „prie Žemaičių 

vyskupijos kūrijos įsikūrė senai laukiama kunigų 
invalidų ir emeritų kasa, kurios tikslas yra išlai-
kyti sveikatos nustojusius kunigus …“ : [prašoma 
paremti aukomis] / Žemaičių vyskupijos kunigų 
invalidų ir emeritų kasos taryba. – Kaunas : [Že-
maičių vyskupijos kunigų invalidų ir emeritų ka-
sos taryba], 1925. – [1] p. ; 29 cm.

JM.: Jo Mylista.
C2.

364.4(474.5)

2681
J.M. d-rui A.L. Graičūnui. Didžiai gerbia-

masis kolega! „Viešas iškilmingasis Kauno medi-
cinos draugijos susirinkimas, skirtas 10-ties metų 
draugijos sukaktuvėms paminėti […] nutarė iš-
reikšti Tamstai širdingiausios padėkos už didžius 
nuopelnus „Medicinos“ laikraščiui …“ : [dėko-
jama už žurnalo platinimą Amerikos lietuvių gy-
dytojų tarpe]. – Kaunas : [Kauno medicinos d-ja], 
1930, vasaris. – [1] p. ; 43 x 43 cm.

J.M.: Jo Mylista.
C1.

61(474.5)(092)
 070.33(474.5)
2682

J.M. … G.T. „Širdingai kviečiu dalyvauti 
mano pirmųjų šv. Mišių atnašavimo pamaldose 
Skirsnemunės parapijos bažnyčioje 1929 m. birže-
lio mėn. 9 d. …“ : [kun. pranciškaus Štulo kvieti-
mas]. – Kaunas : [s.n.], 1929, gegužė. – [1] p. ; 9 x 
14 cm.

J.M.: Jo Mylista. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

272-722.5(474.5)
2683

J.M. … Gerbiam. … „Lietuvos Vyčių Chi-
cagos apskritys šiuo kviečia Tamistą atvykti į va-
karėlį pagerbimui gerb. kun. J. Laukaičio, kuris 
bus seredoj, spalio 8 d. […] Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje …“ : [kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Lie-
tuvos Vyčiai], [1919]. – [1] p. ; 18 cm.

prieš antr.: Chicago, Ill. … d., 1919 m.. – 
J.M.: Jo Mylista.

C1.
27-78(73)(=172)

 329.78(73)(=172)
 394.4(73)(=172)
2684

J.M. P. … „II dainų šventės komitetas turi 
garbės kviesti Tamstą atsilankyti į II dainų šven-
tę, kuri įvyks š. m. liepos mėn. 1 d. 16 val. 30 m. 
Žaliajame kalne, petro Vileišio aikštėje“ : [kvie-
timas] / II dainų šventės komitetas. – [Kaunas] : 
[Antrosios dainų šventės k-tas], [1928]. – [1] p. ; 
11 x 17 cm.

J.M. p.: Jo Mylista ponas.
C1.

791.6(474.5)
2685

J.M. P. … „Budami įsitikine, kad viena iš 
priežasčių lenkų kulturinio gyvenimo Lietuvoje 
suvaržymo ir sunkios padėties yra informacijos 
stoka …“ : [siūloma susipažinti su spaudiniu „Len-
kų tautinės mažumos kultūrinė būklė Lietuvoje“] / 
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 d-jos „pochodnia“ Centro valdyba. – Kaunas : [„po-
chodnia“ d-ja], 1930, [birž. 24]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – J.M. p.: Jo Mylista 
ponas.

C2.
323.15(474.5)(=162.1)

2686
J.M. P. … „7-tos Lietuvos žemės ūkio ir pra-

monės parodos komitetas turi garbės kviesti Tams-
tą su žmona dalyvauti š. m. birželio mėn. 28 d. 12 
valandą parodos atidaryme Kaune, parodos aikš-
tėj …“ : [kvietimas] / parodos komitetas. – [Kau-
nas] : [Septintos Lietuvos žemės ūkio ir pramonės 
parodos k-tas], [1928]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

J.M. p.: Jo Mylista ponas.
C1; C2.

63:061.4(474.5)
2687

J.M. Pon… „Kauno miesto valdyba šiuo turi 
garbės prašyti Tamstą atsilankyti į Kauno mies-
to savivaldybės 10 metų sukaktuvių šventę, kuri 
įvyks 1928 m. gruodžio mėn. 22 dieną …“ : [kvie-
timas-programa]. – [Kaunas] : [Kauno m. Valdy-
ba], [1928]. – [1] p..

J.M.: Jo Mylista.
C1; C276.

352(474.5)
2688

J.M. Ponui … „Kauno miesto valdyba šiuo 
turi garbę kviesti Tamstą atsilankyti į Kauno mies-
to vandentiekio atidarymą, kuris įvyks sekmadie-
nį, 1929 m. gruodžio 15 dieną“ : [kvietimas-pro-
grama] / Kauno miesto burmistras. – [Kaunas] : 
[Kauno m. Valdyba], [1929]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

J.M.: Jo Mylista.
C1.

394.481(474.5)
2689

Jakučionis, Augustinas
K. Klimavičius. Matematikos vadovėlis. pir-

majai vidurinės ir aukštesniosios mokyklos klasei 
ir savamoksliams. Mokytojų knygyno „Šviesa“ 
leidinys : [vadovėlio reklama] / [A. Jakučionis]. – 
[Kaunas] : [mokytojų knygynas „Šviesa“], [1933] 
(Kaune : koop. „Raidės“ sp.). – [4] p. ; 24 cm.

Aut. nurodytas teksto gale.
C3; C13; C17.

002.2(474.5)(085.8)
2690

Jakučionis, Augustinas
„Mokytojai ir knygyninkai, ar jūs jau žinot, 

kad spalvotas elementorius „Kelias į šviesą“ 
80 pusl. 18 leidimas papigintas …“ : [vadovė-

lio reklama] / A. Jakučionis. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1929]. – [1] p. ; 24 cm.

C17.
002.2(474.5)(085.8)

2691
Jałbrzykowski, Romuald
Romualdas Jałbrzykowskis Dievo gailestin gu-

mu ir Apaštalų sosto malone Vilniaus arkivys ku pas 
metropolita gerbiamiems kunigams ir my li miems 
Kristuje tikintiesiems pasveikinimas Vieš patyje. 
„Sveikinu Jus, brangūs ir mylimi Kris tuje Vilniaus 
arkivyskupijos tikėtojai …“. – Vil nius : [s.n.], 
1926, rugs. 8 (Vilniuje : „Ruch“ sp.). – [4] p. ; 
29 cm.

C2; C3; C17.
27-475.5(474.5)

2692
Jałbrzykowski, Romuald
Skelbiama nepaprastas jubiliejus : gerbiamajai 

kunigijai ir mylimiesiems Kristuje dieceziečiams / 
arkivyskupas Romualdas. – Vilniuje : [s.n.], 1929, 
kovo 30 (W Wilnie : drukarnia Archidiecezjal-
na). – [2] p. ; 24 cm.

C3.
27-475.5(474.5)

2693
Janušaitis, Aloyzas Petras
Mylimas brolau, sesuo. „Ir kalinys turi jaus-

mus, siela …“ : [rekolekcijų kalėjimuose tvarka ir 
laikas] / tėvas Aloyzas Janušaitis. – [S.l.] : [s.n.], 
[1930] ([Kaunas] : „Šviesos“ sp.). – [2] p. ; 24 cm.

C101.
272-584(474.5)

2693a
Jonušas, Albinas
Gerb. Susivienijimo L.R.K.A. kuopoms bro-

liškas perspėjimas. Gerbiamieji! „Malonėkit man 
paaiškinti sekančius dalykus: 1) Kuomet ir ką blo-
go aš Susivienijimui L.R.K.A. esu padaręs? ...“ : 
[reikalaujama šmeižto paneigimo laikraštyje „Gar-
sas“] / A.J.. – [JAV] : [s.n.], [1918–1922]. - [2] p. ; 
27 cm.

Susivienijimas L.R.K.A.: Susivienijimas lie-
tuvių Romos katalikų Amerikoje.

C17.
27-78(73)(=172)

2694
Januškevičius, Juozas
Šeimynoms pageidaujamos lyties ainiai vai-

ke liai arba mergelės : [patarimai, kaip susilaukti 
norimos lyties kūdikio] / sulig gamtišku išvadu 
Juozas Januškevičius. – [S.l.] : [s.n.], [1928–1933] 
(Klaipėdoje : spaudė „Lituania“). – [4] p. ; 18 cm.

C17.
612.6(474.5)
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2695
Japoniškas kremas „Izet“. „Nepaprastu grei-

tumu pašalina nuo veido isisenėjusius šlakus, spuo-
gus ir saulės nudegimus, o veidas greit padaro šva-
riu, skaiščiu ir jaunu …“ : [reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1920–1934] (Kaune : lit. J. Margolino). – 
[1] p. : iliustr. ; 33 cm.

C101.
615.4(085.8)

 687.5(085.8)
2696

Jau galima paduoti prašymai į ganyprovos 
žiemos žemės ūkio mokyklą : [skelbimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1934] (Kaunas : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 
47 cm.

C4.
377.5(474.5)(049.1)

2697
„Jau išėjo iš spaudos p. Valstybės prezidento 

raštų I tomas …“ : [siūloma įsigyti ir padėti pla-
tinti knygą] / … „pažangos“ bendrovės valdyba. – 
[Kaunas] : [akc. b-vė „pažanga“], [1930, birž. 6]. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. pritaisu.
C2.

002.2(474.5)
2698

Jau laikas neatidėliojant siųsti prenumeratą už 
„Tiesos kelią“ 1938 metams. – [Kaunas] : [„Tiesos 
kelio“ red.], [1937]. – [1] p. ; 24 cm.

C1.
050(474.5)

2699
Jau paaiškėjo, kuri partija laimes rinkimus. 

„Laimės toji partija, kuri daugiau išpirks „Ges-
tetnerio“ rotatorių …“ : [reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1926]. – [1] p. : iliustr. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

681.6(474.5)(085.8)
2700

Jau pats laikas neatidėliojant pratęsti Tautos 
ūkio prenumeratą 1940 metams / Tautos ūkio re-
dakcija. – [Kaunas] : [„Tautos ūkio“ red.], [1939]. – 
[1] p. ; 13 x 25 cm.

C2; C13.
050(474.5)

2701
Jaunieji draugai ir draugės! „Štai gegužio pir-

moji – štai revoliucinė darbo klasės šventė! Draugai 
ir draugės! per dienų dienas mus vargina ir išnaudo-
ja buržujai ir ponai, stumdo ir niekina visoki moky-
tojai, mulkina kunigai, kankina policija žvalgyba ir 
karininkai …“ / Revoliucinių socialistų liaudininkų 
jaunimo kuopos Kaune. – [Kaunas] : [Lietuvos re-

voliucinių socialistų liaudininkų partijos Jaunimo 
kuopa], [1924]. – [1] p. ; 35 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Kovote teiš-
kovosi tu savąją teisę!.

C279.
327.321(100)

2702
Jaunieji draugai, seserys ir broliai darbininkų 

drabužyj ir kareiviai Šiauliuose. – Šiauliai : Lietu-
vos komunistų partijos Šiaulių org., [1924].

Aprašyta pagal šaltinius.
329.78(474.5)

2703
Jaunimo organizacijų vadovybėms. „V.G.f. 

Jaunimo sekcija savo aplinkraščiu Nr. 2, išsiunti-
nėtu visoms jaunimo organizacijoms, kviečia jus 
(šaulius, skautus, jaunalietuvius, pavasarininkus, 
jaunųjų ūkininkų ratelius, Vilniui vaduoti sąjungas 
ir  t. t.) rengti visoje Lietuvoje V.G.f. vajus …“. – 
Marijampolė : [Vilniaus geležinio fondo Jaunimo 
sekc.], 1935, bal. 13 (Marijampolėje : A. Aguševi-
čiaus sp.). – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo Marijam-
polės jaunimo organizacijų vajaus komitetas.

C2; C279.
329.78(474.5)

2704
„Jaunoji Lietuva“ ir kitos jaunimo organi-

zacijos. prof. dr. I. Tamošaičio, L.T.J. Jaunosios 
Lietuvos“ s-gos garbės nario, paskaitos, laikytos 
1929 m. birželio m. 29 d. per s-gos atstovų su-
važiavimą Kaune, santrauka. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1929]. – 3 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

374.7(474.5)
2705

„Jaunosios kartos“ ankieta Nr. 2 / „Jaunosios 
kar tos“ redakcija. – [Kaunas] : [„Jaunosios kar-
tos“ red.], [1934]. – [2] p. ; 28 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Jaunosios kartos“ redakcijai.

C17.
050(474.5)(049.5)

2706
Jaunųjų ūkininkų ratelių narių ir ūkininkų 

parodos lankytojų dėmesiui. „Žemės ūkio paro-
dos komitetas, norėdamas suteikti galimybę JūR 
nariams ir ūkininkams […] aplankyti ir Valstybės 
teatrą, yra nusamdęs teatre du spektakliu …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1935] (Kaunas : 
„Raidės“ sp.). – [1] p. ; 65 cm.

C4.
63(474.5)(064)(049.1)

 792.2(474.5)(049.1)
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2707
Jei ką pirkti reik, į koperatyvą eik! : [reklama] / 

Radviliškio koperatyvas. – [S.l.] : [s.n.], [1923–
1940] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
334.734(474.5)(085.8)

2708
 Jei turite gerą chorą ir solistų, – „Jei turit 

gerą chorą, ypač solistų, tai vaidinkit „Lietuvai-
tę“ …“; Jei turit silpnesnį chorą ir solistus, – „Jei 
turi silpnoką chorą ir neperstipriausius solistus, 
tuomet loškit „Alenutę“ …“. – [Niujorkas] : [s.n.], 
[1932]. – [1] p. ; 11 cm.

Įdėta į kn.: Alenutė : trijų veiksmų drama, su 
dainomis / parašė J. Steponaitis. Brooklyn, N.Y., 
1932.

C17.
78(73)(=172)

2709
Jėzau, noriu būti geras! „Gerasis Jėzau! …“ : 

[malda iš maldaknygės „Jėzau, pas mane atei-
ki!“]. – Kaunas : išleido „Maldos“ b-vė, [1931–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 7 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17; C993.
272-534.3

2710
„Jėzau, Tau gyvuoju. Jėzau, Tau mirštu. Jėzau, 

Tavo esu gyvenime ir mirtyje. Amen. 300 d. …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1936–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – „Lurdo“ priedas.

C17; C993.
272-534.3

2711
Jėzaus altoriaus namely. „– Ar žinai, ko Jėzus 

laukia altoriaus šėtrelėje, Švenčiausiajame Sakra-
mente pasislėpęs? …“ / pal. kun. Bosko. – [Kau-
nas] : [Kauno metropolijos kunigų seminarija], 
[1931]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm. – (Metr. kun. 
seminarijos aukl. leid. ; serija B).

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
2712

Jėzaus Širdies garbės sargyba. „1934 Šven-
taisiais metais visa Lietuva tapo Jėzaus Širdies 
žeme …“ : [raginama stoti į Jėzaus Širdies garbės 
sargybą, pasirinktą valandą meldžiantis ir stropiau 
atliekant pareigas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

prieš antr.: Aš eisiu G.S. nuo … iki … val.. – 
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – p. 
[1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją. – Spau-
dinys nuo analogiško (žr. įr. 2713) skiriasi paveiks-
lėliu.

C1; C17; C102; C106; C993.
272-534.3(474.5)

2713
Jėzaus Širdies garbės sargyba. „1934 Šven-

taisiais metais visa Lietuva tapo Jėzaus Širdies 
žeme …“ : [raginama stoti į Jėzaus Širdies garbės 
sargybą, pasirinktą valandą meldžiantis ir stropiau 
atliekant pareigas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

prieš antr.: Aš eisiu G.S. nuo … iki … val.. – 
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – p. 
[1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją. – Spau-
dinys nuo analogiško (žr. įr. 2712) skiriasi pa-
veikslėliu.

C993.
272-534.3(474.5)

2714
Jėzuitų bažnyčia 1935 m. birželio mėn. 2 d. 

20 val. Jono Sebastijano Bacho kūrinių, jo 250 
metų gimimo jubiliejaus proga, vargonų koncerto 
programa. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – [3] p. : portr., 
iliustr. ; 19 cm.

C2.
786.6

 78:061.75(474.5)
2715

Jėzuitų gimnazijos bendrabutis – Kaune : 
[gy venimo bendrabutyje taisyklės]. – [Kaunas] : 
[Kauno jėzuitų gimn.], [1925–1940]. – [1] p. : 
iliustr. ; 25 cm.

C1.
373.54(474.5)

2716
„Jėzuitų gimnazijos stygų orkestras turi gar-

bės kviesti Tamstą atsilankyti į savo rengiamą 
koncertą gegužės mėn. 16 dieną 6 val. vakaro kino 
gimnazijos salėje …“ : [kvietimas-programa]. – 
[Kaunas] : [Kauno jėzuitų gimn.], [1918–1940]. – 
[3] p. ; 14 cm.

C2.
785.6

 78:061.7(474.5)
2717

„Jėzuitų gimnazijos tėvų komitetas šeštadie-
nį, spalių mėn. 31 d. neturtingų mokinių naudai 
rengia įdomų koncertą balių …“ : [skelbimas] / 
Tėvų komitetas. – [Kaunas] : [Kauno jėzui-
tų gimn.], [1931] (Kaune : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. ; 94 cm.

prieš tekstą: Ateitininkų salė ….
C101.

784(474.5)(049.1)
 394(474.5)(049.1)
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2718
Jėzus nuramina audras. „Jis įžengė į laivelį, ir 

Jo mokytiniai sekė Jį …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17; C993.
272-534.3

2719
Jo Ekscelencijai Lietuvos Valstybės prezi-

dentui Antanui Smetonai. „Lietuvių tautininkų są-
jungos Kėdainių apskr. skyrių atstovai ir tautiškoji 
apskrities ūkininkija, 1933 m. kovo mėn. 4 d. su-
važiavimo proga sveikina Jūsų Ekscelenciją …“. – 
Kėdainiai : [Lietuvių tautininkų s-gos Kėdainių a.], 
1933, kovo 4. – [1] p. ; 50 cm.

C2.
342.511(474.5)(092)(089.7)

2720
Jo Ekscelencijai Lietuvos Valstybės prezi-

dentui Antanui Smetonai. „1930 Vytauto Didžiojo 
metų Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos ko-
mitetas, norėdamas ypatingai pažymėti rengiamos 
parodos istorinę ir kultūrinę mūsų tautai reikšmę, 
turi garbės prašyti Jūsų Ekscelenciją sutikti būti šių 
jubiliejinių metų parodos protektoriu“. – Kaunas : 
[Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos k-tas], 
1930, geg. [16]. – [2] p. ; 32 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: 1930 Vytauto Didžiojo m. Lietuvos že-
mės ūkio ir pramonės parodos komitetas. – p. [1] 
užrašas: Jo Ekscelencijai Lietuvos Valstybės prezi-
dentui Antanui Smetonai.

C2.
63(474.5)(064)

2721
Jo Ekscelencijai ponui Ministeriui pirminin-

kui ir poniai Voldemarienei. „Vyrų ir mišrus choras, 
vedami p. Jul. Štarkos, daro savo koncertą Valsty-
bės teatre 1929 m. gegužės 21 d. …“ : [kvietimas] / 
chorų valdyba. – [Kaunas] : [s.n.], [1929]. – [1] p. ; 
11 x 16 cm.

C2.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
2722

Jo Ekscelencijai ponui Respublikos prezi-
dentui L. krikščionių demokratų partijos memo-
randumas : [reikalaujama amnestijos politiniams 
kaliniams ir paleisti vyriausybę]. – Kaunas : 
[Lietuvos krikščionių demokratų partija], 1927, 
 lapkr. 25. – [3] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.221.28(474.5)

2723
Jo Ekscelencijai ponui Švietimo Ministe-

riui. „Švietimo ministerija savo š. m. sausio mėn. 
11 dien. aplinkraščiu Nr. 436 yra įsakiusi moky-
kloms ir kitoms jos įstaigoms laikytis J. Jablonskio 
rašybos …“ : [dėl rašomosios lietuvių kalbos]. – 
Kaunas : Lietuvių kalbos draugija, 1936. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

811.172
2724

„Jo Ekscelencijai Žemaičių vyskupui pata-
rus šiuo turime garbės prisiųsti Tamstai vieną egz. 
„Lietuvos valstybės konstitucijos“ …“ / … L.K.I. 
sąjungos Spaudos skyrius. – [Kaunas] : [Lietuvos 
karo invalidų s-gos Spaudos sk.], [1926]. – [1] p. ; 
21 cm.

prieš tekstą: Lietuvos karo invalidų sąjungos 
Spaudos skyrius.

C2.
355.2(474.5)

2725
Jo Ekscelencijos panevėžio vyskupo Ka-

zimiero paltaroko 60 metų jubiliejaus minėjimo 
iškilmių religinio koncerto programa. – [panevė-
žys] : [s.n.], [1935] (panevėžy : „Bangos“ sp.). – 
[4] p. ; 25 cm.

C19.
27-722.52(474.5)(092)

78:061.7(474.5)
2726

Jo … Malonybė … „Lietuvių mokslo draugi-
ja vyskupo Antano Baranausko gimimo 100 metų 
sukamtuvėms [i.e. sukaktuvėms] paminėti rengia 
1935 metų kovo mėnesio 16 dieną 19 valandą Vil-
niuje, Vytauto Didžiojo gimnazijos salėje […] iš-
kilmingą akademiją …“ : [kvietimas-programa] / 
Liet. mokslo draugijos valdyba. – [Vilnius] : [Lie-
tuvių mokslo d-ja], [1935]. – [3] p. : portr. ; 10 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr. ir užrašas: Vyskupas Antanas Baranaus-
kas 1835–(†1902)–1935.

C1; C2; C3; C101; C102; C126.
27-722.52(474.5)(092)

 001.32(474.5)(06)
2727

Jo Malonybe … „Vilniaus liet. meno ir li-
teratūros draugijos valdyba Kražių benediktynių 
bažnyčios gynimo 40 metų sukaktuvėms paminė-
ti rengia 1933 m. gruodžio 10 dieną […] Vilniuje 
[…] iškilmingą akademiją …“ : [kvietimas-pro-
grama] / V.L. meno ir liter. d-jos valdyba. – [Vil-
nius] : [Vilniaus lietuvių meno ir literatūros d-ja], 
[1933]. – [3] p. : iliustr. ; 12 x 13 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] iliustr. ir užrašas: 1893–1933 m. Kražiai. Baž-
nyčios gynimas 1893 m. lapkrič. 21–22 naktį.

C2; C3; C17; C102; C126.
821.172:061.2(474.5)

  394.4(474.5)
2728

Jo Malonybe p. … „Lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos jaunimui auklėti ir globoti Centro valdy-
ba, Jo Šventenybės popiežiaus pijaus XI laimingo 
dešimties metų Bažnyčios valdymo sukaktuvėms 
pagerbti, rengia šiemet vasario 6 dieną 20 valandą 
Vilniuje […] iškilmingą akademiją …“ : [kvieti-
mas-programa] / L. šv. Kazimiero draugijos Cen-
tro valdyba. – [Vilnius] : [Šv. Kazimiero d-ja], 
[1932]. – [3] p. : portr. ; 12 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] popiežiaus pijaus XI portr. ir užrašas: 1922–
1932.

C2; C17; C102.
27-78(474.5)
394.4(474.5)

2729
Jo Malonybė pon. … „1929 m. gegužės mėn. 

12 dieną, 19 valandą įvyks Vilniuje … : [kvieti-
mas] / komitetas. – Vilniuje : [s.n.], 1929, geg. 1. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

C17.
394.1(474.5)

2730
Jo Malonybei. „Ant Vilijos kranto prie py-

lies gatvės netoli nuo R. kat. seminarijos rūmų yra 
griuvėsiai senosios Kauno pylies …“ : [kvietimas 
dalyvauti pasitarime dėl pilies aplinkos sutvarky-
mo]. – [Kaunas] : [Kauno m. Valdyba], [1921]. – 
[2] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Kauno miesto valdyba. Kauno 
miesto burmistras. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
719(474.5)

2731
Jo Malonybei … „Vyriausioji Vaikelio Jėzaus 

dr-jos valdyba turi garbės kviesti Tamstą į Beturčių 
našlaičių mergaičių prieglaudos ir Amatų-ruošos 
mokyklos pašventinimo iškilmes ir jųjų išdirbinių 
parodos atidarymą rugsėjo mėn. 14 d. …“ : [kvie-
timas] / V.J. dr-jos valdyba. – [Kaunas] : [Vaikelio 
Jėzaus d-ja], [1927?]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
377.5(474.5)

394.48(474.5)
2732

Jo Malonybei Gerbiamaja… „Liet. K. mote-
rų dr-jos valdyba turi garbės kviesti Tamstą į Liet. 
kat. moterų veikėjų kongresą įvyksiantį rugsėjo 
1–2 d. Kaune Rotušės salėje …“ : [kvietimas] / 
Lietuvių katalikių moterų dr-jos valdybos. – [Kau-
nas] : [Lietuvių katalikių moterų d-ja], [1919]. – 
[1] p. ; 20 x 15 cm.

prieš antr.: Kauniškė L.K. moterų dr-jos val-
dyba.

C2.
27-78-055.2(474.5)(06)

2733
Jo Malonybei kun. dekanui … „Didžiai ger-

biamasis kun. dekane. Su šiuo laiškeliu siunčiame 
Tamstai 1 egzempliorį laiško, kuriuomi kreipia-
mės į visus mums žinomus Tamstos dekanate gy-
venančius katalikus inteligentus …“ : [kviečiama 
tapti „Žinijos“ b-vės nariu]. – Dotnuva : mokslo 
kooperacijos bendrovė „Žinija“, 1926, liep. 6. – 
[1] p. ; 29 cm.

C2.
061.2(474.5)

2734
Jo Malonybei p. … „Žinodami Tamstos įdo-

mavimosi lietuvių menu […] laikome savo par-
eiga […] pranešti Tamstai, kad šį ketvirtadienį 
[…] Valstybės dramos teatras švęs […] rašytojo 
Aleksandro fromo-Gužučio 100-metį jubilie-
jų …“ : [kvietimas] / Valstybinio dramos teatro di-
rekcija. – [Kaunas] : [Valstybinis dramos teatras], 
[1922]. – [2] p. ; 18 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc..
C2; C4.

821.172(092)
2735

Jo Malonybei ponui … „Kauno miesto val-
dyba šiuo turi garbės prašyti Tamstos atvykti į 
Kauno miesto vandentiekio ir kanalizacijos dar-
bų atidengimo pašventinimą, kursai įvyks š. m. 
rugsėjo mėn. 26 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[Kauno m. Valdyba], [1929]. – [1] p. ; 15 x 18 cm.

C1.
394.481(474.5)

2736
Jo Malonybės Gerb. … „Valstybinis dramos 

teatras šiuo turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti 
[…] Žemaičių katedroje-bazilikoje drauge su mu-
mis pagerbti […] pirmojo mūsų dramaturgo, Alek-
sandro fromo-Gužučio …“ : [kvietimas] / Valstybi-
nio dramos teatro direkcija. – Kaunas : [Valstybinis 
dramos teatras], 1922. – [2] p. ; 11 x 15 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc..
C4.

821.172(092)
2737

Jo Mylistai p. … „Turiu aukštos garbės pra-
nešti Tamstai, kad yra įsikūrusi „Sąjunga Vilniui va-
duoti“, kurios įstatus, kaipo steigėjai, pasirašė …“ : 
[kvietimas į steigiamąjį susirinkimą, darbotvarkė ir 
kviečiamų asmenų sąrašas]. – [Kaunas] : [S-ga Vil-
niui vaduoti], [1925]. – [4] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)
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2738
Mykolo Jo paveikslų paroda : tapyba, grafi-

ka ir dekoracija : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1927–1938] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 
65 cm.

prieš antr.: Meno galerija. – Dalis teksto pranc..
C101.

75/76(474.5)(064)
2739

Jo Sveikatai … „Tamsta esi kviečiama (s) at-
silankyti Kauno miesto ir apskrities mokytojų šei-
myniniame vakare „Saulės“ namuose š. m. sausio 
7 dn. …“ : [kvietimas] / mokytoju vardu. – Kau-
nas : [s.n.], [19]18, saus. 5. – [1] p. ; 17 cm.

C3.
371.1(474.5)

 394.4(474.5)
2740

Jo Sveikatai p. … „prašome Tamsta atsilan-
kyti į „Dainos bei scenos“ steigiamąjį susirinkimą 
š. m. … dieną „Saulės“ namų salėje …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918]. – [1] p. ; 20 cm.

C2.
78:061.2(474.5)(06)

2741
Jo Sveikatai p. … G.T. „Lietuvos žemės ūkio 

ir pramonės parodos komitetas šiuo turi garbės 
kviesti Tamstą atsilankyti š. m. rugsėjo m. 10 d. 
2 v. parodos atidaryman“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Lietuvos žemės ūkio ir pramonės parodos 
k-tas], [1922]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C101.
63(474.5)(064)

 334.71(474.5)(064)
2742

Jonas Skiki : G. puccini 1 v. opera, dirigentas 
J. Tallat-Kelpša, p. Olekos pastatymas. Cavalle-
ria Rusticana : p. Mascagni 2 p. opera, dirigentas 
J. Tallat-Kelpša : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1940]. – [4] p. ; 17 cm.

Įrišta kn.: Valstybės teatras. XX sezonas. 
[Kaunas, 1940].

C1; C480.
792.54(474.5)

 782.1(45)
2743

1. Jonas Skiki : G. puccini 1 v. opera, pastaty-
mas p. Olekos. 2. pajacai 2 veiksmų prologo opera, 
R. Leoncavallo muzika : [programa]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1936] ([Kaunas] : M. Adoma-
vičiaus sp.). – [3] p. ; 29 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.54(474.5)

 782.1(45)

2744
Jonavos darbininkų žiniai. „Š. m. vasario 28 d. 

(sekmadienį) 1 val. po piet Jonavoje kinematogra-
fo salėje šaukiamas darbininkų viešas susirinki-
mas …“ : [skelbimas] / Lietuvos socialdemokratų 
partijos Centro komitetas. – [Jonava] : [Lietuvos 
socialdemokratų partijos Centro k-tas], [1926]. – 
[1] p. ; 33 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk.. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
323.33(474.5)(049.1)

2745
Joninės : 4 veiksmų Sudermano drama : 1920 m. 

gruodžio mėn. 19 d. : programa. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių meno kūrėjų d-jos Dramos vaidykla], [1920] 
(Kaunas : Bako ir Mankienienė sp.). – [1] p. : vinj. ; 
29 cm.

prieš antr.: Lietuvių meno kurėjų d-jos Dra-
mos vaidykla.

C480.
792.2(474.5)

2746
Joniškiečių labdarybės ir kulturos kliubas : 

[pranešimas apie metinį susirinkimą]. – [Čikaga 
(Il.)] : [Joniškiečių labdarybės ir kultūros klubas], 
[1933]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
325.2:061.2(73)(=172)(06)

2747
Jono Jablonskio pradž. mokyklos Tėvų ko-

miteto ruošiamo koncerto programa. – [Kaunas] : 
[Jono Jablonskio pradžios m-kla], [1933] ([Kau-
nas] : Vilniaus sp.). – [1] p. : vinj. ; 25 cm.

C1.
371.8(474.5)

 37.018.2(474.5)
2748

Jono Jablonskio pradžios mokyklos eglutės-
vakarėlio 1935 m. sausio 11, 12 ir 13 d. d. pro-
grama. – [Kaunas] : [Jono Jablonskio pradžios 
 m-kla], [1935] ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – 
[1] p. ; 27 cm.

C4.
371.8(474.5)

2749
„Jono Jablonskio pradžios mokyklos Tėvų 

ko mitetas maloniai kviečia Tamstą atsilanky-
ti į rengiamą koncertą 1938 m. kovo mėn. 20 d. 
18 val. Jono Jablonskio pradžios mokyklos salė-
je …“ : [kvietimas-programa] / Tėvų komitetas. – 
[Kaunas] : [Jono Jablonskio pradžios m-kla], 
[1938]. – [2] p. ; 8 x 13 cm.

C1.
371.8(474.5)
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2750
Jonukas ir Gretutė : E. Humperdincko 3 v. 

opera, išvertė St. Santvaras, pastatymas p. Olekos : 
1938.XII.26 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] (Kaunas : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(430)
2751

Jonukas ir Gretutė : E. Humperdincko 3 v. 
opera, išvertė St. Santvaras, pastatymas p. Olekos : 
1939.I.6 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1939] (Kaunas : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(430)
2752

Jonukas ir Gretutė : E. Humperdincko 3 v. 
ope ra, išvertė St. Santvaras, pastatymas p. Olekos : 
1939.I.15 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1939] (Kaunas : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(430)
2753

Jonukas ir Gretutė : E. Humperdincko 3 v. 
opera, išvertė St. Santvaras, pastatymas p. Ole-
kos : 1939.I.19 : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1939] (Kaunas : M. Adomavičiaus 
sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valsty-
bės teatras. 1938–1939 sezonas).

prieš antr.: Kauno miesto pradž. mokykloms.
0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(430)
2754

Jonukas ir Gretutė : E. Humperdincko 3 v. 
opera, išvertė St. Santvaras, pastatymas p. Olekos : 
1939.I.29 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1939] (Kaunas : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(430)

2755
Jonukas ir Gretutė : E. Humperdincko 3 v. 

ope ra, išvertė St. Santvaras, pastatymas p. Ole-
kos : 1939.III.5 : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1939] (Kaunas : Adomavičiaus 
sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valsty-
bės teat ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(430)
2756

Jonukas ir Gretutė : E. Humperdincko 3 v. 
ope ra, išvertė St. Santvaras, pastatymas p. Olekos : 
1939.V.23 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės te-
atras], [1939]. – [4] p. : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės 
teatras. 1938–1939 sezonas).

prieš antr.: pažaislio valsč. pradžios mokyk lai.
0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(430)
2757

Kamilos Jozevskaitės koncertas programas. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1922–1925] (Kaune : Kuznickio 
ir Beileso sp.). – [3] p. : iliustr. ; 21 cm.

C160.
784

 78:061.7(474.5)
2758

Jubilejaus misijos 1935 m. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje philadelphia, pa. / J. Bružikas, S.J.. – 
phila : frank Ouis & Co., [1935]. – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis. – S.J.: Societatis Jesu (Jėzaus 
draugija – jėzuitai).

C993.
272-584(73)(=172)

2759
Jubilėjaus programas 1932. – [S.l.] : [s.n.], 

1932. – 2 p. : vinj. ; 22 cm.
prieš antr.: 1907 25 1932. – Išsp. daugin. prie-

taisu.
C17.

394.46(474.5)
2760

Jubilejinė ekskursija Lietuvon. „Visas kelias 
vandeniu iki Baltikui (per Copenhagen, Denmark) 
iš New York’o birželio 14ta d., 1930 …“ : [skel-
bimas]. – [Niujorkas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. : 
 iliustr. ; 47 cm.

C17.
656.6(73)(=172)(049.1)
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2761
Jubiliejinė gegužinė. „prieš penkis amžius 

pavėsingoje Kražių medžiokalnio tankmėje …“ : 
[skelbimas] / rengėjai. – [Raseiniai] : [s.n.], [1932] 
(Raseiniai : S. Kadušino sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C104.
394(474.5)(049.1)

2762
Jubiliejinio vakaro, rengiamo 1928 m. lie-

pos mėn. 29 d. Ziniūnų kaime pirmo lietuviško 
spektaklio Joniškio apylinkėje 25 m. sukaktuves 
paminėti programa : [p. petliuko 1-no v. komedija 
„Neatmezgamasai mazgas“, Vydūno 3-jų v. mis-
terija „Mūsų laimėjimas“] / rengimo komisija. – 
Joniškis : [s.n.], 1928, liep. 29 (Šiauliai : sp. „Tit-
nagas“). – [1] p..

C104.
792.077(474.5)

2763
Jucys, Jonas
padėkime bažnyčiai / K.J.J.. – [panevėžys] : 

[Katalikų veikimo centro panevėžio r. v-ba], 
[1933] (panevėžys : „Bangos“ sp.). – [4] p. ; 23 
cm. – (K.V.C. panevėžio rajono v-bos leidinys ; 
Nr. 25).

C1; C17; C279.
27-72

2764
„Jumyse radom geriausią pritarėją ir rėmėją 

pradėdami leisti „XX amžių“. Dėkodami už visai 
Lietuvai brangų Jūsų bendradarbiavimą, siun-
čiame gilius Kalėdų švenčių sveikinimus …“. – 
[Kaunas] : [„XX amžiaus“ red.], [1936]. – [1] p. ; 
9 x 15 cm.

C2.
793.2(474.5)(089.7)

2765
Juokitės kuolai! „pereitame sekmadieny vals-

tiečiai-liaudininkai su santariečiais (Nr. 22) padarė 
Kaune net 5 mitingus ir piršosi kad už juos balsuo-
tume …“ : [savivaldybių rinkimuose raginama bal-
suoti už Lietuvos darbo federacijos kandidatus]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos darbo f-ja], [1924] (Kaunas : 
Mankienės sp.). – [1] p. ; 31 cm.

prieš antr.: Visi tik už sąrašą Nr. 7.
C279.

324(474.5)
 342.845(474.5)
2766

Juokų jomarkas, rengia susivienijimas Lie-
tuvių Rymo katalikų 163-čia kuopa, sekmadienį, 
gruodžio 8-tą dieną, 1940 m., Gimimo Švč. pane-
lės parapijos salėje : programas. – [Čikaga (Il.)] : 

[Amerikos lietuvių Romos katalikų f-jos 163 kuo-
pa], [1940]. – [4] p. : iliustr. ; 22 cm.

C93.
27-78(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
2767

„Juozapiečių salėje penktadienį, gruodžio 
23 d. rengiamas vakaras. Bus vaidinimo: I. piniginė. 
II. Agentai. Šokiai …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 63 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C279.

792.077(474.5)(049.1)
2768

Juozapiečių salėje š. m. sausio 23 d. (penk-
tadieny) Darbo federacija rengia viešą mitingą : 
[skelbimas]. – [Šiauliai] : [Lietuvos darbo f-ja], 
[1920–1931] (Šiauliai : Savičo ir Šumkausko 
sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C2.
323.221.28(474.5)(049.1)

2769
Jūratė ir Kastytis : J. Gruodžio 1 v. 3 p. baletas, 

libretto sudarė pagal Maironio balandą [i.e. baladę] 
M. Lipčienė. piršlybos : B. Dvariono 1 v. baletas, 
pastatymas N. Zvierevo : 1938.II.15 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] ([Kaunas] : 
A. Narkevičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(474.5)
2770

I. Jūratė ir Kastytis : J. Gruodžio 1 veiks. 3 
pav. baletas, libretto sudarė pagal Maironio baladę 
M. Lipčienė. II. Karnavalas : 1 v. baletas, R. Šuma-
no muz., M. fokino choreografija. III. piršlybos : 
B. Dvariono 1 v. baletas, pastatymas N. Zvierevo : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1934] 
(Kaunas : Žaibo sp.). – [4] p. :  iliustr. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras).

C160.
792.8(474.5)

 782.91(474.5)
2771

Jūros dienos organizavimo planas. – [S.l.] : 
[s.n.], [1934]. – [1] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

394.2(474.5)
2772

Jūros dienos statutas. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – 
[2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

394.2(474.5)
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2773
Jūros dienos šventė Ukmergėje sekmadienį, 

1939.VIII.13 : [programa] / Jūros šventės komi-
tetas. – Ukmergė : [Jūros šventės k-tas], 1939, 
 rugpj. 8. – [1] p. ; 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Mes nuo jūros 
nesitrauksim!.

C17.
394.2(474.5)

2774
„Jūs gaunat dykai automobilį puikų firmos 

„Chrysler plymouth“ penkių vietų limuziną …“ : 
[raginimas premumeruoti laikraščius ir žurna-
lus]. – [Kaunas] : [„Naujo žodžio“ red.], [1931]. – 
[1] p..

Aprašyta pagal šaltinius.
 050(474.5)
2775

„Jus juoksites, kaip senais gerais laikais! Kva-
tosite ligi nuleipimo! Ši filmą jums suteiks daug 
malonumo „Linksmieji klajūnai“. Žinomo vengrų 
režisieriaus Geza von Bolwary pastatymas. Daly-
vauja juoko ir linksmybių karaliai paul Hörbiger, 
Hans Holt …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1937] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 31 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“.
C102.

791.43-2
2776

„Jųs neatsisakysite paremti senelę Žemaitę 
L.M.p.S. 9-ta kuopa rengia jos naudai puikų koncer-
tą subatoje 25 d. sausio 1919 m. Meldažio svet. …“ : 
[skelbimas] / komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvių 
moterų progresyvaus susiv. Amerikoje 9 kuopa], 
[1919] (Chicago, Ill. : spauda „Naujienų“). – [1] p. : 
portr. ; 23 cm.

C101.
821.172(474.5)(092)

 394.4(73)(=172)
2777

Jusu Ekscelencija! „Artinasi svarbi ir iškil-
min ga diena, kurioj sueina lygiai dvidešimts 
metų, kai mūsų Tėvynė atgavo savo nepriklauso-
mybę …“ : [kreipimasis į Lietuvos Respublikos 
prezidentą prašant išduoti Kinijoje gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams nuolatinius Lietuvos Respu-
blikos piliečio pasus]. – Charbinas [Kinija] : [Lie-
tuvos piliečių d-ja], 1937, lapkr. 16. – [4] lap. ; 
33 cm.

prieš antr.: Lietuvos piliečių draugija Manċżu-
di-go. – Dalis teksto kinų.

C279.
351.755.3

2778
?Jusu linksmibei?! Bus rodomi indomus pa-

veikslai! „Bus rodita iš Biblijos istorijos […] Su-
batoj 10 d. rugsejo 1927 m. L. Vaičiuno salej […] 
Spring Valley, Ill. …“ : [skelbimas] / ... T.S.B.S.. – 
[Spring Valis (Il.)] : [Tarptautinis studentų Bibli-
jos susiv.], [1927]. – [1] p. : iliustr. ; 23 cm.

C17.
791.43(73)(=172)(049.1)

2779
„Jusų organizacijos parengimas tikrai bus 

pasekmingas ir pelningas jeigu išduosite gerus iš-
garsinimus …“ : [S.L. Zapeno spaudos darbų re-
klama]. – [Lorensas (Mas.)] : [s.n.], [1933] ([Lo-
rensas (Mas.) : S.L. Zapenas]). – [1] p. : vinj. ; 
71 cm.

C17.
659.1(73)(=172)(085.8)

2780
K.G. moksleivių literatų „Ąžuolo“ kuopos 

1937 … d. 10-čio paminėjimo iškilmių progra-
ma. – [Švenčionys] : [Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Kęstučio gimn. moksleivių literatų „Ąžuolo“ 
kuopa], [1937] (Święciany : druk. I. Lewina). – 
[1] p. ; 25 cm.

C2.
371.8(474.5)

2781
K.G. moksleivių literatų „Ąžuolo“ kuopos 

1936 … d. vakaro programa : [D. Švenkio 4-ių 
v. komedija „Inteligentai – parinktieji žmonės“]. – 
[Švenčionys] : [Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Kęstučio gimn. moksleivių literatų „Ąžuolo“ kuo-
pa], [1936] (w Święcianach : druk. I. Lewina). – 
[1] p. ; 25 cm.

C2.
371.8(474.5)

2782
„K.M.S. Vinco Kudirkos skaitykla […] š. m. 

balandžio mėn. 5–12 d. rengia spaudos parodą …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [Kauno m. savivaldybės 
Vinco Kudirkos skaitykla], [1926–1930] (Kaunas : 
„Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. : vinj. ; 37 x 62 cm.

C4.
002.2(474.5)(064)

 655.4/.5(474.5)(064)
2783

K.M.S. Vinco Kudirkos skaityklos […] ren-
giamoj spaaudos [!] parodoj dalyvauti taisyklės. – 
[Kaunas] : [Kauno m. savivaldybės Vinco Kudir-
kos skaitykla], [1926]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2; C279.

002.2(474.5)(064)
 655.4/.5(474.5)(064)
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2784
K.V.C. Kauno arkivyskupijos skyriams. Vysk. 

Valančiaus jubiliejus. „Šįmet sueina 60 metų nuo 
didžiojo katalikybės apaštalo ir uolaus lietuvybės 
ginėjo vyskupo Valančiaus mirties …“ : [dėl iškil-
mingo posėdžio rengimo]. – [Kaunas] : [Katalikų 
veikimo centro Kauno r.], [1935]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: K.V.C. Kauno rajono valdyba. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C279.
27-722.52(474.5)(092)

2785
K.V.C. paskaitos 1932 m. pavasario semes-

tre K.V.C. salėje / K.V.C. panevėžio rajono val-
dyba. – [panevėžys] : [Katalikų veikimo centro 
panevėžio r.], [1932] (panevėžy : Bangos“ sp.). – 
[4] p. ; 16 cm.

C101.
27-78(474.5)

 374.7(474.5)
2786

„K.V.C. rengia pedagogines (apie auklėjimą) 
paskaitas motinoms K.V.C. salėje …“ : [skelbi-
mas] / K.V.C. panevėžio rajono valdyba. – [pa-
nevėžys] : [Katalikų veikimo centro panevėžio 
r.], [1931–1940] (panevėžyje : „Bangos“ sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 31 cm.

C101.
27-78(474.5)(049.1)

 374.7(474.5)(049.1)
2787

„K.V.C. rengia pedagogines (apie auklėjimą) 
paskaitas tėvams (vyrams) K.V.C. salėje …“ : 
[skelbimas] / K.V.C. panevėžio rajono valdyba. – 
[panevėžys] : [Katalikų veikimo centro panevėžio 
r.], [1931–1932] (panevėžy : „Bangos“ sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 23 cm.

C101.
27-78(474.5)(049.1)

 374.7(474.5)(049.1)
2788

K.V.C. … skyriaus 1932 m. veikimo anke-
ta : [apie skyriaus veiklą, katalikiškus laikraščius, 
draugijas, knygynus ir skaityklas, rekolekcijas 
ir kt.]. – [Kaunas] : [Katalikų veikimo centras], 
1933. – [2] p. ; 34 cm.

C279.
27-78(474.5)(049.5)

2789
K.V.C. skyrių valdyboms aplinkraštis Nr. 3 : 

[apie Katalikų veikimo centro organizacinius rei-
kalus]. – [Vilkaviškis] : [Katalikų veikimo cen-
tro Vilkaviškio r.], 1939, lapkr. 7 (Vilkaviškis : 
„Olimpija“). – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba.
C279.

27-78(474.5)(05)
2790

K.V.C. skyrių valdyboms aplinkraštis Nr. 4 : 
[apie spaudą ir bibliotekas]. – [Vilkaviškis] : [Ka-
talikų veikimo centro Vilkaviškio r.], 1939, gruod. 
15 (Marijampolėje : „Šešupės“ sp.). – [2] p. ; 
34 cm.

prieš antr.: K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba ….
C279.

27-78(474.5)(05)
 002.2(474.5)
 02(474.5)
2791

K.V.C. skyrių valdyboms aplinkraštis Nr. 13. 
„Nesenai praėjusioje K.V.C. konferencijoje priim-
ta sekančios blaivybės plėtimo reikalu rezoliuci-
jos …“. – Kaunas : L.K. blaivybės draugijos Cent-
ro valdyba, 1930, lapkr. 5. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų 
blaivybės centras. – L.K.: Lietuviai katalikai.

C279.
27-78(474.5)(05)

 27-423.78(474.5)
2792

K.V.C. Vilkaviškio rajono skyrių valdyboms. 
Aplinkraštis Nr. 3. „I. Lietuvos bažnytinės provin-
cijos įsteigimo sukaktis …“. – Vilkaviškis : K.V.C. 
Vilkaviškio rajono valdyba, 1936, geg. 25. – 1, 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

2793
Ką „Draugas“ duoda skaitytojams : [laikraš-

čio reklama]. – [Čikaga (Il.)] : [„Draugo“ red.], 
[1933–1935]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
050(73)(=172)

2794
Ką gins III-iam Seime. „Lietuvos darbo fede-

racijos sąrašas šitoje apygardoje eina trečiu nume-
riu …“ : [rinkimų į III Lietuvos Seimą agitacija] / 
Lietuvos darbo federacija. – [Kaunas] : [Lietuvos 
darbo f-ja], [1926] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 
47 cm.

Šūkis: 3 Visiems Lietuvos darbo žmonėms! 3.
C102.

324(474.5)
 342.845(474.5)
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2795
Ką kiekvienas turi žinoti apie beriamąją (dė-

mėtąją) šiltinę. – [Kaunas] : Sveikatos departa-
mento leidinys, [1934]. – 3 p. ; 24 cm.

C17; C279.
616.927

2796
Ką rinkti į Seimą : IV apigardos (Telšių, Kre-

tingos ir Mažeikių apskr.) Darbininkų ir vargdie-
nių valstiečių sąrašas No. 5 : [rinkimų į I Lietuvos 
Seimą agitacija]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : 
Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : iliustr. ; 63 x 
94 cm.

prieš antr.: 5 Nr.. – Šūkis: Visų šalių proleta-
rai, vienykitės!.

C102.
324(474.5)

 342.845(474.5)
2797

„Ką tik gauta telegrama, kad visi privalo bal-
suoti tik už Nr. 1 arba už Nr. 2“ / centras. – [S.l.] : 
[s.n.], [1924] (Šiauliai : sp. „Titnagas“ sp.). – [1] p. ; 
16 x 24 cm.

prieš tekstą: Skubota telegrama.
C279.

324(474.5)
 352(474.5)
2798

Ką tik iš Lietuvos parvežta nauji įdomūs kru-
tami paveikslai fotografuoti 1927 metais. pirmą 
kartą rodomi Amerikoje : [skelbimas]. – [Bruklinas 
(Niuj.)] : [s.n.], [1927]. – [2] p. : iliustr. ; 30 cm.

prieš antr.: C.G. Lukšio Lietuva paveiksluose.
C17.

791.43-1(73)(=172)
2799

Ką tik iš Lietuvos parvežti krutami paveiks-
lai bus pirmą kartą rodomi Amerikoj. – [Bruklinas 
(Niuj.)] : [s.n.], [1930]. – [2] p. : iliustr. ; 23 cm.

prieš antr.: Lietuva paveiksluose fotografavo 
C.G. Luksis.

C17.
791.43-1(73)(=172)

2800
Ką tik iš Lietuvos parvežti nauji įdomūs kru-

tami paveikslai bus pirmą kartą rodomi Ameriko-
je : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1931]. – 
[2] p. ; 23 cm.

prieš antr.: Lietuva paveiksluose 1931 metais 
nuotraukas darė C.G. Lukšis.

C17.
791.43-1(73)(=172)

2801
Ką žmogus sėja, tą jis ir piauna! „Jei šian-

die nusiskundžiam savo padėtim, kad mus var-

gas, nelaimės spaudžia, visokios ligos kamuoja, 
tai pamirštam, kad šiandien renkam vaisius to, ką 
vakar buvom pasėję (Orisson Svett-Marden) …“ : 
[atvirlaiškis-reklama]. – Dotnuva : Ž.ū. akademi-
ja, [1931]. – [2] p. ; 14 cm.

Ž.ū.: Žemės ūkis.
Teksto apačioje: „Visą tai apsvarstę ir esam 

užsibrėžę skleisti naujas ir šviesias mintis spaus-
dintu žodžiu formoj atvirukų“.

C2; C476.
63(474.5)

2802
Ką žmogus sėja, tą jis ir pjauna! „Jei šian-

die nusiskundžiam savo padėtim, kad mus slėgia 
vargas, nelaimės, silpnybės ir ligos kamuoja, tai 
pamirštam, kad šiandien renkam vaisius to, ką va-
kar buvom pasėję [Marden, Orison Swett] …“ : 
atvirutė. – [S.l.] : [s.n.], [1931]. – [2] p. ; 10 cm.

C2.
63(474.5)

2803
„Kadangi Kauno soc-demokratų kuopos vi-

suotinas susirinkimas š./m. vasario 18 d. neįvy-
ko …“ : [kvietimas į susirinkimą] / Kauno kuopos 
sekretorius. – Kaunas : [s.n.], 1922, vas. 21. – 
[1] p. ; 15 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(06)
2804

„Kay francis ir Nils Astner filmoje Metro 
Goldwyn Mayer: „Taip prasidėjo pasaulinis ka-
ras“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Vilnius] : [s.n.], 
[1939–1940] (Vilniuje : sp. „patria“). – [1] p. ; 
74 x 106 cm.

prieš tekstą: Kinas „Milda“ Vilnius.
C2.

791.43-1
2805

„Kai kilsta karas“ arba „Siaubo ugny“ tokia fil-
mą jus matysite kine „Šatrija“ šią filmą turi kiekvie-
nas matyti, kad žinojus kas darytina karo metu. Žy-
miausi artistai Garis Kuperis ir Žana Kravford …“ : 
[kino filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1933] (Tel-
šiuose : V. Gramalo sp.). – [1] p. : vinj. ; 25 cm.

C102.
791.43-2

2806
Kaimo vietovių pavadinimai ir jų kilmė žmo-

nių padavimais (trumpai) : [anketa] / Šiaulių kraš-
totyros draugijos valdyba. – [Šiauliai] : [Šiaulių 
kraštotyros d-ja], 1933, gruodis. – [1] p. ; 17 x 
16 cm. – (Anketa ; Nr. 4).

Išsp. daugin. prietaisu.
C1; C104.

398.21(474.5)(049.5)
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2807
Kainoraštis 1934–1935 m / M. Viktoraus-

kas. – [Kaunas] : [s.n.], [1934] (Kaune : koopera-
tinė „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 31 cm.

prieš antr.: agronomo M. Viktorausko mede-
lynas.

C17.
634(474.5)(085.6)

2808
Kainų lapas : vaisinių ir dekoracinių medžių 

krūmų ir kitų, sodininkystės įstaigos „flora“ įsteig-
tos 1900 metais. – [Šiauliai] : [M. Sielskio sodinin-
kystės įstaiga „flora“], [1928] (Šiauliai : B. fridma-
no sp.). – [4] p. : iliustr. ; 32 cm.

prieš antr.: Ruduo 1928 metų. pavasaris 1929 
metų.

C2.
634(474.5)(085.6)

635.9(474.5)(085.6)
2809

Kainų tvarkytojo įsakymas. „pasirėmęs Kainų 
priežiūros įstatymo (V.Ž. Nr. 471, eil. 3306) 2 str., 
nustatau: 1. prekybiniuose raštuose ir dokumentuo-
se, trumpinant svorio, talpos, ilgio ir kitų matų bei 
saikų pavadinimus, žymėti juos šitaip …“. – [Kau-
nas] : [finansų m-jos Kainų tvarkytojo įstaiga], 
[1937]. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vyr. žin. Nr. 572, eil. 3980. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C279.
338.5(474.5)(094.77)

2810
Kaip apsisaugoti nuo ligų? „Kalbės dr. J.J. 

Kaškiaučius pagarsėjęs tarpe lietuvių gydytojas ir 
patarėjas […] Naujas pasaulio karas čia pat! […] 
kalbės A. Bimba […] Rengia Tarptautinio darbi-
ninkų apsigynimo 17ta kp. prakalbos įvyks ketvir-
tadienį 31 d. spalio (Oct.) 1935 „Laisvės“ svetainė-
je …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [Bruklinas (Niuj.)] : 
[Tarptautinio darbininkų apsigynimo Lietuvių sekc. 
17 kuopa], [1935]. – [1] p. ; 30 cm.

C126.
616-083(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
2811

Įrašas išimtas.

2812
Kaip elgtis per orinius puolimus : [taisyklės]. – 

[S.l.] : [s.n.], [1939] (Vilnius : „Raidės“ sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 94 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C2; C279.

358.4(474.5)

2813
Kaip ir kodėl iš kavos Hag pašalinamas kofe-

inas? „Kava Hag be kofeino tiek daug vartojama 
ir ja tiek daug susidomėta, kad reikia atsakyti daž-
nai mums statomus klausimus …“ : [reklama]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1935]. – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 
21 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kava Hag apsaugo jūsų širdį! … 
193 … p. … Sąskaita ….

C279.
664(430)

2814
Kaip išgelbėti Lietuvą nuo bedievių-žydų-

lenkų jungo? „Lietuvai išmušė gyvybės ar mirties 
valanda. Bedieviai, susidėję su lenkais, žydais ir 
bolševikais, išardė Lietuvos Seimą […] Ateikite 
visi nedelioje baland.-April 8 d. […] į Aušros Var-
tų parap. svet. pasitarti: Kaip pagelbėti katalikiš-
kai Lietuvai laimėti rinkimus į Seimą? …“ : [skel-
bimas]. – [JAV] : [s.n.], [1923]. – [1] p. : iliustr. ; 
32 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

2815
Kaip išgelbėti Lietuvą nuo bedievių-žydų-

lenkų jungo? „Lietuvai išmušė gyvybės ar mirties 
valanda. Bedieviai, susidėję su lenkais, žydais ir 
bolševikais, išardė Lietuvos Seimą […] Ateikite 
visi panedelyje balan.-April 9 d. […] į Šv. Antano 
parap. svet. pasitarti: Kaip pagelbėti katalikiškai 
Lietuvai laimėti rinkimus į Seimą? …“ : [skelbi-
mas]. – [JAV] : [s.n.], [1923]. – [1] p. : iliustr. ; 
32 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

2816
Kaip išgelbėti Lietuvą nuo bedievių-žydų-

lenkų jungo? „Lietuvai išmušė gyvybės ar mirties 
valanda. Bedieviai, susidėję su lenkais, žydais ir 
bolševikais, išardė Lietuvos Seimą […] Ateikite visi 
utarninke balan.-April 10 d. […] į Šv. Mykolo parap. 
svet. pasitarti: Kaip pagelbėti katalikiškai Lietuvai 
laimėti rinkimus į Seimą? …“ : [skelbimas]. – [Či-
kaga (Il.)] : [s.n.], [1923]. – [1] p. :  iliustr. ; 32 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

2817
Kaip lietuviai Amerikoj gyvena? „galite pama-

tyti Amerikos lietuvio dr. A.M. Račkaus muziejaus 
parodoj, kurion jis atvežė apie 50.000 eksponatų, jo 
surinktų per 21 metus Amerikoj …“ : [skelbimas] / 
Draugijos užsienio lietuviams remti valdyba. – 
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[Kaunas] : [D-ja užsienio lietuviams remti], [1935] 
(Kaune : spaudė „Raidės“ sp.). – [1] p. : iliustr. ; 
65 cm.

C17; C103.
75/76(73)(=172)(064)

2818
Kaip „Mūsų rytojų“ užsisakyti. „Mūsų ry-

tojų“ ateinantiems 1929 metams užsisakyti jokių 
perlaidų nereikia …“. – [Kaunas] : [„Mūsų ryto-
jaus“ red.], [1928]. – [2] p. ; 11 x 15 cm.

p. [2] užrašas: „Mūsų rytojaus“ užsakymas 
1929 m. pirmam pusmečiui.

C13.
070.33(474.5)

2819
Kaip per kelias valandas gauti skaisčią, švel-

nią odą : [kosmetinių priemonių „Creme Mouson“ 
reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1925–1932] (Kaune : 
C. Kagano sp.). – [2] p. : vinj. ; 33 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C101.

661(474.5)(085.8)
2820

Kaip rašyti „Knygnešiui“. „Jau daug kas at-
siliepė į mano pakvietimą rinkti medžiagą iš kny-
gnešių gadynės …“ : [dėl buvusių knygnešių ir 
spaudos darbuotojų atsiminimų rinkimo]. – [Kau-
nas] : [„Knygnešio“ red.], [1925]. – [2] p. ; 20 cm.

C2.
050(474.5)

 888.2-94
2821

Kaip renkama ir surašoma vardinė kalbos 
medžiaga : [instrukcija]. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – 
3 p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

811.172(062.13)
2822

Kaip „Žemės ūkis“ išrodys ateinančiais 1934 
metais : [žurnalo reklama ir prenumeratos sąly-
gos] / redakcija. – [Kaunas] : [„Žemės ūkio“ red.], 
[1933]. – [2] p. ; 31 cm.

C2.
070.33(474.5)

2823
„Kaišiadorių valdžios vidurinė amatų moky-

kla š. m. lapkričio mėn. 1–4 d. […] rengia savo 
mokinių darbų parodą …“ : [skelbimas] / moky-
klos vedėjas. – [Kaišiadorys] : [Kaišiadorių val-
džios vidurinė amatų m-kla], [1934] (Kaunas : 
V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C4.
745/749(474.5)(064)

2824
„Kaišiadorių valdžios vidurinė amatų moky-

kla š. m. rugsėjo mėn. 29–30 d. […] rengia savo 
mokinių darbų parodą …“ : [skelbimas] / moky-
klos vedėjas. – [Kaišiadorys] : [Kaišiadorių val-
džios vidurinė amatų m-kla], [1935] (Kaunas : 
V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C4.
745/749(474.5)(064)

2825
Kalbės Al. Račkus. prakalbos ir teatras. „Ren-

gia L.D.S. 56 kuopa liepos-July 22 d., 1919. Ant 
St. John Hall […] Hudson, Mass. […] Kalbės p. 
Al. Račkus iš Chicagos, Ill. …“ : [skelbimas] / … 
L.D.S. 56 kp’s valdyba. – [Hadsonas (Mas.)] : [Lie-
tuvių darbininkų s-gos 56 kuopa], [1919] (So. Bos-
ton, Mass. : „Darbininko“ spauda). – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

2826
Kalbės prof. dr. Juozas Eretas antradieny rug-

piučio 31 diena […] Šv. Marijos p. Sopulingos par. 
saleje […] Harrison, N.J. : [skelbimas] / … 90 L. 
Vyčių kuopa. – [Harisonas (N. Džer.)] : [Lietuvos 
Vyčių 90 kuopa], [1926]. – [1] p. : portr. ; 23 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

2827
Kalbų ir bugalterijos kursai. – [S.l.] : [s.n.], 

[1923–1933] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 
24 cm.

C2.
37.018.4(474.5)

2828
Kalėdojanti Sargyba. paveiksluoto liaudies 

savaitraščio kvieslys : [reklama ir prenumeratos 
sąlygos]. – [Kaunas] : [„Sargybos“ red.], [1928] 
(Kaune : „Vilniaus“ sp.). – 4 p. : iliustr. ; 31 cm.

C2.
070.33(474.5)

2829
Kalėdojimui A. panemunės parapijoj prisi-

minti. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – [4] p. : iliustr. ; 9 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 

antr.. – p. [1] paveikslėlis.
C993.

27-774(474.5)
2830

Kalėdų giesmė. „Apleista kiaura stainelė siau-
ra …“. – [Marijampolė] : [Marijonai], [1921–1933] 
(Marijamp[olė] : „Šešupės“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17; C993.
272-535.35
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2831
Kalėdų ir N. Metų švenčių apeigų anketa. – 

Šiauliai : Šiaulių kraštotyros d-ja, 1932. – 1 p.. – 
([Anketa ; Nr. 3]).

Aprašyta pagal nuorodą kn.: Šiaulių kraštoty-
ros draugijos bibliografija / Vl. Zdzichauskis. Gim-
tasai kraštas, 1943, Nr. 31, p. 396.

908(474.5)(049.5)
2832

„Kalėdų švenčių ir besiartinančių Naujų 1933 
Metų proga siunčiame mūsų geriausius linkėji-
mus“ : [sveikinimas] / Lietuvos žemės ūkio koo-
peratyvų sąjunga (Lietūkis). – Kaunas : [Lietuvos 
žemės ūkio kooperatyvų s-ga „Lietūkis“], [1932]. – 
[1] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
793.2(474.5)(089.7)

2833
Kalėdų šventėms „Malėtūnas“ skelbia. „Kad 

prie Malėtų miestelio naujai pastatytame J. Aleknie-
nės malūne „Malėtūnas“ ir čia esamoje lentpiuvėje 
atliekami žemiau išvardinti darbai …“ / „Malėtūno“ 
vedėjas. – [S.l.] : [s.n.], [1930] (Kaune : M. Kuktos 
sp.). – [1] p. ; 22 cm.

C101.
664.7(474.5)(085.8)

 630.8(474.5)(085.8)
2834

Kalėjimų vidaus tvarkos bendros taisyklės. – 
[S.l.] : [s.n.], [apie 1932] ([Kaunas] : Kauno S.D.K. 
sp.). – [1] p. ; 34 x 43 cm.

S.D.K.: Sunkiųjų darbų kalėjimas.
C2.

343.8(474.5)
2835

Kalkim antifašistinį vienibės frontą! Šveski-
me gegužės I-ją – visų pasaulio darbinikų kovos ir 
solidarumo šventę! „pasaulinis kapitalizmo krizis 
vis aštrėja …“ : [atsišaukimas] / L.K.p. (kominter-
no sekcija) studantų [!] aktivas. – [S.l.] : [Lietuvos 
komunistų partijos studentų aktyvas], 1936]. – 
[1] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienikitės!.

C1; C17; C279.
323.2(474.5)

 378.18(474.5)
2836

Kan. doc. Tumo, L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ 
s-gos garbės nario, paskaitos, laikytos 1929 m. bir-
želio m. 29 d. s-gos atstovų suvažiavime Kaune, 
santrauka. – [Kaunas] : [„Jaunoji Lietuva“ lietuvių 
tautinės jaunuomenės s-ga], [1929]. – 3 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

329.78(474.5)
 374.7(474.5)

2837
Kandidatų sąraszas Nr. 3 : [kandidatai į Klai-

pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2838

Kandidatų sąraszas Nr. 4 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2839

Kandidatų sąraszas Nr. 5 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2840

Kandidatų sąraszas Nr. 6 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2841

Kandidatų sąraszas Nr. 7 : [kandidatai į Klai-
pė dos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2842

Kandidatų sąraszas Nr. 8 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2843

Kandidatų sąraszas Nr. 9 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
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2844
Kandidatų sąraszas Nr. 13 : [kandidatai į Klai-

pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2845

Kandidatų sąraszas Nr. 16 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2846

Kandidatų sąraszas Nr. 17 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2847

Kandidatų sąraszas Nr. 18 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2848

Kandidatų sąraszas Nr. 21 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C1.

324(474.5)
 353(474.5)
2849

Kandidatų sąrašai Žagarės miesto tarybos na-
riams rinkti. – [S.l.] : [s.n.], [1924] (Šiauliai : Savi-
čo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 43 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
2850

Kandidatų sąrašas Nr. 1 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 12 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C1; C101.

324(474.5)
 353(474.5)

2851
Kandidatų sąrašas Nr. 10 : [kandidatai į Klai-

pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C17.

324(474.5)
 353(474.5)
2852

Kandidatų sąrašas Nr. 23 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C17.

324(474.5)
 353(474.5)
2853

Įrašas išimtas.

2854
Kandidatų sąrašas Nr. 25 : [kandidatai į Klai-

pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C17.

324(474.5)
 353(474.5)
2855

Kandidatų sąrašas Nr. 26 : [kandidatai į Klai-
pėdos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C17.

324(474.5)
 353(474.5)
2856

Kandidatų sąrašas Nr. 27 : [kandidatai į Klai-
pė dos krašto seimelį]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 9 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C17.

324(474.5)
 353(474.5)
2857

Kapočius, Feliksas
Žaliojo kalno gyventojai katalikai! „Šiais me-

tais … noriu pirmą kartą Jus aplankyti, kaip vie-
tos kunigas, dvasios reikalų rūpintojas …“ / kun. 
feliksas Kapočius. – [Kaunas] : [s.n.], [1927]. – 
[1] p. ; 20 cm.

C17.
27-774(474.5)
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2858
Kapucinų misijų draugija : kapucinų misijoms 

stabmeldžių kraštuose paremti : [draugijos nario bi-
lietas su priėmimo sąlygomis ir malda]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1930]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

C993.
27-78

 272-534.3
2859

Karen Borneman (Gyvenimo balsas) : H. Berg-
strömo 4 veik. drama, vertė J. Žagrė : Miesto teatras 
1921 m. balandžio dieną : [programa]. – [Kaunas] : 
[Lietuvių meno kūrėjų d-jos Operos ir dramos vai-
dykla], [1921] (Kaunas : A. Bako ir Ch. Mankieniė-
ne sp.). – [2] p. ; 19 cm.

prieš antr.: Lietuvių meno kūrėjų draugija. 
Ope ros ir dramos vaidykla.

C480.
792.2(474.5)

2860
„Karininkų šeimų moterų draugija turi gar-

bės kviesti gerb. p. … atsilankyti į kaukių balių, 
rengiamą š. m. sausio mėn. 16 d. Lietuvos Kari-
ninkų ramovės salėse …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Karininkų šeimų moterų d-ja], [1930]. – 
[2] p. : iliustr. ; 9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C1; C2.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
2861

„Karininkų šeimų moterų draugija turi gar-
bės kviesti gerb. p. … atsilankyti į rengiamą kau-
kių balių 1931 m. sausio 31 d. …“ : [kvietimas] / 
valdyba. – [Kaunas] : [Karininkų šeimų moterų 
d-ja], [1931]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
 355:061-055.2(474.5)

394.4(474.5)
2862

„Karininkų šeimų moterų draugija turi gar-
bės kviesti gerb. p. … š. m. birželio mėn. 7 d. į 
rengiamą gegužinę pažaislių miške …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [Karininkų šeimų moterų d-ja], 
[1925–1935]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

C2.
355:061-055.2(474.5)

 394.4(474.5)
2863

„Karininkų šeimų moterų draugija turi gar-
bės kviesti p. … atsilankyti į karnavalo kostiu-
muotą balių, rengiamą š. m. sausio mėn. 30 d. 
Lietuvos karininkų ramovės salėse …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [Karininkų šeimų moterų d-ja], 
[1925–1935]. – [2] p. ; 8 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc..
C2; C17.

355:061-055.2(474.5)
 394.4(474.5)
2864

Kariuomenės dalių vadams ir įstaigų virši-
ninkams. „Nežiūrint į pakartotus įsakymus kariuo-
menei apie pulko ir karo lauko teismuose bylų na-
grinėjimo tvarką […] vistik iki šiol pulko ir karo 
lauko teismų darbuotėje pastebėta daug ydų, kurių 
svarbiausia priežastis – įsakymų ir įstatymų ne-
žinojimas …“ : aplinkraštis : [raginama išsamiai 
susipažinti su įstatymais]. – Kaunas : [Krašto ap-
saugos m-ja], 1921, gruod. 28. – [2] p. ; 31 cm. – 
(Krašto apsaugos ministerija ; Nr. 4847).

prieš antr.: Nuorašas.
C17.

354.61(474.5)(05)
 344(474.5)
2865

Kariuomenės dalių vadams ir įstaigų virši-
ninkams. „Vyriausiojo štabo ir įstaigų viršininkui 
įsakius pridedamoji prie šio Lauko pratimams 
instrukcija siunčiama žinoti ir vadovautis …“. – 
[Kaunas] : [Krašto apsaugos m-jos Generalinio 
štabo v-bos III sk.], [1932]. – [2] p. ; 31 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. K.A.M. Ge-
neralinio štabo valdyba. III skyrius. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
355(474.5)

2866
Kariuomenės XX metų atsikūrimo sukakčiai 

minėti 1938 metų lapkričio mėnesio 23 d., Mari-
jampolėje, Karininkų ramovėje iškilmingo posė-
džio darbotvarkė. – [Marijampolė] : [s.n.], [1938]. – 
[1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

355:061.7(474.5)
2867

Kariuomenės teismai ir musų uždaviniai. „per 
kariuomenės teismus fašistai sumanė nusikratit ak-
tivesnių Suvalkijos valstiečių kovotojų …“ : [atsi-
šaukimas dėl protesto prieš Suvalkijos valstiečių 
streiko dalyvių teismą] / LRp CK. – Kaunas : [Lie-
tuvos raudonosios pagalbos Centro k-tas], 1935, 
lapkritis. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Tiražas 1500 egz..
C2; C17; C103; C126.

323.221.28(474.5)
2868

Kariuomenės ūkio programas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

355.6(474.5)
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2869
„Kariuomenės vadas turi garbę kviesti gerb. … 

atvykti pusryčių Karininkų ramovėje š. m. birželio 
mėn. 24 d. 13 val. …“ : [kvietimas] / M.p.A.. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C279.
355.16(474.5)

2870
Jurgio Karnavičiaus koncerto programa. – 

[Kaunas] : [s.n.], [1935–1940] (Kaunas : sp. „La-
nas“). – [1] p. : portr. ; 26 cm.

prieš antr.: Konservatorijos salė.
C1.

785.6
 78:061.7(474.5)
2871

Karo mokslo draugijos Ekonominės sekcijos 
nario pulkininko Daukanto pranešimas Karininkų 
klūbo Kaune 1924 m. kovo mėn. 6 d. 18 val.. – 
[Kaunas] : [Karo mokslo d-jos Ekonominė sekc.], 
[1924]. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

355/359(474.5)
 374.7(474.5)
2872

Karolio teta : 3 veiksmų komedija, sekant Bran-
doną perdirbo J. Strazdas : programa / L.Š.S. Taut. 
aukl. ir propag. skyrius. – [Kaunas] : [Lietuvos šaulių 
s-gos teatras], [1930] ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – 
[2] p. : vinj. ; 23 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: Lietuvos šaulių sąjungos teat-
ras. programa.

C2.
792.2(474.5)

2873
Karolių balius! „Rengia Šv. Onos draugija 

balandžio-April 27, 1935 Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje […] New Haven, Conn. …“ : [skelbi-
mas] / rengėjos. – [Niū Heivenas (Kon.)] : [Šv. 
Onos d-ja], [1935]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
27-78-055.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
2874

Tamaros Karsavinos ir Keith Lester’io gastro-
lė : [programa]. – [Kaunas] : [s.n.], [1927] (Kaune : 
„Švyturio“ b-vės sp.). – [2] p. ; 29 cm.

C2.
792.8(470)

2875
„Kartuvės“ sausio 15 d., 1925 m. vakare La-

bor Lyceum, svet. No. 9 […] „Tai bus prakalbos, 
kokių šioje apylinkėje dar niekad nebuvo …“ : 
[skelbimas]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1925]. – 
[2] p. : iliustr. ; 17 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

2876
Kas del žmogaus yra brangiausia? Sveikata! 

Svarbi paskaita „Matomieji organai ir jų ligos“. 
„prelegentas dr. J.J. Kaškiaučius. Įvyks nedėlioj 
spalio 24 Oct., 1926 …“ : [skelbimas] / rengia 
L.D.S.A. 42 kuopa ir A.L.D.L.D. 32 kuopa. – [Niū 
Heivenas (Kon.)] : [Lietuvių darbininkių susiv. 
Amerikoje 42 kuopa] : [Amerikos lietuvių darbi-
ninkų literatūros d-jos 32 kuopa], [1926]. – [1] p. : 
iliustr. ; 29 cm.

C126.
616(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
2877

Kas del žmogaus yra brangiausiu turtu? Svei-
kata! „Svarbi apie ligas prelekcija. prelegentas 
dr. J.J. Kaškiaučius. Įvyks nedėlioj, 31 d. spalio-
Oct., 1926 …“ : [skelbimas] / ... L.D.S.A. 12 kp. ir 
A.L.D.L. 28 kp.. – [Voterberis (Kon.)] : [Lietuvių 
darbininkių susiv. Amerikoje 12 kuopa] : [Ameri-
kos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 28 kuo-
pa], [1926]. – [1] p. : iliustr. ; 28 cm.

C126.
616(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
2878

Kas gyvena Dievo įsakymais, tas džiaugiasi 
laime. „palaimintas žmogus, kuris bijo Viešpa-
ties …“ : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

2879
Kas gražiausis jaunystėje, arba Kas jūsų sie-

las labiausiai puošia? : (arba skaitybės nekaltybės 
įdealas) / Gielynų žiedelis. – Raudondvaris : [s.n.], 
1924, rugpj. 23. – [4] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

176.1
2880

Kas yra Klaipėdos krašto darbininkų remes-
tininkų ir mažažemių susivienijimas? „Lietuvos 
fašistų valdžia kad surinkti laike rinkimų daugiau 
lietuvių balsų ir kad darbininkus sulaikyti nuo 
revoliucinės kovos suorganizavo […] susivieni-
jimą …“ / Lietuvos komunistų partija. Klaipėdos 
krašto rajono komitetas. – [Klaipėda] : [Lietuvos 
komunistų partija. Klaipėdos krašto r. k-tas], 1934, 
sausis. – [3] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienykitės!.

C126.
329(474.5)
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2881
Kas ji? Kas jis? Kuris jų? „Abejotinas as-

muo“ nauja vieno veiksmo komiška operetė pa-
rašyta Lietuvoje – J. Bertulio ir „Kaminkrėtis ir 
malunininkas“ Miko petrausko komiška operetė. 
„Stato scenoje Chicagos lietuvių choras „pirmyn“ 
po vadovyste K. Steponavičiaus sekmadieny, 
balandžio-April 15 d., 1934 St. Agnes Audito-
rium …“ : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1934]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

 782.8(474.5)(049.1)
2882

Kas kiekvienam apie Noreikiškių vaikų pieną 
žinotina. „po kelerių metų kruopštaus darbo ir ne-
mažų pastangų užsienių pavyzdžiu iš mano ūkio 
išleidžiamas į rinką aukščiausios kokybės natū-
ralus vaikų pienas …“ : [pieno ūkio reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932]. – [3] p. ; 29 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Noreikiškių ūkis vaikų pieno ferma. – p. 
[1] užrašas: Spausdinys. Didžiai gerb. pon..

C2.
637.1(474.5)(085.8)

2883
Kas laiko Lietuvoj vokiečius? „paimkit, pasi-

skaitykit kauniškių parsidavėlių laikraščius …“ : 
[atsišaukimas] / Lietuvos ir Baltarusijos komu-
nistų partijos Suvalkų rajono komitetas. – [S.l.] : 
[Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos Su-
valkų r. k-tas], [1919]. – [1] p. ; 32 cm.

Šūkis: Visų šalių darbininkai, vienykitės!.
C17.

323.22(474.5)
2884

Kas mus valdo? Kur mus nuves? „Antanas 
Smetona laiko save amžinu Tautos vadu ir nepa-
prastu jos pranašu …“ : [apie A. Smetonos politi-
ką] / S.V.K.. – [S.l.] : [s.n.], [1931–1932]. – [2] p. ; 
32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1; C2.

323.33(474.5)
 331.109(474.5)
2885

„Kas nesilaiko doros ir švaros? – Gyvulys. 
Žmogus negyvulys“ : [šūkis]. – [Marijampolė] : 
[s.n.], [1921–1940] (Marijampolėje : spaudė Ma-
rijonų sp.). – [1] p. ; 32 x 96 cm.

C2.
27-423

2886
„Kas paaukos 50 litų už save ar už šeimos na-

rius […] tie visi bus įtraukti į bažnyčios fundatorių 

knygą ir už juos kasmet (metų ketvirtyse) bus laiko-
mos 4 šv. Mišios …“ / kun. J. Želvys. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1936] ([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Antano bažnyčia 
statomoji Kaune, VI forte. Maloniai prašau ją pa-
remti aukomis.

C17.
364.4(474.5)

2887
Kas padegė Reichstagą? Nauji daviniai pa-

degimo byloje. Ar tik ne Hitleris Reichstago pa-
degėjas? : vienkartinis leidinys. – [Kaunas] : lei-
džia buv. „5 centų“ red., 1933, lapkr. 10 (Kaunas : 
M. Kuktos sp.). – [1] p. ; 23 cm.

0,10 Lt
C3.

070.46(474.5)
2888

Kas reikia žinoti apie dizenteriją? : [ligos simp-
tomai ir profilaktika]. – Kaunas : Sveikatos de-
partamento leidinys, 1936. – 4 p..

Aprašyta pagal kn.: Lietuvos viešosios svei-
katos 1935 metų apžvalga. Kaunas, 1936, p. 46.

616.935
2889

Kas rinkti Seiman? „Spalių mėn. 10 ir 11 d. – 
naujojo Seimo rinkimai …“ : [Kauno rinkimų 
apygardoje raginama balsuoti už Žemdirbių ir pa-
žangos bloko kandidatų sąrašus Nr. 12] / Žemdir-
bių ir pažangos blokas. – [Kaunas] : [s.n.], [1922] 
(Kaunas : sp. Š. Levi). – [1] p. ; 43 cm.

C2.
324(474.5)

 342.533(474.5)
2890

Kas „Taupa“ papirosus rūko, tas sutaupo pi-
nigų ir sveikatą : [tabako reklama] / tabako ir pa-
pirosų fabrikas „Żefiras“…. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1938] (Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 
24 cm.

prieš antr.: Dėmesio. Dėmesio.
C279.

663.9(474.5)(085.8)
2891

Kas turi Lietuvą valdyti? […] „Šie ir daugelis 
kitokių svarbių klausimų bus gvildenama prakal-
bose sekmadieny balandžio 29, 1923 […] Kara-
lienės Ang. par. salėje […] Brooklyn, N.Y. …“ : 
[skelbimas] / ... Didžiojo N.Y. fed. apskritys. – 
[Bruk linas (Niuj.)] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)
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2892
„Kas vyksta žinomame Vienos viešbutyje 

„Ho tel Sacher“ 1914 metais! pavojingas politinio 
įtempimo laikotarpis! Tai neužmirštami istoriniai 
metai jaudinančioje filmoje …“ : [kino filmo re-
klama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1939] (Kaune : „Vil-
niaus“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 16 x 24 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras Kapitol.
C102.

791.43-2(430)
2893

Kasdien pažvelgk į šitą paveikslėlį ir atsi-
mink ką girdėjai per Jubiliejaus metų šv. misijas 
kurias davė – kun. dr. Liudvikas J. Mendelis nuo 
kovo 5 d. iki 11 d. 1934 m. Šv. pranciškaus Asi-
žiečio bažnyčioje Lawrence, Mass.. – [Lorensas 
(Mas.)] : [s.n.], [1934]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: The Motherly 
Support. O Mary, Immaculate Virgin, hide me be-
neath thy queenly mantle and in thy motherly heart.

C993.
272-584(73)(=172)

2894
Kasdien pažvelgk į šitą paveikslėlį ir atsi-

mink ką girdėjai per Jubiliejaus metų šv. misijas 
kurias davė – kun. dr. Liudvikas J. Mendelis nuo 
kovo 5 d. iki 11 d. 1934 m. Šv. pranciškaus Asi-
žiečio bažnyčioje Lawrence, Mass.. – [Lorensas 
(Mas.)] : [s.n.], [1934]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-584(73)(=172)

2895
Kasos nariui … „Kasos valdyba turi garbės 

painformuoti kasos narius apie 1932 m. vasario m. 
27 d. nepaprasto visuotinio kasos narių susirinki-
mo darbus ir priimtus nutarimus …“. – Kaunas : 
[Žemės ūkio m-jos Tarnautojų taupomoji skoli-
namoji kasa], 1932, kovo 29 (Kaunas : „Varpo“ 
sp.). – 4 p. ; 21 cm.

prieš antr.: Žemės ūkio ministerijos tarnauto-
jų Taupomoji skolinamoji kasa.

C101.
336.722(474.5)

2896
Katalikai! „Artinasi rugsėjo mėn. 19 ir 20 die-

nos …“ : [rinkimuose į Kauno miesto tarybą ragi-
nama balsuoti už katalikų sąrašą Nr. 8] / Kat. kuo-
pos komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], [1924] (Kaunas : 
„Šviesos“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

prieš antr.: Nr. 8 Nr. 8.
C279.

324(474.5)
 342.843.2 (474.5)

2897
Katalikai pagalvokite! : [apie neteisėtus Lie-

tuvos krikščionių demokratų bei kunigų veiksmus 
prieš darbininkus] / Tarptautinio darbininkų ap-
sigynimo Centro biuras. – [JAV] : [Tarptautinio 
darbininkų apsigynimo Centro biuras], [1927]. – 
[2] p. ; 23 cm.

C17.
323.33(73)(=172)

2898
Katalike! „jeigu tu nori, kad mūsų kraštas 

būtų tvarkomas krikščionybės doros ir tiesos pa-
grindais, tai turi balsuoti už krikščionių demokra-
tų, katalikių moterų, „Blaivybės“, „pavasario“ ir 
kitų kat. organizacijų sąrašą Nr. 2 …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1923] (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Šūkis: Visi katalikai balsuokime tik už Nr. 2.
C2; C102; C103.

324(474.5)
2899

Katalikiška spauda. „Daugelis žmonių turi 
vieną nuolatinį mokytoją  laikraštį. Laikraštis, 
rašo vyskupas paltarokas, pasidarė didele moky-
kla užaugusiems …“ / K.V. Butvila. – [panevė-
žys] : panevėžio katedros leidinys, [1931–1933] 
(panevėžy : „Bangos“ sp.). – [2] p. ; 17 cm. – (pa-
nevėžio katedros leidinys ; Nr. 4).

C101.
070(474.5)

2900
Katalikiško, tautiško, demokratiško laikraš-

čio „Žemaičių prieteliaus“ laiškas. Skaitykite ir 
apsisvarstykite! „Aš, „Žemaičių prietelius“, gir-
tis nenoriu. Tiek tik galiu pasakyti, kad kas mane 
skaito …“ : [laikraščio reklama]. – [Telšiai] : [„Že-
maičių prieteliaus“ red.], [1929] (Telšiai : Telšių 
vyskupijos sp.). – [1] p. : iliustr. ; 48 cm.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 2901) ski-
riasi spaudos rinkiniu ir tekstu.

C17.
070(474.5)

2901
Katalikiško, tautiško, demokratiško laikraš-

čio „Žemaičių prietelius“ laiškas. Skaitykite ir 
apsisvarstykite! „Aš, „Žemaičių prietelius“, gir-
tis nenoriu. Tiek tik galiu pasakyti, kad kas mane 
skaito …“ : [laikraščio reklama]. – [Telšiai] : [„Že-
maičių prieteliaus“ red.], [1929] (Telšiai : Telšių 
vyskupijos sp.). – [1] p. : iliustr. ; 48 cm.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 2900) ski-
riasi spaudos rinkiniu ir tekstu.

C17.
070(474.5)
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2902
Katalikų mokslo šventei ruošti instrukcijos / 

Ateitininkų susišelpimo fondo Centro valdyba. – 
Kaunas : [Ateitininkų susišelpimo fondas], 1926, 
birž. 7 (Kaune : „Šviesos“ sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C2.
329.78(474.5)

2903
Katalikų universitetui aukoms rinkti Vilka-

viškio vyskupijos komiteto 1932 m. rinkliavos 
apyskaita : (atspausdinta 1933-V-29) / Vilkaviškio 
vyskupijos komitetas. – [Vilkaviškis] : [Vilkaviš-
kio vyskupijos k-tas], [1933]. – [3] p. ; 33 cm.

C279.
364.044.64(474.5)

 378.4:272(474.5)
2904

Katalikų veikimo centro įstatai. „Lietuvių 
katalikų veikimo centro įstatai įregistruoti pas 
Kauno miesto ir apskrities viršininką 1919.XII.20 
[…] einant L. katalikų veikimo centro įstatų § 11 
nustatyta tvarka pakeičiami šiais įstatais …“. – 
[Kaunas] : [Katalikų veikimo centras], [1927]. – 
[4] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(062.13)
2905

Kaunas : tango (muz. S. Gailevičius, žodžiai 
V. fedotas-Sipavičius). Džacas ir meilė : fokstro-
tas : [dainų žodžiai]. – [Kaunas] : [s.n.], [1937]. – 
[2] p. : portr. ; 12 cm.

C160.
784(474.5)

2906
„Kaune […] 1931 metais spalių mėn. 2, 3 

ir 4 d. d. Lietuvos naminių paukščių ir smulkiųjų 
gyvulių augintojų draugija …“. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos naminių paukščių ir smulkiųjų gyvulių au-
gintojų d-ja], [1931] (Kaunas : f. Sokolovskienės 
ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 95 cm.

C4.
636:061(474.5)

2907
Kauniečiai! Atėjo Kauno miesto tarybos rin-

kimai. „Miesto taryba yra mažas Kauno miesto 
seimas, kuris per 3 metus turės tvarkyti ir rūpinti 
visus miesto reikalus …“ : [agituojama balsuoti už 
„Vienybės“ sąrašą Nr. 12] / „Vienybė“. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1924] (Kaunas : K. Narkevičiaus ir 
V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C2; C279.
324(474.5)

 352(474.5)

2908
Kauniečiai! Visi balsuokite už Lietuvių vie-

nybės sąrašą! № 9 : [priešrinkiminė agitacija]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1920] ([Kaunas] : sp. „M. So-
kolovskio“). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
324(474.5)

 342.849(474.5)
2909

Įrašas išimtas.

2910
Kauno apskrities savivaldybės 1939 m. biu-

džetas (išlaidos) / Kauno apskrities valdyba. – 
[Kaunas] : [Kauno a. v-ba], [1939]. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

336.12(474.5)
2911

Kauno apskrities viršininko įsakymas : [dėl 
demonstracijų ir susirinkimų organizavimo tvar-
kos]. – Kaunas : [s.n.], 1939, birž. 21 ([Kaunas] : 
sp. „Lanas“). – [1] p. ; 32 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2912
Kauno apskrities viršininko įsakymas 43 nr. : 

[dėl kiekvieno fižiškai pajėgaus seniūnijos gyven-
tojo šaukimo sargybinio pareigoms]. – Kaunas : 
[s.n.], 1936, bal. 28 (Kaune : sp. „Lanas“). – [1] p. ; 
38 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2913
Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 45 : 

[dėl kai kurių privalomųjų įsakymų paskelbimo 
negaliojančiais]. – Kaunas : [s.n.], 1937, saus. 29 
(Kaune : sp. „Lanas“). – [1] p. ; 32 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2914
Kauno apskrities viršininko įsakymas : [Nr. 53 

dėl viešosios tvarkos palaikymo]. – Kaunas : [s.n.], 
1939, birž. 21 ([Kaunas] : sp. „Lanas“). – [1] p. ; 
33 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2915
Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 54 : 

[dėl draudimo privačių prekybos ir pramonės įmo-
nių savininkams atleisti iš darbo darbuotojus be 
apygardos darbo inspektoriaus raštiško leidimo]. – 
Kaunas : [s.n.], 1939, rugs. 18 (Kaune : sp. „La-
nas“). – [1] p. ; 33 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)
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2916
Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 56 : 

[dėl draudimo teikti pagalbą dezertyrams]. – Kau-
nas : [s.n.], 1939, spal. 21 (Kaunas : sp. „Lanas“). – 
[1] p. ; 34 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2917
Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 57 : 

[dėl draudimo gyventojams bendrauti su internuo-
tais kariais be stovyklos komendanto leidimo]. – 
Kaunas : [s.n.], 1940, saus. 20 (Kaune : sp. „La-
nas“). – [1] p. ; 33 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2918
Kauno apskrities viršininko įsakymas Nr. 58 : 

[dėl draudimo privačių prekybos ir pramonės įmo-
nių savininkams atleisti iš darbo darbuotojus be 
apygardos darbo inspektoriaus raštiško leidimo]. – 
Kaunas : [s.n.], 1940, vas. 26 (Kaunas : sp. „La-
nas“). – [1] p. ; 33 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2919
Kauno apskrities viršininko privalomas įsa-

kymas Nr. 44 : [dėl šunų laikymo tvarkos]. – Kau-
nas : [s.n.], 1937, saus. 12 (Kaune : sp. „Lanas“). – 
[1] p. ; 28 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2920
Kauno apskrities viršininko privalomas įsa-

kymas Nr. 46 : [visuomenės tvarkai ir ramybei 
palaikyti]. – Kaunas : [s.n.], 1937, kovo 11 ([Kau-
nas] : sp. „Lanas“). – [1] p. ; 34 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2921
Kauno apskrities viršininko privalomas įsa-

kymas Nr. 47 : [dėl privalomųjų įsakymų Nr. 12 ir 
Nr. 18 paskelbimo negaliojančiais]. – [Kaunas] : 
[s.n.], 1937, geg. 4. – [1] p. ; 24 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2922
Kauno apskrities viršininko privalomas įsa-

kymas Nr. 48 : [dėl vėliavų iškėlimo tvarkos]. – 
Kaunas : [s.n.], 1937, geg. 20 (Kaune : sp. „La-
nas“). – [1] p. ; 34 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2923
Kauno apskrities viršininko privalomas įsa-

kymas Nr. 49 : [dėl švaros palaikymo]. – Kaunas : 

[s.n.], 1937, geg. 22 (Kaune : sp. „Lanas“). – 
[1] p. ; 34 cm.

C279.
351.77(474.5)(094.76)

2924
Kauno apskrities viršininko privalomas įsa-

kymas Nr. 50 : [dėl apsaugos priemonių nuo snu-
kio ir nagų ligos]. – Kaunas : [s.n.], 1938, spal. 17 
(Kaunas : sp. „Lanas“). – [1] p. ; 34 cm.

C279.
351.77(474.5)(094.76)

2925
Kauno apskrities viršininko privalomas įsa-

kymas Nr. 51 : [dėl apsaugos priemonių nuo snu-
kio ir nagų ligos]. – Kaunas : [s.n.], 1938, lapkr. 2 
(Kaune : sp. „Lanas“). – [1] p. ; 34 cm.

C279.
351.77(474.5)(094.76)

2926
Kauno apskrities viršininko privalomas įsa-

kymas Nr. 52 : [dėl apsaugos priemonių nuo snu-
kio ir nagų ligos]. – Kaunas : [s.n.], 1939, vas. 14 
(Kaunas : sp. „Lanas“). – [1] p. ; 33 cm.

C279.
351.77(474.5)(094.76)

2927
Kauno apskrities viršininko privalomas įsa-

kymas Nr. 55 : [dėl vidaus tvarkos taisyklių laiky-
mosi darbovietėse]. – Kaunas : [s.n.], 1939, spal. 
16 (Kaunas : sp. „Lanas“). – [1] p. ; 39 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2928
Kauno apskrities viršininko skelbimas : [dėl 

paskelbimo negaliojančiu privalomojo įsakymo 
Nr. 35 gyventojų registracijos reikalu]. – Kaunas : 
[s.n.], 1940, kovo 1 (Kaunas : sp. „Lanas“). – 
[1] p. ; 17 x 21 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)

2929
Kauno arkikatedros bazilikos Didžiosios sa-

vaitės religinės muzikos programa 1939 m.. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1939]. – [2] p. ; 19 cm.

C2.
783

78:061.7(474.5)
2930

„Kauno arkivyskupas ir metropolitas turi gar-
bės kviesti … š. m. … mėn. … d. … val. …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926–1940]. – [1] p. : 
vinj. ; 17 cm.

C2.
27-722.52(474.5)
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2931
Kauno autobusų stotis. Bufetas. Menu : [me-

niu blankas ir reklaminiai skelbimai]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1937–1940] ([Kaunas] : J. puodžiūno sp.). – 
[4] p. ; 22 cm.

C17.
659.1(474.5)

2932
Kauno darbininkių ir tarnaičių katalikių drau-

gijos, vardu „Dievo Motinos globa“ įstatai. – [Kau-
nas] : [Kauno darbininkių ir tarnaičių katalikių d-ja 
„Dievo Motinos globa“], [1920]. – [4] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78-055.2(474.5)(062.13)
2933

Kauno darbininkių ir tarnaičių katalikų [!] 
draugijos vardu „Dievo Motinos globa“ įstatai. – 
[Kaunas] : [Kauno darbininkių ir tarnaičių katali-
kių d-ja „Dievo Motinos globa“], [1925]. – [4] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78-055.2(474.5)(062.13)
2934

Kauno draugijos žydų vaikų kolonijoms 
steigti įstatai. – [Kaunas] : [s.n.], [1920]. – [4] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

37:061.2(474.5)(=411.16)(062.13)
2935

Kauno evang. liut. parapijos lietuvių choro 
koncerto 1938.IV.10 Kauno ev. liut. Šv. Trejybės 
parap. bažnyčioje programa. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1938] ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 
26 cm.

C2.
274.5-535

 78:061.7(474.5)
2936

„Kauno kanarkų augintojų draugijos „Kana-
ria“ trečioji kanarkų karvelių ir kitokių paukščių 
paroda įvyksta 1932 metų gruodžio mėn. 4, 5 ir 
6 d. d. …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [„Kanari-
ja“ giesmininkų ir dekoratyvinių paukščių augin-
tojų d-ja], [1932] (Kaunas : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 68 cm.

prieš tekstą: Ateitininkų rūmų salė ….
C4.

636.68(474.5)(064)
2937

Kauno karo komendanto įsakymas 9 Nr. : [dėl 
susirinkimų organizavimo tvarkos]. – Kaunas : 
[s.n.], 1930, saus. 29 ([Kaunas] : „Sp[indulio]“ 
b-vė). – [1] p. ; 31 cm.

C279.
351.75(474.5)(094.76)

2938
Kauno karo komendanto įsakymas Nr. 12. 

„Remdamasis Ypatingų valstybės apsaugos įstatų 
8 § 4 p. ir 9 § draudžiu be mano leidimo įvežti ir 
dėvėti užsieninių organizacijų uniformas arba žen-
klus …“. – Kaunas : [s.n.], 1933, kovo 30 ([Kau-
nas] : „Spindulio“ sp.). – [1] p. ; 16 x 22 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2939
Kauno komjaunimo organizacijos nariams! 

Drau gai ir draugės! „Jau virš metų praėjo nuo pasku-
tinio kimo kongreso …“ : [atsišaukimas] / L.K.J.S. 
C.K.. – [Kaunas] : [Lietuvos komunistinės jaunimo 
s-gos Centro k-tas], 1937, lapkritis. – 3 lap. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1; C17; C279.

329.78(474.5)
2940

Kauno konservatorijos klausytojų koncerto 
programa : 1938.XII.9. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1938] (Kaunas : M. Adomavičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

378.6:78(474.5)
78:061.7(474.5)

2941
Kauno konservatorijos prof. Vytauto Bace-

vičiaus fortepijono koncerto programa. – Biržai : 
[s.n.], 1938, lapkr. 5 ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 28 cm.

C1.
785.6:786.2

 78:061.7(474.5)
2942

Kauno LSDp darbininkų knygyno taisyklės. – 
[Kaunas] : [Kauno Lietuvos socialdemokratų parti-
jos darbininkų knygynas], [1929]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

655.424(474.5)(062.13)
 329.71(474.5)
2943

Kauno lenkų Rymo-katalikų labdaringos 
draugijos įstatai. – [Kaunas] : [Kauno lenkų Ro-
mos-katalikų labdaringa d-ja], [1919]. – [2] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(062.13)
2944

Kauno lenkų smulkaus kredito draugijos 
1933 m. sausio m. 1 dien. balansas. – [Kaunas] : 
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[Kauno lenkų smulkaus kredito d-ja], [1933]. – 
[4] p. ; 29 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C13.

336.773:061(474.5)
 657.3(474.5)
2945

Kauno m. burmistras skelbia šį Kauno m. 
savi[valdybės] privalomą įsakymą:  Nemuno ir Ne-
ries maudyklėms tvarkyt ir besimaudantiems ap-
saugot privalom[as įsakymas] Nr. 120. „1 §. Kauno 
miesto ribose Nemuno ir Neries upėse nuo birželio 
m. 1 d. iki rugsėjo 1 d. leidžiamą maudytis tik šio-
se vietose …“. – [Kaunas] : [s.n.], 1932, birž. 11 
([Kaunas] : K[auno] s[unkiųjų] d[arbų] k[alėjimo] 
sp.). – [1] p. ; 35 cm.

C101.
711.455(474.5)(094.76)

2946
Kauno m. ligonių kasos gydytojų suskirsty-

mas rajonais. – [Kaunas] : [s.n.], 1929, liep. 31 
(Kaunas : akcinė „Varpo“ b-vės sp.). – 3, [1] p. ; 
24 cm.

C2.
614.253.1/.2(474.5)

2947
Kauno medicinos draugijos 1935 m. lapkr. 

mėn. 22 d. posėdis. – [Kaunas] : [Kauno medici-
nos d-ja], [1935]. – [2] p..

C7.
61:061(474.5)(06)

2948
Kauno miesto apygardos rinkimų komisijos 

skelbimas Nr. 5 : [apie pakeitimus rinkimų sąra-
šuose]. – Kaunas : [s.n.], 1924, rugs. 5 (Kaunas : 
f. Sokolovskienės, G. Lano ir M. Jolko sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 60 x 68 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk. jidiš.
C13; C279.

324(474.5)
 352(474.5)
2949

Kauno miesto burmistro įsakymas Nr. 429. 
ponams: viceburmistrui, skyrių, dalių ir įmonių 
vedėjams ir tarnautojams. „pasitraukdamas iš 
Kauno miesto burmistro pareigų, šiuo tariu Tams-
toms atsisveikinimo žodį …“. – [Kaunas] : [s.n.], 
1933, gruod. 16. – 2 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352.31(474.5)
2950

Įrašas išimtas.

2951
Kauno miesto ir apskrities karo komendanto 

įsakymas Nr. 13 : [dėl draudimo skelbti ir spaus-
dinti tam tikras žinias]. – Kaunas : [s.n.], 1933, 
kovo 31 ([Kaunas] : „Spindulio“ sp.). – [1] p. ; 
33 cm.

C101.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2952
Kauno miesto ir apskrities karo komendanto 

įsakymas Nr. 14 : [dėl demonstracijų ir susirin-
kimų rengimo tvarkos]. – Kaunas : [s.n.], 1933, 
bal. 29 ([Kaunas] : „Spindulio“ b-vės sp.). – 
[1] p. ; 32 cm.

C279.
351.75(474.5)(094.76)

2953
Kauno miesto ir apskrities viršininko priva lo-

mas įsakymas. Sveikatos apsaugos reikalu. Nr. 22 : 
[sąrašas svaigiųjų alkoholinių gėrimų, gaminamų 
Lietuvoje, kurie kenksmingi sveikatai ir uždraus-
ti pardavinėti]. – Kaunas : [s.n.], 1923, lapkr. 27 
(Kaune : f. Sokolovskienės, G. Lano ir M. Jolko 
sp.). – [1] p. ; 35 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2954
Kauno miesto ir apskrities viršininko priva-

lomas isakymas [!] 26 Nr. : [antspaudų gamybos 
reikalu]. – Kaunas : [s.n.], 1924, spal. 4. – [1] p. ; 
17 x 18 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2955
Kauno miesto ir apskrities viršininko priva-

lomas įsakymas Nr. 39 : [dėl kiaulių ir galvijų ap-
saugos nuo kaspinuočio]. – Kaunas : [s.n.], 1930, 
vas. 14. – [1] p. ; 30 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2956
Kauno miesto ir apskrities viršininko priva-

lomas įsakymas Nr. 41. „Vadovaudamasis Laido-
jimo ir mirties priežasčių registracijos taisyklėmis 
(Vyr. Žin. 277 Nr.) ir pasirėmęs Milicijos įstatymo 
25, 26 ir 27 §§ skelbiu Vidaus reikalų ministerio 
patvirtintą šį privalomą įsakymą žmonių sveika-
tai patikrinti …“. – Kaunas : [s.n.], 1932, bal. 26 
(Kaunas : sp. „Typolit“). – [1] p. ; 31 cm.

C2; C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)
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2957
Kauno miesto ir apskrities viršininko priva-

lomas įsakymas 32 Nr. : [kovai su užkrečiamo-
mis ligomis]. – Kaunas : [s.n.], 1927, lapkr. 10. – 
[1] p. ; 42 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2958
Kauno miesto ir apskrities viršininko priva-

lomas įsakymas 34 Nr. : [dėl negyvų gimusių kū-
dikių laidojimo kapinėse]. – Kaunas : [s.n.], 1928, 
spal. 20 ([Kaunas] : „Spindulio“ b-vė). – [1] p. ; 
30 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2959
Kauno miesto ir apskrities viršininko priva-

lomas įsakymas 36 Nr. : [dėl atsargumo priemonių 
epizootiniam kiaulių susirgimui sustabdyti Kau-
no a. A. panemunės ir pakuonio valsčiuose]. – 
Kaunas : [s.n.], 1929, lapkr. 20 (Kaune : „Vil-
niaus“ sp.). – [1] p. ; 30 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2960
Kauno miesto ir apskrities viršininko priva-

lomas įsakymas 38 Nr. : [dėl apsaugos priemonių 
Kauno a. Lapių ir Jonavos valsčiuose kiaulių li-
gos plitimui sustabdyti]. – Kaunas : [s.n.], 1930, 
saus. 31 ([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – [1] p. ; 
31 cm.

C279.
351.74/.76(474.5)(094.76)

2961
Kauno miesto ir priemiesčių gyventojams. 

Įsakymas. „pastebėta, kad Lietuvos archyvų po-
pieros (visokie susirašynėjimai buvusių rusų val-
diškų įstaigų, įsakymai, aplinkraščiai ir t. t.) nežiu-
rint mano įsakymo dar vartojamams krautuvėse 
parduodamųjų daiktų vyniojimas …“ / [įsakoma 
sunešti minimus dokumentus iki 1920 m. sausio 
10 d. į Centrinį archyvą-knygyną]. – Kaunas : 
[s.n.], 1919, gruod. 22 (Kaune : sp. Š. Neuma-
no). – [1] p. ; 24 x 31 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C2.

351.75(474.5)(094)
 930.25(474.5)
2962

„Kauno miesto ir priemiesčių mirties atve-
juje „Savišalpos“ draugijos valdyba prašo Tams-
tos atvykti į draugijos narių visuotinąjį susirinki-
mą, kuris įvyks š. m. vasario mėn. 21 d. 12 val. 

(sek madienį) Rotušės salėje …“ : [kvietimas-
dienotvarkė] / valdyba. – [Kaunas] : [Kauno m. 
ir priemiesčių mirties atvejuje d-ja „Savišalpa“], 
[1926]. – [2] p. ; 20 cm.

C101.
368.032.1(474.5)(06)

2963
Kauno miesto ir priemiesčių mirties atveju-

je „Savišalpos“ draugijos valdybos pranešimas 
Nr. 53 : [apie pašalpą mirusios draugijos narės 
Elenos Simukaitienės šeimai] / valdyba. – [Kau-
nas] : [Kauno m. ir priemiesčių mirties atvejuje 
d-ja „Savišalpa“], 1931, gruod. 1 (Kaune : „Var-
po“ sp.). – [2] p. ; 21 cm.

p. [2] užrašas: pon. … g-vė Nr. ….
C101.

368.032.1(474.5)
2964

Kauno miesto ir priemiesčių mirties atveju-
je „Savišalpos“ draugijos valdybos pranešimas 
Nr. 54 : [apie pašalpą mirusios draugijos narės Zo-
fijos Čechanavičienės šeimai] / valdyba. – [Kau-
nas] : [Kauno m. ir priemiesčių mirties atvejuje 
d-ja „Savišalpa“ ], 1931, gruod. 25 (Kaune : „Var-
po“ sp.). – [1] p. ; 21 cm.

C101.
368.032.1(474.5)

2965
Kauno miesto Ligonių kasos … „pradėjus 

veikti Ligonių kasai, Kaune gyvenantieji medicinos 
felčeriai neteko darbo ir pragyvenimo šaltinio …“ : 
[reikalaujama, kad ligonių kasos nevaržytų medi-
cinos felčerių teisių dirbti]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
medicinos felčerių s-ga], 1929, gruod. 5. – 3 p. ; 
33 cm.

prieš antr.: Lietuvos medicinos felčerių sąjun-
gos valdyba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
364.32(474.5)

2966
Kauno miesto Ligonių kasos skelbimas 3 Nr. : 

[gydytojų sąrašas]. – Kaunas : [Kauno m. ligonių 
kasa], 1928, gruod. 28 (Kaune : „Raidės“ kopera-
tyvo sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C279.
614.253.1/.2(474.5)

2967
Kauno miesto Ligonių kasos tarybos rinkimų 

skel bimas nr. 3 : Darbdavių kandidatų sąrašai. – 
Kaunas : [Kauno m. ligonių kasa], 1932, saus. 16 
(Kaune : kooperatinė „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 39 cm.

C101.
614.2(474.5)
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2968
„Kauno miesto Ligonių kasos vadovybė 

turi garbės kviesti Tamstą į KMLK naujųjų rūmų 
šventinimą, kuris įvyks š. m. gegužės mėn. 27 d. 
13 val. (Mickevičiaus g-vė 2a)“ : [kvietimas] / 
KMLK vadovybė. – [Kaunas] : [Kauno m. ligonių 
kasa], [1938]. – [1] p. ; 12 x 18 cm.

prieš antr.: Didž. Gerb. ...
C102.

614.2(474.5)
 394.481(474.5)
2969

Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos 
skaitykla […] 1926 m. leidinių spaudos paroda : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [Kauno m. savivaldybės 
Vinco Kudirkos skaitykla], [1927] (Kaunas : „Var-
po“ b-vės sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C4.
002.2(474.5)(064)

 655.4/.5(474.5)(064)
2970

Kauno miesto sodo pirmosios Kauno virėjų 
ir restauranų tarnautojų bendrovės įstatai. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1919]. – [4] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

64.024:061.2(474.5)(062.13)
2971

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato Antano Bičkausko duo-
menys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 352(474.5)
2972

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato Jono Simonavičiaus 
duomenys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C17.
324(474.5)

 352(474.5)
2973

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato Judelio Altfeldo duo-
menys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
2974

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuoja-
moji kortelė : [kandidato Judos-Mordchelio Goldbla-
to duomenys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

2975
Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-

jamoji kortelė : [kandidato Juozo Aido duome-
nys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 352(474.5)
2976

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato Juozo Arlausko duome-
nys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 352(474.5)
2977

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato Jurgio Aleknos duome-
nys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 8 cm.

C1.
324(474.5)

 352(474.5)
2978

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato Maušos Braunso duo-
menys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
2979

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuoja-
moji kortelė : [kandidato Mejerio Gurevičiaus duo-
menys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
2980

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato prano Stanaičio duome-
nys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 352(474.5)
2981

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato Stasio Grajausko duo-
menys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 352(474.5)
2982

Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato Stepono Nasvyčio duo-
menys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C17.
324(474.5)

 352(474.5)
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2983
Kauno miesto tarybos nariams rinkti balsuo-

jamoji kortelė : [kandidato Vytauto Budrio duo-
menys]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 x 
11 cm.

C17.
324(474.5)

 352(474.5)
2984

Kauno miesto Tarybos posėdžio 1928 m. spa-
lių mėn. 11 dienos nutarimai. – [Kaunas] : [Kau-
no m. Taryba], [1928]. – [1] p. ; 15 x 21 cm.

prieš antr.: Ištrauka. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352.2(474.5)(094)
2985

Kauno miesto Tarybos posėdžio 1928 mt. 
spalių mėn. 25 dienos nutarimai. – [Kaunas] : 
[Kauno m. Taryba], [1928]. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352.2(474.5)(094)
2986

Kauno miesto Tarybos posėdžio 1927 metų 
vasario mėnesio 9 dienos nutarimai. – [Kaunas] : 
[Kauno m. Taryba], [1927]. – [1] p. ; 18 x 21 cm.

prieš antr.: Ištrauka. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352.2(474.5)(094)
2987

Kauno miesto Tarybos posėdžio 1927 mt. 
birželio mėnesio 14 dienos nutarimai. – [Kau-
nas] : [Kauno m. Taryba], [1927]. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Ištrauka. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352.2(474.5)(094)
2988

Kauno miesto Tarybos privalomas nutarimas 
Nr. 11 : [dėl nekilnojamojo turto įkainavimo mo-
kesčio] / Kauno miesto taryba. – [Kaunas] : [Kau-
no m. Taryba], 1919, rugs. 28 ([Kaunas] : sp. Br. 
Gur vičių). – [1] p..

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., jidiš.
C276.

332(474.5)(094.76)
2989

„Kauno miesto teatre 5 kartą ketvirtadienį, 
gruodžio m. 8 d. eina penkta kartą „potašas ir per-
lamutras“ 3 veiksmų Glass’o ir Kleino komedi-
ja …“ : [skelbimas] / L. dramos vaidyklos direkci-
ja. – [Kaunas] : [Lietuvių meno kūrėjų d-jos Operos 
ir dramos vaidykla], [1921] (Kaunas : A. Bako 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 63 cm. – (Lietuvių meno kūrėjų 
draugija. Operos ir dramos vaidykla).

C4.
792.2(474.5)(049.1)

2990
„Kauno miesto teatre 5 kartą sekmadienį, 

gruo džio m. 11 d. eina opera „Rigoleto“ …“ : [skel-
bimas] / vaidyklų administracija. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių meno kūrėjų d-jos Operos ir dramos vaidy-
kla], [1921] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. : vinj. ; 
63 cm. – (Lietuvių meno kūrėjų draugijos Operos ir 
dramos vaidykla).

C4.
792.54(474.5)(049.1)

 782.1(45)(049.1)
2991

„Kauno miesto teatre, sekmadienį, gruodžio 
mėn. 18 d. dienos metu eina „Keistutis“ A. As-
nyk’o 5 veiksmų tragedija …“ : [skelbimas] / 
L. dramos vaidyklos direkcija. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių meno kūrėjų d-jos Operos ir dramos vai-
dykla], [1921] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 63 cm. – (Lietuvių meno kūrėjų draugija. 
Operos ir dramos vaidykla).

C4.
792.2(474.5)(049.1)

2992
„Kauno miesto teatre sekmadienį, kovo m. 

26 d. dienos metu vaikam spektaklis eina 2 kar-
ta eina „Žydrasis princas“ Chasinto Benevento 
5 veiksmų pasaka …“ : [skelbimas] / Liet. dramos 
vaidyklos direkcija. – [Kaunas] : [Lietuvių meno 
kūrėjų d-jos Operos ir dramos vaidykla], [1921] 
(Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. : vinj. ; 80 cm. – 
(Lietuvių meno kūrėjų draugija. Operos ir dramos 
vaidykla).

C4.
792.2(474.5)(049.1)

2993
„Kauno miesto teatro sujungtų žydų trupių 

dalyvaujant atsižymėjusiems artistams penkta-
dieny, gruodžio 8 d. bus statoma „Našlaitė Asia“, 
4 dalių Jokubo Gordino drama …“ : [skelbi-
mas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio 
ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 64 x 96 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas liet., 
jidiš.

C279.
792.2(474.5)(=411.16)(049.1)

2994
„Kauno miesto teatro sujungtų žydų trupių 

dalyvaujant atsižymėjusiems artistams penktadie-
ny, sausio 5 d. artisto f. Buršteino benefisas …“ : 
[skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922]. – [1] p. : 
portr. ; 64 x 96 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas 
liet., jidiš.

C279.
792.2(474.5)(=411.16)(049.1)
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2995
„Kauno miesto teatro sujungtų žydų trupių 

dalyvaujant atsižymėjusiems artistams publikai 
pageidaujant bus dar keliolika gastrolių …“ : 
[skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : 
Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 64 x 96 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas 
liet., jidiš.

C279.
792.2(474.5)(=411.16)(049.1)

2996
„Kauno miesto teatro sujungtų žydų trupių 

dalyvaujant atsižymėjusiems artistams šiandien, 
šeštadieny sausio 13 d. statoma 4ių aktų drama 
„Dvi kartos“ …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. ; 32 x 94 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas 
liet., jidiš.

C279.
792.2(474.5)(=411.16)(049.1)

2997
„Kauno miesto teatro sujungtų žydų trupių 

dalyvaujant atsižymėjusiems artistams trečiadienį 
lapkričio 22 d. publikai pageidaujant bus vaidi-
nama Jokubo Gordino 4-ių aktų piesa „Laukinis 
žmogus“ …“. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Siau-
liai : Savičio ir Sumkauskio sp.). – [1] p. ; 64 x 
96 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas liet., 
jidiš.

C279.
792.2(474.5)(=411.16)(049.1)

2998
„Kauno miesto teatro sujungtų žydų trupių 

dalyvaujant atsižymėjusiems artistams trečiadie-
ny lapkričio 29 d. bus statoma pirmą kartą Šiau-
liuose I. Gordino drama, 4-ose aktuose „Skerdy-
kla“ …“. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : 
Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 95 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas 
liet., jidiš.

C279.
792.2(474.5)(=411.16)(049.1)

2999
Kauno naujienos extra-leidinys. „Atsistaty-

di na Klaipėdos gubernatorius p. Budrys …“ : 
[apie Lietuvos ir užsienio naujienas]. – [Kaunas] : 
[„Kauno naujienų“ red.], 1925, lapkr. 2 (Kaune : 
„Raidės“ sp.). – [2] p. ; 24 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)

3000
Kauno naujojo žydų teatro artistų gastrolės : 

[1929 m. gegužės mėn. 22–23 d. repertuaras pane-
vėžyje]. – [panevėžys] : [s.n.], [1929] (panevėžy : 
N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

prieš antr.: Kino-teatras „Sirena“. – Gretut. 
antr. ir tekstas liet., jidiš.

C101.
792.2(474.5)(=411.16)

3001
Kauno piliečiai! „Visas mūsų visuomenės rū-

pesnis vaikų globos reikalu  tai vien steigimas kiek 
galima didesnio mokyklų skaičiaus …“ : [piniginė-
mis lėšomis ir patarimais prašoma paremti vaikų 
aikštelių įrengimą] / „Vaikų aikštelių ratelis“ prie 
Šaulių sąjungos. – [Kaunas] : [„Vaikų aikštelių rate-
lis“ prie Šaulių s-gos], [1923] (Kaune : sp. f. Soko-
lovskienė, G. Lanas ir M. Jolkas). – [1] p. ; 24 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 364.4(474.5)
3002

Kauno I apygardos gimnazijų pirmenybių fi-
nalinės dienos programa : 1938 m. gegužės mėn. 
22 d. / pirmenybių komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1938]. – [1] p. ; 24 cm.

C2.
796.09(474.5)

 373.5(474.5)
3003

Kauno profesinės sąjungos „Adata“ įstatai. – 
[Kau nas] : [darbininkų s-ga „Adata“], [1921]. – 
[4] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

331.105.44(474.5)(062.13)
3004

Kauno redybos karo komisariato isakymas 
№ 21. „Visi senojo ir naujojo panevéżio ir Nikola-
jevo vyrai nuo 18 iki 40 metų amźiaus, turi butinai 
atvykti ne vėliaus 20 d. gegužės karo dalykų ko-
misariatan […] kad uźsirašius del visuotino mo-
kinimo ginklais vartoti …“. – panevéźys : [s.n.], 
1919, geg. 15. – [1] p. ; 26 cm.

C2.
355.211.1(474.5)(094.76)

3005
„Kauno Rotary klubo pirmininkas nuošir-

džiai sveikina ir siunčia geriausių linkėjimų Naujų 
Metų proga“ : [sveikinimas]. – [Kaunas] : [Kauno 
Rotary klubas], [1934–1939]. – [1] p. ; 8 x 10 cm.

C1.
793.2(474.5)(089.7)
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3006
„Kauno Rotary klubo pirmininkas šiuo pra-

neša, kad sekantis rotarėnų bendras pobūvis 
bus … d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Kauno 
Ro tary klubas], [1939]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

prieš tekstą: Kauno Rotary klubas.
C1.

364.044.064(474.5)
 394.4(474.5)
3007

Kauno Šv. Kazimiero seserų gimnazijos va-
karo-koncerto programa, 1934.II.3–4 d. d.. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1934]. – [3] p. ; 24 cm.

Ranka pieštas viršelis su užrašu: programa.
C1.

371.8(474.5)
3008

„Kauno Šv. Kazimiero seserų kongr. Mer-
gaičių gimnazijos direktorius maloniai kviečia 
Tamstą atvykti gimnazijon 19… met. … mėn. … 
d. … val.“ : [kvietimas] / gimnazijos direktorius. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

C1.
373.5(474.5)

3009
„Kauno Šv. Kazimiero seserų kongregacijos 

Merg. gimnazijos tėvų komitetas kviečia Tams-
tą atsilankyti į koncertą balių, kuris įvyks š. m. 
lapkričio 14 d. …“ : [kvietimas] / tėvų komite-
tas. – [Kaunas] : [s.n.], [1930–1939]. – [1] p. ; 10 x 
12 cm.

C1.
371.8(474.5)

3010
„Kauno Šv. Kazimiero seserų kongregaci-

jos Mergaičių gimnazija ir tėvų komitetas kvie-
čia Tamstą atsilankyti į koncertą-spektaklį, kuris 
įvyks š. m. vasario 11 d. 20 val. Karininkų ramo-
vėje  …“ : [kvietimas] / rengimo komisija. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1920–1940]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
371.8(474.5)

3011
Kauno vartotojų b-vės „parama“ 1925 m. ba-

lansas. – [Kaunas] : [Kauno vartotojų b-vė „para-
ma“], [1926]. – [4] p. ; 29 cm.

C13.
334.73(474.5)(047.1)

3012
Kauno v-jų b-vė „parama“ : 1926 m. sąmata / 

Kauno vartotojų b-vės „parama“ valdyba. – [Kau-
nas] : [Kauno vartotojų b-vė „parama“], [1926]. – 
[2] p. ; 34 cm.

C13.
334.73(474.5)(047.1)

3013
Kauno žydų ligoninės „Bikur-Cholim“ drau-

gijos įstatai. – [Kaunas] : [Kauno žydų ligoninės 
„Bikur-Cholim“ d-ja], [1929]. – 3 p..

Dalis teksto jidiš.
C276.

616-08:061.2(474.5)(062.13)
3014

Kazyru lošimas ir šokiai. „Rengia Lietuviu 
laisvės svetaines b-vė penktadieni birželio 29 d. 
1934 Lietuviu laisves svetaineje […] Elizabeth, 
N.J. …“ : [skelbimas]. – [Elizabetas (N. Džer.)] : 
[Lietuvių laisvės svetainės b-vė], [1934]. – [1] p. ; 
23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

325.2(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
3015

Kazyru lošimas ir šokiaj. „Rengia Lietuviu 
laisvės svetajnes ben-vė. Įvyks ketvirtadienije bir-
želio 22 d. 1933 m. Lietuviu laisves svetajnei […] 
Elizabeth, N.J. …“ : [skelbimas] / … komitetas. – 
[Elizabetas (N. Džer.)] : [Lietuvių laisvės svetai-
nės b-vė], [1933]. – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

325.2(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
3016

Kazys Jurgį susitikęs klausia, Jurgi, kur mudu 
važiuosim 16 d. balandžio? Jurgis sako, niekur tą 
vakarą negalim važiuoti, nes tu žinai kad tą vaka-
rą yra dviejų draugijų balius su skrejojančia pašta 
Šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio draugijų. „Įvyks suba-
toj balandžio (April) 16-tą, 1932 Lietuvių laisvės 
 b-vės svetainėje […] Elizabeth, N.J. …“ : [skelbi-
mas] / … komit.. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [s.n.], 
[1932]. – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

27-78(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
3017

Keistučio skolinimo ir budavojimo draugija 
No. 1. 38-ta metinė atskaita, baigiant metus liepos 
31-mą, 1934. – [Čikaga (Il.)] : [Keistučio skoli-
nimo ir budavojimo d-ja Nr. 1], [1934]. – [1] p. ; 
35 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

336.7(73)(=172)
3018

„Keistutis“ Goodman teatre […] nedelioj, 
12 vasario-feb., 1928 „Keistutis“ – istoriška 5 



285

veiksmų tragedija …“ : [skelbimas]. – [Čikaga 
(Il.)] : [Vaičkaus dramos teatras], [1928]. – [1] p. : 
 iliustr. ; 23 cm.

C17; C279.
792.2(73)(=172)(049.1)

3019
Keletas faktų apie sifilį: nenumesk skaityk tan-

kiai su atida. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [1] p. ; 
40 cm.

prieš antr.: Lithuanian-Syphilis.
C2.

616.972
3020

„Keliauju į pasaulį pažinti kitų tautų gyveni-
mą ir kultūrą …“ : [raginama mokytis esperanto 
kalbos] / Andrius Borkauskas, tarptautinės espe-
ranto sąjungos atstovas ir „Heroldo de Esperan-
to“ specialus korespondentas Lietuvoje. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

prieš tekstą: Lietuva. „Vilnius mumiem – ryto 
saulė …“ / Liūdas Gira. – Dalis teksto esperanto k..

C1.
811.922

3021
Kelionė Šiluvon. „Ir šiais metais iš panevėžio 

ruošiama didelė bendra maldininkų kelionė Šilu-
von …“ : [skelbimas] / komitetas. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1927–1940] (panevėžys : M. Koto sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 24 cm.

C101.
27-57(474.5)(049.1)

3022
Kelionėje iš Klaipėdos į Kauną. „Žydų trupė 

Kauno teatre įrengs šeštadieny, spalio 21 d. tiktai 
1 vakarą …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] 
(Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : 
portr. ; 70 x 100 cm.

prieš antr.: „fantazija“. – Gretut. antr. ir teks-
tas liet., jidiš.

C279.
792.2(474.5)(=411.16)(049.1)

3023
„Kelmėje Raseinių g-vė 1 Nr. [...] (priešais 

paštą) Aloizo Cibarausko naujai įsteigta laikro-
džių, aukso, sidabro, gintaro, radio aparatų, patefo-
nų, muzikos instrumentų ir elektros reikmenų par-
duotuvė …“ : [reklama]. – [Kelmė, Raseinių a.] : 
[s.n.], [1928–1932] (Kaune : kooperatinė „Raidės“ 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
658.8(474.5)(085.8)

3024
Keturi abonentiniai populiarūs simfoniniai 

koncertai : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] 

(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 75 x 111 cm.

prieš antr.: 1931–1932 m. I pusm. Konserva-
torijos salė.

C101.
785.11

78:061.7(474.5)
3025

XIV-to Valstybės teatro (simfoninio) koncer-
to programa : 1937-II-22. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1937]. – [4] p. : vinj. ; 25 cm. – (Valsty-
bės teatras. 1936–1937 m. sezonas).

C160.
785.11

 78:061.7(474.5)
3026

„Keturių tautų išvažiavimas nedelioje, 24 d. 
rugpjučio-August 1919 Highland public park, 
(prie Brooklyno rezervų prudų) Cypress Hilss 
[…] Šį išvažiavimą rengia Didžiojo Naujorko, 
Elizabetho ir Newarko lietuviai. prie lietuvių 
prisideda taipgi latviai, estai ir ukrainiečiai …“ : 
[skelbimas] / … komitetas. – [Niujorkas] : [s.n.], 
[1919]. – [1] p. ; 24 cm.

C3.
325.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
3027

„Ketvirtadieny birželio 3 d. 1920 „Gegužio 
šventė“ p. Gori 1 v. drama […] „Vyresnysai an-
gliakasis“ M. Gerbidon 1 v. drama …“ : [skelbi-
mas]. – [Marijampolė] : [Liaudies teatras], [1920] 
(Mariampolė : „Dirvos“ b-vės sp.). – [1] p. : vinj. ; 
48 cm. – (Liaudies teatras).

prieš tekstą: Realės gimnazijos salė.
C4.

792.2(474.5)(049.1)
3028

„Ketvirtadieny – 29/V 1924 m. „Carmen“ 4 
veiksmų opera, muzika J. Bizet’o …“. – [Klaipė-
da] : [Valstybės opera], [1924] (Memel : plakat-
druckerei „Rytas“ A.-G.). – [1] p. ; 63 cm.

prieš tekstą: Valstybės opera Klaipėdoje. – 
Gretut. tekstas liet., vok..

C2.
792.54(474.5)

 782.1(44)
3029

„Ketvirtadienį 20 kovo m. paskutinis vaidi-
nimas. Bus statoma „Tevje pienininkas“ Solomo 
Aleichemo 4 v. tragikomedija …“ : [skelbimas]. – 
[Kaunas] : [Kauno naujas žydų teatras], [1930] 
(panevėžyje : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kauno naujas žydų teatras. Di-
rekcija. – Gretut. tekstas liet., jidiš.

C101.
792.2(474.5)(=411.16)(049.1)
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3030
„Ketvirtadieny, gegužės 29 dieną (Šeštinės) 

„Aido“ d-ja ir sporto sąjunga „Sveikata“ bendrai 
rengia Jasnogurkoje – sporto aikštėje gegužinę …“ : 
[skelbimas] / „Aido“ ir „Sveikatos“ v-bos. – [pa-
nevėžys] : [meno ir kultūros d-ja „Aidas“] : [spor-
to s-ga „Sveikata“], [1924–1929] (panevėžys : 
M. Koto sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C160.
394.4(474.5)(049.1)

3031
„Ketvirtadienį, gruodžio 21 d. š. m. bus didelis 

simfoninis koncertas. Diriguoja buv. princo A.p. Ol-
denburskio rumų dirigentas G.Z. Ichilčikas …“ : 
[skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : 
Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 100 cm.

prieš tekstą: fantazija. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
785.11

 78:061.7(474.5)
3032

„Ketvirtadienį, gruodžio mėn. 20 d. 19 val. 
30 min. Miesto teatre antrą kartą J. Babravičiui 
iš Valstybės op. dalyvaujant „La Traviata“ J. Ver-
di 3 v. 4 pav. opera, režisierius St. Dautartas …“ : 
[skelbimas]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1934] (Klaipėdo-
je : spaudė akc. „Ryto“ b-vė). – [1] p. ; 48 x 64 cm.

prieš tekstą: Be abonemento. – Gretut. tekstas 
liet., vok..

C2.
792.54(474.5)(049.1)

3033
Ketvirtadienį, gruodžio mėn. 4 d. premjera 

„Sudrumsta ramybė“ : petro Vaičiūno 3 veiksmų 
drama : programa. – [Kaunas] : [Valstybinis dra-
mos teatras], [1924] (Kaune : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [3] p. : iliustr. ; 24 cm. – (Valstybi-
nis dramos teatras).

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Valstybinis dramos teatras. prog rama.

C160.
792.2(474.5)

3034
Ketvirtadienį, kovo 26 d. 1925 m. premjera 

„Žiemos pasaka“ : V veiksmų 12 pav. V. Šekspyro 
drama : [programa] / Valstybinis dramos teatras. – 
[Kaunas] : [Valstybinis dramos teatras], [1925] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [4] p. : 
vinj. ; 24 cm.

C160.
792.2(474.5)

3035
Ketvirtadienį, kovo mėn. 19 d. 1925 m. žino-

mo pasaulinio tenoro Juozo Babravičiaus koncer-

tas : programa. – [Kaunas] : [s.n.], [1925] (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 25 cm.

prieš. antr.: Baltosios gulbės salė.
C160.

782.1
 78:061.7(474.5)
3036

Ketvirtadieny, 16 vasario įvyksta 10 metų Lie-
tuvos nepriklausomybes minejimas. „Lietuva šį met 
mini 10 metų nepriklausomybės sukaktuves …“ : 
[skelbimas]. – [JAV] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
394.46(73)(=172)

 323.215(474.5)
3037

„Ketvirtadienį 1919 m. sausio 30 d. Kauno 
šaulių pulkas rengia mitingą-spektaklį. I. Kalbes: 
Mickevičius-Kapsukas, Rasikas ir kiti. II. Skrajoja-
mojo J. Vaičkaus teatro trupa vaidins: 1. „Gaila ūsų“ 
komedija 1 veiksmo, 2. „Alkani žmonės“ K. Jasiu-
kaičio 4-riu veiksmu drama …“ : [skelbimas] / ren-
gėjai. – [Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-gos Kauno pul-
kas], [1919]. – [1] p. ; 56 x 73 cm. – (Miesto teat ras).

Gretut. tekstas rus., liet..
C101.

356.161:061(474.5)(049.1)
 792.2(474.5)
3038

Ketvirtadienį, 1925 m. balandžio 30. d. „Ledi 
Uindermer vėduoklė“ Oskaro Uaildo 4 veiksmų 
pjesė, režiseris K. Glinskis : programas. – [Klaipė-
da] : [s.n.], [1925] (Klaipėda : „Ryto“ bendrovės 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės drama 
Klaipėdoje).

C2.
792.2(474.5)

3039
„Ketvirtadieny, 11 birželio „Aido“ draugija 

rengia Jasnogurkos parke gegužinę …“ : [skel-
bimas] / „Aido“ valdyba. – [panevėžys] : [meno 
ir kultūros d-ja „Aidas“], [1925] (panevėžyje : 
N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 49 x 64 cm.

C17.
394.4(474.5)(049.1)

3040
IV simfonijos koncertas 2/VIII 1922 m. Karo 

muzėjuje sąryšy su Konstitucijos priėmimo iškil-
mėmis : [programa]. – [Kaunas] : [s.n.], [1922]. – 
[1] p. : iliustr. ; 20 cm.

C2.
785.11

 78:061.7(474.5)
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3041
„Ketvirtasis sv. Juozapo parapijos Scran-

ton, pa. ekskurszinas in Moosic Lake utarninke 
July 9, 1918 m. …“ : [skelbimas] / … Sv. Juozapo 
par. komitetas. – [Skrantonas (pen.)] : [Šv. Juoza-
po parapija], [1918]. – [1] p. ; 22 cm.

Dalis teksto angl..
C1.

379.8(73)(=172)(049.1)
3042

Ketvirtoji Lietuvos socialistų-liaudininkų par-
tijos konferencija. „Grįžimas Lietuvon ne už ma-
rių …“ : [kvietimas į konferenciją] / L.S. - L.p. tarybos 
biuras. – [Rusija] : [Lietuvos socialistų liau dininkų 
partija], [1918]. – [1] p. ; 23 cm.

C2.
329(470)(06)

3043
Ketvirtojo lietuvių katalikų kongreso 1924 m. 

posedžių tvarka (reguliaminas). – [Kaunas] : [s.n.], 
[1924] (Kaune : f. Soklovskienės [!], G. Lano ir 
M. Jolko sp.). – [1] p. ; 33 cm.

C2.
272(474.5)(06)

3044
IV apygardos rinkimų komisijos pirminin-

kui. „Kauno miesto valdyba, nurodydama į tai, kad 
dalinanat [!] rinkikams korteles įst. § 28 numaty-
tos tankiai nesti randami namieje rinkikai …“ : 
[dėl teisės balsuoti neturint rinkėjo pažymėjimo 
rinkimuose į II Lietuvos Seimą]. – Telšiai : [s.n.], 
1923, geg. 2. – [1] p. ; 24 cm.

prieš antr.: Nuorašas.
C17.

324(474.5)
 342.533(474.5)
3045

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 1 : bežemių, mažažemių ir vidutinių ūki-
ninkų sąjungos „Dalgis“ : [rinkimų į II Lietuvos 
Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] 
(Telšiai : A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3046

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 15 : „Žemdirbių-pažangos bloko“ : [rin-
kimų į II Lietuvos Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 
31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)

3047
IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-

raśas Nr. 16 : proletarų proto darbo : [rinkimų į II 
Lietuvos Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1923] (Telšiai : A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 32 x 
23 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3048

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 2 : socialdemokratų partijos : [rinkimų 
į II Lietuvos Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slonimskio sp.). – 
[1] p. ; 31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3049

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 3 : Lietuvių krikščionių demokratų parti-
jos, Katalikių moterų, pavasarininkų ir Blaivybės 
draugijų : [rinkimų II Lietuvos Seimą kandidatų 
sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slo-
nimskio sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3050

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
rašas Nr. 4 : Darbininkų bežemių, mažažemių ir 
naujakurių (Darbo federacijos) : [rinkimų į II Lie-
tuvos Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1923]. – [1] p. ; 15 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3051

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 4 : darbininkų bežemių, mažažemių ir nau-
jakurių (Darbo federacijos) : [rinkimų į II Lietuvos 
Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] 
(Telšiai : A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3052

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 5 : „ūkininkų sąjungos“ : [rinkimų į II 
Lietuvos Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1923] (Telšiai : A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 
31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
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3053
IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-

raśas Nr. 6 : „Lietuvių ūkininkų sąrašo“ : [rinkimų 
į II Lietuvos Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slonimskio sp.). – 
[1] p. ; 31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3054

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 7 : evangelikų : [rinkimų į II Lietuvos 
Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] 
(Telšiai : A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3055

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 8 : „Centralinio lenkų į Seimą rinkimų 
komiteto“ : [rinkimų į II Lietuvos Seimą kandida-
tų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slo-
nimskio sp.). – [1] p. ; 31 cm.

Dalis teksto lenk..
C17.

324(474.5)
 342.845(474.5)
3056

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų 
sąraśas Nr. 9 : „Darbininkų ir vargingųjų valstie-
čių“ : [rinkimų į II Lietuvos Seimą kandidatų sąra-
šas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slonims-
kio sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3057

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 10 : Lietuvos valstiečių-liaudininkų są-
jungos : [rinkimų į II Lietuvos Seimą kandidatų 
sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slo-
nimskio sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3058

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 11 : mažažemių, nuomininkų, kumiečių 
ir ordinarnikų : [rinkimų į II Lietuvos Seimą kan-
didatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] (Telšiai : 
A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)

3059
IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-

raśas Nr. 12 : „Bežemių ir mažažemių“ : [rinkimų 
į II Lietuvos Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slonimskio sp.). – 
[1] p. ; 31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3060

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų 
sąraśas Nr. 13 : suvienytųjų mažumų (žydų, rusų 
ir valstiečių baltagudžių) : [rinkimų į II Lietuvos 
Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] 
(Telšiai : A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3061

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų 
sąrašas Nr. 14 : bepartyvės „Lietuvos atgimimo“ 
draugijos : [rinkimų į II Lietuvos Seimą kandidatų 
sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 15 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3062

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų 
sąraśas Nr. 14 : bepartyvės „Lietuvos atgimimo“ 
draugijos : [rinkimų į II Lietuvos Seimą kandidatų 
sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slo-
nimskio sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3063

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 17 : rusų-baltgudžių : [rinkimų į II Lie-
tuvos Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1923] (Telšiai : A. Slonimskio sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
3064

IV apygardos rinkimų Seiman kandidatų są-
raśas Nr. 18 : Mažeikių ir Kretingos bepartivių sa-
vivaldybininkų sąjungos „Savyvalda“ : [rinkimų 
į II Lietuvos Seimą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1923] (Telšiai : A. Slonimskio sp.). – 
[1] p. ; 32 cm.

C17.
324(474.5)

 342.845(474.5)
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3065
Kybartų miesto darbininkai ir tarnautojai! 

Rinkdami į savivaldybę balsuokite už socialde-
mokratų sąrašą Nr. 1. „Nebalsuokit už Darbo fe-
daracinį – laidokinį sąrašą Nr. 2 …“ / Lietuvos so-
cialdemokratų partijos Kybartų m. organizacijos 
komitetas. – Kybartai [Vilkaviškio a.] : [Lietuvos 
socialdemokratų partijos Kybartų m. org.], 1924, 
rugs. 12 ([Kaunas] : „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Lietuvos socialdemokratų partija. – 
Šūkiai: Visų šalių proletarai, vienykitės! Darbinin-
kai, organizuokitės į profesines sąjungas! Visi, kam 
rūpi teisinga tvarka, rašykitės į Socialdemokratų 
partiją!.

C279.
324(474.5)

 352(474.5)
3066

„Kilnojamas kino teatras „Marsas“ 193… m. 
… mėn. … d. mieste … kaime … bus rodma [!] 
įdomi ir jaudinanti filma … v. drama …“ : [rekla-
ma] / kino savininkas p. Karvažinskas. – [Biržai] : 
[s.n.], [1935] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. : vinj. ; 
32 cm.

C279.
791.43-2

3067
Kinematografų akcinė bendrovė „Spindu-

lys“. „Dviejų šimtų auksinų № … akcija …“ / 
valdybos nariai. – [Kaunas] : [kinematografų akc. 
b-vė „Spindulys“], [1918–1921]. – [2] p. : vinj. ; 
22 cm.

Spaud. taip pat: „Spindulio“ bendrovės įstatų 
ištrauka, p. [2].

C1.
778.5(474.5)

3068
Kino fantazija spalių 25 ir 26 d. „Rainio dan-

tis“, užimanti kriminalinė drama 7 dalyse : [kino 
filmo reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiau-
liai : Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 94 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2
3069

Kino Lyra. Mūsų devizas geriausieji paveiks-
lai. Vykusi muzikos improvizacija […] „Gruodžio 
14, 15, 16 ir 17 „Erškečių kelias“ …“ : [kino filmo 
reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Sa-
vičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2
3070

„Kino palas lapkričio 2, 3, 4 ir 5 tragiška 
psichologinė drama 6-se dideliuose aktuose Nuo 

šunkelio į puikius salonus …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Siauliai : Savičio 
ir Sumkauskio sp.). – [1] p. ; 100 cm.

Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2
3071

Kino-radio „pasaulis“ salėje š. m. kovo 28 d. 
sekmadienį panevėžio pirmasis „Kultūros“ būrelis 
rengia darbininkams paskaitą : [skelbimas]. – [pa-
nevėžys] : [„Kultūros“ būrelis], [1926] (panevė-
žys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C4.
374.7(474.5)(049.1)

3072
„Kino-rekord (buvusis liaudies namas) šešta-

dienyje birželio 14 d. ir sekmadienyje birželio 15 
dieną 1919 m. pervažiuojant įvyks tiktai dvi gas-
troli zymaus rusų jumoristo-autoriaus zmonių my-
limo Mikolo Bravin’o, pirmosios rusų kupletystės 
Verutės Bravinienės …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1919] (Libau : Buchdruckerei J. Kostolja-
netz). – [1] p. ; 56 x 72 cm.

prieš tekstą: Šiauliai. – Gretut. tekstas liet., 
rus., vok..

C13.
792.7(470)(049.1)

3073
Kino-teatras „Sirena“. Nuo spalių mėn. 13 d. 

naujas dainuojantis ton-filmas […] „Dvi širdys“ 
trijų ketvirčių takto ritme … Kino-teatras „pasau-
lis“. Tiktai 3 dienos: spalių mėn. 13, 14 ir 15 d. 
[…] „Sovkino“ 1926 m. gamybos „Caras Jonas 
Ziaurusis“ … : [kino filmų reklama]. – [panevė-
žys] : [s.n.], [1927] (panevėžy : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. ; 64 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C101.

791.43-2(430)
 791.43-2(470)
3074

Kitežas : Rimskio-Korsakovo 4 v. 6 pav. ope-
ra, į lietuvių kalbą išvertė K. Binkis, dirigentas 
M. Šteimanas, pastatymas p. Olekos, dailininkas 
K. Karovinas, chormeisteris J. Štarka, baletmeis-
teris A. fedorova : 1936-XII-22 : Kipro petrausko 
25 metų scenos darbo sukakties spektaklio pro-
grama. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1936]. – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 26 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1936–1937 m. sezonas).

C17.
792.54(474.5)

 782.1(470)
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3075
„Klaipėdoje Šaulių namuose bus penktadie-

ny 11.1.1924 m. 8 valandą vakare meno koncer-
tas …“ : [skelbimas]. – [Klaipėda] : [„Aukuro“ 
d-ja tautos kultūrai kelti], [1924] (Klaipėdoje : 
spaudė „Rytas“ akc. b-vė). – [1] p. : vinj. ; 48 cm.

prieš tekstą: „Aukuras“ įr. dr. Klaipėdoje.
C2.

008:061.2(474.5)(049.1)
 394.4(474.5)(049.1)
3076

Klaipedos darbininkams. Zodis tuju pa czioms. 
„Wisur, kurlink mes ziurim, stow darbininkai didzioj 
kowoj del sawo gaspadoriszkojo iszlaikymo …“ : 
[atsišaukimas]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1918–1923] 
([Klaipėda] : Verlag f. Hesselbarth). – [2] p. ; 38 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C101.

323.33(474.5)
3077

Klaipėdos ir pasaulio lietuvių kongreso reika-
lais prakalbos. „pirmadienį 1935 m. rugsėjo (Sept.) 
30 d. Lietuvių salėje […] Newark, N.J. …“ : 
[skelbimas] / … pasaulio liet. kongreso rėmėjų 
taryba. – [Niuarkas (N. Džer.)] : [s.n.], [1935]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

3078
Klaipėdos kraszto gywentojams! „Saimelis 

yra paleistas, nes nebuvo jokios galimybės ben-
dradarbiauti su juom kraszto gerowei …“ : [Klai-
pėdos krašto gubernatoriaus įsakymas dėl seimelio 
paleidimo ir naujų rinkimų paskyrimo]. – Klaipė-
da : [s.n.], 1927, saus. 24. – [2] p. ; 34 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C2.

324(474.5)
 353(474.5)
3079

Klaipedos kraszto gywentojei! Moteros ir wy-
rai! „Szandien ir rytoj Jums progos duota su rinki-
mo laikszteliais Jusu galutini pasilaikyma ateinan-
cziuose laikuose nuswerti …“ : [Klaipėdos krašto 
Seimelio rinkimuose kviečiama balsuoti už Klaipė-
dos krašto žmonių partijos kandidatus] / Klaipedos 
kraszto zmoniu partija. – [Klaipėda] : [Klaipėdos 
krašto žmonių partija], [1935] (Heydekrug [Šilu-
tė] : Buchdruckerei Memelländische Rundschau 
A.G.). – [2] p. : vinj. ; 47 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C2.

324(474.5)
 353(474.5)

3080
Klaipedos kraszto gywentojei! Moters ir wy-

rai! „29. Septemberis yra ta diena, kuria jus su 
balsawimo ženkleleis rankoj turesite atswerti Jusu 
ir Jusu kudikiu ateities likima …“ : [Klaipėdos 
krašto Seimelio rinkimuose kviečiama balsuoti 
už Klaipėdos krašto vieningumo partijos kandi-
datus]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1935] ([Klaipėda] : 
f.W. Siebert Memeler Dampfboot A.-G.). – [2] p. : 
vinj. ; 50 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C2.

324(474.5)
 353(474.5)
3081

Klaipėdos kraszto gywentojei! Wyrai ir mo-
terys! 4 maiji Saimelio skyrimai! „Wel tape Sai-
melis iszardytas! …“ : [Klaipėdos krašto Seimelio 
rinkimuose kviečiama balsuoti už Klaipėdos kraš-
to žmonių partijos sąrašą Nr. 15]. – [Klaipėda] : 
[Klaipėdos krašto žmonių partija], [1932] (Me-
mel : Buchdruckerei Kurt Siebert). – [2] p. ; 43 x 
65 cm.

prieš antr.: Raistas 15. – Gretut. antr. ir tekstas 
liet., vok.. – Got. šriftas. 

C1.
324(474.5)

 353(474.5)
3082

Klaipėdos krašto Socialdemokratų partijos ko-
mitetui. Klaipėdos krašto Geverkšaftų kartėlės val-
dibai. Visoms Lietuvos darbininkų „Susivienijimo“ 
skirių valdyboms. „Ištisoj eilėj imonių Klaipėdos 
darbininkams pastaruoju metu buvo numažinta už-
darbis …“ : [darbininkai raginami burtis į bendrą 
frontą ir kovoti už savo teises] / Lietuvos komu-
nistų partija. Klaipėdos krašto komitetas. – Klaipė-
da : [Lietuvos komunistų partija. Klaipėdos krašto 
 k-tas], 1935, gruod. 10. – [1] p. ; 25 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C126.

323.33(474.5)
3083

Klaipėdos lietuvių moterų draugijos įr. dr. 
labdarybės koncertas šeštadienį, 1927 m. lapkri-
čio mėn. 12 d., ½ 8 v. v. „Ryto“ viešbutyje : pro-
gramas. – [Klaipėda] : [Klaipėdos lietuvių mote-
rų d-ja], [1927] (Klaipėda : „Ryto“ sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 25 cm.

C2.
396(474.5)

78:061.7(474.5)
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3084
Klaipėdos lietuvių moterų draugijos labdary-

bės vakaras šeštadienyj, 1934 m. spalio 6 d., 8 val. 
vak. Šaulių name, Klaipėdoje : programas / val-
dyba. – [Klaipėda] : [Klaipėdos lietuvių moterų 
d-ja], [1934] (Klaipėdoje : spaudė „Lituania“). – 
[1] p. : vinj. ; 27 cm.

C2.
396(474.5)

 78:061.7(474.5)
3085

„Klaipėdos miesto teatre penktadienį, gruo-
džio 12 d. „Visi žmonės“ 3 pav. viduramžių mis-
terija, vertė A. Sutkus …“ : [skelbimas]. – [Klai-
pėda] : [s.n.], [1924] (Klaipėdoje : spaudė „Rytas“ 
akc. b-vė). – [1] p. : vinj. ; 48 cm.

prieš tekstą: Kauno tautos teatras.
C2.

792.2(474.5)(049.1)
3086

Klaipėdos miesto teatro gastrolės : įžengia ma-
sis vaidinimas „priešai“ M. Andersono ir L. Stal-
lingo 4 veiks. drama, laisvai apdirbta K. Zuckmay-
erio : [programa]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1930] 
(Memel : f.W. Siebert Memeler Dampfboot Akt.-
Ges.). – [4] p. : vinj. ; 29 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią. – 
Gretut. antr. ir tekstas vok., liet..

C2.
792.2(474.5)

3087
Klaipėdos operos orkestro simfoninis kon cer-

tas (IV abonementinis koncertas) 1935 m. balandžio 
mėn. 12 d. Miesto teatre : programa. – [Klaipėda] : 
[s.n.], [1935] (Klaipėda : spaudė „Lituania“). – 
[1] p. ; 22 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C2.

785.11
 78:061.7(474.5)
3088

Klaipėdos šaulių būrio rengiamo vakaro pro-
grama / valdyba. – [Klaipėda] : [Lietuvos šaulių 
s-gos Klaipėdos būrys], 1923, rugs. 29 (Klaipėda : 
spauda „Lituania“). – [4] p. : vinj. ; 23 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
3089

Klasta ir meilė : f. Schilerio 5 veiksmų mies-
telėnų tragedija, p. Vaičiūno vertimas : trečiadienį, 
lapkričio 11 d. : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybinis dramos teatras], [1924] (Kaune : f. So-
kolovskienės ir G. Lano sp.). – [3] p. : iliustr. ; 
25 cm. – (Valstybės dramos teatras).

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: programa.

C160.
792.2(474.5)

3090
Klausiamasai lapas. „Šis lapas reikia paduoti 

prašant stipendijos arba atleisti nuo mokesčio už 
mokslą …“. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ.], 
[1937]. – [4] p. ; 35 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. –  
p. [1] užrašas: ponui Vytauto Didžiojo universiteto 
Rektoriui […] prašymas Nr. …. – Išsp. daugin. prie-
taisu.

C2.
378.1(474.5)

3091
Klausimai kandidatams į Maž. br. šv. pran-

ciškaus ordeną Lietuvoje : [anketa]. – [Kaunas] : 
[Mažesniųjų brolių šv. pranciškaus ordinas], 
[1924–1940] (Kaune : „Šviesos“ sp.). – [1] p. ; 
31 cm.

C2.
271.04(474.5)(049.5)

3092
Klausimai mūsų gerb. skaitytojams : [perio-

dinio leidinio „Šaltinis“ anketa] / „Šaltinio“ redak-
cija. – [Marijampolė] : [„Šaltinio“ red.], [1927]. – 
[2] p. ; 30 cm.

C17.
050(474.5)(049.5)

3093
Klausytojai. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo 

univ.], [1937]. – 4 p. ; 33 cm.
prieš antr.: 1937 III 9 svarstyta regulemino 

komisijoj. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.1(474.5)
3094

Klebonui kun. … Gerbiamas klebone! „Ar-
tinasi šv. petro ir povilo šventė – pirmų Kristaus 
mokslo skelbėjų diena …“ : [prašoma surengti 
rinkliavą neturtingiems moksleiviams paremti]. – 
Kaunas : [Ateitininkų susišelpimo fondas], 1926, 
birž. 10. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Ateitininkų susišelpimo fondo 
Centro valdyba.

C2.
364.044.64(474.5)

3095
Knygų sąrašas : Jagomasto spaustuvės „Litu a-

nia“ Tilžeje. – [Tilžė] : [„Lituania“], [1931]. – [1] p. ; 
36 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1; C17.

017.42(474.5)(085.8)
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3096
„Ko ginčytis, visiems žinoma, kad kancelia-

rijos reikmenes, popiera, amžinas plunksnas, rašo-
masias ir skaičiavimo mašinėles […] reikia pirkti 
tiktai firmoje „Viskas biūrui“ …“ : [reklama]. – 
[Kaunas] : [firma „Viskas biurui“], [1926] (Kau-
nas : M. Jolko sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr. ; 
22 cm.

prieš tekstą: Jei ko nors raštinei reik firmon 
„Viskas biūrui“ eik.

C279.
658.8(474.5)(085.8)

3097
Ko ji čia atvyko? ponia pikčilingienė ir jos 

misija Amerikoje. „ponia pikčilingienė vardan 
kokios ten neva „mokyklos“ čiulba ir per ašaras 
vilioja iš amerikiečių centus …“ : [apie Lietu-
vos katalikių moterų draugijos veiklą] / Lietuvių 
darbininkių susivienijimas Amerikoje. – [JAV] : 
[Lietuvių darbininkių susiv. Amerikoje], [1928]. – 
[2] p. ; 30 cm.

C17.
27-78-055.2(73)(=172)

3098
Ko mes norime! „Musu kandidatai gelbes 

po draug dirbti prie Lietuvos walstybes budawo-
nes …“ : [rinkimuose į III Lietuvos Seimą ragina-
ma balsuoti už kandidatų sąrašą Nr. 7] / Klaipedos 
krašto žmonių partija. – [Klaipėda] : [Klaipėdos 
krašto žmonių partija], [1926] (Heydekrug [Šilu-
tė] : Buchdruckerei Memelländische Rundschau 
A.G.). – [2] p. ; 47 cm.

prieš antr.: Klaipedos krašto žmonių partija. – 
Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.

C2.
324(474.5)

 342.533(474.5)
3099

Ko sulauksime? „Metai iš metų Lietuvos ka-
talikai iš valdžios pusės susilaukia vis naujų smū-
gių …“ : [protestuojama prieš Vytauto Didžiojo 
universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto refor-
mą] / aktyvistai. – [S.l.] : [s.n.], [1937]. – [1] p. ; 
32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.4(474.5)
3100

Kodel musu bolševikėliai bijo bonų. „Lietuva 
atgįja. Susikurė Lietuvos valstybė …“ / Laisvės 
mylėtojų kuopa. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – [2] p. ; 
23 cm.

C17.
323.21(474.5)

3101
„Kodel pletkai vaikščioja? Margutis presents 

naują dar nematytą muzikalę komediją „1934 
metų skandalai“ …“ : [skelbimas]. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1934] (Chicago : Triangle poster & 
printing Co.). – [1] p. ; 145 cm.

Gretut. tekstas angl., liet..
C17.

782(73)(=172)(049.1)
3102

Kodel visiems negera, nors visi nori, kad 
būtų gerai?. – Chicago, Ill. : lėšomis dienraščio 
„Naujienos Amerikoj“, [1930] (Vilniuje : „Ruch“ 
sp.). – [4] p. ; 38 cm.

prieš antr.: Čikagos lietuviai – Vilniaus lietu-
viams.

C2; C3; C101.
325.2

3103
Koks turi būti „Sk. aidas“ 1936 m.? : [perio-

dinio leidinio anketa]. – [Kaunas] : [„Skautų aido“ 
red.], [1936] ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [2] p. ; 
32 cm.

prieš antr.: Geras darbelis – 20 minučių 
„Skautų aidui“.

C17.
050(474.5)(049.5)

3104
Kolegijos rėmėjų teisės. „Visi rėmėjai yra 

Marijonų kongregacijos maldų, gerų darbų ir nuo-
pelnų dalininkai …“. – [JAV] : [s.n.], [1924–1940] 
(Made in france). – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Teesie mylima visur 
Švenčiausioji Jėzaus Širdis!.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3105) ski-
riasi paveikslėliu.

C993.
364.4(73)(=172)

3105
Kolegijos rėmėjų teisės. „Visi rėmėjai yra Ma-

rijonų kongregacijos maldų, gerų darbų ir nuopelnų 
dalininkai …“. – [JAV] : [s.n.], [1924–1940] (Made 
in france). – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Teesie mylima visur 
Švenčiausioji Jėzaus Širdis!.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3104) ski-
riasi paveikslėliu.

C993.
364.4(73)(=172)

3106
Kolegijos rėmėjų teisės. „Visi rėmėjai yra Ma-

rijonų kongregacijos maldų, gerų darbų ir nuopelnų 
dalininkai …“. – [JAV] : [s.n.], [1924–1940] (Made 
in Germany). – [2] p. : iliustr. ; 12 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
364.4(73)(=172)

3107
Kolegos! „Dešimts metų kaip klastingas len-

kas išplėšė mūsų tautos šventovę, vergia jos karžy-
gių – milžinų ainius – mūs brolius vilniečius …“ : 
[kviečiama stoti į Vilniaus vadavimo sąjungos Vy-
tauto Didžiojo universiteto skyrių] / V.V.S. Vytau-
to D. univer. skyriaus valdyba. – [Kaunas] : [Vil-
niaus vadavimo s-gos Vytauto Didžiojo univ. sk.], 
1930, spal. 9 (Kaune : M. Kuktos sp.). – [1] p. ; 
22 cm.

C2.
329.71(474.5)

 378.18(474.5)
3108

Komiso prekių gavimo orderis. – [Kaunas] : 
[Šv. Kazimiero d-ja], [1939]. – [2] p. ; 20 cm.

prieš antr.: Šv. Kazimiero draugija …. – 
Spaud. taip pat: Šv. Kazimiero dr-ja priima komi-
san pardavinėti šiomis sąlygomis, p. [2].

C1.
336.733(474.5)

3109
Įrašas išimtas.

3110
Kompozitoriaus-pianisto S. prokofjevo kon-

cer to 1934 m. spalių m. 30 d. 20 val. Klaipėdos 
Miesto teatre programa. – [Klaipėda] : [s.n.], [1934] 
(Klaipėdoje : Ryto sp.). – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C2.

785.6:789
 78:061.7(474.5)
3111

Komunija dvasiška. „Ateik o Jezau mano mie-
liausias …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Behold the 
Heart which has loved men so much.

C993.
272-534.3

3112
Komunija dvasiška. „Ateik o Jezau mano mie-

liausias …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Walking with 
Jesus.

C993.
272-534.3

3113
Koncertas. Nepaprastas koncertas, kur dainuos 

nesenai Amerikon atvykęs Lietuvos operos drama-
tiškas tenoras Kazys Kriaučiunas ir pittsburgietis 
dainininkas Aleksandras Sadauskas : [skelbimas]. – 
[pitsbergas (pen.)] : [s.n.], [1930] (pittsburgh’e – 
Soho „miestelyje“ : Lietuvių sp.). – [1] p. : iliustr. ; 
32 cm.

C17.
782.1

 78:061.7(73)(=172)(049.1)
3114

Koncertas artisto Kazio Kriaučiuno : [skel-
bimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1931]. – [1] p. : 
iliustr. ; 30 cm.

C17.
782.1

 78:061.7(73)(=172)(049.1)
3115

Koncertas ir prakalbos. „Atsibus Carnegie Lib-
rary Music Hall Homestead, pa. nedėlioje, rugpjučio 
25 d. 1918 …“ : [skelbimas]. – [Homstedas (pen.)] : 
[s.n.], [1918] (Chicago : Draugas publishing Co.). – 
[1] p. ; 23 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
3116

Koncertas ir šokiai. „Rengia Šv. Jurgio para-
pijos choras sekmadienį, balandžio 30 d. 1933 pa-
rapijos svetainėj […] Brooklyn, N.Y. …“ : [skelbi-
mas]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1933]. – [2] p. ; 
30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

78.087.68
 78:061.7(73)(=172)(049.1)
3117

Koncertas ir teatras Dievo Apveizdos par. cho-
ro sausio (Jan.) 29, 1933 : programas. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

78.087.68
 78:061.7(73)(=172)
3118

Koncertas Kamilijos Jozevskaites : [progra-
ma]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1927] (Chicago, Ill. : 
Allied printing Trades Union Label Council). – 
[1] p. ; 25 cm.

C17.
784

 78:061.7(73)(=172)
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3119
Koncertas Klaipėdoje 1920-mt. birželio 21-d. : 

[programa ir dainų žodžiai]. – [Klaipėda] : [Lietuvių 
meno kūrėjų d-jos Muzikos sekc.], [1920] (Tilžėje : 
Spaudos (pavlovskio) sp.). – [4] p. : vinj. ; 29 cm.

prieš antr.: Lietuvių meno kurėjų draugija. 
Muzikos sekcija.

C13; C1007.
784

 78:061.7(474.5)
3120

„Koncertas komp. J. Naujalio surengė Šv. 
petro bažnytinis choras gegužio-May 16 d., 
1922 m. Lietuvių svetainėje …“ : [programa]. – 
[Bostonas (Mas.)] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 28 cm.

C2.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)
3121

„Koncertas, kurį išpildys jauna, talentinga 
sop rano solistė p-lė Veronika Bankauskaitė […] 
Atsibus … dieną, 192… mieste … svetainėje …“ : 
[skelbimas]. – [JAV] : [s.n.], [1927]. – [1] p. : 
iliustr. ; 31 cm.

C17.
784

 78:061.7(73)(=172)(049.1)
3122

Koncertas kuri rengia Šv. Kazimiero parapi-
jos buvę mokiniai. „Šv. Kazimiero seserų naudai 
balandžio 30, 1933 svetainęje philadelphia …“ : 
[skelbimas]. – [filadelfija (pen.)] : [s.n.], [1933]. – 
[4] p. ; 16 cm.

C93.
78:061.7(73)(=172)(049.1)

3123
Koncertas Lietuvos Vyčių N.A. apskričio su-

važiavimo. „Rengia L. Vyčių 26 kp. gegužio 2, 
1920 …“ : [skelbimas]. – [Vusteris (Mas.)] : [Lietu-
vos Vyčiai], [1920]. – [1] p. : portr. ; 56 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(06)

 329.78(73)(=172)(06)
3124

„Koncertas operos artisto Jono Butėno Miller’s 
grand assembly […] kovo 28, March, 1926 …“ : 
[programa]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1926]. – 
[4] p. ; 22 cm.

C93.
782.1

 78:061.7(73)(=172)
3125

Koncertas pagerbimui klebono kunigo Jono 
Kuro, rengiamas Švento Juozapo parapijos choro, 
prisidedant Šventos Cecilijos chorui … : [skel-

bimas]. – [Skrantonas (pen.)] : [s.n.], [1935]. – 
[4] p. : portr. ; 22 cm.

C93.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)(049.1)
3126

Koncertas šokis ir balius. „Rengia Švento Jur-
gio parapijos choras sekmadieny, vasario-feb ruary 
10, 1935 Šv. Jurgio parapijos svetainėje …“ : [pro-
grama]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 
23 cm.

C17.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)
3127

Koncertas-teatras Šv. Juozapo parapijos cho-
ro panedėly, lapkričio-November 6 […] North 
Scranton Junior High School Šv. Juozapo parapi-
jos mokyklos naudai : [skelbimas] / … rengėjai. – 
[Skrantonas (pen.)] : [s.n.], [1923–1936] ([Brukli-
nas (Niuj.)] : „Garso“ spauda). – [1] p. ; 23 cm.

C17.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)(049.1)
3128

Koncertas vidurinių mokyklų moksleivių 
naudai šeštadieny 27 4 1918 m. : [programa] / 
moksleiviu tarybos komisija. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918]. – [1] p. ; 35 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C101.

78:061.7(474.5)
 364.4(474.5)
3129

Koncerto programa Šv. pan. Apreiškimo par. 
choro ir artisto petro petraičio vasario (feb.) 16 die-
ną, 1930 m. Šv. pan. Apreiškimo parapijos salėje. – 
[Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)
3130

Konferencijos darbų programa : [Lietuvos 
valstybės antrosios konferencijos darbų progra-
ma]. – Kaune : [s.n.], 1919, saus. 16. – [1] p. ; 15 x 
15 cm.

C2.
328(474.5)(06)

3131
Kongreso dalyviai Estija : [pirmojo pabalti-

jo valstybių teisininkų kongreso dalyvių iš Esti-
jos sąrašas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

340(474)(06)
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3132
Kongreso dalyviai Latvija : [pirmojo pabalti-

jo valstybių teisininkų kongreso dalyvių iš Latvi-
jos sąrašas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

340(474)(06)
3133

Kongreso dalyviai Lietuva : [pirmojo pabal-
tijo valstybių teisininkų kongreso dalyvių iš Lietu-
vos sąrašas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

340(474)(06)
3134

Konkurencija. ūkininkų domei!! „Malūnas 
prie A. panemunės lentpiūvės […] skelbia visuo-
menės žiniai, kad nuo š. m. sausio 2 dienos įrengtas 
valcinis ir kruopų trinimo malūnas …“ : [skelbi-
mas] / savininkai. – [Kaunas] : [s.n.], [1926–1932] 
(Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 25 cm.

C101.
664.7(474.5)(085.8)

3135
Konkurso teisės programa. – [Kaunas] : [s.n.], 

[1939]. – III p. ; 28 cm.
Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

340(474.5)
3136

Konservatorijos salėje, gegužės mėn. 26 d. 
E. Hanzen-Herbeck mokinių koncerto progra-
ma. – [Kaunas] : [s.n.], [1937]. – [1] p. ; 26 cm.

C2.
785.6:789

 78:061.7(474.5)
3137

Kontesto sąlygos ir dovanos : 14-ka punktų, 
kuriuos privalo žinoti visi draugijos nariai : [drau-
gijos taisyklės] / Chicagos lietuvių draugija sa-
vitarpinės pašelpos kontesto vedimui komisija. – 
[Čikaga (Il.)] : [Chicagos lietuvių d-ja savitarpinės 
pašalpos], [1925]. – [1] p. ; 32 cm.

C17.
316.6(73)(=172)

3138
Kooperacijos bendrovė Spaudos fondas : kny-

gos, rašomoji medžiaga – reikmenės – spaudos po-
pierius … : [reklama]. – [Kaunas] : [b-vė „Spaudos 
fondas“], 1938, rugpj. 31 (Kaune : E. Norkienės ir 
p. Stikliaus sp.). – [4] p. ; 24 cm.

C3.
655.561(474.5)(085.8)

3139
…*) Kooperacijos bendrovių sąjungos įs-

tatai. – [S.l.] : [Kooperacijos bendrovių s-ga], 
[1920] (Tilžėje : Jagomasto sp. „Lituania“). – 
[4] p. ; 38 cm.

C3.
334.75(474.5)(062.13)

3140
„Kooperacijos sąjunga Spaudos fondas cen-

tre Kaunas […], Šiaulių skyriuje […] ir visuose 
kituose skyriuose galima gauti: visos lietuviškas 
knygas, visos užsienio knygos ir žurnalai, viskas 
mokykloms, viskas raštinėms …“ : [reklama] / 
k-jos s-ga Spaudos fondas. – [Kaunas] : [b-vė 
„Spaudos fondas“], [1932] (Kaunas : kooperatinė 
„Raidės“ sp.). – [1] p. ; 83 cm.

C101.
655.4(474.5)

 002(474.5)
 651(474.5)
3141

„Kooperacijos sąjungos „Spaudos fondo“ na-
rių suvažiavimas 1932 m. gegužės 19 d. …“ : bal-
suojamoji kortelė. – [Kaunas] : [b-vė „Spaudos fon-
das“], [1932]. – [2] p. : vinj. ; 32 cm.

Spaud. taip pat: Reguleminas, p. [2].
C2.

655.4/.5(474.5)(06)
3142

Kooperacijos s-ga „Spaudos fondas“ Kau-
nas […]. „Šį įstaiga, įsteigta 1921 m. …“ : [re-
klaminis skelbimas]. – [Kaunas] : [b-vė „Spaudos 
fondas“], [1931] (Kaune : kooperatinė „Raidės“ 
sp.). – [1] p. ; 26 cm.

C101.
655.561(474.5)(085.8)

3143
Kooperativa „Šviesa“. „piliečiai! Atėjo laikai, 

kuomet savo reikalams apginti neužtenka pavienis 
žmogus. Apsisaugoti nuo išnaudotojų tegalima dau-
geliui susitelkus kruvon, vienybėn! …“ : [kvietimas 
stoti į kooperatyvą] / Organizacinės komisijos na-
riai. – [Marijampolė] : [„Šviesos“ kooperatyvas], 
[1918]. – [1] p. ; 34 cm.

C1.
621.311(474.5)

3144
Koreliacija : eksperimentų davinių išskaičia-

vimas : koreliacijos metodas. – Kaunas : [Lietuvos 
univ. Studentų humanitarų d-jos Spaudos biuras], 
1926. – 4 p. ; 33 cm. – (Hum. spaudos biūro leidi-
nys ; Nr. 16).

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

501
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3145
Kova prieš fašizmą – kova už musų reikalus. 

„Draugai neturtingi studentai. Musų padėtis labai 
sunki …“ : [atsišaukimas] / studentų komunistų 
aktivaas [!]. – [Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 
29 cm. – (Lietuvos komunistų partija (Kominterno 
sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės.

C126; C279.
378.18(474.5)

 329.15-057.87(474.5)
3146

Kovą reikia test. Draugai ir draugės! „Rinki-
mus i ligonių kasas Kaune, panevėžij, Biržuos ir 
Rokiškij laimėjo kairieji darbinikai …“ : [atsišau-
kimas] / Lietuvos komunistų partija. Centro komi-
netas [!]. – Kaunas : [Lietuvos komunistų partijos 
Centro k-tas], 1931, gruodis ([Kaunas] : LKp sp. 
„Spartakas“). – [1] p. ; 20 cm. – (Liet. kom. part. 
(Kominterno sekcija).

Šūkiai: Visų šalių proletarai vienjkitės!. – Ti-
ražas 6000 egz..

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : A–J. Vilnius, 2005, įr. 2114) 
skiriasi spaudos rinkiniu.

C279.
614.2(474.5)

3147
„Kovo … drama 5 dal. garsus paveik. iš gy-

venimo avantiuristų  „Lepainas“…“ : [kino filmo 
reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliuo-
se : Savičio ir Šumkauskio elektro-sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 96 cm.

prieš tekstą: fantazija. Serija 2. – Gretut. teks-
tas liet., rus..

C279.
791.43-2

3148
„Kovo mėn. 9, 10, 11, 12, ir 13 d. nepaprasta 

premjera! populiariausia šio sezono šviesos gar-
sų filma! „Viktorija ir jos gusaras“ pagal to pa-
ties vardo neapsakomai patikusią visiems povilo 
Abrahamo operetė …“ : [kino filmo reklama]. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1932] (panevėžyje : N. fei-
genzono sp.). – [2] p. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino „Sirena“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

3149
„Kovo nepaprastas veikalas iš visus eilės se-

rijų Baltųjų vergių „puolusiųjų namai“. Zavėjanti 
šių dienų drama 8-se dalyse …“ : [kino filmo re-
klama]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Sa-
vičo ir Šumkauskio elektro-sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: „palas“. – Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2
3150

„Kovo 6, 7 ir 8. Šiądien nauja įdomi progra-
ma. „prietema“ žaventis gyvenimo paveikslas 5 ak-
tuose, dalyvaujant žymiai aktrisei poli Negri …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] 
(Šiauliai : Savičo ir Sumkauskio elektro-sp.). – 
[1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: palas. – Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2
3151

„Kovoj jus pražuvot mielieji draugai! …“ : 
[eilėraštis] / LKp Mažeikių raikomas. – [Mažei-
kiai] : [Lietuvos komunistų partijos Mažeikių r. 
 k-tas], 1934, spalis. – [1] p. ; 11 x 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

821.172-1
3152

„Kovoje su vargais ir nelaimėmis yra tik vie-
nas budas, turintįs [!] stebuklingos galios, tai – ko-
peracija …“ : atvirutė. – [Kaunas] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
334.73(474.5)

3153
Kovoje su vargais – nelaimėmis yra viena 

priemonė, turinti stebūklingos galios, tai – kopera-
cijos bendrovė : [šūkis]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926] 
(Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 32 x 46 cm.

C3.
334.73(474.5)

3154
„Krašto apsaugos ministeris ir ponia papeč-

kienė turi garbės kviesti … arbatos š. m. … 
mėn. … d. nuo 17 iki 19 val. …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
394.1(474.5)

3155
„Krašto apsaugos ministeris maloniai kvie-

čia … atsilankyti į rengiamas Tautos Vado – Res-
publikos prezidento garbei, Jo 60 metų sukaktu-
vėms paminėti, kariuomenės ir vėliavų iškilmes, 
įvyksiančias Kaune, petro Vileišio aikštėje, š. m. 
rugsėjo 9 dieną …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1934]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Tribūna. 1934.IX.9. Kariuomenės ir 
vėliavų iškilmės Kaune …. – Gretut. tekstas liet., 
pranc.

C1.
355.16(474.5)
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3156
„Krašto apsaugos ministeris maloniai kviečia 

poną … atsilankyti į kariuomenės iškilmes rug-
sėjo 8 d. Kaune, Karo aviacijos aerodrome …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1935]. – [3] p. ; 
10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Tribūna. 1935.IX.8. Kariuomenės 
iškilmės Kaune. – Gretut. tekstas liet., pranc.. 

C1.
355.16(474.5)

3157
„Krašto apsaugos ministeris maloniai kviečia 

poną … atsilankyti į kariuomenės iškilmes š. m. 
rugsėjo 8 d. Kaune, petro Vileišio aikštėje …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932]. – [3] p. ; 
10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. –  
p. [1] užrašas: Tribūna. 193… IX. 8. Kariuomenės 
iškilmės Kaune. – Gretut. tekstas liet., pranc..

C1.
355.16(474.5)

3158
„Krašto apsaugos ministeris maloniai kvie-

čia Tamstą Tautos šventės dieną (IX.8) atsilankyti 
į kariuomenės iškilmes …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C2; C101.
355.16(474.5)

3159
„Krašto apsaugos ministeris turi garbės kvies-

ti p. … atvykti pas jį … š. m. … mėn. … d. … 
val. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932–
1938]. – [1] p. ; 11 x 18 cm.

C1.
394.1(474.5)

3160
„Krašto apsaugos ministeris turi garbės kvies-

ti p. … 1928 met. gegužės mėn. 15 d. … val. at-
silankyti kariuomenės paradan, Žaliajame kalne 
„Aušros“ aikštėje …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1928]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
355.16(474.5)

3161
Kraštotyros anketa. „Šiaulių kraštot. dr-ja, no-

rėdama geriau paruošti kraštotyros darbui dirvą, pa-
siryžusi yra surinkti daugiau žinių apie esamuosius 
apygardoje (Šiaulių ir kaimynin. apskrityse) senovės 
paminklus bei jos liekanas  …“ / Šiaulių kraštotyros 
draugijos valdyba. – [Šiauliai] : [Šiaulių kraštotyros 
d-ja], [1931] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [4] p. ; 
34 cm. – ([Anketa ; Nr. 1]).

prieš antr.: Gerb..
C1; C104.

908(474.5)(049.5)
3162

Kraštotyros programa ir jos vykdymas. „Spar-
čiai vykstanti kaimo likvidacija įpareigoja susirūpin-
ti mūsų nykstančios butovės fiksavimu etnografijos 
ir archeologijos mokslui …“ / Šiaulių kraštotyros 
dr-jos prezidiumas. – Šiauliai : Šiaulių kraštotyros 
d-ja, 1931, lapkr. 15. – [1] p..

Aprašyta pagal nuorodą kn.: Mokslo draugi-
jos ir lietuvių etnografija / V. Milius. Vilnius, 1993, 
p. 130–131 ; Šiaulių kraštotyros draugijos biblio-
grafija / Vl. Zdzichauskis. Gimtasai kraštas, 1943, 
Nr. 31, p. 395 ir perspaudą kn.: Šiaulių metraštis: 
informacijos, statistikos ir kraštotyros knyga 1932 
metams. [Šiauliai, 1932], p. 108–109. Antr.: Tirki-
me savo kraštą!. – Išsp. daugin. prietaisu.

613(474.5)(049.5)
3163

Kraštotyros talka (konkursas). – Šiauliai, 
1935, vas. 10. – 2 p..

Aprašyta pagal nuorodą kn.: Šiaulių kraštoty-
ros draugijos bibliografija / Vl. Zdzichauskis. Gim-
tasai kraštas, 1943, Nr. 31, p. 397. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

908(474.5)
3164

Kraštotyros talkos (konkurso) taisyklės. – 
Šiau liai, 1935. – 2 p..

Aprašyta pagal nuorodą kn.: Šiaulių kraštoty-
ros draugijos bibliografija / Vl. Zdzichauskis. Gim-
tasai kraštas, 1943, Nr. 31, p. 397. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

908(474.5)(062.13)
3165

„Krautuvė Juozapo Zinkevičio Kaunas Vy-
tauto prospektas Nr. 4a, prie stoties. Specijališka 
dirbtuvė bagėtų, auksijimo rėmams ir bažnitiniu  
darbu …“ : [sąskaitos blankas-reklama]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1923] (Kaunas : sp. „prima“). – 
[2] p. : vinj. ; 13 x 21 cm.

C2.
658.8:659.1(474.5)(085.8)

3166
Kretingos parapijos Lietuvos krikšto 550 jubi-

liejaus m. nuo geg. 22 lig birž. 6 d. 1938. Didžiųjų 
misijų atmintis : vedė pranciškonai: T. Augustinas 
ir T. Aloyzas. – [Kretinga] : [s.n.], [1938]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-584(474.5)



298

3167
Kretingos rajono merg. „pavasario“ sąjungos 

kuopų valdyboms. „Iš centro buvo pranešta, kad 
kuopos narių knygas siunčia rajonui užregistruo-
ti …“. – Kretinga : [lietuvių katalikų jaunimo f-jos 
„pavasaris“ Mergaičių s-gos Kretingos r.], 1937, 
rugpj. 14. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.78(474.5)
3168

Kriaučiai saugokite Unijos pinigus! „Jau bai-
giasi metai nuo praeito metinio kriaučių uinijos [!] 
susirinkimo ir ateina kiti rinkimai …“ : [raginimas 
dalyvauti metiniame susirinkime]. – [JAV] : [s.n.], 
[1925]. – [2] p. ; 30 cm.

C17.
323.33(73)(=172)(06)

3169
Kriaučiai, šalinkimės nuo blėdingos bolše-

vikų „Lygos“. „Regis, du metai tuoj sukaks, kaip 
kriaučiai užvedė darbą nušalinimo bolševikų „ly-
gos“ nuo musų …“ : [raginimas dalyvauti metinia-
me susirinkime] / Lietuvių rubsiuvių apsigynimo 
sąjunga. – [JAV] : [s.n.], [1939]. – [2] p. ; 31 cm.

C17.
323.33(73)(=172)(06)

3170
Krikščioniškojo mokslo brolijos nario bilie-

tėlis. – [Kaunas] : [Krikščioniškojo mokslo bro-
lija], [1930–1939] (Kaunas : „Šviesos“ sp.). – 
[2] p. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
27-78-053.2(474.5)

3171
Krikščionių demokratų partijos konferen-

cijos, kuri įvyksta Kaune Liaudies namų salėje 
1927 m. vasario m. 23 ir 24 d. programa / Cen-
tro komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvių krikščionių 
demokratų partijos Centro komitetas], [1927]. – 
[1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.16(474.5)(06)
3172

„Kristaus prisikėlimo šventėje teikitės pri-
imti nuolankų pasveikinimą ir linksmą Alleliu-
ja!“ : [sveikinimas šv. Velykų proga]. – Marijam-
polė : [s.n.], 1933. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

27-565.6(474.5)(089.7)

3173
„Kristaus prisikėlimo šventėse nuoširdžiai 

Jus sveikinu ir linkiu daug tyro džiaugsmo, ra-
mybės ir gražaus pasisekimo gyvenimo kelyje“ : 
[sveikinimas] / Marijonų spaudos administraci-
ja. – Marijampolė : [Marijonų spaustuvės admini-
stracija], [1940], kovas 23. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Aleliuja.

C103.
27-565.6(474.5)(089.7)

3174
Kristus siunčia apaštalus: „Man duota visa 

valdžia danguje ir žemėje …“. – [Marijampo-
lė] : kunigų marijonų leidinys, 1930, gruodis 
(Marijamp[olė] : „Šešupės“ sp.). – [4] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C1; C993.
272-534.3

3175
„Krizė! Sensacinga krizė! Krizė! Suk ją de-

vyni šitą krizę! Bet mes visi einam į Ateitininkų 
salėj Kalėdų antrą dieną Lietuvos kinematografijos 
mėgėjų sąjungos rengiamą šeimyninį balių maska-
radą …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos kinematografijos mėgėjų s-ga], [1931–1936] 
(Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 97 cm.

prieš tekstą: Dėmesio! Dėmesio!.
C101.

394(474.5)(049.1)
3176

Kryžiau šventas. „Kryžiau šventas, visų me-
džių vienas tu pagarbintas …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas vok. k.: Herr, wende 
nicht Dein Angesicht Von mir, wenn einst mein 
Auge bricht!.

C993.
272-534.3

3177
Kryžiau šventas. „Kryžiau šventas, visų me-

džių vienas tu pagarbintas …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas vok. k.: Erlöser der Welt 
erbarme Dich unser!.

C993.
272-534.3

3178
Kryžiaus paslaptys. „Jėzus: Mano vaikeli, ar 

tu kenti? …“. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
3179

Kronika. Metraščio redakcija prašo infor-
macijų. „Draugija užsienio lietuviams remti lei-
džia savo gana didelį Metraštį, kurio redaktoriui 
yra paskirtas buv. „Knygnešio“ ir kitų leidinių 
redaktorius bei bendradarbis žurnalistas p. Ru-
seckas …“ : [prašoma informacijos apie užsienio 
lietuvių gyvenimą]. – [Kaunas] : [D-ja užsienio 
lietuviams remti], [1934]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

050(474.5)
3180

Kröttlinger, Karl
Aplink pasaulį. „Keliaujam peščiais, važiuo-

jam tiktai esant blogo oro sąlygom k. a. dideliam 
šalčiui ir t. t. traukiniu ar laivu …“ : [siūloma pirkti 
atviruką, tuo būdu paremiant jų keliones] / pasau-
lio keliautojas Karlas Kretlingas (nebilis) su savo 
šeima ir šunimi iš Vienos. – [S.l.] : [s.n.], [1934] 
(Kaunas : C. Kagano sp.). – [3] p. : portr. ; 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] šeimos fotogr. ir užrašas: 22.7.1926 – 
23.7.1934. – Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. 

C103.
910.4:379.8(474.5)

3181
Krutomi paveikslai! Apie Viešpaties Kris-

taus kančią. „Bus rodomi 2 dieną balandžio (Ap-
ril) 1922 bažnytinėje svetainėje […] Lawrence, 
Mass. …“ : [skelbimas]. – [Lorensas (Mas.)] : 
[s.n.], [1922]. – [1] p. : iliustr. ; 30 cm.

C17.
791.43-2(73)(=172)

3182
„Kruvinos tautų tragedijos pasaulinio karo 

metu monumentališkoje prancūzų filmoje „Mar-
nos didvyriai“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Vil-
nius] : [s.n.], [1940] (Vilniuje : sp. „patria“). – 
[1] p. ; 32 x 96 cm.

prieš tekstą: „Milda“, Vilnius, Aušros Vartų 
g. 5. – Gretut. tekstas liet., lenk..

C2.
791.43-2(44)

3183
S. Kubelskis Alytus. „Viskas automobiliams, 

padangos ir kameros, benzinas ir alyva, visokios 
rū šies atsarginės dalys …“ : [reklama]. – [Aly-
tus] : [s.n.], [1929–1932] ([Alytus] : Alytaus 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 31 cm.

C101.
629.113.01(474.5)(085.8)

3184
Kūdikėli Jėzau! „Kūdikėli Jėzau, suteik mums 

tavo šventąją malonę …“. – Kaunas : išleido b-vė 
„Malda“, [apie 1933]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis. – p. [4] portr. ir užrašas: Kun. 
Dominiko Masiulio atmintėlė.

C2.
272-534.3

3185
„Kūdikių gelbėjimo draugijos garbės pirmi-

ninkė Sofija Smetonienė maloniai kviečia p. … į 
rengiamą „Lopšelio“ naudai labdaros balių Lie-
tuvos karininkų ramovės rūmuose š. m. vasario 
mėn. 4 d. …“. – [Kaunas] : [Kūdikių gelbėjimo 
d-ja], [1932–1940]. – [1] p. ; 9 x 16 cm.

C1.
364.65-053.2:061(474.5)

3186
Įrašas išimtas.

3187
„Vinco Kudirkos mirties 25 metų sukaktu-

vėms paminėti „Varpo“ b-vė leidžia specialinį 
„Varpo“ numerį …“ : [prašoma suteikti žinių apie 
Vincą Kudirką]. – [Kaunas] : [b-vė „Varpas“], 
[1924]. – [1] p. ; 30 cm.

C2.
008(474.5)(092)

050(474.5)
3188

Kulimas : (anketa). – [Šiauliai] : [Šiaulių kraš-
totyros d-ja], [1932]. – [1] p. ; 32 cm. – ([Anketa ; 
Nr. 2]).

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

908(474.5)(049.5)
3189

„Kultūra“ – didelis iliustruotas mokslo, vi-
suomenės, literatūros populiarus mėnesinis žur-
nalas, einąs jau IX metus – yra vienintelis taip 
įvairus ir pigus žurnalas …“ : [žurnalo reklama ir 
užsakymo lapelis]. – [Šiauliai] : [„Kultūros“ red.], 
[1930]. – [2] p. ; 22 cm.

C17; C101.
070.33(474.5)

3190
Kulturbundas piktupenuos. „Kultūrbundas 

pik tupėnuos, sušaukė ten susirinkimą …“ : [ei-
liuota agitacija, raginanti į Klaipėdos krašto Sei-
melį rinkti vokiečių kandidatus]. – [S.l.] : išleido 
„Kulturbundas“, [1925]. – [1] p. ; 15 cm.

Got. šriftas.
C106.

323.13(474.5)(=112.2)
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3191
„Kultūros“ ankietos lapelis / redakcija ir ad-

ministracija. – [Šiauliai] : [„Kultūros“ red.], 1928, 
lapkritis. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Gerbiamas „Kultūros“ skaityto-
jau! „Žmonės bendraudami ir pasitardami daugiau 
laimi, negu paskirai veikdami …“.

C1; C17.
070.33(474.5)(049.5)

3192
„Kultūros“ bendrovė. „Kultūros“ b-vė turi 

tikslo kelti kultūrinę ir medžiaginę krašto gerovę, 
parūpindama įvairių spaudinių, mokslo įrankių, 
organizuodama tam tikslui įvairių įstaigų ir įmo-
nių …“ : atvirlaiškis : [kvietimas tapti b-vės pa-
jininku]. – [Šiauliai] : [b-vė „Kultūra“], [1923]. – 
[1] p. ; 8 x 17 cm.

C2.
008:061.2(474.5)

3193
„Kultūros“ b-vė. „Sekmadieninės paskaitos 

gimnazijos salėje …“ : [paskaitų tvarkaraštis]. – 
[Šiauliai] : [b-vė „Kultūra“], [1922] (Šiauliai : Sa-
vičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C279.
378.4(474.5)

3194
„Kultūros b-vės 10-ji paskaita sekmadienį, 

gruodžio 16 d. Gimnazijos salėje Kuršėnų g-vė Ign. 
Končiaus Dotnavos technikumo mokyt. „Krašto 
pažinimas ir jo reikšmė“ …“ : [skelbimas]. – [Šiau-
liai] : [b-vė „Kultūra“], [1928] (Šiauliai : sp. „Titna-
gas“). – [1] p. : iliustr. ; 56 cm.

C102.
374.7(474.5)(049.1)

3195
„Kultūros“ b-vės Kauno skyriaus susirinki-

mas 1922 m. gruodžio … d. … val. …“ : [dar-
botvarkė] / „Kultūros“ b-vės įgaliotiniai. – [Kau-
nas] : [b-vė „Kultūra“], [1922]. – [1] p. ; 17 cm.

C2.
655.4(474.5)(06)

3196
Kultūros lygos salėje. Šeštadienį, lapkričio 

12 d. rengia vakarą : [programa]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 65 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C279.

394.4(474.5)
3197

„Kultūros s-gos tarybos l. komiteto populia-
rės mokslo paskaitos universiteto didžiojoj salėje 
[…] 1926 m. lapkričio 28 d. …“ : [skelbimas] / 

L.K.S. tarybos L. komitetas. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos kultūros s-ga], [1926] (Kaunas : „Varpo“ 
 b-vės sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C2; C4.
374.7(474.5)(049.1)

3198
Kun. A. Strazdelio paminėjimo programa. – 

[S.l.] : [s.n.], [1933] (Wilno : Druk K. Lewkowic-
za). – [1] p. ; 28 cm.

C101.
27-722.53(474.5)(092)

 821.172(092)
3199

„Kun. Birutės karininkų šeimų mot. d-jos 
Kauno skyriaus valdyba turi garbę kviesti Tamstą 
atsilankyti š. m. vasario 14 d. 16,30 val. į Liet. Ne-
priklausomybės šventės proga rengiamą paskaitą. 
paskaitą skaitys dr. A. Maceina tema: „Mūsų san-
tykiai su savo ir svetima kultūra“ Liet. karininkų 
ramovėje …“ : [kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : 
[Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų mote-
rų d-jos Kauno sk.], [1935–1940]. – [1] p. ; 9 x 
15 cm.

C1.
355:061-055.2(474.5)

 374.7(474.5)
3200

„Kun. Bruno J. Kruzas įšventintas birželio 
m. 11 d., 1938 m. pirmas iškilmingas mišias laikė 
birželio 12 d., 1938 m. Apreiškimo pan. Švč. baž-
nyčioj Brooklyn, N.Y. …“. – [Bruklinas (Niuj.)] : 
[s.n.], [1938]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „O Jėzau! aš pavedu Tau mano tėvus, 
gimines, draugus ir visus tuos, kurie mane vedė prie 
Tavo švento altoriaus“. – p. [1] paveikslėlis ir užra-
šas lot. k.: Carlo Dolci. Desiderio Desideravi ….

C993.
272-722.5(73)(=172)

3201
„Kun. Henriko Sirtauto pirmųjų šv. Mišių at-

mintis Šiluvos koplyčia, 1938.IV.17 …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1938]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Kas aš esu Viešpatie Dieve, kad 
mane atvedei iki šiai vietai“ (2 Kar. kn. 7,18). – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

3202
„Kun. J. Rakicko M.I.C. pirmoms šv. Mi-

šioms, atlaikytoms Šakių bažnyčioje 1934 – Šven-
taisiais – metais rugpiūčio mėnesio 15 dieną, 
prisiminti …“. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – M.I.C.: Mariae immaculatae 
conceptionis (Marijos Nekaltojo prasidėjimo (ma-
rijonų) ordinas).

C17.
272-722.5(474.5)

3203
„Kun. Jono Kučinsko kunigystės šventimų ir 

pirmųjų šventų Mišių atminimas. Telšiai birželio 
6 d. 1937  Švėkšna birželio 20 d. …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1937]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Dievo malone esu tai, kas esu: kunigas 
per amžius“ Šv. Raštas. – p. [1] paveikslėlis ir už-
rašas: Kristaus taika Kristaus karalystėje. pijus XI.

C17.
272-722.5(474.5)

3204
„Kun. Jono Sakevičiaus, M.I.C., iškilmingai 

šv. Mišių aukai, aukotai 1932 m. liepos 24 d. Ma-
rijonų bažnyčioje panevėžyje, prisiminti …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1932]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: „Kuo aš atsilyginsiu 
Viešpačiui už visa, ką jis yra man suteikęs?“ (ps. 
115, 12). – M.I.C.: Mariae immaculatae concep-
tionis (Marijos Nekaltojo prasidėjimo (marijonų) 
ordinas).

C17.
272-722.5(474.5)

3205
„Kun. Jono Sakevičiaus, M.I.C., iškilmin-

gai šv. Mišių aukai, aukotai 1932 m. liepos 17 d. 
Marijampolės bažnyčioje, prisiminti …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1932]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – M.I.C.: Mariae immaculatae 
conceptionis (Marijos Nekaltojo prasidėjimo (ma-
rijonų) ordinas).

C17; C993.
272-722.5(474.5)

3206
Kun. K. Žitkus „Tėve mūsų“ tikybos vadovė-

lis : [antrosios laidos reklama]. – [Kaunas] : [koop. 
knygų leidimo b-vė „Žinija“], [1936] (Kaune : 
M. Adomavičiaus sp.). – [4] p. : iliustr. ; 18 cm.

C13; C17.
27(075)(474.5)(085.8)

3207
„[Kun.] kan. Silvestras Gimžauskas gimė 

1844 m. …“ : [biografija]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – 
[2] p. : portr. ; 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr. ir užrašas: Kun. kan. Silvestras Gim-
žauskas kurio atminimui statomas paminklas Kir-
deikiuose.

C2.
27-722.53(474.5)(092)

3208
Kun. Kazimiero Jasėno Visuotinė meno isto-

rija. „Architektūra […] plastika ir tapyba …“. – 
[Ryga] : [s.n.], [1930] (Rigā : f. Vitums). – [2] p. : 
vinj. ; 21 cm.

C17.
7:002.2(474.3)(085.8)

3209
Kun. klebonui … Gerbiamas klebone! „prieš 

šv. petro ir povilo šventę – katalikų mokslo šventę 
kreipėmės raštu 875 Nr. ir prašėme surengti rin-
kliavas neturtingiems katalikams moksleiviams 
šelpti …“ : [prašymas surengti aukų rinkimą ne-
turtingiems moksleiviams šelpti]. – [Kaunas] : 
[Ateitininkų susišelpimo fondas], [1925] (Kaune : 
„Šviesos“ sp.). – [1] p. ; 28 cm.

C2.
364.044.64(474.5)

3210
„Kun. Klem. Kačergiaus, M.I.C. pirmajai šv. 

Mišių aukai, aukotai 1931 m. rugpiūčio 2 dieną 
Marijonų bažnyčioje Marijampolėje, prisimin-
ti …“. – [Marijampolė] : [s.n.], [1932] ([Marijam-
polė] : M[a]r[ijonų] sp.). – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Jau nevadinsiu jus 
tarnais, bet savo draugais. – M.I.C.: Mariae im-
maculatae conceptionis (Marijos Nekaltojo prasi-
dėjimo (marijonų) ordinas).

C1; C103.
272-722.5(474.5)

3211
„Kun. petras A. Gasiunas priėmė kunigystės 

Sakramentą kurį suteikė Jo eminencija Jurgis kar-
dinolas Mundelein šeštadienyje, bal. 23 d., 1927 
Šventos Marijos bažnyčioje, Seminarijoje Mun-
delein, Ill. Atnašavo pirmas šv. Mišias balandžio 
24 dieną, 1927 Šv. Antano bažnyčioje Cicero, 
Ill. …“. – [JAV] : [s.n.], [1927] (paris france : 
Boumard fils). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus 
išrinkau ir paskyriau jus, kad eitumėte, neštumėte 
vaisiaus ir jūsų vaisius pasiliktų.“ Jon. 15, 16. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: The Master.

C1.
272-722.5(474.5)
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3212
Kun. prančiškus M. Juras. „Atminimui įšven-

tinimo į kunigus birželio 18 d. 1922 m. Šv. Kry-
žiaus katedroje Boston, Mass. ir pirmų iškilmingų 
šv. Mišių atlaikytų Šv. pranciškaus bažnyčioje 
Lawrence, Mass. birželio 25 d. 1922 m. …“. – 
[JAV] : [s.n.], [1922]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: „Viešpatie, numylėjau gražumą Tavo 
namų ir vietą kur Tavo garbė gyvena“ ps. XXV, 8. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Kas valgo mano kuną 
ir geria mano kraują, pasilieka manyje ir aš jame.

C993.
272-722.5(73)(=172)

3213
Kun. prančiškus M. Juras. „Atminimui įšven-

tinimo į kunigus birželio 18 d. 1922 m. Šv. Kry-
žiaus katedroje Boston, Mass. ir pirmų iškilmingų 
šv. Mišių atlaikytų Šv. pranciškaus bažnyčioje 
Lawrence, Mass. birželio 25 d. 1922 m. …“. – 
[JAV] : [s.n.], [1922]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: „Viešpatie, numylėjau gražumą Tavo 
namų ir vietą kur Tavo garbė gyvena“. ps. XXV, 
8. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Souvenir 
of Ordination […] Tu esi kunigas per amžius“.

C993.
272-722.5(73)(=172)

3214
Kun. prančiškus M. Juras. „Atminimui įšven-

tinimo į kunigus birželio 18 d. 1922 m. Šv. Kry-
žiaus katedroje Boston, Mass. ir pirmų iškilmingų 
šv. Mišių atlaikytų Šv. pranciškaus bažnyčioje 
Lawrence, Mass. birželio 25 d. 1922 m. …“. – 
[JAV] : [s.n.], [1922] (Made in france). – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: „Viešpatie, numylėjau gražumą Tavo 
namų ir vietą kur Tavo garbė gyvena“. ps. XXV, 
8. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų ir liet. k.: 
pray that my sacrifice, which is yours also, may be 
favourably received by God the father almighty. 
(Office of the Church). Eisiu prie Dievo altoriaus.

C993.
272-722.5(73)(=172)

3215
„Kun. pranciškus M. Juras įšventintas birže-

lio 18 d. 1922 m. …“. – [JAV] : [s.n.], [1922]. – 
[2] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: „Garbina mano sielą 

Viešpatį, ir pradžiugo mano dvasia Dievuje, mano 
Išganytojuje …“.

C993.
272-722.5(73)(=172)

3216
„Kun. pranciškus M. Juras įšventintas birže-

lio 18 d. 1922 m. …“ : [malda už kunigą]. – [JAV] : 
[s.n.], [1922]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Tu es sacerdos 
in aeternum.

C993.
272-722.5(73)(=172)

3217
„Kun. Stanislovas J. Vembrė atminimui įšven-

tinimo į kuningus birželio 11 d. 1927 m. Šv. My-
kolo katedroje Springfield, Mass. ir pirmųjų iškil-
mingų šv. Mišių atlaikytų Sv. Kazimiero bažnyčioje 
Worcester, Mass. birželio 12 d. 1927 m. …“. – 
[Springfyldas (Mas.)] : [s.n.], [1927] (printed in 
Germany). – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, numylėjau gražumą Tavo 
namų ir vietą kur Tavo garbė gyvena.“ ps. 25, 8. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: The Cross is 
my Book. (St. Bernhard).

C993.
272-722.5(73)(=172)

3218
Kun. Stanislovo Gorodeckio primicijų atmi-

nimui. – Kuršėnai [Šiaulių a.] : [s.n.], 1939, birž. 
24. – [2] p. : iliustr. ; 6 x 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Vos autem Sa-
cerdotes Domini vocabimini. Ministri Dei nostri 
dicetur vobis. Tu es sacerdos in aeternum.

C17.
272-722.5(474.5)

3219
„Kunigo Jeronimo Matulio pirmajai Šv. Mi-

šių aukai prisiminti panemunio bažnyčia 1939 
met. birželio 18 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Jugum meum 
suave est et onus meum leve. – Moto: „Einu, o Die-
ve, pildyt Tavo valios“.

C103.
272-722.5(474.5)

3220
Kunigo Julijaus Maciejauskio instaliacijos į 

pralotus paminėjimas. – Švėkšna [Tauragės a.] : 
[s.n.], 1927, spal. 28. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Sinite pueros ad 
me.

C17.
272-722.5(474.5)

3221
Kunigo Liongino Dieninio primicijų atmi-

nimui Dusetose, 1938 m. birželio mėn. 29 d.. – 
[S.l.] : [s.n.], [1938]. – [2] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Didžių dalykų padarė man Galingasis, 
kurio vardas šventas (Luk. 1, 49). – p. [1] paveiks-
lėlis ir užrašas lot. k.: Qvi vult post me venire … 
tollat crucem suam.

C103.
272-722.5(474.5)

3222
Kunigų marijonų šv. Misijų atminimui Auš-

ros Vartų bažnyčioj Worcester, Mass. nuo kovo 14 
d. iki 27, 1927 / mis. kun. J. Vaitkevičius, D.D.. – 
[Vusteris (Mas.)] : [s.n.], [1927]. – [2] p. : iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: The Chil-
dren’s friend Suffer little children to come unto 
Me.

C993.
272-584(73)(=172)

3223
Kunigų Marijonų vienuolija. „Ji įsteigta 1673 

metais. Lietuvoje pirmas Marijonų vienuolynas 
įkurtas 1750 metais …“. – [Marijampolė] : [s.n.], 
[1929] (Marijampolėje : Marijonų sp.). – [4] p. : 
iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C1; C4; C101.
27-788(474.5)

3224
Kūno kultūros rūmų pradžios mokyklų mo-

kytojų fiziškojo auklėjimo stovykla : [stovyklos 
tikslas ir programa]. – [Kaunas] : [Kūno kultū-
ros rūmai], [1937] ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – 
[4] p. : vinj. ; 21 cm.

C2.
37.018.4(474.5)

3225
… kuopai. Aplinkraštis Nr. 8. Brangus bro-

liai pavasarininkai! „Skuodo skyriaus valdyba š./
mt. rugpiučio mėn. 8 dieną Skuode rengia iškil-
mingą šventę …“. – Skuodas [Kretingos a.] : [lie-
tuvių katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ Skuodo 
sk.], 1926, liep. 28. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.78(474.5)(05)
3226

… kuopai. Gerbiamieji draugai. „Seimas iš-
rinktas …“ : [Lietuvos valstiečių liaudininkų są-
jungos nurodymai sudaryti „Žemaitijos organiza-
cijos komitetą“]. – Kaunas : [Lietuvos valstiečių 
liaudininkų s-ga], 1923, birž. 15. – 4 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329(474.5)
3227

„Kupišky 1927 m. spalių 2 ir 3 d. panevėžio 
apskrities žemės ūkio paroda …“ : [skelbimas]. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1927] (panevėžys : M. Koto 
sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C4.
63(474.5)(064)

3228
Kur širdis veda ten kojos neša – Vilniun! : 

[šūkis] / Vilniui vaduoti sąjunga. – Kaunas : [Vil-
niaus vadavimo s-ga], [1926–1929]. – [1] p. ; 6 x 
18 cm.

C3.
329.71(474.5)

3229
„Kvetkų jaunųjų ūkininkų ratelis 1937 m. 

rugsėjo mėn. 12 d. rengia Kvetkų pradžios moky-
kloje žiemos ir vasaros gamybos parodėlę …“ : 
[skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1937] ([Biržai] : Bir-
žų sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C279.
63(474.5)(064)

3230
„Kviečiame į korporacijos „Justitia“ ruošia-

mą 1940 m. balandžio 13 d. koncertą-balių …“ : 
[skelbimas] / korp. „Justitia“. – [Vilnius] : [„Jus-
titia“ korp.], [1940] (Vilnius : „Raidės“ sp.). – 
[1] p. ; 69 x 86 cm.

C2.
378.18(474.5)(049.1)

3231
„Kviečiame Tamstą atsilankyti į J. Vaičkaus 

kino studijos pirmąjį viešą pasirodymą […] Vai-
dinama Tilmanso teatre 1933 m. vasario 6 d. …“ : 
[kvietimas] / studijos direkcija. – [Kaunas] : 
[J. Vaičkaus kino ir teatro studija], [1933]. – [2] p. : 
vinj. ; 11 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] vinj. ir užrašas:  Gerb. ….

C2.
792(474.5)
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3232
„Kviečiame Tamstą atvykti į Lietuvos vals-

tiečių sąjungos suvažiavimą, kuris bus … lap-
kričio … d. …“ : [kvietimas] / … Centro komi-
tetas. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių s-ga], 
192[2]. – [1] p. ; 25 cm.

prieš tekstą: Lietuvos valstiečių sąjunga. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329(474.5)(06)

3233
„Kviečiu 1931 metam išsirašyti mane. Aš esu 

„Žemaitis“ žemaičių laikraštis …“ : [laikraščio 
reklama]. – [Kaunas] : [„Žemaičio“ red.], [1930] 
(Telšiai : „perkūno“ sp.). – [4] p. : iliustr. ; 32 cm.

C1.
070.33(474.5)

3234
Kvieslys!!! Svarbios prakalbos. „Kalbės prof. 

iš Harvard’o universito taipgi „Darbininko“ adm. 
p. Ant. Kneižis, Al. Račkus, p. Antanas piazza, 
kun. pr. Juškaitis ir kiti […] Viskas atsibus Kelley 
School svetainėje Cambridge, Mass. seredoje, lie-
pos 30, 1919 m. …“ : [skelbimas] / … rengėjų ko-
misija. – [Keimbridžas (Mas.)] : [s.n.], [1919]. – 
[1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

3235
Kvieslys. Sveiki gyvi, broliai ir sesers lietu-

viai : [laikraščio „Vilniaus rytojus“ reklama]. – 
[Vilnius] : [„Vilniaus rytojaus“ red.], [1929] (Wil-
no : druk. „Ruch“). – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: perskaitęs duok kitam.
C101.

070(474.5)
3236

Kvieslys 1921 metams : [laikraščio „Lietuvos 
ūkininkas“ reklama ir prenumeratos sąlygos]. – 
[Kaunas] : [„Lietuvos ūkininko“ red.], [1920]. – 
[1] p. ; 47 cm.

C17.
070.33(474.5)

3237
Kvietimas. „Į „Dainos“ draugijos rengiamą 

Šaulių teatre šeštadienį 22 lapkričio 20 val. Vil-
niaus intencijai šeimynišką vakarą …“ / „Dainos“ 
draugijos valdyba. – panevėžys : [„Dainos“ d-ja], 
1930, lapkr. 18. – [1] p. ; 26 cm.

Šūkis: Į Vilnių, į Vilnių į mylimą šalį!.
C121.

394.4(474.5)
3238

Kvietimas. „Kviečiame Tamstą atsilankyti  
20 d. sausio š. m. „Aušros“ gimnazijos moksleivių 

meno draugijos gimnazijos salėje, rengiamą šeimy-
ninį vakarą …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Kauno 
„Aušros“ gimn.], [1924]. – [1] p. ; 7 x 10 cm.

C2.
371.8(474.5)

3239
Kvietimas. „Kviečiame Tamstą atvykti į klū-

bo „Sudavija“ visuotinį narių susirinkimą, kuris 
įvyks šių metų vasario m. 18 dieną 20 val. „Su-
davijos“ salėje …“ : [dienotvarkė] / seniūnų ta-
ryba. – Marijampolė : [klubas „Sudavija“], 1937, 
vas. 10. – [2] p. ; 11 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Spausdinys.  Gerb. p. ….

C2.
008:061.2(474.5)(06)

3240
Kvietimas. „L. šaulių sąjungos dramos eks-

perimentinio teatro kolektyvas kviečia Tamstą į 
iškilmes-koncertą, kuris įvyks mūsų salėje […] š. 
m. lapkričio 11 d. šeštadienį L.Š.S. dr. eksp. tea-
tro patalpą atidarant …“ : [kvietimas-programa] / 
L.Š.S. dr. eksp. teatro kolektyvas. – [Kaunas] : 
[Lietuvos šaulių s-gos dramos eksperimentinis te-
atras], [1933]. – [2] p. ; 10 x 13 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 792.077(474.5)
3241

Kvietimas. „L.K. blaivybės dr-os Centro val-
dyba maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į rengia-
mą pabaltės valstybių studentams abstinentams 
pagerbti vakarienę š. m. gegužės mėn. 15 d., 18 
val. Liaudies namų valgyklos salėje“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų blaivybės 
d-ja], [1930–1935]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

C1.
378.18(474)

 613.81(474)
3242

Kvietimas. „Liet. švietimo dr. Vinco Kudir-
kos vardu draugijos valdyba šaukia visuotinį narių 
susirinkimą š. m. sausio mėn. 26 d. …“ : [kvieti-
mas] / valdyba. – [Kaunas] : [V. Kudirkos švieti-
mo d-ja], [1930]. – [1] p. ; 14 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

37:061.2(474.5)(06)
3243

Kvietimas. „Lietuvos žiburėlio“ neturtin giems 
moksleiviams šelpti draugija turi garbės prašyti 
Tamstą atsilankyti į rengiamąją š. m. lapkričio mėn. 
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9 d. loteriją …“ / valdyba. – [Kaunas] : [„Lietuvos 
žiburėlio“ d-ja], [1922–1940]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
364.044.66(474.5)

 394.4(474.5)
3244

Kvietimas. „Maloniai kviečiame Tamstą atsi-
lankyti į mūsų ruošiamą „Dainų dieną“, kuri įvyks 
š. m. liepos mėn. 2 d. …“ / rengimo komitetas. – 
[S.l.] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 11 x 14 cm.

C279.
78:061.7(474.5)

3245
Kvietimas. „Maloniai kviečiame Tamstą at-

silankyti į statomą š. m. spalių mėn. … d. kine 
„Rambynas“ filmą „Lemiamasis koncertas“ Mart-
hai Eggerth dalyvaujant …“ / 58 Marijampolės 
moterų šaulių būrys. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 10 x 12 cm.

C2.
791.43-2(430)

3246
Kvietimas. „Maloniai kviečiame Tamstą at-

vykti į visuotinį Lietuvai pagražinti draugijos 
Ma rijampolės skyriaus narių susirinkimą …“ : 
[darbotvarkė] / valdyba. – [Marijampolė] : [Lietu-
vai pagražinti d-jos Marijampolės sk.], [1933]. – 
[2] p. ; 7 x 12 cm.

C2.
061.23(474.5)(06)

3247
Kvietimas. „Maloniai kviečiame Tamstą da-

lyvauti L.U. Studentų ateitininkų abstinentų kor-
poracijos 5-rių metų minėjime, įvykstančiame 
1928 m. gegužės m. 13 dieną Kaune …“ : [kvie-
timas] / … valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. 
Studentų ateitininkų abstinentų korp.], [1928]. – 
[1] p. ; 8 x 13 cm.

C1.
378.18(474.5)

3248
Kvietimas. „Mūsų žemės dalis drauge su sos-

tine Vilnium jau keleri metai yra pagrobta …“ : 
(pašto, telegrafo įstaigų tarnautojams) : [raginama 
provincijose steigti Vilniaus vadavimo sąjungos 
skyrius]. – Kaunas : [Vilniaus vadavimo s-gos 
Centro k-tas], 1927, gruod. 31. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkiai: Lietuvi, at-
mink Vilnių! Vaduokime pavergtą Vilnių!.

C2.
329.71(474.5)

3249
Kvietimas. „Nuolankiai kviečiame Jūsų kor-

poraciją (draugiją) dalyvauti su vėliava 9 d. spalių 

minėjime …“ : [kvietimas] / V.D. u-to V.V.S. kom. 
valdyba. – Kaunas : [Vilniaus vadavimo s-gos Vy-
tauto Didžiojo univ. sk.], 1932, spal. 5. – [1] p. ; 
16 cm.

prieš antr.: V.D. u-to V.V.S. skyriaus valdy-
ba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 378.18(474.5)
3250

Kvietimas. „Nuoširdžiai kviečiame atsilan-
kyti į Telšių ir Kretingos „pavasario“ rajonų ruo-
šiamą plungėje š. m. 27 d. birželio mėn. jaunų 
katalikų vyrų kongresą“ : kongreso programa / 
Kongresui rengti komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1936–
1939]. – [3] p. ; 8 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Gerb. p. ….

C2.
329.78(474.5)(06)

3251
Kvietimas. „pagėgių šaulių būrys turi gar-

bės kviesti aukštai gerb. … į būrio dešimties metų 
sukaktuvių minėjimą pagėgiuose 1934 m. sausio 
mėn. 14 d. …“ : [programa] / pagėgių šaulių bū-
rys. – [pagėgiai] : [Lietuvos šaulių s-gos pagėgių 
būrys], [1934]. – [1] p. ; 12 x 18 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
3252

Kvietimas. „Romuvos“ korporacijos pre zi-
diu mas turi garbės kviesti … atsilankyti lietuvių 
kalbos uždraudimo prūsų karalijos mokyklose 60 
metų sukaktuvių minėjime, kuris yra rengiamas 
universiteto salėje š. m. spalių mėn. 16 d. …“ : 
[kvietimas] / „Romuvos“ korp! pr!. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. studentų korp. „Romuva“], 
[1932]. – [1] p. ; 11 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.18(474.5)
3253

Kvietimas. „Šiuo kviečiame atsilankyti į Čy-
pėnų savitarpio draudimosi draugijos šaukiamą 
visuotiną narių susirinkimą, įvykstantį Čypėnų 
pradžios mokykloje, 1939 m. liepos mėn. 2 dieną 
15 val. …“ / valdyba. – [Čypėnai, Biržų a.] : [Čy-
pėnų savitarpio draudimosi d-ja], [1939]. – [1] p. ; 
16 cm.

prieš antr.: Čypėnų savitarpio draudimosi drau-
gijos nariui: p. … gyv. ….

C279.
336.7:061.2(474.5)(06)
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3254
Kvietimas. „Šiuomi maloniai kviečiame Jūsų 

garbingą organizaciją prisiųsti savo atstovus į vi-
suotiną visų Amerikos Rytinėse valstybėse esančių 
organizacijų suvažiavimą, įvykstantį sekmadieny-
je, sausio 19 d., 1930 m., 2 val. po pietų, Apreiški-
mo panos Švenčiausios parapijos svetainėje […] 
Brooklyn, N.Y. …“ / D.L.K. Vytauto jubiliejaus 
apvaikščiojimo laikinoji vykdomoji komisija. – 
[Elizabetas (N. Džer.)] : [D.L.K. Vytauto jubilie-
jaus apvaikščiojimo laikinoji vykdomoji komisi-
ja], [1930]. – [1] p. : iliustr. ; 28 cm.

prieš antr.: D.L.K. Vytauto jubiliejaus apvaikš-
čiojimo laikinoji vykdomoji komisija. – D.L.K.: 
Didysis Lietuvos kunigaikštis.

C2.
325.2:061.21(73)(=172)(06)

3255
Kvietimas. „Šiuomi prašome atsiųsti savo at-

stovą į 2-jį Lietuvos koperatyvų kongresą, kursai 
įvyks š./m. gegužės mėn. 16, 17 ir 18 dieną Kaune 
Karių kliūbo salėje […], tokia dienotvarke …“ / 
Organizacinė komisija …. – Kaunas : [Antrojo 
Lietuvos kooperatyvų kongreso Organizacinė ko-
mis.], 1922, bal. 28. – [1] p. ; 22 cm.

prieš antr.: Komisija II Lietuvos koperatyvų 
kongresui kviesti ….

C279.
334.73(474.5)(06)

3256
Kvietimas. „Švenčionių Šv. Kazimiero drau-

gijos skyrius maloniai kviečia gerbiamąjį … į 
jubiliejines kun. prof. Skruodžio iškilmes, kurios 
įvyks šių metų V-16 d. Švenčionyse …“. – Šven-
čionyse : [Šv. Kazimiero d-jos Švenčionių sk.], 
1932, geg. 16. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C101.
27-722.53(474.5)(092)

3257
Kvietimas. „1933 m. gegužės mėn. 12 d. 19 

val. L.M.T. klube „Moterų seklyčioj“ […] šaukia-
mas Lietuvos moterų tarybos visuotinis susirin-
kimas …“ : [kvietimas-darbotvarkė] / Lietuvos 
moterų tarybos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
moterų taryba], [1933]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)(06)
3258

Kvietimas. „ūkio draugijos „Žagrė“ valdyba 
kviečia Tamstą atvykti į visuotiną „Žagrės“ narių 
susirinkimą, kuris įvyks 1925 metais balandžio 
mėnesio 8 dieną trečiadienyje …“ : [su dienotvar-
ke] / „Žagrės“ valdyba. – Mariampolė : [„Žagrės“ 

d-ja], 1925, kovo 10 (Mariampolėj : A. Aguševi-
čiaus sp.). – [2] p. ; 21 cm.

C1.
63:061.2(474.5)(06)

3259
Kvietimas. A. gerb. … „Šiuo turime garbės 

kviesti Tamstą dalyvauti VI lietuvių latvių kon-
grese, kurio atidarymas įvyks 1929 m. birželio 
21 d. 17 v. 30 min. Valstybės teatre …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [Lietuvių latvių vienybės d-ja], 
[1929]. – [1] p. ; 8 x 15 cm.

prieš antr.: Lietuvių latvių vienybės draugija.
C2.

327(474.5:474.3)(06)
3260

Kvietimas. D.G. Tamsta … „Maloniai kviečia-
me atsilankyti į rengiamą a. a. kun. prof. J. Skruo-
dį pagerbti akademiją, kuri įvyks 1935 m. rugsėjo 
22 d. 20 val. Švenčionyse „Ryto“ salėj …“ : [kvie-
timas] / Švenčionių Šv. Kaz. dr. skyrius. – [Šven-
čionys] : [Šv. Kazimiero d-jos Švenčionių sk.], 
[1935]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C101.
27-722.53(474.5)(092)

3261
Kvietimas. Draug. … „Kviečiame Tamstą at-

vykti į rengiamą socialdemokratų vardu darbinin-
kų, mažažemių, na[u]jakurių ir šiaip biednuome-
nės susirinkimą …“ / L. sociald. part. sekretoriato 
vardu …. – [Kaunas] : [Lietuvos socialdemokratų 
partija], [1926]. – [1] p. ; 16 x 23 cm.

C279.
329.14(474.5)(06)

3262
Kvietimas. Gerb. p. … „L. Kariuomenės 

atsargos karininkų s-gos Marijampolės skyrius 
maloniai kviečia Tamstą (su šeima) į š. m. sausio 
mėn. 29 d. 9 pėst. Liet. kunig. Vytenio pulko Ka-
rininkų ramovėje rengiamą koncertą-balių …“ / 
skyriaus valdyba. – [Marijampolė] : [Lietuvos ka-
riuomenės atsargos karininkų s-gos Marijampolės 
sk.], [1925–1940]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

C2.
355.16(474.5)

3263
Kvietimas. Gerb. p. … gyv. … pšt. įst./ag.  

„1939 m. liepos mėn. 23 d. Obeliuose įvyks ko-
operacijos šventė …“ / šventei ruošti komitetas. – 
[S.l.] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C279.
334.73(474.5)

 394.4(474.5)
3264

Kvietimas. Į darbininkų, bežemių, mažažemių 
ir naujakurių sueiga. Draugai! „Lietuvos socialde-
mokratų partija š. m. … mėn. … d. … val. … kvie-
čia … apylinkės darbininkų, bežemių, mažažemių 
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ir naujakurių sueigą …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / 
Lietuvos socialdemokratų partijos panevėžio apskr. 
organiz. komitetas. – [panevėžys] : [Lietuvos soci-
aldemokratų partijos panevėžio a.], 1926 (Šiauliai : 
Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 21 cm.

C279.
329.14(474.5)(06)

3265
Kvietimas. Jo Malonybei pon… „Valstybės 

Taryba turi garbės kviesti Tamstą pietų, Valstybės 
Tarybos taisomų Jo Ekscelencijai vyskupui dak-
tarui Jurgiui Matulaičiui-Matulevičiui naujai įžen-
gusiam į Vilniaus vyskupų sostą, pagerbti …“ : 
[kvietimas] / Valstybės Taryba. – [Vilnius] : [Vals-
tybės Taryba], [1918]. – [1] p. : iliustr. ; 9 x 15 cm.

C2.
27-722.52(474.5)

394.48(474.5)
3266

Kvietimas-bilietas. „L.K.I. Vyčių brolija turi 
garbės kviesti Tamstą į rengiamąjį š. m. birželio 
7 d. 8 val. vak. pirmąjį senovės lietuvių-muzi-
kos koncertą …“ / valdyba. – [Kaunas] : [Lietu-
vos karo invalidų Vyčių brolija], [1923–1934]. – 
[1] p. : iliustr. ; 7 x 16 cm.

C17.
355.2(474.5)

 78:061.7(474.5)
3267

„L. krikščionių demokratų partijos Centro 
komitetas turi garbės kviesti tamstą atsilankyti į 
partijos politinio kliūbo […] pašventinimą ir ati-
darymą. Įvyks 1924 m. … m. … d. …“ : [kvieti-
mas] / … komisija. – [Kaunas] : [Lietuvių krikš-
čionių demokratų partija], [1924]. – [2] p. ; 10 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
L.: Lietuviai. – p. [1] užrašas: Gerb. ….

C2.
329(474.5)

 394.481(474.5)
3268

L. krikščionių demokratų partijos konferen-
cijos programa. – [Kaunas] : [Lietuvių krikščionių 
demokratų partija], [1925] (Kaunas : Mankienės 
sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
329.16(474.5)(06)

3269
L. krikščionių demokratų partijos parapijos 

įgaliotiniams. Gerb. Tamsta. „Lietuvoje paskuti-
niais metais įvyko daug permainų …“ : [kvietimas 
į konferenciją]. – Kaunas : [Lietuvos krikščionių 
demokratų partija], 1927, vas. 3. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.16(474.5)(06)

3270
L.D.F. panevėžio miesto skyrius š. m. birže-

lio mėn. 30 d. (sekmadienį) 2 val. p. p. Savitiškio 
gojelyje rengia gegužinę : [skelbimas] / valdyba. – 
[panevėžys] : [Lietuvos darbo f-jos panevėžio m. 
sk.], [1929] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 
64 cm.

C101.
394(474.5)(049.1)

3271
L.D.F. panevėžio miesto skyrius š. m. liepos 

mėn. 28 d. (sekmadienį) 2 val. p. p. Savitiškio go-
jelyje rengia gegužinę : [skelbimas] / valdyba. – 
[panevėžys] : [Lietuvos darbo f-jos panevėžio m. 
sk.], [1929] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 
64 cm.

C101.
394(474.5)(049.1)

3272
L.D.F. panevėžio miesto skyrius š. m. vasario 

23 dieną sekmadienį Ugniagesių draugijos salėje 
rengia didelį vakarą : bus vaidinama keturių veiks-
mų drama „Varpininkai“ : [skelbimas]. – [pane-
vėžys] : [Lietuvos darbo f-jos panevėžio m. sk.], 
[1930] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
64 cm.

C101.
394(474.5)(049.1)

 792.077(474.5)(049.1)
3273

„LDS. N. Anglijos apskričio metinė gegužinė 
sekmadienį gegužės-May 29 d., 1938 Romuvos 
parke Montello, Mass …“ : [skelbimas] / rengė-
jai. – [Montelas (Mas.)] : [Lietuvių darbininkų su-
siv. N. Anglijos a.], [1938]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
 394(73)(=172)(049.1)
3274

„L.K. moterų dr-jos panevėžio skyr. susirin-
kimas 193… m. … mėn. … d. … salėje … g-vė … 
Nr.“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : [Lietuvių ka-
talikių moterų d-jos panevėžio sk.], [1931–1939] 
(panevėžyje : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C101.
27-78-055.2(474.5)(06)

3275
L.K. moterų konferencijos dalyvėms. Vil-

nius, 1940 m., gegužės mėn. 12–13 d. : [skalbimo 
priemonių reklama] / chem. gam. fabrikas „Gul-
bė“. – [Kaunas] : [s.n.], [1940] (Kaunas : Adoma-
vičiaus sp.). – [4] p. ; 19 cm.

L.K.: Lietuvės katalikės.
C291.

661(474.5)(085.8)
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3276
L.K. studentų ateitininkų sąjungos kandida-

tų sąrašas Nr. 1 : [balsavimo biuletenis]. – [S.l.] : 
[Lietuvių katalikų ateitininkų s-ga], [1932]. – 
[1] p. ; 32 cm.

C29.
329.78(474.5)

3277
L.K.J. „pavasario“ fed. Vilkaviškio regijono 

narių religinimo programa. „Malonūs -ios pavasa-
rininkai -ės. per paskutinę mūsų regijono konfe-
renciją, įvykusią 1935 m. gruodžio mėnesio 30 d. 
buvo priimtos atatinkamos rezoliucijos, kuriomis 
stipriai pabrėžta reikalas suintensyvinti narių re-
liginį gyvenimą …“. – [Vilkaviškis] : [lietuvių 
katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Vilkaviškio r.], 
[1936]. – 3 lap. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.78:061.3(474.5)
3278

L.K.J. „pavasario“ fed. Vilkaviškio regi-
jo no, … rajono, … kuopos metinė anketa iš 
1939 m. / regijono valdyba. – [Vilkaviškis] : [lie-
tuvių katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Vilkaviš-
kio r.], [1940]. – [2] p. ; 34 cm.

C279.
329.78(474.5)(049.5)

3279
„L.K.J. „pavasario“ federacijos Kauno re-

giono valdyba maloniai kviečia Tamstą atsilan-
kyti į katalikiškųjų organizacijų parapijose Dado 
teisma, kuris įvyks 1937 m. vasario mėn. 5 d. 15 
val. Šv. Zitos draugijos salėje …“ : [kvietimas] / 
Kauno regiono valdyba. – [Kaunas] : [lietuvių ka-
talikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Kauno regionas], 
[1937]. – [3] p. ; 8 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] užrašas: D. Gerb. …. – L.K.J.: Lietu-
vių katalikų jaunimas.

C279.
329.78(474.5)

3280
L.K.J. „pavasario“ federacijos prienų rajono 

dešimties metų jubiliejinio kongreso, įvykstančio 
prienuose 1935 metų liepos mėn. 6 ir 7 d., progra-
ma / prienų rajono valdyba. – [prienai] : [lietu-
vių katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ prienų r.], 
[1935]. – [1] p. ; 24 cm.

C279.
329.78(474.5)(063)

3281
L.K.J. „pavasario“ federacijos Šiaulių rajo-

no metinės konferencijos 1935 met. II. 16–17 d. 

Šiauliuose programa. – [Šiauliai] : [lietuvių kata-
likų jaunimo f-ja „pavasaris“], [1935] (Šiauliai : 
spaustuvė-litografija „Grafika“). – [1] p. ; 28 cm.

C279.
329.78(474.5)(063)

3282
L.K.J. „pavasario“ sajunga Skaistgirio kuo-

pos choro dainų viešo vakaro 19 balandžio 1925 m. 
programa. – [Skaistgirys, Šiaulių a.] : [lietuvių ka-
talikų jaunimo s-gos „pavasaris“ Skaistgirio kuo-
pa], [1925]. – [2] p. : iliustr. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

78.087.68
 78:061.7(474.5)
 329.78(474.5)
3283

L.K.J. „pavasario“ s-gos Centro (rajono) val-
dybai. pranešimas-ankėta. – [Kaunas] : [lietuvių 
katalikų jaunimo s-ga „pavasaris“], 1928. – [4] p. ; 
34 cm.

Šūkis: Dievui ir Tėvynei.
C2.

329.78(474.5)(049.5)
3284

„L.K.J. „pavasario“ s-gos … kuopos š. m. … 
mėn. … d. … salėje įvyks susirinkimas …“ : [skel-
bimas] / kuopos valdyba. – [panevėžys] : [lietuvių 
katalikų jaunimo s-ga „pavasaris“], [1931–1940] 
(panevėžyje : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 31 x 47 cm.

Šūkis: Kur jaunimas, ten gyvumas.
C101.

329.78(474.5)(063)
3285

„L.K.J. „pavasario“ s-gos panevėžio kate-
dros kuopa 1929 m. lapkričio mėn. 17 d. Mokyt. 
seminarijoje rengia viešą vakarą …“ : [skelbi-
mas] / valdyba. – [panevėžys] : [lietuvių katali-
kų jaunimo s-gos „pavasaris“ panevėžio katedros 
kuopa], [1929] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. ; 63 cm.

C101.
329.78(474.5)(049.1)

3286
L.K.J. „pavasario“ s-gos panevėžio katedros 

kuopos 1929 m. rugsėjo 22 d. Šaulių teatre rengia-
ma vakaras : [S. Čiurlionienės-Kymantaitės 3 v. 
komedija „pinigėliai“] : [skelbimas] / valdyba. – 
[panevėžys] : [lietuvių katalikų jaunimo s-gos 
„pavasaris“ panevėžio katedros kuopa], [1929] 
(panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C101.
329.78(474.5)(049.1)

 792.077(474.5)(049.1)
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3287
L.K.J. „pavasario“ s-gos Rokiškio rajonas 

š. m. rugpiūčio m. 23 d. Rokišky rengia Mergaičių 
kongresą : [kvietimas] / Kongreso rengimo ko-
mitetas. – [Rokiškis] : [lietuvių katalikų jaunimo 
s-gos „pavasaris“ Rokiškio r.], [1938] (Rokiškis : 
spaustuvė ir kartonažų fabrika A.I. Mellero). – 
[1] p. ; 7 x 13 cm.

C1.
329.78(474.5)(063)

3288
L.K.J. „pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjun-

gų federacijos kuopoms. „Kaip iš spaudos žino-
te, kovo mėn. 5 d. prasidėjo papigintų lietuviškų 
knygų platinimo mėnuo …“ : [raginama įsigyti 
Šv. Kazimiero d-jos, „Žinijos“, „Žaibo“, „pava-
sario“ ir „Sakalo“ b-vių išleistas knygas] / L.K.J. 
„pavasario“ vyrų ir mergaičių sąjungų federacijos 
vyriausioji valdyba. – Kaunas : [lietuvių katalikų 
jaunimo f-ja „pavasaris“], 1940, kovo 18. – [1] p. ; 
17 x 21 cm.

C279.
329.78(474.5)

 655.561(474.5)
3289

L.K.J. „pavasario“ vyrų ir mergaičių s-gų fe-
deracijos regijonų ir rajonų pirmininkų ir Dv. vadų 
1939. balandžio m. 13 ir 14 d. d. suvažiavimo dar-
botvarkė / Vyriausioji Centro valdyba. – [Kau-
nas] : [lietuvių katalikų jaunimo f-ja „pavasaris“], 
[1939]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.78(474.5)(063)
3290

L.K.J. „pavasario“ vyrų sąjungos … rajono 
1938 m. veiklos žiniaraštis : [anketa]. – [Kaunas] : 
[lietuvių katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Vyrų 
s-ga], 1938. – [2] p. ; 34 cm.

C279.
329.78(474.5)(049.5)

3291
„L.K.J. s-gos „pavasaris“ panevėžio katedros 

kuopa 1930 m. rugsėjo mėn. 7 dieną Šaulių teatre 
rengia vakarą, bus: 1) vaidinama gražus dramat. 
4 veiksmų J.J. Zolpos veikalas „Valkata“ …“ : 
[skelbimas] / kuopos vadovybė. – [panevėžys] : 
[lietuvių katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ pane-
vėžio katedros kuopa], [1930] (panevėžy : N. fei-
genzono sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C101.
329.78(474.5)(049.1)

 792.077(474.5)(049.1)
3292

„L.K.J. s-gos „pavasaris“ panevėžio katetros 
[!] kuopa 1930 m. vasario mėn. 9 dieną Mokytojų 

seminarijos salėje rengia vakarą, bus vaidinama 
gražus dramatinis 4 veiksmų J.J. Zolpos veikalas 
„Valkata“ …“ : [skelbimas] / kuopos vadovybė. – 
[panevėžys] : [lietuvių katalikų jaunimo s-gos 
„pavasaris“ panevėžio katedros kuopa], [1930] 
(panevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C101.
329.78(474.5)(049.1)

 792.077(474.5)(049.1)
3293

„L.K.J. „Šviesos“ d-jos Subato skyrius ren-
gia 14 liepos m. 1929 m. Subata maluna gražoia 
prieklne [!] gegužine su šokiais ir žaidimais …“ : 
[skelbimas] / valdyba. – [Latvija] : [lietuvių ka-
talikų jaunimo d-jos „Šviesa“ Subato sk.], [1929] 
(Daugavpilī : Austrum-Latvijas grāmatsp.). – 
[1] p. ; 50 cm.

Gretut. tekstas latv., liet..
C102.

329.78(474.5)(049.1)
394(474.5)(049.1)

3294
„L.K.M.S. privačios mokyklos tėvų komite-

tas maloniai kviečia … su vaikučiais atsilankyti 
1931 m. sausio mėn. 11 d. […] vaikų vakarėlį …“ : 
[kvietimas] / tėvų komitetas. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių katalikų mokytojų s-gos m-kla], [1931]. – 
[1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
371.8(474.5)

3295
L.K.R. karo ekonominių studijų ratelio įs-

tatai. – [Kaunas] : [Lietuvos karininkų ramovės 
Karo ekonominių studijų ratelis], [1939]. – [4] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

355:061.2(474.5)(062.13)
3296

L.M. s-gos Marijampolės skyrius, bendradar-
biau jant visų mokyklų mokytojams, nuo kovo 
mėn. 8 d. iki 15 d. rengia Marijampolėj pirmąją 
pedagoginę savaitę : [skelbimas] / rengimo komi-
sija. – [Marijampolė] : [Lietuvių mokytojų s-gos 
Marijampolės sk.], [1936–1940] (Marijampolėje : 
„Dirvos“ b-vės sp.). – [1] p. : iliustr. ; 96 cm.

C102.
371.1:061.2(474.5)(049.1)

3297
L.M. s-gos visuotinio skyrių atstovų ir apskri-

čių komitetų pirmininkų suvažiavimo 1940 m. ge-
gužės m. 12 ir 13 d. d. […] programa. – [Vilnius] : 
[Lietuvių mokytojų s-ga], [1940]. – [1] p. ; 23 cm.

C13.
371.1:061.2(474.5)(063)
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3298
„L.M.T. dr. J. Basanavičiaus vardo sąjungos 

Viekšnių skyrius 1932 m. sausio mėn. 24, 25 ir 
26 d. (sekmadienį, pirmadienį ir antradienį) nuo 
11 iki 18 val. Viekšnių vidurinės mokyklos teatro 
salėje rengia priešalkolinę [!] parodą …“ : [skel-
bimas] / skyriaus valdyba. – [Viekšniai, Mažei-
kių a.] : [Lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basa-
navičiaus vardo s-gos Viekšnių sk.], [1932] (Kau-
nas : akc. „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C101.
613.81(474.5)(064)

3299
„L.M.T. organizacijų 30/I 1933 m. susirin-

kimo nutarimu L.M.T. organizacijų deleguoti 
asmenys turi sudaryti komitetą tarptautinei M.T. 
parodai ir bazarui paryžiuje š. m. birželio mėn. 
ruošti …“. – [Kaunas] : [Lietuvos moterų taryba], 
[1933]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)
3300

„L.R.K. federacijos N.A. apskrities piknikas 
sekmadienį, liepos-July 17 d., 1938 palangos par-
ke, Methuen, Mass (prie Lawrence) …“ / rengė-
jai. – [Lorensas (Mas.)] : [Amerikos lietuvių Ro-
mos katalikų f-jos Naujosios Anglijos a.], [1938] 
(So. Boston, Mass. : „Darbininkas“). – [1] p. ; 
22 cm.

C17.
27-78(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
3301

L.S.T. „filiae Lithuaniae“ korporacijos kan 
didatų [i.e. kandidatų] sąrašas Nr. 7 : [balsavimo 
biuletenis]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 
32 cm.

C29.
329.78(474.5)

3302
L.S.T. „Neo-Lithuania“ korporacijos kandi-

datų sąrašas Nr. 5 : [balsavimo biuletenis]. – [Kau-
nas] : [lietuvių studentų tautininkų korp. „Neo-Li-
thuania“], [1932]. – [1] p. ; 32 cm.

C29.
329.78(474.5)

3303
„L.Š.S. Saločių šaulių ugniagesių komanda 

1936 m. birželio mėn. 14 dieną puikiame Saločių 
dvaro sode […] rengia didelę linksmą geguži-
nę …“ : [skelbimas] / L.Š.S. Saločių šaulių bū-
rio ugniagesių komanda. – [Saločiai, panevėžio 
a.] : [Lietuvos šaulių s-gos Saločių būrys], [1936] 
([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C279.
614.842.83(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)

3304
„L.Š.S. 36, 37 ir 38 (Žaliojo kalno) Šaulių 

būriai š. m. vasario mėn. 16 d. 13 val. kino teatre 
„Daina“ […] rengia Lietuvos nepriklausomybės 19 
metų sukakties minėjimą …“ : [skelbimas] / ren-
gėjai. – [Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-ga], [1937] 
(Kaunas : L. Gurvičiaus sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C1.
356.161:061(474.5)(049.1)

  323.215(474.5)(049.1)
3305

L.Š. s-gos XII rinktinės 2-as būrys sekmadie nį, 
1929 m. rugsėjo m. 8 d. vaidina operetę „Kamin-
krėtis ir malūnininkas“ : [skelbimas] / rengėjai. – 
[panevėžys] : [Lietuvos šaulių s-gos XII panevėžio 
rinktinės 2 būrys], [1929] (panevėžy : N. feigenzo-
no sp.). – [1] p. ; 63 cm. – (Šaulių teat ras).

C101.
356.161:061(474.5)(049.1)

 782.8(474.5)(049.1)
3306

L.Š. s-gos XIV skyriaus koncerto spektaklio 
1924.IX.28 d. programa : [skelbimas] / rengimo 
komisija. – [Marijampolė] : [Lietuvos šaulių  s-gos 
XIV Marijampolės rinktinė], [1924]. – [2] p. ; 
33 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
Išsp. daugin. prietaisu. – p. [1] užrašas: prog rama.

C17.
356.161:061(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
3307

L.T. s-gos paanevėžio … skayriaus valdybai. 
„Siunčiame patvirtintą Tamstų apielinkėje numa-
tytą akcininkų sąrašą, kurį prašome įteikti sąraše 
pažymėtam akcijų rinkėjui ir neatidėliojant pradė-
ti akcijų platinimo (vekselių rinkimo) darbą …“. – 
panevėžys : [Lietuvių tautininkų s-ga], 1933, rug-
sėjis. – [1] p. ; 33 cm.

C3.
329.78(474.5)

3308
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ rajonų, apylin-

kių ir skyrių vadams įsakymas 24 Nr. „Šiandie 
„Jaunosios Lietuvos“ s-ga gyviausia lietuvių jau-
nuomenės organizacija …“ : [raginimas verbuo-
ti narius-rėmėjus] / L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ 
 s-gos vyr. vadovybė. – Kaunas : [lietuvių tautinės 
jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], 1936, kovo 
24. – [1] p. : vinj. ; 33 cm.

C279.
329.78(474.5)

3309
L.T.J. Jaunosios Lietuvos sąjungos meno 

šven  tės programa. Šiauliai, 1938.VI.26. / šventei 
rengti komitetas. – [Kaunas] : [lietuvių tautinės 
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jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], [1938] ([Kau-
nas] : „Kauno“ sp.). – [1] p. ; 33 cm.

C279.
329.78:061.7(474.5)

3310
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos narių 

rėmėjų II-ro verbavimo dovanų paskirstymo pla-
nas. „Serijų A ir B po 30.000 narių rėmėjų, ku-
riems skiriama specialios 4 premijos ir 17.000 
dovanų viso 580.000 Lt. …“. – [Kaunas] : [lietu-
vių tautinės jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], 
[1936]. – [1] p. : vinj. ; 34 cm.

C279.
329.78(474.5)

3311
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos narių rė-

mėjų I-mo verbavimo dovanų paskirstymo planas. 
„Serijų A ir B po 30.000 narių rėmėjų, kuriems ski-
riama 4 premijos ir 17.000 dovanų …“. – [Kaunas] : 
[lietuvių tautinės jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietu-
va“], [1935]. – [1] p. ; 34 cm.

C279.
329.78(474.5)

3312
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos … sky-

riui. „Šių metų rugsėjo mėn. 6 d. Utenoj įvyksta: 
Utenos, Rokiškio, Zarasų, panevėžio, Ukmergės ir 
Trakų apskričių Tautiškų organizacijų suvažiavi-
mas – kongresas …“. – [Utena] : [lietuvių tautinės 
jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], 1931, rugpj. 
20 (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 28 cm.

Šūkis: Tautai jaunąsias jėgas!.
C279.

329.78(474.5)(063)
3313

„L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos … sky-
rius 1937 metais … mėn. … dien. rengia įdomų 
viešą vakarą …“ : [skelbimas] / skyriaus vadovy-
bė. – [pušalotas, panevėžio a.] : [lietuvių tautinės 
jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], [1937] (pa-
nevėžys : „Bangos“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 64 cm.

C279.
329.78(474.5)(049.1)
394.4(474.5)(049.1)

3314
„L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos Biržų ra-

jono vadovybė susitarus su Biržų skautų tunto ir 
XVIII šaulių rinktinės štabais ir tautininkais, ren-
gia tautos vado vardinių minėjimą …“ : [skelbi-
mas] / Biržų rajono vadovybė. – [Biržai] : [lietuvių 
tautinės jaunuomenės s-gos „Jaunosios Lietuvos“ 
Biržų sk.], [1936] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
95 cm.

C279.
329.78(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)

3315
LTJ „Jaunosios Lietuvos“ s-gos dešimtmečio 

sąskrydžio dalyvių registracijos tvarka / sąskrydžiui 
ruošti komitetas. – [panevėžys] : [lietuvių tautinės 
jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], [1937]. – 
[2] p. ; 34 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: LTJ „Jaunosios Lietuvos“ s-gos … 
rajono … skyriaus registracijos lapas ….

C279.
329.78(474.5)(063)

3316
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos įstatų pro-

jektas. – [Kaunas] : [lietuvių tautinės jaunuome-
nės s-ga „Jaunoji Lietuva“], [1927] ([Kaunas] : 
„Vilniaus“ sp.). – [4] p. ; 35 cm.

C101.
329.78(474.5)(062.13)

3317
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos Meno ir 

literatūros klubo įstatai / Meno ir literatūros klu-
bo direkcija. – Kaunas : [lietuvių tautinės jaunuo-
menės s-gos „Jaunoji Lietuva“ Meno ir literatūros 
klubas], 1932, bal. 27. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

329.78(474.5)(062.13)
3318

L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos Meno ir li-
teratūros klubo sekcijų statutas : I. Valdybos sekci-
ja / Meno ir literatūros klubo direkcija. – Kaunas : 
[lietuvių tautinės jaunuomenės s-gos „Jaunoji Lie-
tuva“ Meno ir literatūros klubas], 1932, bal. 27. – 
3 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

329.78(474.5)(062.13)
3319

L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos Meno ir li-
teratūros klubo sekcijų statutas : II. Dainos sekci-
ja / Meno ir literatūros klubo direkcija. – Kaunas : 
[lietuvių tautinės jaunuomenės s-gos „Jaunoji Lie-
tuva“ Meno ir literatūros klubas], 1932, bal. 27. – 
3 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

329.78(474.5)(062.13)
3320

L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos narių rė-
mėjų III-čio verbavimo dovanų paskirstymo pla-
nas. „Serijų A ir B po 30.000 narių rėmėjų kuriems 
skiriama specialios 4 premijos ir 18.250 dovanų 
viso 580.000 Lt. …“. – [Kaunas] : [lietuvių tauti-
nės jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], [1936] 
([Kaunas] : sp. „Viltis“). – [1] p. : vinj. ; 34 cm.

C279.
329.78(474.5)
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3321
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos panevėžio 

miesto II rajono reprezentacinis skyrius. „1937 m. 
kovo mėn. 29 d. 19 val. panevėžio miesto prad. 
mokykloje Nr. 3 rengiamo vakaro programa: 
I. „Moterims neišsimeluosi“, Seirijų Juozo 3 v. 
komedija … II. Stygų orkestras … III. Čigonų 
stovykla: šokiai, dainos … IV. Choras … V. Žai-
dimai ir šokiai …“ : [skelbimas] / skyriaus vado-
vybė. – [panevėžys] : [lietuvių tautinės jaunuome-
nės s-gos „Jaunoji Lietuva“ panevėžio II rajonas], 
[1937] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 27 cm.

C279.
329.78(474.5)(049.1)

 792.077(474.5)(049.1)
3322

„L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos pasvalio 
skyrius šių metų gegužės mėn. 1 dieną […] rengia 
literatūros, dainos ir tautiškų šokių propagandos 
vakarą …“ : [skelbimas] / „JL“ pasvalio skyriaus 
vadovybė. – [pasvalys] : [lietuvių tautinės jau-
nuomenės s-gos „Jaunoji Lietuva“ pasvalio sk.], 
[1937] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C279.
329.78:061.7(474.5)(049.1)

3323
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos rajonų, apy-

linkių ir skyrių vadams aplinkraštis 1 Nr. „Vyk dant 
s-gos narių rėmėjų verbavimą pasirodė kai kurių 
netikslumų bei trūkumų …“ : [raginimas verbuo-
ti narius rėmėjus] / L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-
gos narių rėmėjų administracija. – Kaunas : [lietu-
vių tautinės jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], 
[1936]. – [2] p. : vinj. ; 35 cm.

C279.
329.78(474.5)(05)

3324
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos rajonų, apy-

linkių ir skyrių vadams aplinkraštis 2 Ns. : [ragi-
nimas platinti nario rėmėjo mokesčio ženklus ir 
dalyvauti narių rėmėjų verbavimo varžybose] / 
„Jaunosios Lietuvos“ s-gos narių rėmėjų administ-
racija …. – Kaunas : [lietuvių tautinės jaunuomenės 
s-ga „Jaunoji Lietuva“], 1935, spal. 28. – [2] p. : 
vinj. ; 34 cm.

C279.
329.78(474.5)(05)

3325
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos rajonų, 

apylinkių ir skyrių vadams aplinkraštis 4 Ns. : [ra-
ginimas platinti nario rėmėjo mokesčio ženklus 
ir dalyvauti narių rėmėjų verbavimo varžybose] / 
Jaunosios Lietuvos s-gos narių rėmėjų administ-
racija. – Kaunas : [lietuvių tautinės jaunuomenės 
s-ga „Jaunoji Lietuva“], 1935, lapkr. 28. – [1] p. : 
vinj. ; 34 cm.

prieš antr.: L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 
narių rėmėjų administracija ….

C279.
329.78(474.5)(05)

3326
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 1936 metų 

kalendorius. – [Kaunas] : [lietuvių tautinės jau-
nuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], [1935] ([Kau-
nas] : sp. „Viltis“). – [4] p. : vinj. ; 7 cm.

C17.
329.78(474.5)

 050.9(474.5)
3327

L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos vado rajo-
nų, apylinkių ir skyrių vadams įsakymas 97 (73, 
60, 66) Nr. „Sąjungos nariams rėmėjams pirmasis 
dovanų paskirstymas sekmingai įvykdytas …“ : 
[apie mokesčio pakeitimą sąjungos rėmėjams] / 
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos vyriausioji va-
dovybė. – Kaunas : [lietuvių tautinės jaunuomenės 
s-ga „Jaunoji Lietuva“], 1935, gruod. 27. – [2] p. ; 
32 cm.

prieš antr.: L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 
vyriausioji vadovybė ….

C279.
329.78(474.5)

3328
„L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ Vilniaus mer-

gaičių rajono vadovybė maloniai kviečia Tamstą 
atsilankyti į tautodailės parodos atidarymą š. m. 
gegužės mėn. 11 dn. 18 val. …“ : [kvietimas] / 
L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ Vilniaus mergaičių 
rajono vadovybė. – [Vilnius] : [lietuvių tautinės 
jaunuomenės s-gos „Jaunoji Lietuva“ Vilniaus 
mergaičių r.], [1928–1940]. – [3] p. ; 10 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Gerb. ….

C1.
745/749(474.5)(064)

3329
„L.T.M. „Gražinos“ draugija turi garbės 

kviesti … atsilankyti 1940 m. kovo mėn. 11 d. 
20 val. Karininkų ramovėje į Čiurlionies vaka-
rą …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : [lietu-
vių tautininkių moterų „Gražinos“ d-ja], [1940]. – 
[3] p. ; 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: M.K. Čiurlionies vakaras.

C3.
396:061.7(474.5)

3330
LTS Kauno … apylinkės nariui /ei/ … „pra-

nešu, kad š. m. lapkričio mėn. 14, Valstybės prezi-
dento rinkimų dieną, Kauno miesto ir priemiesčių 
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visų apylinkių tautininkai organizuotai, su vėlia-
vomis ir orkestrais vyks sveikinti Valstybės pre-
zidentą tautos vadą Antaną Smetoną …“. – [Kau-
nas] : [Lietuvių tautininkų s-ga], 1938, lapkr. 13. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.17(474.5)
 342.511(474.5)(092)
3331

L.V. ir S.Į. tarnautojų prof. s-gos Biržų sky-
rius 1925 m. gegužės mėn. 24 d. Biržuose piliakal-
ny rengia nepaprastą gegužinę … : [skelbimas] / 
valdyba. – [Biržai] : [Lietuvos valstybinių ir savi-
valdybės įstaigų tarnautojų profesinės s-gos Biržų 
sk.], [1925] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C279.
331.105.44(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
3332

„L.V. s-gos Biržų skyrius 1938 m. kovo mėn. 
13 d. […] rengia lietuvio verslininko teismą …“ : 
[programa]. – [Biržai] : [Lietuvos verslininkų 
s-gos Biržų sk.], [1938] ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[1] p. ; 48 cm.

C279.
339.522:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
3333

… L.V.L. kuopos valdybai. „Telšių apskrities 
komitetas šiuo šaukia Telšių apskrities atstovų su-
važiavimą š. m. kovo mėn. 6 d. …“ : [kvietimas-
dienotvarkė]. – [Telšiai] : [Lietuvos valstiečių 
liaudininkų s-gos Telšių a. k-tas], [1926]. – [1] p. ; 
14 cm.

C2.
329(474.5)(06)

3334
„Labai svarbi prelekcija ir juokinga ko-

medija „Knarkia paliepiant“ rengia ALDLD 10 
kuopa sekmadienį vasario 13 february Liaudies 
name …“ : [skelbimas]. – [filadelfija (pen.)] : 
[Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 10 
kuopa], [1937]. – [1] p. ; 14 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

 792.077(73)(=172)(049.1)
3335

Labai svarbios prakalbos! „Rengia L.S.S. 14 kp. 
ir L.D.L.D. 25 kp. Atsibus nedėlioj ir panedėlyj, ko-
vo-March 18 ir 19 d. d. 1923 Lietuvių saleje […] 
Kalbes K. Bielinis …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – 
[Baltimorė (Mer.)] : [Lietuvių socialistų s-gos 14 

kuopa] : [Amerikos lietuvių darbininkų literatūros 
d-jos 25 kuopa], [1923]. – [1] p. :  portr. ; 30 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

3336
Labai svarbios prakalbos! „Rengia Švento 

Jono krikstytojo dr-stė subatoje balandžio-Ap-
ril 12, 1919 frank ir James svetaineje […] Melro-
se park, Ill. …“ : [skelbimas] / … rengimo komi-
tetas. – [Čikaga (Il.)] : [Šv. Jono Krikštytojo drau-
gystė], [1919] (Cicero, Ill. : spauda Cicero print 
Shop). – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

3337
Labai žingeidžios dr. Kaškevičiaus prakalbos! 

„Rengia L.D.S. 21 ir 86 kuopa. Atsibus dviejose sve-
tainėse. pirmos prakalbos įvyks: kovo 11, 7:30 vak. 
Lietuvių svetainėje …“ : [skelbimas] / … bendras 
komitetas. – [Detroitas (Mič.)] : [Lietuvių darbinin-
kų s-gos 21 ir 86 kuopos], [1932]. – [1] p. ; 23 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

3338
Labdarybės apaštalavimas. „Daug yra žmonė-

se vargo ir skurdo, kaip dorinio, taip ir medžiaginio. 
Kas stengiasi dorinį ir medžiaginį skurdą mažinti, 
tas yra apaštalas labdarybės srity …“ : [raginama 
materialiai paremti nepasiturinčius žmo nes]. – [pa-
nevėžys] : [panevėžio katedra], [1931–1933] (pa-
nevėžy : „Bangos“ sp.). – [2] p. ; 18 cm. – (panevė-
žio katedros leidinys ; Nr. 5).

C101.
364.4(474.5)

3339
Labdarybės talka Šiauliuose spalių mėn. 

5–13 d. 1936 mt. „Su tamsiomis ir ūkanotomis ru-
dens dienomis kaip slibinas atslenka į neturtingųjų 
namus vargas …“ / Šv. Vincento à paulo dr-jos 
Šiaulių I skyriaus valdyba. – [Šiauliai] : [Šv. Vin-
cento a paulo d-jos Šiaulių I sk.], [1936] (Šiau-
liuose : „Lietpres“ sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
364.4(474.5)

3340
„Labdaringosios sąjungos 11-tas metinis Sei-

mas įvyks lapkričio (Nov.) 16 d., 1930, Šv. Kry-
žiaus parapijoj ant Town of Lake …“ : [raginimas 
materialiai paremti] / Labdaringosios sąjungos 
Centro valdyba. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietu-
vių Romos katalikų labdarių s-ga], [1930]. – [2] p. ; 
28 cm.

prieš tekstą: A.L.R.K. labdaringoji sąjunga Chi-
cago, Illinois.

C17.
364.4:061.3(73)(=172)
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3341
„Laidotuvės mūsų rašytojos Žemaitės (Ju-

lijos Žymantienės) įvyks šeštadienį 10 gruodžio 
Marijampolės kapuose …“ : [skelbimas] / Laido-
tuvių komisija. – [Marijampolė] : [Laidotuvių ko-
misija], [1921]. – [1] p. ; 24 cm.

C101.
393(474.5)

3342
Laidotuvių giesmė (maršas). „Daug žuvo mųs 

brolių už laisvę kovoj …“ : [giesmės žodžiai]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1927]. – [1] p. ; 12 x 13 cm.

C126.
272-535.35

3343
Laikinas Universiteto bibliotekos valdymo sta -

tutas. – [Kaunas] : [Lietuvos univ.], [1922]. – [2] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

027.7(474.5)
 023.1(474.5)
3344

Laikinasis drausmės (disciplinos) statutas. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1919]. – [4] p. ; 17 cm.

C279.
355.133(474.5)(062.13)

 355.077.6(474.5)
3345

Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto ruošimo 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktu-
vių minėjimo, 1930 m. vasario 16 dieną progra-
ma. – [Vilnius] : [s.n.], [1930] ([Vilnius] : „Ruch“ 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C126.
394.46(474.5)

 323.215(474.5)
3346

Laikinosios Lietuvos Vyriausybės įstatymas : 
[skelbiantis mobilizaciją]. – [Kaunas] : [s.n.], 
1919, geg. 26 (Kaunas : Lietuvos Valstybės sp.). – 
[1] p. ; 30 x 47 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok., lenk..
C279.

355.212.1(474.5)(094)
3347

Laikinosios taisykles kariskiams zemei duo-
ti. – [S.l.] : [s.n.], [1919]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

349.4(474.5)(062.13)
 355.216(474.5)
3348

Laikinosios vietos savyvaldos sudarymo rei-
kalu : (konferencijos nutarimas) : [apie valsčių ir 

apskričių organizavimą, traukiantis iš Lietuvos vo-
kiečiams]. – [S.l.] : [Lietuvos socialdemokratų par-
tija], [1918]. – [1] p. ; 28 cm. – (Lietuvos so cial-
demokratų partija).

C2.
329.7(474.5)

3349
Laikinosios vietos savyvaldos sudarymo rei-

kalu : (konferencijos nutarimas) : [apie valsčių ir 
apskričių organizavimą, traukiantis iš Lietuvos 
vokiečiams]. – [S.l.] : [Lietuvos socialdemokratų 
partija], [1918]. – [2] p. ; 28 cm. – (Lietuvos soci-
aldemokratų partija).

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C2.

329.7(474.5)
3350

„Laimės kalendoriaus“ loterija įvyko birželio 
1 d. 18 val. / Liet. katal. blaivybės dr-jos Centro 
valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų blaivybės 
d-ja], [1923–1932] (Kaune : K. Narkevičiaus ir 
V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C13.
336.7(474.5)

3351
„Laimingų Naujųjų 1919 Metų“ : [sveikini-

mas] / „Žaibo“ spaustuvė Vilniuje. – [Vilnius] : 
[„Žaibo“ sp.], [1918]. – [1] p. ; 9 x 13 cm.

C101.
793.2(474.5)(089.7)

3352
„Laisvė tautai – didžiausias turtas: be laisvės 

nėra gyvenimo ir nepriklausomybės …“ : [kvie-
čiama aukoti karininko A. Juozapavičiaus pamin-
kliniams namams statyti Alytuje]. – [Alytus] : 
[s.n.], [apie 1937]. – [1] p. ; 34 cm.

C2.
364.4:725(474.5)

3353
Laisvės alėja 28 (buv. kino „Oaza“ patalpoj) 

dail. Jokūbo Mesenbliumo pomirtinė paroda : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1934] (Kaunas : 
A. Bako sp.). – [1] p. ; 95 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C4.

75(474.5)(064)
3354

Laiškas iš kalėjimo. „Draugai, kiekviena mo-
ra linė ir materialinė teikiama mums iš laisvės pa-
rama ira didi mūsų didžioj kovoj už išsilaisvinimą 
ir buržuazijos diktatūros retežių …“ / Rev. polit. 
kal. kolektivas ; Kauno s. d. kal.. – [Kaunas] : [Re-
voliucinis politinių kalinių kolektyvas], 1934, rug-
pjūtis. – [1] p. ; 33 cm.



315

Išsp. daugin. prietaisu. – Kauno s. d. kal.: 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas.

C17; C126; C279.
323.221.28(474.5)

3355
Laiškas Lietuvos rašytojams ir poetams. Bran-

gūs broliai, „per lekiantį Amerikos lietuviu pasiun-
tinį, leitenantą feliksą Vaitku, per Lituanica antrąją, 
šiuo įstoriniu momentu, sveikinu jus, mano brangus 
broliai …“ : [raginimas publikuoti savo kūrinius 
50-ajame „Vienybės“ laikraščio numeryje]. – [Bruk-
linas (Niuj.)] : [s.n.], 1935, liep. 24. – [2] p. ; 18 cm.

prieš antr.: Lietuvos žinios Kaunas, Lietuva. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
070.33(73)(=172)

3356
„Laivyno laivas Mindaugis“ dvieju veiksmų 

operetė […]. Stato Lietuvos Vyčiu „Dainos“ cho-
ras po vadovyste J. Saurio sekmadienį, bal.-April 
28 d., 1935 m. Lietuvių auditorijoj …“ : [skel-
bimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1935]. – [1] p. : 
vinj. ; 35 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

 782.8(73)(=172)(049.1)
3357

Laivu „Calgaric“ atvykstančios ekskursijos su-
tikimo ir priėmimo programa : 1933 m. rugpiūčio 
mėn. 17 d. : [anglų skautų apsilankymas Lietuvo-
je]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1933] (Klaipėda : „Ry-
tas“). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
656.6:379.8(474.5)

3358
„Lala Amerikos lietuvių advokatų draugija 

turi garbės kviesti Tamstas į vakarienę ir šokius 
palinksminimui svečių atsilankiusių į pasaulinę 
parodą seredos vakare liepos 19tą 1933 m. …“. – 
[Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietuvių advokatų d-ja], 
[1933]. – [2] p. ; 21 cm.

C2.
347.965:061(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
3359

Lapakritos p.p. b-vės „Giria“ nariui … „Šiuo 
pranešame, kad š./m. rugsėjo mėn. 17 d. 14 val. pie-
ninės salėje kviečiamas visuotinis pusmetinis b-vės 
narių susirinkimas, svarstymui sekančios dieno-
tvarkės …“ : [kvietimas-programa] / … Lapakritos 
p.p. B-vės „Giria“ valdyba. – Bliūdžiai [Nemunėlio 
Radviliškis (Biržų a.)] : [Lapakritos pieno perdirbi-
mo b-vė „Giria“], 1939, liep. 16. – [1] p. ; 21 cm.

C279.
637.1:061.2(474.5)(06)

3360
Lapelis I. 1928 m. balandis mėn. : [periodi-

nio leidinio „ūkininko patarėjas“ anketa skaity-
tojams]. – [Kaunas] : [„ūkininko patarėjo“ red.], 
[1928] ([Kaunas] : V[alstybės] sp.). – [2] p. ; 34 cm.

C17.
050(474.5)(049.5)

3361
„Lapkričio 10, 11, 12 ir 13 bulių kova Ispanijoj 

„Kalnų karalius“ 2-se serijose, 14 dalių …“ : [kino 
filmo reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : 
Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: palas. – Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2
3362

„Lapkričio 9, 10, 11 ir 13 šių laikų kinemato-
graf. kolos’as, didžiausias pasaulio veikalas „Indi-
jos karstainė“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [1922] (Siauliai : Savičio ir Sumkaus-
kio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: Kino fantazija. 1 serija. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C279.
791.43-2

3363
„Lapkričio 24, 25, 26 ir 27 d. Šiandien nauja 

programa. Eina žinomas rusų aukso serijos veika-
las „Nudegusieji sparnai“ …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [S.l.] : [s.n.], [1921]. – [1] p. : vinj. ; 47 x 
63 cm.

prieš tekstą: „palas“.
C279.

791.43-2(470)
3364

„Lapkričio 23, 24 ir 25 d. eis pusiau pikantinė 
6-ių dalių drama „Subartos gelės arba Gyvenimo 
suvedžiotojas“ ant galo linksma komedija …“ : 
[kino filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Šiau-
liuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 
64 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C279.
791.43-2

3365
„Lapkričio 23, 27 ir 28 domės!!! Sidabrinis 

veikalas: „Sidabrinis karalius“ …“ : [kino filmo 
reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Sa-
vičio ir Sumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: fantazija kino. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C279.
791.43-2
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3366
„Lapkričio 20, 21 ir 22 po karštu Indijos 

dan gumi Indijos duktė, grandiozinė žavinti dra-
ma 7-iose didelėse dalyse …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio 
ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: Kino palas. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
791.43-2

3367
„Lapkričio mėn. 19 d. 1921 met. Dotnavos 

aukš tesniosios žemės ir miškų ūkio mokyklos va-
karas neturtingцjц [!] moksleivių naudai vakaro 
programa …“ – [Dotnuva] : [Aukštesnioji žemės 
ir miškų ūkio m-kla], [1921] (Šiauliuose : Savičo 
ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 63 cm.

C279.
374.7(474.5)

3368
„Lapkričio 17, 18 ir 19 paskutinės sezono 

dai lės tvarinys Šiaurės gamtos gražumas „Gyvybė 
už gyvybę“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkaus-
kio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: palas. – Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43
3369

„Lapkričio 6, 7 ir 8 didžioji ekrano dailinin-
kė Mia Mai teisingam dailininkės paveiksle „La-
vinio Morlando prasižengimas“ …“ : [kino filmo 
reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Siauliai : Sa-
vičio ir Sumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: palas. – Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2(430)
3370

„Latvijos pasiuntinys ir ponia Balodis prašo 
p. … pagerbti juos, atsilankydami į juos … š. m. … 
mėn. … d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1928]. – [2] p. : vinj. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., pranc.. – p. [1] vinj..

C3.
327(474.3)

3371
„Latvijos universitetas Rygoje siunčia savo 

širdingus sveikinimus Lietuvos Vytauto Didžiojo 
universitetui Kaune jo šviesaus jubiliejaus die-
noj …“ : [sveikinimas]. – Ryga : [Latvijos univ.], 
[1932]. – [4] p. : portr. ; 27 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] prieštekst. antr.. – 
Gretut. tekstas liet., latv.. – p. [1] užrašas: Latvijas 

universitāte savai masai – Lietuvas universitātei 
16 II 1932.

C102.
378.4(474.5)(089.7)

 378.4(474.3)
3372

Latvijos universiteto profesorių viešėjimo 
programa. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

378.1(474.3)
3373

Latvių dailės paroda : paveikslai ant porce-
lianos : 1926 XI-28–XII-5 : [skelbimas]. – [Kau-
nas] : [Lietuvių dailės d-ja], [1926] (Kaunas : 
„Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 64 cm.

prieš antr.: Lietuvių dailės draugijos salonas.
C4.

738(474.5)(064)
3374

„Latvių-lietuvių vienybė ir Latvijos lietuvių 
sąjunga kviečia Tamstą pagerbti savo atsilanky-
mu Lietuvos nepriklausomybės 16 metų sukakties 
minėjimą 1934 m. vasario mėn. 16 d. 8 val. …“ : 
[kvietimas-programa]. – [Ryga] : [s.n.], [1934]. – 
[2] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., latv..

C102.
061.2(474.5:474.3)

 323.215(474.5)
3375

„Latvių-lietuvių vienybė ir Latvijos lietuvių 
sąjunga kviečia Tamstą savo atsilankymu pagerbti 
Lietuvos nepriklausomybės 17 m. sukakties minė-
jimo iškilmingą aktą ir koncertą 1935 m. vasario 
16 d. …“ : [kvietimas]. – [Ryga] : [s.n.], [1935] 
(Rīga : Dzintars). – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., latv.. – p. [1] užrašas: Goda 
Karte.

C2.
061.2(474.3:474.5)

 323.215(474.5)
3376

„Leidžiama šv. Kazimiero jubilėjaus metu 
geguž. 28–30 d. įeiti – Vilniaus Bazilikos prieau-
kurėn per lietuvių pamaldas 8 val. ryto ir 7 val. 
vakaro …“. – [Vilnius] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 
7 x 12 cm.

C2.
27-523(474.5)



317

3377
Lenkai. „Lenkijos vardas yra išgarbintas tar-

pe viso pasaulio tautų …“ : [atsišaukimas] / Lenki-
jos ereliai. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: pats perskaityk ir duok kitam. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C279.
32(438)

3378
Lenkai išsižiojo praryti Lietuvą! Ar leisime 

jiems sotintis musų kunu? Jei ne, tai pakelkime 
balsą, kad girdėtų visas pasaulis. Lietuva šaukiasi 
musų  pagelbos! Musų broliai miršta už Tėvynę! 
„Besočiai lenkai veržiasi Lietuvon! …“ : [skel-
bimas] / … rengimo komitetas. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1920]. – [1] p. ; 25 cm.

prieš antr.: Ketverge, 28 spalių, 1920, M. Mel-
dažio svet.. – Gretut. antr. ir tekstas angl., liet..

C1.
323.221.28(73)(=172)(049.1)

3379
Lenkų baleto programa. „1. „Harnasiai“ 3 pav. 

Ka rol Szymanowskio baletas, Jan Cieplinskio pasta-
tymas ir choreografija […] 2. Koncertas […] muz. 
f. Chopino … 3. „Vestuvės kaime“ 1 v. K. Kurpins-
kio baletas …“ : 1939.V.16 : Varšuvos lenkų meno 
draugija. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] 
(Kaunas : Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : 
vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat ras. 1938–1939 sezo-
nas).

0,20 Lt
C160.

792.8(474.5)
 782.91(438)
 782.91(460)
3380

„Lenkų privatinė pradžios mokykla draugi-
jos „Apšvietimas“ panevėžyje skelbia, kad pamo-
kos prasideda š. m. rugsėjo m. 1 dieną ir sąryšyje 
su įstatymu apie priverstinį visuotiną mokymą už-
rašo mokinius …“. – [panevėžys] : [„Apšvietimo“ 
d-jos Lenkų privati pradžios m-kla], [1926] (pane-
vėžy : M. Koto sp.). – [1] p. ; 31 x 48 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C101.

373.3(474.5)(=162.1)
3381

„Lenkų privatinė pradžios mokykla draugi-
jos „Apšvietimas“ panevėžyje skelbia, kad pamo-
kos prasideda š. m. rugsėjo m. 2 dieną ir sąryšyje 
su įstatymu apie priverstiną visuotiną mokymą 
užrašo mokinius …“. – [panevėžys] : [„Apšvie-
timo“ d-jos Lenkų privati pradžios m-kla], [1929] 
(panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 31 x 48 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C101.

373.3(474.5)(=162.1)
3382

„Lenkų privatinė pradžios mokykla draugi-
jos „Apšvietimas“ panevėžyje skelbia, kad užra-
šo mokinius kiekvieną sekmadienį, pirmadienį ir 
ketvirtadienį …“. – [panevėžys] : [„Apšvietimo“ 
d-jos Lenkų privati pradžios m-kla], [1930–1931] 
(panevėžy : M. Koto sp.). – [1] p. ; 32 x 48 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C101.

373.3(474.5)(=162.1)
3383

Lentelė mokesčiui už vidaus telefono pasi kal-
bėjimus apskaičiuoti. – [Kaunas] : [s.n.], [1933]. – 
[2] p. : iliustr. ; 24 x 28 cm.

C17.
336.2(474.5)

3384
Lentelės koordinačių priaugimams skaičiuo-

ti aritmometru / redagavo matininkas S. pilkaus-
kas. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1932]. – [3] p. ; 26 cm.

C101.
681(474.5)

3385
Levias, Bass & Co. Gintaro dirbtuvė : [rekla-

ma]. – [palanga] : [s.n.], [1927]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.
C3.

671(474.5)(085.8)
3386

„S. Levias palanga / polangen gintaro dirb-
tuvė / Bernsteinwaren-fabrik Amber Manufaktory 
[…] Apdovanuotas sidabro medaliu Lietuvos že-
mės ūkio ir pramonės parodoje 1926 …“ : [atvir-
laiškis-reklama]. – [palanga] : [s.n.], [1937]. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
671(474.5)(085.8)

3387
Liaudies audinių paroda Šiauliuose. – Šiau-

liai : Šiaulių kraštotyros d-ja, 1930.
Aprašyta pagal: Šiaulių kraštotyros draugijos 

bibliografija / Vl. Zdzichauskis. Gimtasai kraštas, 
1943, Nr. 31, p. 395.

746.1(474.5)(064)
3388

Liaudies koncertas ir šokiai rengiami Vinco 
Stanciko teatralės grupės sek., balan.-april 29, ’34 
Chicagos liet. auditorijoj … : [skelbimas] / … 
V. Stanciko teatralė grupė. – [Čikaga (Il.)] : [Vin-
co Stanciko teatro grupė], [1934]. – [1] p. : vinj. ; 
23 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)
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3389
Liaudies namai : G. Lano B. Bukanco direk-

ci ja : [1931 m. spalio mėn. 26–27 d. repertuaras: 
operetės V. Sigalio „Saldūs momentai“ ir Ch. Gotes-
feldo „Gvalt uždarbis“]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] 
(Kaunas : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 38 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

792.5(474.5)(=411.16)
 782.8(73)
3390

Liaudies namai : G. Lano B. Bukanco di rek-
ci ja : [1931 m. spalio mėn. 31 – lapkričio mėn. 1 d. 
repertuaras: „Linksma naktis“ ir operetė V. Sigalio 
„Saldūs momentai“]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] 
(Kaunas : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 45 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

792.5(474.5)(=411.16)
 782.8(73)
3391

Liaudies namai. Naujas žydų teatras. „penk-
tadienį, šeštadienį ir sekmadienį, kovo m. 18, 19 
ir 20 d. d. …“ : [repertuaras: Solomo-Ašo „Rabi-
nas d-ras Zilber“, H. Ibseno „Dvasios“ ir A. Bliu-
mo „Aš noriu vaiką“]. – [Kaunas] : [Kauno naujas 
žydų teatras], [1932] (Kaunas : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. : portr. ; 24 x 27 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

792.2(474.5)(=411.16)
3392

Liaudies namų salėje šeštadienį spalių m. 
7 d. koncerto programa. – [Kaunas] : [Lietuvos 
Valstybės opera], [1925–1926] (Kaunas : A. Bako 
sp.). – [1] p. ; 23 cm. – (Lietuvos Valstybės opera).

C1.
78:061.7(474.5)

3393
Liaudies švietimo komisariatas išleido arba 

leidžia šias knygas : [knygų sąrašas]. – [Vilnius] : 
Liaudies švietimo komisariatas], [1919]. – [1] p. : 
vinj. ; 22 cm.

C101.
017.42(474.5)

3394
„Liaudies teatras Vilkaviškio kino salėj 1925 m. 

balandžio 19 d. (sekmadienį) vaidins A. Ostrovskio 
5 veiksmų komediją „pelninga vieta“ …“ : [skelbi-
mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1925] (Mariampolė : „Dirvos“ 
b-vės sp.). – [1] p. : vinj. ; 50 cm.

C4.
792.077(474.5)(049.1)

3395
„Liaudies teatre šeštadieny, vasario mėn. 6 d. 

L.S-D. jaunimo s-ga „Žiežirba“ Kauno ir Slaba-
dos skyriai rengia vakarą spektaklį …“ : [vaidina-
ma „Likimo bausmė“, „Kalunotoje Dombravoje“ 
ir „Linksmūs jaunavedžiai“]. – [Kaunas] : [socia-
listinio jaunimo s-ga „Žiežirba“], [1926] (Kaune : 
M. Jolko sp.). – [1] p. : vinj. ; 63 x 94 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C279.

792.077(474.5)
3396

Liaudies zemės darbo komisariatui. „Su šiuo-
mi siunčiame kopiją telegramos šio turinio …“ : 
[įsakymas pagalbos teikimo tikslais]. – [Vilnius] : 
[s.n.], [1919]. – [1] p. ; 44 cm.

prieš antr.: Vilniaus gubern.-karo komisariatas. 
Mobiliz.-administr. skyrius. Mobilizacinis poskyris 
[…] Vilnius. – Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., 
rus..

C224.
351.759.6(474.5)

3397
Liaudinikų sajungos Centro valdibai. Jauni-

mo sajungos Centro valdibai. „Rugpiučio mėn. 
prasidėjusieji valstiečių streikai …“ : [dėl anti-
fašistinio liaudies fronto sudarymo] / LKp CK. – 
[S.l.] : [Lietuvos komunistų partijos Centro k-tas], 
1935, spal. 25. – [2] p. ; 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1; C2; C17; C102; C126.

329.15(474.5)
 329.14(474.5)
 323.232(474.5)
3398

Liepos mėn. 26 d. panevėžio miesto šaulių 
būrys rengia Berčiūnų parke didelę gegužinę : 
[skelbimas] / rengėjai. – [panevėžys] : [Lietuvos 
šaulių s-gos XII panevėžio rinktinės panevėžio m. 
būrys], [1931] (panevėžyje : „Bangos“ sp.). – 
[1] p. ; 64 cm.

C101.
356.161:061(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
3399

Liepos mėn. 26 d., per didžiuosius šv. Onos 
atlaidus Vilkijoje įvyks pirmą kartą Lietuvoje dide-
lė katalikiškojo jaunimo susidraugavimo šventė : 
[skelbimas] / kuopos valdyba. – [S.l.] : [s.n.], [apie 
1931] (Kaune : Š. Neimano sp.). – [1] p. ; 31 cm.

Šūkis: Visiems šventa!.
C17.

27-78-053.2(474.5)(049.1)
 394.4(474.5)(049.1)
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3400
Liepos mėn. 30 d. sekmadienį, Bernardinų 

so de įvyks pirmas Vilniaus miesto teatro simfo-
ninio orkestro populiariosios muzikos koncertas : 
[skelbimas]. – [Vilnius] : [s.n.], [1940]. – [1] p. ; 
30 x 43 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C2.

785.11
 78:061.7(474.5)
3401

„Liepos 5, 6, 7 d. didžiulė šventė pirmoji 
Sporto federacijos olimpiada …“ : [skelbimas] / 
Lietuvos gimnastikos ir sporto federacija. – [Kau-
nas] : [Lietuvos gimnastikos ir sporto f-ja], [1924] 
(Kaune : K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 64 cm.

C102.
796.032(474.5)(049.1)

3402
Liet. darbo jaunimo są-gos Marijampolės 

draugovės rengiamo 1933 m. sausio 8 d. vakaro, 
vykstančio Marijonų salėje, programa : J. Grinius 
„Sąžinė“ 5-kių veiksmų ir prologo drama. – [Ma-
rijampolė] : [Lietuvių darbo jaunimo s-gos Mari-
jampolės draugovė], [1933] (Marijampolėje : Ma-
rijonų sp.). – [1] p. : vinj. ; 25 cm.

C160.
329.78(474.5)

 792.077(474.5)
3403

Liet. enciklopedijos redaktoriams ir bendra-
darbiams. „Lietuviškos enciklopedijos redakcija, 
būdama tikra, kad reikalingų bendrų nurodymų 
jos redaktoriams ir bendradarbiams paaiškės pa-
čiam darbe, pradžiai laiko, esant būtinai reikalinga 
atkreipti jų dėmesį į šiuos klausimus …“ / vyriau-
siasis Lietuviškos enciklopedijos redaktorius. – 
[Kaunas] : [„Lietuviškosios enciklopedijos“ red.], 
[1931]. – [2] p. ; 29 cm.

prieš antr.: pirmoji instrukcija.
C2.

655(474.5)
3404

„Liet. foto mėgėjų s-ga maloniai kviečia Tams-
tą atsilankyti į jos narių I-ją foto darbų parodą, ku-
rios atidarymas įvyksta š. m. gruodžio 17 d. (se-
kmadienį) 13 val. Žemės ūkio rūmuose …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [Lietuvos foto mėgėjų s-ga], 
[1933]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
77.04:061.43(474.5)

3405
„Liet. kat. blaivybės draugija, atsižiūrėdama 

į tai, kad Jūs, šaly savo užbrėžtojo tikslo, platinate 
uoliai ir blaivybės idėją …“ : [kvietimas dalyvau-

ti konferencijoje ir anketa] / Blaivybės centras. – 
[Kaunas] : [Blaivybės centras], [1924]. – [2] p. ; 
22 cm.

prieš tekstą: … skyriui.
C279.

613.81(474.5)(06)
3406

Liet. kat. blaivybės draugijos skyriams ir abs-
tinentų sekcijoms aplinkraštis 1 Nr. „Savo idėjos 
draugams ir bendradarbiams siunčiame karščiau-
sių sveikinimų ir linkėjimų naujais 1927-ais me-
tais laimingai pavaryti pirmyn kilnų blaivinimo 
darbą …“ : [apie įvyksiančią Žiemos blaivybės 
savaitę]. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų blaivybės 
d-ja], [1926]. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

613.81:061(474.5)(05)
3407

Liet. kat. jaunimo „pavasario“ sąjungos kuo-
poms. … kuopai. „pavasario“ Centro valdyba š. m. 
posėdyje sausio m. 27 d., norėdama išgalėti leis-
ti „pavasarį“ turiningą, paveiksluotą ir dažnesnį, 
rado būtinai reikalingu daryti žingsnį, kad mūsų 
laikraštis būtų rūpėstingai s-gos narių tarpe plati-
namas …“. – Kaunas : [lietuvių katalikų jaunimo 
s-ga „pavasaris“], 1922, kovo 27. – [1] p. ; 34 cm.

C279.
329.78:070(474.5)

3408
„Liet. kat. jaunimo sąjungos „pavasaris“ Bir-

žų rajono valdyba rengia […] pirmą Biržų rajo-
no jaunimo kongresą …“ : [skelbimas] / L.K.J.S. 
„pavasaris“ pirmo Biržų rajono jaunimo kongre-
so biuras. – [Biržai] : [lietuvių katalikų jaunimo 
 s-gos „pavasaris“ Biržų r.], [1926] ([Biržai] : Bir-
žų sp.). – [1] p. ; 64 cm.

Šūkis: Dievui ir Tėvynei.
C279.

329.78(474.5)(06)
3409

Liet. kat. jaunimo sąjungos „pavasaris“ Tel-
šių regijono metinės konferencijos, įvykstančios 
kovo mėn. 1 dieną Telšiuose, parapijos salėje 
darbų tvarka. – [Telšiai] : [lietuvių katalikų jau-
nimo s-gos „pavasaris“ Telšių r.], [1927–1932]. – 
[1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.78(474.5)(06)
3410

Liet. katalikų vakarinių valstybių 4-ojo sei-
mo rengimo komisija: atsišaukimas : [programa] / 
Seimo rengimo komisija. – Chicago, Ill. : [s.n.], 
1927. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
272(73)(=172)(06)
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3411
Liet. katalikų veikimo centro anketa*). „Lie-

tuva, be abejo, tebėra katalikų šalis …“. – [Kau-
nas] : [Katalikų veikimo centras], [1919–1940] 
(Kaunas : „Šviesos“ sp.). – [2] p. ; 32 cm.

C2.
27-78(474.5)(049.5)

3412
„Liet. laisvamanių etinės kultūros d-jos Bir-

žų skyrius praneša, kad š. m. kovo mėn. 8 dieną 
(sekmadienį) 14 val. (2 v. p. p.) įvyks dr. J. Šliūpo 
paskaita …“ : [skelbimas] / valdyba. – [Biržai] : 
[Lietuvos laisvamanių etinės kultūros d-jos Biržų 
sk.], [1925] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C279.
374.7(474.5)(049.1)

3413
Liet. liaudies konservatorijos neturtingųjų 

mokinių naudai loterija […] „Visuomenės orga-
nizacijos, prekybinės įmonės savo gausiomis au-
komis davė galimybę Liaudies konservatorijai su-
ruošti nepaprastai didelę loteriją …“ : [reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1921–1933] (Kaune : „Varpo“ 
b-vės sp.). – [1] p. ; 12 x 16 cm.

C101.
336.789(474.5)

 364.4(474.5)
3414

Liet. liuosybės namo bendrovė stato scenoj 
trijų veiksmų melodramą „Užburti turtai“, suloš 
L.K. choras po vadovyste K. Steponavičiaus nedė-
lioj, 22 sausio (january), 1928 Lietuvių liuosybės 
svetainėj … : programas. – [Siseras (Il.)] : [Lietu-
vių liuosybės namo b-vė], [1928]. – [4] p. ; 22 cm.

C93.
792.077(73)(=172)

3415
Liet. mokytojų sąjungos Biržų apskrities ko-

miteto ir Biržų skyriaus rengiama š. m. gegužės 
mėn. 10–17 d. pedagoginė savaitė : [skelbimas] / 
L.M.S. Biržų apskrities komitetas. – [Biržai] : 
[Lietuvių mokytojų s-gos Biržų a. k-tas], [1936] 
([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 57 cm.

C279.
371(474.5)(049.1)

3416
„Liet. moterų taryba turi garbę maloniai kvies-

ti didžiai gerbiamąją p. … dalyvauti Liet. moterų 
tarybos valdybos pirmininkės ponios Vincentos 
Lozoraitienės pagerbimo vaišėse š. m. vasario mėn. 
28 d. 19 val. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos moterų taryba], [1935]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
396(474.5)

3417
Liet. Raud. Kryžiaus loterija Nr. 6. „Š. m. 

kovo 24 ir 29 d. įvyks 5. klasės lošimas …“ : 

[skelbimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos Raudonasis 
Kryžius], [1926–1936] (Kaune : M. Jolko sp.). – 
[1] p. ; 97 cm.

C17.
336.7(474.5)(049.1)

3418
Liet. soc.-dem. jaunimo sąjunga „Žiežėrba“ 

panevėžio skyriaus dramatinė sekcija  š. m. rug-
sėjo mėn. 19 d. (sekmadienį) 7 val. vakaro Ugne-
gesių salėje sezono atidarimui rengia Jaunimo 
susipažinimo ir pasilinksminimo vakarą : [skelbi-
mas] / rengimo komisija. – [panevėžys] : [socia-
listinio jaunimo s-gos „Žiežirba“ panevėžio sk.], 
[1926] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C17.
 792.077(474.5)(049.1)
3419

„Liet. taut. mok. dr. Basanavičiaus s-gos pa-
nevėžio skyriaus. … met. … mėn. … d. … salėje 
19–21 val. ruošiamos viešos paskaitos …“ : [skel-
bimas]. – [panevėžys] : [Lietuvių mokytojų tau-
tininkų dr. J. Basanavičiaus s-gos panevėžio sk.], 
[1927–1935] (panevėžy : M. Koto sp.). – [1] p. ; 
48 cm.

C101.
371:061.2(474.5)(049.1)

 374.7(474.5)(049.1)
3420

„Liet. universiteto žydų studentų akademinio 
susivienijimo – sąrašas Nr. 8 – atsišaukimas del 
rinkimų į atstovybę“. – [Kaunas] : [s.n.], [1924] 
(Kaunas : S. Joselevičiaus sp.). – [1] p. ; 21 cm.

Dalis teksto jidiš.
C279.

378.18(474.5)(=411.16)
 378.4(474.5)(=411.16)
 329.78(474.5)(=411.16)
3421

Liet. „Žiburėlio“ dr-jos Kauno bendrabučio 
moksleivių ankieta. – [Kaunas] : [„Žiburėlio“ 
d-ja], [1922–1939]. – [1] p. ; 34 cm.

C1.
373.5:64.024(474.5)(049.5)

3422
Lietūkio veiklą tobulinkime ir taisykime ben-

dromis jėgomis. „Kaip ir kiekviename ūkyje, ar jis 
būtų atskiro asmens ar bendrovės, gali pasitaikyti 
nesklandumų ir netobulumų …“ / Lietūkis. – Kau-
nas : [Lietūkis], 1940, geg. 10. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C3.
334.738(474.5)

3423
„Lietūkis (Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų 

sąjunga) […] Elevatoriai: Kaune ir Šiauliuose …“ : 
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[reklama]. – [Kaunas] : [Lietūkis], [1930–1932] 
(Kaunas : A. Bakas sp.). – [1] p. : iliustr. ; 37 cm.

C101.
631.3(474.5)(085.8)

3424
Lietuva išsižada lietuvių! Svarbus momen-

tas! Lietuva eina į pražūtį! : [Seimo rinkimuose 
Amerikos lietuviai ragina balsuoti už Lietuvos 
valstiečių sąjungą ir Lietuvos socialistų liaudi-
ninkų demokratų partiją]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] 
(Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 32 x 47 cm.

C3.
324(474.5)

 342.52(474.5)
3425

Lietuva išsižada lietuvių! Svarbus momen-
tas! Lietuva eina į pražūtį! : [Seimo rinkimuose 
Amerikos lietuviai ragina balsuoti už Lietuvos 
valstiečių sąjungą ir Lietuvos socialistų liaudi-
ninkų demokratų partiją]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] 
(Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 33 cm.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : K–O. Vilnius, 2007, įr. 5206) 
skiriasi spaudos rinkiniu.

C3.
324(474.5)

 342.52(474.5)
3426

Lietuvai ištikimybė. Liudijimas … „Kada 
var ge buvai, Tėvyne, jisai nuo bado tave gynė …“ : 
[Lietuvos nepriklausomybės rėmėjui] / Tautos 
fondas. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Tautos fondas], [po 
1918]. – [1] p. : vinj. ; 28 cm.

C17.
325.2:061.2(73)(=172)

3427
„Lietuvai pagražinti draugijos, Biržų sky-

riaus 1927 m. gruodžio mėn. 27 d. […] Jonušui 
Radvilai paminklui statyti rengiamas koncertas 
balius …“ : [skelbimas] / L.p. d-jos Biržų sk. val-
dyba. – [Biržai] : [Lietuvai pagražinti d-jos Biržų 
sk.], [1927] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C279.
725(474.5)(049.1)

 364.4(474.5)(049.1)
3428

Lietuvai pagrąžinti [!] draugijos kvetimas [!]. 
Antroji Lietuvos medžių sodinimo šventė! / Lie-
tuvai pagražinti draugijos Centro valdyba. – Kau-
nas : [Lietuvai pagražinti d-ja], 1924, kovo 12. – 
[1] p. ; 45 cm.

C2.
394.268.8(474.5)(049.1)

3429
Lietuvaičių tarnaičių šv. „Zitos“ dr-jos vaka-

ro 1921 m. liepos mėn. 10 d. programa. – [S.l.] : 
[Lietuvių katalikių tarnaičių šv. Zitos d-ja], 
[1921]. – [3] p. ; 8 x 11 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396:061.7(474.5)
3430

Lietuvės, tapkite pilietėmis ir išmokite anglų 
kalbos. „Lietuvių moterų apšvietos kliubas įsteigė 
mokyklą, kad moterys galėtų mokytis anglų kal-
bos …“ : [skelbimas]. – [JAV] : [Lietuvių moterų 
apšvietos klubas], [1918–1940]. – [1] p. ; 28 cm.

C126.
396(73)(=172)(049.1)

3431
Lietuvi! „D.L.K. Vytauto did. 500 metų mir-

ties sukaktuvėms minėti ir pirmoji lietuvių dainų 
šventė įvyks sekmadienį 1930 Vytauto didžiojo 
metais birželio-June 1-mą …“ : [skelbimas]. – 
[Niujorkas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. : vinj. ; 31 cm.

C17.
791.6(73)(=172)(049.1)

3432
Lietuvi. „Laisvu valstybiniu gyvenimu šiais 

laikais tegali gyventi tik tos tautos, kurios myli 
laisvę …“ : [kviečiama stoti į Lietuvos šaulių są-
jungą arba tapti jos rėmėju]. – Kaunas : [Lietu-
vos šaulių s-gos rėmėjų būrys], 1939, spal. 24. – 
[1] p. ; 21 cm.

Šūkis: Ne vien tik kardu ginsi Tėvynę! Vladas 
putvinskis.

C2.
356.161:061(474.5)

3433
Lietuvi! Šiandie tavo rytmetinė malda ir va-

karinė giesmė – Vilnius! / Vilniui vaduoti sąjun-
ga. – Kaunas : [Vilniaus vadavimo s-ga], [1926–
1929]. – [1] p. ; 6 x 18 cm.

C3.
329.71(474.5)

 272-534.3(474.5)
3434

Lietuvi darbininke. „Kai šiais, pilnais neti-
krovės, laikais tautos ir valstybės veda žūtbūtinę 
kovą del savo egzistencijos, nemiegame ir mes 
lietuviai …“ : [atsišaukimas] / Kovai prieš žydus 
liet. darbininkų Centro valdyba. – [S.l.] : [Ko-
vai prieš žydus lietuvių darbininkų Centro v-ba], 
1939. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: perskaitęs duok kitam. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C2.
323.12(=411.16)
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3435
Lietuvy darbininke, perskaityk šitą pats ir pa-

duok savo draugui. Lietuvių kariuomenė ir kam ji 
reikalinga? : [raginama stoti į sąjungą] / LSS 234 
kuopa. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvių socialistų s-gos 
234 kuopa], [1924] (Chicago, Ill. : spauda „Nau-
jienų“). – [1] p. ; 27 cm.

C17.
329.14(73)(=172)

3436
„Lietuvi, sustok ir perskaityk, o perskaitęs 

pagalvok ir kitam pasakyk, kad Alytaus mieste 
[…] naujai įsteigta „Kooperacijos“ krautuvė ir 
baltinių fabrikas …“ : [reklama] / „Kooperaci-
jos“ prekyba. – Alytus : [„Kooperacijos“ preky-
ba], [1928–1932] (Kaunas : V. Atkočiūno sp.). – 
[1] p. ; 22 cm.

C101.
688(474.5)(085.8)

3437
Lietuviai! „Atėjo svarbi valanda Vilniaus Di-

džiojo Seimo 20 metų sukaktuvės. paminėkime 
tą įžymų musų tautos atgimimo įvykį sekmadie-
nį, lapkr. (Nov.) 22 d. …“ / Chicagos federacijos 
apskritys. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1925]. – [1] p. : 
iliustr. ; 23 cm.

C17.
94(474.5)''1861/1917''

 394.4(73)(=172)
3438

Lietuvia[i]. „Mūsų kraštas pergyvena dabar 
lygiai tokią pat okupaciją, kaip kad visa vyres-
nioji karta prisimena D.K. metų vokiečių kruviną 
nagaiką …“ / L.G.[?].V.. – [S.l.] : [s.n.], [1935–
1938]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – D.K.: Didysis karas.
C1.

323.221.28
3439

Lietuviai! „pereita 1918 metų vasario 16 die-
ną, mūsų Tėvynė Lietuva pasiskelbė Nepriklauso-
ma valstybe! …“ / Komisija tautos šventei reng-
ti. – [S.l.] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 20 cm.

C101; C279.
323.215(474.5)

 394.4(474.5)
3440

Lietuviai! „Vilnius mūsų. Mes džiaugiamės 
tąja didžiąja istorine diena …“ : [atsišaukimas] / 
lietuviai kovotojai. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323(474.5)

3441
Lietuviai! Ir lietuves! „Atsiminkime kad de-

vyni metai suejo, kaip niekšiška lenku ranka iš-
pleše Lietuvai širdi – Vilnių …“ : [kvietimas į 
paskaitą] / … Vilniaus užgrobimo sukaktuviu ren-
gimo komitetas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [s.n.], 
[1929]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
374.7(73)(=172)

3442
„Lietuviai amatininkai Vilniuje turi garbės 

kviesti D.G.p. … į rengiamą 1934 m. lapkričio 
mėn. 18 dieną Vytauto Didžiojo gimnazijos salė-
je […] vakarą …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Vil-
nius] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 7 x 13 cm.

D.G.p.: Didžiai gerbiamas ponas.
C101.

334.71(474.5)
3443

Lietuviai, atydos. paskaita apie Lietuvą / 
paskaitų rengimo komitetas. – [Los Andželas (Ka-
lif.)] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 14 x 22 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C17.

374.7(73)(=172)
3444

Lietuviai, dainos mylėtojai! „Tėvynės dainos, 
jūs malonios, jūs širdį žadinat saldžiai,“ sako didy-
sis mūsų poetas Maironis …“ : [kvietimas į kon-
certą] / L.V. „Dainos“ choro valdyba. – [Čikaga 
(Il.)] : [Lietuvos Vyčių Čikagos a. „Dainos“ cho-
ras], [1934]. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

78.087.68
 78:061.7(73)(=172)
3445

Lietuviai-katalikai! „paminta kojomis musų 
religijos jausmus, užduota smurtą musų ištikimy-
bėi, kurią nuo amžimųjų laikų turėjome ir kurią 
šiandien turimė del musu bažnyčios ir del aukš-
čiausios bažnyčios galvos – Šv. Tėvo, kurį musų 
liaudis garbina, greta viso katalikų pasaulio …“ / 
suvienyti katalikai. – [S.l.] : [s.n.], [1925]. – 
[2] p. ; 32 cm.

C224.
27(474.5)

3446
„Lietuviai, pirmame atsišaukime į Lietuvos 

visuomenę, mes nurodėm žydų kenksmingumą 
mūsų kraštui …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos gel-
bėjimo komitetas. – [S.l.] : [Lietuvos gelbėjimo 
 k-tas], [1939]. – [1] p. ; 19 x 22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.12(474.5)(=411.16)
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3447
„Lietuviai, pirmame atsišaukime į Lietuvos 

visuomenę, mes nurodėm žydų kenksmingumą 
mūsų kraštui …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos gel-
bėjimo komitetas. – [S.l.] : [Lietuvos gelbėjimo 
 k-tas], [1939]. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.12(474.5)(=411.16)
3448

Lietuviai, studentai! „prisiminkime tas va lan-
das, kada didžiausias skausmas draskė kiekvieno 
lietuvio patrioto širdį, laukiant atsakymo į lenkų 
smurtą …“ : [studentų atsišaukimas prieš lenkiš-
kosios kultūros invaziją į Lietuvą]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1939]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.18(474.5)
3449

Lietuviai šleiniečei temikite. „Dabar yra ge-
riausias mums laikas susiprasti …“ : [Lorenco pa-
rapijiečių atsišaukimas prieš kun. S. Šleinį] / su-
sipratę lietuviai šleiniečiai. – [Lorensas (Mas.)] : 
[s.n.], [1918–1930]. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
27-722.53(73)(=172)(092)

3450
Lietuviai temykite! perth Ambojiečiams nau-

jiena. „Nuo šio nedėldienio, (birželio 22 d. 1924) 
pershing’o salėj […] pert Amboy, N.J. pradėsime 
vasarinius lietuvių kalbos kursus …“ / mokytojas 
A.J. Dymta. – [Niuarkas (N. Džer.)] : [s.n.], [1924] 
(Newark, N.J. : spauda A. Laukžemio). – [1] p. ; 
27 cm.

C17.
374.72:808.82(73)(=172)

3451
Lietuviai tėmykite! „pirmą kartą New Yor-

ke atsidarė vieno įžymiausių lietuvių dailininkų 
Antano Žemaičio (Žmuidzinavičiaus) paveikslų 
pa roda […] parodą galima apžiūrėti kasdien nuo 
12 val. d. iki 10 val. vakare, pradedant šiuo nedėl-
dieniu, gegužės 18 dieną, 1924 ir baigiant sekan-
čiu panedėliu, geg. 26 d. …“ : [skelbimas]. – [Niu-
jorkas] : [s.n.], [1924]. – [1] p. : iliustr. ; 31 cm.

C1; C932.
75(73)(=172)(064)

3452
Lietuviams naujiena! „Lietuvos universi-

teto profesorius Mykolas Biržiška duos paskaitą 
apie Vilnių sekmadienį vasario-feb. 1 d., 1931 m. 
apreiškimo parap. salėje …“ : [skelbimas] / ... 

bendras lietuvių komitetas. – [Bruklinas (Niuj.)] : 
[s.n.], [1931]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

3453
Lietuviams piliečiams. „pulkininkas Albert A. 

Spra  gue įstojo politikon ne karjėros ieškodamas, 
bet norėdamas kraštui pasitarnauti …“ : [rinkimų į  
JAV Senatą agitacija]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 1924, 
spal. 30. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Balys f. Mastauskas Attorney at 
Law Metropolitan State Bank Building [...] Chi-
cago, Ill.

C1.
324(73)

 342.533(73)
3454

Lietuviškam valgomo kambario projektui pa-
gaminti, kuris numatomas išstatyti eksponatu pa-
ryžiaus dekoratyvinėje parodoje 1937 m. : [skelbia-
mas konkursas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1936]. – [2] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

684(474.5):069.9(44)
3455

Lietuviškas juokų teatras. „Dzimdzi-drimdzi“ 
vodevilis. „pėtnyčioje, rugsėjo (September) 26-tą, 
dieną, 1924 parapijos salėj, Montello, Mass. …“ : 
[vodevilis „Jovalas“ ir misterija „Laisva Lietu-
va“]. – [Montelas (Mas.)] : [s.n.], [1924]. – [1] p. : 
iliustr. ; 37 cm.

C101.
792.077(73)(=172)(049.1)

3456
Lietuviškas parnasas. pasas № 103301. „Šio 

savininkas p. … 1926 m. … val. vak. žengia į 
Grožio Nirvaną – tų parnaso sričių kur p. … teks 
klaidžioti, piktų ir gerų deivių ir dievaičių valdžių 
visokeriopos įstaigos yra prašomos j… priglaus-
ti …“ : [jumoristinis leidinys] / plastikos dievaičių 
nepaprastas pasiuntinys. – [S.l.] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. : iliustr. ; 29 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

821.172-7
3457

Lietuviško salionėlio kuris numatomas išsta-
tyti eksponatu paryžiaus dekoratyvinėje parodoje 
1937 metais, projektui pagaminti konkurso sąly-
gos. – [Kaunas] : [s.n.], [1936]. – 3 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

684(474.5)
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3458
„Lietuviškos knygos (išleistos iki 1939-I-1 d.) 

per knygų platinimo mėnesį 1940 m. kovo 5 d. – ba-
landžio 7 d. 50-90 %% pigiau Spaudos fonde …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [b-vė „Spaudos fondas“], 
[1940] (Kaune : Spaudos fondo sp.). – [1] p. ; 64 cm.

Šūkis: Knyga – didis kultūros ginklas! Kom-
plektuokime namų bibliotekas!.

C2; C3.
655.4(474.5)

3459
Lietuviškos koplytėlės, kuri numatoma išsta-

tyti kaipo eksponatas 1937 metų paryžiaus meno 
ir technikos parodoje, projektui pagaminti. „I. 
Konkurso sąlygos […] II. premijos ir jų skyrimo 
tvarka …“. – [Kaunas] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

726(474.5)
3460

Lietuvių armijai. „Broliai darbininkai! Jus 
or ganizuojatės į lietuviškus legionus – lietuvių ar-
miją ir važiuosite žudyti lenkus, ukrainus ir bol-
ševikus …“ : [raginama nestoti į Lietuvos kariuo-
menę] / L.S.S. VIII rajono Centralinis komitetas. – 
[JAV] : [Lietuvių socialistų s-gos VIII rajonas], 
[apie 1918]. – [1] p. : vinj. ; 27 cm.

C126.
355.1(474.5)

 323.232(73)(=172)
3461

„Lietuvių dailės draugijos valdyba kviečia 
Tamstą maloniai apsilankyti Lietuvos dailininkų 
parodoje, kuri atidaroma draugijos salone […] 
gruodžio mėn. 8 d. …“ : [kvietimas] / L. dailės 
draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių dailės 
d-ja], [1926]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C160.
75(474.5)(064)

3462
„Lietuviu darbininku draugija prancuzijoje 

„Lietuvis“ turi garbės kviesti Tamsta atsilankyti 
i koncerta-baliu, rengiama gruodzio 25 d. salėje 
„Angelo“ …“ : [kvietimas]. – [paryžius] : [„Lie-
tuvis“ lietuvių darbininkų d-ja], [1927–1940]. – 
[1] p. ; 9 x 14 cm.

prieš tekstą: Garbės bilietas. – Gretut. tekstas 
liet., pranc..

C1.
331.105.44(44)(=172)

 394.4(44)(=172)
3463

„Lietuvių darbininkų sąjungos XVI seimą 
paminėti koncerto programa pirmadieny, birželio 

29 d. 1931, Šv. Jurgio parapijos salėje …“ : [pro-
grama]. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvių darbinin-
kų s-ga], [1931]. – [4] p. ; 19 cm.

C93.
78:061.7(73)(=172)

3464
„Lietuvių diena! Marianapolyje Thompson, 

Conn. liepos-July 4 d., 1936 puikiausiame Naujo-
sios Anglgijos [!] parke prasidės iškilmingomis pa-
mal domis 10 valandą ryte vasaros laiku …“ : [skel-
bimas). – [Tompsonas (Kon.)] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. :  iliustr. ; 30 cm.

C17.
325.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
3465

Lietuvių dramos vaidyklos sezono atidarymas. 
1921 m. rugsėjo mėn. 18 d., sekmadienį Miesto teat-
re. Eina „Valdovo sūnus“ putino lirinė 6 vaizdų dra-
ma (3 antraktai) : [programa]. – [Kaunas] : [Lietuvių 
meno kūrėjų d-jos Dramos sekc.], [1921] (Kaunas : 
Bako ir Mankienes sp.). – [2] p. ; 23 cm.

prieš antr.: Lietuvių meno kūrėjų draugijos 
Dra mos sekcija.

C480.
792.2(474.5)

3466
„Lietuvių draugijos nukentėjusiems del karo 

šelpti Vilniaus skyrius 700 šelpiamųjų vargingiau-
sios liaudies asmenų vardu sveikina Jūsų Malo-
nybę šioje iškilmingoje, užimant Vilniaus visku-
pijos sostą, dienoje …“ : [sveikinimas vyskupui 
Jurgiui Matulaičiui]. – Vilnius : [Lietuvių d-jos 
nukentėjusiems dėl karo šelpti Vilniaus sk.], 1918, 
gruod. 8. – [1] p. ; 25 cm.

C2.
27-722.52(474.5)(089.7)

3467
Lietuvių ekskursija nemokamai skraido lek-

tuvais virš Karaliaučiaus : [reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1929–1934] (Kaune : M. Kuktos sp.). – 
[2] p. : iliustr. ; 30 cm.

Dalis teksto vok..
C101.

621.3(474.5)
3468

Lietuvių-estų draugijos nariams. „Lietuvių-
estų draugijos valdyba šiuo praneša, kad š. m. bir-
želio mėn. 29 ir 30 d. Rygoje šaukiamas pirmas 
Lietuvių-latvių-estų vienybės kongresas …“ / Lie-
tuvių-estų draugijos valdyba. – Kaunas : [Lietu-
vių-estų d-ja], 1935, birž. 16. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

327(474)(06)
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3469
Lietuvių-estų draugijos nariui p. … „Lietu-

vių-estų draugijos valdyba turi garbės siųsti Tams-
tai draugijos įstatų I egzempliorių …“. – [Kau-
nas] : [Lietuvių-estų d-ja], [1936]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

061.2(474.5:474.2)
3470

Lietuvių-estų draugijos nariui p. … „papil-
dydamas draugijos valdybos man pavestas parei-
gas prašau pamokėti šio rašto įteikėjui: įstojamojo 
mokesčio …“. – [Kaunas] : [Lietuvių-estų d-ja], 
[1937]. – [1] p. ; 18 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

061.2(474.5:474.2)
3471

„Lietuvių-estų draugijos valdyba turi garbę 
kviesti p. … atsilankyti į iškilmingą aktą, rengia-
mą Estijos nepriklausomybės šventei š. m. vasario 
mėn. 24 d. paminėti …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Lietuvių-estų d-ja], [1928–1940]. – [1] p. ; 
11 x 16 cm.

C1.
061.2(474.5:474.2)

 323.215(474.2)
3472

„Lietuvių-estų draugijos valdyba turi garbės 
kviesti … atsilankyti į jos rengiamą š. m. spalių 
6 d. Miesto rotušės salėje Estų knygos 400 metų 
sukakties minėjimą …“ : [kvietimas-programa]. – 
[Kaunas] : [Lietuvių-estų d-ja], [1935]. – [2] p. ; 
10 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią.
C1.

061.2(474.5:474.2)
 022(474.2)(091)
3473

Lietuvių gimnazijos salėj. Ketvirtadienį, gruo-
džio 29 d. bus tradicinis švenčių vakaras sionistų 
organizacijos Cirei-Cion su švenčių programa …“ : 
[skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Šiauliuose : Sa-
vičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 94 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C279.

323.13(474.5)(=411.16)
3474

„Lietuvių gimnazijos salėje sausio 17 d. įvyks 
J. Černichovo paskaita ant temos: Cionizmas ir na-
cionalizmas ištrėmime …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio 
sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C279.

323.13(474.5)(=411.16)

3475
„Lietuvių, gudų ir ukrainų studentų sąjungos 

turi garbės kviesti Gerb. p. … pirmajan metinin 
baliun-koncertan kuris bus […] 1930 metų vasa-
rio mėn. 9 dieną …“ : [kvietimas] / Komitetas. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., baltar., ukr..
C2.

378.18(474.5)
3476

„Lietuvių ir amerikiečių draugija, padėkos 
dienos […] proga, š. m. lapkričio mėn 24 d. ruošia 
bendrą narių ir prijaučiančiųjų vakarienę Metro-
polio salėse …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių ir amerikiečių d-ja], [1938–1939]. – [1] p. ; 
10 x 15 cm.

C1.
061.2(474.5:73)

3477
„Lietuvių ir amerikiečių draugija turi ma-

lonumo kviesti … arbatos š. m. lapkričio m. 8 d. 
(17 val.) Metropolio salėse …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvių ir amerikiečių d-ja], [1938–
1939]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Gretut. tekstas angl., liet..
C1.

061.2(474.5:73)
3478

„Lietuvių-italų draugijos valdyba turi garbę 
kviesti Jus į arbatėlę, kuri italų tautinės šventės 
proga rengiama 1937 m. spalių mėn. 28 d. Metro-
polio restorano patalpose …“ : [kvietimas] / Lie-
tuvių-italų d-jos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių-
italų d-ja], [1937]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
061.2(474.5:450)

3479
„Lietuvių-italų draugijos valdyba turi gar-

bę kviesti Tamstą į arbatėlę, kurią draugija ruošia 
1938 m. gruodžio 10 d. …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Lietuvių-italų d-ja], [1938]. – [1] p. ; 9 x 
15 cm.

C2.
061.2(474.5:450)

3480
„Lietuvių-italų draugijos valdyba turi garbę 

kviesti Tamstą į dr. Giovanni Necco, Vytauto Di-
džiojo universiteto lektoriaus, paskaitą […] š. m. 
balandžio mėn. 13 d. …“ : [kvietimas-programa] / 
Lietuvių-italų draugijos valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvių-italų d-ja], [1940]. – [2] p. ; 12 x 15 cm.

Dalis teksto it..
C1.

061.2(474.5:450)
 347.7(474.5)
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3481
Lietuvių kalbos kursai. „Lietuvių gimnazijos 

bute […] jau atidaryti lietuvių kalbos kursai …“ : 
[skelbimas] / švietimo draugijos „Šviesos“ pirmi-
ninkas Jonas Vileišis. – [Vilnius] : [švietimo d-ja 
„Šviesa“], [1918] (Vilnius : M. Kuktos sp.). – 
[1] p. ; 26 x 61 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet., lenk., baltar., 
jidiš.

C224.
374.7(474.5)(049.1)

3482
Lietuvių kalbos kursai. „Sausio 20 dieną š. m. 

Lietuvių gimnazijos bute…“ / J. Vileišis, „Švie-
sos“ švietimo draugijos pirmininkas. – Vilnius : 
švietimo d-ja „Šviesa“, 1918 (Vilnius : M. Kuktos 
sp.). – 1 p..

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., baltar., ji-
diš. – Aprašyta pagal kn.: Knygos lietuvių kalba, 
1905–1917 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 1977, d. 2, 
įr. 6254.

Datuojama pagal kn.: Jonas Vileišis, 1872–
1942 / J. Aničas. Vilnius, 1995, p. 618.

374.7(474.5)
3483

Lietuvių karių sąjūdžio ir lietuvių tautinių 
dalių Rusijoje 1917–1919 m. dalyvių suvažiavi-
mo 1937.IX.7, 8, 9 dd. iškilmingojo spektaklio 
programa : vaidinama „Mūsų aukuras“ 11 pav. 
misterija : 1917–1937. – [Kaunas] : [s.n.], [1937] 
([Kaunas] : Spindulys). – [4] p. ; 21 cm.

prieš antr.: per amžius budėję, laisvę laimė-
jom per aukas ir pasišventimą.

C2.
355(474.5)(06)

3484
Lietuvių katalikių moterų d-jos Raseinių sky-

riaus vakaro programa. Raseinių piliečių kliūbas 
1922 m. sausio mėn. 6 dieną : [G. Landsbergio-
Žemkalnio 4-ių v. ir 1 pav. drama „Blinda svieto 
lygintojas (Žemaičių razbaininkas)“]. – [Rasei-
niai] : [Lietuvių katalikių moterų d-jos Raseinių 
sk.], [1922]. – [1] p. : vinj. ; 30 cm.

C17.
792.077(474.5)

3485
„Lietuvių katalikių moterų draugijos centro 

valdyba dėkoja … už aukas …“ / L.K. moterų drau-
gijos Centro valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių katali-
kių moterų d-ja], [1927]. – [1] p. ; 29 cm.

C17.
27-78-055.2(474.5)

3486
„Lietuviu katalikų jaunimo d-jos Subato sky-

riaus „Šviesa“ rengia 12 vasario 1928 m. vakara 

Baltmuižes liaudes mokiklos salune …“ : [skelbi-
mas] / valdyba. – [Latvija] : [lietuvių katalikų jau-
nimo d-jos „Šviesa“ Subato sk.], [1928] (D[aug]-
pili : iespiests Austr.-Latv. grām. sp.). – [1] p. ; 
64 cm.

Gretut. tekstas latv., liet..
C17.

27-78-053.2(474.3)(=172)(049.1)
 394.4(474.3)(=172)(049.1)
3487

Lietuvių katalikų jaunimo „pavasario“ sąjun-
gos … kuopa. Nario … bilietas … Nr.. – [Kau-
nas] : [lietuvių katalikų jaunimo s-ga „pavasaris“], 
192[1–1924]. – [2] p. ; 7 x 10 cm.

Šūkis: „Dievui ir Tėvynei“. – Spaud. taip pat: 
Narių priedermės ir teisės, p. [2].

C279.
329.78(474.5)

3488
Lietuvių katalikų jaunimo „pavasario“ sąjun-

gos … kuopai. „Centro valdyba siunčia … kuopai: 
1) Sąjungos įstatus 2) kuopoms instrukcijas 3) na-
rių sąrašo formuliarą 4) ankietos lapą …“. – Kau-
nas : lietuvių katalikų jaunimo „pavasario“ sąjun-
ga, 1924, liep. 4. – [3] p. ; 29 cm.

C279.
329.78(474.5)

3489
Lietuvių katalikų jaunimo „pavasario“  s-gos 

… kuopos … kuopelės nario bilietas. – [S.l.] : [lie-
tuvių katalikų jaunimo s-ga „pavasaris“], [1930–
1932]. – [4] p. : vinj. ; 12 cm.

Šūkis: Dievui ir Tėvynei!. – Spaud. taip pat: 
Sąjungos tikslas. Narių pareigos ir teisės, p. [4].

C101.
329.78(474.5)

3490
Lietuvių katalikų jaunuomenės „pavasarinin-

kų“ draugijos įstatai. – [Kaunas] : [lietuvių kata-
likų jaunimo s-ga „pavasaris“], [1918] (Kaune : 
Saliamono Banaičio sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Laikraštyje „pavasaris“ 1918, Nr. 5, p. 29 pa-
skelbtas „pranešimas“, kuriame nurodoma, kad 
„ateinančiame mūsų laikraščio numeryje išspaus-
dinsime jau galutinai išdirbtus tokių draugijų įsta-
tus“. 1918, Nr. 6, p. 26 atsiprašo, kad „del įvairių 
priežaščių dar negalime suteikti naujų „pavasario“ 
draugijų įstatų“. 1918, Nr. 9, p. 27–29 paskelbti 
įstatai. pagal tai datuojama.

C13.
329.78(474.5)(062.13)

3491
Lietuvių klubas : [iškaba]. – [S.l.] : [s.n.], [apie 

1936]. – [1] p. ; 12 x 41 cm.
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Gretut.antr. liet., lenk..
C2.

374.7(474.5)
3492

Lietuvių klubas Vilniuje. J.M. … „Klubo ta-
ryba šiuomi kviečia Tamsta į visuotinį klubo narių 
susirinkimą, kurs įviks kovo 4 d. …“ : [kvietimas-
darbotvarkė] / klubo taryba. – [Vilnius] : [Lietuvių 
klubas], [1918–1926]. – [1] p. ; 17 cm.

J.M.: Jo Mylista.
C101.

061.2(474.5)(06)
3493

Lietuvių koncertas g. g. prancuzijos svečių 
pagerbti : programa. – Kaunas : [s.n.], 1919 (Kau-
nas : Lietuvos Valstybės sp.). – [4] p. : vinj. ; 29 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., pranc.. – G. g.: Gi-
liai gerbiamas.

C1.
78:061.7(474.5)

3494
„Lietuvių krikščionių literatiška draugija […] 

Chicago, Ill. Susirinkimai …“ : [susirinkimų tvar-
karaštis ir giesmių tekstai]. – [Čikaga (Il.)] : [Lie-
tuvių krikščionių literatiška d-ja], [apie 1919]. – 
[4] p. ; 25 cm.

prieš tekstą: pirmas numeris.
C17.

272-535.35(73)(=172)
3495

„Lietuvių „Kultūros“ švietimo draugijos val-
dyba turi garbės kviesti D. gerb. … atsilankyti į 
d-ro Danieliaus Alseikos atminimui pagerbti Aka-
demiją, kuri įvyks 1936 m. gegužės 30 d. …“ : 
[kvietimas]. – [Vilnius] : [lietuvių švietimo d-ja 
„Kultūra“], [1936]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C101; C102.
61(474.5)(092)

3496
Lietuvių-latvių susiartinimo šventė, Biržų 

reformatų bažnyčioje 1926 m. spalių 17 dieną : 
[programa]. – [S.l.] : [s.n.], [1926] (Riga : Grahma-
truhpn. akz. sab. Golts un Jurjans). – [3] p. : iliustr..

Gretut. antr. ir tekstas liet., latv..
C104.

061.2(474.5:474.3)
 394.4(474.5)
3497

„Lietuvių-latvių vienybės draugijos valdyba 
turi garbę kviesti … atsilankyti į pobūvį-arbatė-
lę, rengiamą Karininkų ramovėje 1938 m. sausio 
mėn. 26 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietu-
vių-latvių vienybės d-ja], [1938]. – [1] p. ; 11 x 
17 cm.

C1.
061.2(474.5:474.3)

3498
„Lietuvių-latvių vienybės draugijos valdyba 

turi garbę kviesti … dalyvauti 1939 m. lapkričio 
mėn. 18 d. 17 val. Karininkų Ramovėj Latvijos 
valstybės 21 metų nepriklausomybės sukaktuvių 
iškilmingame minėjime …“ : [kvietimas-progra-
ma]. – [Kaunas] : [Lietuvių-latvių vienybės d-ja], 
[1939]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
061.2(474.5:474.3)

 323.215(474.3)
3499

„Lietuvių-latvių vienybės draugijos valdyba 
turi garbę kviesti p. … dalyvauti Latvijos valsty-
bės 18 metų Nepriklausomybės sukaktuvių mi-
nėjimo iškilmingame akte 1936 metais lapkričio 
mėn. 18 d. 16 val. Valstybės teatre …“ : [kvieti-
mas-programa]. – [Kaunas] : [Lietuvių-latvių vie-
nybės d-ja], [1936]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
061.2(474.5:474.3)

 323.215(474.3)
3500

„Lietuvių-latvių vienybės draugijos valdyba 
turi garbę kviesti p. … dalyvauti 1938 m. lapkričio 
mėn. 18 d. 21 val. […] Latvijos valstybės 20 metų 
nepriklausomybės sukaktuvių iškilmingame mi-
nėjime …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : 
[Lietuvių-latvių vienybės d-ja], [1938]. – [2] p. ; 
10 x 16 cm.

C1.
061.2(474.5:474.3)

 323.215(474.3)
3501

„Lietuvių-latvių vienybės draugijos valdyba 
turi garbę kviesti p. … dalyvauti 1937 m. lapkričio 
mėn. 18 d. 21 val. […] Latvijos valstybės nepriklau-
somybės sukaktuvių iškilmingame minėjime …“ : 
[kvietimas-programa]. – [Kaunas] : [Lietuvių-la-
tvių vienybės d-ja], [1937]. – [2] p. ; 11 x 17 cm.

C1.
061.2(474.5:474.3)

 323.215(474.3)
3502

„Lietuvių-latvių vienybės draugijos valdyba 
turi garbės kviesti p. … dalyvauti Latvijos valsty-
bės 18 metų nepriklausomybės sukaktuvių minė-
jimo iškilmingame posėdyje …“ : [kvietimas-pro-
grama] / Skyriaus valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių-
latvių vienybės d-ja], [1936]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
061.2(474.5:474.3)

 323.215(474.3)
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3503
„Lietuvių-latvių vienybės draugijos valdyba 

turi garbės kviesti p. … dalyvauti Latvijos valsty-
bės 17 metų nepriklausomybės sukaktuvių minė-
jimo iškilmingame posėdyje 1934 [i.e. 1935] me-
tais lapkričio mėn. 18 d. …“ : [kvietimas-progra-
ma]. – [Kaunas] : [Lietuvių-latvių vienybės d-ja], 
[1935]. – [2] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
061.2(474.5:474.3)

 323.215(474.3)
3504

„Lietuvių-latvių vienybės draugijos valdyba 
turi garbės kviesti p. … dalyvauti Latvijos valsty-
bės 16 metų nepriklausomybės sukaktuvių minėji-
mo iškilmingame posėdyje 1934 metais lapkričio 
mėn. 18 d. …“ : [kvietimas-programa]. – [Kau-
nas] : [Lietuvių-latvių vienybės d-ja], [1934]. – 
[2] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
061.2(474.5:474.3)

 323.215(474.3)
3505

„Lietuvių mass mitingas […] nedėlioj, balan-
džio-Apr. 5ta 1931 2 valandą po pietų Lietuvių au-
ditorium …“ : [skelbimas] / … Amerikos lietuvių 
demokratų Centralis komitetas of Cook county. – 
[Kuko apyg. (Il.)] : [Amerikos lietuvių demokratų 
Kuko apyg. Centrinis komitetas], [1931]. – [1] p. ; 
23 cm.

C17.
325.2:061.2(73)(=172)(049.1)

3506
„Lietuvių mokyt. sojungos [i.e. sąjungos] 

Šven čionių skyrius Švenčionyse Liet. gimnazijos 
salėje 1931 m. X-25 d. rengia vakarą …“ : [skel-
bimas] / valdyba. – [Švenčionys] : [Lietuvių mo-
kytojų s-gos Švenčionių sk.], [1931] (Święciany : 
druk. I. Lewina). – [1] p. ; 48 x 63 cm.

Gretut. tekstas lenk., liet..
C2; C101.

 371.8(474.5)(049.1)
3507

„Lietuvių mokytojų sąjungos Švenčionių 
skyriaus valdyba turi garbės kviesti gerb. p. … į 
skyriaus rengiamą vakarą, kuris įvyks š. m. kovo 
1 d. …“ : [kvietimas-programa]. – [Švenčio-
nys] : [Lietuvių mokytojų s-gos Švenčionių sk.], 
[1926]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
371:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
3508

Lietuvių mokslo draugijos XII visuotinojo 
susirinkimo 1918 metų spalio 2–4 d. tvarka / Lie-

tuvių mokslo draugijos komitetas. – [Vilnius] : 
[Lietuvių mokslo d-ja], [1918]. – [1] p. ; 28 cm.

C101.
001.32(474.5)(06)

3509
Lietuvių mokslo kursai Vilniuje. „Lietuvių 

mokslo draugija įsteigė Mokslo kursus, kurie pra-
sidės 1919 metais kovo 24 d. I vyrų gymnazijos 
būste …“ : [skelbimas] / Kursų rengiamoji komi-
sija. – [Vilnius] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 27 cm.

C101.
374.7(474.5)

 001.32(474.5)
3510

Lietuvių moterų globos komiteto Centro ka-
sos nuo 1919 m. birželio mėn. 15 d. ligi 1920 m. 
lapkričio mėn. 1 d. apyskaita. – Kaunas : [Lietu-
vių katalikių moterų globos d-ja], 1920, lapkr. 5. – 
[1] p. ; 33 x 41 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)(047.1)
3511

Lietuvių moterų globos komiteto prieglaudos 
išlaidų paskirstymas. – Kaunas : [Lietuvių katali-
kių moterų globos d-ja], 1920, lapkr. 5. – [1] p. ; 
33 x 41 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)
3512

Lietuvių moterų globos komiteto statutas. – 
[Kaunas] : [Lietuvių katalikių moterų globos d-ja], 
[1920]. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)(062.13)
3513

Lietuvių moterų globos komiteto 1924 m. ka-
sos apyskaita. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikių mo-
terų globos d-ja], [1925]. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)(047.1)
3514

Lietuvių moterų globos komiteto 1925 m. 
kasos apyskaita. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikių 
moterų globos d-ja], [1926]. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)(047.1)
3515

Lietuvių moterų globos komiteto 1923 m. ka-
sos apyskaita. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikių mo-
terų globos d-ja], [1924]. – [4] p. ; 33 cm.
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Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)(047.1)
3516

„Lietuvių moterų globos komiteto valdyba 
šiuo kviečia Tamstą atsilankyti į visuotiną na-
rių susirinkimą, kuris įvyks š. m. gruodžio mėn. 
3 d. …“ : [kvietimas-darbotvarkė] / L.M.G.K. val-
dyba. – Kaunas : [Lietuvių katalikių moterų glo-
bos d-ja], 1920, lapkritis. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš tekstą: Lietuvių moterų globos komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
396(474.5)(06)

3517
Lietuvių moterų literatūros-muzikos vakaro 

š. m. gruodžio mėn. 8 d. 19 val. programa / „Nau-
joji vaidilutė“. – [Kaunas] : [„Naujosios vaidilu-
tės“ red.], [1936–1937]. – [1] p. ; 26 cm.

C3.
396(474.5)

394.4(474.5)
3518

„Lietuvių moterų sąjungos tautiniam laivy-
nui remti valdyba turi garbės kviesti Tamstą p. … 
atsilankyti į ponios prezidentienės globojamą 
balių 1929 m. lapkričio mėn. 30 d. …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [Lietuvių moterų s-ga], 
[1929]. – [3] p. : iliustr. ; 7 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., pranc.. – p. [1] paveikslėlis.

C2.
396(474.7)

 394.4(474.5)
3519

Lietuvių piliečių sąjunga. Narybės liudymas. – 
[JAV] : [Lietuvos piliečių s-ga], [1920]. – [4] p..

Aprašyta pagal elektroninę kopiją. – Spaud. 
taip pat: paaiškinimai, p. [3–4].

Elektroninės kopijos prieiga per internetą: 
http://www.delcampe.net/page/item/id,256434242, 
var,Lithuania-USADetroitLie--tuvos-pilieciu-Sa-
jungos-bilietas,language,E.html

325.2(73)(=172)
3520

„Lietuvių-prancūzų draugija kviečia … at-
silankyti į ponios Dulong, J.E. prancūzijos minis-
terio žmonos, globojamą balių, kuris įvyks š. m. 
vasario mėn. 5 d. 21 val. Karininkų ramovėje …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvių-prancūzų d-ja], 
[1938]. – [2] p. ; 9 x 14 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc.. – J.E.: Jo Eksce-
lencija.

C1; C2.
061.2(474.5:44)

 394.1(474.5)
3521

„Lietuvių-prancūzų draugija kviečia … atsi-
lankyti į ponios Dulong, J.E. prancūzijos ministro 
žmonos, globojamą balių, kuris įvyks š. m. sausio 
mėn. 28 d. 21 val. Karininkų ramovėje …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [Lietuvių-prancūzų d-ja], 
[1938]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc.. – J.E.: Jo Eksce-
lencija.

C1; C2.
061.2(474.5:44)

 394.1(474.5)
3522

„Lietuvių-prancūzų draugija ruošia š. m. va-
sario 4 d. nuo 18 iki 22 val. Karininkų ramovės 
salėse pobūvį su šokiais, į kurį kviečia Tamstą 
atsilankyti“ : [kvietimas] / Lietuvių-prancūzų 
draugija. – [Kaunas] : [Lietuvių-prancūzų d-ja], 
[1923–1940]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
061.2(474.5:44)

 394.4(474.5)
3523

„Lietuvių-prancūzų draugija turi garbę kvies-
ti p. … į Napoleono parodos iškilmingą atidary-
mą, kuris įvyks ketvirtadienį, š. m. gegužės 20 d. 
17 val. Kultūros muziejaus patalpose …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [Lietuvių-prancūzų d-ja], 
[1937]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc..
C1.

061.2(474.5:44)
3524

„Lietuvių-prancūzų draugija turi garbę kvies-
ti Tamstą į turistinių filmų Voie Triomphale le Mont 
Saint Michel demonstravimą, kuris įvyks 1937 m. 
birželio mėn. 11 dieną …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Lietuvių-prancūzų d-ja], [1937]. – [1] p. ; 
10 x 15 cm.

C1.
791.43-2(44)

3525
Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savi-

tarpio kredito draugijos „Amatbankas“ 1935 met. 
sausio mėn. 1 d. balansas. – [Kaunas] : [„Amat-
bankas“ lietuvių prekybos, pramonės ir amatų 
savitarpio kredito d-ja], [1935] ([Kaunas] : „Vil-
niaus“ sp.). – [4] p. ; 21 cm.

C101.
336.773(474.5)

 657.3(474.5)
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3526
Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savi-

tarpio kredito draugijos „Amatbankas“ 1937 met. 
sausio mėn. 1 d. balansas. – [Kaunas] : [„Amat-
bankas“ lietuvių prekybos, pramonės ir amatų sa-
vitarpio kredito d-ja], [1937] (Kaune : „Vilniaus“ 
sp.). – [4] p. ; 21 cm.

C101.
336.773(474.5)

 657.3(474.5)
3527

Lietuvių prekybos, pramonės ir amatų savi-
tarpio kredito draugijos „Amatbankas“ 1933 m. 
gruodžio mėn. 31 d. balansas. – [Kaunas] : [„Amat-
bankas“ lietuvių prekybos, pramonės ir amatų sa-
vitarpio kredito d-ja], [1933] (Kaunas : „Vilniaus“ 
sp.). – [4] p. ; 21 cm.

C1; C2.
336.773(474.5)

 657.3(474.5)
3528

„Lietuvių programa per radio trečiadienio va-
karais, lygiai 9 val. vakare …“ : [reklama]. – [Či-
kaga (Il.)] : [s.n.], [1920–1940]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
7.096(73)(=172)

3529
„Lietuvių programas per radio iš stoties 

W.C.f.L. 970 k. Chicago, Ill. per du nedėldienius, 
kovo-March 2 ir 9 dd. 1930 …“ : [radijo programų 
reklama]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1930]. – [1] p. : 
iliustr. ; 23 cm.

C17.
7.096(73)(=172)

3530
Lietuvių R.-kat. vakarinių valstybių 8-tos kon-

ferencijos rengimo komisija : atsišaukimas ir kvie-
timas. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietuvių Romos 
katalikų f-ja], [1930]. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(06)

3531
Lietuvių rašytojų draugija : įstatai. – [Kaunas] : 

[Lietuvių rašytojų d-ja], [1932]. – [4] p. ; 33 cm.
Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

821.172:061.2(474.5)(062.13)
3532

„Lietuvių rašytojų draugija turi garbės kvies-
ti p. … atsilankyti į jos rengiamą ir ponios Sofijos 
Smetonienės globojama literatūros balių […] šeš-
tadienį š. m. vasario mėn. 2 d. …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvių rašytojų d-ja], [1935]. – 
[1] p. ; 10 x 17 cm.

C2.
821.172:061.2(474.5)

 394.1(474.5)

3533
„Lietuvių rašytojų draugijos valdyba turi gar-

bės kviesti p. … praleisti vakarą, ruošiamą pran-
cūzų rašytojui Jules Romains su ponia pagerbti. 
Vakaras įvyks Karininkų ramovės patalpose gegu-
žės mėn. 9 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių rašytojų d-ja], [1938]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
821.172:061.2(474.5)

3534
„Lietuvių studentų korporacija „Neo-Lithu-

ania“ maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į savo 
tradicinį balių 1932 metų lapkričio mėn. 19 d. …“ : 
[kvietimas] / korporacijos valdyba. – [Kaunas] : 
[lietuvių studentų tautininkų korp. „Neo-Lithu-
ania“], [1932]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2.
378.18(474.5)

3535
Lietuvių studentų susišelpimo draugijos įs-

tatai. – [Kaunas] : [Lietuvių studentų susišelpimo 
d-ja], [1922]. – [4] p. ; 33 cm.

C2.
378.18(474.5)(062.13)

3536
Lietuvių studentų susišelpimo draugijos 

koncertas balius 1922 m. gegužės 24 d. : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Lietuvių studentų susišelpimo 
d-ja], [1922]. – [1] p. ; 34 cm.

C2.
378.18(474.5)

3537
„Lietuvių studentų tautininkų korporacijos 

„Neo-Lithuania“ valdyba maloniai kviečia … atsi-
lankyti į jos ruošiamą Latvijos universiteto prezi-
diumų konvento vyrų choro koncertą, kuris įvyks 
š. m. gegužės mėn. 13 d. Valstybės teatre …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [lietuvių studentų tau-
tininkų korp. „Neo-Lithuania“], [1925–1940]. – 
[1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
 378.18(474.3)
3538

Lietuvių šv. Kazimiero d-jos gyvavimo 1-am 
dešimtmečiui paminėti paroda : 1935-VI-10-25 d. : 
[kvietimas į parodos atidarymą]. – [Vilnius] : [Lie-
tuvių šv. Kazimiero d-ja], [1935]. – [2] p. ; 10 x 
17 cm.

C101.
27-78(474.5)(064)
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3539
„Lietuvių šv. Kazimiero draugijos jaunimui 

auklėti ir globoti Centro valdyba, iškilmingai mi-
nėdama draugijos veikimo dešimties metų sukak-
tuves, turi garbės kviesti didž. gerb. … dalyvauti 
šių iškilmių jubiliejinėje akademijoje, kuri įvyks 
1936 m. lietuvių tautos globėjo šv. Kazimiero 
dieną, 18 val. Vilniuje, Vytauto Didžiojo gimna-
zijos salėje …“ : [kvietimas] / Liet. šv. Kazimiero 
draugijos Centro valdyba. – [Vilnius] : [Lietuvių 
šv. Kazimiero d-ja], [1936]. – [2] p. : portr. ; 10 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] portr. ir užrašas: Šventas Kazimieras lietuvių 
tautos jaunimo globėjas, 1925–1935.

C2; C3; C101.
27-78(474.5)

 374.7(474.5)
3540

Lietuvių švedų draugija. „Ketvirtadienį, ko-
vo mėn. 31 d., 17 val. pienocentro posėdžių salė-
je […] įvyks Lietuvių švedų draugijos visuotinis 
narių susirinkimas …“ : [atvirlaiškis-kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvių švedų d-ja], [1938]. – [2] p. ; 
10 x 15 cm.

p. [1] užrašas: Atvirukas.
C1.

061.2(474.5:485)
3541

„Lietuvių-švedų draugija maloniai kviečia 
Tamstą atsilankyti į jos nepaprastą visuotiną susi-
rinkimą š. m. birželio m. 6 d. kino „Rekord“ …“ : 
[kvietimas-dienotvarkė]. – Kaunas : [Lietuvių-
švedų d-ja], 1926, geg. 31. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš tekstą: Lietuvių-švedų draugija. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C2.
061.2(474.5:485)

3542
„Lietuvių-švedų draugija turi garbę kviesti 

Tamstą atsilankyti į jos ruošiamą š. m. gruodžio 
mėn. 13 dieną Karininkų ramovės salėje tradicinę 
Šv. Liucijos šventę …“ : [kvietimas] / Lietuvių-
švedų draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių-
švedų d-ja], [1937–1939]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas pranc., liet..

C1.
061.2(474.5:485)

3543
„Lietuvių-švedų draugijai itin malonu pasi-

kviesti gerb. p. … į savo susirinkimą Karininkų 
ramovės salėje […] šį šeštadienį vasario mėn. 

27 d. …“ : [kvietimas-programa] / Lietuvių-svedų 
draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių švedų 
d-ja], [1937]. – [1] p. : iliustr. ; 11 x 15 cm.

C2.
061.2(474.5:485)

3544
„Lietuvių-švedų draugijos valdyba maloniai 

kviečia Tamstą atsilankyti į jos ruošiamą […] pas-
kaitą, kurią skaitys svečias iš Švedijos pulk. leit. 
Erik Zeeh …“ : [atvirlaiškis-kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Lietuvių-švedų d-ja], [1938]. – [2] p. ; 9 x 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Atvirukas.

C1.
061.2(474.5:485)

 374.7
3545

„Lietuvių švedų draugijos valdyba turi garbės 
maloniai kviesti Tamstą atsilankyti š. m. gegužės 
mėn. 29 d. […] į kultūrinių filmų apie Stokholmą, 
Götos kanalą ir Skoklosterio muziejų demonstra-
vimą …“ : [atvirlaiškis-kvietimas] / valdyba. – 
[Kaunas] : [Lietuvių švedų d-ja], [1937]. – [2] p. ; 
10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Spaudinys. Lietuvių švedų draugija. 
J.M. …. – J.M.: Jo Mylista.

C1.
061.2(474.5:485)

 791.43-2(485)
3546

„Lietuvių švedų draugijos valdyba turi garbės 
maloniai kviesti Tamstą atsilankyti š. m. kovo mėn. 
28 d. 16 val. kino teatre „forum“ filmą apie Švediją 
pažiūrėti …“ : [kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvių-švedų d-ja], [1938]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Spausdinys. Lietuvių švedų draugija.

C1.
061.2(474.5:485)

 791.43-2(485)
3547

„Lietuvių švedų draugijos valdyba turi gar-
bės maloniai kviesti Tamstą atsilankyti š. m. … 
mėn. … d. … val. į draugijos ruošiamą … patalpo-
se …“ : [kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : [Lietu-
vių švedų d-ja], [1937]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Spausdinys. Lietuvių švedų draugi-
ja. p. ….

C1.
061.2(474.5:485)
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3548
„Lietuvių-šveicariečių draugija maloniai kvie-

čia … atsilankyti į koncertą, kurį šveicarų pianistas 
Adrian Aeschbacher iš Ciuricho trečiadienį, lap-
kričio mėn. 16 d. […] duos Valstybės teatre …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvių-šveicarų d-ja], 
[1938]. – 1 lankstinys (4 p.) : vinj. ; 12 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas pranc., liet., vok.. – p. [1] užrašas: 
Aeschbacherio fortepijono koncertas. Lietuvių-
šveicariečių draugija.

C1; C2.
786.2

 78:061.7(474.5)
3549

Lietuvių šventė 1924 metų sausio 19 dieną 
Klai pėdos Šaulių namuose : programas. – [Klai-
pėda] : [„Aido“ giedotojų d-ja], [1924] (Klaipėda : 
„Ryto“ bendrovės sp.). – [4] p. : iliustr. ; 23 cm.

prieš antr.: „Aida“ giedotojų draugija Klaipė-
doje.

C2.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
3550

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunoji Lie-
tuva“ s-gos narių rėmėjų statutas / Lietuvių tautinės 
jaunuomenės „Jaunoji Lietuva“ s-gos Centro val-
dyba. – [Kaunas] : [lietuvių tautinės jaunuome nės 
s-ga „Jaunoji Lietuva“], 1932, geg. 20. – [2] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

329.78(474.5)(062.13)
3551

Lietuvių tautinės jaunuomenės „Jaunosios 
Lietuvos“ s-gos tėvūnams instrukcija / L.T.J. „Jau-
nosios Lietuvos“ Centro valdyba. – [Kaunas] : 
[lietuvių tautinės jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lie-
tuva“], 1932, bal. 23. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 
Centro valdyba. – Išsp. daugin. prietaisu.

C3.
329.78(474.5)(062.13)

3552
„Lietuvių tautininkių moterų „Gražinos“ drau-

gija ruošia muzikos ir literatūros vakarą, kuris įvyks 
š. m. balandž. m. 21 d., 19 val. Šaulių sąjungos sa-
lėje …“ : [kvietimas ir pasirodysiančių menininkų 
sąrašas]. – [Kaunas] : [lietuvių tautininkių moterų 
„Gražinos“ d-ja], [1928–1929]. – [3] p. ; 9 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią.
C1.

396(474.5)
 394.4(474.5)

3553
Lietuvių tautos Dieviškajai Jėzaus Širdžiai pa-

siaukojimo aktas / Tautos pasiauk. Jėzaus Širdžiai 
minėjimų komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], [1934]. – 
[4] p. : iliustr. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: paminklinė 
pri sikėlimo bažnyčia – lietuvių tautos šventovė, 
kurioje bus padėtas Švč. Jėzaus Širdžiai pasiauko-
jimo aktas.

C993.
272-534.3(474.5)

3554
Lietuvių tautos pasiaukojimas Švč. Jėzaus 

Šir džiai : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [2] p. : 
 iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3555) ski-
riasi spaudos rinkiniu, o nuo analogiškų (žr. įr. 
3556 ir 3557) paveikslėliu ir spaudos rinkiniu.

C993.
272-534.3(474.5)

3555
Lietuvių tautos pasiaukojimas Švč. Jėzaus 

Širdžiai : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3554) ski-
riasi spaudos rinkiniu, o nuo (žr. įr. 3556 ir 3557) 
paveikslėliu ir spaudos rinkiniu.

C993.
272-534.3(474.5)

3556
Lietuvių tautos pasiaukojimas Švč. Jėzaus 

Širdžiai : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [2] p. : 
iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3557) ski ria si 
paveikslėliu, o nuo (žr. įr. 3554 ir 3555) paveikslė-
liu ir spaudos rinkiniu.

C17.
272-534.3(474.5)

3557
Lietuvių tautos pasiaukojimas Švč. Jėzaus 

Širdžiai : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [2] p. : 
iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3556) skiria-
si paveikslėliu, o nuo (žr. įr. 3554–3555) paveiks-
lėliu ir spaudos rinkiniu.

C993.
272-534.3(474.5)
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3558
Lietuvių tautos pasiaukojimo Šv. Jėzaus Šir-

džiai aktas. „Lietuvių tauta, Dievo Apvaizdos iš-
gel bėta iš šimtmečius ją slėgusios vergijos pan-
čių […] 1934 šventaisiais metais liepos mėn. 1 d. 
[…] susirinkusi Kaune į pirmąjį tautinį eucharis-
tinį kongresą […] pasiaukoja dieviškajai Jėzaus 
Širdžiai …“. – [Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [1] p. : 
 portr., iliustr. ; 50 cm.

C2.
27-549(474.5)(06)

3559
„Lietuvių, ukrainų ir gudų studentų sąjungos 

turi garbės kviesti G.p. … IV-n metinin koncertan-
baliun kuris bus 1933 m. vasario 4 dieną Vytauto 
Didžiojo gimnazijos salėje …“. – [Vilnius] : [Lie-
tuvių, ukrainų ir gudų studentų s-gos], [1933]. – 
[3] p. ; 8 x 14 cm.

Gretut. tekstas liet., ukr., baltar..
C2; C126.

378.18(474.5)
3560

„Lietuvių, ukrainų ir gudų studentų sąjungos 
turi garbės kviesti G.p. … VII-n metinin koncer-
tan-šokių vakaran kuris bus 1936 m. vasario 8 
dieną Vytauto Didžiojo gimnazijos salėje …“. – 
[Vilnius] : [Lietuvių, ukrainiečių ir gudų studentų 
s-gos], [1936]. – 1 lankstinys (6 p.) ; 9 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., ukr., baltar..
C2; C101; C102.

378.18(474.5)
3561

„Lietuvių, ukrainų ir gudų studentų sąjungos 
turi garbės kviesti G.p. … VII-n metinin šokių va-
karan kuris bus 1936 m. vasario 8 dieną Vytauto 
Didžiojo gimnazijos salėje …“. – [Vilnius] : [Lie-
tuvių, ukrainiečių ir baltarusių studentų s-gos], 
[1936]. – 1 lankstinys (4 p.) ; 8 x 14 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk., baltar., ukr..
C2; C101.

378.18(474.5)
3562

„Lietuvių, ukrainų ir gudų studentų sąjungos 
turi garbės kviesti Gerb. p. … VI-tan metinin ba-
liun kuris bus 1935 metais, kovo mėn. 2 d. (šešta-
dienį) Vilniaus muzikos konservatorijos salėse“ : 
[kvietimas] / komitetas. – [Vilnius] : [Lietuvių, 
ukrainų ir gudų studentų s-gos], [1935]. – 1 lanks-
tinys (4 p.) : iliustr. ; 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., ukr., baltar.. – p. [1] paveiks-
lėlis.

C2; C101.
378.18(474.5)

3563
„Lietuvių, ukrainų ir gudų studentų sąjungos 

turi garbės kviesti gerb. p. … antrajan metinin ba-
liun kuris bus 1931 metais vasario mėn. 14 dieną 
(šeštadienį) B. Apollo salėse …“ / komitetas. – 
[Vilnius] : [Lietuvių, ukrainų ir gudų studentų 
 s-gos], [1931]. – 1 lankstinys (3 p.) ; 9 x 14 cm.

Gretut. tekstas liet., ukr., baltar..
C2; C101.

378.18(474.5)
3564

„Lietuvių, ukrainų ir gudų studentų sąjungos 
turi garbės kviesti gerb. p. … trečiajan metinin 
baliun kuris bus 1932 metais vasario mėn. 2 die-
ną …“ / komitetas. – [Vilnius] : [Lietuvių, ukrai-
nų ir gudų studentų s-gos], [1932]. – 1 lankstinys 
(6 p.) ; 10 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., ukr., baltar..
C102.

378.18(474.5)
3565

„Lietuvių, ukrainų ir gudų studentų sąjungos 
turi garbės kviesti V-an metinin koncertan-baliun, 
kuris bus 1934 m. vasario 10 dieną Vytauto Di-
džiojo gimnazijos salėje …“ : [kvietimas]. – [Vil-
nius] : [Lietuvių, ukrainų ir gudų studentų s-gos], 
[1934]. – 1 lankstinys (4 p.) : iliustr. ; 12 cm.

Gretut. tekstas liet., ukr., baltar..
C2; C101.

378.18(474.5)
3566

„Lietuviû vakarelis sekmâdien 19. vasârio 
1928 nuo 5. val. po piet Tilžêje Liet. susivienîjimo 
sâlêje …“ : [programa]. – [Tilžė] : [Lietuvių gie-
dotojų d-ja], [1928] (Tilžeje : Jagomasto sp. „Li-
tuania“). – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

prieš tekstą: Tilžês liet. giedotojû draugija.
C279.

78.087.68
 78:061.7(474.5)
3567

Lietuvių vartotojų d-jos „Laimės“ prekių kai-
naraštis / „Laimės“ valdyba. – [Vilnius] : [lietuvių 
vartotojų d-ja „Laimė“], [1918]. – [1] p. ; 22 cm.

C101.
641(474.5)(085.6)

3568
„Lietuvių verslininkų s-gos Mėlynųjų ženklų 

rinkėjams dovanų I-mos serijos antrame paskirs-
tyme š. m. vasario 1 dieną dovanas po 2 litu laimė-
jo …“ : [laimėjusių numerių sąrašas]. – [Kaunas] : 
[Lietuvių verslininkų s-ga], [1937] (Kaunas : akc. 
„Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 24 cm.

C17.
334.71:061.2(474.5)

 336.789(474.5)
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3569
„Lietuvių verslininkų s-gos Mėlynųjų ženklų 

rinkėjams dovanų I-mos serijos trečiame paskirs-
tyme š. m. vasario 8 d. lentelė …“ : [laimėjusių 
numerių sąrašas]. – [Kaunas] : [Lietuvių verslinin-
kų s-ga], [1937] ([Kaunas] : Kauno sp.). – [2] p. ; 
25 cm.

C17.
334.71:061.2(474.5)

 336.789(474.5)
3570

„Lietuvos aero klubas ir Lietuvių-britų dr-ja 
laiko sau garbe kviesti p. … atsilankyti į anglės 
lakūnės Jean Batten paskaitą, kuri įvyks š. m. va-
sario mėn. 23 d. 17 val. Karininkų ramovės salė-
je …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1939]. – 
[1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
797.5:061.23(474.5:410)

3571
„Lietuvos aero klubas turi garbės kviesti … 

atsilankyti į koncertą-balių 1930 mt. sausio m. 
4 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos ae-
roklubas], [1930]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
797.5:061.23(474.5)

3572
„Lietuvos aidas“ : [raginama prenumeruoti lai-

kraštį]. – [Kaunas] : [„Lietuvos aido“ red.], [1936] 
([Kaunas] : LTS „Viltis“ sp.). – [1] p. :  iliustr. ; 
48 cm.

prieš antr.: Įsteigtas sostinėje Vilniuje 1917 m.. – 
Šūkis: Tautiškoji mintis – kelias ateitin. – LTS: Lie-
tuvių tautininkų sąjunga.

C17.
070.33(474.5)

3573
„Lietuvos aidas“. Ekstra telegrama. Kruvi-

nas sukilimas Vokietijoje. – [Kaunas] : [„Lietuvos 
aido“ red.], 1934, birž. 30 (Kaune : V. Atkočiūno 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

0,10 Lt
C3; C17.

070.46(474.5)
3574

„Lietuvos aidas“. Ekstra telegrama. priimtas 
įstatymas elektros energijos kainoms normuoti. – 
[Kaunas] : [„Lietuvos aido“ red.], 1933, bal. 29 
([Kaunas] : akc. „Spindulio“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
47 cm.

0,20 Lt
C3; C17.

070.46(474.5)

3575
„Lietuvos aidas“. Extra telegrama. Sekmadie-

nį nuo 2 val. visi aerodrome! : [apie f. Vaitkaus 
skrydį ir sutikimą]. – [Kaunas] : [„Lietuvos aido“ 
red.], 1935, rugs. 21 ([Kaunas] : „Spindulio“ b-vės 
sp.). – [1] p. ; 46 cm.

0,20 Lt
C3; C101.

 070.46(474.5)
3576

„Lietuvos aidas“. Extratelegrama. 1935 m. ge-
gužės 13 d. mirė maršalas J. pilsudskis. – [Kaunas] : 
[„Lietuvos aido“ red.], [1935] ([Kaunas] : „Spindu-
lio“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

0,10 Lt
C3.

070.46(474.5)
3577

„Lietuvos aidas“. Extra-telegrama Ns 2. Vait-
kus vandenyną perskrido? : [apie f. Vaitkaus skry-
dį]. – [Kaunas] : [„Lietuvos aido“ red.], 1935, rugs. 
22 ([Kaunas] : „Spindulio“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
46 cm.

0,20 Lt
C3.

 070.46(474.5)
3578

„Lietuvos aido“ ekstra telegrama. Hagos tri-
bunolas pripažino Lietuvos tezes. Gubernatorius 
turi teisę tam tikrais atvejais atšaukti direktorijos 
pirmininką. Boetcherio atšaukimas teisėtas. Teisė-
tas ir Simaičio direktorijos sudarymas. – Kaunas : 
[„Lietuvos aido“ red.], 1932, rugpj. 11 ([Kaunas] : 
akc. „Spindulio“ b-vės sp.). – [1] p. ; 33 cm.

0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
3579

„Lietuvos aido“ ekstra-telegrama. Jau išrinkti 
ypatingi tautos atstovai Respublikos prezidentui 
rinkti : [miestų ir apskričių atstovų sąrašai]. – Kau-
nas : [„Lietuvos aido“ red.], 1931, gruod. 2 ([Kau-
nas] : akc. „Spindulio“ b-vės sp.). – [1] p. ; 37 cm.

0,30 Lt
C101.

070.46(474.5)
3580

„Lietuvos aido“ ekstra-telegrama. Sudarytas 
naujas ministerių kabinetas. – [Kaunas] : [„Lietu-
vos aido“ red.], 1934, birž. 12 (Kaune : V. Atko-
čiūno sp.). – [1] p. ; 24 cm.
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0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
3581

„Lietuvos aido“ ekstra telegrama. Vokietijoje 
įvesta visuotinė karo prievolė. – [Kaunas] : [„Lietu-
vos aido“ red.], [1935] ([Kaunas] : sp. „Lanas“). – 
[1] p. ; 48 cm.

0,10 Lt
C3; C101.

070.46(474.5)
3582

„Lietuvos aido“ ekstra telegrama. Voldema-
ras saugumo organų rankose. – [Kaunas] : [„Lie-
tuvos aido“ red.], [1934] (Kaune : V. Atkočiūno 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
3583

„Lietuvos aido“ extra telegrama. Sudarytas 
Mi  nisterių kabinetas. Respublikos prezidentas nau-
ją kabinetą patvirtino. „Šiandien p. Juozas Tūbelis 
Respublikos prezidentui pristatė sudarytą naują Mi-
nisterių kabinetą …“. – [Kaunas] : [„Lietuvos aido“ 
red.], [1929] (Kaune : „Meno“ sp.). – [1] p. ; 27 cm.

0,30 Lt
C3.

070.46(474.5)
3584

Lietuvos akcinės bendrovės „Eglynas“ akci-
ja № …. – [Kaunas] : [Lietuvos akc. b-vė „Egly-
nas“], [1930]. – [3] lap. ; 26 cm.

Spaud. taip pat: Bendrovės įstatų ištrauka, 
lap. [3].

C2.
334.72(474.5)(062.13)

3585
„Lietuvos akliesiems globoti draugijos, aklųjų 

išlaikymui, įvyksta šeštadienį ir sekmadienį (sausio 
mėn. 9–10 d.) loterija …“ : [reklama]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos akliesiems globoti d-ja], [1930–1933] 
(Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
364.65-056.262:061(474.5)

3586
„Lietuvos artistai Vaičkaus dramos teatras. 

Juokų, džiaugsmo, ir ašarų vakaras sekmadie-
nyj sausio (January) 4 d. 1925 Šv. Marijos panos 
Aušros Vartų par. svetainėj …“ : [skelbimas] / … 
rengėjai. – [JAV] : [s.n.], [1925]. – [1] p. : portr., 
vinj. ; 30 cm.

C17.
792.2(73)(=172)(049.1)

3587
Lietuvos atgimimo draugijos ir Kauno šau-

lių būrio programa „Aušros“ 40 metų sukaktu-
vėms paminėti, 1883–1923. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1923]. – [3] p. : iliustr. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

070(474.5)
 394.4(474.5)
3588

Lietuvos atgimimo draugijos 1924 m. apys-
kaita. – [Kaunas] : [Lietuvos atgimimo d-ja], 
[1925]. – [1] p. ; 34 cm.

C1.
008:061.2(474.5)(047.1)

3589
Lietuvos atgimimo draugijos 1923 m. apys-

kaita. – [Kaunas] : [Lietuvos atgimimo d-ja], 
[1924]. – [3] p. ; 34 cm.

C1.
008:061.2(474.5)(047.1)

3590
Lietuvos aukštųjų mokyklų klausytojams rem-

ti dr-jos studentų valgykla : [meniu]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos aukštųjų mokyklų klausytojams remti 
d-ja], [1930–1939] ([Kaunas] : „Varpo“ sp.). – 
[2] p. : vinj. ; 23 cm.

C101.
642.5(474.5)

3591
Lietuvos banko balansas 1929 m. liepos mėn. 

15 d.. – [Kaunas] : [Lietuvos bankas], [1929] 
(Kaunas : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[4] p. : iliustr. ; 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Lietuvos ban-
kas. Kaunas. 1929 m. liepos mėn. 15 d..

C2.
657.37:336.71(474.5)

3592
„Lietuvos banko valdytojas maloniai kvie-

čia Tamstą dalyvauti Lietuvos banko naujų rūmų 
atidarymo iškilmėse, kurios įvyks š. m. gruodžio 
mėn. 8 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
bankas], [1928]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
394.481(474.5)

3593
Lietuvos banko valdytojo prof. V. Jurgučio 

kalba visuotiniame L.B. akcininkų susirinkime 
1929 m. balandžio 27 d.. – [Kaunas] : [Lietuvos 
bankas], [1929]. – [4] p. ; 32 cm. – (Lietuvos ban-
ko biuletenis ; Nr. 4).

C2.
336(474.5)
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3594
„Lietuvos dailininkų draugija maloniai kvie-

čia Tamstą atsilankyti į dailės parodą, surengtą 
Lietuvių dailės draugijos 25 metų darbuotei pami-
nėti. paroda atidaroma pirmadienį, balandžio mėn. 
10 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos dai-
lininkų d-ja], [1933]. – [2] p. ; 10 x 14 cm.

C2.
75(474.5)(064)

3595
Lietuvos dailininkų sąjunga Realistų sekcija. 

5ji rudens dailės paroda. „paroda vyksta V.D. kul-
tūros muziejuje nuo 1939 m. gruodžio mėn. 10 d. 
iki 1940 m. sausio mėn. 1 d. …“ : [skelbimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos dailininkų s-gos Realistų 
sekc.], [1939]. – [1] p. : iliustr. ; 50 cm.

V.D.: Vytautas Didysis.
C2.

75(474.5)(064)
3596

„Lietuvos dailininkų sąjungos valdyba ma-
loniai kviečia Jus dalyvauti dailininko Česlavo 
Janušo tapybos parodos atidaryme, gruodžio mėn. 
3 dieną, sekmadienyje 13 val. …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos dailininkų s-ga], [1939]. – 
[1] p. : vinj. ; 11 x 17 cm.

C1.
75(474.5)(064)

3597
„Lietuvos dailininkų sąjungos valdyba ma-

loniai kviečia Jus dalyvauti dailininko R. Krinic-
kio meno parodos atidaryme, balandžio mėn. 23 
dieną, sekmadienyje 13 val. …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos dailininkų s-ga], [1939]. – 
[1] p. : vinj. ; 11 x 17 cm.

C1.
75(474.5)(064)

3598
„Lietuvos dailininkų sąjungos valdyba malo-

niai kviečia Jus dalyvauti individualistų sekcijos 
V rudens dailės parodos atidaryme …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [Lietuvos dailininkų s-ga], 
[1939]. – [2] p. ; 12 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią.
C1.

75(474.5)(064)
3599

„Lietuvos dailininkų sąjungos valdyba malo-
niai kviečia Jus dalyvauti M. Dobužinskio darbų 
parodos atidaryme, gruodžio mėn. 1 dieną, trečia-
dienį …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos dai-
lininkų s-ga], [1937]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
75(474.5)(064)

3600
„Lietuvos dailininkų sąjungos valdyba ma-

loniai kviečia Jus dalyvauti skulptoriaus Jokūbo 
Dagio meno parodos atidaryme, sausio mėn. 29 
dieną, sekmadienyje […] paroda atidaryta nuo 
1939 m. sausio m. 29 d. iki vasario m. 12 d. …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos dailininkų 
s-ga], [1939]. – [1] p. : vinj. ; 11 x 17 cm.

C1.
730(474.5)(064)

3601
„Lietuvos dailininkų sąjungos valdyba malo-

niai kviečia Jus dalyvauti Zigmo petravičiaus 
ta pybos parodos atidaryme …“ : [kvietimas]. – 
[Kau nas] : [Lietuvos dailininkų s-ga], [1940]. – 
[1] p. ; 11 x 18 cm.

C1.
75(474.5)(064)

3602
„Lietuvos dailininkų sąjungos valdyba ma-

loniai kviečia Tamstą dalyvauti dailės parodos 
atidaryme š. m. balandžio mėn. 21 d. sekmadienį 
13 val. panevėžio Darbo rūmų kultūrinio klūbo 
patalpose …“ : [kvietimas] / L.D. s-gos valdyba. – 
[S.l.] : [Lietuvos dailininkų s-ga], [1940]. – [1] p. ; 
10 x 15 cm.

C101.
75(474.5)(064)

3603
„Lietuvos dantų gydytojų kongresui šaukti 

organizacinis komitetas turi garbę kviesti … į Lie-
tuvos dantų gydytojų kongreso atidarymą, kuris 
įvyks Kaune, š. m. balandžio mėn. 22 d. 12 val., 
Vytauto Didžiojo universiteto pirmuose rūmuo-
se“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – 
[1] p. ; 11 x 17 cm.

C1.
616.314(474.5)(06)

3604
Lietuvos darbininkai! „Be kitokių profesijų 

Lietuvoj yra ir gal dar nevisiems žinoma profesi-
ja šerių darbininkų  …“ : [prašoma materialinės 
paramos] / Bendros darbininkų prof. sąjungos Vil-
kaviškio skyriaus valdyba. – Vilkaviškis : [Ben-
dros darbininkų profesinės s-gos Vilkaviškio sk.], 
1925, gruod. 1. – [2] p. ; 30 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

331.105.44(474.5)
3605

Lietuvos darbininkams ir valstiečiams! Drau-
gai ir draugės! „Gegužės 15 d. fašistinė Lietuva 
rengia savo šventę, kurią vadina Lietuvos nepri-
klausomybės švente …“ : [raginama kovoti dėl 
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politinių laisvių, geresnių darbo sąlygų ir mažes-
nių mokesčių] / Lietuvos komunistų partijos Cen-
tro komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos komunistų 
partijos Centro k-tas], 1928, geg. 10 (Kaunas : 
LKp sp. „Spartakas“). – [1] p. ; 15 cm. – (Lietuvos 
komunistų partija (Kominterno sekcija).

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės. – Ti-
ražas 5000 egz..

C279.
323.221.28(474.5)

3606
„Lietuvos darbo federacija sekmadienį spalių 

mėn. 19 d. 1924 m. Ugniagesių draugijos salėje 
rengia vakarą kuriame bus suvaidinta „Skupavi-
čiaus – Žentas“ 2 veiksmų komedija …“ : [skelbi-
mas]. – [panevėžys] : [Lietuvos darbo f-ja], [1924] 
(panevėžyje : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 65 cm.

C17.
 792.077(474.5)(049.1)
3607

Lietuvos darbo jaunime! „prisiartina rugsėjo 
pirmoji – tarptautinė darbo jaunimo kovos šventė 
prieš imperialistinius karus, prieš jaunimo betei-
siškumą …“ / L. K. J. S. C. K. – [S.l.] : [Lietuvos 
komunistinės jaunimo s-gos Centro k-tas], [1936, 
rugpjūtis]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai vienikitės!.

C1; C2; C126.
327.321

3608
Lietuvos 10 metų nepriklausomybės jubilie-

jaus iškilmės 1928 m. judamuose paveiksluose. 
„Rodys ir aiškins Jonas K. Milius […] Bus rodo-
ma: gegužio 2 ir 3 dd., 1929 […] Chicagos Lith. 
Auditorium salėje …“ : [skelbimas]. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1929]. – [1] p. : vinj. ; 25 cm.

C17.
791.43-1(73)(=172)

3609
Lietuvos 10 metų nepriklausomybės jubilie-

jaus iškilmės 1928 m. judamuose paveiksluose. 
„Rodys Jonas K. Milius […] Bus rodoma: kovo 
24 d., 7 val. vakare 1929 Augusto Liutvino salėje 
[…] Elizabeth, N.J. …“ : [skelbimas]. – [Eliza-
betas (N. Džer.)] : [s.n.], [1929]. – [1] p. : vinj. ; 
23 cm.

C17.
791.43-1(73)(=172)

3610
Lietuvos 10 metų nepriklausomybės jubilie-

jaus iškilmės 1928 m. judamuose paveiksluose. 

„Rodys Jonas K. Milius […] Bus rodoma: vasa-
rio-feb. 2 d. 7:30 vakare L.M.D. salėj […] Soho-
pittsburgh …“ : [skelbimas]. – [pitsbergas (pen.)] : 
[s.n.], [1929]. – [1] p. ; 22 cm.

C126.
791.43-1(73)(=172)

3611
Lietuvos draugijos Tautų Sąjungai remti įsta-

tai. – [Kaunas] : [Lietuvos d-ja Tautų Sąjungai rem-
ti], [1923] (Kaune : sp. „Raidė“). – 4 p. ; 17 cm.

C2; C3.
061.2(474.5)(062.13)

3612
Lietuvos dr-jos Tautų Sąjungai remti įstatai. – 

[Kaunas] : [Lietuvos d-ja Tautų Sąjungai remti], 
[1923]. – 4 lap. ; 16 cm.

C2.
061.2(474.5)(062.13)

3613
Lietuvos eksportas 1921 m. : Centr. stat. biu-

ro suvestinė Muitinių ir prekybos ir pramonės 
d-tų daviniais : [metinė eksporto produktų suves-
tinė]. – [Kaunas] : [finansų m-jos Centralinis sta-
tistikos biuras], [1922]. – [2] p. ; 32 x 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

631.1(474.5)
 658.8(474.5)
3614

Lietuvos esperantininkų sąjungai : [anketa apie 
esperanto kalbos naudojimą]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1919–1940]. – [2] p. ; 22 cm.

prieš antr.: Spaudinys.
C101.

811.922:061.2(474.5)(049.5)
3615

Lietuvos esperantistų sąjunga : [įstatai įregis-
truoti 1919 m. gruodžio 10 d.]. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos esperantininkų s-ga], 1922 (Kaunas : „Švie-
sos“ sp.). – 4 p. ; 18 cm.

C279.
811.922:061.2(474.5)(062.13)

3616
Lietuvos esperanto sąjungos informacinis ap-

linkraštis 1 Nr. Vienybė-galybė. „Gyvenimas spar-
čiais žinsniais [!] žengia pirmyn …“ : [kvietimas 
burtis į Lietuvos esperantininkų s-gą] / L.E. s-gos 
Centro valdyba. – Kaunas : [Lietuvos esperantinin-
kų s-ga], 1934, liep. 20. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

811.922:061.2(474.5)(05)
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3617
Lietuvos evangelininkų-liuterionų evangeli-

za cijos draugijos įstatymas : [įstatai įregistruoti 
1920 m. balandžio 10 d.]. – [Kaunas] : [Lietu-
vos evangelikų-liuteronų evangelizacijos d-ja], 
[1920]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Nuorašas.
C279.

274.5(474.5)(062.13)
3618

Įrašas išimtas.

3619
„Lietuvos“ extra leidinys. Generalinio štabo 

pra nešimas : [apie karinius veiksmus rusų ir len-
kų frontuose]. – Kaunas : [„Lietuvos“ red.], 1919, 
liep. 10. – [1] p. ; 32 cm.

0,20 auksino
C2; C3.

070.46(474.5)
3620

Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos Kauno 
klu bo valdybai. pareiškimas. „Aš, žemiau pasira-
šęs, … gyvenąs … gtv. … Nr., … b., pareiškiu, 
kad sutinku būti L.f.L.S. Kauno klubo nariu-rė-
mėju …“. – [Kaunas] : [Lietuvos fizinio lavini-
mosi s-gos Kauno klubas], [1930–1939]. – [1] p. ; 
14 x 17 cm.

C2.
37.037.1:061.2(474.5)

3621
Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos XV gy-

vavimo metų sukakties minėjimo programa. – 
Kaune : [Lietuvos fizinio lavinimosi s-ga], 1935, 
spal. 5–6 ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [4] p. : 
vinj. ; 25 cm.

C3.
37.037.1:061.2(474.5)

3622
Lietuvos gelžkelių tarnautojų taupomosios 

skolinamosios kasos įstatų pakeitimo bei papildy-
mo projektas / valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos ge-
ležinkelių tarnautojų taupomoji skolinamoji kasa], 
[1930]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

351.812.5(474.5)(062.13)
3623

Lietuvos gydytojų savišalpos kasos 7-nerių 
metų veikimo apyskaita. – [Kaunas] : [Lietuvos 
gydytojų savišalpos kasa], [1932] (Kaune : koope-
ratinė „Raidės“ sp.). – 4 p. ; 25 cm.

C101.
368.032.2:61(474.5)

3624
Lietuvos himnas : į vokiečių kalbą išvertė buv. 

generalinis žemės direktorius dr. h. c. Scheu, Šilu-
tės dvaras. – [S.l.] : [s.n.], [1928] ([Šilutė] : Rud-
schau-Druck). – [1] p. : vinj. ; 29 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C2.

784.71(474.5)
3625

Lietuvos inžinierių draugija. Biuletenis Nr. 20 
(28). „I. Valdybos nutarimu Nr. 41/I priimtas tikruoju 
nariu […] inž. Meerovičius Michaelis …“. – Kau-
nas : [Lietuvos inžinierių d-ja], 1938, lapkr. 16. – 
[1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

62:061.2(474.5)
3626

Lietuvos inžinierių ir architektų draugijos įsta-
tų pakeitimas. – [Kaunas] : [Lietuvos inžinierių ir 
architektų d-ja], [1938] (Kaune : „Vilniaus“ sp.). – 
[4] p. ; 16 cm.

C13.
62:061(474.5)(062.13)

 72:061(474.5)(062.13)
3627

Lietuvos inžinierių ir architektų draugijos sek-
cijoms steigti ir tvarkyti instrukcija. – [Kaunas] : 
[Lietuvos inžinierių ir architektų d-ja], [1937] 
(Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [4] p. ; 16 cm.

C13.
62:061(474.5)(062.13)

 72:061(474.5)(062.13)
3628

Lietuvos ir Vilniaus garsiakalbiai krutamieji 
paveikslai. „Rengia lietuvių „Laisvės“ bendrovė 
šeštadienį balandžio April 1, 1933 Lithuanian Hall 
[…] Elizabeth, N.J. …“ / … rengėjai. – [Elizabe-
tas (N. Džer.)] : [b-vė „Laisvė“], [1933] (Water-
bury, Conn. : spauda M. Alytos). – [1] p. ; 23 cm.

C17.
791.43-1(73)(=172)

3629
Lietuvos istorijos draugijos įstatai. – [Kau-

nas] : [Lietuvos istorijos d-ja], [1929] (Kaunas : 
akc. „Varpo“ b-vės sp.). – 2 p. ; 24 cm.

C2.
93/99:061.2(474.5)(062.13)

3630
„Lietuvos jachtklūbo Aukštosios panemunės 

skyrius šiuo turi garbės kviesti Tamstą apsilanky-
ti šio rugpiūčio mėn. 31 d. prie dr. Basanavičiaus 
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parko, Aukštosios panemunės pušynuose rengiamą 
Nemune vandens sporto šventę …“ : [kvietimas] / 
Liet. jachtklūbo Aukšt. panem. skyriaus valdyba. – 
[Kaunas] : [Lietuvos jachtklubo Aukštosios pane-
munės sk.], [apie 1930]. – [1] p. ; 7 x 14 cm.

C2.
797.14:061.2(474.5)

3631
Lietuvos jacht-klūbo įstatai. – [Kaunas] : 

[Lietuvos jachtklubas], [1921] (Kaunas : Mankie-
nės sp.). – 4 p. ; 18 cm.

C1.
797.14:061.2(474.5)(062.13)

3632
Lietuvos jaunime! „Mes netekom Klaipėdos 

krašto …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos komunisti-
nės jaunimo s-gos Centro komitetas. – [S.l.] : [Lie-
tuvos komunistinė jaunimo s-ga], 1939, kovo 26. – 
[1] p. ; 19 cm.

C2.
329.78(474.5)

3633
Lietuvos jaunime! Musų tėvynė pavojuje! 

„Hit lerinė Vokietija ir fašistinė Lenkija šiandien 
jau pradėjo vykdinti savo sena sugalvotą Lietuvos 
pagrobimą … “ : [atsišaukimas] / Lietuvos ko-
munistinės jaunimo sąjungos Centro komitetas. – 
[S.l.] : [Lietuvos komunistinės jaunimo s-gos 
Centro k-tas], 1938, kovo 20. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

C2.
327.5(474.5:438)

 327.5(474.5:430)
3634

Lietuvos jaunime! „prisiartino gegužės pirmo-
ji – tarptautinė darbo žmonijos kovos ir solidarumo 
šventė …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos komjaunimo 
sajungos Kauno rajono komitetas. – [Kaunas] : 
[Lietuvos komunistinės jaunimo s-gos Kauno r.], 
1937, balandis. – [2] p. ; 32 cm. – (Lietuvos komu-
nistinė jaunimo sajunga (Komjaunimo internacio-
nalo sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės!. – Tiražas 1000 egz..

C279.
327.321(474.5)

 323.221.28(474.5)
3635

Lietuvos jaunuoli!!! „Š. m. lapkričio 7 su-
eina 21 m. kaip musų proletariatas laimėjo val-
džią …“ : [Spalio perversmo Rusijoje dvidešimt 
pirmųjų metinių proga] / Rokiškio rajono komite-
tas. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 17 x 22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

323.232(474.5)

3636
Lietuvos kankiniai (žemaičių rožė). „pirmo-

ji didelė filma devyniose dalyse iš lietuvių gyve-
nimo Žemaitijoje ir Vilniuje 1905, revoliucijos 
prieš carą metu …“ : [skelbimas]. – [Niuarkas (N. 
Džer.)] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Ironbound Theatre. – Gretut. antr. 
ir tekstas liet., angl..

C17.
791.43(73)(=172)

3637
„Lietuvos karininkų ramovė turi garbę kvies-

ti p. … atsilankyti į balių, rengiamą Naujųjų Metų 
sutikimo proga š. m. gruodžio mėn. 31 d. Ramo-
vės salėse …“. – [Kaunas] : [Lietuvos karininkų 
ramovė], [1938]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C1.
355.332(474.5)

 394.4(474.5)
3638

„Lietuvos karininkų ramovė turi garbę kvies-
ti … š. m. vasario mėn. 16 d. atsilankyti į rengia-
mą Ramovės patalpose balių …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos karininkų ramovė], [1938]. – 
[1] p. ; 12 x 17 cm.

C1.
355.332(474.5)

394.4(474.5)
3639

„Lietuvos karininkų ramovė turi garbės kvies-
ti p. … atsilankyti į balių, rengiamą Naujų Metų 
sutikimo proga š. m. gruodžio mėn. 31 d. Ramo-
vėje …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos kari-
ninkų ramovė], [1929–1938]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C1; C2.
355.332(474.5)

 394.4(474.5)
3640

„Lietuvos karininkų ramovė turi garbės kviesti 
p. … atsilankyti į sutikimą Naujų metų, dalyvaujant 
Jo Ekscelencijai ponui Respublikos prezidentui ir 
Vyriausybei, ir šiąja proga rengiamą balių …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos karininkų ra-
movė], [1930–1934]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1; C2.
355.332(474.5)

 793.2
3641

Lietuvos karininkų ramovėje dr. Vinco Ku-
dirkos 30-ies metų mirties sukaktuvių minėjimo 
programa : 1929 m. lapkričio mėn. 16 d. 19,30 
val.. – [Kaunas] : [s.n.], [1929]. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

008(474.5)(092)
 355.332(474.5)



340

3642
Lietuvos karininkų ramovės salėje 1938 m. 

kovo m. 26 d. 20 val. įvyks Latvijos muzikos-dai-
navimo draugijos „fortissimo“ ir Lietuvos muzi-
kos mylėtojų draugijos „Daina“ jungtinio choro 
koncertas : [skelbimas] / valdybos. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1938] (Kaune : A. Narkevičiaus sp.). – 
[1] p. : iliustr. ; 95 cm.

C102; C160.
78.087.68

 78:061.7(474.5)
3643

„Lietuvos karininkų ramovės Seniūnų taryba 
turi garbę kviesti … atsilankyti į iškilmingąjį aktą, 
kuris Nepriklausomybės šventės proga įvyks va-
sario 16 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietu-
vos karininkų ramovės Seniūnų taryba], [1938]. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
355.332(474.5)

 394.46(474.5)
 323.215(474.5)
3644

„Lietuvos karininkų ramovės Seniūnų taryba 
turi garbę kviesti poną … atsilankyti į rengiamas 
š. m. vasario mėn. 26 d. „Ramovės“ 10 mt. su-
kakties minėjimo iškilmes …“ : [kvietimas-pro-
grama]. – [Kaunas] : [Lietuvos karininkų ramovės 
Seniūnų taryba], 1933. – [2] p. ; 13 x 18 cm.

C2.
355.332(474.5)

394.4(474.5)
3645

„Lietuvos karininkų ramovės Seniūnų taryba 
turi garbės kviesti poną … atsilankyti į rengiamą 
š. m. birželio mėn. 11 d. spaudos atgavimo 30 
metų sukaktuvių minėjimą …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos karininkų ramovės Seniūnų 
taryba], [1934]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
355.332(474.5)

 002.2(474.5)
 947.45.02
3646

„Lietuvos karininkų ramovės valdyba turi gar-
bę kviesti p. … atsilankyti į šių metų sezono ati-
darymo koncertą-balių, rengiamą spalių 25 d. …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos karininkų ra-
movė], 1930. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
355.332(474.5)

394.4(474.5)
3647

„Lietuvos karininkų ramovės valdyba turi gar-
bės kviesti poną … atsilankyti į balių, rengiamą ka-
riuomenės 15 metų sukaktuvių proga š. m. lapkričio 

mėn. … d. Ramovėje …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos karininkų ramovė], [1933]. – [1] p. ; 10 x 
16 cm.

C1.
355.332(474.5)

394.4(474.5)
3648

„Lietuvos kariuomenės karininkų ramovė tu ri 
garbės kviesti … atsilankyti į balių, rengiamą tau-
tos nepriklausomybės sukaktuvių proga š. m. vasa-
rio 16 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
karininkų ramovė], [1922]. – [1] p. ; 9 x 16 cm.

C2.
355.332(474.5)

 394.46(474.5)
 323.215(474.5)
3649

„Lietuvos kariuomenės karininkų ramovė tu-
ri garbės kviesti p. … atsilankyti į balių, rengiamą 
Naujų Metų sutikimo proga š. m. gruodžio mėn. 
31 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos ka-
rininkų ramovė], [1935]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
355.332(474.5)

394.4(474.5)
3650

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir 
žydų karių, dalyvavusių Liet. nepriklausomybės 
atvadavime, sąjungų, Šiaulių skyrių rengiamo 
1936 m. vasario 22 d. piliečių klube koncerto-ba-
liaus programa / rengėjai. – [Šiauliai] : [Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių s-gos Šiaulių sk.] : 
[Lietuvos žydų karių savanorių s-gos Šiaulių sk.], 
[1936] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p..

prieš antr.: LŽKSS.
C480.

355.2(474.5)(=411.16)
 394.4(474.5)(=411.16)
3651

„Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių  s-gos 
vyksta gausingiausia loterija allegri už 1 litą auto-
mobilis. Nė vieno bilieto tuščio …“ : [reklama]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos kariuomenės kūrėjų savano-
rių s-ga], [1930–1933] (Kaunas : sp. „Typolit“). – 
[1] p. : iliustr. ; 21 cm.

Šūkis: Skubėkite paskutinė savaitė!.
C101.

329.75(474.5)
 336.789(474.5)
3652

„Lietuvos kariuomenės savanorių-kurėjų  s-gos 
vyksta gausingiausia loterija allegri už 1 litą auto-
mobilis. Nė vieno bilieto tuščio …“ : [reklama]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 
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s-ga], [1930–1933] (Kaunas : sp. „Typolit“). – 
[1] p. ; 21 cm.

C101.
329.75(474.5)

 336.789(474.5)
3653

Lietuvos kariuomenės žygio į Vilnių sukak-
ties (Vilniaus geležinio fondo dienos) minėjimo 
Kaune tvarka / Vilniaus geležinio fondo dienos 
komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus geležinis fon-
das], [1935]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: 1920.26.VIII.1935. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
329.71:061.75(474.5)

3654
Lietuvos karo invalidų sąjungos valdybai 

Kau ne. „Iš Žemaičių vyskupijos ordinariato pusės 
nėra kliūčių, kad Karo invalidų sąjungos valdyba, 
organizuodama rinkliavą sąjungos sanatorijai ir 
prieglaudai įrengti, kreiptųsi tuo reikalu į parapi-
jų bažnytinius komitetus …“. – Kaunas : [s.n.], 
1925, lapkr. 6. – [1] p. ; 16 x 20 cm.

prieš antr.: L.R. Žemaičių vyskupas. – L.R.: 
Lietuvos Respublika.

C2.
364.044.64(474.5)

3655
Lietuvos komunistų partijos (Kominterno sek-

cijos) Kauno rajono atsišaukimas i visus be partijų 
ir pažiurų skirtumo. „Dar mėnesis laiko nepraslinko 
nuo žiauraus fašistų valdžios tarnų šaudimo i Su-
valkijos valstiečius …“ : [raginimas remti Suval-
kijos valstiečių streiką] / L.K.p. Kauno raikomas. – 
[Kaunas] : [Lietuvos komunistų partijos Kauno r. 
k-tas], 1935, rugs. 25. – 2 p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių 
proletarai vienikitės.

C2; C279.
323.221.28(474.5)

3656
Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjunga […] 

1930 m. likvidacinis balansas. – Kaunas : [Lietu-
vos kooperacijos bendrovių s-ga], 1931 (Kaunas : 
f. Sokolovskienės, G. Lano sp.). – [4] p. ; 29 cm.

C13.
334.73(474.5)

3657
Lietuvos kooperatyvų centras […]. „Vilniaus 

atgavimui privalome tapti tvirtais ne tik moraliniai, 
bet ir ekonominiai per gamybos pakėlimą …“. – 
[Kaunas] : [Lietuvos kooperatyvų centras], [1927] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. : iliustr. ; 50 cm.

Spaud. taip pat: Kalendorius 1928 metams.
C2.

334.73(474.5)
3658

„Lietuvos koperacijos banko valdyba turi 
garbės prašyti aukštai gerbiamąjį Tamstą dalyvau-
ti Lietuvos koperacijos rūmų atidarymo iškilmė-
se, kurios įvyks šių metų gegužės 16 dieną …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos kooperacijos 
bankas], [1924]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
336.7(474.5)

 394.481(474.5)
3659

Lietuvos koperacijos bendrovių sąjunga 
[…] : sėklų kainininkas. – Kaunas : [Lietuvos ko-
operacijos bendrovių s-ga], 1925. – [4] p. : vinj. ; 
22 cm.

C13.
63(474.5)(085.6)

3660
Lietuvos koperatyvų banko narių įgaliotinių 

IV-jo susirinkimo protokolas. – [Kaunas] : [Lietu-
vos kooperacijos bankas], [1923] ([Kaunas] : sp. 
„Raidė“). – [4] p. ; 30 cm.

C13.
336.7(474.5)(06)

3661
Lietuvos kultūros s-gos suaugusiems šviesti 

fondo taisyklės / Lietuvos kultūros sąjungos tary-
ba. – [Kaunas] : [Lietuvos kultūros s-ga], [1924–
1935] (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

C2.
008:061.2(474.5)(062.13)

3662
„Lietuvos kultūros taryba šaukia 1926 m. 

rugp. mėn. 22–24 d. Kaune Kultūros kongre-
są …“ : [kvietimas-darbotvarkė]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos kultūros taryba], [1926]. – [1] p. ; 21 cm.

prieš tekstą: Lietuvos kultūros taryba ….
C279.

008:061.2(474.5)(06)
3663

„Lietuvos kultūros tarybos laikinasis prezidi-
umas, remdamos šios tarybos birželio mėn. 29 d. 
nutarimu, turi garbės kviesti Tamstas paskirti savo 
atstovą į Lietuvos kultūros tarybą ir deleguoti 
jį į Tarybos posėdį …“ : [kvietimas-dienotvar-
kė]. – Kaunas : [Lietuvos kultūros s-ga], 1925, 
rugs. 10. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš tekstą: Lietuvos kultūros sąjunga. Lietu-
vos kultūros taryba ….

C279.
008:061.2(474.5)(06)
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3664
„Lietuvos laisvamanių etinės kultūros drau-

gija Šiaulių skyrius 1925 m. kovo 1 d. sekmadie-
nį Liaudies namuose rengia dr. J. Šliūpo paskaitą 
„Dorovė ir laisvamanybė“ …“ : [skelbimas]. – 
[Šiauliai] : [Lietuvos laisvamanių etinės kultūros 
d-jos Šiaulių sk.], [1925] (Šiauliai : „Titnago“ 
sp.). – [1] p. ; 47 x 64 cm.

C103.
374.7(474.5)

3665
Lietuvos laisvė pavojuje / Lietuvių darbinin-

kų taryba. – [JAV] : [Lietuvių darbininkų taryba], 
[1918–1920].

Aprašyta pagal spaud.: Į krikščionių demo-
kratų visuomenę. „Neseniai lietuvių tarpe paplito 
lapelis …“. [JAV], [1918–1920], p. [1].

329.71(73)(=172)
3666

Lietuvos Lloydas akcinė apdraudimo ben-
drovė […] : XI 1932 m. apyskaita (vienuoliktieji 
metai) patvirtinta visuotiname akcininkų susirin-
kime 1933 m. gegužės mėn. 30 d.. – [Kaunas] : 
[draudimo akc. b-vė „Lietuvos Loidas“], [1933] 
([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – [4] p. ; 25 cm.

C1; C7; C13.
368:061.3(474.5)

3667
Lietuvos Lloydas akcinė apdraudimo ben-

drovė […] : XIII 1934 metų apyskaita (tryliktieji 
metai) patvirtinta visuotiniame akcininkų susirin-
kime 1935 m. gegužės mėn. 28 d.. – [Kaunas] : 
[draudimo akc. b-vė „Lietuvos Loidas“], [1935] 
([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – [4] p. ; 24 cm.

C1.
368:061.3(474.5)

3668
Lietuvos Lloydas akcinė apdraudimo bendro-

vė […] : XIV 1935 metų apyskaita (keturioliktieji 
metai) patvirtinta visuotiniame akcininkų susirin-
kime 1936 m. gegužės mėn. 27 d.. – [Kaunas] : 
[draudimo akc. b-vė „Lietuvos Loidas“], [1936] 
([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – [4] p. ; 25 cm.

C1.
368:061.3(474.5)

3669
Lietuvos miškų medžių kalendorius. – [Til-

žė] : [s.n.], [1920–1925] (Tilžėje : Jagomasto sp. 
„Lituania“). – [1] p. ; 48 cm.

C2.
630.1(474.5)

3670
„Lietuvos mokytojų prf. sąjungos Kauno 

gimn. suaugusiems IV laidos abiturientai turi gar-
bės kviesti gerb. … 1929 m. birželio m. 19 d. 20 v. 

į Zitiečių salę atsisveikinimo vakarienei“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [Lietuvos mokytojų profesi-
nės s-gos Kauno gimn. suaugusiems], [1929]. – 
[1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
374.7(474.5)

3671
Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos Kau-

no gimnazijos suaugusiems mokinių anketa. – 
[Kaunas] : [Lietuvos mokytojų profesinės s-gos 
Kauno gimn. suaugusiems], [1922]. – [1] p. ; 
34 cm.

C3.
331.105.44(474.5)(049.5)

3672
Įrašas išimtas.

3673
Lietuvos moterų kultūros dr-jos vidurinė mer-

gaičių mokykla ir pensionatas Antalieptėje : [pri-
ėmimo sąlygos]. – [S.l.] : [s.n.], [1926] (Kaune : 
„Šviesos“ sp.). – [4] p. ; 24 cm.

C2.
377.3(474.5)

 396(474.5)
3674

„Lietuvos moterų sąjunga ruošia paskaitą te-
ma: … 193… m. …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos moterų s-ga], [1930–1939] ([Kaunas] : 
„Varpo“ sp.). – [1] p. ; 22 x 29 cm.

C2.
374.7(474.5)(049.1)

3675
Lietuvos moterų tarybai. „Kalendoriaus re-

for mos tarptautinės lygos pirmininkas ir generali-
nis sekretorius […] pareiškė pageidavimą padaryti 
pranešimą apie kalendoriaus reformą …“ : [kvieti-
mas]. – Kaunas : [Lietuvos prekybos ir pramonės 
rūmai], [1933]. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Lietuvos prekybos ir pramonės rū-
mai. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
396(474.5)

3676
Lietuvos moterų tarybos organizacinės komi-

sijos nariui poniai … „Šiuo pranešame, kad Lie-
tuvos moterų tarybos organizacijų posėdis su 
klubui organizuoti komisijos nariais įvyks š. m. 
kovo mėn. 3 d. 19 val. …“ : [kvietimas-darbotvar-
kė]. – Kaunas : [Lietuvos moterų taryba], 1933, 
vas. 25. – [1] p. ; 17 x 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)
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3677
Lietuvos moterų tarybos dešimtmečio sukak-

ties 1940 m. vasario 11 d. minėjimo muzikos ir li-
teratūros vakaro programa. – [Kaunas] : [Lietuvos 
moterų taryba], [1940] ([Kaunas] : Vilniaus sp.). – 
[1] p. ; 31 cm.

C2.
396(474.5)

3678
Lietuvos moterų tarybos nariui p. … „Šiuo 

kvie čiame tamstą atvykti į visuotiną Lietuvos mo-
terų tarybos susirinkimą, kuris įvyks š. m. gegužės 
26 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos mo-
terų taryba], [1929]. – [1] p. ; 21 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)
3679

Lietuvos nepriklausomybė palaidota. Drau-
gai darbininkai, mažažemiai ir kareiviai! „Buožių 
pardavikų valdžia galutinai palaidojo Lietuvos ne-
priklausomybę …“ : [atsišaukimas] / LKp Centro 
komitetas. – Kaunas : [Lietuvos komunistų partijos 
Centro  k-tas], 1924, kovas ([Kaunas] : Lietuvos ko-
munistų partijos sp. „Spartakas“). – [1] p. ; 24 cm. – 
(Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija).

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės.
C2.

329.15(474.5)
3680

Lietuvos nepriklausomybė pavojuj! „Lietu-
vos fašistinės valdžios palankumas hitlerinei Vo-
kietijai seniai visiems žinomas …“ : [kritikuojama 
Lietuvos vyriausybės užsienio politika] / Lietuvos 
komunistų partijos Centro komitetas. – [S.l.] : 
[Lietuvos komunistų partijos Centro k-tas], 1936, 
gruod. 27 ([filadelfija (pen.)] : „Kovos“ sp.). – 
[2] p. ; 12 x 12 cm.

Tiražas 5000 egz..
C104.

329.15(474.5)
3681

Lietuvos nepriklausomybė pavojuje. „Hitle-
rinė Vokietija ir fašistinė Lenkija ruošiasi įvykdyti 
savo seną planą …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos 
komunistų partijos Centro komitetas. – [S.l.] : 
[Lietuvos komunistų partijos Centro k-tas], 1938, 
kovo 19. – [2] p. ; 15 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

329.15(474.5)
 329.14(474.5)
 323(474.5)

3682
„Lietuvos nepriklausomybės 18-os metų iš-

kilmėms ruošti komitetas š. m. vasario m. 16 d. 
paminėjimą rengia šioje programoje …“ : [skelbi-
mas] / komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1936] ([Biržai] : 
Biržų sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C279.
323.215(474.5)

 394.46(474.5)
3683

„Lietuvos nepriklausomybes diena. Masinis 
su sirinkimas. protestas prieš lenkus grobikus. Lie-
tuviai! Mes turime už didžią garbę apvaikščioti 
vieną iš didžiausių ir brangiausių švenčių – ke-
turių metų sukaktuvių Lietuvos nepriklausomy-
bės …“ / Centralinis komitetas. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1922]. – [1] p. ; 31 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

394.46(73)(=172)
 323.215(474.5)
3684

Lietuvos nepriklausomybės 12 metų sukaktu-
vėms paminėti iškilmingas koncertas : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1930] (Kau-
ne : sp. „Menas“). – [3] p.. – (Valstybės teatras).

prieš antr.: 1930 Vytauto Didžiojo – metai.
C480.

78:061.7(474.5)
 323.215(474.5)
3685

Lietuvos Nepriklausomybės 14 metų sukak-
tuvių 1932 metais 16 vasario paminėjimo progra-
ma panevėžyje : [skelbimas] / panevėžio šaulių 
vadovybė. – [panevėžys] : [Lietuvos šaulių s-gos 
XII panevėžio rinktinė], [1932] (panevėžyje : 
„Bangos“ sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C101.
356.161:061(474.5)

 323.215(474.5)
3686

Lietuvos Nepriklausomybės 14 metų sukak-
tuvių vasario 16 /šešioliktos/ dienos Kretingoje 
minėjimo programa / Kretingos /4/ šaulių būrio 
valdyba. – [Kretinga] : [Lietuvos šaulių s-gos XV 
Kretingos rinktinė 4 Kretingos būrys], [1932]. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

356.161:061(474.5)
 323.215(474.5)
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3687
Lietuvos nepriklausomybės minėjimas. „Lie-

tuviai! Didžiuokimės ir džiaukimės, kad suėjo jau 
17 metų kai musų brangiausia tėvynė atgavo laisvę 
ir nepriklausomybę! …“ / … Laisvės bendrovės di-
rektorijatas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [b-vė „Lais-
vė“], [1935]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
394.46(73)(=172)

 323.215(474.5)
3688

Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo  15-kos 
metų sukaktuvių minėjimo-akademijos programa. – 
[Vilnius] : [s.n.], [1933] (Vilniuje : „Ruch“ sp.). – 
[1] p. ; 23 cm.

C101.
394.46(474.5)

323.215(474.5)
3689

Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių iš-
kilmingas koncertas. „Rengia Sandara nedelioj, 
vasario-feb. 16 1930 Lietuviu auditorijoj …“ : 
[skelbimas] / rengėjai. – [Čikaga (Il.)] : [Sandara], 
[1930]. – [1] p. : vinj. ; 30 cm.

C17.
394.46(73)(=172)

 323.215(474.5)
3690

Lietuvos nepriklausomybės šventė. „Lietu-
viai! Traukim visi į Kauną, apvaikščiojimo tautiš-
kos šventės dienoje, ir išreiškimui savo džiaugsmo 
tokiame svarbiame momente yra rengiama milži-
niška liet. iškilmė nedėlioje, 20 d. vasario, 1921 
Lithuanian Hall-svet. …“ : [skelbimas] / … ren-
gimo komitetas. – [JAV] : [s.n.], [1921] (Chicago, 
Ill. : spauda West Side press). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
394.46(73)(=172)

 323.215(474.5)
3691

Lietuvos nepriklausomybės šventė! „Rengia 
Didžiojo New York’o federacijos apskritis vasa-
rio 15 d. Transfiguration svetainėje […] Brooklyn, 
N.Y. …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [Bruklinas 
(Niuj.)] : [s.n.], [1929–1940]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C17.
394.46(73)(=172)

 323.215(474.5)
3692

Lietuvos Nepriklausomybės šventė. „Rengia 
Lietuvos Vyčių 4-ta kuopa vasario 14 d., 1937 m. 
…“ : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvos Vy-
čių 4 kuopa], [1937]. – [4] p. : vinj. ; 16 cm.

C93.
329.78(73)(=172)

 394.46(73)(=172)
 323.215(474.5)

3693
„Lietuvos pasiuntinys maloniai kviečia … at-

vykti pas jį … 193… m. … mėn. … d. … val.“ : 
[kvietimas]. – [Berlynas] : [s.n.], [1933] (Berlin : 
Gebr. Nathan). – [1] p. ; 12 x 14 cm.

C1.
327(474.5)

3694
Lietuvos pažangių moterų žiniai. „Š. m. rug-

piūčio mėn. 17 d. 6 val. vakaro Šiaulių sąjungos 
kliūbe […] šaukiamas Lietuvos moterų sąjungos 
steigiamasis susirinkimas …“ : [kvietimas-dieno-
tvarkė]. – [S.l.] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 12 x 13 cm.

C2.
396(474.5)(06)

3695
Lietuvos pilieciai ir pilietės! […] „Š. m. 8 d. 

gegužės rytą pasirodė visas Raseinių miestas išlip-
dytas teroristiniais fašistų kovos komiteto atsišau-
kimais …“ : [atsišaukimas] / Liet. sociald. apygar-
dos Raseinių komitetas ; Liet. valst. liaud. sąjungos 
Raseinių apyg. komitetas ; Liet. tautininkų sąjun-
gos Raseinių apyg. komitetas ; Liet. jaunimo sąjun-
gos Raseinių apskr. rajono taryba ; Liet. socialdem. 
jaunuom. „Žiežirba“ apskr. komitetas. – Raseiniai : 
[s.n.], 1926, geg. 8 (Raseiniai : S. Kadušino sp.). – 
[1] p. ; 46 cm.

prieš antr.: Extra-telegrama.
C2; C279.

323.28(474.5)
 323.2(474.5)
3696

Lietuvos piliečiai. „Lietuvai kylant iš griuvė-
sių ir tampant nepriklausoma valstybe, ant laisvės 
kelio stovi daugybės kliūčių …“ : [apie kovas dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės]. – Kaunas : 
[s.n.], 1919, birž. 18. – [1] p. ; 32 cm.

C29; C103; C279.
323.1(474.5)

3697
Lietuvos piliečiai! „Lietuvių tauta tarė savo 

tvirtą žodį – paskelbė Lietuvą laisva Nepriklausoma 
valstybe …“ : [apie karinės padėties paskelbimą]. – 
Kaunas : [s.n.], 1919, vas. 13. – [1] p. ; 39 x 33 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C279.

342.78(474.5)
3698

Lietuvos piliečiai! „priešas nesnaudžia, jis be 
paliovos apie mūsu valstybės pasienius žvangina 
ginklais …“ : [kviečiama tapti Lietuvos šaulių 
sąjungos nariu]. – [S.l.] : [Lietuvos šaulių s-ga], 
[1920–1921]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

356.161:061(474.5)
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3699
Lietuvos piliečiams. Taupykite! Taupyti pel-

nin ga ir naudinga. Taupymas vienintelė galimybė 
pagyditi šalies ūkį. „po to, kai mūsų šalies ūkis 
didžiojo karo nelaimėje visiškai suiro, nustojome 
didelės dalies savo turto …“ : [banko reklama] / 
Centralinis ūkininkų bankas. – Kaunas : [Cen-
tralinis ūkininkų bankas], 1928, rugs. 1 (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C2.
336.7(474.5)

3700
Lietuvos policijai. „Jau treti metai Lietuvą 

valdo neteisėta užgrobikų valdžia …“ : [pabėgę į 
užsienį valstiečiai liaudininkai ir socialdemokra-
tai, kviečia į kovą prieš tautininkų valdžią] / Liet. 
socialdemokratų organiz. už. vykdomasis komite-
tas ; Liet. valstiečių liaudininkų pol. emigrantų ko-
mi tetas. – [S.l.] : [s.n.], [1929]. – [1] p. ; 32 cm.

C101.
323.221.28(474.5)

3701
Lietuvos prekybos ir pramonės banko balan-

sas 1925 m. sausio 1 d. / Lietuvos prekybos ir pra-
monės bankas. – [Kaunas] : [Lietuvos prekybos ir 
pramonės bankas], [1924]. – [1] p. ; 33 x 41 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

336.7(474.5)
3702

Lietuvos provincijos muziejams. „provincijos 
muziejininkų ir kraštotyrininkų 1931 m. suvažia-
vimo vykdomoji komisija, ruošdama šįmet spalių 
mėn. pradžioje sekantį suvažiavimą, renka medžia-
gą apie mūsų muziejų būklę …“ : anketa. – [Šiau-
liai] : [Šiaulių kraštotyros d-ja], [1935]. – [4] p. ; 
33 cm. – (Anketa ; [Nr. 12]).

Išsp. daugin. prietaisu.
C104.

069(474.5)(049.5)
3703

„Lietuvos radio vadovybė sveikina Tamstą 
su Naujais 1930 metais ir siunčia nuoširdžių lin-
kėjimų …“ : [sveikinimas] / Lietuvos radio-Kau-
nas/Lithuanie. – [Kaunas] : [Lietuvos radijas], 
[1929]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc..
C2.

793.2(474.5)(089.7)
3704

„Lietuvos radiofono vadovybė sveikina Tams-
tą su Naujais 1929 metais ir siunčia nuoširdžių 
linkėjimų …“ : [sveikinimas] / Radio-Kaunas/Li-

thuanie. – [Kaunas] : [Lietuvos radijas], [1928]. – 
[1] p. ; 11 x 17 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc..
C2.

793.2(474.5)(089.7)
3705

Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjunga. Įs-
tatai. – [Kaunas] : [Lietuvos rašytojų ir žurnalistų 
s-ga], [1922] (Kaunas : S. Levi sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C2; C13.
821.172:061.2(474.5)(062.13)

3706
Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos įstatų 

projektas. – [Kaunas] : [Lietuvos rašytojų ir žur-
nalistų s-ga], [1922]. – [1] p. ; 64 cm.

C13.
821.172:061.2(474.5)(062.13)

3707
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 5 klasių pinigi-

nė loterija Nr. 7 : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1925] (Kaune : Margolino lit.). – [1] p. : vinj. ; 
100 cm.

C17.
336.789(474.5)

3708
„Lietuvos“ reikalu. „1. Iki šiol „Lietuva“ nė-

ra dar galutinai likviduota, nes „Lietuvos aidas“ 
yra perėmęs iš buvusios „Lietuvos“ tik prenume-
ratą, visas kitas turtas tebėra „Lietuvos“ …“ : [dėl 
likvidacinės komisijos sudarymo]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1928]. – [1] p. ; 24 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

070(474.5)
3709

Lietuvos Respublika. „Kalbės studentas p. A. 
Rač kus […] Šis begalo svarbus atsitikimas įvyks 
nedėlioje, 1 d. gruodžio, 1918; 8 val. vak. Dievo 
Apveizdos par. svetainėje …“ : [skelbimas] / … 
komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1918] (Chica-
go, Ill. : spauda A. Dargio). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

3710
Lietuvos Respublikos Seimo ponui pirminin-

kui. „Mes žemiau pasirašusieji Lietuvos piliečiai, 
neturintieji 24 metų amžiaus ir dėl to pagal kons-
tituciją neturintieji balsavimo teisės, palaikome tą 
amnestijos įstatymo projektą, kurį pasirašė K. Gri-
nius, Stulginskis, Čepinskis, Bistras ir kiti“ : [po 
tekstu lentelė parašams rinkti]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1938]. – [1] p. ; 34 cm.

C279.
324(474.5)

 342.8(474.5)
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3711
Lietuvos Respublikos Seimo ponui pirminin-

kui. „pasirėmę Lietuvos Respublikos Konstituci-
jos § 22, kuris sako: „piliečiai turi įstatymų inici-
atyvos teisę …“ : [raginama artimiausiame Seimo 
posėdyje svarstyti Amnestijos įstatymo projektą, 
kuriuo būtų atleisti nuo bausmės politiniai kali-
niai]. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – [3] lap. ; 34 cm.

Lap. [2–3] lentelė parašams rinkti. – Spaud. 
taip pat: Amnestijos įstatymo projektas, lap. [1].

C279.
324(474.5)

 342.8(474.5)
3712

Lietuvos revoliuciniц socialistц-liaudininkц 
[!] frakcijos dekleracija, perskaityta taip vadina-
mame „pirmame Lietuvos Tarybų suvažiavime“ 
kovo 20 d. 1919 m.. – [S.l.] : [s.n.], [1919]. – 
[2] p. ; 35 cm.

C2.
329:061.3(474.5)

3713
Lietuvos sioninkų organizacijos įstatai. – 

[Kau nas] : [Lietuvos sionistų org.], 1928, kovo 3. – 
[3] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Nuorašas.
C279.

323.13:061(474.5)(062.13)
3714

„Lietuvos skautų sąjunga maloniai kviečia … 
atsilankyti į Lietuvos skautijos 15 metų sukakčių 
minėjimo iškilmes 1933 m. lapkričio mėn. 5 d. 
Kaune …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos skautų s-ga], [1933]. – [3] p. : vinj. ; 
10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: 1918 XI–1 1933 Vilnius-Kaunas.

C1.
329.78:061.75(474.5)

3715
Lietuvos socialdem. partijos žydų kalboje at-

sišaukimas savivaldybių rinkimų reikalu. – [Šiau-
liai] : [Lietuvos socialdemokratų partija], [1925] 
(Šiauliai : Savico ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 
50 cm.

Dalis teksto jidiš.
C2.

352(474.5)
 324(474.5)
3716

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga 
„Žiežirba“ Kauno ir Slabados skyriai. „Sekmadie-
nį, spalių mėn. 4 dieną Baltosios gulbės (Rotušės) 

salėje rengia didelį šokių ir žaidimų vakarą …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos socialistinio 
jaunimo s-gos „Žiežirba“ Kauno ir Slabados sk.], 
[1925] (Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 47 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C279.

329.78(474.5)(049.1)
 394.4(474.5)(049.1)
3717

„Lietuvos socialdemokratinio jaunimo są jun-
gos „Žiežirba“ Kauno skyrius sekmadienį, š. m. 
balandžio 18 d. Baltosios gulbės salėje (Rotušės) 
rengia šokių vakarą …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos socialistinio jaunimo s-gos „Žiežirba“ 
Kauno sk.], [1926] (Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 63 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C279.

329.78(474.5)
 394.4(474.5)
3718

„Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjun-
gos „Žiežirba“ Kauno skyrius š. m. gegužės 24 d. 
A. panemunės šile b. Vaikų senatorijoj rengia 
vakarą …“ : [vaidinama p. Kesiūno 4-ių v. dra-
ma „Vergijos griuvėsiuose“] / rengėjai. – [Kau-
nas] : [Lietuvos socialdemokratinio jaunimo s-gos 
„Žiežirba“ Kauno sk.], [1925] (Kaune : „Raidės“ 
sp.). – [1] p. ; 27 cm.

C279.
792.077(474.5)

3719
„Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjun-

gos „Žiežirba“ Kauno skyrius šeštadienį, š. m. ge-
gužės 1 d. Liaudies namų salėje rengia vakarą …“ : 
[vaidinama B. Laucevičiaus-Vargšo 3-jų v. drama 
„Žmonės“]. – [Kaunas] : [Lietuvos socialdemokra-
tinio jaunimo s-gos „Žiežirba“ Kauno sk.], [1926] 
(Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. : vinj. ; 63 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C279.

792.077(474.5)
3720

Lietuvos socialdemokratų partijos Centro ko-
miteto nutarimas del „Tautos atsiklausimo“ konsti-
tucijai keisti. „p. Voldemaro vyriausybės sumany-
tas, paruoštas ir dabar žadamas vykdyti „tautos at-
siklausimas“ turi tikslo pravesti mūsų konstitucijos 
pakeitimą …“ / Lietuvos socialdemokratų partijos 
Centro komitetas. – Kaunas : [Lietuvos socialde-
mokratų partija], 1927, rugs. 25. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.71(474.5)
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3721
Lietuvos socialdemokratų partijos … organi-

zacijos apyskaita už 192[4] metų … ketvirtį … : 
[nariai, spauda, lėšos ir kita]. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos socialdemokratų partija], [1924]. – [2] p. ; 
34 cm.

C279.
329.71(474.5)

3722
Lietuvos socialistinio jaunimo sąjungos „Žie-

žirba“ įstatai : [įregistruoti 1922 m. liepos 15 d.]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos socialistinio jaunimo s-ga 
„Žiežirba“], [1922]. – [2] p. : vinj. ; 32 cm.

C279.
329.78(474.5)(062.13)

3723
„Lietuvos studentijai valdžia neleido suruoš-

ti mitingo, kuriame norėta aiškiai pabrėžti, kad 
svetimtaučiai žiauriai stabdo mūsų tėvynės pa-
žangą …“ : [atsišaukimas apie rengiamą studentų 
streiką, reikalaujant pakeisti Lietuvos vyriausybę 
ir sugrąžinti prof. Augustiną Voldemarą] / V.D.U. 
studentija. – [Kaunas] : [s.n.], [apie 1938]. – 
[1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – V.D.U.: Vytauto Di-
džiojo universitetas.

C17.
323.221.28-057.875(474.5)

3724
„Lietuvos studentų sąjunga maloniai kvie-

čia … atsilankyti į Lietuvos skautijos 15 metų su-
kakčių minėjimo iškilmes 1933 m. lapkričio mėn. 
5 d. Kaune …“ : [kvietimas-programa]. – [Kau-
nas] : [Lietuvos studentų s-ga], [1933]. – [2?] p..

Aprašyta pagal def. egz..
C2.

371.8:061.7(474.5)
3725

Lietuvos sūnūs ir dukterys! „Lietuvos vyriau-
sybė, žiūrėdama gyvybinių nepriklausomos Lietu-
vos interesų […] nutarė priimti Lenkijos vyriau-
sybės ultimatumą, kuriuo reikalaujama užmegsti 
diplomatinius santykius su Lenkija …“ / Vilniaus 
vadavimo sąjungos Centro komitetas. – [Kaunas] : 
[Vilniaus vadavimo s-gos Centro k-tas], [1938]. – 
[1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)
 327.5(474.5)
3726

Lietuvos šaulių sąjungai. Įsakymas 9 nr. : 
[dėl 10-mečio šventės organizavimo]. – Kaunas : 
[Lietuvos šaulių s-ga], 1929, birž. 22. – [2] p. ; 
32 cm.

prieš antr.: Nuorašas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

356.161:061(474.5)
 394.4(474.5)
3727

Lietuvos šaulių sąjungai dešimtmečio šventei 
pasiruošti įsakymas 8 nr. Organizacijos skyrius. 
Bendroji dalis. – Kaunas : [Lietuvos šaulių s-ga], 
1929, birž. 21. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

356.161:061(474.5)
 394.4(474.5)
3728

Lietuvos šaulių sąjungos ginklų įteikimo 
ak tas. – Kaunas : [Lietuvos šaulių s-ga], 1939, 
birž. 25. – [1] p. ; 50 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

356.161:061(474.5)
3729

„Lietuvos šaulių sąjungos Kauno šaulių rėmė-
jų valdyba turi garbės kviesti p. … į ponios Zaunie-
nės globojamą koncertą-balių 1931 m. balandžio m. 
11 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos šau-
lių s-gos Kauno šaulių rėmėjai], [1931]. – [1] p. ; 
9 x 16 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
3730

„Lietuvos šaulių sąjungos Saločių būrio ug-
niagesių komanda 1937 metų vasario mėn. 7 d. 
Saločiuose parapijos salėje rengia paskutinį prieš 
Užgavėnes didelį ir labai linksmą vakarą …“ : 
[skelbimas] / komandos vadovybė. – [Saločiai, 
panevėžio a.] : [Lietuvos šaulių s-gos Saločių bū-
rys], [1937] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C279.
356.161:061(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
3731

Lietuvos šaulių sąjungos šaulių karinio paren-
gimo planas 1933 m.. – Kaunas : Lietuvos šaulių 
sąjungos leidinys, 1933 (Kaunas : V. Atkočiūno 
sp.). – [1] sulankst. lap. ; 34 x 42 cm.

C1.
356.161:061(474.5)(062)

3732
Lietuvos šaulių sąjungos Tautinio auklėjimo 

ir propagandos skyriaus paskaita 7 Nr. Kovo 5-oji : 
1933 metų vasario mėn.. – [Kaunas] : [Lietuvos 
šaulių s-gos Tautinio auklėjimo ir propagandos sk.], 
[1933] (Kaune : V. Atkočiūno sp.). – [4] p. ; 29 cm.

C101.
356.161:061(474.5)

 374.7(474.5)
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3733
Lietuvos šaulių sąjungos Tautinio auklėjimo ir 

propagandos skyriaus paskaita 9 Nr. „Gink Lietuvos 
nepriklausomybę!“ : 1934 metų gegužės mėn.. – 
[Kaunas] : [Lietuvos šaulių s-gos Tautinio auklėji-
mo ir propagandos sk.], [1934] (Kaune : V. Atkočiū-
no sp.). – [4] p. ; 32 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 374.7(474.5)
3734

„Lietuvos šaulių s-gos teatras Marijampolėje 
„Sudavijos“ klubo salėje 1937 m. balandžio mėn. 
10 dien. vaidina „Liepsnojančios širdys“ p. Vaičiūno 
4 v. dramą …“ : [skelbimas] / M.Š.T. taryba. – [Ma-
rijampolė] : [Marijampolės šaulių teatras], [1937] 
(Marijampolėje : „Dirvos“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
64 cm.

C1.
356.161:061(474.5)(049.1)

 792.077(474.5)(049.1)
3735

„Lietuvos šaulių s-gos teatras panevėžyje Šau-
lių teatre 1937 m. gegužės mėn. 9 d. (sekmadienį) 
vaidina „Lopšinę dainelę“ Gregorio ir Maria Mar-
tinez Sierra dviejų veiksmų drama su prologu ir 
intermedia, režisuoja artistė – Unė Babickaitė …“ : 
[skelbimas] / rengia panevėžio XII rinktinės Šau-
lių moterų taryba. – [panevėžys] : [Lietuvos šaulių 
 s-gos XII panevėžio rinktinės Šaulių moterų taryba], 
[1937] ([Kaunas] : sp. „Lanas“). – [1] p. ; 75 cm.

C1.
356.161:061(474.5)(049.1)

 792.2(474.5)(049.1)
3736

Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės 
drau gijos nario bilietas Nr. … … skyrius. – [Kau-
nas] : [Lietuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės 
d-ja], [1933]. – [4] p. : vinj. ; 15 cm.

Spaud. taip pat: Medžioklės įstatymu nusta-
tytas medžiojamųjų gyvių apsaugos laikas, p. [4].

C1.
639.1(474.5)

3737
Lietuvos Taryba skelbia Lietuvą nepriklauso-

mą valstija. „Lietuvos Taryba savo posėdyje vasa-
rio 16 dieną 1910 [i.e. 1918] m. vienu balsu nutarė 
kreiptis į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriau-
sybės šiuo pareiškimu …“ / Tarybos nariai: …. – 
Vilniuje : [Lietuvos Taryba], 1918, vas. 16. – [1] p. ; 
24 cm.

C101.
323.215(474.5)

3738
„Lietuvos“ telegramos : [pranešimai apie ka-

rinius veiksmus lietuvių-lenkų ir lenkų-rusų kovo-
se]. – [Kaunas] : [„Lietuvos“ red.], 1920, liep. 11 
(Kaunas : Lietuvos Valstybės sp.). – [2] p. ; 32 cm.

C3.
327.5(474.5:438)

 327.5(438:470)
3739

„Lietuvos telegramų agentūros „Eltos“ direk-
torius turi garbę kviesti … atsilankyti į „Eltos“ dvi-
dešimties metų sukaktuvių proga Karininkų ramo-
vės salėse Kaune š. m. kovo 31 d. 21 val. rengia-
mą pobūvį …“. – [Kaunas] : [Lietuvos telegramų 
agentūra „Elta“], [1940]. – [2] p. ; 9 x 16 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc..
C101.

070.431.2(474.5)
 394.1(474.5)
3740

Lietuvos tretininkų kongresas Kretingoje bus 
birželio mėn. 15, 16, 17 d. : [programa] / Kon-
greso komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 
29 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

27-78-726.6(474.5)(06)
3741

Lietuvos ugniagesių sąjunga. Rikių ugniage-
sių mokymo programa. „pagal šią eiliniams ug-
nia gesiams teoretiško ir praktiško mokymo pro-
gramą numatyta 35 val. teoretiškoms paskaitoms 
ir demonstravimams, ir 51 val. praktiškiems užsiė-
mi mams …“. – [Kaunas] : [Lietuvos ugniagesių 
s-ga], [1938]. – [2] p. ; 33 cm.

C279.
614.82(474.5)(073)

3742
Lietuvos ūkininke! „Artinasi Trečiojo Seimo 

rinkimai …“ : [laikraščio „Lietuvos ūkininkas“ 
reklama] / L.V.L. s-gos Alytaus ap. komitetas. – 
[Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų s-gos 
Alytaus a. k-tas], [1926]. – [1] p. ; 33 cm.

C2.
050(474.5)(085.8)

 324(474.5)
3743

„Lietuvos ūkininko“ kvieslys : [laikraščio rek-
lama ir raginimas prenumeruoti 1930 m.]. – [Kau-
nas] : [„Lietuvos ūkininko“ red.], [1929] (Kaunas : 
„Varpo“ b-vės sp.). – [4] p. : vinj. ; 31 cm.

C17.
070.33(474.5)
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3744
„Lietuvos ūkininko“ kvieslys : [laikraščio rek-

lama ir raginimas pre numeruoti]. – [Kaunas] : [„Lie-
tuvos ūkininko“ red.], [1934] ([Kaunas] : akc. b-vės 
„Varpas“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 47 cm.

Spaud. taip pat: „Lietuvos ūkininko“ sieninis 
kalendorius 1935 metams, p. [2].

C17.
070.33(474.5)

3745
„Lietuvos ūkininko“ kvieslys : [laikraščio rek-

lama ir raginimas pre numeruoti]. – [Kaunas] : [„Lie-
tuvos ūkininko“ red.], [1935] ([Kaunas] : „Varpo“ 
sp.). – [4] p. ; 47 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
„Lietuvos ūkininko“ nemokamas priedas. – Spaud. 
taip pat: „Lietuvos ūkininko“ sieninis kalendorius 
1936 metams, p. [1].

C17.
070.33(474.5)

3746
„Lietuvos ūkininko“ 1925 metams kvieslys : 

[laik raščio rek lama ir raginimas pre numeruoti]. – 
[Kaunas] : [„Lietuvos ūkininko“ red.], [1924] (Kau-
nas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 50 cm.

C2.
070.33(474.5)

3747
Lietuvos ūkininkų draugijai Vilniuje. „pridė-

damas čia įstojamųjų 2 r. ir metinių nario mokes-
nių 6 r. …“ : [prašymas priimti į draugiją]. – [Vil-
nius] : [Lietuvos ūkininkų d-ja], [1918]. – [2] p. ; 
17 cm.

prieš antr.: 1918 m. … m. … d.. – Spaud. taip 
pat: Iš „Liet. ūk-kų drauijos [i.e. draugijos]“ įstatų 
išrašos, p. [2].

C17.
374.7(474.5)

3748
Lietuvos ūkininkų sąjungos skyriams. Orga-

nizuotos katalikų visuomenės nusistatymas refe-
rendumo ir teisėtos tvarkos atstatymo Lietuvoje 
klausimais. – [Kaunas] : [Lietuvos ūkininkų s-ga], 
[apie 1927]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

324(474.5)
3749

Lietuvos ūkininkų sąjungos 1926 m. trum-
pa veikimo apyskaita. – [Kaunas] : Lietuvos ūki-
ninkų sąjungos Centro valdybos leidinys, [1927] 
(Kaunas : „Vilniaus“ sp.). – [3] p. ; 34 cm.

C13.
631.1:061.2(474.5)(047.1)

3750
„Lietuvos ūkio bankas siunčia širdingiausius 

Naujų metų linkėjimus“ : [sveikinimas]. – [Kau-
nas] : [Lietuvos ūkio bankas], 1925, sausis. – 
[1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
793.2(474.5)(089.7)

3751
Lietuvos universitetas. Teologijos-filosofijos 

fakultetas. filosofijos skyrius … : [Ludwig’o van 
Beethoven’o 100 m. mirties minėjimo programa]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos univ. Teologijos-filosofijos 
fak.], [1927] (Kaunas : Mankienės sp.). – [4] p. : 
portr. ; 24 cm.

C13.
78(474.5)(092)

3752
Lietuvos universiteto ir laisvųjų klausytojų 

taisyklės. – [Kaunas] : [Lietuvos univ.], [1925–
1930]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.4(474.5)(062.13)
3753

„Lietuvos universiteto Mat.-gamtos fakul te tas 
turi garbės kviesti Tamstą apsilankyti spalių mėn. 
7 d. botanikos sodo įkūrimo 5 metų sukaktuvėms 
paminėti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
univ. Matematikos-gamtos fak.], [1928]. – [1] p. ; 
11 x 18 cm.

C2.
58.006:061.7(474.5)

3754
Lietuvos universiteto profesorių dabartinei 

vyriausybei memorandumas. – Kaunas : išleido 
studentai, 1927, kovo 4. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.221.28(474.5)
 378.1(474.5)
3755

Lietuvos universiteto studentų ir laisvųjų 
klausytojų taisyklės : išrašas. – [Kaunas] : [Lietu-
vos univ.], [1926]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

371.2(474.5)(062.13)
3756

Lietuvos universiteto studentų „Varpo“ drau-
gijos įstatai. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. studentų 
d-ja „Varpas“], [1930]. – [4] p. ; 33 cm.

C2.
371.8(474.5)(062.13)

 378.4(474.5)(062.13)
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3757
Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos 

fa kulteto Teologijos skyriaus … semestro studen-
tai. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. Teologijos-filoso-
fijos fak.], [1929]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.4-057.875(474.5)
3758

„Lietuvos vaiko“ draugijos panevėžio sky-
riaus atsišaukimas į visuomenę. „Šeimos židinys 
lengvina gyvenimą …“ : [draugijos įsteigtiems 
darželiams prašoma aukoti lėšų, knygų, žaislų, 
mokslo priemonių] / „Lietuvos vaiko“ draugijos 
panevėžio skyriaus valdyba. – [panevėžys] : [„Lie-
tuvos vaiko“ d-jos panevėžio sk.], 1939, gruod. 1 
(panevėžy : „Bangos“ sp.). – [2] p. ; 23 cm.

C2.
364.4(474.5)

3759
„Lietuvos vaiko“ dr-jos Šiaulių skyriaus 1927 m. 

sausio mėn. 2 d. koncerto programa. – [Šiauliai] : 
[„Lietuvos vaiko“ d-jos Šiaulių sk.], [1926] (Šiauliai : 
Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 28 cm.

C160.
78:061.7(474.5)

3760
„Lietuvos vaikų teatro d-jos vaikų teatras 

„Metropolitain’e“ atidarymas 1930 m. lapkričio 
mėn. 8 ir 9 d. d. …“ : programa. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos vaikų teatro d-ja], [1930] (Kaune : koop. 
„Raidės“ sp.). – [1] p. ; 26 cm.

C279.
792.2(474.5)

3761
„Lietuvos valstyb. operos koncertas Klai-

pėdoje, Šaulių salėje penktadienį, 1924 m. 11 d. 
8 val. val. …“ : [skelbimas] / tautinei kultūrai kelti 
„Aukuro“ draugija. – [Klaipėda] : [„Aukuro“ d-ja 
tautos kultūrai kelti], [1924] (Klaipėdoje : spaudė 
„Rytas“ akc. b-vė). – [1] p. : portr. ; 48 cm.

C2; C17; C160.
782.1

 78:061.7(474.5)
3762

Lietuvos Valstybės Konstitucija 1918–1928. – 
[Kaunas] : L.K.I. Vyčių brolijos leidinys, [1928] 
(Kaune : lit. „Žiedas“). – [1] p. : iliustr. ; 89 cm.

L.K.I.: Lietuvos karo invalidai.
C2.

342.4(474.5)
3763

Lietuvos Valstybės laikinoji Konstitucija. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1919] (Kaunas : Lietuvos Vals-
tybės sp.). – [1] p. ; 35 cm.

prieš antr.: proektas [!].
C2.

342.4(474.5)
3764

Lietuvos Valstybės opera sveikina kompozi-
torių Juozą Naujalį sukakus 35 metams jo darbo / 
Lietuvos opera. – Kaunas : [Lietuvos Valstybės 
opera], 1924, gruod. 8 (Kaune : f. Sokolovskienės 
ir G. Lano sp.). – [1] p. : vinj. ; 35 cm.

C1.
78.071.1(474.5)(092)(089.7)

3765
Lietuvos valstybinės teisės paskaitų docento 

A. Tumėno skaitytų paskaitų programa. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1926]. – [4] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.4:82-5(474.5)
3766

„Lietuvos valstybinio baleto mėgėjų ratelis tu-
ri malonios garbės kviesti Tamstą atsilankyti š. m. 
balandžio m. 9 d. 22 val. vakarienėn, kuri rengia-
ma restorano „Metropolis“ patalpose …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1929–1939]. – [3] p. ; 
10 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., pranc.. – p. [1] užrašas: Gerb. ….

C1.
394.1(474.5)

3767
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos frak-

cijos statutas. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių 
liaudininkų s-ga], [1923–1924]. – 4 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329(474.5)(062.13)
3768

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos ide-
ologijos pagrindiniai elementai. – Kaune : [Lie-
tuvos valstiečių liaudininkų s-ga], 1933, liep. 9. – 
2 p. ; 33 cm.

C2.
329(474.5)

3769
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos … 

kuopai. Gerbiamieji draugai! „Šiuo raštu mes Jums 
pranešame, kaip buvo svarstomas Seimo žemės 
mokesnio įstatymo sumanymas …“ / … Valstiečių 
liaudininkų sąjungos frakcija Seime. – [Kaunas] : 
[Lietuvos valstiečių liaudininkų s-ga], 1923,  lapkr. 1 
(Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Apie žemės mokesnį.
C2.

329(474.5)
 349.4(474.5)
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3770
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos kuo-

poms ir veikėjams. „Centro komitetas, turėdamas 
galvoje sąjungos suvažiavimo priimtas rezoliuci-
jas, siūlo kuopoms ir veikėjams …“ : [prašoma 
vykdyti priimtus nutarimus ir pranešti apie rezul-
tatus] / Centro komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos 
valstiečių liaudininkų s-gos Centro k-tas], 1930, 
bal. 2. – [1] p. ; 33 cm.

C2.
329(474.5)

3771
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos ma-

nifestas : visiems valstiečiams-ūkininkams, ma-
žažemiams ir naujakuriams : [Lietuvos III-čiojo 
Seimo rinkimų agitacija] / Centro komitetas. – 
[Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų s-ga], 
[1926] (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

prieš antr.: Alytaus, Mariampolės ir Seinų 
apskričiai balsuokite už sąrašą Nr. 11.

C2.
324(474.5)

 342.52(474.5)
3772

Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos ma-
nifestas : visiems valstiečiams-ūkininkams, ma-
žažemiams ir naujakuriams : [Lietuvos III-čiojo 
Seimo rinkimų agitacija] / Centro komitetas. – 
[Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų s-ga], 
[1926] (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 32 
cm.

prieš antr.: Kėdainių, Raseinių ir Tauragės 
apskričiai balsuokite už sąrašą Nr. […].

C2.
324(474.5)

 342.52(474.5)
3773

Lietuvos valstiečių liaudininkų s-gos ideolo-
giniems klausimams studijuoti komisijos 1932 m. 
balandžio mėn. 25 d. protokolas ir išvados. – 
[Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų s-ga], 
[1932]. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329(474.5)
3774

Lietuvos valstiečių liaudininkų s-gos kuopos 
valdybai. Draugai! „Gruodžio 17 d. įvykiai Kaune 
turbūt ne vieną jūsų nustebino …“ : [atsišaukimas 
dėl 1927.12.17 d. perversmo] / CK. sekretoria-
tas. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų 

s-gos Centro k-tas], 1927, saus. 5 (Kaunas : „Var-
po“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Rankraščio teisėmis. – Tiražas 
1500 egz..

C2.
329(474.5)

 323.22(474.5)
3775

Lietuvos valstiečių liaudininkų s-gos suvažia-
vimo rezoliucijos. – [Kaunas] : [Lietuvos valstie-
čių liaudininkų s-ga], [1930] (Kaunas : akc. „Var-
po“ b-vės sp.). – [1] p. ; 35 cm.

C2.
329(474.5)(06)

3776
Lietuvos valstiečių sąjungos … kuopai. „Ra-

seinių apygardos valstiečių sąjungos rinkimų Cen-
tro biuras prašo suteikti kuo greičiausiai žinių …“ : 
[apie kuopos narius] / V.S. Raseinių apygardos rin-
kimų Centro biuras. – [Raseiniai] : [Lietuvos vals-
tiečių s-gos Raseinių apyg. Centro biuras], 1920, 
kovo 12. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

324(474.5)
 342.52(474.5)
3777

Lietuvos valstieti! Už savo pinigus užsisakyk 
savo laikraštį! : „Lietuvos ukininko“ kvieslys : 
[laikraščio reklama ir prenumeratos sąlygos]. – 
[Kaunas] : [„Lietuvos ūkininko“ red.], [1933]. – 
[4] p. : iliustr. ; 46 cm.

prieš antr.: Lietuvos ūkininkas.
C17.

070.33(474.5)
3778

Lietuvos visuomene! „Šiandieną žengia į pla-
čiosios visuomenės gyvenimą drąsiausias ir nuosta-
biausias laimėjimas – šviesiasparnis lėktuvas! …“ : 
[kviečiama tapti į Aeroklubo nariu]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos aeroklubas], [1928]. – [1] p. ; 24 cm.

C2.
629.73(474.5)

3779
„Lietuvos zinių“ telegramos. Klaipėdos kraš-

te sukilimas. M.L. gelbėjimo komitetas – kraš-
to valdžia. – [Kaunas] : [„Lietuvos žinių“ red.], 
[1923] (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

M.L.: Mažoji Lietuva.
0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
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3780
„Lietuvos zinių“ telegramos. Lenkai turi rim-

tų užmanymų Lietuvą užpulti. Grupuojama per-
rengta kariuomenė. pilsudskis nesibijo pasaulio 
gaisrą užkurti. Ambasadoriai išsprendė Klaipėdos 
klausimą. – [Kaunas] : leidėjas akc. b-vė „Atža-
la“, 1923, vas. 17 (Kaune : „Varpo“ b-vės sp.). – 
[1] p. ; 41 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
3781

Lietuvos žemės ūkio darbininkų profesinė 
s-ga … skyrius. Darbininkų išsiliuosavimas yra jų 
pačių darbas. Nario bilietas Nr. …. – [Kaunas] : 
[Lietuvos žemės ūkio darbininkų profesinė s-ga], 
192[6] ([Kaunas] : sp. „Raidė“). – [4] p. ; 12 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!. – 
Spaud. taip pat: L.Ž.ū.D. profesinės sąjungos na-
riams taisyklės, p. [4].

C279.
331.105.44(474.5)

3782
Lietuvos žemės ūkio draugijos įstatai. – [Kau-

nas] : [Lietuvos žemės ūkio d-ja], [1921]. – [4] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

631:061.2(474.5)(062.13)
3783

Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda Kau-
ne nuo rugpiūčio mėn. 22 d. iki rugsėjo mėn. 1 d. 
1924 met. : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1924] 
([Kaunas] : Raidės sp.). – [2] p. : iliustr. ; 27 cm.

C17.
63(474.5)(064)

 334.71(474.5)(064)
3784

Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda Kau-
ne Vytauto kalno aikštėje / parodos komitetas. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1922–1936] (Kaunas : sp. „pri-
ma“). – [1] p. ; 62 cm.

C2.
63(474.5)(064)

 334.71(474.5)(064)
3785

„Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga 
minėdama Vytauto Didžiojo jubilėjų ir norėdama 
taja proga centralizuotam kooperatyvų veikimui 
parengti tvirtesnį pagrindą pastatė Kaune, Vytau-
to pr. Nr. 33 namą …“ : [kvietimas į šventinimo 
iškilmes ir programa] / … Lietuvos žemės ūkio 
kooperatyvų sąjungos valdyba. – Kaunas : [Lie-

tuvos žemės ūkio kooperatyvų s-ga], 1931, kovo 
19. – [2] p. ; 12 x 17 cm.

C1.
334.73:63(474.5)

 394.481(474.5)
3786

Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos 
(Lietūkis) įstatai. – [Kaunas] : [Lietūkis], [1933] 
(Kaunas : akc. b-vės „Varpas“ sp.). – [4] p. ; 35 cm.

C2.
334.738(474.5)(062.13)

3787
„Lietuvos žinių“ ekstra telegrama. Ką sako 

prof. Voldemaras? : [interviu, kuriame aptariamos 
Ministrų kabineto atsistatydinimo priežastys] / 
J. Kardelis ; redaktorius f. Bortkevičienė. – [Kau-
nas] : [„Lietuvos žinių“ red.], 1929, rugs. 30 ([Kau-
nas] : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 39 cm.

0,30 Lt
C3.

070.46(474.5)
3788

„Lietuvos žinių“ ekstra telegrama. Ministe-
rio pirmininko pareiškimas spaudai : [J. Tūbelio 
pranešimas apie A. Voldemaro kabineto atsistaty-
dinimą bei naujojo Ministrų kabineto numatomus 
darbus]. Kodėl atsistatydino p. Voldemaro kabine-
tas? / J. Kardelis ; redaktorius f. Bortkevičienė. – 
[Kaunas] : [„Lietuvos žinių“ red.], 1929, rugs. 25 
([Kaunas] : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 40 cm.

0,30 Lt
C3.

070.46(474.5)
3789

„Lietuvos žinių“ ekstra telegrama. Ministreių 
[!] kabinetas sudarytas ir Respublikos preziden-
to patvirtintas / redaktorius f. Bortkevičienė. – 
[Kaunas] : [„Lietuvos žinių“ red.], 1929, rugs. 23 
([Kaunas] : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 24 cm.

0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
3790

„Lietuvos žinių“ ekstra telegrama. pasikal-
bėjimas su Min-riu pirmininku prof. Voldemaru : 
naujame kabinete prof. Voldemaras jokio portfe-
lio nepaims / J. Kardelis. Laukiama atvykstant p. 
Tubelio / ats. red. f. Bortkevičienė. – [Kaunas] : 
[„Lietuvos žinių“ red.], 1929, rugs. 20 ([Kaunas] : 
„Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 44 cm.

0,50 Lt
C3.

070.46(474.5)
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3791
„Lietuvos žinių“ ekstra telegrama. Revoliu-

cija Lenkijoj. „Smarkios kovos Varšuvoj ir kituo-
se miestuose …“. – [Kaunas] : [„Lietuvos žinių“ 
red.], 1926, geg. 16 (Kaune : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. ; 50 cm.

0,30 Lt
C3.

070.46(474.5)
3792

„Lietuvos žinių“ ekstra telegrama. Rinkimų 
į III seimą daviniai iki 18 val. Didelis opozicijos 
laimėjimas : [rinkimų į III Lietuvos Seimą rezul-
tatai]. – [Kaunas] : leidėjas akc. b-vė „Varpas“, 
1926, geg. 11 ([Kaunas] : „Varpo“ b-vės sp.). – 
[1] p. ; 36 cm.

0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
3793

„Lietuvos žinių“ ekstra telegrama. Vaitkus 
praskrido pro Niufaundlendą. – [Kaunas] : [„Lie-
tuvos žinių“ red.], 1935, rugs. 21 ([Kaunas] : akc. 
„Varpo“ b-vė). – [1] p. ; 50 cm.

0,10 Lt
C3; C101.

070.46(474.5)
3794

„Lietuvos žinių“ extra telegrama. Sprendi-
mas praloto Konstantino Olšausko byloje / redak-
torius p. Bortkevičienė. – [Kaunas] : [„Lietuvos 
žinių“ red.], 1929, spal. 13 ([Kaunas] : „Varpo“ 
p-vės [!] sp.). – [1] p. ; 31 cm.

0,30 Lt
C3.

070.46(474.5)
3795

„Lietuvos žinių“ telegrama. Hinderburgas iš-
rinktas Vokietijos prezidentu : [apie įvykius užsie-
nyje]. – Kaunas : leidėj. akc. ben. „Varpas“, 1925, 
bal. 27 (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
3796

„Lietuvos žinių“ telegramos. Atvyko Amba-
sadorių komisija : [apie Klaipėdos krašto sukili-
mą]. – [Kaunas] : leidėjas akc. b-vė „Atžala“, 1923, 
saus. 25 (Kaune : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 50 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
3797

„Lietuvos žinių“ telegramos. Klaipėda ap-
supta ir imama. Sukilėlių vadas įteikė ultimatumą 

prancūzų komisarui. Vokiecių batalionai Tilžėje. – 
[Kaunas] : leidėjas akc. b-vė „Atžala“, [1923] 
(Kaune : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 42 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
3798

„Lietuvos žinių“ telegramos. Lenkai pri si deng-
dami Tautų Sąjungos nutarimu, nori užimti neitrali-
nę juostą ir įsibrauti į Nepriklausomosios Lietuvos 
žemę. Sutraukta daug kariuomenės. Užimta keleta 
kaimų ir stočių. Gauta žinia, kad ryt puolimų pra-
džia. Lenkai karą pradeda. – [Kaunas] : leidėjas akc. 
b-vė „Atžala“, 1923, vas. 15 (Kaune : „Varpo“ b-vės 
sp.). – [1] p. ; 23 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
3799

„Lietuvos žinių“ telegramos. prancūzai turi 
ap leisti Klaipėdą. Visi nori dėtis prie Lietuvos. 
Darbininkų atstovai valdžioje. Atvyksta amba-
sadorių komisija : [apie Klaipėdos krašto suki-
limą]. – [Kaunas] : leidėjas akc. b-vė „Atžala“, 
1923, saus. 23 (Kaune : „Varpo“ b-vės sp.). – 
[1] p. ; 52 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
3800

„Lietuvos žinių“ telegramos. prancūzai veda 
derybas su sukilėliais. – [Kaunas] : leidėjas akc. 
b-vė „Atžala“, [1923] (Kaune : „Varpo“ b-vės 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
3801

„Lietuvos žinių“ telegramos. Rinkimų rezul-
tatai : [į I Lietuvos Seimą]. – [Kaunas] : [„Lietu-
vos žinių“ red.], 1922, spal. 15 (Kaunas : „Varpo“ 
b-vės sp.). – [1] p. ; 33 cm.

0,10 Lt
C2.

070.46(474.5)
3802

„Lietuvos žinių“ telegramos. Rusai stiprina 
sieną. Lenkai ruošia naują sukilimą A. Silezijoje. 
Kaunas ir visa Lietuva reikalauja grąžinti Mažają 
Lietuvą. – [Kaunas] : leidėjas akc. b-vė „Atžala“, 
1923, saus. 14 (Kaune : „Varpo“ b-vės sp.). – 
[1] p. ; 44 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
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3803
„Lietuvos žinių“ telegramos. Sukilėliai paė-

mė Klaipėdą. Mieste eina kovos. prancūzai trau-
kiasi. Anglai pritaria sukilėliams. Rusija prieš 
lenkus : [apie Klaipėdos krašto sukilimą]. – [Kau-
nas] : leidėjas akc. b-vė „Atžala“, 1923, saus. 15 
(Kaune : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 35 cm.

0,15 Lt
C3.

070.46(474.5)
3804

Ligonių apaštalavimas : [nario bilietas] / Li-
gonių apaštalavimo sekretoriatas Lietuvoje. – [plun-
gė] : [Ligonių apaštalavimo sekretoriatas Lietuvoje], 
[1937]. – [4] p. ; 15 cm.

C17; C101.
27-78(474.5)

3805
„Linkėdami Tamstoms laimingų 1937 metų 

širdingai dėkojame už suteiktus mums spaudos 
darbus …“ / „Viltis“ LTS spaustuvė. – [Kaunas] : 
[LTS spaustuvė „Viltis“], [1936]. – [2] p. ; 10 x 
16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: „Viltis“ L.T.S. spaustuvė. – LTS: 
Lietuvių tautininkų sąjunga.

C2.
793.2(474.5)(089.7)

3806
Linksma – diena. „Linksma diena mums nu-

švito …“ : [giesmės žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] 
(Kaunas : „Sviesos“ sp.). – [4] p. ; 12 cm.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-535.35
3807

„Linksmas linksmas balius. Rengia Šv. Jur-
gio draugija. Atsibus nedelioj balandžio 29 d. 
1934 m. Lietuvių laisvės svetainej …“ : [skelbi-
mas] / … komitetas. – [Elizabetas (N. Džer.)] : 
[Šv. Jurgio d-ja], [1934]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

0,25 Lt
C17.

27-78(73)(=172)(049.1)
 394.4(73)(=172)(049.1)
3808

„Linksmas miatinis balius. Rengia Šv. Ro-
žančiaus moterų dr-ja Elizabeth, New Jersey. 
Įvyks sekmąd. sausio (Jan.) 15 diena 1933 Lietu-
viu laisves b-ves svetaineje […] Elizabeth, New 
Jersey …“ : [skelbimas] / … komitetas. – [Eliza-
betas (N. Džer.)] : [Šv. Rožančiaus moterų d-ja], 
[1933]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C17.
27-78-055.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)

3809
Linksmas teatras ir šokiai. „Rengia Šv. petro 

ir povylo parap. choras Šv. Juozapo auditorijoje 
[…] Elizabeth, N.J. balandžio 27 d. 1930 m. …“ : 
[skelbimas] / rengejai. – [Elizabetas (N. Džer.)] : 
[Šv. petro ir povilo parapijos choras], [1930]. – 
[1] p. : vinj. ; 22 cm.

C17.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)(049.1)
3810

„Linksmas vaiku vodvil. Loś mažųjų bažny-
tinis choras po direkcija pono J. Čižausko atsibus 
subatoj, 29ta d. lapkričio-november, 1919 m. sv. 
Alfonso svetaineje …“ : [skelbimas]. – [Baltimorė 
(Mer.)] : [s.n.], [1919] (Baltimore, Md. : spauda 
A. Ramoškos). – [1] p. : iliustr. ; 21 cm.

C17.
78.087.68

 78:061.7(73)(=172)(049.1)
3811

„Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų 1939 
metų“ : [sveikinimas] / Leonardo Maziliausko šei-
ma. – Ryga : [s.n.], 1938. – [2] p. : iliustr. ; 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2.
793.2(474.3)(089.7)

3812
„Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

linki Jums Kazimieras ir Nora Gugis“ : [sveiki-
nimas]. – [JAV] : [s.n.], [1918–1940]. – [1] p. : 
iliustr. ; 10 x 13 cm.

C101.
793.2(73)(=172)(089.7)

3813
„Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų 

1939 Metų nuoširdžiai linki Jonas ir Aleksandra 
Vailokaičiai“ : [sveikinimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1938]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
793.2(474.5)(089.7)

3814
Linter, Eduard
ūkininkai, nepamirškite tręšti žiemkenčius iš 

rudens! : [patarimai ūkininkams] / agr. dr. Linter. – 
[S.l.] : [s.n.], [1925–1927]. – [2] p. : vinj. ; 32 cm.

prieš antr.: „Talkos“ priedas.
C13.

631.8(474.5)
3815

Linter, Eduard
ūkininkai, nepamirškite tręšti žiemkenčius 

iš rudens! : [patarimai ūkininkams]. – [Kaunas] : 
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Žemės ūkio rūmų leidinys, [1927] (Kaunas : ak-
cinė „Varpo“ b-vės sp.). – [2] p. : iliustr. ; 30 cm.

prieš antr.: „ūkininko“ nemokamas priedas. – 
Aut. leid. nenurodytas.

C17.
631.8(474.5)

3816
Linter, Eduard
ūkininkai, nepamirškite tręšti žiemkenčius iš 

rudens! : [patarimai ūkininkams]. – [Kaunas] : Že-
mės ūkio rūmų leidinys, [1927] (Kaunas : akcinė 
„Varpo“ b-vės sp.). – [2] p. : iliustr. ; 31 cm.

prieš antr.: „Lietuvos ūkininko“ nemokamas 
priedas. – Aut. leid. nenurodytas.

C17.
631.8(474.5)

3817
Linų gamintojų kooperatyvinės draugijos na-

riams. G.T. „Linų gamintojų kooperatyvinės drau-
gijos valdyba (likvidacinė komisija) […] kviečia 
Tamstą į draugijos likvidacinį susirinkimą, kuris 
įvyks š. m. balandžio mėn. 18 dieną 15 valandą 
Kaune …“ : [kvietimas] / Linų gamintojų koope-
ratyvinės draugijos valdyba-likvidacinė komisi-
ja. – [Kaunas] : [Linų gamintojų kooperat. d-jos 
valdyba-likvidacinė komis.], [1934, kovo 23]. – 
[1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Linų gamintojų kooperatyvinė 
draugija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
334.73(474.5)(06)

3818
Literatūros balius : 1939 m. sausio mėn. 5 d., 

Kaunas : [kvietimas] / Lietuvių rašytojų draugi-
ja. – [Kaunas] : [Lietuvių rašytojų d-ja], [1939]. – 
[4] p. ; 13 cm.

C1.
821.172:061.2(474.5)

3819
Literatūros kuopos vakaro programa. – [Vil-

nius] : [s.n.], [1939]. – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.
Išsp. daugin. prietaisu.
C101.

821.172:061.2(474.5)
3820

Liūstame, netekę Vilniaus, džiaugsimės jį at-
va davę : [šūkis] / Vilniui vaduoti sąjunga. – Kau-
nas : [Vilniaus vadavimo s-ga], [1926–1929]. – 
[1] p. ; 6 x 18 cm.

C3.
329.71(474.5)

3821
Lohengrinas : R. Wagnerio 3 veiksmų 4 pav. 

opera, į lietuvių kalbą išvertė A. Žalinkevičaitė, 

dirig. fr. von Hoesslin, režisierius p. Oleka : 1937.
XI.30 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės tea-
tras], [1937] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 
1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1937–1938 sezonas).

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. 
C17; C480.

792.54(474.5)
 782.1(430)
3822

Loterija! Dideli laimėjimai! Dalyvaudami lo-
terijoje paremsite vargšus! „Šv. Vincento pauliečio 
draugijos Biržų skyrius 1937 m. vasario m. 7, 8 ir 
9 d. d. […] rengia didelę labdaringą loteriją …“ : 
[skelbimas] / Šv. Vincento pauliečio d-jos Biržų 
sk. valdyba. – [Biržai] : [Šv. Vincento a paulo d-jos 
Biržų sk.], [1937] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
48 cm.

C279.
336.7(474.5)(049.1)

3823
Loterija! Loterija! „Ramygalos gaisrininkų 

drau gija rengia didelę loteriją …“ : [reklama] / Ra-
mygalos gaisrininkų draugija. – [Ramygala, pane-
vėžio a.] : [Ramygalos gaisrininkų d-ja], [1931–
1932] (panevėžys : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
614.842.83(474.5)

3824
„Vincenta Lozoraitienė ir Stasys Lozoraitis 

širdingai dėkoja už pareikštą užuojautą dėl jų tėvo 
ir uošvio mirties“ : [dėl V. Matulaičio mirties]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
392(474.5)

3825
M.L. liaudies mokykla. „Maspeth’o lietu-

vių liaudies mokykla atsidarys nuo 14 dienos 
rugsėjo 1925 m. po prieglauda Lithuanian Citi-
zens Club Inc. […] Maspeth, L.I. ir tęsis per žie-
mą …“ : [skelbimas] / mok. A.J. Dymta. – [Mas-
petas (Niuj.)] : [Maspeto lietuvių liaudies m-kla], 
[1925]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
37.018.42(73)(=172)(049.1)

3826
„G. Macys ir M. Mikelkevičius […] Įvairi 

elektros medžiaga. Dviračiai-motociklai. Viskas 
kas reikia pieno gamybai …“ : [įvairių bendro-
vių reklama]. – Kaunas : [s.n.], 192[6]. – [1] p. : 
 iliustr. ; 28 cm.

C2.
658.8:659.1(474.5)(085.8)
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3827
„Juozapas R. Mačiulionis įšventintas į kuni-

gus gruodžio 27 d., 1925. primicijos sausio 1 d., 
1926 …“. – [S.l.] : [s.n.], [1926] (printed in Ger-
many). – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „O Marija, mano Motina, palaimink 
mane Tavo dieviškojo Sunaus [!] tarnyboje“. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Saint Jo-
seph, pray for us, our salvation is in thy hands. 
(Roman Brey).

C993.
272-722.5(73)(=172)

3828
Madame Butterfly : G. puccini 3 veiksmų ope- 

  ra, dirigentas – G. Cloez, režisierius St. Dautartas : 
1939.III.24 : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1939] (Kaunas : Adomavičiaus sp.). – 1 
lankstinys (6 p.) : vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teat-
ras. 1938–1939 sezonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(450)
3829

Madų žurnalų sandėlis Kaunas […] Centrali-
nė laikraščių ekspedicija „Spauda“. „Šiuo pranešu 
visų žiniai, kad mano firmoj yra didžiausias Lietu-
voje madų žurnalų sandėlis …“ / Z. Galvydienė. – 
[Kaunas] : [s.n.], [apie 1925] (Kaunas : J. Kuznic-
kio ir L. Beileso sp.). – [2] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C17.

070.33(474.5)
3830

Maironis
Marija, Marija. „Marija, Marija! Skaisčiausia 

lelija! …“ : [giesmės žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – Aut. spaudinyje nenurodytas. – p. [1] pa-
veikslėlis.

C993.
272-535.35

 821.172-1
3831

„Maisto“ b-vės tarnautojai ir darbininkai 
1932 m. gegužės mėn. 15 d. (Sekminių pirmą die-
ną) Kretkampyje rengia didžiulę rengia geguži-
nę …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 87 cm.

C101.
394(474.5)(049.1)

3832
Malda. „Atsiduodu Tau visiškai Saldžiausis Jė-

zau, teikis padaryti kad visos mano mintys, žodžiai 
ir darbai vien tik Tave garbintų ir mylėtų …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Italy). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Our Blessed 
Mother visits Saint Elizabeth.

C993.
272-534.3

3833
Malda. „Atsiduodu Tau visiškai Saldžiau-

sis Jėzau, teikis padaryti kad visos mano mintys, 
žodžiai ir darbai vien tik Tave garbintų ir mylė-
tų …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Italy). – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Saint Anne.

C993.
272-534.3

3834
Malda. „Atsiduodu Tau visiškai Saldžiau-

sis Jėzau, teikis padaryti kad visos mano mintys, 
žodžiai ir darbai vien tik Tave garbintų ir mylė-
tų …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Italy). – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Saint Nicho-
las.

C993.
272-534.3

3835
Malda. „Atsiduodu Tau visiškai Saldžiausis Jė-

zau, teikis padaryti kad visos mano mintys, žodžiai 
ir darbai vien tik Tave garbintų ir mylėtų …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Italy). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Saint Rita of 
Gascia.

C993.
272-534.3

3836
Malda. „Atsiduodu Tau visiškai Saldžiausis Jė-

zau, teikis padaryti kad visos mano mintys, žodžiai 
ir darbai vien tik Tave garbintų ir mylėtų …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Italy). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Saint Valen-
tine.

C993.
272-534.3
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3837
Malda. „Atsiduodu Tau visiškai Saldžiausis Jė-

zau, teikis padaryti kad visos mano mintys, žodžiai ir 
darbai vien tik Tave garbintų ir mylėtų …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [apie 1930] (Italy). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: St. Margaret 
Mary of Alacoque.

C993.
272-534.3

3838
Malda. „Dieve, kuris Kalėdų naktį nušvie-

tei Dangaus šviesa …“. – paris : Bouasse-Lebel 
& Massin, [1918–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: O ten-
der Baby, Thou who art my God, I do adore Thee.

C993.
272-534.3

3839
Malda. „Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, 

leisk mums, tavo tarnams, visados džiaugtis proto 
ir kūno sveikata …“. – [Vilnius] : [s.n.], [1937]. – 
[4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Loreto Dievo Motina 
Valkinyke.

C2; C993.
272-534.3(474.5)

3840 
Malda. „Mylimiausias Jėzau, kuris iš meilės 

man ant kryžiaus kentėjai mirimo kančias …“. – 
Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [1931–1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šiandien tu būsi su 
manimi rojuje.

C993.
272-534.3

3841
Malda. „Mylimiausias Jėzau, kuris iš meilės 

man ant kryžiaus mirimo kančias kentėjai …“. – 
Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [1931–1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Štai tavo Sūnus! – Štai 
tavo Motina!.

C993.
272-534.3

3842
Malda. „Mylimiausias Jėzau, kuris iš meilės 

man kentėjai ant kryžiaus mirimo kančias …“. – 
Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [1931–1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Aš laukiu, kad kas pa-
sigailėtų manęs, ir nebuvo nė vieno ….

C993.
272-534.3

3843
Malda. „O Dieve, kurisai išmokinai Tavo Iš-

pažintoją šventą Gabrielių nuolatinio atminimo so-
pulių …“. – [JAV] : [s.n.], [1934–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 12 cm.

Spaud taip pat: Šventas Gabriėlius. Nuo Sopu-
lingos Motinos, pasionista : [trumpa biografija] / tė-
vas Alfonsas Maria …, p. [2].

C993.
272-534.3

 27-36(092)
3844

Malda. „O Marija, kuri Šilave apsireiškus, Že-
maičiuose tikrąjį tikėjimą atgaivinai, būk maloninga 
ir visai lietuvių tautai …“. – [S.l.] : išleido B. Vizgir-
daitė, [1922] (Berlin : Otto Elsner). – [2] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklais šlovinga 
Švenč. panelė Šilavoje.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : K–O. Vilnius, 2007, įr. 5955) ski-
riasi nespalvotu paveikslėliu.

C17; C102; C103; C993.
272-534.3(474.5)

3845
Malda. „O Marija, kuri Šilave apsireiškus, Že-

maičiuose tikrąjį tikėjimą atgaivinai, būk maloninga 
ir visai lietuvių tautai …“. – [S.l.] : išleido B. Vizgir-
daitė, [1922] (Berlin : Otto Elsner). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Sveikata Ligonių 
melski už mus. Atradimas skrynės su Marijos pa-
veikslu.

C17; C106; C993.
272-534.3(474.5)

3846
Malda. „padaryk, Viešpatie Jėzau Kristau, kad 

uoliai sekdami tavo šventosios šeimos pavyzdžiu, 
mūsų mirties valandą […] mus, priimtumei į amži-
nąjį gyvenimą …“ : [1940 m. Seirijų parapijos lan-
kymo atminimui]. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Laimink, Dieve, šiuos namus!. – p. [1] 
paveikslėlis.

C17.
272-534.3
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3847
Malda. „padaryk, Viešpatie Jėzau Kristau, kad 

uoliai sekdami tavo šventosios šeimos pavyzdžiu, 
mūsų mirties valandą […] mus, priimtumei į am-
žinąjį gyvenimą …“ : [1939 m. Aleksoto parapi-
jos lankymo atminimui]. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. –  
prieš antr.: Laimink, Dieve šiuos namus. – p. [1] 
paveikslėlis.

C1; C993.
272-534.3(474.5)

 27-774(474.5)
3848

Malda. „padaryk, Viešpatie Jėzau Kristau, kad 
uoliai sekdami tavo šventosios šeimos pavyzdžiu, 
mūsų mirties valandą […] mus, priimtumei į am-
žinąjį gyvenimą …“ : [1939 m. Švėkšnos parapi-
jos lankymo atminimui]. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Laimink, Dieve, šiuos namus!. – p. [1] 
paveikslėlis.

C17; C993.
272-534.3(474.5)

 27-774(474.5)
3849

Małda. prie Nekałtai pradetos paneles Šven-
cziausios. – Breslau : Heinrich Musshoff, [1924]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: panelė Šven-
čiausia Nekaltai pradėta.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
3850

Malda. „Šitai aš, o geras ir saldžiausias Jė-
zau …“ : prieš Nukryžiuotojo paveikslą kalbama : 
[Jėzaus Nukryžiuotojo seserų kongregacijos padė-
kos už aukas lapelis]. – [Elmherstas (pen.)] : [Jė-
zaus Nukryžiuotojo seserų kongregacija], [1925–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3(73)(=172)

3851
Malda. „Švenčiausioji panele Liurde …“. – 

[S.l.] : [s.n.], [1935]. – [2] p. : iliustr. ; 8 cm.
Antraštė pateikta pagal p. 2 prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis.
Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17; C993.

272-534.3

3852
Malda. „Tavo apgyniman puolame, Švento-

ji Dievo Gimdytoja, mūsų maldų neatmesk mūsų 
reikaluose …“ : Lurdo priedas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1936–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šiluvos Šv. panele, 
melskis už mus.

C17; C106; C993.
272-534.3

3853
Malda. „Viešpatie, kuris išdidiems esi priešin-

gas, o nuolankiems teiki malonės …“ : [Šv. pran-
ciškaus bažnyčios, Lawrence, Mass. pašventinimo 
1930 m. spalio 13 d. atminimui] / kun. pr. M. Ju-
ras, klebonas. – [Lorensas (Mas.)] : [s.n.], [1930] 
(Made in Italy). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: St. francis of 
Assisi pray for us.

C993.
272-534.3(73)(=172)

3854
Malda į Aušros Vartų Švenčiausią panelę. „O, 

Skaisčiausioji panele Marija, kuri iš Aušros Vartų 
ištisus amžius švietei mūsų kraštui ir savo malonių 
spindulius bėrei! …“. – [Kaunas] : [s.n.], [1926]. – 
[2] p. : iliustr. ; 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Aušros Vartų Šven-
čiausia panelė.

C2; C103.
272-534.3(474.5)

3855
Malda į prikaltąjį V. Jėzų už vėles skaistyk-

loje kenčiančias. „O mano prikaltasai Jezau, pri-
imk šitą mano auką! …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: O all 
ye that pass by the way, attend and see if there be 
any sorrow like unto My sorrow. (Lam. 1, 12).

C993.
272-534.3

3856
Malda į prikaltąjį V. Jėzų už vėles skaistyklo-

je kenčiančias. „O mano prikaltasai Jezau, priimk 
šitą mano auką! …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: O Mary, con-
ceived without sin pray for us who have recourse to 
Thee (100 days Ind.).

C993.
272-534.3
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3857
Malda į Saldžiausią Širdį Viešpaties Jėzaus. 

„Atminkie, mano Saldžiausias, jog nuo amžių nie-
kas negirdėjo kuomet Tu atmestum tą, kuris mel-
dė pagelbos Tavo Saldžiausios Širdies, ant amžių 
butų prapuolęs …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940] 
(printed in france). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas pranc. k.: Le Sacré-Co-
eur de Jésus.

C993.
272-534.3

3858
Malda į Saldžiausią Širdį Viešpaties Jėzaus. 

„Atminkie, mano Saldžiausias, jog nuo amžių nie-
kas negirdėjo kuomet Tu atmestum tą, kuris mel-
dė pagelbos Tavo Saldžiausios Širdies, ant amžių 
butų prapuolęs …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

3859
Malda į šv. Judą Tadą. – [Vilnius] : [s.n.], 

[1933–1940]. – [1] p. : vinj. ; 31 cm.
C2.

272-534.3
3860

Malda į šv. Kazimierą. – Kaunas : išleido b-vė 
„Malda“, [1935]. – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Kazimieras, Lietu-
vos globėjas.

C17.
272-534.3(474.5)

3861
Malda į šv. petrą, pirmą popiežių. „Garbin-

gas šventasis petrai! …“. – Kaunas : išleido b-vė 
„Malda“, [apie 1935]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventieji apaštalai, 
petras ir paulius, globokite Bažnyčią Lietuvoje ir 
Lietuvos katalikus!. 

C17; C102; C993.
272-534.3(474.5)

3862
Malda į šv. Šeimyną. – Kaunas : išleido b-vė 

Malda, [1933]. – [2] p. : iliustr. ; 8 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis.
Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
3863

Malda į šv. Teresę. „Šv. Kūdikėlio Jėzaus Te-

rese …“. – Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [1935]. – 
[2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Kūdikėlio Jėzaus 
Teresė.

C106; C993.
272-534.3

3864
Malda į šv. Vincentą a paulo. – Kaunas : išlei-

do b-vė „Malda“, [1931–1940]. – [4] p. :  iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventasis Vincentai, 
atitolink nuo mūsų vargą ir skausmą!.

C106.
272-534.3

3865
Malda į Švč. Mariją. „Švč. Marija! Tu nuo am-

žių Dievo numylėta …“. – [S.l.] : [s.n.], [1937]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C3; C17; C993.

272-534.3
3866

Malda į Švč. panelę laimingai mirčiai išsi-
melsti. „O Marija, vargšų, nusidėjėlių, saldžioji 
prieglauda …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: S. Maria de per-
petuo Succursu. Vetus Imago Miraculis Romae in 
Ecclesia Clara Venerata. S. Alphonsi.

C993.
272-534.3

3867
Malda į Švč. panelę laimingai mirčiai išsi-

melsti. „O Marija, vargšų, nusidėjėlių, saldžioji 
prieglauda …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Ita-
ly). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Queen of He-
aven, pray for us.

C993.
272-534.3

3868
Malda į Švč. panelę laimingai mirčiai išsi-

melsti. „O Marija, vargšų, nusidėjėlių, saldžioji 
prieglauda …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Ita-
ly). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Saint Ignatius 
of Loyola.

C993.
272-534.3
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3869
Malda į Švenč. Trejybę arkiv. Jurgio Matule-

vi čiaus beatifikacijai išmelsti. – [S.l.] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. : portr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr. ir užrašas: Arkiv. Jurgis Matulevičius 
M.I.C. Marijonų kongregacijos atnaujintojas buvęs 
Vilniaus vyskupas (1918–1925) gim. 1871; mirė 
1927. – M.I.C.: Mariae immaculatae conceptionis 
(Marijos Nekaltojo prasidėjimo (marijonų) ordinas).

C17.
272-534.3(474.5)

3870
Malda į Švenč. Trejybę arkiv. Jurgio Matu-

levičiaus beatifikacijai išmelsti. – [S.l.] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr. ir užrašas: Arkiv. Jurgis Matulevičius 
M.I.C (1871–1927) Apaštališkasis Vizitatorius Lie-
tuvai, Marijonų kongregacijos atnaujintojas, Švenč. 
Marijos vargd. seserų kongregacijos įsteigėjas. – 
M.I.C.: Mariae immaculatae conceptionis (Marijos 
Nekaltojo prasidėjimo (marijonų) ordinas).

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C2.

272-534.3(474.5)
3871

Malda į Švenč. Trejybę arkiv. Jurgio Matu-
levičiaus šventuoju paskelbimui (beatifikacijai) 
išmelsti. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [2] p. : portr. ; 
9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr.

C17.
272-534.3

3872
Malda į Švenčiausią Dievo Motiną. „Būk 

pasveikinta garbingoji mūsų ramybės Karalienė, 
Švenčiausioji Dievo Motina …“. – Tilžė : [s.n.], 
1933. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Iš Žemaičių Kalvarijos 
atminimui.

C993.
272-534.3

3873
Malda į Švenčiausiąją Dievo Motiną, ramy-

bės Karalienę. – Kaunas : išleido b-vė „Malda“, 
[1936]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Švč. Dievo Motina, Že-
maičių Kalvarijoje garbinga, melskis už mus!. – p. 
[4]: Švenčiausiosios Dievo Motinos ramybės Kara-
lienės atlaidų 1936 m. Žemaičių Kalvarijoje dova-
nėlė.

C17; C993.
272-534.3(474.5)

3874
Malda į Švenčiausiąją Dievo Motiną, ramy-

bės Karalienę. – Kaunas : išleido b-vė „Malda“, 
[1931–1940]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Švč. Dievo Motina, 
Žemaičių Kalvarijoje garbinga, melskis už mus!. – 
p. [4]: Švenčiausiosios Dievo Motinos ramybės Ka-
ralienės atlaidų Žemaičių Kalvarijoje dovanėlė.

C1.
272-534.3(474.5)

3875
Malda į šventą Zitą. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 

[2] p. : iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Zita.
Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
3876

Malda į šventąją Vaikelio Jėzaus Teresę už 
rusus. – [S.l.] : [s.n.], [1930] (Kaunas : „Šviesos“ 
sp.). – [2] p. : iliustr. ; 13 cm.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C1; C17.

272-534.3
3877

Malda į Viešpatį Jėzų, laimingos mirties iš-
meldimui. „O Jėzau, kuris, eidamas ant kančių, 
tarei – „Nuliudusi yra mano siela“, iki mirčiai 
meldžiu Tavęs, mieliausias Jėzau, palinksmink 
mano sielą valandoje mirties mano …“. – paris : 
Bouasse-Jeume, 1922 (Made in france). – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: In union with 
the Divine Sufferer of Gethsemany.

C993.
272-534.3

3878
Malda į Viešpatį Jėzų laimingos mirties iš-

meldimui. „O Jėzau, kuris, eidamas ant kančių, ta-
rei – „Nuliūdusi yra mano siela“, iki mirčiai mel-
džiu Tavęs, mieliausias Jėzau, palinksmink mano 
sielą valandoje mirties mano …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[apie 1930] (printed in Germany). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Jesus at 
Emmaus. Stay with us Lord because it is towards 
evening and the day is now far spent. (St. Luke 
XXIV. 29).

C993.
272-534.3
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3879
Malda į Viešpatį Jėzų, laimingos mirties iš-

meldimui. „O Jėzau, kuris, eidamas ant kančių, ta-
rei – „Nuliudusi yra mano siela“, iki mirčiai mel-
džiu Tavęs, mieliausias Jėzau, palinksmink mano 
sielą valandoje mirties mano …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940] (printed in Germany). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: My father, 
Thy will be done not mine (St. Matt. XXVI, 42).

C993.
272-534.3

3880
Malda, kad Dievas padėtų Eucharistiniam 

kon gresui. „Viešpatie Jėzau Kristau, kuris tikrai 
esi Švenčiausiajame Sakramente ir savimi maitini 
mūsų sielas, teikis laiminti Tarptautinių Eucharis-
tinių kongresų darbus …“. – [Vilkaviškis] : [s.n.], 
[1929]. – [2] p. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: XXX-is tarptautinis 
Eucharistijos kongresas. Kartagina 7–11 gegužės 
1930.

C1; C103; C993.
272-534.3(474.5)

3881
Malda prie ievo [i.e. Dievo] Motynos del lai-

mingosios mirties. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1930]. – 
[4] p. : vinj. ; 11 cm.

C13.
272-534.3

3882
Malda prie Kristaus, pasaulio Karaliaus. „O 

Jėzau Kristau, išpažįstu Tave pasaulio Karaliu-
mi …“. – [JAV] : [s.n.], [1923]. – [2] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuota pagal bažnytinę aprobaciją.
C17.

272-534.3
3883

Malda prie misijų kryžiaus. „Mieliausis Vieš-
patie Jezau Kristau, puolu ant kelių prieš Tavo kry-
žių …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (paris : Bou-
mard fils). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Take up Thy 
Cross and follow my (St. Luke IX, 28).

C993.
272-534.3

3884
Malda prie misijų kryžiaus. „Mieliausis Vieš-

patie Jezau Kristau, puolu ant kelių prieš Tavo kry-

žių …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Our Lady of 
Mount Carmel pray for us.

C993.
272-534.3

3885
Malda prie misijų kryžiaus. „Mieliausis Vieš-

patie Jezau Kristau, puolu ant kelių prieš Tavo 
kryžių …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas pranc. k.: Le Sacré-Co-
eur de Marie.

C993.
272-534.3

3886
Małda prie panelės Švenč. Karalienes Ro-

žančiaus šv. „O Švenčiausia Karaliene Rožančiaus 
šv. …“. – Breslau : Heinrich Musshoff, [1924]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Karaliene Rožančiaus 
šv..

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
3887

Malda prie panelės Švenč. Neperstojančios 
pagelbos. „O Dieve, kuris norėjei …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 7 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-534.3

3888
Malda prie panelės Švenčiausios Geros Ro-

dos. „O garbingiausioji panele, išrinkta nuo amži-
nos Rodos už Motiną priešamžinam Žodžiui …“. – 
Breslau : Heinrich Musshoff, [1924]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: panele Szvencziausia 
Geros Rodos.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C1.

272-534.3
3889

Malda prie panelės Švenčiausios Geros Ro-
dos. „O garbingiausioji panele, išrinkta nuo amži-
nos Rodos už Motiną priešamžinam Žodžiui …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr..

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: panelė Švenčiausia 
Geros Rodos.

C1; C106.
272-534.3
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3890
Malda prie savo patronkos. „O didi šventoji N. 

*) …“. – Breslau 2 : Heinrich Musshoff, [1924]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventa Magrieta.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
3891

Malda prie savo patronkos. „O didi šventoji 
N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventa Barbora.

C17.
272-534.3

3892
Malda prie savo patronkos. „O didi šventoji 

N *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventa Magdeliana.

C17.
272-534.3

3893
Malda prie savo patronkos. „O didi šventoji 

N. *) …“. – W Krakowie : nakładem J. Angra-
bajtysa, [1918–1935]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Jedviga 
karaliene.

C106.
272-534.3

3894
Malda prie savo patronkos. „O didi šventoji 

N. *) …“. – W Krakowie : nakładem J. Angra-
bajtysa, [1918–1935]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventa Elzbieta.

C993.
272-534.3

3895
Malda prie savo patronkos. „O didi šventoji 

N. …“. – W Krakowie : nakładem J. Angrabajtysa, 
[1918–1935]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventa Ona.

C1.
272-534.3

3896
Malda prie savo patrono. „O didis šventa-

sis N. *) …“. – Breslau 2 : Heinrich Musshoff, 
[1924]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Sventas Vincentas a 
paulo.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
3897

Malda prie savo patrono. „O didis šventasis N. 
*) …“. – Breslau 2 : Heinrich Musshoff, [1924]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Sventas Vincentas a 
paulo.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C1.

272-534.3
3898

Malda prie savo patrono. „O didis šventa-
sis N. *) …“. – Breslau 2 : Heinrich Musshoff, 
[1924]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Alponsas Liguori-
jus. 

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C1.

272-534.3
3899

Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 
N. *) …“. – Breslau : Heinrich Musshoff, [1924]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Kristupas.

C993.
272-534.3

3900
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-534.3

3901
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis! 

N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Sanctus Rochus.

C993.
272-534.3

3902
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 12 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Aloysius.

C1.
272-534.3

3903
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *…“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Alponsas Liguori-
jus.

C106.
272-534.3

3904
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis N. 

*) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Baltramiejus.

C1.
272-534.3

3905
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Endriejus ap..

C1.
272-534.3

3906
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Jokubas Didysis.

C1.
272-534.3

3907
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [Krokuva] : [J. Angrabaitis], [1918–
1935]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Jonas apaštalas.

C17; C993.
272-534.3

3908
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. pilypas ap..

C1; C993.
272-534.3

3909
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. pranciškus iš Assy-
žiaus.

C1.
272-534.3

3910
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Simanas Zelote.

C993.
272-534.3

3911
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Tadeušas apašt..

C1; C993.
272-534.3

3912
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – [Krokuva] : [J. Angrabaitis], [1918–
1935]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Vaitiekus.

C993.
272-534.3

3913
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – W Krakowie : nakładem J. Angrabajty-
sa, [1918–1935]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Aloyzas Gonzaga.

C1.
272-534.3

3914
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – W Krakowie : nakładem J. Angrabajty-
sa, [1918–1935]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Jonas apaštalas.

C1.
272-534.3

3915
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – W Krakowie : nakładem J. Angra-
bajtysa, [1918–1935]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventas Jurgis.

C103.
272-534.3
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3916
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis 

N. *) …“. – W Krakowie : nakładem J. Angrabajty-
sa, [1918–1935]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šzventas Domininkas.

C1.
272-534.3

3917
Malda prie savo patrono. „O didis šventasis N. 

*) …“. – W Krakowie : nakładem J. Angrabajtysa, 
[1918–1935]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šzventas Vincentas a 
paulo.

C1.
272-534.3

3918
Malda prie stebuklingos Švenčiausios pa-

nelės Šidlavos. „O Motina tikros mielaširdystės! 
Marija stebuklinga užtarimuose …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1920–1929] (Šiauliai : Savičo ir Šumkaus-
kio sp.). – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Apsireiškimas panelės 
Sv. piemeneliams ir atradimas skrynios užkastos 
Šidlavoje, Žemaičiuose 1612 m..

C17.
272-534.3(474.5)

3919
Malda prie Švenčiausios Dievo Motinos, Gar-

bingiausios Ramybės Karalienės, Ž. Kalvarijoje. 
„Būk pasveikinta garbingiausioji Karalienė Ramy-
bės, Švenčiausia Dievo Motina …“. – Tilžė : [s.n.], 
1930. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklingoji Dievo 
Motina Žemaičių Kalvarijoje.

C1; C993.
272-534.3

3920
Malda prie Švenčiausios Marijos, Dievo Mo-

tinos : [sudėjo šv. Aloyzas]. – [S.l.] : D. Norris, 
[1918]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebūklynga Svč. pa. 
Marija Žemaičų Kalvaryjos.

C993.
272-534.3

3921
Malda su atlaidais. „Atmink, Švenčiausioji pa-

na Marija …“. – [S.l.] : [s.n.], [1934–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Nekaltai pradėtosios Švenč. panelės Ma-

rijos paveikslas, popiežiaus piaus XI dovanotasis 
Marijonų seminarijai, Hinsdale, Illinois. – p. [1] pa-
veikslėlis.

C102; C993.
272-534.3

3922
Malda už dūšias numirusių. „O Viešpatie, 

kur sai ant šventos drobulės …“. – paris : Bouas-
se-Lebel, [1918–1940] (Made in france). – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Glory be to 
the Bllod of Jesus, now and forever, and throughout 
all ages. Amen.

C993.
272-534.3

3923
Malda už dūšias numirusių. „O Viešpatie, kur-

sai ant šventos drobulės …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940] (Made in Italy). – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: St. francis of 
Assis.

C993.
272-534.3

3924
Malda už dūšias numirusių. „O Viešpatie, kur-

sai ant šventos drobulės …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: fiat Voluntas 
Tua! Merciful Jesus give him eternal rest (Office of 
the Church).

C993.
272-534.3

3925
Malda už išlaikymą moterystės šventumo. – 

[S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis.
C1; C17; C993.

272-534.3
3926

Malda už išlaikymą moterystės šventumo : 
[atminimo lapelis skirtas Gegužinės bažnyčio-
je vykusiai Švenčiausiojo Sakramento adoracijai 
1937 m. birželio 4–6 d.]. – Kaunas : išleido b-vė 
„Malda“, [1937]. – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Gegužinių pamaldų 
altorius Gegužinės bažnyčios.

C993.
272-534.3(474.5)
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3927
Malda už kunigą. „O Jėzau, Amžinasis Ku-

nige, laikyk šitą Tavo šventąjį priedengtėje …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

C993.
272-534.3

3928
Malda už kunigą. „Visagali ir gailestingasis 

Dieve, mūsų nuolankias maldas išklausyk malo-
ningai, ir padaryk vertą šventųjų altorių savo tar-
ną …“. – pumpėnai [panevėžio a.] : [s.n.], 1938. – 
[2] p. : portr. ; 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr. ir užrašas: Kun. Bronislavas Bumšas 
1888–1913–1938.

C855.
272-534.3(474.5)

3929
Malda už kunigus. – Lurdas-plungė : T. ka-

pucinų leidinys, [1937]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 

antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Švenčiausioji 
Jėzaus Širdie, laimink savo kunigus!.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : K–O. Vilnius, 2007, įr. 5985) ski-
riasi spaudos rinkiniu.

C17; C993.
272-534.3

3930
Malda už mūsų žmones ir už persekiojamus 

brolius. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas pranc. k.: Le Sacre-
Cœur der Marie.

C993.
272-534.3

3931
Malda už taiką. „Duok, Viešpatie, ramybę mū sų 

laikams, nes nėra kito, kuris už mus kovotų, kaip tik 
Tu, mūsų Dieve …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-534.3

3932
Malda už Tėvynę. „Švenčiausioji Jėzaus Šir-

die …“ : per Euch. kongr. Kaune 1934.VII.1 : [arki-
vyskupo pranciškaus Karevičiaus 50 m. kunigystės 
jubiliejui paminėti]. – [Kaunas] : [s.n.], [1936]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: 1933-34 Annus 
Sanctus ….

C993.
272-534.3(474.5)

 27-722.53(474.5)(092)
3933

Malda visuotinais atlaidais. „Šitai aš, o geriau-
sias ir saldžiausias Jėzau …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Štai Kryžiaus medis, 
ant kurio kabėjo pasaulio išganymas. [Didž. penkt. 
Mišios].

C993.
272-534.3

3934
Malda. „Atsiduodu Tau visiškai Saldžiausis Jė-

zau, teikis padaryti kad visos mano mintys, žodžiai 
ir darbai vien tik Tave garbintų ir mylėtų …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Italy). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Mother of Di-
vine Grace pray for us.

C993.
272-534.3

3935
Maldelė. „Išklausyk mus šventasis Viešpatie 

Visagalis Tėve ir amžinasis Dieve …“ : [Alovės 
parapijos 1937 m. kalėdojimo atminimui nuo kun. 
Tado Akstino]. – [S.l.] : [s.n.], [1937]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Laimink, Dieve, šiuos namus!. – p. [1] 
paveikslėlis ir užrašas: Dieviškoji Jėzaus Širdie, 
atversk nusidėjėlius, gelbėk mirštančiuosius, išva-
duok skaistyklos sielas! (300 d. atl. kiekv. kartą. 
pijus X).

C17.
272-534.3

 27-774(474.5)
3936

Maldelė. „Išklausyk mus šventasis Viešpatie 
Visagalis Tėve ir amžinasis Dieve …“ : [pandelio 
parapijos 1938 m. kalėdojimo atminimui nuo kun. 
Aloyzo Raugalės]. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Laimink, Dieve, šiuos namus!. – p. [1] 
paveikslėlis.

C103.
272-534.3

 27-774(474.5)
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3937
Maldelė. „Išklausyk mus šventasis Viešpatie 

Visagalis Tėve ir amžinasis Dieve …“ : [Rasei-
nių parapijos 1937 m. kalėdojimo atminimas]. – 
Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [1937]. – [2] p. : 
 iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Laimink, Dieve, šiuos namus!. – p. [1] 
paveikslėlis ir užrašas: Švč. Aušros Vartų Motina, 
globok mūs brangiąją Lietuvą!.

C17.
272-534.3(474.5)

 27-774(474.5)
3938

Maldelė. „Išklausyk mus šventasis Viešpatie 
Visagalis Tėve ir amžinasis Dieve …“ : [Tytuvė-
nų parapijos 1938 m. kalėdojimo atminimui nuo 
kunigo kanauninko A. Jančevskio Šiluvos deka-
no]. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Laimink, Dieve, šiuos namus!. – p. [1] 
paveikslėlis.

C993.
272-534.3(474.5)

 27-774(474.5)
3939

Maldelė. „Išklausyk mus, šventasis Viešpa-
tie, visagalis Tėve ir amžinasis Dieve …“ : [Vilka-
viškio parapijos 1935 m. lankymo atminimui]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1935]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Laimink, Dieve, šiuos namus!. – p. [1] 
paveikslėlis.

C993.
272-534.3

 27-774(474.5)
3940

Maldelė. „Loskaviausis ir mielaširdingiausis 
Jezau Kristau, kursai per šventą Antaną, išpažinto-
jį Tavo, darai didžius stebuklus …“. – [Krokuva] : 
[J. Angrabaitis], [1929?]. – [2] p. : iliustr. ; 8 cm..

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventas Antanas iš pa-
dvos.

C993.
272-534.3

3941
Maldelė. „O šventa Kliara, darbšti uždėtoja 

mergelių zokono …“. – Breslau 2 : Heinrich Mus-
shoff, [1924]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventa Kliara.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3

3942
Maldele. „Saldžiause Širdis Marijos, buk ma-

no išgelbėjimu! …“. – W Krakowie : nakładem 
J. Angrabajtysa, [1918–1935]. – [2] p. : spalv. 
 iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Karalienė Dangaus, 
melskis už mus!.

C1.
272-534.3

3943
Maldele. „Saldžiause Širdis Marijos, buk ma-

no išgelbėjimu! …“. – W Krakowie : nakładem 
J. Angrabajtysa, [1918–1935]. – [2] p. : spalv. 
 iliustr. ; 7 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Nekalč. Širdis Marijos 
melskis už mus!.

C1; C993.
272-534.3

3944
Maldelė. „Tegul stojas ir tegul bus pagirta ir ant 

amžių šlovinta …“. – W Krakowie : nakładem J. An-
grabajtysa, [1918–1935]. – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 
8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventa Teresa.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3945) ski-
riasi paveikslėliu.

C1.
272-534.3

3945
Maldelė. „Tegul stojas ir tegul bus pagirta ir ant 

amžių šlovinta …“. – W Krakowie : nakładem J. An-
grabajtysa, [1918–1935]. – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 
8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventa Teresa.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3944) ski-
riasi paveikslėliu.

C1; C993.
272-534.3

3946
Maldelė į Šv. panelę Šiluvos stebuklingą. – 

Tilžė : [s.n.], 1933. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 

antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Atminimui 
Šv. Komunijos Šiluvoje.

C17.
272-534.3(474.5)

3947
Maldelė prie stebuklingos Švenč. panos Ma-

ri jos, esančių visokiose ligose ir sopuliuose. – 
[S.l.] : [s.n.], [po 1924] (Made in Czechoslova-
kia). – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.



367

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklingos Sv. p. 
Marijos paveikslas Siluvoje.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3948) ski-
riasi spaudos rinkiniu.

C993.
272-534.3

3948
Maldelė prie stebuklingos Švenč. panos Ma-

ri jos, esančių visokiose ligose ir sopuliuose. – 
[S.l.] : [s.n.], [po 1924] (Made in Czechoslova-
kia). – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklingos Sv. p. 
Marijos paveikslas Šiluvoje.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3947) ski-
riasi spaudos rinkiniu.

C993.
272-534.3

3949
Maldelė prie Širdies Jėzaus. „Jėzau ramus ir nu-

žemintos širdies …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Švenč. Širdis Jėzaus.

C993.
272-534.3

3950
Maldelė prie Šv. panelės Šiluvoje stebuklin-

gos. – Kaune : V. Zablockienė, [1925] (Made in 
Italy). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Sveikata ligonių mels-
kis už mus. Atradimas skrynės su Marijos paveikslu.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17; C993.

272-534.3(474.5)
3951

Maldelė prie Šv. panos Marijos Šiluvoje, ste-
buklingos. – Kaune : išleido M. Račkus, 1935. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. panelė Marija Ši-
luvoje, stebuklinga.

C17; C103; C993.
272-534.3(474.5)

3952
Maldelė šventojo kunigo Jono Bosko užtari-

mo išmelsti. – [S.l.] : [s.n.], [1934–1940] (Made in 
Italy). – [2] p. : portr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Sanctus Joannes 
Bosco.

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 3953–3954) 
skiriasi paveikslėliu.

C17.
272-534.3

3953
Maldelė šventojo kunigo Jono Bosko užtari-

mo išmelsti. – [S.l.] : [s.n.], [1934–1940] (Made in 
Italy). – [2] p. : portr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Sanctus Joannes 
Bosco.

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 3952 ir 3954) 
skiriasi paveikslėliu.

C17.
272-534.3

3954
Maldelė šventojo kunigo Jono Bosko užtari-

mo išmelsti. – [S.l.] : [s.n.], [1934–1940] (Made in 
Italy). – [2] p. : portr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr. ir užrašas lot. k.: Sanctus Joannes Bos-
co.

Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 3952–3953) 
skiriasi paveikslėliu.

C17.
272-534.3

3955
Maldelė už kunigą. „Brangiausias Jėzau …“. – 

[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (pd. in Italy). – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Kristų laikantį 
ran koje torą.

C993.
272-534.3

3956
Maldelė už kunigą. „Brangiausias Jėzau …“. – 

[Telšiai] : [s.n.], [1936]. – [2] p. :  iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

prieš antr.: prisiminimui geradariams. – p. [1] pa-
veikslėlis, vaizduojantis angelą, rankoje laikantį 
leliją.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17.

272-534.3
3957

Maldelė už kunigą. „Brangiausias Jėzau …“. – 
[Telšiai] : [s.n.], [1936]. – [2] p. :  iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: prisiminimui geradariams. – p. [1] pa-
veikslėlis, vaizduojantis Kristų su vienuoliu.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17.

272-534.3
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3958
Maldelė už kunigą. „Brangiausias Jėzau …“. – 

[Telšiai] : [s.n.], [1936]. – [2] p. :  iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

prieš antr.: prisiminimui geradariams. – p. [1] pa-
veikslėlis, vaizduojantis kunigą, besimeldžiantį 
prieš Švenčiausiąjį Sakramentą.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17.

272-534.3
3959

Maldelė už kunigą. „Brangiausias Jėzau …“. – 
[Telšiai] : [s.n.], [1936]. – [2] p. :  iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: prisiminimui geradariams. – p. [1] pa-
veikslėlis, vaizduojantis Marijos apsireiškimą.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17.

272-534.3
3960

Maldelė už kunigą. „Brangiausias Jėzau …“. – 
[Telšiai] : [s.n.], [1936]. – [2] p. :  iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: prisiminimui geradariams. – p. [1] pa-
veikslėlis, vaizduojantis popiežių pijų XI.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17.

272-534.3
3961

Maldelė už kunigą. „Brangiausias Jėzau …“. – 
[Telšiai] : [s.n.], [1936]. – [2] p. : portr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: prisiminimui geradariams. – p. [1] pa-
veikslėlis, vaizduojantis vienuolį.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17.

272-534.3
3962

Maldelė Velykoms. „Aš garbinu Tave, gar-
bingai prisikėlęs mano Atpirkėjau! …“. – [JAV] : 
[s.n.], [1924–1938]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-534.3

3963
Maldininkai važiuoja stebuklingos Švenčiau-

sios panelės aplankyti. „Kauno karmelitų bažnyčia 
rengia maldininkų kelionę su procesiją, choru ir 
orkestru į Šiluvą …“ : [skelbimas] / rengimo ko-
misija. – [Kaunas] : [s.n.], [1927–1932] (Kaune : 
„Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C101.
27-57(474.5)

3964
Maldininkų kelionė Šiluvon. „Kauno pran-

ciškonai rengia šiemet traukiniu maldininkų kelio-
nę į Šiluvos atlaidus …“ : [skelbimas] / rengėjai. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1936] (Kaune : spaudė „Švie-
sos“ sp.). – [1] p. ; 32 x 49 cm.

C102.
27-57(474.5)

3965
Maldos apaštalavimas. „M.A. narys … kas-

dien kalba: visa Tau aukoju, Švenčiausioji Jėzaus 
Širdie …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [4] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Viskas Tau, Švenč. 
Jėzaus Širdie!.

C13.
27-78

 27-534.3
3966

Maldos apaštalavimas, arba, Švenč. Jėzaus Šir-
dies sąjunga : [Maldos apaštalavimo sąjungos tiks-
lai]. – [Kaunas] : [s.n.], [1928] ([Kaunas] : „Spindu-
lio“ b-vės sp.). – [4] p. : iliustr. ; 13 cm.

p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Teateinie Tavo 
Karalystė!.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : K–O. Vilnius, 2007, įr. 6018) 
skiriasi spaudos rinkiniu, nežymiai paveikslėliu 
(apatiniame kampe dešinėje raidės: Sp).

C17; C993.
27-78(062.13)

3967
Maldos apaštalavimo gegužės mėnesio la-

pelis : metinė intencija: už Rusiją! : mėnesinė in-
tencija: apaštalavimas jūrose. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [4] p. ; 
11 cm.

C17.
27-78

 272-534.3
3968

Maldos apaštalavimo tikslas. „Maldos apašta-
lavimas yra krikščionių sąjunga, kurios nariai savo 
uolumu ir maldomis, vienydamies su Švenč. Jėzaus 
Širdimi, stengiasi tapti tobuli krikščionys …“ : [įra-
šomoji kortelė]. – [S.l.] : [s.n.], [1931] ([Kaunas] : 
„Spindulio“ b-vės sp.). – [4] p. :  iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Teateinie Tavo kara-
lystė! Švenč. Jėzaus Širdies sąjunga. Maldos apaš-
talavimas.
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Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C1; C17; C993.

27-78
3969

Maldos apaštalavimo 1931 m. lapkričio mėn. 
lapelis : Šv. Tėvo paskirta ir palaiminta M.A. in-
tencija „Tikras Šv. Dvasios pažinimas ir Jos gar-
binimas“. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaune : akc. 
„Žaibo“ b-vės sp.). – [4] p. ; 11 cm.

C17; C101.
27-78

 272-534.3
3970

Maldos apaštalavimo vasario mėn. lapelis : 
metinė intencija už Rusiją : vasario mėn. inten-
cija už aukštųjų kat. mokyklų augimą katalikų ir 
stabmeldžių kraštuose. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] 
(Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [4] p. : iliustr. ; 
11 cm.

C13; C17.
27-78

 272-534.3
3971

Maldos į šv. Stanislovą Kostką. „Šventasis 
Stanislovai, mano nekalčiausiasis Gynėjau, tikra-
sis skaistybės Angele …“. – Kaunas : išleido b-vė 
„Malda“, [1931–1940]. – [4] p. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventasis Stanislovai, 
paskleisk Lietuvos jaunimo sielose darbštumo ir 
maldos meilę!. – Spaud. taip pat: Šv. Stanislovas 
Kostka : [trumpa biografija], p. [4].

C993.
272-534.3

 27-36(092)
3972

Maldos ir vyrų apaštalavimo 1935 m. gegužės 
mėn. lapelis : mėn. glob[ėjas] – šv. Monika 4 d.. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1935] (Kaunas : „Šviesos“ sp.). – 
[4] p. ; 11 cm.

C13; C17.
27-78-055.1(474.5)

 27-534.3
3973

Maldos ir vyrų apaštalavimo 1937 jubil. m. 
gruodžio m. lapelis men. gl[obėjas]. – šv. Jonas 
apašt., 27 d.. – [S.l.] : [s.n.], [1937]. – [4] p. ; 
11 cm.

C17.
27-78

 272-534.3
3974

Maldos ir vyrų apaštalavimo 1936 m. spalių 
mėn. lapelis. – [Kaunas] : [s.n.], [1936] (Kaunas : 
„Šviesos“ sp.). – [4] p. ; 12 cm.

Spaud. taip pat: pasauli, pabusk! Didžiausie-
ji Bažnyčios troškimai tai intencijos spalių mė-
nesiui.

C13.
27-78-055.1(474.5)

 272-534.3
3975

Maldos Šventųjų metų jubiliejaus atlaidams 
įgyti Kauno arkivyskupijoje. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Annus Sanctus 
1933.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17.

272-534.3(474.5)
3976

Maldos Šventųjų metų jubiliejaus atlaidams 
įgyti Kauno arkivyskupijoje. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Adoramus te 
Chris te, et benedicimus tibi, quia per S. Crucem tu-
am redemisti mundum.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3(474.5)
3977

Maldos Šventųjų metų (1934.IV.8 – 1935.
IV.28) jubiliejaus atlaidams įgyti Kauno arkivysku-
pijoje. – Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [1934]. – 
[4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Adora-
mus te Christe, et benedicimus tibi, quia per S.” 
Crucem tuam redemisti mundum.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją
Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3978) ski-

riasi paveikslėliu, vaizduojančiu Kristų ant kry-
žiaus.

C993.
272-584(474.5)

 272-534.3
3978

Maldos Šventųjų metų (1934.IV.8 – 1935.
IV.28) jubiliejaus atlaidams įgyti Kauno arkivysku-
pijoje. – Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [1934]. – 
[4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Adora-
mus te Christe, et benedicimus tibi, quia per S.” 
Cru cem tuam redemisti mundum.
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Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 3977) skiriasi 

paveikslėliu, vaizduojančiu Švenčiausiąją Tre jybę.
C993.

272-584(474.5)
 272-534.3
3979

„Malonėkite pasimelsti už dušią a. a. Jono 
Stra kausko. Mirė birželio 3, 1923, Dorchester 
Mass. Jėzaus Širdis bus jam gailestinga …“ : 
[malda]. – [Dorčesteris, Mass.] : [s.n.], [1923]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Mes jį mylėjome kuomet buvo gy-
vas; taigi neužmirškime jo ir dabar, kol per musų 
maldas neįvesime jį į Viešpaties namus“ (šv. Am-
broziejus). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: 
The Divine Choice. Like the lily among the thorns; 
thus is my love among the daughters (Cant. II.2).

C993.
272-534.3(73)(=172)

3980
„Maloniai kviečiame atsilankyti į rengiamą 

skautų laužą 1935 m. rugpiūčio 14 d. Kauno pilies 
aikštėje …“ : [kvietimas] / Draugija užsienio lie-
tuviams remti ir Vyriausias skautų stabas [i.e. šta-
bas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
329.78(474.5)

 394.4(474.5)
3981

„Maloniai kviečiame dalyvauti Žydų karių, 
dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atva-
davime, sąjungos VI-me skyrių atstovų suvažia-
vime Vilniuje 1940 gegužės mėnesio 4–5 die-
nomis …“ / Centro valdyba. – [Kaunas] : [Žydų 
karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės 
atvadavime, s-ga], [1940]. – [2] p..

Aprašyta pagal kn.: Legenda apie praną Žiž-
marą. Vilnius, 2007, p. 154.

355.2:061(474.5)(=411.16)(06)
3982

„Maloniai kviečiame Jus atvykti į lietuvių 
tautos pasiaukojimo Jėzaus Širdžiai 5-ių metų su-
kakties minėjimą Karo muziejaus salėje 1939 m. 
birželio mėn. 18 d. …“ : [kvietimas-programa] / 
rengimo komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 x 17 cm.

C1.
27-732.3(474.5)

3983
„Maloniai kviečiame Jus atvykti į lietuvių tau-

tos pasiaukojimo Jėzaus Širdžiai sukakties minėji-

mą Karo muziejaus salėje 1940 m. birželio mėn. 
2 d. …“ : [kvietimas-programa] / rengimo komi-
tetas. – [Kaunas] : [s.n.], [1940]. – [2] p. : iliustr. ; 
10 x 16 cm.

C1.
27-732.3(474.5)

3984
„Maloniai kviečiame Tamstą (as) dalyvauti 

L.K. moterų draugijos Kalvarijos skyriaus 15os 
metų veikimo sukakties kongrese …“ : [kvieti-
mas-programa] / skyriaus valdyba. – [Kalvari-
ja, Marijampolės a.] : [Lietuvių katalikių moterų 
 d-jos Kalvarijos sk.], [1937]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C279.
27-78-055.2(474.5)(06)

3985
„Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti į iš 

Švedijos atvykusio p. Karl Hildebrand’o vokie-
čių kalba paskaitą: „Afrikos padalinimas“ …“ : 
[kvietimas] / Lietuvių-švedų draugija ir Lietuvos 
geografų draugija. – [Kaunas] : [Lietuvių-švedų 
d-ja] : [Lietuvos geografų d-ja], [1938]. – [1] p. ; 
10 x 15 cm.

Datuojama pagal pašto atspaudą.
C1.

374.7(474.5)
3986

„Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti į jau-
nalietuvių ruošiamą vakarą-koncertą. Vakaras-kon-
certas įvyks miesto pr. mokykloje Nr. 3. 1937 m. 
lapkričio mėn. 27 d. 19 val. “ : kvietimas[-progra-
ma] / panevėžio II rajono vadovybė. – [panevėžys] : 
[lietuvių tautinės jaunuomenės s-gos „Jaunoji Lie-
tuva“ panevėžio II rajonas], [1937]. – [3] p. ; 10 x 
16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Kvietimas. – Šūkis: Tautai jaunąsias 
jėgas!.

C279.
329.78:061.7(474.5)

3987
„Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti į vie-

šą studentų draugijos „Sciencia“ literatūros vakarą, 
rengiamą […] 1940 m. kovo mėn. 10 d. …“ : [kvie-
timas] / stud. d-ja „Sciencia“. – [Kaunas] : [studen-
tų d-ja „Sciencia“], [1940]. – [3] p. ; 9 x 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: gerb. p. … g. Nr. … Kaunas.

C2.
378.18(474.5)

3988
„Maloniai kviečiame Tamstą atvykti į stu-

dentų varpininkų s-gos rengiamą poetui L. Ska-
beikai pagerbti literatūros vakarą šį sekmadienį, 
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III.22 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Studentų 
varpininkų s-ga], [1936]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Literatūros vakaras. 
Studentų varpininkų sąjunga.

C2.
378.18(474.5)

 821.172(474.5)(092)
3989

„Maloniai kviečiame Tamstą į š. m. sausio 
mėn. 6 d., Trijų Karalių šventėje, 16–19 val. Atei-
tininkų rūmų salėje […] Vilniaus grįžimui pa-
minėti mūsų rengiamą Vilniaus akademiją …“ : 
[kvietimas] / Ateitininkų sendraugių sąjungos 
Kauno skyriaus valdyba. – [Kaunas] : [Ateitinin-
kų sendraugių s-gos Kauno sk.], [1940]. – [1] p. ; 
10 x 16 cm.

C1.
329.78(474.5)

 394.4(474.5)
3990

„Maloniai pranešu, kad šių metų vasario mėn. 
20 d. 18 val. Šv. Mikalojaus parapijos bažnyčioje 
Vilniuje buvo mano dukters Marijos su p. Augus-
tinu Buroku jungtuvės“ : [pranešimas apie vestu-
ves] / Vincas Budrevičius. – Vilnius : [s.n.], 1939, 
vasaris. – [2] p. ; 11 x 17 cm.

p. [2] užrašas: Gerb. p. ….
C2.

793.2(474.5)
3991

„Maloniai pranešu, kad šių metų vasario mėn. 
20 d. 18 val. Šv. Mikalojaus parapijos bažnyčioje 
Vilniuje buvo mano dukters Marijos su p. Augusti-
nu Buroku jungtuvės …“ : [pranešimas apie vestu-
ves] / Vincas Budrevičius. – Vilnius : [s.n.], 1939, 
vasaris. – [3] p. ; 11 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Gerb. p. ….

C2; C101.
793.2(474.5)

3992
„Maloniai pranešu, kad šių metų vasario mėn. 

20 d. 18 val. Šv. Mikalojaus parapijos bažnyčioje Vil-
niuje buvo mano sūnaus Augustino su p. Marija Bu-
drevičiūte jungtuvės“ : [pranešimas apie vestuves] / 
Anelė Burokienė. – Vilnius : [s.n.], 1939, vasaris. – 
[1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
793.2(474.5)

3993
„Maloniai prašome priimti nuoširdžiausius 

sveikinimus džiaugsmingoje Kristaus Gimimo 
šventėje ir geriausius linkėjimus Naujuose Metuo-

se“ : [sveikinimas] / Lietuvos švento Kazimiero 
seserys. – pažaislis : [Lietuvos šv. Kazimiero sese-
rų kongregacija], 1935. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C1.
793.2(474.5)(089.7)

3994
„Maloniai prašome priimti nuoširdžiausius 

sveikinimus džiaugsmingoje Kristaus Gimimo šven-
tėje ir geriausius linkėjimus Naujuose Metuose“ : 
[sveikinimas] / Švento Kazimiero seserys. – pa-
žaislis : [Lietuvos šv. Kazimiero seserų kon gre ga-
cija], 1934. – [1] p. : iliustr. ; 7 x 13 cm.

C3.
793.2(474.5)(089.7)

3995
„Maloniai prašome priimti nuoširdžiausius 

sveikinimus garbingosios Kristaus pergalės šven-
čių proga …“ : [sveikinimas šv. Velykų proga] / 
Lietuvos šv. Kazimiero seserys. – pažaislis : [Lie-
tuvos šv. Kazimiero seserų kongregacija], 193[6]. – 
[1] p. : iliustr. ; 11 x 19 cm.

C1; C17.
27-565.6(474.5)(089.7)

3996
„Maloniai prašome Tamstą užsiprenumeruo-

ti D.L.K. Vytauto jubiliejinį leidinį, kurio tikslas 
duoti stambių pajamų (apie 200.000 litų) Vytauto 
fondui …“ / Liet. spaudos platinimo dr-jos Centro 
valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių spaudos platinimo 
d-ja], [1929]. – [2] p. ; 29 cm.

D.L.K.: Didysis Lietuvos kunigaikštis.
C13.

655.5(474.5)
 364.4(474.5)
3997

Malonus drauge! „Atsiminęs mūsų praeitį, 
bend rus pergyvenimus, vidujinio jausmo diktuo-
jamas, skubu Tau parašyti …“ : [laiško blankas su 
tekstu] / Tavo …. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[4] p. : iliustr. ; 21 cm.

prieš antr.: Gražus ir mylimas paukšteli! Rūtų 
darželyj nečiulbėk, pas mano mylimą bernelį su 
šiuo laiškeliu nulėk!.

C1.
821.172-2

3998
Malonūs „Kariūno“ skaitytojai. „pirmojo Lie-

tuvos prezidento Karo mokyklos kariūnų iliustruo-
tas žurnalas „Kariūnas“ kas du mėn. eina jau penk-
tuosius metus …“ : [žurnalo reklama] / „Kariūno“ 
red.. – [Kaunas] : [„Kariūno“ red.], [1936] (Kaune : 
„Šviesos“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
070.33(474.5)
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3999
Malonus mūsų Bičiuli, „Turime didžios gar-

bės kviesti Tamstą atsilankyti į Skautų laužą Vals-
tybės teatre, gegužės mėn. 3 d. 16 val. …“ : [kvie-
timas-programa] / Lietuvos skautų brolijos ir skau-
čių seserijos Vyriausios vadijos. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1936]. – [3] p. : vinj. ; 7 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj..

C1.
329.78(474.5)

 394.4(474.5)
4000

Malonus prieteliau: „Už poros dienelių švę-
sime šv. Kazimiero, lietuvių tautos globėjo, šven-
tę …“ : [prašoma materialiai paremti šv. Kazimie-
ro vienuolyną] / Jusų Kristuje, klebonas. – [Či-
kaga (Il.)] : Lietuvių Dievo Apveizdos parapija, 
1929. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C17.

364.044.64(73)(=172)
 271(73)(=172)
4001

Malonus skaitytojau! „Redakcija, rūpindamos 
pagerinti „Jaunąją kartą“, maloniai kviečia ir Tams-
tą į šį darbą …“ : ankieta / „J.K.“ redakcija. – [Kau-
nas] : [„Jaunosios kartos“ red.], [1928–1940]. – 
[2] p. ; 28 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Banderolė. „Jaunosios kartos“ redak-
cijai.

C101.
050(474.5)(049.5)

4002
Malonus Tamista. „Teiksies atsilankyti ant 

su sirinkimo visų narių Chicagos lietuvių tarybos, 
pėtnyčioje, vasario 6-tą, 1920 …“ : [kvietimas-dar-
botvarkė]. – Chicago, Ill. : [Čikagos lietuvių tary-
ba], 1920, vas. 3. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Chicagos lietuvių taryba. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C2.
325.2(73)(=172)

4003
Malonus Tamsta: - „Šiuomi laišku męs, że-

miaus pasirašiusieji, kreipiamės prie Tamstos […] 
prašydami pagelbėti mums įsteigti naują dienraš-
tį …“ : [raginimas paremti materialiai]. – [Čikaga 
(Il.)] : [Lithuanian publishing Co.], 1918, rugpj. 
5. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Lithuanian publishing Co. publis-
hers of the Lithuanian weekly „Lietuva“ the fa-
mily paper ….

C2.
371.8(474.5)

4004
„Malūnas ir lentpiūvė L. Karabelniko Kau-

nas […] Šiuo pranešu kad papiginau kainas …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : 
C. Kagano sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
630.8(474.5)(049.1)

4005
„Malūnas ir lentpiūvė L. Karabelniko Kau-

nas […] Šiuo pranešu kad papiginau piklevoji-
mui kainas …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932] (Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
630.8(474.5)(049.1)

4006
Malūninkų dėmesiui! „Nudilusias girnas iš-

mesti – nepraktiška …“ : [girnapusių remonto ir 
prekybos bendrovės „Girnos“ reklama]. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [apie 1936] (Šiauliai : sp. „Titna-
gas“). – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr. ; 24 cm.

prieš antr.: Akc. b-vė Girnos Šiauliai. Kauno 
gatvė Nr. 2.

C102.
621.92:659.1(474.5)

4007
Mandatas atstovams. „Chicagos lietuvių tary-

bos, kurioji atstovauja 60 draugijų, suvirš 10, 000 
narių, extra susirinkime pildančiojo komiteto Chi-
cagos lietuvių tarybos, gegužio 23 d. 1921 …“ : 
[Čikagos lietuvių tarybos įgaliotų atstovų sąrašas 
į Lietuvos atstovybės Amerikoje Seimą 1921 m. 
gegužės mėn. 30–31 d.]. – Chicago, Ill. : [Čikagos 
lietuvių taryba], 19[21, geg. 24]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Chikagos lietuvių taryba ...
C2.

324(73)(=172)
4008

Manifestas. „Lietuviai studentai šiuo prane-
šame stud. žydams, kad jums nebeleidžiam piaus-
tyti krikščionių lavonų …“ / lietuviai studentai. – 
[S.l.] : [s.n.], [apie 1922]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

323.12(=411.16)
4009

„Mano laimingiausia pirmosios Komunijos 
die na 194… m. … mėn. … d. … parapijos 
bažn. …“ : [atminimo lapelis]. – Kaune : išleido 
„pavasario“ knyg., [1940] (Germany). – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Gerasis Jėzus dabar yra mano, o aš 
jo naujas namelis …“. – p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-549
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4010
Mano mylimajai! „Bet tu mergužėle manes 

neraudok …“ : [laiško blankas su eiliuotu tekstu] / 
Tavo …. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [4] p. : 
iliustr. ; 21 cm.

prieš antr.: Gražus ir mylimas paukšteli! Rūtų 
darželyj nečiulbėk, pas mano mylimą mergelę Su 
šiuo laiškeliu nulėk!.

C1; C17.
821.172-1

4011
Mano norai. „Aš savo tėveliui ir mamytei geras 

būsiu ir jų klausysiu …“ : [malda]. – Kaunas : išlei-
do b-vė „Malda“, [1931–1940]. – [2] p. :  iliustr. ; 
9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Kristų su vai kais.

C1; C17; C993.
272-534.3

4012
Mano norai. „Aš savo tėveliui ir mamytei 

geras būsiu ir jų klausysiu …“ : [malda]. – Kau-
nas : išleido b-vė „Malda“, [1931–1940]. – [2] p. : 
 iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis vienuolę garbinan-
čią Kristų.

C1; C993.
272-534.3

4013
Mano norai. „Aš savo tėveliui ir mamytei geras 

būsiu ir jų klausysiu …“ : [malda]. – Kaunas : išlei-
do b-vė „Malda“, [1931–1940]. – [2] p. :  iliustr. ; 
9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Švč. Sakramentą 
komuninėje ir Kristų apsuptą vaikų.

C1; C106; C993.
272-534.3

4014
Mano pasiryžimai padaryti šv. misijų metu, 

kurias 1940 m. birželio 6–13 d. d. Telšių katedroje 
vedė tėvas Bružikas S.I.. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Aušros Žvaigžde, vesk 
mus per gyvenimo jūras!. – S.I.: Societatis Jesu (Jė-
zaus draugija – jėzuitai).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 4015) nežy-
miai skiriasi tekstu.

C17.
272-584(474.5)

4015
Mano pasiryžimai padaryti šv. misijų metu, 

kurias 1940 m. birželio 6–13 d. d. Telšių katedroje 

vedė tėvas Bružikas S.J.. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Aušros Žvaigžde, vesk 
mus per gyvenimo jūras!. – S.J.: Societatis Jesu (Jė-
zaus draugija – jėzuitai).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 4014) nežy-
miai skiriasi tekstu.

C17.
272-584(474.5)

4016
Mano pasiryžimai padaryti šv. misijų metu, 

kurias 1940 m. birželio 6–13 d. d. Telšių katedroje 
vedė tėvas Bružikas S.I.. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Si quis sitit ve-
niat ad me et bibat. – S.I.: Societatis Jesu (Jė zaus 
draugija – jėzuitai).

C17.
272-584(474.5)

4017
Mano pasiryžimai padaryti šv. misijų metu, 

kurias 1940 m. birželio 6–13 d. d. Telšių katedroje 
vedė tėvas Bružikas S.J.. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Misijų atmintis. – S.J.: 
Societatis Jesu (Jėzaus draugija – jėzuitai).

C17.
272-584(474.5)

4018
Mano pasiryžimai padaryti šv. misijų metu, 

kurias 1940 m. birželio 6–13 d. d. Telšių katedroje 
vedė tėvas Bružikas S.J.. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Vos autem Sa-
cerdotes Domini vocabimini; Ministri Dei nostri 
dicetur vobis. Tu es Sacerdos in Æternum. – S.J.: 
Societatis Jesu (Jėzaus draugija – jėzuitai).

C17.
272-584(474.5)

4019
Mano rekolekcijų pasiryžimai. – [S.l.] : [s.n.], 

[1935]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Annus Sanctus 1933–
34. – p. [4] užrašas: Atminimas rekolekcijų įvykusių 
išganyme jubiliejaus arba šventųjų – 1935 – metų 
balandžio mėn. 10, 11 ir 12 d. Šimonių bažnyčioje.

C17.
272-584(474.5)
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4020
Mano rekolekcijų pasiryžimai. – [S.l.] : [s.n.], 

[1935]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis ir užrašas: pius XI pont. Max. 
Annus Sanctus 1933. – p. [4] užrašas: Atminimas re-
kolekcijų įvykusių išganyme jubiliejaus arba šven-
tųjų – 1935 – metų balandžio mėn. 10, 11 ir 12 d. 
Šimonių bažnyčioje.

C17.
272-584(474.5)

4021
Mano rekolekcijų pasiryžimai. – [S.l.] : [s.n.], 

[1935]. – [4] p. : iliustr. nespalv. ; 10 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2-3] prieštekst. 

antr.. – p. [1] paveikslėlis. – p. [4] užrašas: Atmini-
mas rekolekcijų kurias vedė Kretingos parapijos 
baž nyčioje kun. Juozas Stankevičius 1935 metų 
ba landžio mėn. 10, 11 ir 12 d. ir suruošė tos pat 
pa rapijos klebonas.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : K–O. Vilnius, 2007, įr. 6173) ski-
riasi paveikslėliu.

C17.
272-584(474.5)

4022
„Mano Viešpats ir mano Dievas …“ : [mal-

dos]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
 iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Iubeas eas a 
sanctis angelis suscipi.

C17; C106; C993.
272-534.3

4023
„Manufaktur und Modewaren Kleidersto-

ffe …“ = „Manufakturos ir madiško prekių me-
džiagos drapanoms …“ : [parduotuvės reklama]. – 
[Klaipėda] : [s.n.], [1934–1939] (Memel : Kurt 
Siebert). – [4] p. ; 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] antr. vokiečių kalba: Otto Kadgiehn Nachfl. 
[…] Grösstes Kaufhaus im Memelgebiet …. – 
Gretut. tekstas vok., liet..

C106.
658.8(474.5)(085.8)

4024
„Marciniškių Graužinienė Regina Marcijona 

ir Vilniaus Šlapeliai daktaras Jurgis ir Marija turi-
me garbės pranešti … kad mūsų vaikų, teisių ma-
gistrės Laimutės Šlapelytės su teisių daktaru Kaziu 
Graužiniu, Respublikos prezidento sekretorium, 
bus 1929 m. rugpiūčio 20 dieną vakare Giedraičių 

bažnyčioje jungtuvės …“ : [pranešimas apie vestu-
ves]. – [S.l.] : [s.n.], [1929]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2; C101.
793.2(474.5)

4025
Marcinkus, Vincas
Visi susirūpinkime ugniagesyba. „Garbingų 

ir didelių pasišventimų eilėje […] reikia pirmo-
je vietoje statyti ugniagesio pasišventimą …“ / 
V. Marcinkus. – [Kaunas] : [s.n.], [1923–1940] 
(Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [2] p. ; 32 cm.

C3; C101.
614.84(474.5)

4026
Margas Margučio Kalėdų vakaras sekmadie-

nyj, gruodžio 25 d., 1932 m. : [programa]. – [Či-
kaga (Il.)] : [s.n.], [1932]. – [4] p. :  iliustr. ; 28 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] fotonuotrauka ir užrašas: Sveiki sulaukę links-
mų Kalėdų švenčių. Ieškokite savęs, linksma Margu-
čio publika, Lietuvių auditorijoj, gruodžio 4 d., 1932 
m. Sulaukite visi laimingų Naujų 1933 metų, linki 
Jums Margutis.

C17.
325.2(73)(=172)

 793.2
4027

Margučio baliaus-koncerto programa sekma-
dieny, spalio (October) 11, 1931 Chicagos Liet. au-
ditorijoj. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
29 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)

4028
Margučio gegužynės dainos liepos 24, 1932 m. 

Birutės darže : [dainų tekstai]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1932]. – [1] p. ; 42 cm.

C17.
821.172-192(73)(=172)

4029
„Margutis“. „Kas tas „Margutis?“ „Margutis“, 

tai yra Lietuvoje velykaitis, o Amerikoje bus links-
mas, juokingas laikraštis, kokio dar Amerikoje ne-
buvo …“ : [laikraščio reklama] / Ant. Vanagaitis. – 
[Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
070.33(73)(=172)

4030
„Margutis ir Dzimdzi-drimdzi Elizabeth, N.J. 

16–17 d. sausio …“ : [vakaro programa]. – [Eli-
zabetas (N. Džer.)] : [s.n.], [1928–1931]. – [1] p. : 
vinj. ; 23 cm.

C17.
394.4(73)(=172)
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4031
Marianapolio kolegijos studentai atvyksta į 

Brockton, Mass. „Kovo-March 31, 1935 Šv. Roko 
parapijos svetainėj […] suvaidins dramą „Iškeiki-
mas“ …“ : [skelbimas] / Marianapolio studentai. – 
[Broktonas (Mas.)] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

4032
Marianapolio kolegijos studentai atvyksta į 

Westfield, Mass. „Balandžio-April 28, 1935 Šv. 
Kazimiero parapijos svetainėj […] suvaidins dra-
mą „Iškeikimas“ …“ : [skelbimas] / Marianapolio 
studentai. – [Vestfildas (Mas.)] : [s.n.], [1935]. – 
[1] p. ; 22 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

4033
Marianapolis High School ir kolegija Thomp-

son, Conn. : įsteigta 1926, perkelta 1931, įkorpo-
ruota 1933, įregistruota 1933 : [raginimas stoti 
į lietuvišką mokyklą ir kolegiją]. – [Tompsonas 
(Kon.)] : [s.n.], [1934]. – [1] p. : iliustr. ; 56 cm.

Dalis teksto angl..
C17; C101.

376.7(73)(=172)
4034

„Marija, mūsų viltie, būk mums maloninga. 
300 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17; C993.
272-534.3

4035
Marija Stiuart : fr. Šilerio 5 veiksmų tragėdi ja, 

f. Breimerio vertimas, liet. scenai pritaikė B. Dau-
guvietis, pastatymas B. Dauguviečio : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1935] ([Kaunas] : 
M. Adomavičiaus sp.). – [1] p. ; 29 cm. – (Valstybės 
teatras).

C160.
792.2(474.5)

4036
Marija Stiuart : Šillerio 6 pav. tragedija : 1937.

XI.11 [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1937] ([Kaunas] : A. Narkevičiaus sp.). – 1 lanksti-
nys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – (Valstybės teatras. 1937–
1938 sezonas).

C101.
792.2(474.5)

4037
Marijampolės klūbo „Sudavia“ nariui p. … 

„Klūbo seniūnų taryba šiuo praneša, kad š. m. 
gegužės mėn. 23 d. (ketvirtadieny) 20 val. klūbo 

patalpose šaukiamas klūbo narių visuotinas su-
sirinkimas …“ : [dienotvarkė] / Klūbo seniūnų 
taryba. – [Marijampolė] : [klubas „Sudavija“], 
[1935]. – [2] p. ; 10 x 12 cm.

p. [2] užrašas: Spausdinys. Gerb. p. ….
C2.

008:061.2(474.5)(06)
4038

Marijampolės pavasarininkų federatyvinės 
kuo pos knygyno skaitytojams taisyklės / federa-
tyvinės kuopos valdyba. – Marijampolė : [lietuvių 
katalikų jaunimo f-jos „pavasaris“ Marijampolės 
kuopa], 1935, liep. 25. – [2] p. ; 15 cm.

C17.
024(474.5)(062.13)

 27-78-053.2(474.5)
4039

Marijampoliečiai! „1936 m. spalių m. 30 d. 
Marijampolėje buvo įsteigtas Sąjungos ginkluo-
toms krašto pajėgoms remti Marijampolės sky-
rius …“ : [skelbimas]. – [Marijampolė] : [S-gos 
ginkluotoms krašto pajėgoms remti Marijampo-
lės sk.], [1937] (Marijampolėje : „Dirvos“ b-vės 
sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C2.
355.2:061(474.5)(049.1)

4040
Marijampoliečiai gelbėkime badaujančius 

mūsų artimiausius kaimynus – miesto pavargė-
lius : [kviečiama aukoti] / Marijampolės m. Socia-
lės apsaugos komitetas. – [Marijampolė] : [Mari-
jampolės m. Socialinės apsaugos k-tas], [1935]. – 
[1] p. ; 45 cm.

C2.
364.4(474.5)

4041
Marijonų gimnazija Marijampolėje. „Mari-

jos garbintojų kunigų ir šiaip vyrų būrelis Lietu-
voje, Latvijoje, Amerikoje ir kitur gyvena vienuo-
lių įžadais ir įstatais …“ : [priėmimo į gimnaziją 
sąlygos]. – [Marijampolė] : [Marijonų gimn.], 
[1925]. – [1] p. ; 25 x 34 cm.

C2.
373.5(474.5)

4042
Marijonų spaudos administracijai spaudos 

užsakymo lapelis : [išleistų knygų sąrašas]. – [Ma-
rijampolė] : [Marijonų spaudos administracija], 
[1939] (Marijampolėje : Marijonų sp.). – [4] p. ; 
24 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Spausdinys. Marijonų spaudos admi-
nistracijai Marijampolė.

C3.
655.5(02)(474.5)
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4043
Marijonų stalių dirbtuvė […]. „Dirbtuvė įren-

gia namus į miestą ir kaimą …“ : [reklaminis atvir-
laiškis]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 
10 x 15 cm.

Datuojama pagal pašto antspaudą.
C926.

674.2(474.5)
4044

Marijos karžygių himnas. „Sveikas, tėve, nu-
mylėtas, puošiąs angelų chorus, Jėzaus žaizdomis 
žymėtas, pavyzdys doros skaistus! …“ : [giesmės 
žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [2] p. : iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : K–O. Vilnius, 2007, įr. 6230) 
skiriasi paveikslėliu.

C993.
272-535.35

4045
Marijos karžygių himnas. „Sveikas, tėve, nu-

mylėtas, puošiąs angelų chorus, Jėzaus žaizdomis 
žymėtas, pavyzdys doros skaistus! …“ : [giesmės 
žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [2] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Hoc facite in 
meam commemorationem.

C993.
272-535.35

4046
Marijos Krikščionių pagalbos novena; Šv. Ber-

nardo malda. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1939]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Marija Krikščionių 
pagalba.

C1.
272-534.3

4047
Marijos Krikščionių pagalbos novena; Šv. 

Bernardo malda. – [S.l.] : [s.n.] (Made in Italy), 
[apie 1939]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Auxilium Chris-
tianorum.

C993.
272-534.3

4048
Marijos vaikų himnas. „Mes Marijos vai-

kai …“. – [Marijampolė] : kunigų marijonų leidi-

nys, 1930, gruodis (Marijamp. : „Šešupės“ sp.). – 
[2] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C1; C993.
272-535.35

4049
„B. Markuso cukrainė, kavinė ir restoranas 

įst. 1900 …“ : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926–
1933] (Kaune : M. Jolko sp.). – [2] p. ; 24 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš, rus..
C101.

64.024(474.5)(085.8)
4050

Martinkus, Ant.
Gerbiamieji katalikai! „Štai, jau 1937 metų 

Velykos …“ : [sveikinimas Šv. Kazimiero baž-
nyčios parapijiečiams] / kun. A.C. Martinkus ... – 
Chicago, Ill. : [s.n.], [1937]. – [1] p. ; 22 cm.

C17.
prieš antr.: St. Casimir’s R.C. Church ...

27-565.6(73)(=172)(089.7)
4051

Maskvos dailės teatro artistų (prahos grupė) 
penkios paskutinės gastrolės : [skelbimas-repertu-
aras]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaune : f. Soko-
lovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 135 cm.

prieš antr.: Vasaros teatras. – Gretut. antr. ir 
tekstas liet., rus..

C101.
792.2(470)(049.1)

4052
Maskvos dailės teatro prahos grupės artistų 

pen kios gastrolės : [skelbimas-repertuaras]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1931] (Kaunė : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. ; 125 cm.

prieš antr.: Vasaros teatras. – Gretut. antr. ir 
tekstas liet., rus..

C101.
792.2(470)(049.1)

4053
Maskvos sryties Lietuvos reikalu komisaria-

to instrukcijos projektas. – [S.l.] : [s.n.], [1918]. – 
[2] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C104.

325.2(474.5)(062.13)
4054

Mašinų fabrikas ir sandėliai akc. b-vė „Ne-
munas“ spižio ir vario liejykla Kaunas Vytauto 
prosp. 26 Nr. Sandėliai: panevėžy ir Šiauliuose : 
[reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1929–1934] (panevė-
žys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 49 cm.
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prieš antr.: penki aukso medaliai. penki aukso 
medaliai.

C101.
631.3(085.8)

 658.8(474.5)(085.8)
4055

Matematikos-gamtos fakulteto ciklams pri-
valomieji mokslo dalykai. – Kaunas : [Lietuvos 
univ. Matematikos-gamtos fak.], 1927. – [1] p. ; 
30 x 46 cm.

C2.
378.1(474.5)

4056
Matematikos-gamtos fakulteto taisyklės dak-

taro laipsniui įsigyti. – Kaunas : [Vytauto Didžiojo 
univ. Matematikos-gamtos fak.], [1931]. – 3 p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.1(474.5)
4057

Matulaitis, Jurgis
Jurgis Matulevičius Dievo ir Apaštalų sosto 

malone Vilniaus vyskupas. Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus! Vilniečiai katalikai! „Del pastarųjų 
dienų atsitikimų, verčia mane ganytojo priedermės 
tarti Jums keletą sirdingų žodžių …“ : [prašoma lai-
kytis taikos ir ramybės, neskleisti nesantaikos tarp 
krikščionių ir kitatikių] / Jurgis Matulevičius. – Vil-
niuje : [s.n.], 1919, vasaris. – [1] p. ; 32 cm.

C101.
27-475.5(474.5)

4058
„Gražina Matulaitytė širdingai dėkoja už pa-

reikštą užuojautą dėl tėvo mirties“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1926]. – [1] p. ; 18 cm.

C2.
392(474.5)

4059
„Gerda Maurus ir Villi fritč filmoje „Šni-

pai“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931] (Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 28 x 52 cm.

prieš tekstą: Kino „Metropolitain“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C17.
791.43-2

4060
„Maž. Lietuvos studentų draugija „Mažoji Lie-

tuva“ turi garbės kviesti p. … atsilankyti į Lietuvos 
universiteto studentų ekskursijai rengiamą subuvi-
mą „Viktorijos viešbutyje“ šių metų birželio mėn. 
8 d., 21 val. …“ : [kvietimas-programa]. – [Klai-
pėda] : [Mažosios Lietuvos studentų d-ja „Mažoji 

Lietuva“], [1928–1930] (Klaipėda : spauda „Litua-
nios“). – [1] p. ; 22 cm.

C2.
371.8(474.5)

4061
Mažasis karžygys : Vlado Švitrigailos 6 pav. 

dramatinė apysaka jaunimui, pastatymas ir reži-
sūra V.f. Sipavičiaus : [programa]. – [Klaipėda] : 
[Valstybinis Klaipėdos teatras], 1938 ([Klaipėda] : 
„Ryto“ akc. b-vės sp.). – [1] p. ; 22 cm. – (Valsty-
binis Klaipėdos teatras).

C160.
792.2(474.5)

4062
„Mažeikiai. Depo virš-ko padėjėjas Norman-

tas š. m. rugpiūčio mėn. 4 d. per pil. Meižį parei-
kalavo iš ekspeditoriaus kyšio 25 litus, už netei-
sėtą išleidimą vagonų Latvijon …“ : [informacija 
apie korupcijos faktą] / Garstyčios. – [Mažeikiai] : 
[s.n.], [1928]. – [1] p. ; 31 cm.

C2.
343.35(474.5)

4063
Mažeikių kamščių fabrikos kainoraštis / … 

I. Avrachas ir J. Deliatickis. – [S.l.] : [s.n.], 
[1929]. – [1] p. ; 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C101.

683.5(474.5)(085.6)
4064

„Mažeikių stoties ir ruožo komendaturos Kul-
tūros ir švietimo komisija, 1921 m. balandžio men. 
16 d. Mažeikių 4 kl. mokyklos bute renge vaka-
rą …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Siau-
liuose : Savičo ir Sumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 
64 cm.

C279.
394.4(474.5)

4065
Mažojo Marijos vaiko dienos aukų lapelis : 

[nurodymai, kaip pildyti anketą apie vaikų religinį 
bei moralinį auklėjimą]. – [Marijampolė] : [„Šalti-
nėlio“ red.], [1936]. – [4] p. : iliustr. ; 15 cm.

C1.
27-423

4066
Mažoms kaimo plytinėms įrengti paskolas 

teikti, einant Ministerių kabineto nutarimu iš š/m. 
birželio mėn. 19 d. skelbiu šias taisykles / Že-
mės tvarkymo departamento sekretorius. – [Kau-
nas] : [Žemės ūkio m-jos Žemės tvarkymo dep.], 
[1928]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – prieš antr.: Nuorašas.
C279.

336.3(474.5)(062.13)
 666.7
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4067
Mažosios Lietuvos misijos prakalbos. „Kal-

bės svečiai Jankus, A. Braks, J. Glineckis ir kt. pa-
nedėly, gegužio 3, 1926 Lietuvių bažnytinėj sve-
tainėj […] Cambridge, Mass. …“ : [skelbimas] / 
rengėjai. – [Keimbridžas (Mas.)] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. : portr. ; 30 cm.

C17.
374.7(73)(=172)(049.1)

4068
„Mechaniška avalinės fabrika […] „Nemus“ 

Teodoro Šėno Kaune …“ : [skelbimas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1931] (Kaune : „Meno“ sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 26 cm.

C101.
685(474.5)

4069
„Medicinos felčeris T. Gižynskis iš Žaliojo 

kalno, Kapinių g. 37 nr. sugrįžo į Karmelitus, Vy-
tauto prosp. 8 Nr. …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1931–1933] (Kaunas : A. Bako sp.). – 
[1] p. ; 23 cm.

C2.
614.25-051(474.5)

4070
Medicinos felčeriui … „Šių metų sausio mė-

nesio 27 dieną Rygoje įvyko Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos medicinos felčerių sąjungų atstovų su-
važiavimas …“ : [prašoma siųsti straipsnius ne-
periodiniams leidiniams rusų k.]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1929]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

614.25-051(474)(06)
4071

Medonis, Eduardas
Esperanto tautų bendradarbiavimo tiltas. „Nes 

tik esperanto pagalba darbo žmonėms patogiau-
sia susižinoti su visų šalių atitinkamomis organi-
zacijomis …“ : [apie esperanto kalbos mokymosi 
svarbą] / esp. kursų mok. Ed. Medonis (Medišaus-
kas). – [Kaunas] : [s.n.], [1939] ([Kaunas] : Adoma-
vičiaus sp.). – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.

C1.
811.922

4072
Medonis, Eduardas
Nušviečia kelią darbo žmonėms į platųjį pa-

saulį. „Nes tik esperanto pagalba darbo žmonėms 
patogiausia susižinoti su visų šalių atitinkamomis 
organizacijomis …“ : [apie esperanto kalbos mo-
kymosi svarbą] / esp. kursų mok. Ed. Medonis 

(Medišauskas). – [Kaunas] : [s.n.], [1939] ([Kau-
nas] : Adomavičiaus sp.). – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.

C1.
811.922

4073
„Medžių sodinimo šventei rengti komitetas prie 

Gamtos tyrimo stoties turi garbės kviesti Tamst… 
dalyvauti Medžių sodinimo šventėje Kaune Vytau-
to ąžuolyne š. m. gegužės 1 d. …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Medžių sodinimo komitetas prie Gamtos 
tyrimo stoties], [1923]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – prieš tekstą: Medžių 
sodinimo komitetas prie Gamtos tyrimo stoties.

C2.
394.268.8(474.5)

4074
Mėginkit savo laimę! „Už 1 lit. galit išlošti: 

didelis vyriškas dviratis, nikelinis virdulys, kon-
servavimui mašina, elektros laidynė (prosis) …“ : 
[apie panevėžio žydų švietimo draugijos rengiamą 
loteriją]. – [panevėžys] : [panevėžio žydų švieti-
mo d-ja], [1930] (panevėžys : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. ; 64 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

37:061(474.5)(=411.16)
 336.789(474.5)(=411.16)
4075

Įrašas išimtas. 

4076
„Melodijų, žvaigždžių ir nuotykių karalystė. 

Turone power, Al Jolson, Alice faye muzikalinėje 
1940 metų filmoje „Brodvajaus rožė“ …“ : [kino 
filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1940] (Kau-
nas : A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kinas „Metropolitain“.
C102.

791.43-2(73)
4077

„Melskitės, broliai ir seserys, kad Viešpats, 
ku ris mane, ne dėl mano nuopelnų, pašaukė būti 
savo kunigu, suteiktų malonę …“ : [Justino Klum-
bio įšventinimui Kaune 1939 06 03 ir primicijoms 
Švėkšnoje 1939 06 25 atminti]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1939] (printed in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

prieš tekstą: „Jūs pasaulio šviesa“ (Mt. 5, 14). – 
Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – p. [1] 
paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

4078
Įrašas išimtas.
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4079
„Meniška SSRS filma rusų kalba „Draugai 

su sitinka vėl“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1939] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. : 
 iliustr. ; 46 cm.

SSRS: Sovietų Socialistinių Respublikų Są-
junga.

C102.
791.43-2(470)

4080
„Meno galerija kviečia Tamstą atsilankyti į 

Japonų graviūrų parodą. Atidarymas: – šeštadie-
nį-sekmadienį, lapkričio m. 11–12 d. …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : Bako 
sp.). – [1] p. ; 11 x 14 cm.

C1; C2.
761.1(520)(064)

4081
„Meno galerija kviečia Tamstą atsilankyti į 

Latvijos dailininko Mykolo Jo paveikslų parodą. 
Atidarymas – šeštadienį gruodžio m. 31 d. …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 
11 x 14 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc..
C2.

75(474.3)(064)
4082

„Meno ir kultūros draugija „Aidas“ antrą die-
ną Velykų š. m. balandžio 17 d. savo salėj rengia 
„Vyro ieškojimas“ dviejų veiksmų komedija …“ : 
[skelbimas] / valdyba. – [panevėžys] : [meno 
ir kultūros d-ja „Aidas“], [1922] (panevėžys : 
M. Kotto sp.). – [1] p. ; 45 cm.

C160.
792.077(474.5)(049.1)

4083
„Meno ir kultūros draugija „Aidas“ pirma-

dieny, antrą diena Kaledų gruodžio 26 d. savoje 
salėje stato „Lapkus“ 3-jų veiksmų tragikomedi-
ja …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : [meno ir kul-
tūros d-ja „Aidas“], [1921] (panevėžys : N. fei-
genzono sp.). – [1] p. ; 35 cm.

C160.
792.077(474.5)(049.1)

4084
Meno ir kultūros draugija „Aidas“ rengia dvi 

paskaitas: „I. Šeštadieny š. m. kovo 18 d. Vyrų 
gimnazijos salėje […] II. Sekmadieny š. m. kovo 
19 dieną savo salėj […] Tema: „Vilniaus lietuvių 
gyvenimas ir kova“. Skaitys lenkų okupantų iš-
tremtas iš Vilniaus Mykolas Biržiška …“ : [skel-
bimas] / „Aido“ valdybos. – [panevėžys] : [meno 
ir kultūros d-ja „Aidas“], [1922] (panevėžyje : 
N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Datuojama pagal leidimą spausdinti.
C160.

374.7(474.5)(049.1)
4085

Meno ir kultūros draugija „Aidas“ rengia dvi 
paskaitas: „I. Šeštadieny š. m. kovo 18 dieną Vyrų 
gimnazijos salėje […] II. Sekmadieny š. m. kovo 
19 dieną savo salėj […] Tema: „Vilniaus lietuvių 
gyvenimas ir kova“. Skaitys lenkų okupantų iš-
tremtas iš Vilniaus Mykolas Biržiška …“ : [skel-
bimas] / „Aido“ valdyba. – [panevėžys] : [meno 
ir kultūros d-ja „Aidas“], [1922] (panevėžyje : 
N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 63 cm.

Datuojama pagal leidimą spausdinti.
C160.

374.7(474.5)(049.1)
4086

„Meno ir kulturos draugija „Aidas“ sekma-
dieny š. m. balandžio 30 d. savo salėje stato „Gy-
venimo pasaka“ Diržytės drama, 3-juose veiks-
muose …“ : [skelbimas] / valdyba. – [panevėžys] : 
[meno ir kultūros d-ja „Aidas“], [1922] (panevė-
žys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C160.
792.077(474.5)(049.1)

4087
„Meno ir kultūros draugija „Aidas“ šeštadieny 

š. m. sausio 14 dieną stato „Dumblynė“ Dvieju lie-
tuvaičių 5 veiksmų dramą …“ : [skelbimas]. – [pa-
nevėžys] : [meno ir kultūros d-ja „Aidas“], [1922] 
(panevėžys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 44 cm.

C160.
792.077(474.5)(049.1)

4088
Meno ir kultūros draugija „Aidas“. Sekmadie-

ny, sausio 8 dieną savo salėje rengia paskaita tema 
„Lietuvos nepriklausamybė ir Himanso praektas 
[!]“ skaitys D.J. Blynas …“ : [skelbimas]. – [pa-
nevėžys] : [meno ir kultūros d-ja „Aidas“], [1922] 
(panevėžy : M. Kotto sp.). – [1] p. ; 32 cm.

Datuojama pagal leidimą spausdinti.
C160.

374.7(474.5)(049.1)
4089

„Meno koncertas antradienį 1923 m. gruo-
džio 18 d. Klaipėdos Šaulių namuose …“ : [skel-
bimas]. – [Klaipėda] : [d-ja tautos kultūrai kelti 
„Aukuras“], [1923] (Klaipėda : „Ryto“ bendrovės 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

prieš tekstą: Aukuras draugija tautos kultūrai 
kelti. – Gretut. tekstas liet., vok..

C2.
008:061.2(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
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4090
„Meno koncertas penktadienį 1924 m. sau-

sio 11 d. Klaipėdos Šaulių namuose …“ : [skel-
bimas]. – [Klaipėda] : [d-ja tautos kultūrai kelti 
„Aukuras“], [1924] (Klaipėda : „Ryto“ bendrovės 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

prieš tekstą: Aukuras draugija tautos kultūrai 
kelti.

C2.
008:061.2(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
4091

Meno teatras „Vytis“ : pirmų gastrolių po 
Lie tuvą programas : [V. Bičiūno 3-jų v. komedi-
ja „Varnalėšos“]. – [Kaunas] : [meno teatras „Vy-
tis“], [1928] (Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano 
sp.). – [4] p. : vinj. ; 28 cm.

C2.
792.2(474.5)

4092
Menu [!]: [nežinomo restorano meniu]. – 

[S.l.] : [s.n.], 1918, gruod. 12. – [1] p. ; 17 x 17 cm.
C2.

642(474.5)
4093

„Mergalaukio dvaro pieninė Alytuj, Vilniaus 
g. 13, praneša gerb. visuomenei, kad nuo naujų 
metų pieninėje nuo 6 val. iki 9 val. vak. be pertrau-
kos galima gauti visus be išimties pieno produktus 
ir tai tik šviežus, sveikus ir ne falsifikuotus …“ : 
[reklama]. – [Alytus] : [s.n.], [1929–1932] ([Aly-
tus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš tekstą: protingos ir ekonomiškos šeimi-
ninkės perka savo produktus tik specialėse parduo-
tuvėse, nes ten pigiau ir geresnės prekės. – Gre tut. 
tekstas liet., jidiš.

C101.
637.1(474.5)(085.8)

4094
Mes debiutuojam!!!!!!! „plunksnom sienas 

padabinsim! …“ : [laikraščio „Šypsenos“ rekla-
ma]. – [Raseiniai] : [Lietuvos skautų s-gos Rasei-
nių r. tunto Didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžio-
jo draugovė], [1933]. – [4] p. : iliustr. ; 17 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

070.33(474.5)
4095

„Mes esame vengriški keliauninkai aplink 
pasaulį, lietuviškos tautos draugai, kurie nori susi-
pažinti su lietuvių papročiais …“ : [siūloma pirkti 
atviruką su Tarabų šeimos portretu ir paremti jų 
kelionę] / Taraba Lajos ir žmona. – [S.l.] : [s.n.], 
[1920–1940]. – [2] p. : portr. ; 9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., vok.. – p. [1] portr.

C103.
910.4:379.8(439)

4096
„Mes lietuvaitės“. „Šią gražią trijų veiksmų 

komediją pirmu kartu Chicagoje rengia Dr-stė po 
globa šv. Cecilijos sekmadienyje, balandžio-Ap-
ril 22 d., 1934 m. Šv. Mykolo parap. svet. …“ : 
[skelbimas] / … komisija. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1934]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
792.077(73)(=172)(049.1)

4097
Mes statom tautos šventovę! : prisikėlimo baž-

nyčia Kaune : [bažnyčios statytojo-rėmėjo knyge-
lė]. – [Kaunas] : [s.n.], [apie 1928] (Kaune : „Spin-
dulio“ lit.). – [4] p. : iliustr. ; 17 cm.

C1; C17; C101; C102.
27-523(474.5)

 364.4(474.5)
4098

Metinė atskaita Chicago Lithuanian Audito-
rium Corporation […] Chicago, Illinois baigiant 
metus gruodžio 31-ma, 1930 metais. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
325.2(73)(=172)(047.1)

4099
Metinė atskaita Nekalto prasid. p. Šv. para-

pijos 1930 metų, Chicago, Ill.. – Chicago, Ill. : 
[Nekalto prasidėjimo Švč. panelės parapija], 
[1931]. – [4] p. : iliustr. ; 22 cm.

C2.
27-774(73)(=172)(047.1)

4100
„Metinė didelė vasarinė ekskursija į Lietuvą 

išplauks iš New Yorko birželio-June 22 d., 1935 
Scandinavian American linijos dideliu ir gražiu 
veleviniu laivu „S.S. frederik VIII“ …“ : [rekla-
ma]. – [JAV] : [s.n.], 1935 (printed in U.S.A.). – 
[1] p. : portr. ; 31 cm.

C17.
910.4:379.8(73)(=172)

4101
„Metinė L.D.S. Naujosios Anglijos apskričio 

gegužinė ketvirtadienį gegužės-May 30, 1935 Ro-
muvos parke Montello, Mass. …“ : [skelbimas] / 
rengėjai. – [Montelas (Mas.)] : [Lietuvių darbinin-
kų susiv. Naujosios Anglijos a.], [1935]. – [1] p. ; 
30 cm.

C17.
325.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
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4102
„Metinis „Draugo“ koncertas bus sekmadie-

nyje, sausio-January 26 d., 1930 Lietuvių audito-
rijoje …“ : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1930]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)(049.1)

4103
„Metinis lietuvių moksleivių koncertas 

1926 m. birželio mėn. 13 d. Vilniaus pirklių ir pra-
monininkų klubo salė …“ : programa. – [Vilnius] : 
[s.n.], [1926] (Vilniuje : „Ruch“ sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 31 cm.

0,30 auksino
C2.

78:061.7(474.5)
4104

Metinis piknikas. „Rengia L. Vyčių N. Angli-
jos apskritis sekmadienį rugp.-August 12 d., 1934 
gražiausiame N.A. lietuvių parke „palangoje“ 
(Welch’s pond) Lawrence-Methuen, Mass. …“ : 
[skelbimas] / rengėjai. – [Lorensas Metjuenas 
(Mas.)] : [Lietuvos Vyčių Naujosios Anglijos a.], 
[1934]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
329.78(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
4105

Metinis piknikas. „Rengia L.R.K. Saldžiau-
sios Širdies Viešpaties Jėzaus pašalpinė draugija 
liepos-July 29 d., 1934 Munchback’s parke Ro-
slindale, Mass.  …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – 
[Saut Bostonas (Mas.)] : [Lietuvių Rymo katalikų 
pašalpinė d-ja Saldžiausios Širdies Viešpaties Jė-
zaus], [1934]. – [1] p. ; 23 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
4106

Metinis piknikas ir šokiai. „Rengia Eliz. lie-
tuvių laisvės svetainės bendrovė, Inc. bendrai su 
liberty boys kliubu. Įvyks nedėlioj, birželio (June) 
28-tą, 1931 […] Kenilworth, N.J. …“ : [skel-
bimas] / komitetas. – [Kenilvertas (N. Džer.)] : 
[s.n.], [1931]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C17.
394.4(73)(=172)(049.1)

4107
„Metropolitain“ kino teatre 1937 m. kovo 

14 d. baritono J. Jurenev’o koncerto programa. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1937] ([Kaunas] : M. Adomavi-
čiaus sp.). – [1] p. ; 28 cm.

C480.
782.1

 78:061.7(474.5)

4108
Mezgėja. „priimu megsti visokius mezginius: 

vyrams, moterims ir vaikams …“ : [skelbimas] / 
V. Zalagienė. – [Biržai] : [s.n.], [1936] ([Biržai] : 
Biržų sp.). – [1] p. ; 16 cm.

C279.
646(474.5)(049.1)

4109
Mezgimo, verpimo ir audimo fabrikas „Co-

lumbus“ : [reklama]. – [Kybartai, Vilkaviškio a.] : 
[s.n.], [1926]. – [1] p. : vinj. ; 8 x 14 cm.

C3.
677(474.5)(085.8)

4110
Mielas broli! „pasiilgęs Tavęs, Tau skubu pa-

rašyti šį laišką …“ : [laiško blankas su tekstu] / 
Tavo brolis …. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[4] p. : iliustr. ; 21 cm.

prieš antr.: Gražus ir mylimas paukšteli! Rūtų 
darželyj nečiulbėk, pas mano mylimą brolelį Su 
šiuo laiškeliu nulėk!.

C1.
821.172-2

4111
Mielas „pavasario“ jaunime! Broliai, sesers 

Kristuje! „pasiridė, pasirodė mūsų Išganytojas“ 
giedame per Kalėdas …“ : [apie katalikų tikėjimo 
skleidimą] / „pavasario“ C.V.. – Kaunas : [lietuvių 
katalikų jaunimo f-ja „pavasaris“], 1930. – [2] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – C.V.: Centro valdyba.
C2.

329.78(474.5)
4112

Mielas savanori! „Dabar neramūs laikai …“ : 
[raginimas stoti į Šaulių sąjungą ir prenumeruo-
ti laikraštį „Trimitas“]. – Kaunas : [Lietuvos ka-
riuomenės kūrėjų savanorių s-ga], 1937, saus. 7. – 
[1] p. ; 32 cm.

C2.
356.161:061(474.5)

 070.33(474.5)
4113

Mielas žemaičių „pavasario“ jaunime! „Su 
ilgesiu laukėme savo federacijos jubilėjaus iškil-
mių …“ : visoms Žemaitijos „pavasario“ vyrų ir 
mergaičių sąjungų kuopoms : [Žemaitijos pava-
sarininkų konferencijos 1938 m. lapkričio 5–6 d. 
programa]. – [Telšiai] : [lietuvių katalikų jaunimo 
f-jos „pavasario“ Telšių regionas], [1938] (Tel-
šiuose : Vysk[upijos] sp.). – [3] p. ; 27 cm.

C279.
329.78:061.7(474.5)
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4114
Mielasis pone, „atleiskite, jeigu šiuo laišku mes 

truputį sutrukdysime ir nukreipsime dėmesį nuo 
Tamstos atsakingų pareigų …“ : [raginama prenu-
meruoti laikraščius „Verslą“ ir „Amatininką“] / … 
„Verslo“ ir „Amatininko“ administracija. – [Kau-
nas] : [„Verslo“ ir „Amatininko“ red.], [1937]. – 
[1] p. ; 28 cm.

C17; C279.
070.33(474.5)

4115
„Mieli broliai ir sesutės paklausykite nors bis-

kuti, kad yra rengiamas milžiniškas balius Eliz. 
šv. Onos moterų draugijos su įvairiais pamargi-
nimais kuris atsibus nedėlioj rugsėjo-Septem-
ber 22, 1929 parapijos auditorijoj […] Elizabeth, 
N.J. …“ : [skelbimas] / … komisija. – [Elizabe-
tas (N. Džer.)] : [Šv. Onos moterų d-ja], [1929]. – 
[1] p. : vinj. ; 23 cm.

C17.
27-78-055.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
4116

Mieli „J.L“ vadai. „Jau 18 metų kai mūsų Tė-
vynė laisva …“ : [raginimas remti Lietuvos pramo-
nę] / … Liet. chem. fabr. „Neringa“ vadovybė. – 
[Kaunas] : [chemijos f-kas „Neringa“], [1936] 
([Kaunas] : V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Lietuvių cheminis fabrikas „Ne-
ringa“ ….

C279.
658.62(474.5)(085.8)

4117
Įrašas išimtas.

4118
Mielosios sesės platintojos. „Neseniai mes 

trium favome minėdamos 30 metų savo organizuo-
to veikimo …“ : [Lietuvių katalikių moterų d-jos 
laikraščio „Moteris“ reklama]. – Kaunas : [„Mo-
ters“ red.], 1930, bal. 6. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: L.K. moterų draugijos Centro val-
dyba „Moters“ red. ir adm. ... – Išsp. daugin. prie-
taisu.

C2.
396(474.5)

 070.33(474.5)
4119

Miesčionys : 3 veiksmų komekija [i.e. kome-
dija] (sekant G. Zapolskienės „ponios Dulskie-
nės dorovę“) : programa. – [S.l.] : [s.n.], [1931] 
(Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. : vinj. ; 27 cm. – 
(Žvaigždikis).

C1; C2.
792.2(474.5)

4120
„Miesto salėje (parodų plecius) sekmadie-

nį, 13 d. spalio š. m. rengia koncertą p-lė Adelė 
Nezabitauskaitė (dainininkė) …“ : [skelbimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1918] ([Kaunas] : Druckerei der 
„Kownoer Zeitung“). – [1] p. ; 32 x 48 cm.

Gretut. tekstas liet., vok..
C101.

784(474.5)(049.1)
4121

… miesto tarybos nariams rinkti balsuojamo-
ji kortelė : [kandidato Antano Juozaičio duome-
nys]. – [S.l.] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 11 cm.

prieš antr.: pavyzdys.
C2.

352(474.5)
 324(474.5)
4122

Miesto teatre antradienį gegužės mėn. 10 d. 
1921 m. Lietuvių meno kūrėjų draugijos rengia-
mas 10 metų mirties sukaktuvems pamineti M.K. 
Čiurlionies muzikalinis vakaras : [skelbimas] / 
L.M.K. dr. valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos meno 
kūrėjų d-ja], [1921] (Kaunas : Bako ir Mankienės 
sp.). – [1] p. ; 63 cm.

C4.
78.071.1(474.5)(092)(049.1)

4123
„Miesto teatre sekmadienį 1920 m. rugpiū-

čio 1 d. L.K. moksleivių ateitininkų organizaci-
ja rengia didelį koncertą. Dalyvauja žymiausios 
pajėgos: kompozitoris [!] S. Šimkus …“ : [skel-
bimas] / rengimo komisija. – [Kaunas] : [Lietu-
vių katalikų moksleivių ateitininkų org.], [1920] 
(Kaune : Š. Neumano sp.). – [1] p. : vinj. ; 89 cm.

C17.
329.78:785(474.5)(049.1)

4124
„Miesto teatre sekmadienį 1920 m. rugpiūčio 

1 d. L.K. moksleivių ateitininkų organizacija ren-
gia didelį koncertą. Dalyvauja žymiausios pajė-
gos: sol. p. Vaičkienė …“ : [skelbimas] / rengimo 
komisija. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų mokslei-
vių ateitininkų org.], [1920] (Kaune : Š. Neumano 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 89 cm.

C17.
329.78:785(474.5)(049.1)

4125
„Miesto teatre š. m. gegužės m. 2 d. „Šarūnas“ 

Vinco Krėvės-Mickevičiaus 10 paveikslų senų lai-
kų daina, pastatymas A. Olekos-Žilinskio …“ : 
[skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1930–1939] (Klaipė-
da : spaudė „Lituania“). – [1] p. ; 64 cm.
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prieš tekstą: Kauno drama Klaipėdoje.
C2.

792.2(474.5)(049.1)
4126

Miesto teatre, 1921 m. kovo 20 d. sekmadie-
nį Lietuvių operos orkiestro simfonijos 2 koncer-
tas Juozo Tallat-Kelpšos vedamas : [skelbimas] / 
L.O.T. administracija. – [Kaunas] : [Lietuvių meno 
kūrėjų d-jos Operos dramos vaidykla], [1921] 
(Kaunas : Bako ir Mankienes sp.). – [1] p. : vinj. ; 
63 cm. – (Lietuvių meno kūrėjų draugija. Operos 
dramos vaidykla).

L.O.T.: Lietuvos operos taryba.
C4.

785.11
 78:061.7(474.5)(049.1)
4127

Miestų ir miestelių plecininkai, trobelninkai 
ir naujakuriai! : [rinkimuose į III Lietuvos Seimą 
raginama balsuoti už Darbo federacijos sąrašo 
Nr. 2 kandidatus] / Lietuvos miestų ir miestelių 
smulkiųjų savininkų, trobelninkų bei naujakurių 
sąjunga. – [Kaunas] : [Lietuvos miestų ir mieste-
lių smulkiųjų savininkų, trobelninkų bei naujaku-
rių s-ga], [1926] (Kaunas : „Varpo“ sp.). – [1] p. ; 
31 cm.

C2.
324(474.5)

 342.52(474.5)
4128

Miestų ir miestelių plecininkai, trobelninkai ir 
naujakuriai! : [rinkimuose į III Lietuvos Seimą ra-
ginama balsuoti už Darbo federacijos sąrašo Nr. 4 
kandidatus] / Lietuvos miestų ir miestelių smulkių-
jų savininkų, trobelninkų bei naujakurių sąjunga. – 
[Kaunas] : [Lietuvos miestų ir miestelių smulkiųjų 
savininkų, trobelninkų bei naujakurių s-ga], [1926] 
(Kaunas : „Varpo“ sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C2.
324(474.5)

 342.52(474.5)
4129

Mignon : Abm. Thomas 3 veiks. 4 pav. ope-
ra, žodžiai J. Barbier, vertė M. Vaitkus, režisieris 
N. Viekovas : [programa]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
Valstybės opera], [1929] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [3] p. ; 23 cm. – (Lietuvos 
Valstybės opera).

C2.
792.54(474.5)

 782.1(44)
4130

„Mykolas ir Elzbieta Gustaičiai praneša, kad 
mūsų dukters Gražinos-Elzbietos ir dr. Domo Kri-

vicko jungtuvės įvyks š. m. kovo m. 3 d. 17 val. 
Vilkaviškio parapijos bažnyčioje …“ : [praneši-
mas apie vestuves]. – [S.l.] : [s.n.], [1934–1940]. – 
[2] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
793.2(474.5)

4131
Mylėkite ir globokite paukščius! „Neperse-

kiokite, negaudykite ir nelaikykite jų narve …“ – 
Kaunas : išleido Lietuvos gyvulių globotojų drau-
gija, 1936 (Marijampolėje : „Dirvos“ b-vės sp.). – 
[1] p. : iliustr. ; 38 cm.

C17.
502.3(474.5)

4132
Mylimas jubilijate. „Švenčiant Tamstos  30-ties 

metų vaisingo muzikos darbo sukaktį, „Dainos“ 
draugija didžiuojasi turėdama Tamstą savo Garbės 
Nariu …“ : [sveikinimas Stasiui Šimkui]. – Kau-
nas : [„Dainos“ d-ja], 1935. – [2] p. ; 33 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Didžiai gerbiamam jubilijatui „Dai-
nos“ draugijos Garbės Nariui, kompozitoriui Stasiui 
Šimkui. Kaunas, 1935-V-4 d..

C1; C102.
78.071.1(474.5)(092)(089.7)

4133
Mylimas mūsų senesniosios kartos dėl lietu-

vybės darbuotojau! : [sveikinimas Mykolui Šlepa-
vičiui jubiliejaus proga]. – Kaunas : [s.n.], 1933 
([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [3] p. : vinj. ; 34 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: Gerb. Mikalojui Šlepavičiui, Lietu-
vos atgimimo draugijos nariui, visuomenės veikė-
jui ir labdariui, Kaune.

C102.
008(474.5)(092)(089.7)

4134
Mylimi geradariai. „pasitikėdamos jūsų gai-

lestingumu prisiunčiam lioterijai knygelę ir tuomi 
nuoširdžiai prašome ją išparduoti arba sau nusi-
pirkti …“ : [prašoma prisidėti prie loterijos bilietų 
platinimo, kurios pelnas bus skiriamas vienuoly-
no priestatams statyti]. – [pitsbergas (pen.)] : [Šv. 
pranciškaus vienuolyno seserys], 1936, lapkr. 2. – 
[2] p. : iliustr. ; 23 cm.

prieš antr.: Šv. pranciškaus vienuolyno padi-
dinimui fondas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C126.
364.4(73)(=172)

4135
„Mylimiausia kauniečių artistė, didžiausia 

ek rano žvaigždė, prancūzų pasididžiavimas Da-
nielle Darrieux (žinomoji iš filmų „Marija Večera“, 
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„Katia“, „Apvylimas“) netrukus vėl visus žavės 
kino-teatre „forum“ naujausioje muzikos filmoje 
„Grįžimas švintant“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1939] (Kaune : S. Nei mano 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 35 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „forum“.
C102.

791.43-2(44)
4136

„Mylimiausias Jėzau, kuris iš meilės man ant 
kryžiaus kentėjai mirimo kančias …“ : [malda]. – 
Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [1931–1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Atlikta!.

C993.
272-534.3

4137
„Mylimiausias Jėzau, kuris iš meilės man ant 

kryžiaus kentėjai mirimo kančias …“ : [malda]. – 
Kaunas : išleido b-vė „Malda“, [1931–1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta  pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Tėve, į tavo rankas aš 
atiduodu savo dvasią!.

C17; C993.
272-534.3

4138
Mylimieji pavasarininkai! „prabėgus links-

mai ir triukšmingai bei gana rimtai mūsų s-gos 
dvimetinei konferencijai mes, mylimieji pavasa-
rininkai, privalome vėl imtis darbo …“ : [veiklos 
gairės] / L.K.J. „pavasario“ s-gos Marijampolės 
rajono valdyba. – [Marijampolė] : [lietuvių kata-
likų jaunimo s-gos „pavasaris“ Marijampolės r.], 
[1929]. – [1] p. ; 32 cm.

C279.
329.78(474.5)

4139
Milžiniškas gegužinis išvažiavimas. „Ren-

giamas Eliz. Šv. Jurgio dr-jos įvyks nedėlioje ge-
gužio-May 26-tą, 1929 Miller’s Grove […] Ke-
nilworth, N.J. …“ : [skelbimas] / … komitetas. – 
[Kenilvertas (N. Džer.)] : [s.n.], [1929]. – [1] p. ; 
22 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
4140

Milžiniškas maskaradinis ir civilnas balius. 
„Rengia Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero dr-jos. Įvyks 
Naujų Metų vak. (nedėlioj, sausio-Jan. 1-mą d. 
1933) Liet. laisvės bendrovės salėje […] Eliza-
beth, N.J. …“ : [skelbimas] / rengimo komisija. – 

[Elizabetas (N. Džer.)] : [Šv. Jurgio d-ja] : [Šv. 
Kazimiero d-ja], 1[932]. – [1] p. : iliustr. ; 23 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
4141

Milžiniškas maskaradinis ir civilnas balius. 
„Ren gia Šv. Jurgio ir Šv. Kazimiero dr-jos. Įvyks 
Naujų Metų vak. sausio (Jan.) 1-mą d. 1932 Lie-
tuvių laisvės b-vės svetainėje […] Elizabeth, 
N.J. …“ : [skelbimas] / … komitetas. – [Elizabe-
tas (N. Džer.)] : [Šv. Jurgio d-ja] : [Šv. Kazimiero 
d-ja], [1931]. – [1] p. :  iliustr. ; 23 cm.

C17.
27-78(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
4142

Milžiniškas metinis piknikas! „Rengia lietu-
vių Šv. Jurgio bažnyčia nedėlioje birželio-June 9, 
1935 Lietuvių parke […] Haverhill, Mass. …“ : 
[skelbimas]. – [Heiverhilis (Mas.)] : [s.n.], 
[1935]. – [1] p. ; 17 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

394.4(73)(=172)(049.1)
4143

Milžiniškas piknikas. „Rengia Šv. Kazimiero 
parapijos jaunos merginos Nashua, N.H. nedėlio-
je liepos-July 29, 1934 prie Greeley parko …“ : 
[skelbimas] / … rengėjos. – [Našva (N. Hempš.)] : 
[s.n.], [1934]. – [1] p. : iliustr. ; 22 cm.

C17.
27-78-053.2(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
4144

Milžiniškas piknikas, kurį Lietuvių teatro bend-
rovė trauks į judamus paveikslus. Rengia Lietuvos 
Vyčių Chicagos apskritys dešimts metų gyvavimo 
sukaktuvėms paminėti ned., birželio 18 d., 1922 Na-
tional darže, Riverside, Ill. : [programa]. – [Čikaga 
(Il.)] : [Lietuvos Vyčių Čikagos a.], [1921] ([Čikaga 
(Il.)] : Lietuvos Vyčių sp.). – [4] p. :  iliustr. ; 23 cm.

C1.
27-78(73)(=172)

 329.78(73)(=172)
 394.4(73)(=172)
4145

Milžiniški koncertai! „Kuriuos išpildys žy-
mųs musų artistai: garsus dainininkas A. Sodeika, 
kompozitorius S. Šimkus ir kiti atsižymėję N.A. 
solistai gegužio 22 d., 1920 m. Municipal Buil-
ding salėje …“ : [skelbimas]. – [Saut Bostonas 
(Mas.)] : [s.n.], [1920]. – [1] p. : portr. ; 56 cm.

C17.
785(73)(=172)(049.1)
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4146
Milžiniškos prakalbos. „Rengia Lietuvos Vy-

čių 35 kuopa. Kalbės gerbiamas p. Al. M. Račkus 
West pullman’e, Ill. Šv. petro ir povilo bažnyti-
neje svet. nedėlioje vasario-feb. 24, 1918 …“ : 
[skelbimas] / … rengėjai. – [Čikaga (Il.)] : [Lietu-
vos Vyčių 35 kuopa], [1918] (Chicago, Ill. : print: 
Draugas publishing Co.). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

4147
„Milžiniškos prakalbos rengemos [!] federa-

cijos 44 ski-os Rockford, Ill. Atsibus nedeloj, ko-
vos-March 13, 1921 svetainėje Mendelssohn […] 
Rockford, Ill. …“ : [skelbimas] / rengimo komite-
tas. – [Rokfordas (Il.)] : [s.n.], [1921] (Rockford, 
Ill. : pukelio spauda). – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

4148
Minėkim paryžiaus komunos atmintį! Ruoš-

kitės prie pirmosios Gegužės! Draugai ir draugės! 
„Artinasi kovo 18 d. – paryžiaus komunos minėji-
mo diena …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos komunis-
tų partijos Centro komitetas. – Kaunas : [Lietuvos 
komunistų partijos Centro k-tas], 1930, kovo 1 
(Kaunas : LKp sp. „Spartakas“). – [2] p. ; 19 cm. – 
(Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija).

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!. – Ti-
ražas 5000 egz..

C2.
940.2(44)

 327.321(474.5)
4149

Minėkim Spalio revoliucija! „Draugai! darbi-
ninkai ir darbo žmonės! Septinta lapkričio sukan-
ka 18 metu kaip Rusijos proletariatas sąjungoj su 
biedniokais valstiečiais nuvertė buržuazijos vieš-
patavimą …“ : [Spalio perversmo Rusijoje meti-
nių proga] / Lietuvos komunistu partija. Klaipėdos 
krašto komitetas. – [Klaipėda] : [Lietuvos komu-
nistų partijos Klaipėdos krašto k-tas], [1936]. – 
[1] p. ; 41 cm. – (Lietuvos komunistu partija (Ko-
minterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių 
proletarai vienikitės. – Tiražas 1000 egz..

C1; C17; C126; C156.
323.215(470)

 329.18
4150

„Ministeris pirmininkas ir ponia Bistrienė 
turi garbės kviesti poną … atsilankyti š. m. gruo-
džio mėn. 31 d. 23 valandą Lietuvių kliubo salėje 

Naujus 1926 metus sutikti …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1925]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4151

„Ministeris pirmininkas ir ponia Bistrienė tu-
ri garbės prašyti poną … atsilankyti š. m. gegužės 
mėn. 15 d. 23 val. į pokilį [!] …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4152

„Ministeris pirmininkas ir ponia petrulienė 
turi garbės kviesti poną … atsilankyti š. m. vasa-
rio mėn. 16 d. 22½ val. į rautą Lietuvos nepriklau-
somybės septynerių metų sukaktuvėms paminė-
ti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1925]. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4153

„Ministeris pirmininkas ir ponia Šleževičie-
nė turi garbės kviesti … arbatos š. m. … mėn. … 
d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4154

„Ministeris pirmininkas ir ponia Tubelienė 
turi garbės kviesti … atsilankyti į pokylį rengia-
mą Karininkų ramovėje š. m. vasario 16 d. 22 val. 
Lietuvos nepriklausomybės proga …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1930–1938]. – [1] p. ; 
10 x 16 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4155

„Ministeris pirmininkas, ir ponia Tubelie-
nė turi garbės kviesti … dalyvauti š. m. gruodžio 
mėn. 31 d. 23 val. Lietuvos klubo salėse Naujų 
Metų sutikime …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1929–1937]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4156

„Ministeris pirmininkas ir ponia Tūbelie-
nė tu ri garbės kviesti … m. … d. … 17 v. …“ : 



386

[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 x 14 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4157

„Ministeris pirmininkas ir ponia Tumėnienė 
turi garbės kviesti poną … atsilankyti š. m. gruo-
džio mėn. 31 d. Lietuvių kliube Naujus 1925 me-
tus sutikti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4158

„Ministeris pirmininkas ir Užsienio reikalų 
ministeris su žmona šiuo turi garbės kviesti Tams-
tą maloniai atsilankyti į Lietuvių kliubą Naujus 
1923 metus sutikti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1922]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4159

„Ministeris pirmininkas ir Užsienio reikalų 
ministeris šiuo turi garbės kviesti poną … atsilanky-
ti į Seimo atidarymo posėdį, kuris įvyks š. m. lapkri-
čio mėn. 13 d. […] Seimo rūmuose“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C101.
342.533(474.5)

4160
„Ministeris pirmininkas su žmona kviečia po-

ną … atsilankyti į pokilį – Lietuvos nepriklausomy-
bės penkių metų sukaktuvėms paminėti š. m. vasa-
rio 16 d. …“ : [kvietimas]. – Kaunas : [s.n.], 1923, 
vas. 12. – [1] p. ; 16 x 17 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4161

„Ministeris pirmininkas turi garbę kviesti 
poną … atsilankyti į Lietuvos nepriklausomybės 
šventės progą ruošiamą iškilmingą koncertą …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1924–1938]. – 
[1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
323.215(474.5)

4162
„Ministeris pirmininkas turi garbės kviesti p. 

… į Respublikos prezidento priesaikos iškilmes. Iš-
kilmės įvyks š. m. gruodžio m. 11 d. …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1; C2.
342.511(474.5)

 394.481(474.5)

4163
„Ministeris pirmininkas turi garbės kvies-

ti poną … atsilankyti į Lietuvos nepriklausomy-
bės šventės proga ruošiamą iškilmingą spektaklį. 
Spektaklis įvyks Valstybės teatre š. m. vasario 
mėn. 16 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1930–1939]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
323.215(474.5)

 792.2(474.5)
4164

„Ministeris pirmininkas turi garbės kviesti 
poną … atsilankyti į Tautos šventės proga ruošiamą 
iškilmingą spektaklį …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1930–1939]. – [1] p. : vinj. ; 10 x 15 cm.

C2; C101.
323.215(474.5)

4165
„Ministeris pirmininkas Užsienio reikalų mi-

nisteris ir ponia Voldemarienė turi garbės kvies-
ti … atsilankyti į pokylį, rengiamą Karininkų „Ra-
movėje“, š. m. vasario mėn. 16 d. 22 val. Lietuvos 
nepriklausomybės atgijimo 10-ies metų sukak-
tuvėms paminėti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1928]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4166

„Ministeris pirmininkas Užsienio reikalų mi-
nisteris ir ponia Voldemarienė turi garbės kvies-
ti … atsilankyti š. m. rugpiūčio mėn. 15 d. 22 val. 
į pokylį, rengiamą Lietuvos tautiškos šventės pro-
ga …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1927–
1928]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4167

„Ministeris pirmininkas Užsienio reikalų mi-
nisteris ir ponia Voldemarienė turi garbės kviesti … 
praleisti su jais vakarą š. m. … mėn. … d. …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926–1928]. – 
[1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
4168

„Ministeris pirmininkas Užsienio reikalų mi-
nisteris ir ponia Voldemarienė turi garbės kviesti … 
š. m. … mėn. … d. … val. …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1926–1928]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
354(474.5)

394.1(474.5)
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4169
Ministerių kabinetui. „Atsiųsdamas su šiuo 

raštu sudarytą rangų ir tiekimų įstatymo projektą 
turiu garbės prašyti jį apsvarstyti …“. – Kaunas : 
[Susisiekimo m-ja], 1929, birž. 14. – [3] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Susisiekimo 
ministerija …. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
342.5(474.5)

4170
„Ministrų Tarybos pirmininkas kviečia … 

dalyvauti naujai išrinkto Valstybės prezidento iš-
kilmingoje priesaikoje, kuri bus duodama Seimo 
rūmuose 1938 m. gruodžio mėn. 12 d. …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 12 x 
18 cm.

C1; C2.
342.511.2(474.5)

4171
Mirties atostogos : Casella-ferris 3-jų veiks-

mų drama, iš anglų kalbos išvertė Unė Babickaitė, 
pastatymas ir režisūra Unės Babickaitės : progra-
ma. – [Kaunas] : [Šaulių s-gos teatras], [1936–
1939] (Kaune : sp. „Lanas“). – [2] p. : vinj. ; 
24 cm. – (Šaulių sąjungos teatras).

Antraštė pateikta pagal p. [2]. – p. [1] užrašas: 
Šaulių sąjungos teatras.

C1.
792.2(474.5)

4172
Mirties liudijimas. „Šis liudijimas surašomas 

policijos …“. – [S.l.] : [s.n.], [1930–1939] ([Kau-
nas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – [2] p. ; 34 cm.

Spaud. taip pat: Ištraukos iš „Laidojimo ir mir-
ties priežasčių registracijos taisyklių“ (Vyriausybės 
žinios“ 277 Nr.), p. [2].

C2.
392(474.5)

4173
Misijos priemimo iškilmės programas. „N edė-

lioje, vasario 15 d. 1920 […] Chicago, Ill. …“. – 
[Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1920]. – [4] p. : vinj. ; 22 cm.

C17.
78:061.7(73)(=172)

4174
Misijos Šv. Liudviko bažnyčioje Maizevil-

le, pa. sausio 6–13, 1935 : mano pasižadėjimai. – 
[Meizevilis (pen.)] : [s.n.], [1935]. – [2] p. :  iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Consummatum 
Est.

C993.
272-584(73)(=172)

4175
Misijų atminimas laikytų kun. Jono Navicko 

Tėvų marijonų vienuolijos kovo 5–11, 1928 m. 

Šv. petro bažnyčioj, Kenosha, Wis.. – [Kenoša, 
Vis.] : [s.n.], [1928]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

C993.
272-584(73)(=172)

4176
Misijų atminimas laikytų tėvo marijono kun. 

p. Andziulio lietuviams katalikams Šv. Kazimiero 
bažnyčioje Westfield, Mass. gegužio 5–11, 1924. – 
[Vestfildas (Mas.)] : [s.n.], [1924]. – [2] p. :  iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš tekstą: „Viešpatie, aš myliu Tavo namų gra-
žumą ir Tavo garbės gyvenamąją vietą.“ (ps. XXV, 
8). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Behold 
the heart which hath loved men so much.

C993.
272-584(73)(=172)

4177
Misijų atminimas laikytų tėvų marijonų kun. 

p. Andžiulio ir kun. dr. Ig. Česaičio Šv. pranciš-
kaus bažnyčioje Lawrence, Mass. balandžio 27 – 
gegužės 4, 1924. – [Lorensas (Mas.)] : [s.n.], 
[1924]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Behold the 
heart which hath loved men so much.

C993.
272-584(73)(=172)

4178
Misijų atminimas laikytų tėvų marijonų kun. 

p. Andžiulio ir kun. dr. Ig. Česaičio Šv. pranciš-
kaus bažnyčioje Lawrence, Mass. balandžio 27 – 
gegužės 4, 1924. – [Lorensas (Mas.)] : [s.n.], 
[1924]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: The Good 
Shepherd.

C993.
272-584(73)(=172)

4179
Misijų atminimas laikytų tėvų marijonų kun. 

p. Andžiulio ir kun. dr. Ig. Česaičio Šv. pranciš-
kaus bažnyčioje Lawrence, Mass. balandžio 27 – 
gegužės 4, 1924. – [Lorensas, (Mas.)] : [s.n.], 
[1924]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Sweet Heart 
of Mary.

C993.
272-584(73)(=172)

4180
Misijų atminimas lietuviams katalikams Šven-

to Roko parapijoje Montello, Mass. duotų tėvų 
marijonų sausio 28 iki vas. 3, 1924. – [Montelas 
(Mas.)] : [s.n.], [1924]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Consummatum 
est!.

C993.
272-584(73)(=172)

4181
Misijų atminimas Šv. Trejybės bažnyčioje lai-

kytų Hartford, Conn. bal. 21–27, 1920. – [Hartfor-
das (Kon.)] : [s.n.], [1920]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Consummatum 
est!.

C993.
272-584(73)(=172)

4182
Misijų atminimas Šv. Trejybės bažnyčioje 

Ne wark, N.J. duotų tėvo Alphonso Marios C.p. 
nuo 1 d. birž. iki 10. birž. 1924 m.. – [Niujorkas] : 
[s.n.], [1924] (printed in Germany). – [2] p. : 
spalv.  iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: The just shall 
flourish like the palm-tree: He shall grow up like a 
cedar of Libanus. ps. 91.

C993.
272-584(73)(=172)

4183
Misijų atminimas tėvų marijonų kun. pijaus 

Andziulio, ir kun. Andriejaus Cikotos Šv. Kazi-
miero bažnyčioje Worcester Mass. bal. 23 – geg. 5, 
1922. – [Vusteris (Mas.)] : [s.n.], [1922]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm..

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Consummatum 
est!.

C993.
272-584(73)(=172)

4184
Misijų atminimas tėvų marijonų Šv. Trejy-

bės bažnyčioj, Newark, N.J. gegužės 31 – birželio 
6, 1922. – [Niujorkas] : [s.n.], [1922] (printed in 
Germany). – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: My loving 
Jesus ….

C993.
272-584(73)(=172)

4185
Misijų atminimui gerb. prel. kun. Juliaus Ma-

cie jausko Nekalto prasidėjimo bažnyčioj Cam-
bridge, Mass. vasario 18, – kovo 3, 1940 / kun. 
p. Juškaitis, klebonas. – [Kembridžas (Mas.)] : 
[s.n.], [1940] (Made in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-584(73)(=172)

4186
Misijų atmintis Šv. Roko bažnyčioje Mon-

tello, Mass. duotų tėvo marijonų kun. Juozapo 
Vaitkevičiaus ir kun. Mykolo Urbonavičiaus gruo-
džio 20 iki 26, 1926. – [Montelas (Mas.)] : [s.n.], 
[1926]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Our Lady of 
perpetual Help.

C993.
272-584(73)(=172)

4187
Misijų atmintis Šv. Roko bažnyčioje Monte-

llo, Mass. duotų tėvo marijonų kun. Juozapo Vait-
kevičiaus ir kun. Mykolo Urbonavičiaus gruo-
džio 20 iki 26, 1926. – [Montelas (Mas.)] : [s.n.], 
[1926]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: The Good 
Shepherd.

C993.
272-584(73)(=172)

4188
„Miss Naujienų“ rinkimo baliaus programas 

vasario 21 d. 1934 Lietuvių auditorijoj …“. – [Či-
kaga (Il.)] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 34 cm.

C17.
394(73)(=172)

4189
Miškų revizoriams, urėdams ir miškų komi-

sijoms. „Nuo 1926 metų sausio mėnesio 1 dienos 
ne tik kariškiams – naujakuriams, bet ir visiems ki-
tiems naujakuriams gavusiems žemės […] miško 
medžiaga išduodama tiktai žemės tvarkytojų reika-
lavimais miškų urėdų vardu …“ : aplinkraštis Nr. 
36. – Kaunas : [Žemės ūkio m-jos Miškų dep. Bu-
halterijos dalis], 1925, gruod. 23. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Žemės ūkio ministerija Miškų de-
partamentas Buhalterijos dalis. Nuorašas. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C279.
354.83(474.5)(05)

 630.7(474.5)
4190

Miškų urėdams, girininkams ir apskričių že-
mės tvarkytojams : aplinkraštis Nr. 167 : [dėl miš-
ko medžiagos pardavimo naujakuriams]. – Kau-
nas : [Žemės ūkio m-jos Miškų dep. Buhalterijos 
dalis], 1930, spal. 27. – [2] lap. ; 33 cm.
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prieš antr.: Žemės ūkio min-ja Miškų depar-
tamentas Buhalterijos dalis. Nuorašas. – Išsp. dau-
gin. prietaisu. – Spaud. taip pat: priedas: pažymė-
jimo ir atkarpos forma, lap. [2].

C279.
354.83(474.5)(05)

 630.7(474.5)
4191

Mitingas del imigracijos varžymo. „Lietuviai, 
pagelbėkit praskint kelią jusų giminėms atvažiuot 
Amerikon […] Tuo tikslu Chicagos lietuvių imi-
gracijos komitetas kviečia lietuvių masinį mitinga 
pėtnyčioj, balandžio 30 d., 1926 Lietuvių auditori-
joj …“ / … Chicagos lietuvių imigracijos komite-
tas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 31 cm.

C17.
325.2(73)(=172)

4192
Mobilizacija. „1. Respublikos prezidento 

įsakymu šiuo skelbiama mobilizacija …“ : [prane-
šimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 32 cm.

C3.
355.212.1(474.5)

4193
Mobilizacija priemonių „Trimitui“ siuntinėti. 

„Trimitas“ yra geriausias, gražiausias ir pigiausias 
nepartinis savaitinis laikraštis …“ : [periodinio 
leidinio reklama]. – [Kaunas] : [„Trimito“ red.], 
[1923] (Kaune : K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 64 cm.

C17.
070.33(474.5)

4194
Mobilizacijos skelbimas. „Respublikos pre-

zidento įsakymu skelbiama kariuomenės mobi-
lizacija …“ / karo komendantas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1928–1940] ([Kaunas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – 
[1] p. : herb. ; 34 cm.

C17.
355.212.1(474.5)

4195
Moderniškas butas : nemokamas „Naujosios 

vaidilutės“ priedas. – [Kaunas] : [„Naujosios vaidi-
lutės“ red.], [1933, lapkr.]. – [4] p. : iliustr. ; 24 cm.

C17.
070(0.08)(474.5)

4196
„Jose Mojica ir Rozita Moreno vėl vaidina ir 

žavi žiūrovus, pilna muzikos ir dainų filmoje „Ka-
pitonas Denisovas“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1935] (Kaunas : A. Bako sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 25 cm.

C102.
791.43-2

4197
„Mokykitės tarptautinės esperanto kalbos – 

lengviausios pasaulyje! …“ : [raginama mokytis 
esperanto kalbos]. – [Kaunas] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. ; 9 x 14 cm.

Dalis teksto esp. k..
C1.

811.922
4198

Mokykla. Maspetho lietuvių liaudies moky-
kla atsidaro vakarinė lietuvių skaitymo, rašymo ir 
muzikos mokykla nuo spalių 20 ir 22, 1926 Natio-
nal svetainėje […] Maspeth, L.I., N.Y. : [skelbi-
mas] / Tamstų mokytojas Aug. J. Dymta. – [Mas-
petas (Niuj.)] : [Maspeto lietuvių liaudies m-kla], 
[1926]. – [1] p. ; 24 cm.

C17.
37.018.42(73)(=172)(049.1)

4199
„Mokyklos ir visuomenės“ administracijai. 

„prašau siuntinėti man „Mokyklos ir visuomenės“ 
žurnalą iki 193… metų … mėn. … d. šiuo adre-
su …“ : [atvirlaiškis]. – [Kaunas] : [„Mokyklos ir 
visuomenės“ red.], [1933]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

p. [2] užrašas: „Kad dėl prenumeratos mokes-
čio nesumokėjimo nebūtų sutrukdytas „Mokyklos 
ir visuomenės“ siuntinėjimas, administracija prašo 
tamstą užpildyti šią atvirutę ir mums pasiųsti …“.

C3.
050(474.5)

4200
Mokytojau! „Spalių 9 dieną sueina 17 metų, 

kai klasta, smurtu ir ginklu atplėšta nuo Lietuvos 
jos sostinė …“ : [mokytojų ir mokinių prašoma 
paremti aukomis Viniui vaduoti s-gą]. – [Kau-
nas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], 1937, rugs. 23. – 
[1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Vilniaus vadavimo sąjungos Cent-
ro komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 364.4(474.5)
4201

„Mokytojų draugijos salėje […] šeštadieny 
balandžio 27 (14) dieną 1918 m. rengiamas vidur. 
mokyk. moksleivių naudai koncertas …“ : [skel-
bimas-programa] / atsakomasai rengėjas – Moks-
leivių tarybos komisija. – [Maskva] : [Moksleivių 
tarybos komis.], [1918]. – [1] p. : vinj. ; 48 cm.

Dalis teksto rus..
C480.

78:061.7(470)(049.1)
 364.4(470)(049.1)



390

4202
Mokytojų, knygynų, moksleivių ir kaimo 

švie tėjų žiniai!!! „Kultūros-švietimo draugijos 
[…] siūlo čia surašytas knygas geromis sąlygo-
mis …“ : [knygų reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1927] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [2] p. ; 26 cm.

C2.
655.5(474.5)(085.8)

4203
„Mokytojų seminarijos salėj 1924 m. spalių 

22 dieną trečiadienį įvyks žydų poeto Černichaus-
ko vakaras …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1924] (panevėžyje : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. ; 94 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C17.

821.411.16(474.5)(092)(049.1)
4204

„Mokytojų seminarijos salėje 1931 m. lap-
kričio mėn. 15 d. premjera „Lėlės“ K. Lukoševič, 
3 v. pasaka-komedija vaikams su baletu, daino-
mis …“ : [skelbimas] / Vaikų teatro dr. valdyba. – 
[panevėžys] : [Vaikų teatras], [1931] (panevėžy-
je : „Bangos“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 64 cm. – (Vaikų 
teatras).

C101.
792.2(474.5)(049.1)

4205
Mokslas gyvenimo pamatas. „Daugeliui trokš-

tančių mokytis, trūksta tinkamų mokymosi sąly-
gų …“ : [skelbimas apie Šančiuose organizuojamus 
kursus]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : M. Jol-
ko sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
374(474.5)(049.1)

4206
„Mokslas panevėžio žydų vidurinėj moky-

kloj prasideda š. m. rugpiūčio mėn. 21 d. …“ : 
[skelbimas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1925–1934] 
(panevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
4207

Moksleiviai! „Mums skauda širdis kuomet 
sako, esą mes nepilnamečiai ir todel nieko bendrai 
susiėję svarstyti negalime …“ : [apie įvairių ide-
ologinių krypčių moksleivių nesutarimus] / Mari-
jampolės realės gimnazijos Moksleivių taryba. – 
[Marijampolė] : [s.n.], [1920]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

37.014(474.5)

4208
Moksleiviams ir visiems!!! „pigus ir patogus 

mokytojas ir vertėjas duodu pamokas ir atlieku ver-
timus …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1925–
1932] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
371.3(474.5)(049.1)

4209
Moksleivių malda. „Gerojo patarimo Moti-

na ir Išminties Soste, daugelis net menko supra-
timo moksleivių per Tavo maloningą užtarimą yra 
padarę nepaprastą pažangą moksluose ir šventu-
me …“. – [Čikaga (Il.)] : Augustinian fathers, 
[1939] (Made in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
4210

Moksleivių malda. „Gerojo patarimo Motina 
ir Išminties Soste, daugelis net menko supratimo 
moksleivių per Tavo maloningą užtarimą yra padarę 
nepaprastą pažangą moksluose ir šventume …“. – 
[Čikaga (Il.)] : Tevu augustinijonu leidinys, [1939] 
(Made in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Mater Boni Con-
silii ora pro nobis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
4211

Moksleivių vakarėlio programas. – [Vilnius] : 
[s.n.], 1924, birž. 15. – [1] p. : vinj. ; 18 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C101.

377.8(474.5)
4212

„Mokslo“ knygynas maloniai kviečia gerb. … 
aplankyti ukrainiečių dailininkų grafikos darbų 
parodą, kuri įvyks 13–20 d. kovo mėn. 1937 m. 
„Mokslo“ knygyne …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[„Mokslo“ knygynas], [1937]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
76(477)(064)

4213
„Mokslo“ knygynas sveikina Tamstą sulaukus 

Naujųjų 1934 metų“ : [sveikinimas]. – [Kaunas] : 
[„Mokslo“ knygynas], [1933]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C2.
793.2(474.5)(089.7)
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4214
Mokslo metų užbaigtuvių programa trečiadie-

nį, birželio dešimtą dieną 1936 m. / Šv. Kazimiero 
akademija, Chicago, Illinois. – [Čikaga (Il.)] : [Šv. 
Kazimiero akad.], [1936]. – [3] p. ; 18 cm.

C17.
371.8(73)(=172)

4215
Mokslo metų užbaigtuvių programas ketvirta-

dienį, birželio šeštą dieną 1935 m. / Šv. Kazimiero 
akademija, Chicago, Illinois. – [Čikaga (Il.)] : [Šv. 
Kazimiero akad.], [1935]. – [3] p. ; 18 cm.

C17.
371.8(73)(=172)

4216
Montello ir apielinkės lietuvių domei! „Ger-

biamieji! Dar pirmu kartu turėsime progą išgirsti 
prakalbą mūs gerbiamo ir nenuilstančio veikė-
jo del darbininkų švietimo dr. J.J. Kaškiaučiaus. 
prakalbos įvyks nedėlioje 3 d. spalio-Oct., 1926 
Liet. tautiško namo apatinėj svetainėj …“ : [skel-
bimas] / … rengėjai. – [Montelas (Mas.)] : [s.n.], 
[1926]. – [1] p. : portr. ; 22 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
4217

Montesoriško auklėjimo judėjimas. „Įvairių 
naujojo auklėjimo krypčių tarpe montesoriškas 
auklėjimo metodas yra užėmęs vieną svarbiausių 
vietų …“. – [S.l.] : [s.n.], [1933] (Kaune : koope-
ratinė „Raidės“ sp.). – [4] p. ; 25 cm.

C2.
37(474.5)

4218
Moravskis, Alfonsas
Visuomenės ūkio ir finansų laikraštis „Lietu-

vos ūkis“ : [reklama] / A. Moravskis. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1922]. – [2] p. ; 24 cm.

Spaud. taip pat: Miškų kirtimo plotų lentelė.
C13.

070.33(474.5)
4219

Moterys! „Iš išstatytų visoj Lietuvoj apie 100 
kandidatų į Seimo atstovus matome tik vieną mo-
terį – kandidatę Eugeniją Klupšienę …“ : [ragini-
mas balsuoti] / Šiaulių apskr. rinkikams į Seimą 
propagandai vesti moterų grupė. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1936] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
324(474.5)

 342.84(474.5)
4220

Moterys! „Š. m. birželio mėn. 9 ir 10 dienomis 
vyksta rinkimai į Seimą …“ : [raginama balsuoti už 

vienintelę kandidatę moterį Eugeniją Klupšienę] / 
Visų moterų organizacijų komitetas Tauragėje. – 
[Tauragė] : [Visų moterų organizacijų k-tas], [1936] 
(Tauragė : sp. „planeta“). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
324(474.5)

 342.84(474.5)
4221

Moterų šaulių tautodailės paroda 1939 m. 
birželio 21–26 d.. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – [1] p. : 
vinj. ; 9 x 15 cm.

C1.
745/749(474.5)(064)

4222
„Motina“. „Jau katalikiškoji skaitančioji Lie-

tuvos visuomenė, rodos, yra susipažinusi su „Žini-
jos“ b-vės išleistomis knygomis …“ : [reklama] / 
„Žinijos“ b-vė. – Kaunas : [„Žinijos“ b-vė], [1932] 
(Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 24 cm.

prieš antr.: „Žinijos“ b-vė.
C101.

655.4(474.5)
4223

„Motinos diena koncertas ir teatras surenge 
Sv. Kazim. parap. choras ir mokyklos vaikeliai […] 
gegužio 8, 1932, Šv. Kazimiero parap. …“ : [pro-
grama]. – [JAV] : [s.n.], [1932]. – [3] p. ; 16 cm.

C93.
78:061.7(73)(=172)

4224
Motinos ir vaiko muzėjus : [skelbimas]. – 

[Kaunas] : [Lietuvos motinoms ir vaikams globoti 
organizacijų s-ga], [1928–1940] ([Kaunas] : „Rai-
dė“). – [1] p. ; 10 x 15 cm.

prieš antr.: Lietuvos motinoms ir vaikams glo-
boti organizacijų sąjunga.

C101.
069(474.5)(049.1)

4225
„Motinos širdis“ drama 4se aktuose […] „Ne-

tikėtai“. Šiame veikale vaizduojama …“ : [progra-
ma] / … Lietuvių scenos myletojų ratelis. – [Rosa-
rija (Argentina)] : [Lietuvių scenos mylėtojų rate-
lis], [1926]. – [3] p. : iliustr. ; 28 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] teksto pra-
džią. – Išsp. daugin. prietaisu. – p. [1] paveikslėlis 
ir užrašas: programa „Lietuvių vakaras“ Lietuvių 
scėnos mylėtojų ratelio.

C126.
792.077(82)(=172)

4226
„Motinos širdis“ drama 4-se aktuose […] „Ne-

tikėtai“ komedija 3 veiksmų …“ : [programa] / … 
Lietuvių scėnos mylėtojų ratelis. – [Rosarija (Argen-
tina)] : [Lietuvių scenos mylėtojų ratelis], [1926]. – 
[3] p. : iliustr. ; 28 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2–3] teksto pra-
džią. – Išsp. daugin. prietaisu. – p. [1] paveikslėlis 
ir užrašas: 1926 29 d. gegužio m. scėnos mylėtojų 
ratelio rengemo vakaro programa.

C126.
792.077(82)(=172)

4227
Motociklistų ir automobilistų kursai : [skel-

bimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922–1933] (Šiau-
liai : sp. ir litogr. „Grafika“). – [1] p. ; 63 cm.

C2.
629.118(474.5)(049.1)

 629.113(474.5)(049.1)
4228

Motorų fabrikas. Radviliškis […]. „Naujau-
sios konstrukcijos motorai …“ : [reklama]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1929] (Kaune : sp. b „Grafika“). – 
[2] p. : iliustr. ; 30 cm.

C101.
621.4(474.5)(085.8)

4229
Mūsų balsas. „prieš penketą su viršum šimt-

mečių susitiko dvi tauti: lietuviai ir lenkai …“ : [lai-
kraščio „Mūsų balsas“ reklama] / redakcija. – Vil-
nius : redaktorius-leidėjas kun. J. Grondzkis, [1919] 
(Vilnius : J. Bajevskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 34 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C2; C3.

070.33(474.5)
4230

Mūsų darbininkų socialdemokratų sąrašas ei-
na Nr. 8. Visi darbininkai, tarnautojai, mažieji namų 
savininkai ir visi darbo žmonės balsuoja tik už soci-
aldemokratų sąrašą Nr. 8 : [rinkimų į Šiaulių miesto 
tarybą agitacija] / Lietuvos socialdemokratų partijos 
Šiaulių kuopos komitetas. – [Šiauliai] : [Lietuvos so-
cialdemokratų partijos Šiaulių kuopa], [1925] (Šiau-
liai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 36 cm.

prieš antr.: Lietuvos socialdemokratų parti-
ja. – Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!.

C2; C279.
352(474.5)

 324(474.5)
4231

„Mūsų detalinėj parduotuvėj Laisvės alėja 
45 Nr. mes nuo š. m. lapkričio mėn. 21 d. rengiame 
didelį sezoninį prieššventinį manufaktūros prekių 
išpardavimą …“ / akcinė bendrovė M. Chaimso-
nas ir B. Šlapoberskis. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaunas : S. Joselevičiaus sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C279.
658.8(474.5)(085.8)

4232
Mūsų draugai! „Savo laiku, kuomet mes turė-

jome Seimą, tai per jį turėjome ir gyvą ryšį su idėjos 

draugais …“ : [prašoma rasti naujų prenumerato-
rių] / „Lietuvos ūkininko“ redakcija ir administraci-
ja. – Kaunas : [„Lietuvos ūkininko“ red.], 192[1]. – 
[2] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Eina nuo 1905 m. Lietuvos ūkinin-
kas Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos lai-
kraštis. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
070.33(474.5)

4233
Mūsų draugams. „Lietuvos žinių“ reikalu. „Jau 

20-tus metus eina „Lietuvos žinios“ …“ : [raginama 
prenumeruoti laikraštį]. – Kaunas : [Lietuvos žinių“ 
red.], 1929, balandis. – [3] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Lietuvos žinios. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
070.33(474.5)

4234
Mūsų draugams. pažangiosios spaudos reika-

lu. Gerb. Tamsta. „Šiemet sueina 25 metai, kaip 
buvo leista lietuvių spauda Rusijos ribose …“ : 
[kviečiama paremti materialiai pažangiąją spau-
dą]. – Kaunas : [„Lietuvos žinių“ red.], 1929. – 
[3] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Lietuvos žinios. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
070.33(474.5)

4235
Mūsų ekrane. „Mūsų ekrane geriausias žino-

mo žydų rašytojo pereco Hiršbeino kūrinys „Žalieji 
laukai“. Režisieriai Jokūbas Ben-Ami ir Edgartas 
G. Ulmeris …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1938] (Kaunas : L. Gurvičiaus sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 24 cm.

Dalis teksto jidiš.
C102.

791.43-2
4236

„Mūsų krašto“ ekstra telegrama. Jesučio žu-
dikai nubausti sušaudyti. Konfiskuoti išdavikų tur-
tai. – Šiauliai : [„Mūsų krašto“ red.], 1935, kovo 26 
(Šiauliuose : spaudė „Vilties“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

0,20 Lt
C3.

070.46(474.5)
4237

„Mūsų krašto“ ekstra telegrama. „Trečiadienį, 
1931 m. gruodžio mėn. 2 d. ypatingųjų tautos atsto-
vų rinkimų rezultatai …“. – [panevėžys] : [„Mūsų 
krašto“ red.], [1931] (panevėžy : M. Koto sp.). – 
[1] p. ; 24 cm.

0,20 Lt
C3; C101.

070.46(474.5)
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4238
„Mūsų nauja serija tikros parancūziškos par-

fumerijos, odekolonas ir pudra firmos […] Co-
rot … : [kosmetikos ir higienos prekių reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932]. – [2] p. ; 20 cm.

C13.
665.5(474.5)(085.8)

4239
Mūsų revija. „Antrą kart mūsų kuopa pasiro-

do revija, mums dar scenine naujiena …“ : [pro-
grama] / Vilniaus lietuvių studentų scenos mėgė-
jų kuopa. – Vilnius : [Vilniaus lietuvių studentų 
scenos mėgėjų kuopa], 1931, saus. 25 (Vilniuje : 
„Zorzos“ sp.). – [4] p. : vinj. ; 23 cm.

prieš antr.: Lietuvių studentų scenos mėgėjų 
kuopa.

C101.
334.75(474.5)

4240
„Mūsų rytojaus“ klausimų lapelis. IV : (šio 

klausimų lapelio paaiškinimą skaityk „Mūsų ryto-
jaus“ 44 numery, 1930 metų) : [anketa]. – [Kaunas] : 
[„Mūsų rytojaus“ red.], [1930]. – [2] p. ; 21 cm.

C17.
070(474.5)(049.5)

4241
„Mūsų rytojaus“ klausimų lapelis. V : (šio klau-

simų lapelio paaiškinimą skaityk „Mūsų rytojaus“ 
40 nr., 1932 metų) : [anketa-laiškas]. – [Kaunas] : 
[„Mūsų rytojaus“ red.], [1932]. – [2] p. ; 23 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Mūsų rytojaus“ redakcijai ….

C17.
070(474.5)(049.5)

4242
„Mūsų rytojaus“ kvieslys : [raginama prenu-

meruoti laikraštį 1934 m.]. – [Kaunas] : [„Mūsų 
rytojaus“ red.], [1933]. – [2] p. : iliustr. ; 47 cm.

C17.
070.33(474.5)

4243
„Mūsų rytojaus“ kvieslys : [raginama prenu-

meruoti laikraštį 1935 m.]. – [Kaunas] : [„Mūsų 
rytojaus“ red.], [1934]. – [2] p. : iliustr. ; 47 cm.

C17.
070.33(474.5)

4244
„Mūsų rytojaus“ kvieslys : už keturis litus me-

tams didelis savaitinis laikraštis! : [raginama pre-
numeruoti laikraštį]. – [Kaunas] : [„Mūsų rytojaus“ 
red.], [1927] (Kaunas : Valstybės sp.). – [2] p. : 
iliustr. ; 47 cm.

Šūkis: ūkininkų gerovė – Lietuvos gerovė!.
C17.

070.33(474.5)
4245

„Mūsų sekančioji programa: „Dvi širdys pla-
ka unisonu“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : A. Bako sp.). – 
[2] p. ; 18 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Dalis teksto rus., 
vok..

C101.
791.43-2(430)

4246
Mūsų senovė atvaizduose (paroda). – Šiau-

liai : Šiaulių kraštotyros d-ja, 1932. – 1 p..
Aprašyta pa gal: Šiaulių kraštotyros draugijos 

bibliografija / Vl. Zdzichauskis. Gimtasai kraštas, 
1943, Nr. 31, p. 396. – Išsp. daugin. prietaisu.

908(474.5)(064)
4247

„Mūsų sportas“ ekstra telegrama. Lietuva-
Lat vija. Lietuva laimi puslaikį, Latvija rungtynes : 
[pabaltijo futbolo turnyro rezultatai]. – Kaunas : 
[„Mūsų sporto“ red.], 1932, rugpj. 28 (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 35 cm.

0,20 Lt
C101.

796.332(474.5:474.3)
4248

„Mūsų sportas“ ekstra telegrama. Lietuva nu-
gali Estiją : [apie pabaltijo futbolo turnyrą, vyks-
tantį Rygoje]. – Kaunas : [„Mūsų sporto“ red.], 
1932, rugpj. 29 (Kaune : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. ; 35 cm.

0,20 Lt
C3.

796.332(474.5:474.2)
4249

„Musų Viešpaties sugryžimas. Jo čia esumas, 
jo apsireiškimas ir jo prašvitimas seredoj, 10 die-
ną lapkričio (november), 1926 Lietuvių liuosy-
bės svetainej ant 14th ir 49th ct., Cicero, Ill. […] 
Kalbės S.J. Beneckas …“ : [kvietimas į Jehovos 
liudytojo paskaitą] / … T.B.S.S.. – [Čikaga (Il.)] : 
[Tarptautinis studentų Biblijos susiv.], [1926] 
(Chicago, Ill. : Allied printing Trades Union 
Council Label). – [1] p. : portr. ; 28 cm.

C17.
374.7(73)(=172)

4250
„Mūsų Vilniaus“ administracija, tikrindama 

sko lų knygas, rado, kad Tamsta esi skolingas už 
1933 m. „Mūsų Vilniaus“ prenumeratą …“ / … „Mū-
sų Vilniaus“ administracija. – [Kaunas] : [„Mūsų 
Vil niaus“ red.], 193[4]. – [1] p. : vinj. ; 17 x 22 cm.



394

prieš tekstą: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. „Mūsų Vilnius“ redakcija ir administra-
cija. – Šūkis: per „Mūsų Vilnių“ – į sostinę Vilnių.

C2.
070.33(474.5)

4251
„Mūsų Vilniaus“ platintojams žinotina. „Mū-

sų Vilnius“ 1937 metais bus leidžiamas 2 kartu per 
mėnesį …“ / „Mūsų Vilnius“. – [Kaunas] : [„Mūsų 
Vilniaus“ red.], [1936]. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

658.8:050(474.5)
4251a

Musų Vilnius! „Įdomiausi krutami paveikslai 
ką šįmet Lietuvoj nutraukti. Atvaizduoja Lietuvos 
10 metų gyvenimą kaipo nepriklausoma valstybė. 
Rodomi pirmą kartą Amerikoje …“ : [1929 m. 
kovo mėn. 24 d. Dievo Apvaizdos parapijos sve-
tainėje] : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1929]. – [1] p. : iliustr. ; 25 cm.

C17.
791.43-1(73)(=172)(049.1)

4252
Mūsų Vilnius. „Visų tautų žmonės, mes jus 

imame liudininkais, kad Vilnius, Lietuvos sostinė, 
yra lenkų išplėšta. Vilnius buvo Lietuvos sostinė ir 
bus“ : [vokas]. – Kaunas : [„Mūsų Vilniaus“ red.], 
[1928–1938]. – [1] p. ; 13 x 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl., pranc., vok., 
esp..

C101.
(1-07)(474.5)

4253
„Muzikalinė premjera! naujas ekrano laimė-

jimas! filma iš rusų gyvenimo. Elena pozdniševa 
dalyvaujant prancūzų ekrano žvaigždėms Gaby 
Marlay, Annie Rozanne, pierre Renoir. Jeano Dre-
ville režisūra …“ : [kino filmo reklama]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1938] (Kaunas : L. Gurvičius sp.). – 
[1] p. : iliustr. ; 25 cm.

prieš tekstą: Kinas.
C102.

791.43-2
4254

„Muzikos ir dramos draugija „Birute“ pre-
zentuoja „Šienapiūtė“, dviejų veiksmų komiška 
operetė, muzika Miko petrausko …“ : [progra-
ma]. – [Čikaga (Il.)] : [„Birutė“ muzikos ir dramos 
d-ja], [1940]. – [4] p. ; 23 cm.

C93.
792.077(73)(=172)

 782.8(474.5)
4255

Muzikos mokykla. „Šioje mokykloje yra mo- 
 kinama: piano, smuikos …“ : [skelbimas]. – 

[Bruk linas (Niuj.)] : [s.n.], [1932]. – [1] p. : portr. ; 
23 cm.

C17.
377.5:78(73)(=172)(049.1)

4256
Muzikų Jono ir Marijonos Čižauskų kon-

certas ir juokų vakaras […] : programas. – [S.l.] : 
[s.n.], [1937]. – [1] p. ; 24 cm.

C2.
784

 78:061.7(73)(=172)
4257

N.P.P.Š. bažnycioje šventas koncertas kovo 
18, ’34 : programa. – [JAV] : [s.n.], [1934]. – [1] p. : 
vinj. ; 28 cm.

Aprašyta pagal kopiją. – N.p.p.Š.: Nekaltojo 
prasidėjimo panelė Švenčiausia.

C17.
272-535

 78:061.7(73)(=172)
4258

Na, vyrai, prikelkime Lietuvą mūsų! Tik pir-
mojo sekmadienio nepamirškim! „Ir neramus gi 
tas mūsų pasaulis! Visi dienraščiai ir savaitraščiai 
pilni pranešimų apie karus …“ : [maldos inten-
cijos] / Vyrų apaštalavimas. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1936] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [4] p. : 
iliustr. ; 25 cm.

Atsp. iš žurn. „Žvaigždė“, 1936, Nr. 1.
C17.

27-78-055.1(474.5)
 272-534.3
4259

Nacionaliniame teatre antradienį, liepos 31 d. 
Lietuvos svečiams pagerbti vakaras : [skelbimas]. – 
[Ryga] : [s.n.], [1923] (Rïga : K. Narkeviča druk.). – 
[1] p. : vinj. ; 64 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., latv..
C4.

394.1(474.5)(049.1)
4260

Naikink muses, nes jos tau neša mirtį. Mu-
sės tau įkyri, kenkia tavo sveikatai ir tavo pinigi-
nei … : [plakatas]. – [Kaunas] : [Lietuvos moti-
noms ir vaikams globoti organizacijų s-gos „Mo-
tinos ir vaiko“ muziejus], [1928] (Kaune : spaudė 
koop. „Raidės“ sp.). – [1] p. : iliustr. ; 70 cm.

C17.
614.449.57

4261
Naikinkime raugerškį ir šunobelę. „Kas metai 

mūsų javus – rugius, kviečius, miežius ir avižas puo-
la rūdys …“ : [informacinis lapelis]. – [Kaunas] : 
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Žemės ūkio rūmų leidinys, 1934 ([Kaunas] : 
„Spindulio“ b-vė). – [1] p. : iliustr. ; 61 cm.

C4.
632.9(474.5)

4262
Namų pramonės ir liaudies meno dirbiniams 

žemės ūkio parodose išstatyti ir premijuoti taisy-
klės : [patvirtintos žemės ūkio ministro 1930 m. 
kovo mėn. 6 d.]. – [Kaunas] : [s.n.], [1930]. – 
[2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

745/749(474.5)(064)
4263

Namų savininke! „Krizio našta slegia visus 
namų savininkus, ypatingai sunkiai mūsų Tėvynės 
nepriklausomybės metu pastatytų namų savinin-
kus …“ : [dėl Kauno m. lietuvių namų savininkų 
d-jos veiklos tikslų ir nario mokesčio]. – Kaunas : 
[Kauno m. lietuvių namų savininkų d-ja], 1936, 
vas. 1 ([Kaunas] : M. Adomavičiaus sp.). – [1] p. ; 
34 cm.

C101.
334.736(474.5)

4264
Nariai -ės. „Visi esat prašomi atsilankyti in 

kliubo 24tą metinį perstatymą „Nastutė“ operetė 
2jų aktų, nedėlioje, lapkričio 17 d., 1935 m., Sokol 
svetainėje …“ : [atvirlaiškis-kvietimas] / … komi-
sija ir valdyba. – Chicago, Ill. : [Lietuvių Kęstučio 
pašalpos klubas], [1935]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

prieš antr.: Lietuvių Keistučio pašelpos kliubas.
C1.

792.077(73)(=172)
 782.8
4265

Nario bilietas … Nr.. – [Kaunas] : [Lietuvos 
mokytojų profesinė s-ga], [1922–1940]. – [4] p. ; 
16 cm.

prieš antr.: Lietuvos mokytojų profesinė są-
junga. – Spaud. taip pat: Ištrauka iš L.M.p. s-gos 
įstatų, p. [4].

C17.
331.105.44(474.5)

4266
Nario rėmėjo pažymėjimas. – [Kaunas] : 

[Lie tuvos aeroklubas], 1935. – [4] p. ; 10 cm.
prieš antr.: Lietuvos aero klubas. – Spaud. taip 

pat: L.A.K. narių rėmėjų 1935 m. telkimo taisyklių 
ištrauka, p. [2–3].

C2.
797.5(474.5)

4267
Nashua lietuvių išvažiavimas. „Rengia Šv. 

Ka zimiero lietuvių parapija sekmadienį rugpiu-

čio-Aug. 12, 1934 …“ : [skelbimas] / rengėjai. – 
[Našva (N. Hempš.)] : [Šv. Kazimiero lietuvių pa-
rapija], [1934]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C17.
394(73)(=172)(049.1)

4268
Danutės Nasvytytės meno šokio koncerto 

prog rama. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1939] 
(Kaune : spaudė Vilties sp.). – [2] p. : iliustr. ; 19 cm.

C17.
792.8(474.5)

 78:061.7(474.5)
4269

Naudai miesto darbininkų profsąjunga. „Se-
kmadienį rugpiučio 6 d. dramos sekcijai bus sta-
toma: „Amerikoniškis darbininkas“ 4-ose veiks-
muose veikalas …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 48 x 65 cm.

prieš antr.: „fantazija“. – Gretut. antr. ir tekstas 
liet., jidiš.

C279.
792.077(474.5)(049.1)

4270
Naudingumas plokštės „Vikrys“ : [reklama]. – 

[Kaunas] : [s.n.], [1938] (Kaunas : „A. Bakas“ 
sp.). – [2] p. ; 8 x 13 cm.

C3.
683.9(474.5)(085.8)

4271
„Nauja divertismento programa! Gastrolės 

A.V. Labunskaja, N.A. Volkonskaja ir V.p. Svobo-
din […] Ivan  Možuchin ir N. Lisenko puikiau-
sioj filmoj: „praeinantieji šešėliai“ …“ : [kino fil-
mo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926] (Kaune : 
f. So kolovskienės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(44)

4272
„Nauja įdomi programa. 3, 4, 5 ir 6 lapkri-

čio m. gyvenimo drama 5-se dideliose dalyse „Ge-
riau mirtis negu gėda“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1921]. – [1] p. : vinj. ; 48 x 65 cm.

prieš tekstą: palas.
C279.

791.43-2
4273

Nauja lietuvių įstaiga Vilniuje. Šv. Kazimie-
ro draugijos knygynas. „parduoda įvairių įvairiau-
sias knygas, ne tik Šv. Kazimiero draugijos, bet ir 
kitų išleistas …“ : [reklama] / … Šv. Kazimiero 
draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Šv. Kazimiero 
d-ja], [1918]. – [1] p. ; 17 x 22 cm.

C101.
655.4(474.5)
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4274
„Nauja staigmena mūsų publikai! pirma ne-

išpasakyto grožio piešta spalvota filma „Snieguo-
le ir septyni nykštukai“ sukurta pagal visiems ži-
nomą Brolių Grimų to paties vardo pasaką …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1939] 
(Kaune : S. Neimano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 25 x 
35 cm.

prieš tekstą: Kinas „forum“.
C102.

791.43-2(73)
4275

„Nauja Ufa-licht ton-filma „Doli daro karje-
rą“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931] (Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano 
sp.). – [1] p. ; 29 x 61 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

4276
„Naujai įsikuręs Bostone Vilniui vaduoti są-

jungos skyrius ruošia Lietuvos reikalais viešas pra-
kalbas sekmadieny, gruodžio 13 d., 1936 m. […] 
Lietuvių salėje […] South Boston, Mass. …“ : 
[skelbimas]. – [Saut Bostonas (Mas.)] : [Vilniui 
vaduoti s-gos Bostono sk.], [1936]. – [1] p. ; 
27 cm.

C101.
374.7(73)(=172)(049.1)

4277
Naujai išėjusios knygos : [knygų reklama]. – 

[S.l.] : [s.n.], [1927] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – 
[2] p. ; 24 cm.

C2.
655.561(474.5)(085.8)

4278
Naujai tveriamo Lietuvos Vyčių Chicagos 

apskričio „Dainos“ choro komisijos atsišauki-
mas. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvos Vyčių Čikagos a.], 
[1928]. – [1] p. ; 28 cm.

C17.
78.087.68(73)(=172)

4279
J. Naujalio koncertas 22 d. vasario, 1922 Mc-

caddin Hall Brooklyn, N.Y. : programas. – [Bru-
klinas (Niuj.)] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 21 cm.

C2.
784

 78:061.7(73)(=172)
4280

Naujas atstatymas ar suirutė? paskaitos Gais-
rininkų salėje […] „1. Sekmadienį, š. m. XI mėn. 
29 d. 5 val. p. p. Tema: Didis permainos laikotar-
pis žmonijoje ir krizė tautų tarpe. (Krizių priežas-
tis? Kada jos užsibaigs?) […] 2. Antradienį, š. m. 

XII mėn. 1 d. 7 val. vakare Kas neš rojų? Žėnėva, 
Maskva ar Betliėjus? […] 3. Ketvirtadienį, š. m. 
XII mėn. 3 d. 7 val. vakare Kam priklausys pasau-
linis nugalėjimas visuotiniam apsiginklavimui ar 
nusiginklavimui? …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1931]. – [1] p. ; 9 x 11 cm.

C279.
374.7(474.5)(049.1)

4281
Naujas rytinis dienraštis! „Nuo šeštadienio, 

gruodžio 18 dienos eina rytinis dienraštis „Šian-
dien“ …“ : [reklama]. – [Kaunas] : [„Šiandien“ 
red.], [1937] (Kaunas : Kauno sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C13.
070.33(474.5)

4282
„Naujausia lenkų gamybos žydų kalba fil-

ma. Svarb. rolėje Ida Kaminska ir kiti Varšuvos 
teatrų artistai pagal Jakobo Gordino pjesę „Be-
namiai“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1939] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

prieš tekstą: Kino.
C102.

791.43-2(438)
4283

Naujausios knygos : matematika/gamtos moks-
lai : 1933. m. sausio mėn. : [knygyno platinamų vo-
kiškų knygų sąrašas]. – [Kaunas] : [Vokiečių knygy-
nas], [1933]. – [1] p. ; 45 cm.

prieš antr.: Vokiečių knygynas, Kaunas. – Da-
lis teksto vok..

C17.
017.42(474.5)(085.8)

 655.4
4284

Naujausios knygos : matematika/gamtos moks-
lai : 1933. m. vasario/kovo mėn. : [knygyno platina-
mų vokiškų knygų sąrašas]. – [Kaunas] : [Vokiečių 
knygynas], [1933]. – [1] p. ; 45 cm.

prieš antr.: Vokiečių knygynas, Kaunas. – Da-
lis teksto vok..

C17.
017.42(474.5)(085.8)

 655.4
4285

Naujausios knygos : naujos knygos matema-
tikos ir gamtos mokslų srityje : 1932. m. gruodžio 
mėn. – 1933. m. sausio mėn. : [knygyno platinamų 
vokiškų knygų sąrašas]. – [Kaunas] : [Vokiečių 
knygynas], [1933]. – [1] p. ; 45 cm.

prieš antr.: Vokiečių knygynas, Kaunas. – Da-
lis teksto vok..

C17.
017.42(474.5)(085.8)

 655.4
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4286
Naujausios „Lietuvos žinių“ telegramos. Tau tų 

Sąjungos Tarybos sprendimas : [apie Tautų Sąjun-
gos Tarybos nutarimą dėl Lenkijos Lietuvos santy-
kių Vilniaus krašto klausimu]. Latvijos vyriausybė 
pasitikėjimą turi. Vokietijos prancūzijos blokas prieš 
Italiją / redaktorius f. Bortkevičienė. – Kaunas : 
[„Lietuvos žinių“ red.], [1927], gruod. 11 (Kaunas : 
akc. „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 44 cm.

0,30 Lt
C3.

070.46(474.5)
4287

„Naujausios žinios iš Lietuvos bus pranešta 
ned., 5 gruodžio, ’20 McKinley park svet.  …“ : 
[skelbimas] / … L.L.p. komitetas. – [Čikaga (Il.)] : 
[Lietuvių laisvės paskolos komitetas], [1920]. – 
[1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

4288
Nauji iš Lietuvos pareitos vasaros 1929 metų 

judamejai paveikslai, pagaminti J.K. Miliaus : 
[skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1929]. – 
[1] p. : vinj. ; 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

791.43-1(73)(=172)
4289

Nauji iš Lietuvos praeitos vasaros judamieji 
paveikslai pagaminti J.K. Miliaus : [skelbimas]. – 
[Niuarkas (N. Džer.)] : [s.n.], [1930] (Newark, 
N.J. : Lithuanian press). – [1] p. : vinj. ; 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., angl..
C17.

791.43-1(73)(=172)
4290

Nauji Victor lietuviški rekordai : lapkricio, 
1926 (November, 1926) : [plokštelių reklama]. – 
[Kamdenas (N. Džer.)] : [s.n.], [1926]. – [2] p. : 
iliustr. ; 18 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

78(086.7)(085.2)
4291

Nauji Victor lietuviški rekordai : mars, 1927 
(March, 1927) : [plokštelių reklama]. – [Kamdenas 
(N. Džer.)] : [s.n.], [1927]. – [2] p. : iliustr. ; 18 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

78(086.7)(085.2)
4292

Nauji Victor lietuviški rekordai : spalių, 1926 
(October, 1926) : [plokštelių reklama]. – [Kamde-

nas (N. Džer.)] : [s.n.], [1926]. – [2] p. : iliustr. ; 
18 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

78(086.7)(085.2)
4293

Naujieji žmonės : p. Vaičiūno 5 veiksmų ko-
medija, pastatymas B. Dauguviečio : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1933] (Šiauliai : sp. 
„Titnagas“). – [1] p. ; 26 cm. – (Valstybės teatras. 
Šiaulių skyrius).

C160.
792.2(474.5)

4294
„Naujiems Metams atėjus, prašo priimti šir-

dingiausius linkėjimus“ : [sveikinimas]. – [Kau-
nas] : [„Literatūros“ knygynas], [1932]. – [1] p. ; 
7 x 11 cm.

prieš tekstą: Knygynas „Literatūra“.
C2.

793.2(474.5)(089.7)
4295

Naujiėna. „Ar jau išbandėte tą naująją stebė-
tiną plovimo ir valymo priemonę, Imi tą vienintėlę 
darbo pagelbą namų ruošoj? …“ : [indų plovimo 
miltelių reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [19]31. – [1] p. : 
iliustr. ; 30 cm.

C101.
648(474.5)(085.8)

4296
Naujiena! „Visi gražiuojasi kino žvaigždžių 

fotografijomis ir jas gaudo todėl, kad jos yra meniš-
kos …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931–
1933] (panevėžy : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
77.04(474.5)

4297
Naujiena! Naujiena! „patentuoti ir premijuo-

ti vandeniui atsparus klijai „Atlas“ lopo avalynę ir 
visokios rūšies daiktus be siūlių ir vinių …“ : [re-
klama]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1931] (panevėžys : 
N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 16 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C101.

665.9(474.5)(085.8)
4298

Naujiena! Naujiena! „Š. m. … mėn. … d. 
pirmą kartą šiame mieste gastroliuos plačiai žino-
mas cirkas „Cennuzel“ …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1927] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 62 cm.

C279.
791.8(474.5)(049.1)
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4299
Naujiena! pirmą kartą Kaune! „Duetas: rusų 

dainos ir šokiai A.V. Labunskos ir S.M. Volkons-
kos […] Ekrane: ton-filma „Moteris kuri tave 
niekuomet neužmirš“…“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 27 cm.

prieš antr.: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
antr. ir tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

4300
Naujiena aparatai Marcoprint : [spausdinimo 

aparatų reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

681.621(474.5)(085.8)
4301

Naujiena philadelphiečiams! „Svarbi dr. J.J. 
Kaš kiaučiaus paskaita. Rengia philadelphijos šiau-
rinės dalies lietuvių republikonų susivienijimas. 
Įvyks spalio 17 Oct., 1926 nedėlioje …“ : [skel-
bimas] / … kliubo komisija. – [filadelfija (pen.)] : 
[s.n.], [1926]. – [1] p. : iliustr. ; 28 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

4302
Naujiena žydų klausimu. „pasaulinė masoni-

ja, pasaulinė revoliucija, pasaulinė respublika. Tai 
žinomo austrų rašytojo dr. f. Wiechtl veikalas …“ : 
[knygų leidyklos „Žibintas“ išleistos knygos rekla-
ma ir prenumeratos sąlygos]. – [Kaunas] : [„Žibin-
tas“], [1937]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

655.5(474.5)
4303

„Naujiesiems 1922 metams nuoširdžius lin-
kėjimus siunčia „Švyturio“ b-vė Vilniuje“ : [svei-
kinimas]. – [Vilnius] : [„Švyturio“ b-vė], [1921]. – 
[1] p. ; 9 x 12 cm.

C2; C101.
793.2(474.5)(089.7)

4304
Naujo! Sensacija! Naujo! Visi į „Makabi“ aikš-

tę! „Šeštadienį ir sekmadienį š. m. rugpiūčio mėn. 
22 ir 23 d. įvyks jau senai lauktas 2 futbolo rungty-
nės su Rygos „Makabi“ …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1931] (panevėžy : N. feigenzonos sp.). – 
[2] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

796.332(474.5:474.3)(=411.16)(049.1)
4305

Naujo kino teatro salėje „Vilkolakis“ Ma ri am -
polėje vaidina šeštadienį, gegužės 2 d. „politika“ 

[…] „Anapus įstatymų“ […] „Milionai“ …“ : [skel-
bimas] / administracija. – [Marijampolė] : [s.n.], 
[1925] (Mariampolė : „Dirvos“ b-vės sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 79 cm.

C4.
792.0772(474.5)

4306
„Naujo žodžio“ 10 klausimų : [anketa-laiš-

kas] / „Naujo žodžio“ redakcija. – [Kaunas] : [„Nau-
jo žodžio“ red.], [1929]. – [2] p. ; 17 x 22 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Naujo žodžio“ redakcijai ….

C17.
070.33(474.5)(049.5)

4307
„Naujo žodžio“ platinimo loterijai. „prašau 

persiųsti „Naujo žodžio“ loterijos bilietus už su-
rinktą „N. žodžio“ prenumeratą …“. – [Kaunas] : 
[„Naujo žodžio“ red.], [1931]. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Kovas – „Naujo žodžio“ platinimo 
mėnuo.

C101.
070.33(474.5)

4308
„Naujoji vaidilutė“ moterų inteligenčių mė-

nesinis iliustruotas žurnalas : [atvirlaiškis] : [žur-
nalo reklama ir prenumeratos sąlygos]. – [Kau-
nas] : [„Naujosios vaidilutės“ red.], [1937]. – 
[2] p. ; 9 x 14 cm.

C101.
070.33(474.5)

4309
Naujos knygos : [„Sakalo“ b-vės naujai iš-

leistų knygų reklama]. – [Kaunas] : [b-vė „Saka-
las“], [1939–1940]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: 7.
C2.

655.561(474.5)
4310

Naujos knygos : [„Sakalo“ b-vės naujai iš-
leistų knygų reklama]. – [Kaunas] : [b-vė „Saka-
las“], [1939–1940]. – [1] p. ; 18 cm.

prieš antr.: 3.
C3.

655.561(474.5)
4311

„Naujos tyros tikybos kūrėjas Visuomis (Do-
mas Šidlauskis) laikys paskaitas temomis …“ : 
[skelbimas] / Visumos (Visuomiečių bažnyčios) 
steigėjai. – [S.l.] : [s.n.], [1926] (Kaunas : „Švytu-
rio“ b-vės sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C2; C3.
374.7(474.5)(049.1)

4312
„Naujos tyros tikybos kūrėjas Visuomis (Do-

mas Šidlauskis) laikys paskaitas temomis …“ : 
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[skelbimas] / Visuomos (Visuomiečių bažnyčios) 
steigėjai. – [S.l.] : [s.n.], [1926] (Kaunas : „Švytu-
rio“ b-vės sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C2; C3; C101.
374.7(474.5)(049.1)

4313
Naujosios Anglijos Lietuvių diena, trečiadie-

nį liepos-July 4, 1934 (Nepriklausomybės dieno-
je) Lietuvių Marianapolio kolegijos parke Thomp-
son, Conn. : [skelbimas]. – [Tompsonas (Kon.)] : 
[s.n.], [1934]. – [1] p. : iliustr. ; 56 cm.

C17.
394.46(73)(=172)(049.1)

4314
„Naujosios Romuvos“ bičiulių sąjungos Kau-

no skyrius maloniai kviečia gerb. … atsilankyti į 
„N.R.“ koncertą, kuris įvyks š. m. gruodžio 30 d. 
20 val. Valst. konservatorijos salėje …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [„Naujosios Romuvos“ bičiulių 
s-gos Kauno sk.], [1933–1936]. – [2] p. ; 8 x 12 cm.

C1.
78:061.7(474.5)

4315
„Naujosios vaidilutės“ anketa : [anketa-laiš-

kas] / „Naujosios vaidilutės“ redakcija. – [Kaunas] : 
[„Naujosios vaidilutės“ red.], [1937]. – [4] p. ; 25 cm.

C17.
070.33(474.5)(049.5)

4316
„Naujų žinių“ ekstra telegrama. Vaitkus Ber-

lyne. Šiandien skrenda Karaliaučiun, o Kaune bus 
trečiadienį 4 v. p. p.. – Kaunas : [„Naujų žinių“ 
red.], 1935, spal. 1 ([Kaunas] : „Kauno“ sp.). – 
[1] p. ; 23 cm.

0,10 Lt
C17; C3.

070.46(474.5)
4317

„Ne jųs mane išrinkote, bet aš jus išrinkau …“ 
(šv. Jono XV; 16). – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Souvenir of 
the priesthood.

C993.
27-247.8

4318
„Ne pareiga bet vienas malonumas LTJ „Jau-

nosios Lietuvos“ sąjungos nariu rėmėju būti nes 
mažai reikia mokėti o daug gali laimėti …“ : [skel-
bimas]. – [Kaunas] : [„Jaunoji Lietuva“ lietuvių 
tautinės jaunuomenės s-ga], [1935–1940] (Kaune : 
sp. „Lanas“). – [1] p. : iliustr. ; 25 cm.

C101.
329.78(474.5)

4319
Ne užmirškite! Metinė Liet. Vyčių diena lie-

pos 4tą d. Vytauto darže. – [Čikaga (Il.)] : [Lietu-
vos Vyčiai], [1929–1940]. – [1] p. : vinj. ; 15 cm.

Gretut. antr. ir tekstas angl., liet..
C17.

27-78(73)(=172)
 329.78(73)(=172)
 394.4(73)(=172)
4320

Ne vieno balso darbinikų ir tarnautojų prie-
šams. Tegivuoja darbinikų ir tarnautojų sarašas : 
[šūkiai] / LKp Kauno RK. – [Kaunas] : [Lietuvos 
komunistų partijos Kauno r. k-tas], [1934]. – [1] p..

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės.

C1; C2; C17.
614.2(474.5)

4321
„Nedarykime antram, ko sau nenorėtumėm“ : 

atvirukas. – [S.l.] : [s.n.], [1929–1939]. – [2] p. : 
vinj. ; 10 x 15 cm.

C2.
27-423

4322
Neduokite vaikams nė lašelio degtinės, alaus, 

vyno ir kitų svaiginamųjų gėrimų : [apie alkoho-
lio žalą]. – [Vilnius] : [Vilniaus „Blaivybės“ d-ja], 
1904 [i.e. 1919], spal. 15. – [2] p. ; 12 x 14 cm. – 
(Vilniaus „Blaivybės“ leidinys ; I).

0,01 auksino
C2; C17.

613.81(474.5)
4323

Neduosim niekint savo brolių. „Liaudies krau-
geriai fašistai nepasitenkina valstiečių kraują pralie-
ję …“ : [raginimas protestuoti prieš Suvalkijos vals-
tiečių streiko dalyvių teismą] / LRp CK. – [S.l.] : 
[Lietuvos raudonosios pagalbos Cent ro  k-tas], 1935, 
lapkritis. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2; C17; C103.

323.232(474.5)
4324

Negirdėta Amerikos lietuviams naujiena C.G. 
Luk šis atvežė pačių lietuvių Lietuvoje pagaminta 
pirmąją lietuvišką filmą, 7 dalių „Onyte ir Jonelis“ 
(Nelįsk, kur nereikia) lietuviškas vaizdelis. „fil-
mos pastatyme dalyvavo Valstybės dramos baleto 
artistai ir Valstybės dramos studijos mokiniai […] 
Seredoj, gegužes-May 17 d., 1933 parapijos Au-
ditorium […] Elizabeth, N.J. …“ : [kino filmo re-
klama]. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [s.n.], [1933]. – 
[2] p. : vinj. ; 30 cm.

C17.
791.43-2(474.5)
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4325
Negirdėta Amerikos lietuviams naujiena C.G. 

Lukšis atvežė pačių lietuvių Lietuvoje pagaminta 
pirmąją lietuvišką filmą, 7 dalių „Onyte ir Jonelis“ 
(Nelįsk, kur nereikia) lietuviškas vaizdelis. „filmos 
pastatyme dalyvavo Valstybės dramos baleto artis-
tai ir Valstybės dramos studijos mokiniai […] Suba-
toj ir ned., sausio-Jan. 14 ir 15, 1933 Nekalto pra-
sidėjimo parap. svet. …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1933]. – [2] p. : vinj. ; 31 cm.

C17.
791.43-2(474.5)

4326
Negirdėta Amerikos lietuviams naujiena C.G. 

Lukšis atvežė pačių lietuvių Lietuvoje pagaminta 
pirmąją lietuvišką filmą, 7 dalių „Onyte ir Jonelis“ 
(Nelįsk, kur nereikia) lietuviškas vaizdelis. „filmos 
pastatyme dalyvavo Valstybės dramos baleto artis-
tai ir Valstybės dramos studijos mokiniai […] Utar., 
ser. ir ket., sausio 24, 25 ir 26, ’33 Šv. Kryžiaus pa-
rap. svetainėje …“ : [kino filmo reklama]. – [Čika-
ga (Il.)] : [s.n.], [1933]. – [2] p. : vinj. ; 31 cm.

C17.
791.43-2(474.5)

4327
„Negirdėta panevėžy naujiena! Nuo lapkri-

čio mėn. 5 dienos demonstruojama pačių lietuvių 
Lietuvoje pagaminta pirmoji lietuviška filma 7 dal. 
„Onytė ir Jonelis“ („Nelįsk kur nereikia“) …“ : 
[kino filmų reklama]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931] 
(panevėžys : N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kino „Sirena“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(474.5)

4328
Negrų teatras. „Šeštadienį ir sekmadienį bir-

želio m. 20 ir 21 d. d. paskutinės dvi dienos reviu 
„Riff Biff Bang“ …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : 
[Vasaros teatras], [1931] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 27 cm.

prieš antr.: Vasaros teatras. Direkcija. – Gre-
tut. antr. ir tekstas liet., jidiš.

C101.
792.5(474.5)(049.1)

4329
„Nematytas meniškas šedevras! Šiandieną pir-

mą kartą Kaune! „Žavėtoja“ …“ : [kino filmo re-
klama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1929–1932] (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
18 x 27 cm.

prieš tekstą: Kinas „Metropolitain“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(73)

4330
Nemesk-skaityk! „Gal Jus žinot, kad šv. An-

tano diena yra pašvęsta, arba pavesta lietuvių 
našlaičiams čia Am., aukas rinkti, ir iš tų pinigų 
statyti našlaičiams prieglaudą …“ / Liet. labdarin-
goji są-ga po globa šv. Antano. – [Čikaga (Il.)] : 
[Lietuvių Romos katalikų labdarių s-ga], [1921]. – 
[1] p. ; 14 x 22 cm.

C17.
364.044.66(73)(=172)

4331
„Neo-Lithuanijos rūmuose […] Antano Alek-

sandravičiaus skulptūros kūrinių paroda atidaryta 
nuo birželio 23 d. ligi liepos 23 d. 1928 m. …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1928] (Kaunas : 
„Švyturio“ sp.). – [1] p. : iliustr. ; 47 x 63 cm.

C102.
73(474.5)(049.1)

4332
Neorganizuotos studentijos kandidatų sąra-

šas Nr. 8 : [balsavimo biuletenis]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1932]. – [1] p. ; 32 cm.

C29.
329.78(474.5)

4333
Neorganizuotos studentijos kandidatų sąra-

šas Nr. 11 : [balsavimo biuletenis]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1932]. – [1] p. ; 32 cm.

C29.
329.78(474.5)

4334
Nepagailėkime margučio beturčių vaikui. 

„Š. m. balandžio mėn. 13 ir 14 d. Karininkų Ramo-
vėje įvyksta p. J. Tūbelienės globojamas grandiozi-
nis koncertas-loterija-bazaras beturčių vaikams su-
šelpti …“ : [kvietimas] / organizacinis komitetas. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1930–1934]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
78:061.7(474.5)

 364.4(474.5)
4335

„Nepamiršk! kad pirmą kartą iš Kauno atva-
žiuoja „Šiupinys“ programoje dalyvaja [!] Valst. 
operos artistas A. Šabaniauskas dainuos naujau-
sius šliagerius …“ : [skelbimas]. – [Ukmergė] : 
[s.n.], [1936] (Ukmergėje : sp. „Knyga“). – [1] p. : 
vinj. ; 24 cm.

C102.
78(474.5)(049.1)

4336
„Nepamirškite, kad paskutinį šeštadienį, prieš 

adventus lapkričio mėn. 28 dieną artistų grupė 
„Auksinis gaidelis“ rengia grandiozinį koncertą-va-
karą …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] 
(Kaune : sp. „Menas“). – [1] p. ; 24 cm.
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prieš tekstą: Tilmanso teatras.
C101.

785(474.5)(049.1)
4337

„Nepaprasta naujena !! […] Krutamieji pa-
veikslai Kaip lietuviai Klaipedą atvadavo …“. – 
[Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1923]. – [1] p. : vinj. ; 
23 cm.

C17.
791.43-1(73)(=172)

4338
„Nepaprasta proga išgirsti įdomias prakalbas 

apie Lietuvos atstatymą ser., 1 gruodžio, 1920 Šv. 
Jurgio parap. svetainėje […] Šiame vakare kalbės 
visoje Amerikoje žinomas garsus Lietuvių kalbė-
tojas-oratorius, medicinos studentas Aleksandras 
Račkus …“ : [skelbimas] / … rengimo komite-
tas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 22 cm.

Gretut. tekstas liet., angl..
C1.

374.7(73)(=172)(049.1)
4339

„Nepaprastai įdomi programa. Gražiausia 
prem jiera. Didž. furoras užsieniuose. Šiandien pa-
garsėjusi Arnoldo ir Bacho pjiesė: „Ispanų muse-
lė.“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932] (Kaunas : A. Bakas). – [2] p. ; 30 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-1(430)

4340
Nepaprastai įdomios prakalbos! „Atvažiavu-

sis iš Lietuvos žinomas rašytojas ir naujos tyros 
religijos (tikybos) įkurėjas Visuomis. Internatio-
nal koperativo svetaineje […] laikis sekamas pra-
kalbas: Decembro 9 d., nedėlioje, 2:30 po pietų, 
temoje: Ar galima buti laimingu be tikybos? …“ : 
[skelbimas]. – [Detroitas (Mič.)] : [s.n.], [1928]. – 
[1] p. : portr. ; 22 cm.

C3.
374.7(73)(=172)(049.1)

4341
Nepaprastai įdomios prakalbos! „Atvažiavu-

sis iš Lietuvos žinomas rašytojas ir naujos tyros 
religijos (tikybos) įkurėjas Visuomis. Internatio-
nal koperativo svetaineje […] laikis sekamas pra-
kalbas: Decembro 20 d., ketverge, 7 val. vak., te-
moje: Ar yra ko blogo Romos katalikybėje? …“ : 
[skelbimas]. – [Detroitas (Mič.)] : [s.n.], [1928]. – 
[1] p. : portr. ; 22 cm.

C3.
374.7(73)(=172)(049.1)

4342
Nepaprastai meniška premjera! „Žavioji Elž-

bieta Barščevska, tragikas K. Junoša-Stenpovski 
ir f. Brodnevič dalyvauja filmoje „Raupsuotoji“ 
pagal garsųjį Helenos Mniszek romaną …“ : [kino 
filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1937] (Kau-
ne : S. Neimano sp.). – [1] p. : iliustr. ; 26 x 35 cm.

prieš antr.: Kinas „forum“.
C102.

791.43-2(438)
4343

Nepaprastos iškilmės! „paminėjimas 11 me-
tų sukaktuvių Lietuvos nepriklausomybės!! Įvyks 
šeštadieny vasario-february 16 d., 1929 m. Trans-
figuration salėje […] Brooklyn, N.Y. …“ : [skelbi-
mas] / iškilmes rengia ir visus nuoširdžiai kviečia 
federacijos apskritys. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], 
[1929]. – [1] p. ; 31 cm.

C17.
394.46(73)(=172)(049.1)

 323.215(474.5)
4344

Nepaprastos prakalbos. „Liepos-July 18 d. 
pėtnyčioje, 8 val. vak. bus labai gražios prakalbos 
Šv. Jurgio parap. salėje […] C. Brooklyn, N.Y. 
Kalbės garsiausias tarpe Amerikos lietuvių kalbė-
tojas, medicinos studentas Loyola universiteto, p. 
Al. Račkus iš Chicago, Ill. …“ : [skelbimas] / … 
Liet. darbininkų sąjungos valdyba. – [Bruklinas 
(Niuj.)] : [Lietuvių darbininkų s-ga], [1919]. – 
[1] p. : vinj. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

4345
Nepaprastos prakalbos. „Liepos-July 16 ir 17 

seredoje ir ketverge, kaip 8 val. vak. Apr. pan. Šv. 
parap. salėje […] Brooklyn, N.Y. […] Kalbėtojum 
bus garsiausias tarpe Amerikos lietuvių kalbėto-
jas, medicinos studentas, Loyola’os universiteto p. 
Al. Račkus iš Chicago, Ill. …“ : [skelbimas] / … 
Lietuvių darbininkų sąjungos 12 kp. valdyba. – 
[Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvių darbininkų s-gos 
12-ta kuopa], [1919]. – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

4346
Nepaprastos prakalbos! „Rengia Lietuvių dar-

bininkų sąjungos 3-čia kuopa, seredos vakare lie-
pos-July 10 d., 1918. Šv. Jurgio parapijos svetainėje 
Norwood, Mass. …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – 
[Norvudas (Mas.)] : [Lietuvių darbininkų s-gos 
3 kuopa], [1918] (South Boston, Mass. : „Darbinin-
ko“ spauda). – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)
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4347
„Nepirk Tamsta vyno neužėjus pas M. Naru-

lianskį Alytus, Viln. g. kur visuomet gali gauti 
įvairių vynų dideliam pasirinkime …“ : [rekla-
ma]. – [Alytus] : [s.n.], [1929–1932] ([Alytus] : 
Alytaus sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
683(474.5)(085.8)

4348
Nepraleiskit geriausios progos įsigyti vertin-

gų knygų! „Branginkime sunkiai prieš 25 metus 
atkovotą spaudos laisvę …“. – [Kaunas] : [b-vė 
„Spaudos fondas“], [1929] (Kaune : sp. „Typo-
lit“). – [4] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Kooperacijos sąjunga „Spaudos 
fondas“. – Šūkis: Lietuviškų knygų platinimo mė-
nuo!.

C101.
655.4(474.5)

4349
Nepraleiskite! pirmą kartą Chicagoje! J. Ži-

levičiaus Vytauto Didžiojo Kantata. „Stato Lietu-
vos Vyčių „Dainos“ choras […] savo didžiuliame 
koncerte sekm. sausio-Jan. 28 d. Liet. auditorijo-
je …“ : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Lietuvos 
Vyčių „Dainos“ choras], [1934]. – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto angl..
C17.

78.087.68
 78:061.7(73)(=172)(049.1)
4350

Neprikl. dail. d-jos salone Alfonso Sklėriaus 
akvarelės meno paroda : kovo 26 – balandžio 9 d. 
1933 m. : katalogas. – [Kaunas] : [s.n.], [1933]. – 
[3] p. ; 26 cm.

C101.
75(474.5)(064)

4351
Nepriklausomos Lietuvos valstybės paskel-

bimo metinės sukaktuvės. Tautos šventės diena 
vasario mėn. 16 diena. „Šeštadienį, vasario 15 d. 
Tautos šventės išvakary, miesto rotušės salėje, bus 
šventės įžangos koncertas […] Sekmadienį, va-
sario mėn. 16 dieną, iškilmių metu Miesto teatre, 
bus vaidinama „pilėnų kunigaikštis“ …“ : [skelbi-
mas] / Komisija tautos šventei rengti. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1919] (Kaunas : Lietuvos Valstybės sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 67 x 91 cm.

prieš antr.: 1918–16.II–1919.
C279.

323.215(474.5)(049.1)
4352

Neprileiskim, kad fašistai užčiauptų burną 
pasaulio lietuvių kongreso dalyviams! Remkime 
antifašistinius kongreso atstovus! I visus komu-
nistus, komjaunuolius, socialdemokratus, žiežir-

binikus, valstiečius-liaudinikus, jaunimiečius, i 
visus fašizmo priešus! „Darbinikų ir visų darbo 
žmonių skurdas Lietuvoje vis didėja …“ : [atsi-
šaukimas] / Lietuvos komunistų partijos Kauno 
raikomas. – Kaunas : [Lietuvos komunistų partijos 
Kauno r. k-tas], 1935, geg. 8. – [1] p. ; 26 cm. – 
(Lietuvos komunistu partija (Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikites!.

C2; C17.
323.22(474.5)

4353
Neršimo laikas žuvų ir vėžio Lietuvos vande-

nyse. – [Klaipėda] : [s.n.], [1918–1939] (Klaipė-
da : lietuvių sp. „Lituania“). – [1] p. ; 15 x 19 cm.

C2.
597(474.5)

 595(474.5)
4354

„Neseniai gimtinės plotuos, ganėm žirgus nak-
timis, o dabar visi ginkluoti – karo daina su mu-
mis …“ : [popierius laiškams rašyti su K.B. eilėraš-
čiu, skirtu Lietuvos savanoriams]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1938]. – [4] p. : iliustr. ; 22 cm.

C3.
821.172-1

4355
¡Nesiduokime!… „Argentinos liatuviéi, dar-

bininkai nesiduokime save apgauti, atvykusiui y 
szea szali kunygui „Szvagzdziui“ kurio tykslas 
yra isznaudoti musu darbo zmoniu klesa …“ : [at-
sišaukimas] / liatuviei darbininkai. – [Argentina] : 
[s.n.], [1918]. – [1] p. ; 14 x 20 cm.

C126.
323.33(82)(=172)

4356
„Nesiduokite klaidinti […] Ateikite į mitin-

gą utarninke, 28 d. spalio-October, 1930 Chicagos 
lietuvių auditorijoj …“ / Chicagos lietuvių org. 
priešfašistinis susivienijimas. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1930]. – [1] p. ; 34 cm.

C17.
323.221.28(73)(=172)

4357
„Nešvara ir ištvirkimas – skurdo ir ligų šal-

tinis“ : [šūkis]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1921–
1940] (Marijampolėje : spaudė Marijonų sp.). – 
[1] p. ; 32 x 96 m.

C2.
27-423

4358
Neužilgo neužilgo R. Zaslavskio naujas pasta-

tymas „Dibuk“. Muzika, šokiai, dainavimas : [skel-
bimas]. – [Kaunas] : [Kauno naujas žydų teatras], 
[1937–1940] (Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano 
sp.). – [2] p. : portr. ; 30 cm.



403

prieš antr.: Liaudies namai Naujas žydų teat-
ras. – Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.

C101.
782(474.5)(=411.16)

4359
Neužmirškim šventųjų misijų kurias laikė tė-

vai marijonai: kun. Ant. petrauskas ir kun. M. Ur-
bonavičius Brockton’e, Mass. Šv. Roko bažnyčioje 
nuo bal. 28 ligi geguž. 11 d., 1930 m.. – [Broktonas 
(Mas.)] : [s.n.], [1930]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-584(73)(=172)

4360
Neverk jau, vaikeli. „Neverk jau, vaikeli, nors 

tau neramu …“ : [giesmės žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921–1940] (Marijampolėje : Marijonų sp.). – 
[4] p. : iliustr. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3]. – p. [1] pa-
veikslėlis.

C993.
272-535.35

4361
Nežinomojo kareivio laidojimo tvarka 1934 m. 

lapkričio 23 d.. – [Kaunas] : [s.n.], [1934] ([Kau-
nas] : „Sp[indulio]“ b-vė). – [1] p. ; 28 cm.

C3; C101.
355/359-057.36

 393(474.5)
4362

„Nominuokim naujus kandidatus! Gerb. 
LRKSA kuopoms ir nariams nominacjių reikalais 
pranešimas …“. – [JAV] : [Lietuvių Romos katali-
kų susiv. Amerikoje], [1929]. – [1] p. : vinj. ; 31 cm.

C17.
27-78(73)(=172)

4363
„Norite ramybės, tvarkos? Norite Lietuvos 

žmonių vienybės? Norite tikrų Lietuvos artojų 
reikalų gynėjų? Norite rimto Steigiamojo Seimo? 
Balsuokite už Santaros sąrašą № 9 … “. – [S.l.] : 
[s.n.], [1920]. – [1] p. ; 36 cm.

C2.
324(474.5)

 342.52(474.5)
4364

Northsidiečiai! $ 5,000.00 dovanų! : [apie 
rengiamą loteriją] / Katalikų federacija. – [JAV] : 
[Amerikos lietuvių Romos katalikų f-ja], [1924]. – 
[1] p. : vinj. ; 22 cm.

C17.
336.7(73)(=172)

4365
Novena į Kūdikėlį Jėzų. – [S.l.] : [s.n.], [1918–

1940]. – [4] p. : iliustr. ; 14 cm.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 4366) ski-
riasi paveikslėliu, vaizduojančiu Kristų Kūdikėlį 
su angelais.

C993.
272-534.3

4366
Novena į Kūdikėlį Jėzų. – [S.l.] : [s.n.], [1918–

1940]. – [4] p. : iliustr. ; 14 cm.
Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 4365) skiria-

si paveikslėliu, vaizduojančiu Kristų Kūdikėlį.
C993.

272-534.3
4367

Novena i Marija Globetoja : garb. kun. Bosko 
patarta malonių ir užtarymo išgauti. – [S.l.] : [s.n.], 
[1927]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Marija Krikščionių 
Globėja melskis už mus.

C1.
272-534.3

4368
Novena į sv. Antana : novenos kasdienine mal-

da. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [4] p. :  iliustr. ; 
14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C13.
272-534.3

4369
Novena į šv. Ritą. – [JAV] : [s.n.], [1931]. – 

[4] p. : iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Rita, nelaimingųjų 
globėja, melski už mus.

C993.
272-534.3

4370
Novena pasitikėjimo Švenč. J. Širdimi. – [S.l.] : 

[s.n.], [1918–1940] (paris : Boumard fils). – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: The Sacred 
Heart of Jesus ….

C993.
272-534.3

4371
Novena prieš Nekalto prasidėjimo šventę. – 

[JAV] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis ir užrašas: fatimos Marija, Ro-
žančiaus Karaliene, melskis už mus.

C993.
272-534.3
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4372
Novenos malda prie Kūdikėlio Jėzaus : (gruo-

džio 16 d. – 25 d.). – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940] 
(printed in Italy). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

4373
Nr. 1 akc. b-vės „Maistas“ panevėžio skerdy-

klos tarnautojų ir darbininkų : [rinkimų į panevėžio 
apygardos Ligonių kasos tarybą kandidatų sąra-
šas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 16 cm.

C1; C101.
614.2(474.5)

342.845(474.5)
4374

Nr. 1. Darbininkų ir tarnautojų : [rinkimų į 
Ro kiškio apygardos Ligonių kasos tarybą kan-
didatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 
16 cm.

C101.
614.2(474.5)

 342.845(474.5)
4375

№ 1. Jurbarko vokiečių ir lietuvių evangelikų; 
№ 2. Jurbarko namų savininkų krikščionių kata-
likų; № 3. Jurbarko miesto butų samdytojų (liuo-
sininkų) sąjungos; № 4. L.V. ir. S. įst. tarnautojų 
profesinės sąjungos, Jurbarko skyriaus; № 5. Jur-
barko katalikų darbininkų, bežemių ir mažažemių; 
№ 6. Žydų tautos : [Jurbarko m. tarybos rinkimų 
kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 
33 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4376

Nr. 1. Sąrašas kandidatų, renkamų į Telšių ta-
rybą nuo mažažemių, nuomininkų ir naujakurių; 
Nr. 2. Sąrašas kandidatų, renkamų į Telšių tarybą 
nuo Viešvienų apylinkės katalikų ūkininkų, darbi-
ninkų ir katalikiškųjų draugijų: „Blaivybė“, „pava-
saris“ ir „Katalikių moterų“ kuopos; Nr. 3. Sąrašas 
kandidatų, renkamų į Telšių tarybą nuo bepartyvių 
ūkininkų kuopos; Nr. 4. Sąrašas kandidatų, renka-
mų į Telšių tarybą nuo Ubiškės apylinkės katali-
kų ir darbininkų kuopos; Nr. 5. Sąrašas kandidatų, 
renkamų į Telšių tarybą nuo Telšių apylinkės ka-
talikų ūkininkų, mažažemių ir darbininkų kuopos; 
Nr. 10. Sąrašas kandidatų, renkamų į Telšių tarybą 
nuo L. valstiečių liaudininkų sąjungos. – [S.l.] : 
[s.n.], [1924]. – [1] p. ; 29 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)

4377
Nr. 1. Šilavos valsčiaus ūkinin. : [savivaldy-

bės tarybos rinkimų kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4378

Nr. 1. Tverų valsčiaus rinkimų kandidatų są-
rašas : „ūkininkų kuopos krikščionų [!] demokra-
tų“. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4379

Nr. 1. Valstiečių liaudininkų pupkaimio kuo-
pos; Nr. 2. Bartiškių, Bartninkų ir Audriusianų 
apylinkės; Nr. 3. pamituvio apylinkės : [savival-
dybės tarybos rinkimų kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1924]. – [1] p. ; 24 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4380

Nr. 1. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kan-
didatų sąrašas : „pavandenes žemės ūkio draugi-
jos“. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4381

Nr. 1 : Dargis Jurgis 47 metų, teisininkas, Kau-
no m. : [kandidato į IV Lietuvos Seimą duome-
nys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4382

Nr. 2. Lietuvių krikščionių darbininkų ir tar-
nautojų : [rinkimų į panevėžio apygardos Ligonių 
kasos tarybą kandidatų sąrašas]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1932]. – [1] p. ; 16 cm.

C1; C101.
614.2(474.5)

4383
Nr. 2. Tarnautojų ir tarnaičių : [rinkimų į Ro-

kiškio apygardos Ligonių kasos tarybą kandidatų 
sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 16 cm.

C101.
614.2(474.5)

 342.845(474.5)
4384

Nr. 2. Tverų valsčiaus rinkimų kandidatų sąra-
šas : „ūkininkų kuopos“. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – 
[1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4385
Nr. 2. ūkininkų sąjunga : [savivaldybės tary-

bos rinkimų kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4386

Nr. 2. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kan-
didatų sąrašas : „Vidmontų apylinkės kuopos“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4387

Nr. 2 : Goldbergas Jokūbas 38 metų, advoka tas, 
Kauno m. : [kandidato į IV Lietuvos Seimą duome-
nys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4388

Nr. 3. Katalikų darbininkų ir darbininkių : [rin-
kimų į Rokiškio apygardos Ligonių kasos tarybą 
kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 
16 cm.

C101.
614.2(474.5)

 342.845(474.5)
4389

Nr. 3. Lietuvių katalikų : [savivaldybės tarybos 
rinkimų kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – 
[1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4390

Nr. 3 panevėžio miesto ir apylinkės darbinin-
kų ir tarnautojų : [rinkimų į panevėžio apygardos 
Ligonių kasos tarybą kandidatų sąrašas]. – [pane-
vėžys] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 16 cm.

C1; C101.
614.2(474.5)

4391
Nr. 3. Tverų valsčiaus rinkimų kandidatų są-

rašas : „Darbininkų, nuomininkų ir mažažemių“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4392

Nr. 3. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kan-
didatų sąrašas : „Varnių miesto bepartyvių kuo-
pos“. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)

4393
Nr. 3 : Indrišiūnas Julius 35 metų, general. sek-

retorius, Kauno m. : [kandidato į IV Lietuvos Seimą 
duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4394

Nr. 4. Darbininkų ir tarnautojų suvienytų pro-
fesinių sąjungų : [rinkimų į Rokiškio apygardos 
Ligonių kasos tarybą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1932]. – [1] p. ; 16 cm.

C101.
614.2(474.5)

 342.845(474.5)
4395

Nr. 4 panevėžio žydų tarnautojų : [rinkimų į 
pa nevėžio apygardos Ligonių kasos tarybą kan-
didatų sąrašas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C1; C101.
614.2(474.5)

4396
No. 4. Sąrašas Lietuvių-krikščionių-demokratų 

partijos kandidatų į narius Kauno miesto tarybos : 
[rinkimų į Kauno miesto tarybą kandidatų sąra-
šas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1918]. – [1] p..

C276.
324(474.5)

 352(474.5)
4397

Nr. 4. Tverų valsčiaus rinkimų kandidatų sąra-
šas : „Žydų kuopos“. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 
12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4398

Nr. 4. ūkininkų, mažažemių, žemdirbių par-
tijos : [savivaldybės tarybos rinkimų kandidatų 
sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4399

Nr. 4. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kan-
didatų sąrašas : „Drobukščių apylinkės kuopos“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4400

Nr. 4 : Merkys Antanas 49 metų, Kauno m. bur-
mistras, Kauno m. : [kandidato į IV Lietuvos Seimą 
duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
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4401
Nr. 5. Darbininkų ir tarnautojų : [rinkimų į 

panevėžio apygardos Ligonių kasos tarybą kan-
didatų sąrašas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C1.

614.2(474.5)
4402

Nr. 5. pažangiųjų darbdavių : [rinkimų į Ro-
kiš kio apygardos Ligonių kasos tarybą kandidatų 
sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 16 cm.

C101.
614.2(474.5)

 342.845(474.5)
4403

Nr. 5. Tverų valsčiaus rinkimų kandidatų są-
rašas : „Mažažemių, nuomininkų ir naujakurių“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4404

Nr. 5. Valstiečių liaudininkų sąjungos : [sa-
vivaldybės tarybos rinkimų kandidatų sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4405

Nr. 5. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kan-
didatų sąrašas : „Lietuvos ūkininkų sąjungos, Dar-
bo federacijos, mažažemių, bežemių ir nuominin-
kų“. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4406

Nr. 5 : Rubinšteinas Ruvimas 45 metų, redakto-
rius, Kauno m. : [kandidato į IV Lietuvos Seimą duo-
menys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4407

Nr. 6. Darbdavių : [rinkimų į Rokiškio apy-
gardos Ligonių kasos tarybą kandidatų sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 16 cm.

C101.
614.2(474.5)

 342.845(474.5)
4408

Nr. 6. Sąrašas kandidatų, renkamų į Telšių ta-
rybą nuo baltgudžių-rusų kuopos; Nr. 7. Sąrašas 
kandidatų, renkamų į Telšių tarybą nuo Gadunavo 

apylinkės katalikų ūkininkų, mažažemių ir darbi-
ninkų kuopos; Nr. 8. Sąrašas kandidatų, renkamų į 
Telšių tarybą nuo Eigirdžių apylinkės katalikų, ūki-
ninkų ir darbininkų kuopos; Nr. 9. Sąrašas kandida-
tų, renkamų į Telšių tarybą nuo Lieplaukės ūkinin-
kų, mažažemių ir darbininkų-katalikų kuopos; Nr. 
11. Sąrašas kandidatų, renkamų į Telšių tarybą nuo 
Lietuvos socialdemokratų partijos. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 29 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4409

Nr. 6. Tverų valsčiaus rinkimų kandidatų są-
rašas : „ūkininkų susivienijimo“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4410

Nr. 6. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kan-
didatų sąrašas : „Kujainių ir apylinkės kuopos“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4411

Nr. 6 Žaiginio apylinkės naujakurių mažaže-
mių, bežemių ir darbininkų : [savivaldybės tarybos 
rinkimų kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – 
[1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4412

Nr. 6 Žydų darbdavių : [rinkimų į panevėžio 
apygardos Ligonių kasos tarybą kandidatų sąra-
šas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 16 cm.

C1; C101.
614.2(474.5)

4413
Nr. 6 : Sodeika Antanas 46 metų, operos artis-

tas, Kauno m. : [kandidato į IV Lietuvos Seimą duo-
menys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4414

Nr. 7. Darbininkų mažažemių ir nauja kurių 
[!] kareivių (Darbo federacijos) : [savivaldybės ta-
rybos rinkimų kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4415
Nr. 7. Lietuvos socialdemokratų partijos : [kan-

didatų į III Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1926]. – [1] p. ; 13 cm.

C279.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4416

Nr. 7. Lietuvos suvienytų amatininkų darbda-
vių : [rinkimų į Rokiškio apygardos Ligonių kasos 
tarybą kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C101.
614.2(474.5)

 342.845(474.5)
4417

Nr. 7 panevėžio miesto ir apylinkės darbda-
vių : [rinkimų į panevėžio apygardos Ligonių kasos 
tarybą kandidatų sąrašas]. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1932]. – [1] p. ; 16 cm.

C1; C101.
614.2(474.5)

4418
Nr. 7. Tverų valsčiaus rinkimų kandidatų są-

rašas : „Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4419

Nr. 7. Varnių valsčiaus rinkimo tarybon kandi-
datų sąrašas „Janapolės parapijos kuopos“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1924]. – [1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4420

Nr. 7 : Barkaukas pranas 36 metų, Savivaldy-
bių departamento direktorius, Kauno m. : [kandida-
to į IV Lietuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1936]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4421

Nr. 8. Lydavėnų parapijos katalikų ūkininkų 
ma žažemių : [savivaldybės tarybos rinkimų kandi-
datų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4422

Nr. 8. panevėžio žydų tarnautojų : [rinkimų į 
pa nevėžio apygardos Ligonių kasos tarybą kandida-

tų sąrašas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 
16 cm.

C1; C101.
614.2(474.5)

4423
Nr. 8. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kandi-

datų sąrašas. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 11 cm.
C2.

324(474.5)
 352(474.5)
4424

Nr. 8 : Garmus Jonas 68 metų, ūkininkas, An-
takalnio km. pakuonio valsč. : [kandidato į IV Lie-
tuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4425

Nr. 9. Darbdavių laisvųjų profesijų : [rinkimų į 
panevėžio apygardos Ligonių kasos tarybą kandida-
tų sąrašas]. – [panevėžys] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 
16 cm.

C1; C101.
614.2(474.5)

4426
Nr. 9. Ką rinksim į Kauno miesto tarybą. 

„Kau nas mūsų didžiausias ir gražiausias mies-
tas …“ : [rinkimuose į Kauno miesto tarybą ragina-
ma balsuoti už Kauno m. lietuvių namų savininkų 
sąrašą] / Kauno miesto lietuvių namų savininkų 
draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Kauno m. lietuvių 
namų savininkų d-ja], [1926] ([Kaunas] : „Kauno“ 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Skaityk ir kitam duok!.
C3.

324(474.5)
 352(474.5)
4427

Nr. 9. Namų savininkų, pirkelių pramoninin-
kų ir visų Šilavos m-lio gyventojų : [savivaldybės 
tarybos rinkimų kandidatų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4428

Nr. 9. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kan-
didatų sąrašas „Žemaičių ūkininkų vienybė“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
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4429
Nr. 9 : Gudavičius Bronius 36 metų, ūkininkas-

savivaldybininkas, Kauno m. : [kandidato į IV Lie-
tuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4430

Nr. 10. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kan-
didatų sąrašas „Lietuvos valstiečių liaudininkų“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4431

Nr. 10 : Kalasūnas Mikas 53 metų, ūkininkas, 
Ručkūnų km. Vilkijos valsč. : [kandidato į IV Lie-
tuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4432

Nr. 11. Varnių valsčiaus rinkimų tarybon kan-
didatų sąrašas „ūkininkų susivienymo“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1924]. – [1] p. ; 10 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4433

Nr. 11 : Semoška Bronius 41 metų, ūkininkas, 
Bes merčių km., Čekiškės valsč. : [kandidato į IV 
Lie tuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4434

Nr. 12 : Sidoravičius Vladas 45 metų, Kauno 
apskr. viršininkas, Kauno m. : [kandidato į IV Lie-
tuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4435

Nr. 13 : Jakimavičius Jonas 45 metų, ūkinin-
kas, pernarava, Juodžiai : [kandidato į IV Lietuvos 
Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 
6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)

4436
Nr. 14 : Jučas Antanas 45 metų, ūkininkas, 

Grinkiškio valsč., Kutiliūnai : [kandidato į IV Lie-
tuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4437

Nr. 15 : Kundrotas Vincas 35 metų, ūkininkas, 
agronomas, Krakės, paropė : [kandidato į IV Lie-
tuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4438

Nr. 16 : Rybelis Vladas 49 metų, ūkininkas, 
Gudžiūnų valsč., Naujaupis : [kandidato į IV Lie-
tuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4439

Nr. 17 : Rutkauskas petras 42 metų, veterina-
rijos gydytojas, Kėdainių m. : [kandidato į IV Lie-
tuvos Seimą duomenys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4440

Nr. 18 : Stančius Rokas 43 metų, provizorius, 
Kėdainių m. : [kandidato į IV Lietuvos Seimą duo-
menys]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
324(474.5)

 342.533(474.5)
4441

Nr. 20 privalomas įsakymas, priimtas Tel-
šių apskrities Tarybos posėdy, 1929 met. vasario 
26 d., einant saviv. įst. 14 § raide „g“ – sveikatos 
globojimu reikalu. – [Telšiai] : [s.n.], [1929] (Tel-
šiai : „Šatrijos“ sp.). – [1] p. ; 26 cm.

C279.
351.77(474.5)(094.76)

4442
Nr. 21 privalomas įsakymas, priimtas Telšių 

apskrities Tarybos posėdy, 1929 met. vasario 26 d., 
einant saviv. įst. 14 § raide „g“ – sveikatos glo-
bojimu reikalu. – [Telšiai] : [s.n.], [1929] (Telšiai : 
„Šatrijos“ sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C279.
351.77(474.5)(094.76)



409

4443
Nr. 22 Kauniečiai! Nr. 22 „Kas už Kauno 

gerovę ir gerą miesto sutvarkymą, balsuokite už 
Valstiečių liaudininkų, Santaros ir Savivaldybių 
gynėjų sąrašą Nr. 22 …“ : [rinkiminė agitacija]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1924] (Kaunas : „Varpo“ b-vės 
sp.). – [1] p. ; 30 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
4444

„Nr. […] Valstybės draudimo įstaiga, remda-
masi apdraudėjo […] 19… m. … d. … pareiškimu 
ir išspausdintomis 2-me ir 3-me šio poliso pusla-
piuose Bendromis laisvo valstybinio nuo ugnies 
apdraudimo sąlygomis, apdraudė nuo ugnies suma 
litų …“ : [draudimo sutartis] / Valstybės draudimo 
įstaiga. – [Kaunas] : [Valstybės draudimo įstaiga], 
1939, gruodis ([Kaunas] : sp. Viltis). – [4] p. ; 
37 cm.

prieš tekstą: Lietuvos Respublika Valstybės 
draudimo įstaiga. – Spaud. taip pat: Bendros lais-
vo valstybinio nuo ugnies apdraudimo sąlygos, 
patvirtintos fin., pr. ir pr. Ministerio 1922 m. lie-
pos 8 d., su pakeitimais, patvirtintais Ministerių 
kabineto 1928 m., balandžio 4 d., p. [2–3]. – Tira-
žas 3000 egz..

C17.
368(474.5)

4445
„Nr. […] Valstybinio apdraudimo įstaiga šiuo 

liudija, kad, remdamasi […] 19… m… mėn… d… 
pareiškimu, ji apdraudė nuo ugnies laikui nuo 12 
val. … mėn. … d. … tūkstantis devyni šimtai … 
metų iki 12 val. … mėn. … d. … tūkstantis devy-
ni šimtai … metų suma litų …“ : [draudimo su-
tartis]. – [Kaunas] : [Valstybės draudimo įstaiga], 
[1932]. – [4] p. ; 37 cm.

prieš tekstą: Lietuvos Respublikos Valstybės 
draudimo įstaiga. – Spaud. taip pat: Bendros lais-
vo valstybinio nuo ugnies apdraudimo sąlygos, 
užtvirtintos p. finansų, prekybos ir pramonės Mi-
nisterio 1922 m. liepos 8 d., p. [2–3].

C17.
368(474.5)

4446
„Nuo birželio 9 d. š. m. gr. Zubovų parke ren-

giama trys dienos į savaitę sekmadieniais, šešta-
dieniais ir ketvirtadieniais didžiulis pasivaikščio-
jimas …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1921] 
(Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 63 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C279.

394.4(474.5)

4447
„Nuo 24 iki 26 spalio m. eis didelė ir geriau-

sia 6i-ų dalių rusų drama „Dangaus liepsna“ …“ : 
[kino filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1921]. – 
[1] p. : vinj. ; 48 x 65 cm.

prieš tekstą: palas.
C279.

791.43-2(470)
4448

„Nuo 26 gruodžio programa tik šventėm. 
puikus pasakingas paveikslas „Mėlynasis paukš-
tis“ …“ : [kino filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1922] (Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: palas. – Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2
4449

„Nuo 26 iki 29 balandžio eina 5-ių didelių 
dalių drama iš auksių rusų serijų „Moteriškės ver-
gas“ …“ : [kino filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921] (Siauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 63 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Dalis teksto rus..
C279.

791.43-2(470)
4450

„Nuo gegužės mėn. 19 d. pirmoji kolosalinė 
dainuojamoji ton-filma rusų kalba […] „12 plė-
šikų“ …“ : [kino filmo reklama]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1931] (panevėžyje : N. feigenzono sp.). – 
[2] p. : iliustr. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino „Sirena“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

4451
„Nuo gegužio 23 iki 26 d. iš rusu aukso se-

ryjų 6 veiksmų drama „Tylos kančia“ …“ : [kino 
filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Siauliuo-
se : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 
48 x 64 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
791.43-2(470)

4452
„Nuo gruodžio 4 1 serija. Eeina naujas rusų 

aukso serijų leidinys „Brangiosios meilės pasaka“ 
jubileinis Čardinino paveiksl. …“ : [kino filmo re-
klama]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: palas. – Gretut. tesktas liet., rus..
C279.

791.43-2(470)
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4453
„Nuo gruodžio 16 „Danton“, istorinė iš pran-

cuzų revoliucijos laikų 7-mių vêìksmų drama …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičo ir Šum kauskio 
sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: palas. – Gretut. tekstas liet., rus..
C279.

791.43-2(44)
4454

„Nuo ketvirtadienio, gruodžio 14 statoma vie-
nas geriausiųjų rusų paveikslas „prie krosnies“, 
didelė 6-ių aktų drama…“ : [reklama]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio 
sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: Radviliškio kino palas. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C279.
791.43-2(470)

4455
„Nuo ketvirtadienio vasario mėn. 6 d. kolosa-

linis boevikas-šedevras „Sovkino“ leidinys! „pro-
fesoriaus Kačubejo tragedija“ („Miestan negalima 
įeiti“) …“ : [kino filmo reklama]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1930] (panevėžys : N. feigenzono sp.). – 
[4] p. : iliustr. ; 24 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Kino „Iliuzija“. – Gretut. tekstas liet., 
rus., jidiš. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: profeso-
riaus Kačubejo tragedija (Miestan negalima įeiti).

C101.
791.43-2(470)

4456
„Nuo lapkričio 28 iki gruodžio 1 d. pati di-

džioji ką kinematografas sutvėre. Atsižimėjusi sulig 
Genriko Senkevičiaus paveikslas romano „Kamo 
gredėši“ „Quo vadis“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1921]. – [1] p. : vinj. ; 47 x 63 cm.

prieš tekstą: palas.
C279.

791.43-2(438)
4457

„Nuo pat žilosios senovės, nuo pat kultūros 
lopšio, nuo amžių pradžios, civilizuotoje sąmonė-
je buvo gyvas įsitikinimas, kad mokslas ir menas 
yra tas pat, kas brolis broliui, sesuo seseriai …“ : 
[sveikinimas Vytauto Didžiojo universitetui  10-ies 
metų proga]. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [2] p. : 
 iliustr. ; 27 cm.

C102.
378.4(474.5)(089.7)

4458
„Nuo penktadienio, 7 d. vasario m. 1930 metų 

grandiozinė premjera! Tikras meno kurinys! Išim-
tinas šedevras, suteikiąs žiūrovams tikro malonu-

mo. „Už tėvų nuodėmes“ …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Alytus] : [s.n.], [1930] ([Alytus] : Alytaus 
sp.). – [1] p. ; 25 cm.

prieš tekstą: Kino „palas“ Alytuj.
C101.

791.43-2(73)
4459

„Nuo pirmadienio, balandžio m. 18 d. nau-
ja ekrano žvaigždė Magda Šneider. Nepaprasta 
premjera! …“ : [kino filmo „Meilės …, truputį 
meilės …“ („Žmona ir sekretorė“) reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : A. Bako sp.). – 
[4] p. : iliustr. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus., vok..

C101.
791.43-2(430)

4460
„Nuo pirmadienio, balandžio m. 15 d., filma 

kurios žiūrėdama publika apie dvi valandas leips-
ta nuo nesuvaldomo juoko. filma, kurios juokin-
gumo ir linksmumo negalima įsivaizduoti „Trys 
kaukės“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1940] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kinas „Kapitol“.
C102.

791.43-2
4461

„Nuo pirmadienio, balandžio mėn. 8 dienos 
mūsų teatre demonstruojama pirmą kartą Kau-
ne! Nauja filma vokiečių kalba „Išdykėlė studen-
tė“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1940] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš tekstą: Kinas „pasaka“.
C102.

791.43-2(430)
4462

„Nuo pirmadienio, balandžio mėn. 1 d. prem-
jera! pirmą kartą Kaune „pilies paslaptis“. Willy 
forstas režisuoja ir pats vienas vaidina dvi ro-
les …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1940] (Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
24 cm.

prieš tekstą: Kino teatras Daina.
C102.

791.43-2(430)
4463

„Nuo pirmadienio, birželio mėn. 10 d. prem-
jera! pirmą kartą Kaune! Naujausia sovietų gamy-
bos aktuali filma „Ketvirtasis periskopas“. „Len-
film“ kino studijos gamyba …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1940] ([Kaunas] : „Vil-
niaus“ sp.). – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.
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prieš tekstą: Kino-teatras Romuva ....
C102.

791.43-2(470)
4464

„Nuo pirmadienio 14 kovo žinoma rusų dra-
ma 2-se serijose „prie krosnies“ …“ : [kino filmo 
reklama] / direkcija. – [S.l.] : [s.n.], [1921] ([Šiau-
liai] : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 
63 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Dalis teksto rus..
C279.

791.43-2(470)
4465

„Nuo pirmadienio kovo 24 d. didelė gamtinė 
mokslinė filma! filma pagaminta garsios „Ufa“, 
prižiūrint dr. med. N. Kaufmann […] „Meilė gam-
toje“ …“ : [kino filmo reklama]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1930] (panevėžyje : N. feigenzono sp.). – 
[2] p. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Sirena“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-1(430)

4466
„Nuo pirmadienio, kovo m. 7 d. grandiozinė 

programa! Nepaprastas sezono šedevras! Sovkino 
gaminys. Režisieris Ilija Trauberg. Garsinė filma 
„Mėlynas ekspresas“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 32 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(470)

4467
„Nuo pirmadienio, kovo mėn. 14 d. ir kas-

dien populiari ir visų mėgiama Millokerio operetė 
„Gasparonė“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1937] (Kaunas : A. Bako sp.). – 
[2] p. ; 32 cm.

C102.
791.43-2(430)

4468
„Nuo pirmadienio sausio 8 d. žavinga ir jau-

dingiausia mūsų laikų moteris Lil Dagover įtriukš-
mėjusioje ir labai pikantiškoje filmoje […] „Iš 
gražios moters dienoraščio …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1934] (Kaune : „Meno“ 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 37 cm.

prieš tekstą: „Metropolitain“ premjera! apie 
kurią kalbės visas Kaunas!.

C101.
791.43-2(430)

4469
„Nuo pirmadienio sausio m. 25 d. išimtina fil-

ma-šedevras, sukurta pagal tikrą įvykį […] „Mei-

lės komanda“ („Liebeskomando“) […] Šeštadie-
nį ir sekmadienį, sausio m. 23 ir 24 d., 2 val. po 
pietų, kultūriniai seansai „Kelionė persijon“ …“ : 
[kino filmų reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“ …. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

 791.43-1(430)
4470

„Nuo pirmadienio, sausio mėn. 15 d. prem-
jera! premjera! pirmą kartą Kaune! „Nataša“. 
Svarbiausiose rolėse – žinomi prancūzų ekrano 
artistai Alice field, Andrè Burgère, Jean Toulout ir 
kt. …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1940] (Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [2] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kino Daina teatras.
C102.

791.43-2(44)
4471

Nuo pirmadienio spalių 23 d. „Nuo pirmadie-
nio, spalių 23 d. nemirtingų operų kūrėjas Džu-
zeppe Verdi didelėje, meniškoje filmoje, nutrauk-
toje saulėtoje Italijoje, garsiojo žmogaus tėviškėje 
„Genijus ir moterys“. Verkia rusų dainininkė-gra-
žuolė Maria Čebotari …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1939] (Kaunas : A. Bako sp.). – 
[2] p. : iliustr. ; 21 x 31 cm.

prieš antr.: Kino „Kapitol“.
C102.

791.43-2(45:430)
4472

„Nuo pirmadienio spalių mėn. 19 d. pradeda 
demonstruoti licht-ton filmas […] „Aistrų audringa 
jūra“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931] (Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano 
sp.). – [2] p. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2

4473
„Nuo pirmadienio spalių 31 d., meniška prem-

jera! Visas pasaulis įtempta dėmesiu sekė sensaci-
nės bylos eigą, mėgindamas rasti atsakymą į opų 
klausimą: ar Mary Dugan nužudė?!… Dabar ta tra-
gedija vaizduojama pasižyminėjusioj vokieičių [!] 
šviesogarsinėj filmoj: „Mary Dugan teismo byla“ 
(„Jos liūdnas kelias“) …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : Br. Gurvičių ir 
ko. sp.). – [1] p. : iliustr. ; 42 cm.

prieš tekstą: „Metropolitain“.
C101.

791.43-2(430)
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4474
„Nuo pirmadienio š. m. pirmą kartą Kaune! 

premjera! Grandiozinė filmo iš cirko gyvenimo 
„Klajokliai“ arba „Drama cirke“. Jacques foyder 
režisūra …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1939] (Kaunas : sp. „Taupa“). – [2] p. : 
iliustr. ; 34 cm.

prieš tekstą: Kino teatras „Glorija“.
C102.

791.43-2(44)
4475

„Nuo pirmadienio šių metų sausio m. 25 d. iš-
imtinai puiki sezono premjera! Nepaprastai graži 
šviesos-garsinė pjesė …“ : dalyvauja: Liana Haid 
[…] vaidina pjese „Kuzina iš sostinės“ : [skelbi-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : f. So-
kolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 110 cm. – 
(Kino-teatras „Odeon“).

prieš tekstą: Tik suaugusiems!. – Gretut. teks-
tas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

4476
„Nuo pirmadienio 1932 m. birželio m. 6 die-

nos. premjiera! premjiera! publikos megiama-
sis. Villi fritč pirmą kartą su žavaingąja Kamil-
la Horn …“ : [kino filmo „Vilingas sekretorius“ 
reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : 
A. Bako sp.). – [4] p. : iliustr. ; 19 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus., vok..

C101.
791.43-2(430)

4477
„Nuo pirmadienio vasario mėn. 19 d. prancūzų 

filmos premjera! pirmą kartą Kaune! Geriausieji pran-
cūzų ekrano artistai Gaby Morley ir Charles Boyer 
puikioje Marcel L’Herbiero pastatytoje pathé Natan 
filmoje „Sukaustyta meilė“ (Le Bonheur) …“ : [kino 
filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1940] (Kaune : 
„Vilniaus“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 32 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras Daina.
C102.

791.43-2(44)
4478

„Nuo pirmadienio vasario mėn. 12 d. pirma-
kart Kaune! Nauja premjera! Naujausia čekų ga-
mybos filma! „Nusivylusi širdis“. Dviejų brolių 
varžytinės dėl vienos merginos …“ : [kino filmo 
reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1940] (Kaune : „Vil-
niaus“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 16 x 24 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras Daina.
C102.

791.43-2(437)

4479
„Nuo sausio 8 d. šeimyninė caro petro I tra-

gėdija „Cariuko Aleksiejaus mirtis“ …“ : [kino 
filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : 
Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C279.

791.43-2
4480

„Nuo sausio 12 d. musų ekrane „Dėlei še-
šėlio“ 5 veiksmų pjese …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [S.l.] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Savičio ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 100 cm.

prieš tekstą: Kino Lyra. – Gretut. tekstas liet., 
jidiš.

C279.
791.43-2

4481
„Nuo sausio mėn. 22 d. žiūrėkite ir žavėki-

tės didžiule filma apie didelius garsiausio visų 
laikų žurnalisto žygius!!! „Stanlėjus ir Livings-
tonas“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1940] (Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : 
iliustr. ; 22 x 32 cm.

prieš tekstą: Kinas „Metropolitain“.
C102.

791.43-2(73)
4482

„Nuo sausio mėn. 29 d. grandiozinė filma 
„Šerlokas Holmsas“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1940] (Kaunas : A. Bako sp.). – 
[2] p. : iliustr. ; 32 cm.

prieš tekstą: Kinas „Metropolitain“.
C102.

791.43-2(73)
4483

„Nuo sausio 15 d. musų ekrane „Jos prisipa-
žinimas“ labai įdomus paveikslas …“ : [kino filmo 
reklama]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] (Šiauliai : Sa-
vičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 96 cm.

prieš tekstą: Kino Lyra. – Gretut. tekstas liet., 
jidiš.

C279.
791.43-2

4484
„Nuo sekmadienio lapkričio mėn. 3 d. š. m. 

didžiausia iš didžiausių pasaulinių sensacijų! Se-
nai laukiama naujiena! Didelis siurprizas visiems! 
Emil Janingsas filmoje „Jo paskutinis įsaky-
mas“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Alytus] : [s.n.], 
[1930] ([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. : iliustr. ; 
25 x 35 cm.

prieš tekstą: Kino „palas“ Alytuj.
C101.

791.43-2(73)
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4485
„Nuo spalių 26 iki 29 d. eis garsiausias pa-

sauly amerikoniškas veikalas 1 serija „Nevjorko 
paslaptys“ …“ : [kino filmo reklama]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio 
sp.). – [1] p. ; 64 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
791.43-2(73)

4486
„Nuo spalių 12 d. „Netikroji dailininko duk-

tė“ užgaunanti 6 didelių drama …“ : [kino filmo 
reklama] / direkcija. – [S.l.] : [s.n.], [1921] (Šiau-
liuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : vinj. ; 
65 cm.

prieš tekstą: Kino palas. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C279.
791.43-2

4487
„Nuo š. m. birželio mėn. 18 iki 21 d. d. ne-

grų teatras revue Riff Biff Bang gast Louis Dou-
glas …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1920–
1940] (Kaunas : f. Sokolovskienės ir G. Lano 
sp.). – [1] p. ; 170 cm.

prieš tekstą: Vasaros teatras. – Dalis teksto 
angl..

C101.
792.5(474.5)

4488
„Nuo š. m. kovo mėn. 9 d. atidaromas Vil-

niuje lietuviškas moderniškas, liuksusinis dan-
cingas-restoranas „Bohema“ …“ : [skelbimas]. – 
[Vilnius] : [s.n.], [1937–1940] (Vilniuje : sp. „pa-
tria“). – [1] p. ; 96 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C2.

64.024(474.5)
4489

„Nuo š. m. lapkričio 7 d. meniška premjera! 
Karina Hardt naujausioj vokiečių garsinėj filmoj 
„17 metų motina“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : „Meno“ sp.). – 
[4] p. : iliustr. ; 20 cm.

prieš tekstą: „Metropolitain“.
C104.

791.43-2(430)
4490

„Nuo š. m. pirmadienio, rugpiūčio mėn. 22 d. 
grandiozinė šviesogarsinė filma vokiečių kalba. 
Šimto metų sukaktuvės nuo Napoleono sūnaus Rei-
chštato gercogo mirties. „Erelis“ („Orlionok“) …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaune : S. Neimano sp.). – [2] p. ; 32 cm.

prieš tekstą: Kinas „forum“ …. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

4491
„Nuo 16 iki 20 spalio š. m. didelė šventadie-

nio programa. Drama ir zydų gyvenimo 6-se dide-
liuose aktuose „Tykybos pančiai“ …“ : [kino fil-
mo reklama] / direkcija. – [S.l.] : [s.n.], [1921]. – 
[1] p. : vinj. ; 50 x 70 cm.

prieš tekstą: Kino palas.
C279.

791.43-2
4492

„Nuo šeštadienio ilgai laukiama ir iškilminga 
prėmjera. Vykiausias rusų „Mežrabpom“ Maskva 
kino-produkcijos pasiekimas. Nemirtingas L.N. 
Tolstojaus veikalas „Gyvas lavonas“ …“ : [kino 
filmo reklama]. – [Alytus] : [s.n.], [1930–1932] 
([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 17 x 25 cm.

prieš tekstą: Kino „palas“ Alytuje.
C101.

791.43-2(470)
4493

„Nuo šiandien iki pirmadienio, 21 š. mėnesio 
retenybė-premjera! Maskvos dailės teatro artis-
tai V.I. Kačalov, A.p. petrovski, V.E. Meierhold, 
A. Sten ir kiti filmoje „Baltasis erelis“ …“ : [kino 
filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kau-
ne : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 
23 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(470)

4494
„Nuo šios dienos kine „Kapitol“ rugsėjo mėn. 

27 paula Wessely žymiausioji Vienos artistė ir 
Rudolf forster įdomiausias pasaulio vyriškis pir-
mą kartą vienoje filmoje kurią pastatė prof. Karl 
froehlich Vienos gastrolės …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1937] (Kaunas : A. Bako 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 29 cm.

C102.
791.43-2(430)

4495
„Nuo trečadienio š. m. gegužės 14 d. demons-

truojamas didžiausias ir gražiausias Vokietijos ekra-
no kurinys: „Karalienė Luiza“ …“ : [kino filmo re-
klama]. – [panevėžys] : [s.n.], [1930] (panevėžys : 
N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kino „Iliuzija“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)
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4496
„Nuo 3 vasario 1932 m. nauja grandiozinė 

programa! pirmoji švieso garsinė filma genealaus 
režiser. Sesil de Mill įkūrėjo „X įsakymų“, „Kara-
lių karalius“, „Volgos burlokai“ ir t. t. Jo naujausias 
ir didžiausias triumfas „Dinamitas“ …“ : [kino fil-
mo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 32 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(73)

4497
Nuo 300 iki 1000 litų ir daugiau atlyginimo, 

už nurodymą slėpimosi vietų, arba įdavimą polici-
jai žemiau išvardintų kalinių-plėšikų pabėgusių iš 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo. – Kaunas : [s.n.], 
1924, liep. 17 (Kaunas : Valstybės sp.). – [1] p. : 
portr. ; 34 x 43 cm.

C17.
343.9(474.5)

4498
„Nuo 31 spalio iki 2 lapkričio „13 velnių tu-

zinas“ pasielgimas žimiausio šnypo …“ : [kino 
filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1921]. – [1] p. : 
vinj. ; 47 cm.

prieš tekstą: „palas“.
C279.

791.43-2
4499

„Nuo 1927 m. Krokuvos lenkų universitete 
dėsto sanskritą ir indusų filosofiją ponia Elena Gra-
bovskienė …“ : [apie profesinius moterų pasiekimus 
visame pasaulyje]. – [S.l.] : [s.n.], [1929]. – [4] p. ; 
13 x 17 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)
4500

„Nuo 1927 m. rugsėjo mėn. 3 d. Vasiliausko 
teatro salėje gastroliuos žinoma trupė Cirk – Var-
jete pravažiuojanti pro Biržus ir apsistojanti tik ke-
letą dienų …“ : [skelbimas] / direkcija. – [Biržai] : 
[s.n.], [1927] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C279.
791.43-2(474.5)

4501
„Nuo 1927 metų vasario m. 27 d. iki 1927 me tų 

kovo m. 13 d. visoje Lietuvoje skelbiama spaudos 
savaitė …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – 
1 p..

Aprašyta pagal kn.: Lietuviškos spaudos ke-
liai Šiaurės Lietuvoje : 1864, 1904, 2004 : teminis 
straipsnių rinkinys. Šiauliai, 2005, p. 197. – Moto: 
Knyga – šviesios ateities pamatas!.

791.43-2(474.5)

4502
„Nuo 1940 m. kovo mėn. 4 d. pirmą kartą 

Kau ne! pagarsėjusi visame pasaulyje filma pagal 
Louis’o Bromfild’o romaną „The Rains Came“ 
„Tvanas“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1940] (Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : 
iliustr. ; 33 cm.

prieš tekstą: Kinas „Metropolitain“.
C102.

791.43-2(73)
4503

„Nuo 1940 m. sausio mėn. 15 d. linksmiau-
sia sezono premjera! pirmą kartą Kaune! Lvovo 
muzikaliniai komikai Ščepko ir Tonko linksmoj 
muzikalinėj operetėj „Bus geriau“, M. Vašinskio 
režisūra, B. Varso muzika  …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1940] (Kaunas : A. Bako 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 13 x 22 cm.

prieš tekstą: Kinas „Metropolitain“.
C102.

791.43-2(73)
4504

„Nuo 1939 m. lapkričio mėn. 9 iki 13 d. Le-
ningrado kino studijos meno kūrinys antroji filmos 
dalis petras I pagal A. Tolstojaus romaną …“ : 
[kino filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – 
[1] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Grandiozinė premjera „Šatrijos“ 
kine.

C102.
791.43-2(470)

4505
Nuo ugnies apdraudimas. polisas … Nr. „Ak-

cinė apdraudimo bendrovė Lietuvos Lloydas, eida-
ma užtvirtintomis bendromis nuo ugnies apdrau-
dimo sąlygomis, apdraudžia nuo ugnies p. …“ : 
[draudimo sutartis]. – [Kaunas] : [draudimo akc. 
b-vė „Lietuvos Loidas“], [1933] (Kaune : L. Gur-
vičiaus ir Ko. sp.). – [2] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Lietuvos Lloydas akcinė apdrau-
dimo bendrovė įst. 1922 m. …. – Spaud. taip pat: 
Bendros nuo ugnies apdraudimo sąlygos, [2].

C1.
368(474.5)

4506
Nuo ugnies apdraudimas. polisas … Nr. „Ak-

cinė apdraudimo bendrovė Lietuvos Lloydas Kau-
ne, eidama užtvirtintomis bendromis nuo ugnies ap-
draudimo sąlygomis, apdraudžia nuo ugnies …“ : 
[draudimo sutartis]. – [Kaunas] : [draudimo akc. 
b-vė „Lietuvos Loidas“], [1928] (Kaune : M. Jolko 
sp.). – [2] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Lietuvos Lloydas akcinė apdrau-
dimo bendrovė …. – Spaud. taip pat: Bendros nuo 
ugnies apdraudimo sąlygos, p. [2].

C1.
368(474.5)
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4507
Nuo ugnies draudimas. polisas … Nr. „Ak-

cinė apdraudimo bendrovė Lietuvos Lloydas ei-
dama šiame polise atspausdintomis bendromis 
bei pažymėtomis atskiromis draudimo sąlygomis 
draudžia nuo ugnies sulig … pareiškimo iš 193… 
m. … mėn. … d. žemiau išvardintąjį turtą …“ : 
[draudimo sutartis] / Lietuvos Lloydas akcinė ap-
draudimo bendrovė. – [Kaunas] : [draudimo akc. 
b-vė „Lietuvos Loidas“], 1934. – [3] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Lietuvos Lloydas akcinė apdrau-
dimo bendrovė …. – Spaud. taip pat: Bendros nuo 
ugnies apdraudimo sąlygos, p. [2].

C1.
368(474.5)

4508
Nuo ugnies draudimas. polisas … Nr. „Ak-

cinė apdraudimo bendrovė Lietuvos Lloydas ei-
dama šiame polise atspausdintomis bendromis 
bei pažymėtomis atskiromis draudimo sąlygomis 
draudžia nuo ugnies sulig … pareiškimo iš 193… 
m. … mėn. … d. žemiau išvardintąjį turtą …“ : 
[draudimo sutartis] / Lietuvos Lloydas akcinė ap-
draudimo bendrovė. – [Kaunas] : [draudimo akc. 
b-vė „Lietuvos Loidas“], 1934. – [4] p. ; 34 cm.

Tekstas p. [2] atspausdintas atvirkščiai. – prieš 
antr.: Lietuvos Lloydas akcinė apdraudimo bendro-
vė …. – Spaud. taip pat: Bendros nuo ugnies ap-
draudimo sąlygos, p. [2–3].

C1.
368(474.5)

4509
Nuo ugnies draudimas. polisas U- … Nr. „Ak-

cinė apdraudimo bendrovė Lietuvos Lloydas ei-
dama šiame polise atspausdintomis bendromis bei 
pažymėtomis atskiromis draudimo sąlygomis drau-
džia nuo ugnies sulig … pareiškimo iš 193… m. … 
mėn. … d. žemiau išvardintąjį turtą …“ : [draudi-
mo sutartis] / Lietuvos Lloydas akcinė apdraudimo 
bendrovė. – [Kaunas] : [draudimo akc. b-vė „Lietu-
vos Loidas“], 1936. – [4] p. ; 34 cm.

Tekstas p. [2] atspausdintas atvirkščiai. – prieš 
antr.: Lietuvos Lloydas akcinė apdraudimo bendro-
vė …. – Spaud. taip pat: Bendros nuo ugnies ap-
draudimo sąlygos, p. [2-3].

C1.
368(474.5)

4510
Nuo ugnies draudimas. polisas U- … Nr. „Ak-

cinė apdraudimo bendrovė Lietuvos Lloydas ei-
dama šiame polise atspausdintomis bendromis bei 
pažymėtomis atskiromis draudimo sąlygomis drau-
džia nuo ugnies sulig … pareiškimo iš 193… m. … 
mėn. … d. žemiau išvardintąjį turtą …“ : [draudi-

mo sutartis] / Lietuvos Lloydas akcinė apdraudimo 
bendrovė. – [Kaunas] : [draudimo akc. b-vė „Lietu-
vos Loidas“], 1938. – [4] p. ; 34 cm.

Tekstas p. [2] atspausdintas atvirkščiai. – prieš 
antr.: Lietuvos Lloydas akcinė apdraudimo bendro-
vė …. – Spaud. taip pat: Bendros nuo ugnies ap-
draudimo sąlygos, p. [2–3].

C1.
368(474.5)

4511
„Nuo vasario 14 d. Nuo vasario 14 d. Mūsų 

muzikinė premjera Marika Rökk ir Hans Söhnker 
nepaprastai įdomioje ir juokingoje operetėje „Ir 
tu, mano brangioji, keliausi su manim“ („Meilės 
ritme“) …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1937] (Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 24 x 29 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Dalis teksto 
vok..

C102.
791.43-2(430)

4512
Nuodėmių gailesčio aktas. „O mano Die-

ve! …“. – Cambridge, Mass. : kun. pr. Juškaitis, 
[1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Virgin Mother 
of God Mary pray to Jesus for me (Indulgence of 50 
days. Leo XIII).

C993.
272-534.3

4513
„Nuolankiai kviečiame atsilankyti į dail. 

J. Mackevičiaus ir skulpt. J. Zikaro paveikslų ir 
skulptūros parodą, kuri bus atidaryta Laisvės 
alėjoj 48 Nr. nuo š. m. vasario 18 iki kovo mėn. 
5 d. …“ : [kvietimas] / rengėjai. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1931]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
73/75(474.5)(064)

4514
Nuolatinis bilietas. … redakcijai. „Vilniaus 

teatro studijos vaidinimas Kareivių klube (Mairo-
nio g-vė Nr. 3) …“ : [kvietimas] / Vil. teatro stu-
dija. – [Kaunas] : [Vilniaus teatro studija], [1919–
1924]. – [1] p. : vinj. ; 8 x 13 cm.

C2.
792.2(474.5)

4515
Nuolatinis garbės bilietas. p. … „K. Sklėrius-

Šklėris šiuo turi garbės prašyti Tamstą apsilankyti 
jo akvarelinių paveikslų ir V. Brazdžio keramikos 
darbų parodos atidaryme, kuris įvyks š. m. rugsė-
jo mėn. 19 d. …“ : [kvietimas]. – Kaunas : [s.n.], 
1929. – [1] p. ; 9 x 12 cm.

C2.
738:75(474.5)(064)
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4516
„Nuoširdžiai dėkojame Tamstai už auką 

Lt. … ct. … katalikų universitetui …“ / L.K.U.A.R. 
Central. komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos katalikų 
univ. aukoms rinkti centralinis k-tas], [1932]. – 
[1] p. ; 15 x 23 cm.

C279.
378.4:282(474.5)

 364.044.64(474.5)
4517

„Nuoširdžiai kviečiame Tamstą atsilankyti į 
Katalikių organizacijų sąjungos ruošiamas Moterų 
dienas, kurios įvyks š. m. gegužės mėn. 28–29 d. d. 
Kaune …“ : [kvietimas-programa] / K.O.S. suva-
žiavimo rengimo komitetas. – [Kaunas] : [Katalikių 
organizacijų s-ga], [1939]. – [3] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: K.O.S. Moterų dienos 1939 m. ge-
gužės mėn. 28–29 d..

C2.
396:061.3(474.5)

4518
„Nuoširdžiai kviečiame Tamstą dalyvauti 

mi  sijose, kurios š. m. birželio 6–13 dienomis su 
nepaprastu dvasios pakilimu vyksta Telšių kate-
droje …“ : [kvietimas-programa] / misijonierius ir 
Telšių parapijos kunigai. – [S.l.] : [s.n.], [1940]. – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

C17.
272-584(474.5)

4519
„Nuoširdžiai kviečiu Jus dalyvauti mano pir-

mose iškilmingose Šventose Mišiose sekmadieny-
je gegužės 29 d. 1938 m. […] Švento pranciškaus 
bažnyčioje Minersville“ : [kvietimas] / kunigas 
Juozas A. Neverauskas. – [Minersvilis (pen.)] : 
[s.n.], [1938]. – [2] p. : iliustr. ; 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Do this for a 
commemoration of Me L. 22-19.

C1.
272-722.5(73)(=172)

4520
Nurodymai apygardų surašymo komisijoms : 

[visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo tvar-
ka]. – Kaunas : [s.n.], 1923 ([Kaunas] : V[alstybės] 
sp.). – [2] p. ; 34 cm.

C2.
312(474.5)

4521
„O, Dieve, kuris šv. petrui davei kunigo val-

džią surišti ir išrišti …“ : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Tu esi uola, o ant tos uolos pastaty-

siu mano bažnyčią, ir pragaro vartai jos neperga-
lės“ (Mat. 16.18). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: 
Šv. petras.

C3; C993.
272-534.3

4522
„O gerasai Jėzau, priimk pirmąją šv. Mišių 

auką, kurią kunigas petras Jasas Rietavo par. bažny-
čioje 1936 m. birželio mėn. 28 d. Tau aukoja …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1936]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Consumma-
tum est.

C106.
272-722.5(474.5)

4523
„O Jėzau, iš visos širdies Tau priklausau. 

(300 d.) …“. – [plungė] : T.T. kapucinų leidinys, 
[1928–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Jėzau, Dovydo Sū-
nau, pasigailėk manęs. (300 d.).

C3; C17; C103; C993.
272-534.3

4524
„O Jėzau, iš visos širdies Tau priklausau. 

(300 d.) …“. – [plungė] : T.T. kapucinų leidinys, 
[1928–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: T.T. kapucinų leidinys. – p. [1] pa-
veikslėlis ir užrašas: Jėzau, Dovydo Sūnau, pasi-
gailėk manęs. (300 d.).

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 4523) ski-
riasi tuo, kad „T.T. kapucinų leidinys“ įrašyta du 
kartus: prieš tekstą ir teksto pabaigoje.

C17.
272-534.3

4525
„O kaip augtų ir žydėtų …“ (Vydūnas) : atvi-

rukas. – [S.l.] : [s.n.], [1929–1939]. – [1] p. ; 10 x 
15 cm.

C2; C106.
784.71(474.5)

4526
O mano poni! „Sveika Marija – o mano poni, 

o mano Motina! …“ : [malda]. – [Vilnius] : [s.n.], 
[1918]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Švenč. Aušros Vartų 
M. pana.

C106.
272-534.3(474.5)

4527
„O mano ponia, o mano Motina! …“ : [mal-

da]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 
7 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklingoji Dievo 
Motina Žemaičių Kalvarijoje.

C993.
272-534.3(474.5)

4528
„O Marija, kuri atėjai į šį pasaulį be sutep-

ties …“ : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1933]. – [2] p. : 
iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šiluvos koplyčios al-
torius.

C1; C17; C993.
272-534.3(474.5)

4529
„O Marija, nusidėjėlių priebėga, mano sal-

džiausioji Motina …“ : [13-ojo tėvų marijonų rė-
mėjų seimo Šv. Antano parapijoje (Siseras (Il.)) 
1940 m. vasario mėn. 4 d. atminimui]. – [Siseras 
(Il.)] : [s.n.], [1940] (Germany : Krause, Grämer & 
Co.). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Mariją sužeista 
širdimi.

C993.
272-534.3

4530
„O Marija, nusidėjėlių priebėga, mano sal-

džiausioji Motina …“ : [13-ojo tėvų marijonų rė-
mėjų seimo Šv. Antano parapijoje (Siseras (Il.)) 
1940 m. vasario mėn. 4 d. atminimui]. – [Siseras 
(Il.)] : [s.n.], [1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Mariją sužeista 
širdimi.

C993.
272-534.3

4531
„O Marija, nusidėjėlių priebėga, mano sal-

džiausioji Motina …“ : [13-ojo tėvų marijonų rė-
mėjų seimo Šv. Antano parapijoje (Siseras (Il.)) 
1940 m. vasario mėn. 4 d. atminimui]. – [Siseras 
(Il.)] : [s.n.], [1940] (Germany). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Mariją, apsuptą 
lelijų.

C993.
272-534.3

4532
„O Marija, per Tavo Nekaltąjį prasidėjimą 

gražink skaistų mano kūną ir šventą mano sie-

lą …“ : [malda atlaidams pelnyti]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 5 x 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C103; C106.
272-534.3

4533
Oficialė ir vienintelė Amerikos lietuvių D.L.K. 

Vytauto jubiliejaus ekskursija Lietuvon : 1430–
1930 D.L.K. Vytauto 500 metų sukaktuves : tiesiai 
į Klaipėdą be persėdimo Baltic America linijos lai-
vu „Lituania“ gegužio May 26tą dieną… : [skelbi-
mas]. – [JAV] : [s.n.], [1930] (printed in U.S.A.). – 
[1] p. : iliustr. ; 49 cm.

D.L.K.: Didysis Lietuvos kunigaikštis. 
C17.

656.6(73)(=72)
4534

Oliveras Tvistas : pagal Charles Dikens’o ro-
maną 3 v. 7 pav. pjesė, vertė J.K., pastatymas A. Ole-
kos-Žilinsko : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1935] (Kaune : „Spaudos fondo“ dirbt.). – 
[2] p. ; 24 cm. – (Valstybės teatras).

C2; C17; C160; C480.
792.2(474.5)

4535
Oliveris Tvistas : pagal Charles Dikens’o ro-

maną 3 v. 7 pav. pjesė, vertė J.K., pastatymas A. Ole-
kos-Žilinsko : [programa]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1935] (Kaune : „Žaibo“ sp.). – [1] p. ; 
24 cm. – (Valstybės teatras).

C160; C480.
792.2(474.5)

4536
„Ona ir Jonas Mašiotai praneša apie savo 

dukters Anulės su ponu Vladu Jakučiu […] su-
tuoktuves, kurios įvyks š. m. liepos mėn. 27 d. 18 
val. Anykščių bažnyčioje …“ : [pranešimas apie 
vestuves]. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 12 x 
17 cm.

C1.
793.2(474.5)

4537
Opera! Opera!! „Šiais metais lygiai septintą 

valandą vakare vasario 20 february Chicagos lie-
tuvių auditorijoj […] Naujai parašyta, Dzimdzi-
drimdzi operiška vieno veiksmo juokingas vei-
kalas iš liaudies dainų, operų, arijų, džiazų „Trys 
sesutės „Munšainutės“ …“ / rengia „Birutė“. – 
[Čikaga (Il.)] : [choras „Birutė“], [1926]. – [1] p. : 
vinj. ; 25 cm.

C17.
782.1

 78:061.7(73)(=172)
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4538
Opera Viekšniuose! „L.M.T. dr. J. Basanavi-

čiaus s-gos Viekšnių skyrius 1932 m. birželio m. 
12 d., sekmadienį vidurinės mokyklos salėje Viekš-
niuose pirmą kartą bus vaidinama M. petrausko 
liaudies opera „Birutė“ …“ : [skelbimas]. – [Viekš-
niai, Mažeikių a.] : [Lietuvių mokytojų tautininkų 
dr. J. Basanavičiaus s-gos Viekšnių sk.], [1932] 
(Kaunas : „Varpo“ sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C101.
792.077(474.5)

4539
„Opereta ir balius nedelioj, sausio (Jan.) 29, 

1933 Sv. Kazimiero parapijos choras perstatys „Ka-
minkretys ir malunininkas“ …“ : [skelbimas]. – [phi-
ladelphia (pa.)] : [s.n.], [1933]. – [4] p. ; 22 cm.

C93.
792.077(73)(=172)(049.1)

 782.8(474.5)
4540

Operetes draugija stato vieno veiksmo ope-
retę „Vaikas ar mergaite“ nedelioj, geg. 10, 1924 
[…] Brooklyn, N.Y. : programme. – [Niujorkas] : 
[s.n.], [1924] (Brooklyn, N.Y. : spausdino „Vieny-
bės“ sp.). – [4] p. : iliustr. ; 20 cm.

Dalis teksto angl..
C93.

792.077(73)(=172)
 782.8
4541

„Organizacijos komitetas rinkti Kauno mies-
to tarybai išdirbo laikinas taisykles rinkimams į 
Tarybą, kurias paskelbs šiomis dienomis …“ / [pi-
liečiai raginami teikti asmenų kandidatūras į mies-
to tarybą pagal pateiktas taisykles]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1918]. – [1] p..

Išsp. daugin. prietaisu.
C276.

352(474.5)
 324(474.5)
4542

„Organizacinis komitetas turi garbės kvies-
ti gerb. p. … dalyvauti jubiliejiniam Lietuvių 
moterų suvažiavime, 1937 m. gruodžio 10, 11 ir 
12 d. d. Valstybės teatre ir Karininkų Ramovė-
je …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1937]. – [4] p. : iliustr. ; 9 x 19 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: 1907–1937 gruodžio 
mėn. 10–11–12 d. Jubiliejinis Lietuvių moterų su-
važiavimas Kaune.

C1.
396(474.5)

4543
Orintas, Jonas
Laisvės himnas. „pabuski nors kartą jau, dar-

bo žmonija, ir trenk savo jungą! …“ : iš Šiaulių 
Darbo rūmų kanklininkų repertuaro / Jonas Orin-
tas ; muzika J. Jankausko. – [Šiauliai] : [s.n.], 
[1935–1940] (Šiauliai : sp. „Lietpres“). – [1] p. : 
vinj. ; 22 cm.

C2.
78(474.5)

4544
Osram viduje nudažytos dūmine spalva. „Os-

ram“ – lemputės eilinė forma 15, 25, 40, 60, 75, 
100 vatų …“ : [elektros lempučių reklama]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1930]. – [2] p. : iliustr. ; 30 cm.

C3.
621.32(085.8)

4545
Osram viduje nudažytos dūmine spalva. „Vi-

duje nudažytos dūmine spalva „Osram“ – lempu-
tės 15-25-40-60-75-1000 vatų (eiline forma) …“ : 
[elektros lempučių reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1930] (Kaune : „Meno“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
30 cm.

C3.
621.32(085.8)

4546
Otello : G. Verdi 4 v. opera, išvertė St. Santva-

ras, pastatymas p. Olekos : 1938.XII.28 : [progra-
ma]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1938] (Kau-
nas : M. Adomavičiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : 
vinj. ; 24 cm. – (Valstybės teatras. 1938–1939 se-
zonas).

0,20 Lt
C160.

792.54(474.5)
 782.1(450)
4547

Ovarialhormon folliculin Menformon : [vais-
tų reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 23 cm.

C101.
615.3(085.8)

4548
Ožragis. Nr. 2. Saturnas. „Netikėk žmonėmis, 

kurie Tamstai pataikauja …“ : [astrologinė progno-
zė]. – Raseiniai : leidėjas [ir sp.] Š. Kadušino sp., 
[1918–1933]. – [1] p. ; 11 cm.

C104.
133.52

4549
P. … „Artinasi rugpiūčio mėn. 26 d. Joje su-

puola du įvykiu: 1) džiaugsmingas, kad mūsų 
kariuomenė įžengė į Vilnių; 2) trykštantis pasi-
ryžimu, kad mes, dėl negarbingai mūsų kaimyno 
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sulaužytos Suvalkų sutarties netekę Vilniaus, sti-
priname materialines jėgas jį atvaduoti …“ / Vil-
niaus Geležinio fondo Alytaus apygardos komite-
tas. – Alytus : [Vilniaus geležinio fondo Alytaus 
apyg. k-tas], 1934, rugpj. 18 ([Alytus] : Alytaus 
sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C279.
329.71:061.75(474.5)(094)

4550
P. … „Aukštųjų karininkų D.L.K. Vytauto 

kursų viršininkas ir karininkai turi garbės kvies-
ti Tamstą pagerbti savo dalyvavimu Kursų me-
tinę šventę ir I-os Aviacijos skyriaus klausytojų 
laidos išleistuves, kurios įvyks š. m. liepos mėn. 
14 d. Kursų rūmuose A. panemunėje …“ : [kvie-
timas-programa]. – [Kaunas] : [Aukštieji Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Vytauto karininkų kursai], 
[1929]. – [2] p. ; 10 x 16 cm.

C2.
355.2:061.7(474.5)

4551
P. … „Birštono kurorte besigydantiems be-

turčiams šelpti komitetas turi garbę kviesti Tams-
tą į rengiamą š. m. liepos 27 d. Birštono kurorto 
kurhauze koncertą …“ : [kvietimas] / komitetas. – 
[S.l.] : [s.n.], [1926–1940]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
364.4(474.5)

 394.4(474.5)
4552

P. … „Dr-jos Vilniaus kraštui remti steigėjų 
komitetas turi garbę Tamstą kviesti į draugijos 
Vilniaus kraštui remti visuotinį susirinkimą …“ / 
Draugijos Vilniaus kraštui remti Steigėjų komite-
tas. – [Kaunas] : [D-jos Vilniaus kraštui remti Stei-
gėjų k-tas], 1939, lapkr. 13. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

C2.
329.71(474.5)(06)

4553
P. … „Gerbiamasis, labai kviečiame Tams-

tą atsilankyti š. m. … mėn. … d. … val. į L.K.J. 
„pavasario“ f-os Kretingos … kuopos … kuris 
įvyks …“ : [kvietimas] / valdyba. – Kretinga : [lie-
tuvių katalikų jaunimo f-ja „pavasaris“], [1936]. – 
[2] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
329.78(474.5)

4554
P. … „Gerbiamasis, neatsisakykite lietuviško-

sios enciklopedijos redakcijai atsiųsti savo autobi-
ografiją …“ / Vyriausiasis Lietuviškosios enciklo-
pedojos redaktorius. – [Kaunas] : [Vyriausioji Lie-
tuviškosios enciklopedijos red.], [1931]. – [1] p. ; 
27 cm.

prieš antr.: Vyriausioji Lietuviškosios enci-
klopedijos redakcija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C126.
030(474.5)(031)

4555
P. … „Gerbiamasis, neatsisakykite lietuviško-

sios enciklopedijos redakcijai atsiųsti savo autobi-
ografiją, užpildžius čia pridedamąją ankėtą …“ / 
Vyriausiasis Lietuviškosios enciklopedojos redak-
torius. – [Kaunas] : [Vyriausioji Lietuviškosios 
enciklopedijos red.], [1935]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Vyriausioji Lietuviškosios enci-
klopedijos redakcija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
030(474.5)(031)

4556
P. … „Kauno miesto sodno direkcija maloniai 

kviečia Tamstą atsilankyti į atidarymą sezono š. 
m. gegužės mėn. …“ : [kvietimas] / direkcija. – 
[Kaunas] : [Kauno miesto sodo direkcija], [1923–
1940]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
791(474.5)

4557
P. … „Kauno miesto valdyba turi garbės 

kvies ti dalyvauti Vytauto Didžiojo garbei ruošia-
mose iškilmėse miesto savivaldybės darbuotojus 
ir svečius …“ : [kvietimas-programa]. – [Kaunas] : 
[Kauno m. Valdyba], [1930]. – [2] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
352:061.7(474.5)

4558
P. … „Krašto apsaugos ministeris maloniai 

kviečia Tamstą Tautos šventės dieną (IX.8) at-
silankyti į kariuomenės paradą Žaliajame kal-
ne …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1930]. – 
[1] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
355.16(474.5)

4559
P. … „Krašto apsaugos ministeris maloniai kvie-

čia Tamstą Tautos šventės apeigų dieną (VIII.15) atsi-
lankyti į kariuomenės iškilmes Žaliajame kalne …“ : 
[kvietimas-programa]. – [Kaunas] : [s.n.], [1929–
1940]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C2.
355.16(474.5)

4560
P. … „Krašto apsaugos ministeris maloniai 

kviečia Tamstą Tautos šventės dieną (IX.8) atsi-
lankyti į kariuomenės paradą Žaliajame kalne, pet-
ro Vileišio aikštėje …“ : [kvietimas-programa]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

prieš antr.: A.
C2.

355.16(474.5)
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4561
P. … „Krašto apsaugos ministeris maloniai 

kviečia Tamstą Vytauto Didžiojo iškilmių dieną 
(IX.8) atsilankyti į kariuomenės iškilmes Žaliaja-
me kalne …“ : [kvietimas-programa]. – Kaunas : 
[s.n.], 1930. – [1] p. ; 6 cm.

prieš antr.: C.
C2.

355.16(474.5)
4562

P. … „Kviečiame Tamstą atsilankyti į ruošia-
mą Karmėlavos mergaičių Ž.ū. mokyklos šeimyni-
nį vakarą, kuris įvyks 1928 m. lapkričio 10 d. …“ : 
[kvietimas] / rengimo komisija. – [S.l.] : [s.n.], 
[1928]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

Ž.ū.: Žemės ūkis.
C2.

371.5:631(474.5)
4563

p. … „Kviečiu visuotinį gimnazijos mokinių 
tėvų susirinkimą š. m. spalių mėn. 1 d. 13 val. 30 
min. gimnazijos salėje …“ : [kvietimas] / J. Vosy-
lius, gimnazijos direktorius. – Biržai : [Biržų pir-
mojo Lietuvos Respublikos prezidento A. Smeto-
nos gimn.], 1939, rugs. 11. – [1] p. : vinj. ; 10 x 
17 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Švietimo mi-
nisterija. Biržų p.L.R.p. A. Smetonos valstybinė 
gimnazija ….

C279.
373.5(474.5)

4564
P. … „Lietuvių moterų klubo valdyba malo-

niai kviečia Tamstą atsilankyti į …, kuris įvyks 
š. m. … mėn. … d. … val. klubo patalpose …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Lietuvių moterų klu-
bas], [1938]. – [1] p. ; 17 cm.

C1.
396(474.5)

4565
P. … „Lietuvių studentų susišelpimo draugi-

jos valdyba laiko sau garbe kviesti Tamstą įstoti į 
Liet. stud. susišelpimo draugijos narių rėmėjų skai-
čių …“ / valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių studentų 
susišelpimo d-ja], 192[8]. – [1] p. ; 17 x 24 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.18(474.5)
4566

P. … „Lietuvos gamtininkų draugija turi garbę 
pranešti, kad posėdyje, įvykusiame 193… m. … 
mėn. … d., Tamsta esi išrinkta… draugijos na-
riu …“ / Lietuvos gamtininkų draugija. – [Kau-
nas] : [Lietuvos gamtininkų d-ja], [1934]. – [1] p. ; 
16 x 21 cm.

prieš antr.: Lietuvos gamtininkų draugija, Kau-
nas, Universitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
502:061.2(474.5)

4567
P. … „Lietuvos vaiko“ draugijos valdyba ma-

loniai kviečia Tamstą dalyvauti 1932 m. gruodžio 
m. 8 d. 17 val. Zofijos Zubovienės vardo vaikų 
skaityklos Šiauliuose (Dvaro g. 86) atidaryme“ : 
[kvietimas]. – [Šiauliai] : [„Lietuvos vaiko“ d-ja], 
[1932]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
027.625(474.5)

 394.481(474.5)
4568

P. … „Maloniai kviečiame dalyvauti mūsų 
sutuoktuvėse, kurios įvyks 1939 m. birželio mėn. 
28 d. 17 val. Biržų R.-katalikų bažnyčioje …“ : 
[kvietimas] / Albertina Vasiliauskaitė, Lyglaukiai 
II, Vladas Gasiūnas, Liesiškis. – [Biržai] : [s.n.], 
[1939]. – [1] p. ; 10 x 14 cm.

C279.
793.2(474.5)

4569
P. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilanky-

ti į L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ sąjungos Joniškio 
rajono 5 metų sukakties minėjimą – didelę sporto 
šventę, kuri įvyks 1936 m. birželio mėn. 1 die-
ną …“ : [kvietimas] / Joniškio rajono vadovybė. – 
[Joniškis] : [lietuvių tautinės jaunuomenės s-gos 
„Jaunoji Lietuva“ Joniškio r.], [1936]. – [1] p. ; 
10 x 14 cm.

C1.
796.093.41(474.5)

 329.78(474.5)
4570

P. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilanky-
ti į Liet. studentų susišelpimo draugijos visuoti-
ną susirinkimą, kuris įvyks š. m. kovo 16 d. …“ : 
[kvietimas] / draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių studentų susišelpimo d-ja], [1928]. – [1] p. ; 
11 x 14 cm.

C2.
378.18(474.5)(06)

4571
P. … „Maloniai kviečiame Tamstą atsilankyti 

į Vaikelio Jėzaus dr-jos pirm. prelato p. Januše-
vičiaus 70 m. amžiaus sukakties minėjimą …“ : 
[kvietimas] / rengėjai. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – 
[1] p. ; 8 x 15 cm.

C1.
27-722.53(474.5)(092)

4572
P. … „Maloniai kviečiame Tamstą dalyvauti 

vilniečių rašytojų pagerbimo akte, įteikiant jiems 
Draugijos Vilniaus kraštui remti skirtas premijas. 
Aktas vyks birželio 2 d. 17 val. Vilniaus universiteto 
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salėje …“ / D.V.K.R. Vyriausiasis komitetas. – [Vil-
nius] : [D-ja Vilniaus kraštui remti], [1940]. – [1] p. ; 
10 x 15 cm.

C101.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
4573

P. … „Maloniai kviečiame Tamstą š. m. 
… mėn. … d. atsilankyti į Valstybės radiofono 
rengiamą koncertą, kuris įvyks …“ : [kvietimas] / 
Valstybės radiofonas. – [Kaunas] : [Valstybės ra-
diofonas], [1940]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
654.1(474.5)

4574
P. … „Maloniai prašau Tamstą pagerbti savo 

atsilankymu 4 pėst. L.K. Mindaugo pulko sporto 
dieną, š. m. 4 dieną 14 val. …“ : [kvietimas]. – 
[panevėžys] : [Lietuvos karaliaus Mindaugo pės-
tininkų pulkas], [1923]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C102.
355.16:796(474.5)

4575
P. … „Maloniai prašau Tamstą pagerbti savo 

atsilankymu 4 pėst. L.K. Mindaugo pulko šventės 
iškilmes …“ : [kvietimas-programa]. – [panevė-
žys] : [Lietuvos karaliaus Mindaugo pėstininkų 
pulkas], [1923]. – [1] p. ; 15 cm.

C1.
355.16(474.5)

4576
P. … „Neįvykus š. m. balandžio mėn. 22 d. 

visuotiniam Vilniui vaduoti s-gos Vaškų skyriaus 
narių susirinkimui, š. m. gegužės mėn. 6 d. 13 
val. pradžios mokyklos bute šaukiamas kitas su-
sirinkimas …“ / skyriaus valdyba. – Vaškai [Bir-
žų a.] : [Vilniaus vadavimo s-gos Vaškų sk.], 1928, 
geg. 1. – [1] p. ; 16 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(06)
4577

P. … „pranešama, kad … 192… m. … mėn. … 
d. … val. … įvyks Valstiečių liaudininkų sąjungos 
Centro komiteto posėdis …“ : [kvietimas-progra-
ma]. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų 
s-ga], [1931]. – [2] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
329(474.5)(06)

4578
P. … „pranešame, kad š. m. gegužės 27 d. 17 

val. prekybos ir pramonės rūmuose, Kaune […] 
šaukiams nepaprastas Draugijos Vilniaus kraštui 
remti narių visumos susirinkimas …“ : [kvieti-
mas-darbotvarkė]. – [Kaunas] : [D-ja Vilniaus 
kraštui remti], 1940, geg. 18. – [1] p. ; 15 x 21 cm.

prieš antr.: Draugijos Vilniaus kraštui remti 
Vyriausiasis komitetas.

C2.
329.71(474.5)(06)

4579
P. … „prašau Tamstą neatsisakyti atsilankyti 

Valdžios Marijampolės vidurinės amatų mokyklos 
mokynių darbų parodoje, mokyklos patalpose, 
š. m. liepos mėn. 26–30 d. d. …“ : [kvietimas]. – 
[Marijampolė] : [Marijampolės vidurinė amatų 
 m-kla], [1933–1940]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
745/749-053.2(474.5)(064)

4580
P. … „prašome atvykti į mūsų mylimo brolio 

ir senelio Juozo Snarskio laidotuves, kurios įvyks 
š. m. birželio mėn. 7 d., Jagaudžių dvare“ : [pra-
nešimas] / … Snarskių šeima. – [Jagaudžiai (Bir-
žai)] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 9 x 12 cm.

C279.
393(474.5)(049.1)

4581
P. … „Socialistinių Sovietų Respublikų Są-

jungos pasiuntinybė turi garbę prašyti Jus daly-
vauti karinės filmos „Kova už Kijevą“ uždarame 
demonstravime, kuris įvyks š. m. sausio 16 d., 
ketvirtadienį, 15 val. 30 m. kino-teatre „fo-
rum“ …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Socialisti-
nių Sovietų Respublikų Sąjungos pasiuntinybė], 
[1936]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
791.43-2(470)

4582
P. … „Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjun-

gos pasiuntinybė turi garbę prašyti Jus dalyvauti 
karinės filmos „Smūgis prieš smūgį“ uždarame de-
monstravime, kuris įvyks š. m. gegužės mėn. …d. 
[…] kino-teatre „Kapitol“ …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Socialistinių Sovietų Respublikų Są-
jungos pasiuntinybė], [1937]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
791.43-2(470)

4583
P. … „SSSR pasiuntinybė ir SSSR prekybos 

atstovybė Lietuvoje turi garbės prašyti Jus atsi-
lankyti į uždarą filmos „Čapaev“ peržiūrą, įvyks-
tančia š. m. kovo mėn. 10 d., sekmadienį …“ : 
[kvietimas] / SSSR pasiuntinybė ir SSSR preky-
bos atstovybė Lietuvoje. – [Kaunas] : [SSSR pa-
siuntinybė Lietuvoje] : [SSSR prekybos atstovybė 
Lietuvoje], [1940]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

SSSR: Sovietų Socialistinių Respublikų Są-
junga.

C2.
791.43-2(470)
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4584
P. … „Šiuo pranešama, kad Žemės banko val-

dyba nutarė duoti Tamstai 15½ metų … litų pasko-
los …“ : [dėl suteiktos paskolos] / … Žemės ban-
kas. – Kaunas : [Žemės bankas], 193[3]. – [2] p. : 
iliustr. ; 32 cm.

prieš antr.: Žemės bankas. pagrindinis kapita-
las 50.000.000 lt.

C2.
336.7(474.5)

4585
P. … „Šiuo turime garbės kviesti Tamstą atsi-

lankyti į lengvosios atletikos rungtynes Lietuvos 
pirmenybėms, kurios vyks Vytauto kalne š. m. lie-
pos mėn. 30 ir 31 d.“ : [kvietimas] / Lietuvos fi-
zinio lavinimos sąjungos Centro valdyba. – [Kau-
nas] : [Lietuvos fizinio lavinimosi s-ga], [1921]. – 
[1] p. ; 7 x 11 cm.

C1.
796.42(474.5)

4586
P. … „Šiuomi kviečiamas Tamstą atsilankyti 

Lietuvių klūban Metropoly š. m. liepos mėn. 31 
dieną 9,30 v. vakaro laisvon sueigon pirmosioms 
lengvosios atletikos rungtynėms Lietuvos pirme-
nybėms paminėti“ : [kvietimas] / Lietuvis fizinio 
lavinimos sąjungos Centro valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvis fizinio lavinimosi s-ga], [1921]. – [1] p. ; 
8 x 12 cm.

C1.
796.42(474.5)

 394.1(474.5)
4587

P. … „Švedų pritaikomojo meno parodos ko-
mitetas turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti paro-
dos atidarymo iškilmėse Vytauto Didžiojo muzie-
jaus rūmuose lapkričio 24 d. …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
74(485)(064)

4588
P. … „Turime garbę pranešti Tamstai, kad š. m. 

balandžio mėn. 22 d. įvyksta Žemės ūkio rūmų vi-
sumos susirinkimas Ž.ū. rūmų 10 metų veikimui 
paminėti …“ : [programa] / Ž.ū. rūmų valdyba. – 
[Kaunas] : [Žemės ūkio rūmai], [1936]. – [1] p. ; 
11 x 17 cm.

C2.
63(474.5)(06)

4589
P. … „Turime garbės kviesti Tamstą atsilankyti 

į vilniečių moksleivių rengiamąjį savybės vakarėlį 
Kauno šaulių būrio klubo salėje …“ : [kvietimas] / 
rengėjai. – [S.l.] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 6 x 9 cm.

C2.
371.8(474.5)

4590
P. … „Turiu garbės kviesti Tamstą atsilankyti 

į arbatėlę, ruošiamą š. m. sausio mėn. 11 d. „Balto-
sios gulbės“ salėje Vytauto Didžiojo tilto atidary-
mo proga …“ : [kvietimas] / Susisiekimo ministe-
ris. – [Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C1; C2.
394.481(474.5)

4591
P. … „Turiu garbės kviesti Tamstą atsilankyti į 

Vytauto Didžiojo tilto per Nemuną atidarymo iškil-
mes, kurios įvyks š. m. sausio mėn. 11 d. 15 val.“ : 
[kvietimas] / Susisiekimo ministeris. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1930]. – [1] p. : vinj. ; 10 x 16 cm.

C1.
394.481(474.5)

4592
P. … „Turiu garbės kviesti Tamstą į prekybos 

instituto Klaipėdoje atidarymo aktą š. m. rugsėjo 
mėn. 29 dieną …“ : [kvietimas]. – [Klaipėda] : 
[s.n.], [1934]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
347.7(474.5)

4593
P. … „V.D. un-to tarnautojų taupomoji skoli-

namoji kasa praneša, kad Tamstos vardu kasoje sal-
do 1939 m. sausio mėn. 1 d. buvo …“. – Kaunas : 
[Vytauto Didžiojo univ. Tarnautojų taupomoji sko-
linamoji kasa], 1939, vas. 7. – [1] p. ; 18 x 20 cm.

prieš antr.: V.D. un-to tarnautojų taupomoji 
skolinamoji kasa Nr. …. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
336.7(474.5)

4594
P. … „Vykdydami Vidaus reikalų ministerijos 

ir Kauno apskrities viršininko pavedimą galutinai 
sutvarkyti visą Vilniaus vadavimo sąjungos turtą, 
primename Tamstai, kad dar nesate atsilyginę už 
„Mūsų Vilniaus“ 193… m. prenumeratą …“. – 
[Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], [1939]. – 
[1] p. ; 33 cm.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
4595

P. … „Vilniaus apskrities derliaus šventei 
ruošti komitetas maloniai kviečia Tamstą dalyvau-
ti š. m. lapkričio mėn. 23 d. ruošiamoje Derliaus 
šventėje …“ : [kvietimas] / komitetas. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [2] p. ; 9 x 14 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – p. [1] tekstas 
vok. k..

C2.
394.2(474.5)
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4596
P. … „Žemės bankas, pasilikdamas teisę atei ty 

už negrąžintą paskolą nuo banko nustatyto termi-
no pareikalauti mokėti iki 5% metinių palūkanų, 
praneša, kad nuo 1936 m. liepos 1 d. už paskolą 
bus imama 4% metinių palūkanų …“ : [praneši-
mas] / … Žemės bankas. – Kaunas : [Žemės ban-
kas], 193[6]. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Žemės bankas. pagrindinis kapita-
las 50.000.000 lt.

C2.
336.7(474.5)

4597
P. … „Žuvusiems kovoje už Ukrainos tauti-

nės valstybės vienybę ir nepriklausomybę pagerbti 
1930 m. lapkričio mėn. 1 d. … val. Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje bus atlaikytos pamaldos į kurias ukrai-
niečių būrelis turi garbės Tamstą kviesti“ : [kvie-
timas] / Ukrainiečių būrelio valdyba. – [Kaunas] : 
[Ukrainiečių būrelis], [1930]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

prieš antr.: Ukrainiečių būrelis prie Lietuvių-
ukrainiečių draugijos.

C2.
323.15(474.5)(=161.2)

4598
P. … Didžiai gerbiamas Tamsta. „Š. m. gegu-

žės mėn. 6 d. 13 val. pradžios mokyklos bute įvyks 
Vilniui vaduoti s-gos Vaškų skyriaus narių susi-
rinkimas …“ / … skyriaus valdyba. – Vaškai [Bir-
žų a.] : [Vilniaus vadavimo s-gos Vaškų sk.], 1928, 
geg. 1. – [1] p. ; 16 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(06)
4599

P. … G.T. „A.K.D.L.K. Vytauto kursų klau-
sytojai turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti š. 
m. spalio m. 18 d. į rengiamajį balių Karininkų 
kliūbo rumuose …“ : [kvietimas] / kursų klausy-
tojai. – [Kaunas] : [Aukštieji Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto karininkų kursai], [1923]. – 
[1] p. ; 8 x 13 cm.

p. … G.T.: ponas … Gerbiamas Tamsta.
C2.

355.2(474.5)
4600

P. … G.T. „A.K.D.L.K. Vytauto kursų klau-
sytojai turi garbės kviesti Tamstą dalyvauti š. m. 
spalio m. 17 d. 15 val. iškilminguose pietuose iš-
leistuvių dienoje …“ : [kvietimas] / kursų klau-
sytojai. – [Kaunas] : [Aukštieji Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto karininkų kursai], [1923]. – 
[1] p. ; 7 x 13 cm.

p. … G.T.: ponas … Gerbiamas Tamsta.
C2.

355.2(474.5)
4601

P. … G.T. „Dirbdama tautos blaivinimo dar-
bą, L.K. blaivybės draugija panaudojo ir spau-
dą …“ : [kvietimas tapti žurnalo „Sargyba“ ben-
dradarbiu]. – Kaunas : [„Sargybos“ red.], 1929, 
vas. 15. – [1] p. ; 30 cm.

L.K. blaivybės draugija: Lietuvių katalikų blai-
vybės draugija. – p. … G.T.: ponas … Gerbiamas 
Tamsta.

C3.
613.81:061(474.5)

 070.33(474.5)
4602

P. … G.T. „Kauno „Aušros“ gimnazijos tėvų 
komitetas turi garbės kviesti Tamstą atsilankyti 
rengiamame šių metų lapkričio 11 d. gimnazijos 
rūme. Koncerte-baliuje …“ : [kvietimas ir koncer-
to dalyvių sąrašas]. – [Kaunas] : [Kauno „Aušros“ 
gimn.], [1924]. – [1] p. ; 23 cm.

p. … G.T.: ponas … Gerbiamas Tamsta.
C2.

371.8(474.5)
4603

P. … G.T.! „pirmo kario žuvimo vietoje pa-
minklą statyti komitetas maloniai kviečia Tamstą 
š. m. rugsėjo mėn. 15 d. atsilankyti į paminklo 
pašventinimo iškilmes …“ : [kvietimas]. – Kėdai-
niai : [s.n.], 1929, rugs. 1. – [1] p. ; 12 x 14 cm.

p. … G.T.: ponas … Gerbiamas Tamsta.
C2.

394.481(474.5)
4604

P. … G.T. „pirmosios Kauno valstybinės gim-
nazijos tėvų komitetas turi garbės kviesti Tams-
tą atsilankyti rengiamame šių metų vasario 11 d. 
gimnazijos rūme šeimyniniame vakare-spektakliu-
je …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [pirmoji Kauno 
valstybinė gimn.], [1920–1922]. – [1] p. ; 23 cm.

p. … G.T.: ponas … Gerbiamas Tamsta.
C2.

371.8(474.5)
4605

P. … G.T. „prašome Tamstos prisiųsti L.U. 
Human. fak. seminar. knygynui (Universitetas, 
kambarys Nr. 18) visas Tamstos paimtas ir negrą-
žintas buv. Aukštųjų kursų knygyno knygas …“. – 
Kaunas : [Lietuvos univ. Humanitarinis fak.], 
1923, bal. 16. – [1] p. ; 18 x 22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – p. … G.T.: ponas … 
Gerbiamas Tamsta.

C2.
027.7(474.5)
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4606
P. … G.T. „Turime garbės prašyti Tamstą at-

silankyti mūsų įkurtuvėse …“ : [kvietimas] / … 
valdyba. – [S.l.] : Šiaulių žydų gimnazijai steigti ir 
laikyti d-ja, [1934]. – [1] p. ; 10 x 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš. – p. … G.T.: 
ponas … Gerbiamas Tamsta.

C2.
373.5(474.5)(=411.16)

 394.481(474.5)(=411.16)
4607

P. … Gerb. Tamsta! „Visi Kupiškio ir apylin-
kės koperatyvai bendrai, sekmadienį, liepos mėn. 
3 dieną, rengia Kooperacijos šventę, Kupišky-
je …“ : [kvietimas] / Kupiškio koperacijos šventei 
rengti komitetas. – [Kupiškis] : [Kupiškio koopera-
cijos šventei rengti k-tas], [1938]. – [1] p. ; 21 cm.

C1.
334.73(474.5)

 394.4(474.5)
4608

P. … Gerbiamasis. „Lietuvių dailės draugija 
norėdama supažindinti platesnę mūsų visuome-
nę su senesnių laikų dailės kūryba nusprendė su-
rengti savo salone Kaune […] senovės dailininkų 
kūrinių parodą …“ : [prašymas atsiųsti parodai 
paveikslų ir kitų dailės kūrinių]. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių dailės d-ja], 1926. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C160.

75:061.4(474.5)
4609

P … Gerbiamasis! „Š. m. gruodžio m. 6 d. 
sukanka 60 m., kaip yra miręs Lietuvos rašytojas 
Simanas Daukantas …“ : [mokytojų prašoma or-
ganizuoti lėšų rinkimą S. Daukanto paminklo sta-
tybai papilėje]. – [Kaunas] : [K-tas S. Daukanto 
paminklui statyti papilėje], 1924, gruodis. – [1] p. ; 
29 cm.

prieš antr.: Komitetas S. Daukanto paminklui 
statyti papilėje.

C2.
725.945:69(474.5)

4610
P. p. apskričių viršininkams. „Kauno aps-

krities viršininkas, susitaręs su uždarytosios VVS 
Centro komitetu pastarajam pavedė per tam tikrą 
laiką atlikti Vilniaus vadavimo sąjungos likvidaci-
nį darbą …“. – [Kaunas] : [Vidaus reikalų m-jos 
Administracijos dep.], [1939]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. V.R.M. Ad-
mi nistracijos departamentas. Nuorašas. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

4611
P. p. miškų urėdams ir žemės tvarkytojams. 

„Bevykdant Žemės ūkio ministerijos aplinkraštį 
Nr. 2707 iš 1929. II. 8 d. dėl teismo bylų vedimo, 
kad jis vienodai būtų visų suprantamas, paaiškina-
ma kas žemiau seka …“ / juriskonsultas. – [Kau-
nas] : [Žemės ūkio m-ja], [1929, bal. 24]. – [3] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
Datuojama pagal antspaudo datą.
C279.

347(474.5)
4612

P.P. Seimo nariams. Lietuvos vaistininkų drau-
gijos valdyba. „ponui Seimo pirmininkui yra įteik-
tas pareiškimas sekančio turinio …“ : [apie namų, 
butų ir kambarių nuomos įstatymo taikymą vaisti-
nėms] / L.V. dr. valdyba. – Kaunas : [Lietuvos vais-
tininkų d-ja], 1923, lapkr. 20 ([Kaunas] : „Varpo“ 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
347.453:615.12(474.5)

4613
P. … pakvietimas. „Kviečiame Tamstą atsi-

lankyti š. m. spalių mėn. 26 d. 19 val. į „Aušros“ 
gimnazijos moksleivių meno draugijos gimnazijos 
salėje rengiamą vakarą“ : [kvietimas] / draugijos 
valdyba. – [Kaunas] : [Kauno „Aušros“ gimn. 
moksleivių meno d-ja], [1924]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

371.8(474.5)
4614

P. … Šiaulių valstybinės gimnazijos 75 metų 
jubiliejaus reikalais atsišaukimas. „Verbų sekma-
dienį Šiaulių valstybinės gimnazijos rūmuose […] 
susirinko pagyvenę ir pražilę šiauliečiai veikėjai 
baigę Šiaulių vyrų gimnaziją …“ : [informacinis 
pranešimas apie jubiliejinį renginį]. – [Šiauliai] : 
[s.n.], [1926]. – [1] p. ; 32 cm.

C2.
373.5(474.5)

 394.4(474.5)
4615

P.T. „Eidami Lietuvių mokslo draugijos įs-
tatų 10 ir 12 §§ turime garbės priminti Tamstai, 
jog jau išėjo laikas mokėti 19… metų nario mo-
kesčiui …“. – [Vilnius] : [Lietuvių mokslo d-ja], 
[1935]. – [2] p. ; 10 x 14 cm.

prieš antr.: Lietuvių mokslo draugija. – p.T.: 
ponas Tamsta.

C2.
001:061.2(474.5)

4616
P.T. „Lietuvių mokslo draugijos valdyba nuo-

širdžiai dėkoja Tamstoms už maloniai siųstus 193… 



425

metais jos bibliotekon Jūsų leidinius …“. – [Vil-
nius] : [Lietuvių mokslo d-ja], [1934]. – [1] p. ; 18 x 
21 cm.

p.T.: ponas Tamsta.
C101.

001:061.2(474.5)
4617

P.T. „Š. m. balandžio mėn. 14 d. 15 val. po 
piet, Vilniaus lietuvių klubo bute […] šaukiamas 
visuotinis metinis Lietuvių kreditinio koopera-
tivo apr. ats. Viln. susirinkimas …“ : [dienotvar-
kė-atvirlaiškis] / kooperativo valdyba. – Vilnius : 
[Lietuvių kreditinis kooperatyvas aprėžtąja atsa-
komybe], 1931, kovo 31. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

prieš antr.: Lietuvių kreditinis kooperativas 
apr. ats. Vilniuje. – Dalis teksto lenk.. – p.T.: ponas 
Tamsta.

C3; C101.
334.73(474.5)(06)

4618
P.T. „Šiuomi kviečiame Tamstą į nepaprastą 

Lietuvių kreditinio kooperatyvo apr. atsak. paji-
ninkų susirinkimą, kuris įvyks šio mėn. 30 d. …“ : 
[kvietimas-dienotvarkė] / valdyba. – Vilnius : 
[Lie tuvių kreditinis kooperatyvas aprėžtaja at-
sako mybe], 1939, gruod. 11. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

prieš antr.: Lietuvių kreditinis kooperatyvas 
apr. ats. Vilniuje. – p.T.: ponas Tamsta.

C3.
334.37(474.4)(06)

4619
P.T. „Visuotinis metinis Lietuvių kreditinio 

kooperativo aprėžt. atsakomybe Vilniuje pajinin-
kų susirinkimas įvyks Vilniuje šv. Mikalojaus baž-
nyčios salėje […] balandžio m. 23 d. …“ : [dieno-
tvarkė-atvirlaiškis] / valdyba. – Vilnius : [Lietuvių 
kreditinis kooperatyvas aprėžtąja atsakomybe], 
1939, bal. 1. – [2] p. ; 11 x 14 cm.

prieš antr.: Lietuvių kreditinis kooperativas 
aprėžt. atsakom. Vilniuje. – p.T.: ponas Tamsta.

C3.
334.73(474.5)(06)

4620
P.T. „Visuotinis metinis Lietuvių kreditinio 

kooperativo aprėžtąja atsakomybe Vilniuje paji-
ninkų susirinkimas įvyks Vilniuje, salėje prie šv. 
Mikalojaus bažnyčios […] š. mėn. 26 d. …“ : 
[dienotvarkė] / valdyba. – Vilnius : [Lietuvių kre-
ditinis kooperatyvas aprėžtąja atsakomybe], 1935, 
bal. 13. – [1] p. ; 11 x 14 cm.

prieš antr.: Lietuvių kreditinis kooperativas 
apr. atsak. Vilniuje. – p.T.: ponas Tamsta.

C3.
334.73(474.5)(06)

4621
P. … vaikų darželio vedėjai. „Vilniui vaduoti 

sąjungos centro Moterų sekcija rūpindamasi, kad 
visur būtų galimai skleidžiama Vilniaus vadavimo 
idėja …“ : [siūlymas įvesti vaikams valandėles, 
skirtas Vilniui]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo 
s-gos Centro moterų sekc.], 193[2, gruod. 20]. – 
[1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: VVS Centro moterų sekcija. Vil-
niui vaduoti sąjungos Centro komitetas. „Mūsų 
Vilniaus“ redakcija ir administracija. – Šūkis: per 
motiną ir vaiką į Vilnių!.

C2; C103; C279.
329.71(474.5)

 373.2(474.5)
4622

P. … viršaičiui seniūnui „Tauta yra kritiškoje 
padėtyje …“ : [reikalaujama atsistatydinti iš už-
imamų pareigų] / Tatos [i.e. tautos] gynimo ko-
mitetas. – [S.l.] : [Tautos gynimo k-tas], [1936]. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Lietuvi pa-
busk!.

C2.
323.22(474.5)

4623
Paaiškinimai. „Karo dalyviais laikoma tie as-

mens, kurie iki 1917 metų pabaigos tarnavo rytų 
(rusų) ir iki 1918 met. vakarų (prancūzų) frontų 
kariuomenėse …“ : [visuotinio Lietuvos gyvento-
jų surašymo tvarka]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] ([Kau-
nas] : V[alstybės] sp.). – [2] p. ; 14 x 15 cm.

C2.
312(474.5)

4624
Paaiškinimai apgyvendintų vietovių lape-

liams užpildyti : [visuotinio Lietuvos gyventojų su-
rašymo tvarka]. – [S.l.] : [s.n.], [1923] ([Kaunas] : 
V[alstybės] sp.). – [2] p. ; 33 cm.

C2.
312(474.5)

4625
Paaiškinimai apklauso [!] atsakytojams / Lie-

tuvių kalbos institutas, Dialektologijos sekcija. – 
[Vilnius] : [Lietuvių kalbos inst. Dialektologijos 
sekc.], [1940] (Vilnius : sp. „Švyturys“). – [2] p. ; 
20 cm.

C101.
811.172’374

4626
Paaiškinimai asmens lapeliams užpildyti : 

[visuotinio Lietuvos gyventojų surašymo tvar-
ka]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1], 3 p. ; 21 cm.

prieš antr.: prie formos Nr. 3.
C2.

312(474.5)
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4627
Paaiškinimas. „Lietuvių draugijos Tilžėje yra 

nutarusios įsigyti savo namą …“ : [prašymas au-
koti prūsų lietuvių namo statybai] / prūsų lietuvių 
draugijų taryba Tilžėje. – [Tilžė] : [prūsų lietuvių 
draugijų taryba], [1931] (Tilžėje : Jagomasto sp. 
„Lituania“). – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Aukų lapas.
C2.

061.2:364.044.64(474.5)
4628

Paaiškinimas, kokius žodžius rinkti ir kaip 
juos užsirašinėti / redakcija. – Kaunas : [Švieti-
mo  m-jos Lietuvių kalbos žodyno red.], 1932. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

811.172’374
4629

Paaiškinimo priedas. „D-ro fišerio acto esen-
cija visų giriama kaipo aukščiausios rūšies ga-
minys …“ : [reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – 
[1] p. : iliustr. ; 25 x 35 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C101.

663.2:659.1(474.5)(085.8)
4630

Padėka … lietuviams katalikams. „Šiuo didžiai 
dėkojame už gražią auką sumoje … dolerių … cnt. 
surinktų kun. Dagilio, laikant jam viešą paskaitą Jūsų 
kolonijoj“. – [JAV] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 21 cm.

C1.
374.7(73)(=172)

4631
„Pagėgių šaulių būrio Moterų sekcija turi gar-

bės kviesti Tamstą su šeima bei pažįstamais atvykti 
į š./m. gegužės mėn. 1 d. pagėgiuose […] rengia-
mą didelį vakarą …“ : [kvietimas-programa] / val-
dyba. – [pagėgiai] : [Lietuvos šaulių s-gos pagėgių 
šaulių būrio Moterų sekc.], [1932] (Tilžėje : Jago-
masto sp. „Lituania“). – [2] p. : vinj. ; 11 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Spaudinys. Gerb..

C2.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
4632

Pagrobtojo krašto Lietuvos piliečiai! „Biaū-
rūs bolševikų sumanymai nepavyko …“ : [apie 
kovas dėl Lietuvos nepriklausomybės] / Lietuvos 
gynimo komitetas. – [S.l.] : [Lietuvos gynimo 
 k-tas], 1919. – [1] p. ; 32 cm.

C29.
355.457(474.5)

 327.5(474.5)

4633
Pagrobtojo krašto piliečiai – Lietuvos vy-

rai! „Didžiausi mūsų priešai, rusų bolševikai, at-
ėmę mums duoną ir laisvę, sumanė atimti mūsų 
brangiausią turtą – mūsų gyvybę …“ : [apie kovas 
dėl Lietuvos nepriklausomybės] / Lietuvos gyni-
mo komitetas. – [S.l.] : [Lietuvos gynimo k-tas], 
[1919]. – [1] p. ; 32 cm.

C29; C279.
355.457(474.5)

 327.5(474.5)
4634

Pajamų taksa, vargoninkams, privaloma Vil-
kaviškio vyskupijos kunigams nuo 1 d. gruodžio 
mėn. 1926 m.. – [Vilkaviškis] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. ; 20 cm.

C2.
681.816.6(474.5)

4635
Pakvietimas. „Apdraudimo draugijos „Lie-

tuva“ valdyba šaukia š. m. gegužės 31 d. 17 val. 
paprastą visuotinį akcininkų susirinkimą …“ : 
[kvietimas-darbotvarkė] / valdyba. – Kaunas : 
[akc. draudimo b-vė „Lietuva“], 1930, gegužė. – 
[2] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Apdraudimo draugijos „Lietuva“ 
akcininkui p. …. – p. [2] užrašas: Spaudiniai. p. ….

C279.
368.4(474.5)(06)

4636
Pakvietimas. … „Aukštųjų kursų taryba turi 

garbės kviesti Tamstą į viešąjį kursų atidarymą 
šių 1920 metų sausio mėnesio 27 dieną […] Švie-
timo ministerijos namuose …“ / Aukštųjų kursų 
taryba. – [Kaunas] : [Aukštieji kursai], [1920]. – 
[1] p. ; 9 x 14 cm.

C101.
378.4:061.7(474.5)

4637
Pakvietimas. „Kauno miesto lietuvių namų sa-

vininkų draugijos iniciatyva, š. m. kovo mėn. 12 d. 
lygiai 15 val. Rotušės salėje kviečiamas Kauno m. 
organizacijų atstovų pasitarimas …“ : [dėl elektros 
energijos piginimo]. – [Kaunas] : [Kauno m. lietu-
vių namų savininkų d-ja], [1933]. – [2] p. ; 17 cm.

C2.
334.736(474.5)

 621.317(474.5)
4638

Pakvietimas. „Kino „pan“ direkcija taip pat 
„Met ro Goldvyn Mayjer“ turi garbę Tamstą kvies-
ti aplankyti š. mėn. 10 d. (sekmadienį) 10.30 ryt. 
val. specialiniam parodymui filmą: „Sudiev, pone 
Čipsai“! sukūrta pagal žinomą anglų autoriaus 
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Jameso Hiltono romaną. Svarbiausioje rolėje žino-
mas aktorius Robert Donat …“ : [kvietimas] / … 
pan direkcija ir Metro Goldvyn Mayjer. – [S.l.] : 
[s.n.], [1939–1940]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C2.

791.43-2
4639

Pakvietimas. „Kviečiame Tamstą atsilanky-
ti gegužės 19 d. į „Aušros“ gimnazijos mokslei-
vių meno draugijos rengiamą „Aušros“ gimna-
zijos salėj šeimyninį vakarą …“ : [kvietimas] / 
A.G.M.M.D.. – [Kaunas] : [Kauno „Aušros“ gimn. 
moksleivių meno d-ja], [1924]. – [1] p. : vinj. ; 7 x 
11 cm.

C2.
371.8(474.5)

4640
Pakvietimas. „Lietuvių dailės draugijos val-

dyba kviečia Tamstą maloniai apsilankyti mažų 
vaikų piešinių parodoje, kuri atidaryta draugijos 
salone …“ / L. dailės draugijos valdyba. – [Kau-
nas] : [Lietuvių dailės d-ja], [1928]. – [1] p. : 
vinj. ; 9 x 14 cm.

C1.
75:061.4(474.5)

4641
Pakvietimas. „Nuolankiai kviečiame Tamstą 

atsilankyti į L.K. blaivybės draugijos ruošiamą šių 
metų vasario 7 d. 19 ½ val. vakarą Liaudies te-
atre paskaitą-koncertą blaivybės savaitei paminė-
ti“ : [kvietimas] / L.K. blaivybės draugijos Centro 
valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių katalikų blaivybės 
d-ja], [1924–1926]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C1.
613.81:061(474.5)

4642
Pakvietimas. „Šių metų balandžio mėn. 24 d. 

4 val. p. p. Amatbanko bute …“ : [kvietimas į drau-
gijos narių steigiamąjį susirinkimą bei jo dieno-
tvarkė]. – [Kaunas] : [Kauno m. lietuvių namų sa-
vininkų d-ja], [1927–1940] ([Kaunas] : „Vilniaus“ 
sp.). – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: Kauno miesto lietuvių namų savi-
ninkų draugija.

C101.
334.736(474.5)(06)

4643
Pakvietimas. „Šiuo Liet. visuomenės s-gos … 

skyrius prašo Tamstą atvykti į susirinkimą …“ / 
valdyba. – [Klaipėda] : [Klaipėdos krašto lietuvių 
visuomenės s-ga], [1932]. – [2] p. ; 10 x 14 cm.

prieš antr.: Klaipėdos krašto lietuvių visuo-
menės sąjunga … skyrius.

C1.
329.71(474.5)(06)

4644
Pakvietimas. „Šiuo prasome Tamstą atsilan-

kyti į rengiama karantino valdininkais, gegužes 
mėn. 29 d. š/m. šeimynišką vakara-gegužine kuri 
ivyks Obelių karantine …“ : [kvietimas] / rengė-
jai. – [S.l.] : [s.n.], [1929–1933]. – [1] p. ; 10 x 
21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

394.4(474.5)
4645

Pakvietimas. … „Šiuo turime garbės kvies-
ti Tamstą atsialnkyti [i.e. atsilankyti] kolektyvi-
nės lietuvių-latvių žydų meno parodos atidarymą 
įvykst. šeštadienį sausio mėn. 3 d. …“ : [kvieti-
mas] / … parodos komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931]. – [2] p. ; 8 x 13 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

75(474.5)(064)
4646

Pakvietimas. „Šiuomi Tamsta kviečiamas at-
silankyti į rajoninį žemės ūkio dr-jos „Žagrė“ na-
rių susirinkimą, kuris įvyks … 1923 m. … mėn. … 
d.“ : [kvietimas] / įgaliotinis rajonui. – [Marijampo-
lė] : [„Žagrės“ d-ja], [1923]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
63:061.3(474.5)(06)

4647
Pakvietimas. „192… m. … mėn. … d. bus 

suvažiavimas, kurį šaukia Lietuvos valstiečių liau-
dininkų sąjungos … komitetas …“ : [kvietimas-
darbotvarkė] / komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos 
valstiečių liaudininkų s-ga], [1925] (Kaunas : 
„Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C2.
329(474.5)(06)

4648
Pakvietimas. „Turim garbės kviesti Tamstą at-

silankyti į Makso Bondo, paveikslų parodos iškil-
mingą atidarymą. Atidarymas įvyks š. m. rugpiūčio 
28 d. …“ : [kvietimas] / parodai rengti komitetas. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 10 x 13 cm.

C2.
75(474.5)(064)

4649
Pakvietimas. G.T. … „Kariuomenės sporto 

rungtynių komitetas turi garbės kviesti Tamstą at-
silankyti į kariuomenės sporto rungtynes, kurios 
įvyks rugsėjo mėn. 7 ir 8 d. Kaune A. panemunė-
je, Kariuomenės sporto stadione …“ : [kvietimas-
tvarkaraštis] / rungtynių komitetas. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1929]. – [4] p. ; 10 x 16 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

796.093.41:355(474.5)
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4650
Pakvietimas. G.T. „Liet. taisyk. medž. ir žuk. 

d-jos panevėžio skyriaus valdyba šiuo kviečia 
Tamstą atvykti į metinį visuotiną narių susirinkimą 
1925 m. liepos mėn. 4 d. 10 val. panevėžy, draugi-
jos „Aidas“ salėje …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / 
panevėžio skyriaus valdyba. – [panevėžys] : [Lie-
tuvos taisyklingos medžioklės ir žūklės d-jos pane-
vėžio sk.], [1925]. – [2] p. ; 22 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

639(474.5)(06)
4651

Pakvietimas. G.T. … „Šiuo turime garbės 
kvies ti Tamstą atsilankyti šeštadienį, lapkričio 23 
dieną, 12 val. į pirmąjį Lietuvos žydų menininkų 
kolektyvinės parodos atidarymą, kuris įvyks Mai-
ronio gt. 14 …“ : [kvietimas] / … parodos komite-
tas. – [Kaunas] : [s.n.], [1929]. – [2] p. ; 9 x 12 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

75(474.5)(=411.16)(064)
4652

Pakvietimas. Gerb. Tamsta. „Šiomis dienomis 
Chicagos Vyčiai sulaukė dviejų garbingų draugų-
svečių asmenyje Mato Zujaus, buvusio „Vyčio“ 
redaktoriaus ir Justo Kudirkos, Lietuvos Valstybės 
operos dainininko […] Jų pagerbimui Vyčiai rengia 
vakarą, kuris įvyks lapkričio 8 d., 1923, Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje …“ : [kvietimas] / … rengimo 
komisija. – Chicago, Ill. : [Lietuvos Vyčiai], 1923, 
lapkr. 5. – [1] p. ; 21 cm.

C1.
27-78(73)(=172)

 329.78(73)(=172)
 394.4(73)(=172)
4653

Pakvietimas. J.M. … „Dzūkų pavasarininkų 
regijono I-jo kongreso ruošos komitetas šiuo turi 
garbės labai prašyti aukštai gerb. Tamstą malonėti 
apsilankyti kongrese ir jo pramogose š. m. rugpiū-
čio mėn. 28, 29 ir 30 d. Alytuje …“ : [kvietimas] / 
Kongreso komitetas. – [Alytus] : [Dzūkų pava-
sarininkų regiono I-jo kongreso k-tas], [1925]. – 
[1] p. ; 7 x 11 cm.

J.M.: Jo Mylista.
C2.

329.78:061.3(474.5)
 329.78:061.7(474.5)
4654

„Pakvietimas į visuotinajį nepaprastą Vil-
niaus lietuvių kooper. „Laimės“ susirinkimą š. m.  
gegužės 28 d. „Rutos“ salėje …“ : [kvietimas-die-
notvarkė] / „Laimės“ valdyba. – [Vilnius] : [Vil-

niaus lietuvių koop. „Laimė“], [1918–1940]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C101.
334.73(474.5)(06)

4655
Pakvietimas Nr. … G.p. „Turime garbės kvies-

ti Tamstą aplankyti pirmąjį hebrajų vaidybos stud. 
vaidinimo vakarą, kuris įvyks š/m. gegužės mėn. 
2 d. Liaudies namų teatre …“ : [kvietimas] / … 
valdyba. – [Kaunas] : [Hebrajų vaidybos studija], 
[1925–1940]. – [2] p. ; 9 x 12 cm.

prieš antr.: Hebrajų vaidybos studija. – Gre-
tut. antr. ir tekstas liet., jidiš. – G.p.: Gerbiamas 
ponas.

C2.
792.077(474.5)(=411.16)

4656
„Pakvietime išvardyti asmens maloniai pra-

šomi: 1. pranešti apie dalyvavimą ar nedalyvavi-
mą ligi vasario 5 d. …“ / Ordinai. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1938]. – [1] p. ; 22 cm.

C1.
394.1(474.5)

4657
Palaimintas Dievas. „palaimintas Dievas! pa-

laimintas Šventas Jo Vardas …“ : [maldos]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1926–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

4658
Palaimintas Dievas. „palaimintas Dievas! pa-

laimintas Šventas Jo Vardas! …“ : [maldos]. – Kau-
nas : išleido b-vė „Malda“, [1931–1940]. – [4] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Rokai, ligonių glo-
bėjau, mažink sergančiųjų skausmus!. – Spaud. taip 
pat: Šv. Rokas : [trumpa biografija], p. [4].

C993.
272-534.3

 27-36(092)
4659

„Palaiminti nesuteptos širdies, nes jie matys 
Dievą“. Šv. Raštas (Mt. 5, 8) : [citata iš Bibli-
jos]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1921–1940] (Ma-
rijampolėje : spaudė Marijonų sp.). – [1] p. ; 32 x 
96 cm.

C2.
272-534.3

4660
Palaimintoji Marija Dominika Mazzarello. 

„Gimė 1837 m. gegužės 9 d. Mornezėj /Jtalijoj 
[!]/ …“. – [S.l.] : [s.n.], [1938–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 5 x 10 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
27-36(450)(092)

4661
„Palangoj įrengtame firmos „Viskas fotogra-

fijai“, Kaunas skyriuje […] laikoma visa reikalin-
ga fotomėgėjams medžiaga …“ : [skelbimas] / … 
„Viskas fotografijai“. – [Kaunas] : [firma „Viskas 
fotografijai“], [1932–1933] (Kaunas : sp. „Lai-
mė“). – [2] p. ; 24 cm.

C101.
77(474.5)(085.8)

4662
Paliepimas. „Organizavimui kovos su vene-

ros ligomis kariuomenėje skiriu komisiją …“. – 
Kaunas : [s.n.], 1920, birželis. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

614.4(474.5)
4663

Paltarokas, Kazimieras
Gerbiamajai panevėžio vyskupijos dvasiški-

jai : [kreipimasis į dvasininkus Šv. Vincento a pau-
lo draugijos šimtmečio proga] / vyskupas K. palta-
rokas. – panevėžys : [s.n.], 1933, geg. 15. – [2] p. ; 
23 cm.

C121.
27-475.5(474.5)

4664
Pamatinė instrukcija Lietuvos šaulių remė-

jams Amerikojė : šioji instrukcija leidžiama re mian-
tis Lietuvos šaulių sąjungos statutu ir jos uždavinis 
duoti bendrus nurodymus steigiant šaulių rėmėjų 
burius Amerikoje / Laikinoji Lietuvos šauių [i.e. 
šaulių] rėmėjų pulko valdyba. – [Čikaga (Il.)] : [Lai-
kinoji Lietuvos šaulių rėmėjų pulko v-ba], 1923, 
saus. 13. – [4] p. ; 45 cm.

C3.
356.161:061(73)(=172)

4665
„Paminejimas iškilmingų šv. Mišių kurias at-

laike kun. Juozas J. Svirskas Šv. Kazimiero bažny-
čioje Nashua, N.H. gegužio 26, 1918 m. Įšventino 
į kunigus Jo. Mal. arkivyskupas G.W. Mundelein 
D.D. Šv. Vardo katedroje Chicago, Ill. gegužio 18, 
1918 m. …“. – [JAV] : [s.n.], [1918]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm..

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš tekstą: „Ne jųs [!] mane aprinkot, bet aš jus 
aprinkau, ir paskyriau, idant eitumėt ir vaisių atneš-
tumėt.“ Šv. Jono XV, 16. – p. [1] paveikslėlis ir už-
rašas lot. k.: O Salutaris Hostia!.

C993.
272-722.5(73)(=172)

4666
„Paminėjimas kun. Ernesto Vasiliausko pirmų-

jų šv. Mišių laikytų birželio 26 d., 1927 Šv. Kazimie-
ro R. kat. bažnyčioje, pittsburgh, pa. …“. – [pitsbur-
gas (pen.)] : [s.n.], [1927]. – [2] p. :  iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Kunigas ant amžių“. ps. CIX. – p. [1] 
paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Jugum meum suave 
est et onus meum leve. – R. kat.: Romos katalikai.

C993.
272-722.5(73)(=172)

4667
Pandėlio pieno perdirbimo bendrovės nariui. 

p. … gyv. … Kvietimas. „1939 m. gegužės mėn. 6 
dieną 10 val. Zaborskio kluone, pandėly šaukiamas 
pandėlio pieno perdirbimo bendrovės visuotinis 
narių susirinkimas, sekančia dienotvarke  …“ / … 
pandėlio pieno perd. b-vės valdyba. – [pandėlys, 
Rokiškio a.] : [pandėlio pieno perdirbimo b-vė], 
[1939]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

C279.
637.1:061.2(474.5)(06)

4668
Panemunės dvare (Naumieščio apskr.) sekma-

dienyjė, 1. rugsėjo 1918 m. bus vakaras : [M. palio-
nio 1 v. komedija „Geriaus vėliaus, negu niekad“, 
K. Gineičio 1 v. komedija „paliepus knarkia“]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1918] ([Kaunas] : Druckerei des 
Oberbefehlshabers Ost.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
792.077(474.5)

4669
Panevėžiečiai! „Štai sukanka dvylika metų, 

kaip Lietuva pasiskelbė visam pasauliui esanti 
nepriklausoma …“ : [Vasari 16 d. minėjimo pro-
grama] / panevėžio miesto iškilmių rengėjai. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1930] (panevėžys : M. Koto 
sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C101.
323.215(474.5)

4670
Panevėžio apskr. Vilniaus geležinio fondo sky-

rių komitetams, V.V. s-gos skyriams, Šaulių sąjun-
gos būrių valdyboms, ugniagesių komandų vado-
vybėms, „pavasario“ ir „Jaunosios Lietuvos“ skyrių 
valdyboms, dvasininkams, mokytojams, paštų įs-
taigų vedėjams, viršaičiams ir seniūnams. „Visiems 
yra žinoma, kad 1920 m. rugpiūčio mėn. 26 d. mūsų 
garbingoji kariuomenė buvo įžygiavusi į Vilnių …“ : 
[dėl Vilniaus Geležinio fondo dienos šventės organi-
zavimo]. – [panevėžys] : [s.n.], [1933] (panevėžy : 
„Bangos“ sp.). – [1] p. ; 39 cm.

Šūkis: Mes be Vilniaus nenurimsim!.
C2.

329.71(474.5)
 394.4(474.5)
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4671
„Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninė 

savo raštinėje 1931 met. spalių mėn. 29 d. 11 val. 
skelbia varžytynes ligoninės reikalams 450 erdme-
trų maišytų malkų pristatyti …“ : [skelbimas] / pa-
nevėžio apskr. savivaldybės ligoninė. – [panevė-
žys] : [panevėžio a. savivaldybės ligoninė], [1931] 
(panevėžy : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 24 x 30 cm.

C101.
616-082:658.7(474.5)(049.1)

4672
„Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninės 

1929 m. gruodžio 9 ir 18 d. 9 val. ryto ligoninės 
kieme įvyks varžytynės ligoninės inventoriui […] 
parduoti …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : [pane-
vėžio a. savivaldybės ligoninė], [1929] (panevė-
žys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
616-082:658.849.7(474.5)(049.1)

4673
Panevėžio draugija savitarpines paskolos. „Su-

lyg nurodymu finansu ministerijos kredito kancela-
rijos, nuo 8 dienos spalio 1919 m. № 12, kviečiama 
G.T. atvykti į antrai visotini narių susirinkimą 9 d. 
lapkrites 1919 m., 4 valandoi vakare …“ : [kvieti-
mas] / Draugijos valdyba. – panevėžys : [panevėžio 
savitarpinės paskolos d-ja], 1919, spal. 15 (panevė-
žyje : sp. N. feigensono). – [2] p. ; 21 cm.

G.T.: Gerbiamas Tamsta.
C2.

364.044.6(474.5)(06)
4674

„Panevėžio gimtajam kraštui tirti“ draugijos 
valdyba kviečia draugijos narius 1925 metų, kovo 
mėn. 28 d. 16 val. „Aido“ salėje, į visuotiną drau-
gijos narių susirinkimą …“ : [skelbimas] / valdy-
ba. – [panevėžys] : [panevėžio gimtajam kraštui 
tirti d-ja], [1925]. – [1] p. ; 22 cm.

C121.
908:061.2(474.5)(06)

4675
Panevėžio lenkų gimnazija. Gimnazijos mo-

kinių rankų darbelių paroda bus š. m. birželio 8 
ir 9 d. : [skelbimas]. – [panevėžys] : [panevėžio 
lenkų gimn.], [1919–1931] (panevėžy : N. feigen-
zono sp.). – [1] p. ; 47 x 63 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk..
C101.

73/76-053.2(474.5)(=162.1)(064)
4676

„Panevėžio miesto jaunalietuvių vakaro-
koncerto programa … “ : [jaunalietuvių vyrų bei 
mišraus chorų, vadovaujamų J. Žemaičio, kon-
certo programa] / panevėžio II-ro rajono vadovy-
bė. – [panevėžys] : [lietuvių tautinės jaunuome-

nės  s-gos „Jaunoji Lietuva“ panevėžio II rajonas], 
[1937] (panevėžy : M. Koto sp.). – [1] p. : vinj. ; 
26 cm.

C279.
329.78(474.5)

 78:061.7(474.5)
4677

Panevėžio miesto savivaldybė. pranesimas 
Nr. … : [dėl butų mokesčio]. – [panevėžys] : [pa-
nevėžio m. savivaldybė], [1932]. – [2] p. ; 22 cm.

Spaud. taip pat: Butų mokesčio savivaldybių 
naudai įstatymo (Vyr. žin. 67 Nr.) ištraukos.

C101.
336.2(474.5)

4678
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidatės Lidijos faliejevie-
nės duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4679

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidatės Michalinos Liau-
saitės duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4680

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidatės Stasės Rinkevičie-
nės duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4681

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Abelio Kasimo-
vo duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4682

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Abromo fleiše-
rio duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4683
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Abromo Riklio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4684

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Abromo Šaco duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4685

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Adomo Turčins-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4686

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Albino Ramanaus-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4687

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti balsuo-
jamoji kortelė : [kandidato Aleksandro Ba bianskio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4688

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Aleksandro Edelš-
teino duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4689

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Aleksandro Jurgu-
čio duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4690
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Aleksandro paulavi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4691

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Alfonso Gilvydžio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4692

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Alfonso prilio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4693

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Aloizo Juchnevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4694

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano Adamo-
nio duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4695

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano Gucevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4696

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano Kemešio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4697
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Antano Krasaus-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4698

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano Kupsto duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4699

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano Laurinai-
čio duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4700

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano Narkevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4701

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano Olšaus-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4702

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano pauliuko 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4703

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano petronio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4704
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Antano Ramanaus-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4705

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano Rukšos duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4706

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Antano Sipavičiaus 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4707

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Balio Galvydžio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4708

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Berelio Levino duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4709

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Berelio Liakubo 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4710

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Broniaus Godlevs-
kio duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4711
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Broniaus Kuns-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4712

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Chaimo Levitano 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4713

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Efroimo Bucho 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4714

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Efroimo Rotenš-
teino duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4715

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Eugenijaus Liudvi-
go duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4716

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato felikso Jeleco duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4717

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato felikso Kurku-
lio duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4718
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato felikso Ušpolevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4719

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato fortunato Rutkaus-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4720

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato fulgento Šadzevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4721

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Heinriko Landau 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4722

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Henriko Jatovto 
duo menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4723

Panevėžio miesto tarybos nariams rink ti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Heselio Chaze-
no duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4724

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Heselio Melame-
do duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4725
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Hipolito Bukovs-
kio duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4726

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Hipolito perešča-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4727

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Ilijos Gurvičiaus 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4728

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Izraelio Bekino 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4729

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jankelio Šerma-
no duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4730

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jokūbo Lučno duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4731

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jokūbo Ruplėno 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4732
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Jono Belinio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4733

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Beresnevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4734

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Biežio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4735

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Gudauskio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4736

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Korsako duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4737

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Marcinkevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4738

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Moigio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4739
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Jono Namavičiaus 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4740

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Sokolovo duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4741

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Urbanavi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4742

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Vilčinsko duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4743

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jono Vitkausko 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4744

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Joselio Vofsi duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4745

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Julijono Lindės-Do-
bilo duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4746
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Juozapo Kozakevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4747

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Balčiūno 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4748

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Bariso duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4749

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Čerkeso duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4750

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Gražio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4751

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Handino duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4752

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Juozako duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4753
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Kaminsko 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4754

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Karasevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4755

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Korsako duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4756

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Lelio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4757

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Lukoševi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4758

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Macijaus-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4759

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Masiulio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4760
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Juozo plerpos duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4761

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo pralinsko 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4762

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Rajecko duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4763

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Sideravi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4764

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Šrederso duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4765

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Šukio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4766

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Trapiko duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4767
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Juozo Vileišio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4768

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jurgio Chrolavi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4769

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Jurgio Mikšio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4770

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Justino Jankevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4771

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Karolio Liudendor-
fo duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4772

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Kasrielio Dem-
bo duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4773

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Kazio Germano 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4774
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Kazio Motiekos 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4775

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Kazio Tručionio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4776

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Kazio Žilvyčio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4777

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Klemenso Armi-
no duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4778

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Leizerio Blechma-
no duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4779

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Leizero Govsiejovi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4780

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Leonido Ivanen-
kos duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4781
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Levo Todeso duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4782

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Malafejaus Šmu-
ricko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4783

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Maušos Birma-
no duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4784

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Maušos Šapiro duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4785

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Mejero Sobolio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4786

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Merkurijaus Šara-
kovo duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4787

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Mikalojaus Griga-
liūno duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4788
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Mikalojaus Mazin-
go duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4789

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Miko Gedimins-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4790

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Miko pauros duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4791

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Mykolo Lebio-
dos duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4792

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Mykolo potopavi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4793

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Mykolo Rosako 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4794

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Motelio Mulerio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4795
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Movšos-Zelma-
no Dobkino duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4796

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Naftelio-Maušos 
Melamedo duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4797

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato petro Balčiulio duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4798

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato petro Grigaliūno 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4799

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato petro Kosovo duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4800

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato pinachaso Grigule-
vičiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4801

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato povilo Balsevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4802
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato povilo Juškos duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4803

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato povilo Lichutino 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4804

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato prano Aižino duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4805

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato prano Gaižučio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4806

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato prano Giedravi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4807

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato prano Vaitkūno 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4808

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato prano Vanago duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4809
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Rapolo Žitkaus duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4810

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Samuelio Tinfavi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4811

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Simono Grigulevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4812

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Stasio Janausko 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4813

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Stasio Ladavi-
čiaus-Laduko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1931]. – [1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4814

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Stasio Renigerio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4815

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Stasio Sargaučio 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4816
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Stasio Žvirždino 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4817

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Stepo Šmuricko 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4818

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Stepono Liauso 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4819

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Šajos Loperto duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4820

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Šliomos Vainštei-
no duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4821

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Šliomos Valerštei-
no duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4822

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Šmuelio Ramo duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4823
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Šmuelio Zelibavi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4824

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Šnejero Rogovo 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4825

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Šolomo Mandelš-
tamo duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4826

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Tado Chodakaus-
ko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4827

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Teodoro Gutma-
no duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4828

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Teodoro Liudkevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4829

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Timofejaus Šerš-
nevo duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4830
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Urielio Lichtino 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4831

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vasiliaus Chmie-
liausko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4832

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vasiliaus Gaikos 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4833

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vinco Domaševi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4834

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vinco Todovians-
kio duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4835

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vitaliaus Gusievo 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4836

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vytauto Juchnevi-
čiaus duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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4837
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Vladimiro Lukino 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4838

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vladimiro Snars-
kio duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4839

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vlado Kličmano 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4840

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vlado paulausko 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4841

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Vulfo Gvinto duo-
menys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4842

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Zelmano Gelero 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4843

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Zelmano Šmotkino 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)

4844
Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-

suojamoji kortelė : [kandidato Zigmo Rusteikos 
duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4845

Panevėžio miesto tarybos nariams rinkti bal-
suojamoji kortelė : [kandidato Zundelio-faivušo 
Boroko duomenys]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931]. – 
[1] p. ; 11 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
4846

Panevėžio mokytojų seminarijai – pirmojo 
lei dimo išleistuvių dienoje : [panevėžio valsty-
binės gimnazijos sveikinimas]. – [panevėžys] : 
[panevėžio valstybinė gimn.], [1925, birž. 20]. – 
[3] p. ; 33 cm.

C2.
377.8(474.5)(089.7)

4847
„Panevėžio pradžios mokykla № 4 (Ramy-

galos g-vė 40 Nr., buv. Lenkų gimnazija) skelbia, 
kad mokslas mokykloje prasideda š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : [pa-
nevėžio pradžios m-la Nr. 4], [1930] (panevėžy : 
N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

373.3(474.5)(=411.16)
4848

Panevėžio savitarpines paskolos draugija : ba-
lansas 1920 metų gruodžio 1 dienai. – [panevėžys] : 
[panevėžio savitarpinės paskolos d-ja], [1920]. – 
[4] p. ; 32 cm.

C2.
657.37(474.5)

 364.044.66(474.5)
4849

Panevėžio savitarpines paskolos draugija : ba-
lansas 1920 metų rugpiutes 1 dienai. – [panevėžys] : 
[panevėžio savitarpinės paskolos d-ja], [1920]. – 
[4] p. ; 31 cm.

C2.
657.37(474.5)

 364.044.66(474.5)
4850

Panevėžio savitarpines paskolos draugija : ba-
lansas 1920 metų spalio 1 dienai. – [panevėžys] : 
[panevėžio savitarpinės paskolos d-ja], [1920]. – 
[4] p. ; 31 cm.

C2.
657.37(474.5)

 364.044.66(474.5)
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4851
Panevėžio savitarpines paskolos draugija : ba-

lansas 1922 metų gegužio 1 dienai. – [panevėžys] : 
[panevėžio savitarpinės paskolos d-ja], [1922]. – 
[4] p. ; 33 cm.

C2.
657.37(474.5)

 364.044.66(474.5)
4852

Panevėžio savitarpines paskolos draugija : ba-
lansas 192[2] metų … 1 dienai. – [panevėžys] : [pa-
nevėžio savitarpinės paskolos d-ja], [1922]. – [4] p. ; 
30 cm.

C2.
657.37(474.5)

 364.044.66(474.5)
4853

Panevėžio savitarpinės paskolos draugija : ba-
lansas 1923 metų sausio 1 dienai. – [panevėžys] : 
[panevėžio savitarpinės paskolos d-ja], [1923]. – 
[4] p. ; 25 cm.

C2.
657.37(474.5)

 364.044.66(474.5)
4854

Panevėžio savitarpinės paskolos draugijos me-
tinio visuotinio narių susirinkimo protokolas. – [pa-
nevėžys] : [panevėžio savitarpinės paskolos d-ja], 
[1930]. – [3] p. ; 23 cm.

C2.
364.044.66(474.5)(06)

4855
Panevėžio savitarpinės paskolos draugijos vi-

suotino susirinkimo 1925 metų kovo 24 d. protoko-
las. – [panevėžys] : [panevėžio savitarpinės pasko-
los d-ja], [1925]. – [2] p. ; 23 cm.

C2.
364.044.66(474.5)(06)

4856
Panevėžio savitarpinės paskolos draugijos vi-

suotino susirinkimo 1926 m. kovo 7 dienos pro-
tokolas. – [panevėžys] : [panevėžio savitarpinės 
paskolos d-ja], [1926]. – [2] p. ; 25 cm.

C2.
364.044.66(474.5)(06)

4857
Panevėžio savitarpinės paskolos draugijos vi-

suotino susirinkimo 1927 m. kovo 20 dienos pro-
tokolas. – [panevėžys] : [panevėžio savitarpinės 
paskolos d-ja], [1927]. – [2] p. ; 23 cm.

C2.
364.044.66(474.5)(06)

4858
Panevėžio žydų vidurinė mokykla. „Sto ja mie ji 

egzaminai prasideda š. m. rugpiūčio mėn. 19 d. …“ : 

[skelbimas] / mokyklos direktorius. – [panevėžys] : 
[panevėžio žydų vidurinė m-kla], [1925–1934] (pa-
nevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
4859

Papigintų bilietų geležink. liudymas. – [S.l.] : 
[s.n.], [1934]. – [2] p. ; 23 cm.

prieš antr.: „Šį lapelį keleivis, ar ekskursi-
jos vedėjas turi su savimi ir asmens liudymu“. – 
Spaud. taip pat: Ištrauka iš taisyklių §§ 16, 26, 37, 
p. [2].

C2.
656.2(474.5)

4860
Papigintu tarifu g-liais važiuoti liudymas. – 

[S.l.] : [s.n.], [1933]. – [2] p. ; 23 cm.
prieš antr.: Kasai įteikiama grįžtant. Kasai 

įteikiama išvažiuojant. – Spaud. taip pat: Ištrauka 
iš tarifo taisyklių, p. [2].

G-liai: Geležinkeliai.
C476.

656.2(474.5)
4861

Papildomas skelbimas Nr. 3. „Šiaulių miesto 
tarybos rinkimų komisija papildant skelbimo Nr. 
3 iš 4 rugsėjo š. m. šiuo skelbia visų žiniai …“ : 
[kandidatų sąrašai]. – [Šiauliai] : [Šiaulių m. tary-
bos rinkimų komis.], 1924, rugs. 10 (Šiauliai : sp. 
„Titnagas“). – [1] p. ; 39 x 52 cm.

C2; C279.
352(474.5)

 324(474.5)
4862

Papilio K. bažnyčios statybai loterija : [taisy-
klės] / kun. J. Bardišauskas, papilio K. bažn. sta-
tymo komiteto pirmininkas. – [S.l.] : [s.n.], [1936] 
(Marijampolė : Marijonų sp.). – [1] p. ; 16 cm.

K. bažn.: Katalikų bažnyčia. – Šūkis: Bažny-
čiai aukosi – Dievui aukosi.

C279.
336.7(474.5)(062.13)

4863
… parapijos komitetui. „Vilkaviškio vys-

kupijos komitetas savo apl. Nr. 6, š. m. rugsėjo 
15 d. prašė baigti rinkliavą Kat. u-tui …“ : aplinkr. 
Nr. 7 / Vilkav. vysk. komitetas. – Vilkaviškis : Kat. 
u-tui aukoms rinkti Vilkaviškio vysk. komitetas, 
1932, lapkr. 14. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

prieš antr.: Skubu. – Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-772(474.5)(05)
 364.4(474.5)



444

4864
… parapijos ponui klebonui. Gerbiamasai. 

„Iš visų gyventojų luomų, tenka girdėti gana pa-
matuotų nusiskundimų sunkiu ekonominiu padė-
jimu …“ : [prašymas tapti laikraščio „ūkininko 
patarėjas“ prenumeratos platintoju]. – Kaunas : 
[Žemės ūkio rūmai], 1927, kovo 17. – [2] lap. ; 
32 cm.

prieš antr.: Žemės ūkio rūmai Kaunas ...
Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

070.33(474.5)
4865

„Parduodami namai ir plecius panevėžy […] 
sužinoti pas Diną Milnerienę“ : [skelbimas]. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1929] (panevėžys : M. Koto 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
332(474.5)(049.1)

4866
„Parduodu Zubiškių kaime Naujamiesčio 

valsčiuj gyvenamą namą …“ / Jonas Rogalskis, 
Kibiškis : [skelbimas]. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1918–1940] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 
17 x 24 cm.

C101.
332(474.5)(049.1)

4867
Pareiškimas. „pasiremdamas Klaipėdos kraš-

to seimelio rinkimų įstatymo 28 § šiuo pareiškiu, 
kad į … kaimo (dvaro) rinkikų sąrašus dėl 1932 m. 
gegužės mėn. 4 d. rinkimų nėra įtrauktas p. … 
turintis rinkimo teisę …“. – [Klaipėda] : [s.n.], 
[1932] (Klaipėdoje : spaudė „Lituania“). – [1] p. ; 
17 x 21 cm.

prieš antr.: … kaimo (dvaro) valdybai.
C1.

324(474.5)
4868

„I. Parodoje dalyvauja: 1937 m. paryžiaus mo-
derninio meno ir techninikos parodai eksponatų pa-
ruošime dalyvauja šie menininkai […] II. Ekspona-
tai …“ : [menininkų ir eksponatų sąrašas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1936]. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

069.9:7.036(44)(=172)
4869

Parodos metu repertuaras. „Trečiadienį, bir-
že lio 18 d. 20 val. 30 m. […] Valst. dramos ar-
tistų spektaklis „Viengungis tėvas“ Carpenter 4 v. 
7 pav. komedija, pastatymas B. Dauguviečio …“ : 
[1930 m. birželio 18–21 d.]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1930] (Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano 
sp.). – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Vasaros teatras (Miesto sodas).
C3.

792.2(474.5)
4870

Pasaka. „Batams kremas, grindims vaškas, kli-
jus, gumiarabikas, antspaud. lakas, margučiams la-
kas, musėgaudžiai …“. – [Kaunas] : [chemijos f-kas 
„Neringa“], [1935]. – [2] p. ; 8 cm.

prieš antr.: Chem. fabr. „Neringa“ Kaunas. – 
Spaud. taip pat: 1936 metų kalendorius.

C855.
661(474.5)(085.8)

4871
„Pasaulinė krizė i tyn [!] sunkiai yra palietu-

si žemės ūkio kraštus, kadangi kainos smarkiausia 
yra kritusios žemės ūkio gaminiams …“ : aplin-
kraštis : [dėl pavienių Žemės ūkio m-jos įstaigų 
tarnautojų netinkamo elgesio parduodant ūkinin-
kų inventorių iš varžytinių]. – [Kaunas] : [Žemės 
ūkio m-ja], [1933, kovo 30]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
Datuojama pagal antspaudą.
C279.

354.83(474.5)(05)
 631.3(474.5)
4872

Pasaulinių tretininkų kongregacijoms vizita-
toriaus klausimai : [anketa]. – [S.l.] : [s.n.], [1920–
1929]. – [1] p. ; 31 cm.

C2.
27-78-726.6(100)(049.5)

4873
Pasaulinių tretininkų kongregacijoms vizita-

toriaus klausimai : [anketa]. – [S.l.] : [s.n.], [1930–
1940]. – [1] p. ; 33 cm.

C2.
27-78-726.6(100)(049.5)

4874
Pasaulio lietuvių sąjungos statutas. – [Kau-

nas] : [pasaulio lietuvių s-ga], [1935]. – [2] p. ; 
29 cm.

C2.
329.71(100)(062.13)

4875
Pasėlių kontrolės taisyklės : (p.K. taisykles 

skelbia Žemės ūkio rūmai, Žemės ūkio ministeriui 
pritariant) / Žemės ūkio rūmai. – Kaunas : [Žemės 
ūkio rūmai], 1931, spalis (Kaunas : akc. „Varpo“ 
b-vės sp.). – 4 p. ; 25 cm.

C101.
631.1(474.5)

4876
Pasiaukojimas Jėzaus Širdžiai. „Saldžiausia-

sai Jėzau …“ : [Kėdainių Šv. Jurgio parapijos lan-
kymo 1938 m. atminimui]. – Kaunas : išleido b-vė 
„Malda“, [1938]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3(474.5)

 27-774(474.5)
4877

Pasiaukojimas Jėzaus Širdžiai. „Saldžiausia-
sai Jėzau …“ : [Liudvinavo parapijos lankymo 
1939 m. atminimui]. – Kaunas : išleido b-vė „Mal-
da“, [1939]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

 27-774(474.5)
4878

Pasiaukojimas paties savęs Saldžiausiai Jė-
zaus Širdžiai : daryti prieš Jo Širdies paveikslą. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Made in Italy). – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Blessed Mar-
garet Mary Alacoque.

C993.
272-534.3

4879
Pasiaukojimas paties savęs Saldžiausiai Jė-

zaus Širdžiai : daryti prieš Jo Širdies paveikslą. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Made in Italy). – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Mother of 
perpetual Help pray for us.

C993.
272-534.3

4880
Pasiaukojimas paties savęs Saldžiausiai Jė-

zaus Širdžiai : daryti prieš Jo Širdies paveikslą. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Made in Italy). – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Our Lady of 
the Scapular.

C993.
272-534.3

4881
Pasiaukojimas paties savęs Saldžiausiai Jė-

zaus Širdžiai : daryti prieš Jo Širdies paveikslą. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (printed in Germany). – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

4882
Pasiaukojimas paties savęs Saldžiausiai Jė-

zaus Širdžiai : daryti prieš Jo Širdies paveikslą. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (printed in Germany). – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: I am the resur-
rection and the life: he that believeth in me although 
he be dead, shall live. (St. John XI, 23.).

C993.
272-534.3

4883
Pasiaukojimas paties savęs Saldžiausiai Jė-

zaus Širdžiai : daryti prieš Jo Širdies paveikslą. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: O Child Jesus 
reposing in the arms of Mary, I love thee.

C993.
272-534.3

4884
Pasiaukojimas Šv. Jėzaus Širdžiai. „Mieliau-

sias Jėzau, žmonių giminės Atpirkėjau, pažvelgk į 
mus nuolankiai puolusius ant kelių prieš Tavo al-
torių …“. – [S.l.] : [s.n.], [1926]. – [4] p. : iliustr. ; 
9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Jėzus mano meilė.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C102; C993.

272-534.3
4885

Pasiaukojimas Šv. Jėzaus Širdžiai. „Sal džiau-
siasai Jėzau, žmonių giminės Atpirkėjau, pažvelgk 
į mus nuolankiai puolusius ant kelių prieš Tavo al-
torių …“ : [atminimui misijų su marijonu kun. Jonu 
Jeronimu Jakaičiu Šv. pranciškaus bažnyčioje Lo-
rense (Mas.) 1931 m. gegužės 4–10 d.]. – [Lorensas 
(Mas.)] : [s.n.], [1931]. – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: „O jūs visi, kurie pra-
einate keliu, stebėkite ir išvyskite, ar yra skausmas 
kaip mano skausmas“ (Lam. I, 12).

C993.
272-534.3

4886
„Pasiremdamas piliečių apsaugos departa-

men to 1928 m. lapkričio mėn. 6 d. 38789 nr. aplin-
kraščiu pranešu, kad: 1/ visi nepilnamečiai, jau-
nesni 21 metų ir nėra jokios mokyklos mokiniais, 
negali steigti jokios organizacijos …“. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1928]. – [2] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

351.74/.76(474.5)
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4887
„Pasirėmęs Kauno arkivyskupijos sinodo 

(1934) n, 7, §1, 3 pranešu, kad … Kauno metro-
polijos kunigų seminarijos rūmuose įvyks Kauno 
miesto kunigų konferencija …“ : [kvietimas]. – 
Kaunas : [s.n.], 193[7, lapkr. 6]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
27-722.53(474.5)(06)

4888
Pasiryžimai. „1. Aš noriu savo sielą išgany-

ti …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. :  iliustr. ; 
9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Kristų.

C993.
272-534.3

4889
Pasiryžimai. „1. Aš noriu savo sielą išgany-

ti …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. :  iliustr. ; 
9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Šv. Šeimą.

C993.
272-534.3

4890
Pasižadėjimas. „1934 šventaisiais – jubilie-

jaus metais Marijampolės bažnyčioje prie Švč. Jė-
zaus Širdies altoriaus …“ : [remti katalikiškus lei-
dinius]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1934]. – [1] p. : 
iliustr..

C106.
27:050(474.5)

4891
Pasižadėjimo formulė, kalbama bažnyčioj, 

įsto jant į Blaivybės broliją. – [Telšiai] : [Blaivybės 
brolija], [1936]. – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Blaivybės brolijos glo-
bėja, melskis už mus.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

27-78(474.5)
 613.81:061(474.5)
4892

Pasižadėjimo formulė, kalbama bažnyčioj, 
įsto jant į Blaivybės draugiją. – [Traupis (Ukmergės 
a.)] : išleido L.K. blaivybės draugijos Traupio sky-
rius, 1934. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Blaivybės draugijos 
globėja, melskis už mus.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 

Smulkūs spaudiniai : p–Š. Vilnius, 2010, įr. 7396) 
skiriasi paveikslėliu.

C1; C993.
27-78(474.5)

 613.81:061(474.5)
4893

Paskaita. „Šiandien, kovo 24 d., 6 val. vaka-
ro Ukmergės miesto valdybos salėje p. V. Bičiūnas 
skaitys apie „Senąją ir naująją dailę“ …“ : [skel-
bimas] / bendrovė „Kultūra“. – [Ukmergė] : [b-vė 
„Kultūra“], [1924]. – [1] p. ; 14 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

374.7(474.5)(049.1)
4894

Paskaitos. „Rengia S.L.A. 52 ir 241 kuopos 
bus nedėlioje, rugsėjo-Sept. 5 d., 1926 m. …“ : 
[skelbimas] / komitetas. – [Niujorkas] : [Susiv. lie-
tuvių Amerikoje 52 ir 241 kuopos], [1926] (New 
York, N.Y. : „Tėvynės“ spauda). – [1] p. ; 21 cm.

C126.
347.7(73)(=172)(049.1)

4895
Paskaitos Gaisrininkų salėje […] „Sekma-

dienį, š. m. II mėn. 7 d., 5 val. p. p. Tema: „Ypatin-
gas mūsų amžiaus judėjimas 400 tautų tarpe“ …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : 
A. Bako sp.). – [1] p. ; 9 x 13 cm.

C101.
374.7(474.5)(049.1)

4896
Paskaitos ir prakalbos. „pirmu sykiu tokia svar-

bi prelekcija Easton’e, pa. Rengia darb. organizacijų 
bendro veikimo komitetas nedėlioj 28 d. lapričio [i.e. 
lapkričio] – Nov., 1926 …“ : [skelbimas] / … pra-
kalbų rengimo komitetas. – [Istonas (Mas.)] : [s.n.], 
[1926]. – [1] p. : vinj. ; 21 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

4897
Paskaitų temos ir konspektai : [kunigo Teo-

doro Jokubausko skaitomų paskaitų temos]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1936–1940]. – [1] p. ; 34 cm.

C2.
374.7(474.5)

4898
Paskelbimas. „Didžioji kareiviu taryba priė-

mė viršiauses apvaldas Šiauliuose …“ : [reikalauja-
ma laikytis tvarkos bei ramybės] / Didžoja kareiviu 
taryba. – Šiauliai : [s.n.], 1918, lapkr. 13. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

355(474.5)
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4899
Paskelbimas. „Duodu žinią Vilniaus miesto 

gy ventojams, jog artimiausiomis dienomis ateis ir 
bus miesto valdybai įduota maistas miesto gyvento-
jams …“. – Vilnius : [s.n.], 1919, bal. 24. – [1] p. ; 
25 x 77 cm.

Gretut. antr. ir tekstas lenk., liet., baltar., jidiš.
C224.

351.84(474.5)(094.76)
4900

Paskelbimas. „Duodu žinią Vilniaus miesto 
gy ventojams, jog balandžio 23 d. aš paskyriau …“ : 
[apie Vilniaus miesto ir apskrities valdžios atstovų 
paskyrimus] / generalinis Rytų kraštų komisaras 
Jurgis Osmolovski’s. – Vilnius : [s.n.], 1919, bal. 
24. – [1] p. ; 24 x 67 cm.

Gretut. antr. ir tekstas lenk., liet., baltar., jidiš.
C2; C101; C224.

352.075(474.5)(094.76)
4901

Paskelbimas. „1) Nuo šio paskelbimo, rekvi-
zicijos privatiniuose namuose bus daromos tiktai 
2-sios leg. div. ir Vilniaus m. karo komendatūros 
paliepimais …“. – Vilnius : [s.n.], 1919, bal. 24. – 
[1] p. ; 38 x 71 cm.

prieš antr.: 2-ios pėsčiųjų legionų brigados ko-
mendantūra, kaipo Vilniaus miesto karo komendan-
tūra. – Gretut. antr. ir tekstas lenk., liet., baltar., jidiš.

C224.
351.759.6(474.5)(094.76)

4902
Paskelbimas. „Sausio 5 d. 8 val. vak. užėmė 

Vilnių Raudonoji armija Laikinosios revoliucinės 
Lietuvos darbininkų valstiečių valdžios“ / Karo 
revoliucinis komitetas. – [Vilnius] : [Karo revo-
liucinis k-tas], 1919, saus. 6. – [1] p. ; 23 x 44 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., rus..
C101.

323.221.28(474.5)
4903

Paskelbimas. „Vilniaus miesto magistratas 
paskelbia, kad visos sąskaitos ir pareiškimai […] 
turi būti Magistratui įteikti ligi šio mėnesio 15 die-
nos …“ / Vilniaus miesto magistratas. – Vilniuje : 
[Vilniaus miesto magistratas], 1919, geg. 12 (Wil-
no : drukarnia „Lux“). – [1] p. ; 19 x 68 cm.

Gretut antr. ir tekstas lenk., liet., baltar., jidiš.
C2.

351(474.5)(094.76)
4904

Paskolos raštelis. – [Kaunas] : Viešojo atsis-
kaitymo įstaigų ir įmonių inspekcijos leidinys, 1938, 
bal. 23 ([Kaunas] : „Žaibas“ b-vė). – [2] p. ; 29 cm.

Spaud. taip pat: Civilinių įstatymų X t. I d. 1558 
str., p. [2]. – Tiražas 10 000 egz..

C3.
336(474.5)

4905
Paskutinis balius šia vasara. „Rengia S.L.R.K.A. 

63 kuopa subatoje, 15 diena birželio, June, Ukrainie-
čiu svetainej (Ukrainian) …“ : [skelbimas] / komite-
tas. – [Jangstaunas (Oh.)] : [Lietuvių Romos katalikų 
susiv. Amerikoje], [1918]. – [1] p. ; 30 cm.

C1.
27-78(73)(=172)(049.1)

4906
Pasveikinimas Šv. panelės Šilavoje Stebuklin-

gos. – Tilžė : [s.n.], 1927. – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 

antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. p. Marijos 
stebuklingas paveikslas Šilavos koplyčioje.

C1; C102; C993.
272-534.3(474.5)

4907
Pašaukimas. „Jey ne viskas yra atswerimas 

apie Klaipedos krašto likima …“ / pirmininkyste 
Darbo draugijos už valną Klaipėdos krašto vals-
tiją : [d-jos programa ir kvietimas stoti į ją]. – 
[Klaipėda] : [s.n.], [1922] (Memel : f.W. Siebert’s 
Buchdruckerei). – [1] p. : vinj..

prieš antr.: Darbo draugija už Klaipėdos kraš-
to valną valstiją. – Got. šriftas.

C2.
324(474.5)

 353(474.5)
4908

„Pašvitinio dramos sekcija sekmadienį 31 lie-
pos rengia vakarą. Vaidins žymaus rašytojo Gordo-
no reikalą „Laukinis žmogus“ …“ : [skelbimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkaus-
kio sp.). – [1] p. : vinj. ; 65 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C279.

792.077(474.5)(049.1)
4909

Patriotai : p. Vaičiūno 4 v. komedija : 1927 m. 
lapkričio m. 26 d. : spektaklio programa / „Mūzos“ 
administracija. – [Biržai] : [kultūros d-ja „Mūza“], 
[1927] ([Biržai] : Biržų sp.). – [2] p. ; 30 cm.

prieš antr.: „Mūzos“ draugija.
C279.

792.077(474.5)
4910

„Paulina“, dviejų veiksmų komiška operetė 
rengia Chicagos lietuvių auditorium bendrovė, 
sekmadieny, vasario-february 8, 1931 7-tą val. 
vakare … : [skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1931]. – [4] p. : iliustr. ; 22 cm.

C93.
792.077(73)(=172)(049.1)

 782.8
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4911
Pavaduokime Kristų! : atsišaukimas į labda-

rybės platintojus. – [Marijampolė] : [s.n.], [1929] 
(Marijampolėje : Marijonų sp.). – [2] p. ; 26 cm.

C101.
364.4(474.5)

4912
… „Pavasario“ kuopos sporto reikalu ankė-

ta. – [S.l.] : [lietuvių katalikų jaunimo s-ga „pava-
saris“], [1929–1936]. – [1] p. ; 17 x 23 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.78(474.5)(049.5)
4913

… „Pavasario“ kuopos valdybai. „Be abejo, 
Jums gerai žinoma, kad šių metų liepos mėn. 15 
dien. 13 val. pradeda iš Kauno kelionę po Lietuvą 
Vytautas Didysis …“ : [dėl Vytauto Didžiojo mir-
ties metinių minėjimo renginio]. – [Kaunas] : L.K.J. 
„pavasario“ sąjungos Centro valdyba, 1930, liepos 
14. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – L.K.J.: Lietuvių ka-
talikų jaunimas.

C2.
329.78:061.7(474.5)

4914
… „Pavasario“ kuopos valdybai. „Centro 

valdyba ypač šiais jubiliejiniais metais turi pro-
gos pajusti, kad „pavasario“ sąjunga – milžiniška 
sąjunga …“ : [raginimas sumokėti mokesčius]. – 
[Kaunas] : L.K.J. „pavasario“ sąjungos Centro 
valdyba, 1930, rugpj. 20. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – L.K.J.: Lietuvių ka-
talikų jaunimas.

C2.
329.78(474.5)

 336.2(474.5)
4915

Pavasario kuopos valdybai. Aplinkraštis Nr. I 
„I. Dovanokite, brangieji vadai ir malonūs -ios se-
sutės, kad del ne nuo mus prigulinčių aplinkybių 
paskelbtu laiku konferencija negalėjo įvykti …“ : 
[apie Lietuvių katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ 
reikalus] / Jūsų rajono valdyba. – [Kretinga] : [lie-
tuvių katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ Kretin-
gos r.], 1927. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vado prašymas privalo būti nariams 
įsakymu, o įsakymas – šventa pareiga vykdyti. – 
Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Dievui ir Tėvynei.

C2.
329.78(474.5)(05)

4916
„Pavasario“ s-gos kuopų valdyboms. „Bran-

gūs jaunimo vadai! …“ : [raginimas steigti absti-

nentų sekcijas]. – [Kaunas] : L.K. Blaivybės drau-
gijos Centro valdyba, [1930]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – L.K.: Lietuviai ka-
talikai.

C2.
329.78(474.5)

 613.81
4917

„Pavasaris“ 1926 metams. „Tai didžiausias 
Lietuvoje „pavasario“ organizacijos organas …“ : 
[raginama prenumeruoti žurnalą „pavasaris“]. – 
[Kaunas] : [„pavasario“ red.], [1925] (Kaunas : 
„Šviesos“ sp.). – [4] p. ; 25 cm.

C279.
070.33(474.5)

4918
Pavedamasis raštas. „Šiuo paved… akcinei 

bendrovei „Apsauga“, toliau trumpai vadinamai 
„Bend rovė“, saugoti … su … įėjimais ir … lan-
gais … gatvėj Nr. … sutikdam… su kitoj šio lapo 
pusėj … punkte pažymėtu saugojimo būdu lai-
kui … ir pasižad… sumokėti už saugojimą kas mė-
nuo … lit. iš anksto …“ : [sutartis]. – Kaunas : [akc. 
b-vė „Apsauga“], 193[8]. – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Akcinei bendrovei „Apsauga“ …. – 
Spaud. taip pat: Sąlygos, p. [2].

C1.
351.74/.76(474.5)

4919
Paveikslas Švenčiausios p. Marijos stebūk lais 

garsus Šidlavoje, Žemaičiuose. – Kaune : išleido 
šaulys p. Jasiūnas, 1930. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Koplyčios altorius, 
pastatytas ant to akmens, ant kurio įvyko apsireiš-
kimas. 

C1; C17; C224; C993.
272-534.3(474.5)

4920
„Paveikslėlis vaizduoja Kristų Karalių, kuris 

visiems sako: ateikite pas mane visi, ir aš jus at-
gaivinsiu! …“ : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-534.3

4921
Pavyzdingas vyras : Avery Hopvood 3 veiks-

mų komedija,  išvertė J. Šaltenis, režisūra ir pasta-
tymas Valstybės teatro artisto A. Radzevičiaus, sce-
narijus E. Domereckis, dekoracijos A. Domereckio : 
[programa] / Š.S.M.M. studijos administ racija. –  
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Šiauliai] : [Šiaulių scenos meno mėgėjų studija], 
[1938] (Šiauliai : sp. „Lietpres“). – 1 lankstinys 
(5 p.) : vinj. ; 23 cm. – (Šiaulių scenos meno mė-
gėjų studija).

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: Šiaulių scenos mėgėjų stu-
dija. programa.

C104.
792.077(474.5)

4922
Pažadėjimai kuriuos dieviškasis Išganyto-

jas yra davęs per šv. Mariją Margaritą Aliakok, Jo 
Švenčiausios Širdies garbintojams. – [JAV] : [s.n.], 
[1927] (Bavaria). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Behold this 
heart, which has loved man to such excess. Words 
of Our Lord to Blessed Margaret Mary.

C993.
272-534.3

4923
Pažadėjimai kuriuos dieviškasis Išganyto-

jas yra davęs per šv. Mariją Margaritą Aliakok, 
Jo Švenčiausios Širdies garbintojams. – [JAV] : 
[s.n.], [1927]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: O Sacred 
 Heart of Jesus. I put all my trust in thee (300 days 
ind. pie X).

C993.
272-534.3

4924
Pažadėjimai kuriuos dieviškasis Išganyto-

jas yra davęs per šv. Mariją Margaritą Aliakok, 
Jo Švenčiausios Širdies garbintojams : [atmini-
mui šv. misijų su tėvais marijonais Šv. pranciš-
kaus bažnyčioje Lorense (Mas.) 1927 m. gegužės 
9–22 d.]. – [JAV] : [s.n.], [1927] (paris, france : 
Boumard fils). – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Sacred Heart 
of Jesus, Thy Kingdom come. (300 d. indulg. pius 
X, 29 June 1906).

C993.
272-534.3

4925
Pažymėjimas samdytojui apie samdinio iš-

registravimą. – [Vilnius] : [Vilniaus apyg. ligonių 
kasos], [1940]. – [3] p. ; 14 cm.

prieš antr.: Vilniaus apygardos ligonių kasos. 
C2.

614.2(474.5)
4926

„Penktadieny 27 gegužės 1921 m. rengiama 
paskaita prisiek. advokato petraškevičiaus …“ : 

[skelbimas] / „Aido“ valdyba. – [panevėžys] : 
[meno ir kultūros d-ja „Aidas“], [1921] (panevė-
žys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 45 cm.

prieš tekstą: Aidas, meno ir kultūros draugija. 
pa nevėžys. Valdyba.

C4.
374.7(474.5)(049.1)

4927
„Penktadienį, lapkričio mėn. 14 dieną „Skir-

gaila“ Vinco Krėvės 12 paveikslų istorinė dra-
ma …“ : [programa]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1924] 
(Klaipėdoje : spaudė „Rytas“ A.B.). – [1] p. ; 
22 cm. – (Valstybinis dramos teatras Klaipėdoje).

C2.
792.2(474.5)

4928
„Penktadienį 15 ir šeštadienį 16 sausio mėn. 

1932 m. Didž. sinagogoje atliks pamaldas žinomas 
Daugavpilio ober-kantoras H. fridlandas su savo 
choru …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1932] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. : 
portr. ; 54 cm.

C101.
26-254.4(474.5)(049.1)

4929
„Penktadienį, pirmą Sekminių d., 1932 m. bir-

želio mėn. 10 d., Vasaros teatre įvyks didelis liau-
dies susirinkimas Vilniaus sioninkų ekskursijai pa-
gerbti …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaunas : sp. „Idiše štime“). – [1] p. ; 48 cm.

prieš tekstą: Vasaros teatras. – Gretut. tekstas 
liet., jidiš.

C101.
323.13(474.5)(=411.16)(049.1)

4930
„Penktadienį spalio 1 d. 1920 m. I. Vidūno 

paskaitos […] II. Vaidinimas „Ne sau žmonės“ Vi-
dūno veik. …“ : [programa]. – [Šiauliai] : [„Var-
po“ d-ja], [1920]. – [2] p. : vinj. ; 27 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Scenos-muzikos-dainos dr-ja „Var-
pas“ Kalno g-ve. – Išsp. daugin. prietaisu. – p. [1] 
užrašas: programas.

C2.
374.7(474.5)

4931
V Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda 

Šiauliuose. 1926 m. rugpiūčio mėn. nuo 22 iki 
26 d. : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1926] 
(Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 
63 cm.

C17.
63(474.5)(064)

 334.71(474.5)(064)
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4932
5 pėst. D.L.K. Kęstučio pulko šventė : A. pa-

nemunė 1927 m. liepos m. 17 d. : [programa]. – 
[Kaunas] : [5-asis pėstininkų didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Kęstučio pulkas], [1927]. – [2] p. : 
iliustr. ; 17 cm.

C2.
356:061.7(474.5)

4933
Pensininkų žiniai. „Sąryšy su pensijų ir pašal-

pų įstatymų pakeitimais (V.Ž. Nr. 490) nuo 1935 m. 
liepos mėn. 1 d. skelbiu visų rūšių pensininkams 
šiuos reikalavimus …“ : [nurodomi atvejai, kuriais 
pensininkai turėtų grąžinti pensijos knygelę] / pen-
sijų ir pašalpų skyrius. – Kaunas : [finansų m-jos 
pensijų ir pašalpų sk.], 1935, liep. 20 ([Kaunas] : 
„Sp[indulio]“ b-vė). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
336.5(474.5)

4934
„Per Dievo Motinos užtarymą tapęs kunigu, 

atlaikiau primiciją Skirsnemunės bažnyčioje lie-
pos mėn. 22 d. 1928 m. tėvas Augustinas Dirvelė 
pranciškonas …“. – [S.l.] : [s.n.], [1928]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš antr.: „Mano siela garbina Viešpatį … Nes 
man padarė didžių dalykų.“ (Šv. Raštas, Luk. 1, 46, 
49). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Sicut li-
lium.

C993.
272-722.5(474.5)

4935
„Per Dievo Motinos užtarymą tapęs kunigu, 

atlaikiau primiciją Skirsnemunės bažnyčioje liepos 
mėn. 22 d. 1928 m. …“ / tėvas Augustinas Dir velė 
pranciškonas. – [S.l.] : [s.n.], [1928]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Mano siela garbina Viešpatį … Nes 
man padarė didžių dalykų“ (Šv. Raštas, Luk. 1, 
46, 49). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas vok. k.: H. 
franz von Assisi. Was habe ich im Himmel, und 
was soll ich auf Erden lieben außer Dir? Mein An-
teil ist Gott in Ewigkeit. ps. 72.

C17.
272-722.5(474.5)

4936
Pėstininkui į aštuonias savaites išmokinti 

prog ramas. – [Kaunas] : Krašto apsaugos minis-
terijos Literatūros skyriaus leidinys, [1920]. – [1] 
lap. ; 54 x 58 cm.

C17.
355.233(474.5)

4937
Kipro Petrausko atsisveikinimo koncerto 

prog rama Miesto teatre 1921 m. sausio 30 d., sek-
madienį / L.M.K. Dr. Operos taryba. – [Kaunas] : 
[Lietuvių meno kūrėjų d-jos Operos ir dramos vai-
dykla], 1921 (Kaunas : Bako ir Mankienės sp.). – 
[4] p. : vinj. ; 20 cm.

prieš antr.: Lietuvos meno ir kūrėjų draugija. 
Operos ir dramos vaidykla.

C4; C160.
782.1

 78:061.7(474.5)
4938

Petrušauskas, Juozas
Atsišaukimas į Lietuvos ūkininkus! „Šiandie-

ną valgome savo krašto duoną, gyvename nuosavo-
je pastogėje …“ : [apie javų ir maisto produktų pa-
teikimą „Lietūkiui“, Maistui“ ir „pienocentrui“] / 
J. petronis, Žemės ūkio generalinis tarėjas. – [Kau-
nas] : [s.n.], [apie 1930]. – [1] p. ; 32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet..
C17.

631.1(474.5)
 658.7(474.5)
 658.8(474.5)
4939

Petrušauskas, Juozas
ūkininkų dėmesiui! „Turbūt nebėra mūsų kraš-

te tokio ūkininko, kuris nesirūpintų pagerinti savo 
pievas ir ganyklas …“ : [apie trąšas] / agr. J. petru-
šauskas. – [S.l.] : [s.n.], [1932] (Kaunas : akc. b-vės 
„Varpas“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 32 cm.

C101.
631.8(474.5)

4940
Pietūs : [pietų, skirtų oficialiai progai, me-

niu]. – [Kaunas] : [s.n.], 1937, rugpj. 6. – [1] p. : 
vinj. ; 15 cm.

C1.
642.09

4941
Pietūs gegužės 22 d. : [Užsienio reikalų mi-

nistro pietų, rengiamų Romos nuncijaus garbei, 
meniu]. – [Kaunas] : [s.n.], [1940]. – [1] p. : vinj. ; 
15 cm.

C1.
642.09(474.5)

4942
Pigu! Naudokitės proga. „Akc. b-vės „Urmas“ 

manufakturos urmo prekyba Kaune […] norėdama 
patarnauti plačiajai visuomenei, organizuoja pas 
p.B. Aleksandrovičių, Linkuva Šiaul. aps. pigią-
ją baltosioms prekėms savaitę …“ : [reklama]. – 
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[S.l.] : [s.n.], [1925–1932] (Kaunas : C. Kagano 
sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C101.
658.7(474.5)(085.8)

4943
Pigu! Naudokitės proga! „J. Landsmano ma-

nufaktūros prekyba Linkuva, Šiaulių apskr. pigi 
prekėms savaitė …“ : [reklama]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1925–1932] (Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

C101.
339.16(474.5)(085.8)

4944
Piknikas ir J.J. Kaškiaučiaus prakalbos. „Ren-

gia lietuvių darbininkų susivienijimo 11 kp. nedėlio-
je, 18 d. birželio-June, 1933 …“ : [skelbimas] / … 
LDS 11 kp. komitetas. – Rochester, N.Y. : [Lietuvių 
darbininkų susiv. 11 kuopa], [1933]. – [1] p. : vinj. ; 
27 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

4945
Pil. … Kvietimas Nr … „Šiuo kviečiu Tamstą 

dalyvauti bendroj Šiaulių m. tarybos narių vaka-
rienėj, kuri bus gruodžio mėn. 2 dn. …“ : [kvie-
timas]. – [Šiauliai] : [Šiaulių m. taryba], [1928–
1938]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352(474.5)
 394.1(474.5)
4946

Pil. … pakvietimas. „Darbo žmonių sąjungos 
valdyba kviečia Tamstą atvykti į 3-čią suvažiavi-
mą D.Ž. sąjungos narių, „Nowiny“ skaitytojų ir 
užjaučiančių. Suvažiavimas įvyks 1923 m. balan-
džio 29 d. 12 val. Karių kliube …“ : [kvietimas-
darbotvarkė]. – [Kaunas] : [Darbo žmonių s-gos], 
1923, bal. 24. – [2] p. ; 17 x 21 cm.

Gretut antr. ir tekstas liet., lenk.. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C2.
323.33(474.5)(06)

4947
Pil. … gyvenančiam … g. namų Nr. … „pa-

nevėžio miesto paskirstymo Laisvės paskolos ko-
misija paskyrė Tamstai išpirkt Laisvės paskolos 
sumoje … auks. …“ / miesto valdyba. – [panevė-
žys] : [s.n.], 1921, bal. 12. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
336.3(474.5)

4948
Pil. … valsčiaus … seniūnijos (kaimo, dva-

ro) … pranešimas. „Einant žemės mokesnių įsta-

tymu § 13 šiuo pranešama, kad ištyrus Tamstai 
priklausomą … žemės plotą iš … ha apskrities 
žemės rūšiavimo komisija rado …“ : [apie žemės 
rūšinį suskirstymą ir jos apmokestinimą]. – [S.l.] : 
[s.n.], 192[6] ([Kaunas] : V[alstybės] sp.). – [2] p. ; 
34 cm.

prieš antr.: Žemės rūš., skirst. forma Nr. 5.
C2.

332.2(474.5)
4949

Piliečiai! : [rinkimų į Kauno miesto tarybą or-
ganizacinio komiteto atsišaukimas] / Organizaci-
jos komitėtas rinkti Kauno miesto tarybai. – [Kau-
nas] : [s.n.], 1918, gruod. 2. – [1] p..

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš, lenk., rus.
Aprašyta pagal def. egz..
C276.

324(474.5)
 342.849(474.5)
4950

Piliečiai! „Kandidatų sąrašai jau paskelbti …“ : 
[rinkimų į Kauno miesto tarybą agitacija] / orga-
nizacijos komitėtas rinkti Kauno miesto tarybai. – 
[Kaunas] : [s.n.], 1918, gruod. 14. – [1] p..

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., vok..
C276.

324(474.5)
 352(474.5)
4951

Piliečiai! „Lenkų kariumenė įžengė Lietu-
von ir Baltgudijon, kad išliuosoti visus gyventojus 
tų kraštų nuo svetimų prievartų …“. – Vilniuje : 
[s.n.], 1919, bal. 21. – [1] p. ; 47 x 86 cm.

Gretut. antr. ir tekstas lenk., liet., baltar., jidiš.
C224.

341.324(474.5)
 327.5(474.5:438)
4952

Piliečiai! „Šią rimties valandą mes organi-
zuo jame atsparą prieš gresiantį lenkų imperia-
lizmą …“ : [atsišaukimas] / Lietuvos gynimo 
Mariampolės apskr. komitetas. – [Marijampo-
lė] : [Lietuvos gynimo Marijampolės a. k-tas], 
[1920]. – [1] p. ; 23 cm.

C29.
327.5(474.5:438)

4953
Piliečiai! „Tarptautinė taupymo diena visiems 

primena taupymo reikalą …“ / L. kooperacijos 
bankas ; Atsargos karininkų s-gos smulkaus kre-
dito dr-jos ; Žemės ūkio ministerijų Taupomosios 
skolinamosios kasos [ir t.t.]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931] (Kaunas : „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

prieš antr.: Tarptautinė taupymo diena.
C4.

336(474.5)
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4954
Piliečiai! perskaitykite ir atminkite! „Kiek-

vienas Jus žinote, kas turi būti prie gyvenimo 
gra žumo ir dailumo, bet ar tuom visada patenkin-
ti? …“ : [audinių perdirbimo įmonės reklama] / … 
Br. Baložai. – [Šiauliai] : [s.n.], [1923–1933] 
(Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 31 cm.

C2.
677(474.5)(085.8)

4955
Piliečiai!!! Rugsėjo mėn. 19 ir 20  d. rinki-

mai į panevėžio miesto tarybą. „Įvairios partijos 
ir grupės įteikė 19 kandidatų sąrašų …“ : [rinkimų 
agitacija] / Lietuvos ūkininkų sąjunga. – [panevė-
žys] : [Lietuvos ūkininkų s-ga], [1924] ([Kaunas] : 
„Ra[i]dės“ sp.). – [1] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Balsuok už N 12 Balsuok už N 12.
C279.

324(474.5)
 342.843.2 (474.5)
4956

Piliečiai! Saugokitės vilkų avies kailyje! „Ar-
tinasi rinkimai į prienų miesto tarybą …“ : [ragi-
nama nebalsuoti už lenkų atstovus]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1923] ([Kaunas] : Narkėvičiaus ir Atkočiū-
no sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C279.
324(474.5)

 352(474.5)
4957

Piliečiai!! Šiandien žemės ūkio šventė! „Visi 
mes matome, kokiais sparčiais žingsniais eina pir-
myn mūsų žemės ūkio atstatymo darbas ir kokių 
puikių pasekmių mes 2–3 metų bėgyje susilaukė-
me…“ : [loteriją, kurios pelnas skiriamas Lietuvos 
laivyno steigimui, reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [apie 
1923] (Kaune : A. Bako sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
336.789(474.5)

4958
Piliečiai lietuviai! „Nenormalūs santykiai tarp 

Lietuvos ir Lenkijos, kinų siena skiria jus nuo dau-
gelio jūsų tautiečių …“ : [rinkimuose į Lenkijos 
Seimą raginama balsuoti už J. pilsudskį]. – [Vil-
nius] : [s.n.], [1930] (Vilniuje : „Ruch“ sp.). – 
[2] p. ; 24 cm.

C101.
324(438)(=172)

4959
Pilieti! „Į tavo namus ateis aukų Tėvynei gin-

ti …“ : [skelbimas] / Vyriausias Lietuvos gynimo 
komitetas. – [S.l.] : [Vyriausias Lietuvos gynimo 
k-tas], [1919]. – [1] p. : vinj. ; 44 x 63 cm.

C29.
364(474.5)

4960
Pilieti! „Nekalbėk apie nebūtus ir tau nežino-

mus daiktus, jeigu nenori būti lygus mūsų priešų 

šnipams ar agentams …“ : [atsišaukimas prieš len-
kus ir bolševikus] / Lietuvos gynimo komitetas. – 
[S.l.] : [Lietuvos gynimo k-tas], [1919]. – [1] p. ; 
21 cm.

C29.
327.5(474.5)

4961
Pilieti! „Šeštadienį ir sekmadienį spalių 31 ir 

lapkričio 1 d. Kalinių globos draugija rengia buv. 
Teisingumo min-jos rūmuose […] didelę lote-
riją …“ : [skelbimas] / K.G.D. valdyba. – [Kau-
nas] : [Kalinių globos d-ja], [1928–1932] (Kaune : 
koop. „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 25 cm.

C101.
336.789(474.5)(049.1)

4962
Pilieti, padėk šauliams! „Daug kartų Lietuvos 

šauliai šaukėsi mūsų visuomenės, ieškodami tvir-
tos ir patikimos paspirties, mūsų Tevynei naudin-
game darbe …“ : [dėl piniginės rinkliavos Šaulių 
rinktinės namų statybos fondui]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1930] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

C101.
356.161:061(474.5)

 364.4(474.5)
4963

Emilius Pilipas ortopėdijos technikas ir ban-
dažistas : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1923]. – 
[1] p. : vinj. ; 9 x 17 cm.

prieš antr.: Įsteigta 1921. – Gretut. antr. ir teks-
tas liet., vok..

C3.
617(474.5)(085.8)

4964
„Pirkite tik lemputes Tungsram …“ : [rekla-

ma]. – [S.l.] : [s.n.], [1928]. – [2] p. ; 15 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] užrašas: [Sąskaita].
C279.

537(085.8)
4965

Pirklys ir laikraščiai : Liet. prek., pram. ir amat. 
s-gos narių met. visumos suvažiavime 1932 m. ge-
gužės mėn. 22 ir 23 d. M. Šlepavičiaus skaityta pas-
kaita K. miesto rotušės salėje : [apie spaudos reikš-
mę verslui ir laikraštį „Verslas“]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932] ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – 4 p. ; 25 cm.

C101.
374.7(474.5)

4966
1 gegužes. „Jaunieji darbininkai! 1-oji gegu-

žės – viso pasaulio darbininkų didžioji šventė …“ : 
[raginama dalyvauti demonstracijoje] / L.K.J.S. 
Centro biuras. – Kaunas : [Lietuvos komunistinė 
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jaunimo s-ga], 1924, balandis ([Kaunas : LKp sp. 
„Spartakas“). – [1] p. ; 19 cm. – (Lietuvos komu-
nistinė jaunimo sajunga (KJI sekcija).

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!. – KJI: 
Komunistinio jaunimo internacionalas.

C2.
327.321(474.5)

 323.221.28(474.5)
4967

Pirma gegužės! Darbininkai ir darbininkės! 
„Ar jus žinote pilnai, ką reiškia pirma gegužės dar-
bininkų klesai? …“ : [skelbimas] / A.D.A.D.  … 
kp. rengimo komitetas. – [JAV] : [Amerikos dar-
bininkų apšvietos d-ja], [1924–1928] (Cleveland, 
Ohio : spauda „Aido“). – [1] p. ; 23 cm.

C126.
327.321(73)(=172)

4968
„Pirmą kartą panevėžy. pirmą kartą panevėžy. 

Tiktai 3 gastrolės nuo šio penktadienio liepos mėn. 
10 d. garsaus autorio jumoristo Maskvos estrados 
artisto Sergejaus Veseloff’o […] Ekrane Hari Lidt-
ke naujausiame filme „Konkurencija sprogs“ …“ : 
[kino filmo reklama]. – [panevėžys] : [s.n.], [1931] 
(panevėžys : N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kino „pasaulis“. – Gretut. teks-
tas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

4969
„Pirmadieny spalių 14 d. 1918 lietuvių vaka-

ras panevėžyje, Montvilo salėje …“ : [vaidinama 
K. puidos 4-ių v. drama „Mirga“ ir T. Daugirdo 
1 v. juokai „Tėtė pakliuvo“] : [skelbimas]. – [pa-
nevėžys] : [s.n.], [1918] (panevėžyje : N. feigen-
zono sp.). – [1] p. ; 25 x 33 cm.

C101.
792.077(474.5)(049.1)

4970
„Pirmadienyje vasario mėn. 29 d. Kaune Zi-

tiečių salėje […] 4 val. po piet įvyks metinis vi-
suotinis Šv. Kazimiero draugijos narių susirinki-
mas …“ : [skelbimas] / Šv. Kazimiero draugijos 
valdyba. – [Kaunas] : [Šv. Kazimiero d-ja], [1931] 
(Kaune : „Šviesos“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C1.
27-78(474.5)(06)

4971
Pirmajai Komunijai atsiminti. – [Kaunas] : 

[s.n.], [1928]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

prieš antr.: „Kas šitą duoną valgo, bus gyvas per 
amžius“ (Jon. 6, 59). – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: 
Mano kūnas tikrai yra valgis.

C17.
272-549

4972
I-as lietuvių piniginių ir portfelių fabrikas : 

[reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 
9 x 13 cm.

prieš antr.: E. Nechmadas, Kaunas …. – Gre-
tut. antr. ir tekstas liet., jidiš.

C3.
688.35(474.5)(085.8)

4973
Pirmas Lietuvos gydytojų suvažiavimas 

1921 m. rugsėjo 29–30 d. ir spalių m. 1 d. Kau-
no m. rotušėje : darbų tvarka / organizacinė ko-
misija. – [Kaunas] : [s.n.], [1921] (Kaunas : „Var-
po“ b-vės sp.). – 3 p. ; 22 cm.

C2.
61(474.5)(06)

4974
1-mas patiekimas 3-čiam dienotvarkės punk-

tui. Metinė apyskaita 1929 m. : Žemės ūkio rūmų 
pilnaties susirinkimui vietoje. – Klaipėda : [s.n.], 
1930, geg. 8. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

631.15(474.5)(047.1)
4975

Pirmas vagių balius. „Rengia bendrai ALDLD. 
156 kp. ir LMpS. 57 kp. 25 d. gruodžio-Dec., 1924 
(pirmą dieną Kalėdų) A.p.L.A. 3 kp. svetainėj …“ : 
[skelbimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros d-jos 156 kuopa] : [Lietuvių 
moterų progresyvus susiv. 57 kuopa], [1924] (Chi-
cago, Ill. : Lithuanian press). – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas angl., liet..
C126.

394.4(73)(=172)(049.1)
4976

„Pirmąsyk provincijoj! Visi į misteriją! Ke-
turių veiksmų Liudo Giros su prologu ir epilogu 
misterija „paparčio žiedas“ bus vaidinama tautiš-
kų organizacijų suvažiavimo metu Alytuje sekma-
dienį, rugpiūčio mėn. 30 d. …“ : [skelbimas] / ren-
gėjai. – [S.l.] : [s.n.], [1931] (Kaune : „Vilniaus“ 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 32 cm.

C101.
792.077(474.5)(049.1)

4977
I-asis dzūkų pavasarininkų kongresas Aly-

tuje. „J.M. … garbės bilietas į „paparčio žiedo“ 
misterijos vaidinimą 1925 m. rugpiūčio 30 d. …“ : 
[kvietimas] / kongreso komitetas. – [Alytus] : 
[s.n.], [1925]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

Šūkis: Dievui ir Tėvynei!. – J.M.: Jo Mylista.
C2.

329.78:061.3(474.5)
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4978
I-asis dzūkų pavasarininkų kongresas Aly-

tuje. „J.M. … garbės bilietas į I-ją dzūkų sporto 
olimpiadą 1925 m. rugpiūčio 29, 30 d.“ : [kvie-
timas] / kongreso komitetas. – [Alytus] : [s.n.], 
[1925]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

Šūkis: Dievui ir Tėvynei!. – J.M.: Jo Mylista.
C2.

329.78:061.3(474.5)
 796.09(474.5)
4979

Pirmasis Lietuvos mokytojų kongresas 1921 
m. kovo m. 30 d. Kaunas. p. … : [dalyvio korte-
lė]. – [Kaunas] : [s.n.], [1921]. – [1] p. ; 6 x 10 cm.

C1.
371.1(474.5)(06)

4980
Pirmasis pabaltės valstybių teisininkų kon-

gresas (1931 m. gegužės mėn. 21–24 d. Kaune) : 
programa. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] ([Kaunas] : 
„Sp[indulio“] sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
340(474)(06)

4981
Pirmoji lietuvių labdaringa loterija „Saulės“, 

„Žyburio“ ir „Ryto“ apšvietos draugijų naudai : 
[bilietų platinimo ir loterijos taisyklės]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918]. – [2] p. : vinj. ; 11 x 35 cm.

C101.
336.7(474.5)

4982
Įrašas išimtas.

4983
Pirmojo laipsnio rytmetinė auka. „Viešpatie 

Jėzau, per Nekalčiausią Marijos Širdį pavedu Tau 
mano šios dienos maldas …“. – [JAV] : [Tėvai 
marijonai], [1927]. – [4] p. ; 14 cm.

C1.
272-534.3

4984
1-ojo Lietuvos gydytojų suvažiavimo rezoliu-

cijoms vykdyti komisijos ir jų sąstatas : (išrinktos 
1-ojo Liet. gyd. suv-o Vykdomojo komiteto). – 
[Kaunas] : [s.n.], [1921]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

61(474.5)(06)
4985

Pirmojo Lietuvos Tretininkų kongreso atmin-
tis : [Kretingoje 1935 m. birželio 15–17 d.]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1935]. – [2] p. : iliustr. ; 6 x 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Aš girsiu Tave, Viešpatie, visa savo šir-

dimi, teisiųjų taryboje ir susirinkime. ps. 110. – p. 
[1] paveikslėlis.

C17.
27-78-726.6(474.5)(06)

4986
Pirmojo 1934 m. Kaune įvykusio Lietuvos 

eu charistinio kongreso atminimas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 4987) ski-

riasi paveikslėliu, o nuo (žr. įr. 4988) – paveikslė-
liu ir tekstu.

C993.
27-549(474.5)(06)

4987
Pirmojo 1934 m. Kaune įvykusio Lietuvos 

eu charistinio kongreso atminimas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 4986) skiriasi 

paveikslėliu, o nuo (žr. įr. 4988) – paveikslėliu ir 
tekstu.

C993.
27-549(474.5)(06)

4988
Pirmojo 1934 m. Kaune įvykusio Lietuvos 

eucharistinio kongreso atminimas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
Spaudinys nuo analogiškų (žr. įr. 4986–4987) 

skiriasi paveikslėliu ir tekstu.
C17.

27-549(474.5)(06)
4989

Pirmojo 1934 m. Kaune įvykusio Lietuvos 
eucharistinio kongreso atminimas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1934] (Made in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C1; C17.

27-549(474.5)(06)
4990

Pirmos Šv. Komunijos dienai prisiminti. „Nu-
ženk Švenčiausias Sakramente …“. – Marijampo-
lė : [s.n.], 1935, birž. 16. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Hoc est Corpus 
Meum!.

C993.
272-549
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4991
Pirmosios Komunijos atminimas. „Aš … priė-

miau pirmą kartą Švenčiausiąją Komuniją … par. 
baž. 193… metų … mėn. … d. …“. – Kaunas : iš-
leido b-vė „Malda“, [1935]. – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 
9 cm.

prieš antr.: Jėzau Švenčiausiame Sakramente, 
pasigailėk mūsų! (300 d. atl.). – p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-549
4992

Pirmosios Šventos Komunijos atmintis : mal-
delė. – [S.l.] : [s.n.], [1933]. – [2] p. : spalv.  iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
 272-549
4993

I Vilniaus vyrų gimnazijos keturių metų su-
kaktuvių vakarėlis : programa. – [Vilnius] : [pir-
moji Vilniaus vyrų gimn.], [1919]. – [1] p. ; 26 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Ranka pieštas viršelis.
C101.

373.5(474.5)
394.46(474.5)

4994
„Pirmu kartu central Brooklyne prakalbos 

apie sveikatą. Kalbės gerai žinomas daktaras J.J. 
Kaškiaučius iš Newark, N.Y. Rengia A.L.D.L.D. 
24-ta kuopa pėtnyčioje 21 d. sausio-January, 
1927 …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Bruklinas 
(Niuj.)] : [Amerikos lietuvių darbininkų literatū-
ros d-jos 24 kuopa], [1927]. – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
4995

Pirmutinis šio sezono didelis piknikas. „Ren-
gia dvi organizacijos bendrai: lietuvių komunistų 
partijos kp. ir kultūrinės organizacijos, ALDLD 14 
kp. Minersville, pa. antradienį, gegužės 30 May 
1939 Marlyn parke …“ : [skelbimas] / rengimo 
komitetas. – [Mainersvilis (pen.)] : [s.n.], [1939]. – 
[1] p. ; 30 cm.

ALDLD: Amerikos lietuvių darbininkų litera-
tūros draugija.

C126.
394.4(73)(=172)(049.1)

4996
Pittsburgh’o apygardės lietuvių draugijų są-

ryšis. Amerikos lietuvių kongreso skyrius. „Tiks-

las. Visuomenės gerovė be draugijų darbo neįma-
noma …“. – [pitsburgas (pen.)] : [s.n.], [1936–
1938]. – [1] p. ; 22 cm.

C126.
325.2:061.2(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
4997

„Plačiame pasaulyje žinomi tepalai motorams 
ir benzinas „Shell“ dėl savo išimtinai aukštos ko-
kybės sumažina mašinoje apdegimą ligi minimu-
mo …“ : [reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1928–1940] 
(Kaune : sp. b. „Grafika“). – [1] p. : vinj. ; 25 cm.

C17.
659.1(474.5)(085.8)

4998
„Plaškių šaulių būrys turi garbės kviesti Tams-

tą, Tamstos šeimą, draugus bei pažįstamus į būrio 
rengiamą 10-ties metų sukaktuvių šventę, kuri įvyks 
plaškiuose š./m. spalio mėn. 1 d. …“ : [kvietimas-]
programa / būrio vadovybė. – [plaškiai, Tauragės 
a.] : [Lietuvos šaulių s-gos plaškių būrys], [1933] 
(Tilžėje : Jagomasto sp. „Lituania“). – [4] p. ; 11 x 
15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., vok.. – p. [1] užrašas: Spaudi-
nys. Gerb..

C2.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
4999

„P-lė Julija paltarokaitė ir prof. Stasys Šal-
kauskis turi garbės šiuomi pranešti apie savo 
sutuoktuves, įvykusias 1927 m. gruodžio mėn. 
28 d. panevėžy vyskupo K. paltaroko koplyčio-
je“ : [pranešimas apie vestuves]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1927]. – [1] p. ; 11 x 28 cm.

C2.
793.2(474.5)

5000
Plečkaitis, Jeronimas
Iš praeities : [apie 1927 m. rugsėjo 8–9 d. Aly-

taus ir Tauragės gyventojų sukilimą prieš tautinin-
kų režimą] / Jeronimas plečkaitis. – Vilnius : [s.n.], 
1938 ([Vilnius] : Drukarnia „polska Spółka Dru-
karzy“). – [4] p. ; 18 cm.

C2.
323.221.28(474.5)

5001
L. Pliuskaitis, Kaunas […] „pristato: ema-

liuotas stiklines, kartonines ir chemiškai gravi-
ruotas aliuminines ir varines iškabas …“ : [re-
klama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 9 x 
12 cm.

C3.
682(474.5)(085.8)
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5002
„Po sunkios ir ilgos ligos 1931 m. gruo-

džio m. 15 d. 14 val. Berlino universiteto klinikoje 
mirė Kauno miesto burmistras A.†A. Juozas Vo-
kietaitis …“ : [pranešimas apie laidotuves] / Kau-
no miesto savivaldybė. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 39 cm.

C101.
352.075.31(474.5)(092)

5003
„Po sunkios ligos rugpiūčio mėn. 13 d. mirė 

mūsų mylimas ir brangus tėvas ir uošvis Mauša 
Mendelevičius …“ : [pranešimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1931] (Kaunas : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 20 x 
31 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)(092)
5004

„Po sunkios ligos sausio mėn. 23 d. mirė mū-
sų brangus vyras, tėvas ir uosvis Nachemija Reife-
ris …“ : [pranešimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1932] (Kau-
ne : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 21 x 34 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)(092)
5005

„Po sunkios ligos spalių 14 d. 3 val. dien. mi rė 
mūsų mylimoji žmona, motina, duktė ir sesuo Libe 
Reize Vinkelšteinienė (gyv. Naumiestyje) …“ : 
[pranešimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1931] (Kaune : 
C. Kagano sp.). – [1] p. ; 20 x 31 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)(092)
5006

„Po sunkios ligos 13 d. balandžio mėn. 1½ 
val. naktį mirė mūsų mylimasis brangusis vyras, 
tevas ir dedė Beras Gilersonas …“ : [praneši-
mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1931] (Kaune : C. Kagano 
sp.). – [1] p. ; 21 x 34 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)(092)
5007

„Poeto Arejo Vitkausko gimimo dienos pa-
gerbimo vakarienė balandžio 25 d., 1934 m. Ra-
mova Gardens …“ : [kortelė su pranešimu]. – [Či-
kaga (Il.)] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 5 x 10 cm.

C1.
821.172(73)(=172)(092)

5008
Š. Poliakas Seirijai […] žemės ūkio mašinų ir 

geležies parduotuvė. „Kaip gerb. ūkininkams yra 
žinoma, mano geležies parduotuvėje, kuri egzis-

tuoja jau 11 metų, jau 2 met. pardavinėjamos ir 
žemės ūkio mašinos …“ : [skelbimas] / … Š. po-
liakas Seirijai. – [S.l.] : [s.n.], [1929–1932] ([Aly-
tus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
631.3(474.5)(085.8)

5009
Policijos įsakymas. „pagal išleisto įsakymo 

vyriausiojo karvedžio Rytuose nuo 29.2.16 ir nuo 
16.1.17 […] tampa Biržų apskričiui sekantis poli-
cijos įsakymas išleistas … “ : [dėl kritusių gyvulių 
utilizacijos]. Apgarsinimas : [dėl policijos įsaky-
mo įsigaliojimo datos]. – [Biržai] : [s.n.], 1918. – 
[1] p. ; 40 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet..
C2.

351.779(474.5)
5010

Polisas Nr. … „Apdraudimo draugija „Lietu-
va“ apdraudžia pil. … einant jo … pareiškimu iš 
192… m. … mėn. … d. ir bendromis nuo ugnies 
apdraudimo sąlygomis …“ : [draudimo sutartis]. – 
[Kaunas] : [draudimo d-ja „Lietuva“], [1924]. – 
[4] p. : vinj. ; 35 cm.

prieš antr.: Apdraudimo draugija „Lietuva“ 
Kau nas. – Spaud. taip pat: Bendros nuo ugnies ap-
drau dimo sąlygos, p. [2–3].

C2.
368(474.5)

5011
Polisas Nr. … „Apdraudimo draugija „Lietu-

va“ Kaune apdraudžia …eidama jo … 192… m. … 
mėn. … d. pareiškimu ir šiame polise išspausdinto-
mis bei įrašytomis sąlygomis …“ : [draudimo sutar-
tis]. – [Kaunas] : [draudimo d-ja „Lietuva“], [1925] 
(Kaune : „Raidės“ sp.). – [4] p. : vinj. ; 35 cm.

prieš antr.: Apdraudimo draugija „Lietuva“ 
Kau nas. – Spaud. taip pat: Bendros nuo ugnies ap-
draudimo sąlygos, finansų, prekybos ir pramonės 
ministerio patvirtintos 1921 m. gegužės mėn. 6 d., 
p. [4].

C2.
368(474.5)

5012
Polisas Nr. … „Apdraudimo draugija „Lie-

tuva“ Kaune apdraudžia … jo … 192… m. … 
mėn. … d. pareiškimu ir šiame polise išspausdinto-
mis bei įrašytomis sąlygomis …“ : [draudimo sutar-
tis] / Apdraudimo draugija „Lietuva“. – [Kaunas] : 
[draudimo d-ja „Lietuva“], [1929] (Kaune : f. So-
kolovskienės ir G. Lano sp.). – [4] p. : vinj. ; 36 cm.

prieš antr.: Apdraudimo draugija „Lietuva“. – 
Spaud. taip pat: Bendros nuo ugnies apdraudimo 
sąlygos, finansų, prekybos ir pramonės ministerio 
patvirtintos 1921 m. gegužės mėn. 6 d., p. [4].

C2.
368(474.5)
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5013
Polisas Nr. … „Apdraudimo draugija „Lie-

tuva“ Kaune apdraudžia … jo … 192… m. … 
mėn. … d. pareiškimu ir šiame polise išspausdin-
tomis bei įrašytomis sąlygomis …“ : [draudimo 
sutartis] / Apdraudimo draugija „Lietuva“. – [Kau-
nas] : [draudimo d-ja „Lietuva“], [1930] (Kaunas : 
Š. Neumano sp.). – [3] p. : vinj. ; 35 cm.

prieš antr.: Apdraudimo draugija „Lietuva“ 
įsteigta 1921 m.. – Spaud. taip pat: Bendros nuo 
ugnies apdraudimo sąlygos, finansų, prekybos ir 
pramonės ministerio patvirtintos 1921 m. gegužės 
mėn. 6 d., p. [3].

C2.
368(474.5)

5014
Polisas … Nr. „Apdraudimo draugija „Lie-

tuva“ Kaune apdraudžia … jo … 193… m. … 
mėn. … d. pareiškimu ir šiame polise išspausdin-
tomis bei įrašytomis sąlygomis …“ : [draudimo 
sutartis] / apdraudimo draugija „Lietuva“. – [Kau-
nas] : [draudimo d-ja „Lietuva“], 1932 (Kaunas : Š. 
Neumano sp.). – [3] p. ; 36 cm.

prieš antr.: Apdraudimo draugija „Lietuva“ 
įsteigta 1921 m. …. – Spaud. taip pat: Bendros 
nuo ugnies apdraudimo sąlygos, finansų, preky-
bos ir pramonės ministerio patvirtintos 1921 m. 
gegužės mėn. 6 d., p. [3].

C1.
368.4(474.5)

5015
Polisas Nr. … „Centrinė apdraudimo s-ga „Ko-

operacija“ šiuo liudija, kad eidama … 193… m. … 
mėn. … d. pareiškimu ir priedėliais prie jo ji apdrau-
dė  …“ : [draudimo sutartis] / Centralinės apdrau-
dimo sąjungos „Kooperacija“ valdyba. – [Kaunas] : 
[draudimo s-ga  „Kooperacija“], [1931] (Kaune : 
kooperatinė „Raidės“ sp.). – [4] p. : vinj. ; 39 cm.

prieš antr.: Centralinė apdraudimo sąjunga „Ko-
o peracija“. – Spaud. taip pat: Bendros apdraudimo 
nuo ugnies sąlygos, p. [3–4].

C2.
368(474.5)

5016
Polisas Nr. … „Valstybės draudimo įstaiga, 

remdamasi apdraudėjo […] pareiškimu ir išspaus-
dintomis 2-me ir 3-me šio poliso puslapiuose 
Bendromis laisvo valstybinio nuo ugnies apdrau-
dimo sąlygomis, apdraudė nuo ugnies suma   …“ : 
[draudimo sutartis]. – Kaunas : [Valstybės drau-
dimo įstaiga], 193[8] ([Kaunas] : LTS sp. „Vil-
tis“). – [4] p. : vinj. ; 37 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika Valstybės 
draudimo įstaiga. – LTS: Lietuvių tautininkų są-
junga. – Spaud. taip pat: Bendros laisvo valstybinio 
nuo ugnies apdraudimo sąlygos, patvirtintos fin., 

pr. ir pr. ministerio 1922 m. liepos 8 d. su pakeiti-
mais, patvirtintais Ministerių kabineto 1928 m. ba-
landžio 4 d., p. [2–3].

C2.
368(474.5)

5017
Politiniams kaliniams šelpti draugijos atsišau-

kimas. „Socialdemokratų pastangomis dar 1922 m. 
įkūrta [!] politiniams kaliniams šelpti draugija …“ : 
[raginama organizuoti aukų rinkimą] / politiniams 
kaliniams šelpti draugijos valdyba. – Kaunas : [po-
litiniams kaliniams šelpti d-ja], 1925, geg. 31. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

343.8:061.2(474.5)
5018

Pon… „Kauno miesto valdyba turi garbės 
prašyti Tamstą miesto savivaldybės 10 metų su-
kaktuvių proga atsilankyti į bendrą vakarienę, kuri 
įvyks 1928 m. gruodžio m. 22 d. …“ : [kvieti-
mas]. – [Kaunas] : [Kauno m. Valdyba], [1928]. – 
[1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
394.1(474.5)

5019
Pon. … „Lietuvos žiburėlio Centro komitetas 

šiuo kviečia Tamstą atsilankyti į visuotiną metinį 
L.Ž. narių susirinkimą, kuris įvyks gegužės 27 d. 
šių 1923 m. …“ : [kvietimas-darbotvarkė] / Lietu-
vos žiburėlio Centro komitetas. – [Kaunas] : [„Lie-
tuvos žiburėlio“ d-ja], [1923]. – [1] p. ; 21 cm.

prieš antr.: „Lietuvos žiburėlio“ draugija moks-
leiviams šelpti.

C2.
364.044.66(474.5)(06)

5020
Pon… „Maloniai kviečiame Tamstą atsilanky-

ti į panevėžio valdžios gimnazijos paral. klasių sa-
vybės vakarą, kuris bus š. m. sausio 11 d. 20½ val. 
gimnazijos salėje …“ / rengėjai. – [panevėžys] : 
[panevėžio valstybinė gimn.], [1934]. – [2] p. ; 
21 cm.

p. [2] užrašas: Spausdinys. pil. ….
C3.

373.5:061.7(474.5)
5021

Pon… „Matematikos-gamtos fakultetas turi 
garbės kviesti Tamstą į Lietuvos universiteto bo-
ta nikos sodno pašventinimo ir oranžerijos pa-
matų padėjimo iškilmę, kuri įvyks liepos mėn. 
8 dien. …“ : [kvietimas] / Matematikos-gamtos 
fakultetas. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. Matemati-
kos-gamtos fak.], [1923]. – [1] p. ; 9 x 16 cm.

C2.
58.006(474.5)
394.48(474.5)
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5022
Pon… „Šiuomi maloniai kviečiam… Tamst… 

atsilankyti į pranaičių Julės žurnalistinės darbuotės 
30 metų sukakties paminėjimą, kuris įvyks 1932 m. 
vasario 3 d. 20 val. „Metropolio“ restorano kai-
rėje salėje …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932]. – [1] p. ; 8 x 16 cm.

C1; C2.
070(474.5)(092)

5023
Pon… „Užsienių reikalų ministeris turi gar-

bės kviesti Tamstą atsilankyti … kur … įvyks … 
š. m. … m. …d. … v.“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [apie 1928]. – [1] p. ; 10 x 17 cm.

C2.
328(474.5)

394.1(474.5)
5024

Pon… „Valstybės teatras Lietuvos nepri-
klausomybės paskelbimo septyniolikos metų su-
kaktuvių proga koncertas 1935 m. vasario mėn. 
16 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Valstybės 
teatras], [1935]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

prieš antr.: Griežtai asmeniškas ….
C1.

394.46(474.5)
 323.215(474.5)
5025

Pon. … G.p. „Hebrajų meno Lietuvoje fon-
das šiuo turi garbės pranešti Jums, kad pon. … 
paaukojo … Lt. mūsų fondo naudai ir kviečia Jus 
prisidėti prie šio kilnaus kultūrinio darbo …“. – 
[Kaunas] : [Hebrajų meno Lietuvoje fondas], 
[1923]. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: „Hebrajų meno Lietuvoje fondas“ 
(„Tarbut, Keren Haamanut“). – Išsp. daugin. prie-
taisu.

C2.
364.4(474.5)(=411.16)

5026
„Ponai ūkininkai! Ar žinote? Ar dar nepamir-

šote, kad pas Antaną-Joną Marčiulionį, gyv. k-mo 
pašventupio, pakuonio valsč. Kauno apskr. yra 
kergimo punktas“ : [reklama] / A.J. Marčiulionis. – 
[S.l.] : [s.n.], [1931] (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – 
[2] p. ; 24 cm.

C101.
636.082(474.5)

5027
Ponams … valsčiaus viršaičiui ir sekretoriui. 

Gerbiamieji! „Visos įstaigos visais reikalais krei-
piasi į Tamstas. Vilniaus geležinio fondo komitetas 
taippat [!] kreipiasi į Tamstas prašydamas atlikti 
mažą patarnavimą: siunčiamus plakatus išplatin-
ti …“. – Kaunas : [Vilniaus geležinis fondas], 1932, 
rugpj. 10. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

5028
„Ponas Galvanauskas su žmona turi garbės 

kviesti p. … atsilaikyti dukters p-lės Berthe’os 
Morel-Brosse ir p. Claude Blonde vestuvėse, ku-
rios įvyks š. m. liepos mėn. 17 d. 17 val. Šv. Tre-
jybės bažnyčioje …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1924]. – [2] p. ; 15 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc..
C2.

793.2(474.5)
5029

„Ponas S.G. Tallents, C, B., C.B.E., Didžio-
sios Britanijos komisijonerius, ir pulk.-leit. R.B. 
Ward, A.f.C., R.A.f., Didžiosios Britanijos konsu-
las, turi garbės pakviesti p. … ir ponė į priėmimą 
viešbuty „Metropolis“ sekmadienį gegužio 16 die-
ną […] iškilmingai pirmojo Lietuvos Steigiamojo 
Seimo susirinkimą pagerbti  …“ : [kvietimas]. – 
Kaunas : [s.n.], 1920, geg. 14. – [3] p. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., angl.. – p. [1] užrašas anglų k.: 
Opening of Constituent Assembly.

C2.
394.1(474.5)

5030
„Ponia Vincė Jonuškaitė-Zaunienė turi gar-

bės kviesti … malonėti atsilankyti priėmime 
Latvijos operai pagerbti š. m. gruodžio mėn. 9 
d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1925–
1940]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

C2.
394.1(474.5)

5031
Poniai … „Šiuo prašau įteikti L.M. tarybos 

mokesčių rinkėjai, Tamstos vedamos organiza-
cijos mokestį už 1933 metus […] Rinkėjai Jus 
atlankys tarp 12–14 val. š. m. gegužės mėn. 6 
ir 8 …“. – [Kaunas] : [Lietuvos moterų taryba], 
[1934]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)
 336.2(474.5)
5032

Ponios Lozoraitienės globojamo jaunimo po-
būvio programa. – [Kaunas] : [s.n.], [1929] (Kau-
ne : A/B „Varpas“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
371.8(474.5)
394.1(474.5)

5033
„Ponių žiniai 1930 m. sausio m. atidarytas 

kos metikos kabinėtas ir moterų salionas Z. Šap-
kienės panevėžy …“ : [reklama] / … Z. Šapkie-
nė. – [panevėžys] : [s.n.], [1930] (panevėžys : 
M. Koto sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. tekstas liet., rus..
C101.

687.5(474.5)(085.8)
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5034
Pono Respublikos prezidento ir ponios Sme-

tonienės 1938 metų vasario 16 dienos priėmimas. 
„Maloniam p. p. … dėmesiui …“ : [kvietimas-
programa]. – [Kaunas] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 
11 x 17 cm.

C2.
342.511(474.5)
394.46(474.5)

5035
„Pono Švietimo ministerio š/m. įstatymu B/

Nr. 37 Tamstai pavedama atstovauti Švietimo 
ministerijai šių 1929 m. visų dalykų baigiamuo-
siuose … egzaminuose …“. – Kaunas : [Švietimo 
m-ja], 1929, bal. [9]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš tekstą: Lietuvos Respublika. Švietimo 
ministerija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
371.2(474.5)

5036
Ponų … „Skubam vaikučiams pranešti, kad 

šių metų vasario mėn 2 d., sekmadienį bus links-
mas ir gražus vaikų balius …“ : [kvietimas] / … 
Lietuvos skautams remti draugijos Ukmergės sky-
rius. – [Ukmergė] : [Lietuvos skautams remti d-jos 
Ukmergės sk.], [1929] (Ukmergėj : Slonimskio 
sp.). – [2] p. : iliustr. ; 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Cit, paklausykit!. – p. [1] paveikslėlis ir 
užrašas: Vytauto Didžiojo metai.

C2.
329.78(474.5)

 394.4(474.5)
5037

Ponui … „Antradienį, šio mėn. 16 d. 12 val. 
30 min. Tumo-Vaižganto muzėjaus patalpoje 
įvyks Matematikos-gamtos fakulteto Tarybos po-
sėdis …“ : [kvietimas-darbotvarkė]. – [Kaunas] : 
[Vytauto Didžiojo univ. Matematikos-gamtos 
fak.], 1940, bal. 12. – [1] p. ; 34 x 43 cm.

prieš antr.: Vytauto Didžiojo universitetas Ma-
tematikos-gamtos fakultetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
378.1(474.5)(06)

5038
Ponui … „Einąs Respublikos prezidento par-

eigas Steigiamojo Seimo pirmininkas prašo Tams-
tą … dalyvauti šio … d. … jo rumuose …“ : [kvie-
timas]. – Kaunas : [s.n.], 1921. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

C2.
342.511(474.5)

5039
Ponui … „Evangelikų kolegijos fakultetas 

turi garbės kviesti Tamstą teiktis dalyvauti teisi-
ninko M. Kavolio habilitacijos paskaitoje tema: 
„Bažnyčios teisinio sutvarkymo pagrindai“, kuri 
įvyks sausio 26 dieną …“ : [kvietimas]. – Kau-
nas : [Vytauto Didžiojo univ. Evangelikų teologi-
jos fak.], 1931, saus. 23. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Vytauto Didžiojo universitetas. Evan-
gelikų teol. fak.. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
378.4:215(474.5)

5040
Ponui … „Krašto apsaugos ministeris kviečia 

tamstą atsilankyti į rengiamas Tautos vado – Res-
publikos prezidento garbei, jo 60 metų sukaktu-
vėms paminėti, kariuomenės ir vėliavų iškilmes, 
įvyksiančias Kaune, petro Vileišio aikštėje, š. m. 
rugsėjo mėn. 9 dieną …“ : [kvietimas]. – Kaunas : 
[s.n.], 1934. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C2.
342.511(474.5)

 355.16(474.5)
5041

Ponui … „Lietuvių-estų draugijos valdyba 
turi garbės kviesti Tamstą į nepaprastą draugijos 
narių visuotinį susirinkimą …“ : [kvietimas] / L.E. 
draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvių-estų 
d-ja], [1935]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

061.2(474.5:474.2)(06)
5042

Ponui … „Metinės apyskaitos sudarymui, 
maloniai prašoma iki 1933 m. sausio 15 d. suteikti 
žinias šio rašto atkarpoje, prisiunčiant ją V.G. fon-
do komitetui …“ : [Vilniaus geležinio fondo sky-
riams dėl metinės ataskaitos]. – [Kaunas] : [Vil-
niaus geležinis fondas], 1932, lapkr. 25. – [1] p. ; 
17 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komitetas.
C2.

329.71(474.5)
5043

Ponui … „Organizacinis komitetas turi ma-
lonią pridermę kviesti Tamstą, kaip Lietuvių karių 
Rusijoje sąjūdžio dalyvį, į to sąjūdžio 20 metų su-
kakčiai paminėti suvažiavimą, kuris įvyks Kaune 
š. m. rugsėjo mėn. 7 ir 8 dienomis …“ : [kvieti-
mas-programa]. – Kaunas : [s.n.], 1937, rugpj. 
30. – [3] p. ; 11 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C2.
355.2(474.5)(06)

5044
Ponui … „pono Ministerio pirmininko vardu 

turiu garbės kviesti Tamstą į vakarienę, Steigiama-
jam Seimui pagerbti. Vakarienė taisoma šio gegu-
žės m. 15 d. …“ : [kvietimas] / Užsienio reikalų 
ministerijos politinio departamento direktorius. – 
[Kaunas] : [Užsienio reikalų m-jos politinis dep.], 
[1920]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
394.1(474.5)
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5045
Ponui … „Respublikos prezidentas kviečia 

Tamstą atvykti pas jį š. m. … mėn. … d., … va-
landą – dalyvauti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], 192[5, vas. 14]. – [1] p. ; 16 x 18 cm.

C2.
342.511(474.5)

5046
Ponui … „Siųsdami jūsų ūkio apyskaitą, pra-

nešame, kad per 1930-31 ūkio metus esate gavę 
lt … “. – [Kaunas] : [Ž. ū. rūmų Centralinis ž. ū. 
sąskaitybos biuras], 1931, gruodis. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Žemės ūkio rūmai. Centralinis žemės 
ūkio sąskaitybos biuras. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
657.2(474.5)

5047
Ponui … „Teisių fakulteto Tarybos posėdis 

bus 1932 m. vasario mėn. 28 d. 10 val. ryto, fakul-
teto bibliotekoje …“ : [kvietimas-dienotvarkė]. – 
Kaunas : [Vytauto Didžiojo univ. Teisių fak.], 1932, 
vas. 23. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Vytauto Didžiojo universitetas Tei-
sių fakultetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
378.1(474.5)(06)

5048
Ponui … „1937 metų paryžiaus moderninio 

meno ir technikos parodos Lietuvių sekcijos pa-
viljone yra numatyta išstatyti eilė dekoratyvinių 
paveikslų …“ : [reikalavimai paveikslams]. – 
Kaunas : [paryžiaus moderninio meno ir techni-
kos parodos Lietuvių sekc. Vykd. k-tas], 193[6, 
rugpj. 20]. – [2] p. ; 29 cm.

prieš antr.: 1937 m. paryžiaus moderninio 
meno ir technikos parodos Lietuvių sekcijos Vykdo-
masis komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
75(474.5)

5049
Ponui … „1936 m. rugpiūčio 20 d. paryžiaus 

moderninio meno ir technikos parodos Lietuvių 
sekcijos Vykdomasis komitetas išsiuntinėjo raštą, 
kuriame dekoratoriai buvo kviečiami prisidėti savo 
darbais prie parodos ruošimo …“ : [dėl bend ro pa-
baltijo paviljono statybos]. – Kaunas : [paryžiaus 
moderninio meno ir technikos parodos Lietuvių 
sekc. Vykd. k-tas], 1936, rugs. 9. – [2] p. ; 29 cm.

prieš antr.: 1937 m. paryžiaus moderninio meno 
ir technikos parodos Lietuvių sekcijos Vykdomasis 
komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
069.9:7.036(44)(=172)

5050
Ponui … „Turime garbės jus prašyti atvyk-

ti į visuotiną susirinkimą narių naujai atidengtos 

Šiauliuose Šiaulių savitarpio kredito prekybos 
draugijos, kuris įvyks 9 d. gruodžio mėn. šių 
1922 m. …“ : [kvietimas-dienotvarka] / Laikine 
valdyba. – [Šiauliai] : [Šiaulių savitarpio kredito 
prekybos draugija], 1922, lapkr. 27 (Šiauliai : Sa-
vičo ir Šumkauskio sp.). – [2] p. ; 23 x 29 cm.

prieš antr.: Šiaulių savitarpio-kredito preky-
bos draugija. – Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.

C4; C279.
336.7(474.5)(06)

5051
Ponui … „Turime garbės pranešti Tamstai, 

kad rengiame spaudai „Menininkų metraštį“, kuria-
me bus meno gyvenimo apžvalga, literatų, artistų, 
dailininkų ir muzikų fotografijos ir biografijos, be 
to – kiek kūrybos …“ : [prašymas pateikti biografi-
nę medžiagą ir pateikimo taisyklės] / M.M. redak-
cija. – [Kaunas] : [„Menininkų metraščio“ red.], 
193[2]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: „Menininkų metraščio“ redakcija 
Kaune.

C1; C2; C3; C160.
030(474.5)

5052
Ponui … „Turiu garbę maloniai kviesti Tams-

tą dalyvauti viešame Vilniaus universiteto tarybos 
posėdyje, kuriame Vilniaus universiteto valdytojas 
prof. Ign. Končius perduos savo pareigas Vilniaus 
universiteto Rektoriui. posėdis įvyks š. m. vasario 
mėn. 8 d., ketvirtadienį …“ : [kvietimas-darbotvar-
kė]. – [Vilnius] : [Vilniaus univ.], [1940]. – [1] p. ; 
10 x 16 cm.

C2.
378.1(474.5)

394.48(474.5)
5053

Ponui … „Vytauto Didžiojo karininkų kur-
sų taktinės kelionės dalyviai karininkai kviečia 
atsilankyti š. m. birželio 23 d. 17 val. 45 min. į 
rengiamą atsisveikinimo pobūvį įgulos Karininkų 
ramoveje“ : [kvietimas]. – Kupiškis : [Vytauto Di-
džiojo karininkų kursai], 1938, birž. 23. – [2] p. : 
vinj. ; 10 x 19 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj..

C1.
355.2:061.7(474.5)

5054
Ponui … „Vytauto Didžiojo universiteto Se-

nato vardu turiu garbės kviesti Tamstą dalyvauti 
universiteto pirmojo dešimtmečio sukaktuvių 
iškilmėse š. m. vasario 15 ir 16 d. …“ : [kvie-
timas]. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ.], 
[1932]. – [1] p. ; 12 x 18 cm.

C2.
378(474.5)

394.46(474.5)
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5055
Ponui … apskrities valdybos pirmininkui. 

Didžiai gerbiamasis! „Vilniaus vadavimo sąjun-
gos Švietimo sekcijos darbui besiplečiant ir iš-
laidoms didėjant, darosi brangus kiekvienas cen-
tas …“ : [prašoma paremti Švietimo sekcijos dar-
bą]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Centro 
k-tas], 193[7]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Vilniaus vadavimo sąjungos Cent-
ro komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 364.4(474.5)
5056

Ponui … Didžiai gerbiamas pone! „Ne tik mu-
zikai ir muzikos srities darbininkai, bet ir kitų sričių 
visuomenės veikėjai jaučia, kad kaž kas muzikos 
kultūros srity Lietuvoje yra nenormalaus …“ : 
[kvietimas dalyvauti paskaitoje „Muzikos kultūra 
Lietuvoje“]. – Klaipėda : [s.n.], 1926, kovo 24. – 
[2] p. ; 34 cm.

C2.
78(474.5)

5057
Ponui … Didžiai gerbiamas Tamsta. „Lietu-

vos aero klubo valdybai sutikus išleidome istorinę 
vinietę tragingai žuvusiems didvyriams transa-
tlantiniams lakūnams kap. St. Dariui ir St. Girė-
nui paminėti …“ : [raginama įsigyti vinjetę, dalis 
gauto pelno bus skiriama S. Dariaus ir S. Girėno 
fondui] / Dariaus ir Girėno vinietėms platinti vyr. 
įgaliotinis. – [S.l.] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 10 x 
15 cm.

C1.
629.73(474.5)

5058
Ponui … Didžiai gerbiami p. p. valstybės ir 

savivaldybės įstaigų tarnautojai. „Jau septynioli-
ka metų, kai kasmet spalių mėnesio devintąją d. 
lietuvių tauta ir Valstybė perjuosia savo trispalvę 
juodu šydu …“ : (prašoma perskaityti p. p. įstai-
gų bendradarbiams) : [dėl aukų rinkimo] / V.V.S. 
Alytaus apygardos komitetas. – Alytus : [Vilniaus 
vadavimo s-gos Alytaus apyg. k-tas], 1937, spal. 1 
(Alytus : Sluckio sp.). – [1] p. ; 33 cm.

C2.
329.71(474.5)

5059
Ponui/firmai … gyv. … „Tamsta esi kviečia-

mas prisidėti prie visų mūsų krašto piliečių ben-
dro reikalo – platinti 1935 m. […] vidaus paskolos 
lakštus …“. – [S.l.] : [s.n.], 1935. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: … 1935 m. … mėn. … d..
C2.

336.3(474.5)

5060
Ponui … G.T. „Lietuvos sodų vaisių ir daržo-

vių gamintojų draugija 1929 m. kovo mėn. buvo 
sukvietusi pirmąjį Lietuvos sodininkystės žinovų 
suvažiavimą …“ : [kvietimas į pasitarimą]. – Kau-
nas : [Lietuvos sodų vaisių ir daržovių gamintojų 
d-ja], 1930, bal. 29. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Lietuvos sodų vaisių ir daržovių 
gamintojų draugija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
635:061.2(474.5)(06)

5061
Ponui … G.T. „Šiuo turime garbės kviesti 

Tamstą į bendrą vakarienę, rengiamą Koperaci-
jos šventei paminėti šių metų liepos mėn. 6 die-
ną 9 val. vakaro „Aido“ salėje“ : [kvietimas] / 
komitetas Koperacijos šventei rengti. – [panevė-
žys] : [Kooperacijos šventei rengti k-tas], [1922–
1924]. – [1] p. ; 9 x 12 cm.

C1.
334.73(474.5)

 394.1(474.5)
5062

Ponui … G.T. „Vilniaus vadavimo darbo pir-
mas baras baigtas – Vilnius mūsų …“ / V.G.f. ko-
miteto pirmininkas. – Vilnius : [Vilniaus geležinis 
fondas], [1940]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Šūkis: Darbu ir auka remk V.G. fondą!.

C2.
329.71(474.5)

5063
Ponui … Gerbiamasai. „Draugija užsienio lie-

tuviams remti savo idėjoms lietuvių visuomenėje 
išpropaganduoti leidžia Metraštį, kuris iš spaudos 
turi išeiti iki Dariaus ir Girėno išeivių dienos lie-
pos 17 …“ : [prašoma prisidėti rengiant „Metraš-
tį“] / … Metraščio redaktorius. – Kaunas : [„Me-
traščio“ red.], 193[4]. – [1] p. : vinj. ; 29 cm.

prieš antr.: Draugija užsienio lietuviams rem-
ti. – Išsp. daugin. prietaisu.

C3.
050(474.5)

5064
Ponui … Gerbiamasai, „L.T.J. „Jaunosios Lie-

tuvos“ sąjunga per trumpą savo gyvavimo laiką iš-
augo į milžinišką organizaciją …“ : [apie sąjungos 
narių rėmėjų verbavimą] / L.T.J. „Jaunosios Lie-
tuvos“ s-gos narių rėmėjų administracija. – [Kau-
nas] : [lietuvių tautinės jaunuomenės s-ga „Jaunoji 
Lietuva“], [1935]. – [2] p. : vinj. ; 34 cm.

prieš antr.: L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos 
narių rėmėjų administracija ….

C279.
329.78(474.5)
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5065
Ponui … Gerbiamasis! „Lietuvos valstiečių 

liaudininkų sąjungos Centro komitetas siunčia 
Tamstai „Rinkimų fondo“ aukų kvitų knygelę su 
tinkamu įgaliojimu …“ : [dėl aukų rinkimo]. – 
Kaunas : [Lietuvos valstiečių liaudininkų s-gos 
Centro k-tas], 192[4]. – [1] p. ; 16 x 22 cm.

prieš antr.: Nr. ….
C2.

329:364.4(474.5)
5066

Ponui … Gerbiamasis! „praėjusiais metais 
daug prakilnesniųjų visuomenės asmenų jautriai 
atsiliepė į mūsų kvietimus ir aktingai prisidėjo prie 
sąjungos darbo …“ : [dėl žurnalo „Mūsų Vilnius“ 
platinimo]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos 
Centro k-tas], 1934, gruod. 7. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
5067

Ponui … Kvieslys. „Vienas ryškiausių mūsų 
tautinės kultūros padarų yra namų darbo audiniai 
ir mezginiai …“ : [raginama rinkti audinių ir mez-
ginių pavyzdžius]. – [Kaunas] : [Kauno m. muzie-
jus], [1926]. – [4] p. ; 30 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Kauno mies-
to muzėjus. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2; C3.
069.41(474.5)

 746(474.5)
5068

Ponui … Nr. … Gerbiamasis! „Lietuvos 
valstiečių liaudininkų sąjungos Centro komitetas 
siunčia Tamstai „Rinkimų fondo“ aukų kvitų kny-
gelę su tinkamu įgaliojimu ir prašo Tamstos ener-
gingai ir uoliai išpildyti ne tik Centro komiteto 
nutarimą, bet ir partijos nario, Lietuvos piliečio 
ir demokrato pareigą …“ / L.V.L.S. Centro ko-
miteto pirmininkas ; „Rinkimų fondo“ vyriausias 
iždininkas. – Kaunas : [Lietuvos valstiečių liaudi-
ninkų s-gos Centro k-tas], [1925]. – [1] p. ; 17 x 
22 cm.

C1.
 329:364(474.5)
5069

Ponui … pakvietimas. „Steigiamojo Seimo 
šventei rengti komisija kviečia Tamstą atsilankyti š. 
m. gegužės 15 d. į ąžuolų sodinimo iškilmes …“ : 
[kvietimas] / Steigiamojo Seimo šventei rengti 

komisija. – [Kaunas] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 9 x 
15 cm.

C2.
394.268.8(474.5)

5070
Ponui … pakvietimas. „Steigiamojo Seimo 

šventei rengti komisija turi garbės Tamstai praneš-
ti, kad š. m. gegužės m. 15 d. […] bus iškilmingos 
pamaldos Steigiamąjį Seimą atidarant …“ : [kvie-
timas] / Steigiamojo Seimo šventei rengti komisi-
ja. – [Kaunas] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
342.5(474.5)

 27-549(474.5)
5071

Ponui Ministrui pirmininkui. Interpeliacija : 
[dėl valstybės lėšų išeikvojimo]. – Kaunas : Lietu-
vos valstiečių s-gos frakcijos ir Socialdemokratų 
frakcijos, 1926, liep. 13. – 2 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

342.518(474.5)
342.537.2(474.5)

5072
Ponui Respublikos prezidentui Lietuvos krikš-

čionių demokratų partijos Centro komiteto memo-
randumas : [reiškiamas nepasitenkinimas vyriausy-
bės vykdoma vidaus ir užsienio politika]. – [Kau-
nas] : [Lietuvos krikščionių demokratų partija], 
1930, spal. 9. – [2] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Nr. 472. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

342.511(474.5)
342.537.2(474.5)

5073
Ponui Švietimo ministeriui. „Vyriausias žiemos 

pagalbos komitetas, siekdamas žiemos metu padėti 
vargstantiems beturčiams Kaune ir visoje Lietuvoje, 
kur toji skubi pagalba bus reikalinga, prašo Tamstą, 
p. ministeri, šiame darbe paramos …“. – [Kaunas] : 
Vyr. žiemos pagalbos komiteto aukų rinkimo sekci-
ja, 1936, gruod. 15. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Nuorašas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

364.4(474.5)
5074

Ponui III policijos nuovados viršininkui Kau-
ne. Lietuvių kalbos draugijos pranešimas. „prane-
šame, kad LKD susirinkimas įvyks š. m. gegužės 
mėn. 13 d. 18 val. …“ : darbotvarkė. – Kaunas : 
[Lietuvių kalbos d-ja], 1935. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

811.172:061.2(474.5)(06)
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5075
Popiežiaus himnas : [himno žodžiai]. – [S.l.] : 

[s.n.], [1939–1940]. – [2] p. : portr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] portr. ir užrašas: pius XII.
C17.

784.71:272-732.2
5076

Popiežiaus misijų draugija (pontificium Opus 
a. propagatione fidei) : nario kortelė. – Telšiai : 
[popiežiaus misijų d-ja], 1929, lapkr. 26 ([Telšiai] : 
Telšių vyskupijos sp.). – [4] p. ; 13 cm.

C103.
27-78

5077
„Porciunkulo atlaidų atmintis pranciškonų – 

Vytauto D. bažnyčioje. Kaunas, 1934 met. rugpiū-
čio mėn. 2 d.“. – [Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [2] p. : 
iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis. – D.: Didysis.

C1.
272-584(474.5)

5078
Povilo Višinskio liaudies universiteto kal-

bų kur sai : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [povilo Vi-
šinskio liaudies univ.], [1927–1930] (Šiauliai : sp. 
„Lietpres“). – [1] p. ; 21 cm.

C2.
374.72(474.5)(049.1)

5079
„Povilo Višinskio liaudies universiteto kal-

bų kursuose darbas pradedamas š. m. spalių mėn. 
24 d. …“ : [skelbimas] / universiteto vadovybė. – 
[Šiauliai] : [povilo Višinskio liaudies univ.], [1932–
1933] (Šiauliai : sp. „Lietpres“). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
374.72(474.5)(049.1)

5080
Praėjo tamsybių laikai. Sviesa ir kultūra Lie-

tuvoj teauga. „Jau antri metai eina „Tautininkų 
balsas“ …“ : [raginimas prenumeruoti laikraštį]. – 
[Kaunas] : [„Tautininkų balso“ red.], [1928]. – 
[1] p. : iliustr. ; 32 cm.

C1.
070.33(474.5)

5081
Prakalbos. „Apie sveikatą kalbės dr. J.J. Kaš-

kiaučius […] prakalbos įvyks penktadienį gruo-
džio 15 Dec., 1933 …“ : [skelbimas] / A.L.D.L.D. 
12-ta kuopa. – [Ekseteris Boro (pen.)] : [Amerikos 
lietuvių darbininkų literatūros d-jos 12 kuopa], 
[1933]. – [1] p. ; 23 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)

5082
Prakalbos. „Apie sveikatą kalbės dr. J.J. Kaš-

kiaučius […] Vien tik vyrams prakalbos įvyks pir-
madienį 11 dieną gruodžio-December, 1933. Vien 
tik moterims prakalbos įvyks 12 dieną gruodžio-
December …“ : [skelbimas] / A.L.D.L.D. vietos 
kuopa. – [Vilks Baris (pen.)] : [Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros d-jos vietos kuopa], [1933]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C126.
613.88(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5083

Prakalbos. „Bendrai ruošia lietuviai kata-
likai drauge su sandariečiais ir kitais pažangiais 
lietuviais. Iškilmingas paminėjimas dešimties 
metų Lietuvos Nepriklausomybės Dzendzele-
to salėj […] Racine, Wis. vasario feb. 16, 1928 
[…] kalbės Lietuvos generalinis konsulas p. Ža-
deikis …“ : [skelbimas] / rengimo komitetas …. – 
[Rasinas (Vis.)] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 21 cm.

C279.
394.46(73)(=172)(049.1)

 323.215(474.5)(049.1)
5084

Prakalbos! „Gerbiamieji! Tankiai mes pagal-
vojame, „Kaipgi turėtų butie visuomenė sutvar-
kyta ir kur darbininkų išganymas“. Taipgi norime 
žinoti, kas yra musų priešai ir prieteliai. Tą visą 
mums nupieš prakalboje p. Al. Račkus iš Chi-
cagos …“ : [skelbimas]. – [JAV] : [s.n.], [1919] 
(Shenandoah, pa. : spauda T.p. Križanausko). – 
[1] p. ; 24 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5085
Prakalbos! „Kalbės A. Račkus 10 rugp. (10 

August), subatoje Šv. Augustino božnytinėj sve-
tainej […] 11 rugp. gi, nedėlioje Šv. Kazimiero 
mokyklos svetainėj …“ : [skelbimas] / Tautos fon-
das. – [pitsbergas (pen.)] : [Tautos fondas], [1918] 
(pittsburgh, pa. : drukiem „Sokoła polskiego“). – 
[1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5086
Prakalbos! „Kalbes zymus Lietuviu kalbeto-

jes gerbiamas p. Al. M. Rackus Loyolas universi-
teto medicinos studentas. prakalbos atsibus nede-
lios paneddlio rugsejio September 7 ir 8 dienase 
vakarais pradzia ligiai 7:30 vakare Sv. Kaz. parap. 
svetainei …“ : [skelbimas] / … L. Vyciu kuopas 
valdiba. – [JAV] : [Lietuvos Vyčiai], [1919]. – 
[1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)
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5087
Prakalbos! „Lietuvos Vyčių 79-ta kuopa ren-

gia labai įdomias prakalbas seredoje, liepos-July 
30 d., 1919. Šv. Jurgio par. svetainėje, Detroit, 
Mich. […] Kalbės visiems lietuviams amerikie-
čiams gerai žinomas ir garsus kalbėtojas gerb. 
Al. M. Račkus …“ : [skelbimas] / … L.V. 79 kp. 
valdyba. – [Detroitas (Mič.)] : [Lietuvos Vyčių 79 
kuopa], [1919] (So. Boston, Mass. : „Darbininko“ 
spauda). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5088
Prakalbos. „Mes Johnston Sites katalikai su-

rengieme prakalbas, ant subatos ir nedielios, 13tos 
ir 14tos szio mienese, 1919. Ant miestavos sve-
taines Court House, Johnston City, Illinois …“ : 
[skelbimas] / … komitetas. – [Džonston Sitis 
(Il.)] : [s.n.], [1919]. – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5089
Prakalbos. „Minersvillės apylinkėj rengia 

A.L.D.L.D. 9-tas apskritys sekmadienį vasario 5 
february, 1939 Citizens Club Hall […] Kalbės dr. 
J.J. Kaškiaučius, iš Newark, N.Y. temoje „Jūsų 
sveikata moderninės medicinos šviesoje“ …“ : 
[skelbimas] / komisija. – [Mainersvilis (pen.)] : 
[Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 9 
apskritis], [1939]. – [1] p. : portr. ; 23 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5090

Prakalbos! „Nedėlioje, liepos 4tą, 1920 2rą 
valandą popietų p. Ignaco Vaičiulio svet. […] 
Melrose park, Ill. įvyks svarbios prakalbos …“ : 
[skelbimas] / … rengėjai. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1920]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5091
Prakalbos. „Rengia L.D.S. 71 kuopa ir L. Vi-

čių 93 kuopa. Atsibus birželio 28 ir 29 d. 1919 m. 
pobažnytineje svetaineje. Kalbes p-as Al. M. Rač-
kus, sociologijos studentas …“ : [skelbimas]. – 
[Ročesteris (Niuj.)] : [Amerikos lietuvių darbinin-
kų s-gos 71 kuopa] : [Lietuvos Vyčiai 93 kuopa], 
[1919]. – [1] p. ; 29 cm.

C1.
27-78(73)(=172)(049.1)

 329.78(73)(=172)(049.1)
 374.7(73)(=172)(049.1)

5092
Prakalbos. „Rengia LDS 13-ta ir ALDLD. 

185-ta kuopos East New Yorke, N.Y. pėtnyčioj 
gruodžio (Dec.) 14 d. Kiburio svetainėje […] 
Kalbės dr. J.J. Kaškiaučius sveikatos klausimu, ir 
Bertha fulton (paltanavičiūtė) apie LDS jaunuolių 
organizavimą …“ : [skelbimas] / … rengimo ko-
misija. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvių darbininkų 
s-gos 13 kuopa] : [Amerikos lietuvių darbininkų li-
teratūros d-jos 185 kuopa], [1934]. – [1] p. ; 22 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 323.33(73)(=172)(049.1)
 374.7(73)(=172)(049.1)
5093

Prakalbos. „Rengia LDSA. 89, ALDLD. 56 
ir TDA kuopos. Antradienį, 14 d. lapkričio (No-
vember), 1933 […] kalbės dr. J.J. Kaškiaučius iš 
Newark, N.Y. … “ : [skelbimas] / komitetas. – 
[Milvokis (Vis.)] : [Lietuvių darbininkių susiv. 
Amerikoje 89 kuopa] : [Amerikos lietuvių darbi-
ninkų literatūros d-jos 56 kuopa] : [Tautos darbo 
apsauga], [1933]. – [1] p. : iliustr. ; 23 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

5094
Prakalbos. „Rengia Lietuviu darbininku sa-

jungos 16 kp. ivyks subatoje, 16-tą kovo-March 
1918 Liet. parapijos svetaineje, Elizabeth, N.J. 
[…] Kalbės žymus kalbėtojas: Lojolės universite-
to mokinys A. Račkus …“ : [skelbimas] / renge-
jai. – [Elizabetas (N. Džer.)] : [Lietuvių darbinin-
kų s-gos 16 kuopa], [1918]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5095
Prakalbos. „Rengia Lietuvių darbininkų su-

sivienijimo 34-ta kuopa 17 d. balandžio (April), 
1935 pradžia 7-tą val. vakare Mainierių svetai-
nėje […] kalbės dr. J.J. Kaškiaučius iš Newark, 
N.Y. …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Šenandoa 
(pen.)] : [Lietuvių darbininkų susiv. 34 kuopa], 
[1935]. – [1] p. : iliustr. ; 22 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

5096
Prakalbos. „Rengia 11-ką Racino lietuviš-

kų draugijų ir kuopų nedėlioj, 20 d. vasario 1921, 
Union Hall […] Racine, Wis. […] paminėjimui 
Lietuvos nepriklausomybės trijų metų Lietuvos 
obalsis …“ : [skelbimas] / rengimo komitetas. – 
[Rasinas (Vis.)] : [s.n.], [1921] (So. Boston, Mass. : 
„Sandaros“ spauda). – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C1.
394.46(73)(=172)(049.1)

 323.215(474.5)(049.1)
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5097
Prakalbos! „Rengiamos visų liet. kat. dr-jų 

ir kuopų jiegomis ned., kovo-March 6 d., 1921 m. 
Bažnytinėj svetainėj …“ : [skelbimas] / … rengi-
mo komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1921] (Chi-
cago, Ill. : spauda: „Draugas“ publ. Co). – [1] p. : 
vinj. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5098
Prakalbos! Balius! „L.L.p. bonu išdalinimas. 

Na tai vakaras parengtas L.L.p. stoties, Indiana 
Harbor, Ind. ned., birželio 20, 1920 Ywanow sve-
tainej …“ : [skelbimas] / stoties komitetas. – [In-
dian Harbor (Ind.)] : [Lietuvių laisvės paskolos 
stotis], [1920] (Chicago, Ill. : spauda West Side 
press). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5099
Prakalbos apie Vilnių. „Kalbės Vytauto Di-

džiojo Lietuvos universiteto profesorius Mykolas 
Biržiška […] seredoje, kovo-March 11 …“ : [skel-
bimas] / … rengimo komitetas. – [JAV] : [s.n.], 
[1931] ([Bruklinas (Niuj.)] : spauda „Garso“). – 
[1] p. : portr. ; 23 cm.

C2.
374.7(73)(=172)(049.1)

5100
Prakalbos arba debatai Biblijos studentų su 

kunigais. „Nedėlioj, 4 d. lapkričio-November, 1923 
Merchants Hall […] Roseland, Ill. …“ : [skelbi-
mas] / … T.S.B.S.. – [Roslandas (Il.)] : [Tarptauti-
nis studentų Biblijos susiv.], [1923] (Chicago, Ill. : 
Lithuanian press). – [1] p. : portr. ; 27 cm.

prieš antr.: Extra. Extra. $500 dovanu.
C17.

374.7(73)(=172)(049.1)
5101

Prakalbos ir koncertas. „Rengia A.L.D.L.D. 
10 kuopa su L.D.S.A. 11 kuopa. Kalbės dr. Kaš-
kiaučius apie sveikatą nedėlioje 20 dieną ko-
vo-March, 1932 Lietuvių tautiškoje salėje … “ : 
[skelbimas] / … rengimo komisija. – [filadelfija 
(pen.)] : [Amerikos lietuvių darbininkų literatūros 
d-jos 10 kuopa] : [Lietuvių darbininkių susiv. Ame-
rikoje 11 kuopa], [1932]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 78:061.7(73)(=172)(049.1)
 374.7(73)(=172)(049.1)
5102

„Prakalbos ir prelekcijos apie sveikatą įvyks 
sekmadienį lapkričio (Nov.) 28 2-ą val. po pietų 
„Laisvės“ svetainėje […] drg. D.M. Šolomskas 
kalbės apie Tarpt. darbininkų apsigynimo organi-

zacijos reikalus ir kaip svarbu prie jos priklausyt, 
dr. J.J. Kaškiaučius skaitys prelekciją apie sveika-
tą …“ : [skelbimas] / rengimo komisija. – [Brukli-
nas (Niuj.)] : [s.n.], [1937]. – [1] p. ; 23 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 323.33(73)(=172)(049.1)
 374.7(73)(=172)(049.1)
5103

Prakalbos ir teatras! „Rengia Lietuvos Vyčių 
83-čia kuopa nedėlioj kovo 23, 1919 Unity Hall 
[…] Kalbės Al. M. Račkus … “ : [skelbimas] / … 
komitetas. – [Niujorkas] : [Lietuvos Vyčių 83 kuo-
pa], [1919]. – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5104
Prakalbos sveikatos klausimu. „Rengia 

ALDLD 140 kuopa nedėlioj 12 d. lapkričio (No-
vember), 1933 pradžia 2 val. po piet. Lietuvių 
auditorijos apatinėj svet. […] kalbės dr. J.J. Kaš-
kiaučius iš Newark, N.Y. …“ : [skelbimas] / … 
komitetas. – [Vokiganas (Il.)] : [Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros d-jos 140 kuopa], [1933]. – 
[1] p. : iliustr. ; 23 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5105

Prakalbos tik moterims. „Rengia L.D.S. 13 
ir A.L.D.L.D. 185 kuopos penktadienį balandžio-
April 6 d., 1934 Kiburio svetainėje […] Kalbės 
dr. J.J. Kaškiaučius apie „Šeimyninio gyvenimo 
paslaptis“ …“ : [skelbimas] / rengimo komisi-
ja. – [Niujorkas] : [Lietuvių darbininkių susiv. 13 
kuopa] : [Amerikos lietuvių darbininkų literatūros 
d-jos 185 kuopa], [1934]. – [1] p. ; 23 cm.

C126.
613.88(73)(=172)(049.1)

 613.99(73)(=172)(049.1)
 374.7(73)(=172)(049.1)
5106

„Pranciškonų pasaulis mėnesinis šv. pranciš-
kaus sekėjų ir šv. Antano mylėtojų laikraštis …“ : 
[reklaminė atvirutė]. – [Kretinga] : [„pranciškonų 
pasaulio“ red.], [1923–1940]. – [1] p. : iliustr. ; 
10 x 14 cm.

C17.
050(474.5)

5107
Pranešamasai raštas del žydų kalbos (jidis) ir 

Literaturos katedros Lietuvos valstybiniam univer-
sitete. – [Kaunas] : [s.n.], [1922]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.4(474.5)(=411.16)
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5108
„Pranešame naujenybę, kad Lietuvos mu-

zikos centras prekybos skyrius yra perėjęs į kitas 
rankas; žymiai praplėstas ir iš pagrindų pertvar-
kytas …“ : [reklama] / Lietuvos muzikos centras, 
prekybos skyrius. – [Kaunas] : [Lietuvos muzikos 
centras], [1929–1932] (Kaune : sp. „Menas“). – 
[2] p. ; 27 cm.

prieš tekstą: Lietuvos muzikos centras. pre-
kybos skyrius ….

C101.
681.8(474.5)(085.8)

5109
Pranešimas : [miškų sąrašas, kuriuose drau-

džiama medžioti (rezervatai) ir kuriuose drau-
džiama medžioti su skalikais] / valdyba. – [S.l.] : 
[s.n.], [1927]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

639.1(474.5)
5110

Pranešimas. „Biržų apskrities savivaldybės 
vaistinė iš Egermanų namų perkelema […] į namus 
Liaudanskienės-plotienės …“ / Biržų pasvalio aps-
krities valdyba. – Biržai : [Biržų pasvalio a. valdy-
ba], 1922. – [1] p. ; 16 x 24 cm.

C279.
615.12(474.5)

5111
Pranešimas. „Gyv. … Kauno miesto ir apskr. 

II nuov. Taikos teisėjas siunčia ant kitos pusės šio 
pranešimo nuorašą už akių nusprendimo byloje 
su … ir praneša, kad laike dviejų savaičių skaitant 
dienos įteikimo šio galima, atšaukti byla Taikos teis-
me …“. – [Kaunas] : [s.n.], [1923]. – [2] p. ; 21 cm.

C2.
347.9(474.5)

5112
Pranešimas. „Marijampolės miesto savival-

dybė, pasiremdama Butų mokesčių įstatymu (Vyr. 
žin. 489 Nr.) praneša, kad Tamstos užimamo buto 
nuomos vertė 1936–1937 met. nustatyta … lit. 
metams …“. – [Marijampolė] : [Marijampolės m. 
savivaldybė], [1936]. – [1] p. ; 17 x 17 cm.

C2.
349.444(474.5)

5113
Pranešimas. „pranešama, kad š. m. gruodžio 

7 d. 18 val. Vyriausiojo Tribunolo salėje įvyks 
Teisininkų draugijos susirinkimas …“ / valdyba. – 
[Kaunas] : [Lietuvos teisininkų d-ja], [1935]. – 
[1] p. ; 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

340:061.2(474.5)(06)

5114
Pranešimas. „pranešame, kad Lietuvių mo-

kytojų tautininkų d-ro Jono Basanavičiaus vardo 
s-gos Kauno skyrius prie 32 pradžios mokyklos 
[…] steigia liaudies universitetą …“ / L.M.T. dr. 
J. Basanavičiaus s-gos Kauno skyrius. – [Kau-
nas] : [Lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basa-
navičiaus s-gos Kauno sk.], [1928–1932] (Kaune : 
„Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
378.1(474.5)

5115
Pranešimas. „Š. m. kovo mėn. 30 d. ir 31 d. 

10 val. ryto Kaune […] šaukiamas Centralinės Lie-
tuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjungos narių 
įgaliotinių susirinkimas …“ : [kvietimas-dienotvar-
kė]. – [Kaunas] : [Centralinė Lietuvos pieno perdir-
bimo bendrovių s-ga], [1931]. – [2] p. ; 19 x 22 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: … pieno perdirbimo bendrovei … 
paštas ….

C279.
637.1:061.2(474.5)(06)

5116
Pranešimas. „Šiuo pranešama, kad lenku val-

džia laiko komunistų valdžią kaipo užpuolikų ir 
neteisėtą, todel jokių tos valdžios, kaip valstybinių, 
taip ir privačių pasižadėjimų nepripažįsta ir jų ne-
pildys …“. – Vilnius : [s.n.], 1919, geg. 13 (Wilno : 
drukarnia „Lux“). – [1] p. ; 21 x 54 cm.

Gretut. antr. ir tekstas lenk., liet., rusų, jidiš.
C224.

327.5(474.5)
5117

Pranešimas. „Šiuo pranešama, kad sekmadie-
nį, 1932 metų kovo mėn. 6 d. 6 val. vak. Rotušės 
salėje įvyks visuotinis Kauno miesto ir priemiesčių 
namų savininkų susirinkimas …“ / Kauno miesto 
namų savininkų sąjungos valdyba. – [Kaunas] : 
[Kauno m. namų savininkų s-ga], [1932] (Kaunas : 
Š. Neimano sp.). – [1] p. ; 34 x 43 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok., lenk., baltar., 
jidiš. – prieš antr.: Kauno miesto namų savininkų 
draugijos valdyba.

C101.
334.736(474.5)(06)

5118
Pranešimas. „Šiuomi turime garbės praneš-

ti, kad į mūsų kvietimą, dalyvauti Liet. katalikų 
mokslininkų ir mokslo mėgėjų suvažiavime, malo-
nėjo palankiai atsiliepti ir sutiko dalyvauti didelis 
skaičius mokslininkų …“ : [numatomų paskaitų 
ir pranešėjų sąrašas] / organizacinis komitetas. – 
[Kaunas] : [Lietuvos mokslininkų ir mokslo mėgė-
jų suvažiavimui organizuoti k-tas], 1933, vas. 5. – 
[4] p. ; 30 cm.
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prieš antr.: Liet. mokslininkų ir mokslo mėgė-
jų suvažiavimui organizuoti komitetas.

C2.
272:001.32(474.5)(06)

5119
Pranešimas. „Vilniaus lietuvių studentų są-

jungos rengiama Vytauto Didžiojo gimnazijos salė-
je lietuvių rašytojos Žemaitės 10-ties metų mirties 
sukakčiai paminėti akademija …“ / Viln. liet. stud. 
s-gos valdyba. – Vilnius : [Vilniaus lietuvių studen-
tų s-ga], 1932, kovo 18. – [1] p. ; 19 cm.

C101.
378.18(474.5)

 821.172(474.5)(092)
5120

Pranešimas apie persikraustymą. „Gerbia-
mieji! Malonėkite šią kortą pasilaikyti, kad reikale 
žinotumėt, jog Lietuvių spaustuvė, ką buvo iki šiol 
[…] pittsburge, dabar, apie 1 d. gegužės, 1921 m. 
persikrausto …“. – [pitsbergas (pen.)] : [J. Baltru-
šaičio Lietuvių sp. ir knygynas], [1921]. – [1] p. ; 
8 x 13 cm.

C126.
655.4(73)(=172)

5121
Pranešimas buvusiems petrapilio ir Maskvos 

studentams apie draugišką vakarą šio mėnesio 27 
dieną (šeštadienyje) / rengimo komisija. – [S.l.] : 
[s.n.], [1925–1929]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
378.18

5122
Pranešimas ir patarimas ūkininkams. Nuo Bir-

žų kailiadirbio ir garborio. „Šiuomi pranešu, kad bu-
vusi kailių-odų dirbtuvė už tilto Kilučių gat. Nr. 63 
persikėlė ant Kapų gatvės Nr. 2 …“ / V-nas. – [Bir-
žai] : [s.n.], [1922] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 24 cm.

C279.
675.6(474.5)

5123
Pranešimas visoms A.D.A.D. kuopoms. Drau-

gai ir draugės:- „C.p.K. praneša visoms A.D.A.D. 
kuopoms tikra dalykų stovį, apie A.D.A. draugi-
ją, neslėpdamas nuo narių musų draugijos ir jos 
organo „Aido“ padėtį …“ : [raginama materialiai 
paremti draugiją ir jos periodinį leidinį „Aidą“] / 
Amer. darb. apšvietos draugijos Centro pildantysis 
komitetas. – [Klivlandas (Oh.)] : [Amerikos darbi-
ninkų apšvietos d-ja], [1926]. – [1] p. ; 36 cm.

C126.
061.2(73)(=172)

5124
Jono Prapuolenio kambarių apstatymo bal-

dais, iš vietinės medžiagos, meniniai tautiniam 

stiliui tobulinti steigiama studija : [reklaminis la-
pelis]. – Kaunas : [s.n.], 1930. – [1] p. : vinj..

Aprašyta pagal kn.: Dailė ir valstybė : dailės 
gyvenimas lietuvos Respublikoje 1918–1940 / 
Giedrė Jankevičiūtė. Kaunas, 2003, p. 221.

684:061.4(474.5)(085.8)
5125

Prašau grąžinti į biblioteką Tamstai pasko-
lintas knygas pagrindas: Kariuomenės bibliotekos 
taisyklių 23 str. „Ištrauka iš Kar. bibliotekos taisy-
klių 23 str. …“ : [atvirlaiškis] / Kariuomenės bib-
lio teka. – [Kaunas] : [Kariuomenės b-ka], [1939]. – 
[2] p. ; 9 x 14 cm.

C17.
027.6(474.5)

 355(474.5)
5126

„Prašau man išsiųsti išpirktinai (apdėtu mo-
kesčiu) antroje pusėje šio lakštelio pažymėtu adre-
su šiuos leidinius …“ : [užsakymo lapas su knygų 
sąrašu]. – Kaunas : [b-vė „Sakalas“], [1931]. – 
[2] p. ; 11 x 15 cm.

C101.
017.42(474.5)

5127
„Pražudęs dorą, pražudysi kūną ir sielą“ : [šū-

kis]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1921–1940] (Mari-
jampolėje : spaudė Marijonų sp.). – [1] p. ; 32 x 
96 cm.

C2.
27-423

5128
„Prelatas J. Macijauskas, Švėkšnos klebonas 

ir dekanas šiuo turi garbės kviesti p. … į Švėkšnos 
gimnazijos rūmų pašventinimo iškilmes, kurios 
bus š. m. liepos mėn. 25 d. …“ : [kvietimas]. – 
Švėkšna [Tauragės a.] : [s.n.], 1928, liep. 3. – 
[1] p. ; 11 x 18 cm.

C2.
373.5(474.5)

394.48(474.5)
5129

Prelekcija ir prakalbos. „Rengia East New Yor-
ko Amerikos lietuvių darbininkų literatūros drau-
gijos 185-ta kuopa trečiadienį, 16 d. spalio (Oct.) 
1935 Kiburio svetainėje […] prelekciją duos dr. J.J. 
Kaškiaučius apie sveikatos užlaikymą, politiniais 
klausimais pakalbės drg. D.M. Šolomskas …“ : 
[skelbimas] / … komitetas. – [Bruklinas (Niuj.)] : 
[Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 185 
kuopa], [1935]. – [1] p. : iliustr. ; 16 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 32(73)(=172)(049.1)
 374.7(73)(=172)(049.1)
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5130
Prelekcijos apie sveikatą ir šokiai. „Rengia 

Liet. darb. susiv. 50 kp. nedėlioje, 29 d. gruodžio 
(Dec.) […] Dr. J.J. Kaškiaučius kalbės svarbia tema: 
„paprasčiausios darbininkų ligos“ …“ : [skelbi-
mas] / LDS 50 kp.. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietu-
vių darbininkų susiv. 50 kuopa], [1931]. – [1] p. : 
 iliustr. ; 14 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5131

Premjėra! Nauja programa! „pirmą kartą Kau-
ne publikos mėgstamasis, triukų karalius Lučiano 
Albertini prašmatnioje filmoje „Milionų vejima-
sis“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932] (Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. : vinj. ; 17 x 
24 cm.

prieš antr.: Kino „Triumfas“. – Gretut. antr. ir 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

5132
Premjera! pirmą kartą Biržuose! „Gailestin-

gumo ir pasiaukojančios tėvynės meilės himnas. 
Dokumentas šių dienų kruvinų įvykių tolimuose 
rytuose. filma, kuri turėjo didžiausią pasiseki-
mą užsieniuose. „Bombos virš Šanchajaus“ …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Biržai] : [s.n.], [1939] 
([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 15 x 24 cm.

prieš antr.: Kino „Žvaigždė“.
C279.

791.43-1(73)
5133

Premjera! pirmą kartą Biržuose! „Naujausia 
Sovkino filma! Sovietų tikrovė ekrane! Meilė, drą-
sa ir pasiryžimas. Tautinai rusų šokiai ir dainos fil-
moje „pergalė“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Bir-
žai] : [s.n.], [1939] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
16 x 23 cm.

prieš antr.: Kino „Žvaigždė“.
C279.

791.43-1(470)
5134

Premjiera! 1932 metų leidinys! premjiera! 
„Naujausias šviesogarsinis šedevras iš rusų gyve-
nimo! „Su rusų vėliava“ filma triumfališkai žen-
gianti per visą pasaulį …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : Š. Neimano 
sp.). – [2] p. ; 24 cm.

prieš antr.: Kinas „forum“ …. – Gretut. antr. 
ir tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(470)

5135
Prie rinkimų urnų! gegužės 19 d. „Valstybi-

nių valdininkų sąjunga kviečia savo narius, drau-
gus, rėmėjus ir kitus piliečius aktingai dalyvauti 
rinkimuose į Klaipėdos miesto Seimelį šių metų 
gegužės 19 d. Ypatingai prašomi paremti Lietuvių 
visuomenės sąrašą Nr. 2 …“ / Valstybinių valdi-
ninkų sąjungos valdyba. – [Klaipėda] : [Valstybi-
nių valdininkų s-ga], [1930] (Klaipėda : spaudė 
„Lituania“). – [1] p. ; 32 cm.

Šūkiai: Skaityk ir kitam duok! Atlikime bent 
savo pareigą Tėvynei!.

C17.
324(474.5)

 353(474.5)
5136

Priedas prie Kauno m. ligonių kasos narių li-
gonių atleidimo nuo darbo taisyklių 5 punkto : ligų 
sąrašas, pagal kurį K.M.L. kasos nariai ligoniai 
gali būti atleidžiami nuo darbo, individualizuojant 
kiekvieną atsitikimą skyrium. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1929] (Kaunas : akcinė „Varpo“ b-vės sp.). – 
[4] p. ; 24 cm.

C2.
614.2(474.5)

5137
„Prieš Tavo altorių štai nuolankiai klūpom …“ : 

[kunigo M. Mikeliūno primicijų dienos atminimui 
panevėžio Šv. petro ir povilo parapijoje 1939 m. 
liepos mėn. 25 d.]. – [panevėžys] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. :  iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Kristų Ganytoją 
su avimis.

C103.
272-722.5(474.5)

5138
„Prieš Tavo altorių štai nuolankiai klūpom …“ : 

[kunigo M. Mikeliūno primicijų dienos atminimui 
panevėžio Šv. petro ir povilo parapijoje 1939 m. 
liepos mėn. 25 d.]. – [panevėžys] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. :  iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis, vaizduojantis Kristų su avinėliu.

C103.
272-722.5(474.5)

5139
Prieš vasaros atostogas paskutinį kartą gau-

siai susirinkę, dalyvaukime visos studentijos dis-
kusijose! : [diskusijos Vilniaus klausimais] / VV 
s-gos V.D.U. skyr. komitetas. – [Kaunas] : [Vil-
niaus vadavimo s-gos Vytauto Didžiojo univ. sk.], 
[1934]. – [1] p. ; 15 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)
 378.18(474.5)
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5140
„Priimu savo dirbtuvėj Biržuose visokias ūkio 

mašinas pataisyti …“ : [skelbimas] / … J. Turla. – 
[Biržai] : [s.n.], [1923] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 25 cm.

C279.
631.3(474.5)(085.8)

5141
Priimu užsakymus. „Grįžęs iš paryžiaus bai-

gęs akademiją moteriškų rūbų siuvėjas V. Stanke-
vičius …“ : [reklama]. – [Marijampolė] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C926.
687(474.5)(085.8)

5142
Priminimas. G.T. „Komiteto žiniomis, Tams-

ta iki šiol dar nesi išpirkęs visos Tamstai pasiū-
lytos valstybės vidaus paskolos sumos ir tuo dar 
neatlikęs savo pilietinės pareigos …“ / panevėžio 
apskrities valstybės vidaus paskolos lakštams pla-
tinti propagandos komitetas. – panevėžys : [pane-
vėžio a. Valstybės vidaus paskolos lakštams pla-
tinti propagandos k-tas], 1935, liep. 18. – [1] p. ; 
18 cm.

prieš antr.: p. … gyv. panevėžy, … g-vėje … 
nr.. – G.T.: Gerbiamas Tamsta.

C2.
336.3(474.5)

5143
„Priminimui pirmųjų šventų Mišių, kurias 

atlaikė kun. Stanislovas Valiukevičius Vilniuje 
prie Stebuklingojo Aušros Vartų Švenč. pane-
lės Marijos paveikslo 1935 m. birželio mėn. 21 
d. …“. – [Vilnius] : [s.n.], [1935]. – [2] p. :  iliustr. ; 
9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Mano sūnau, atiduok man savo šir-
dį“. prov. 23, 26. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas 
lot. k.: Amo Christum.

C17.
272-722.5(474.5)

5144
Princesė Turandot : K. Gocci 6 paveikslų pa-

saka, f. Kiršos vertimas : [programa]. – [Šiauliai] : 
[Valstybės teatro Šiaulių sk.], [apie 1930] (Šiau-
liai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 26 cm. – (Valstybės 
teatras. Šiaulių skyrius).

C2.
792.2(474.5)

5145
Prisikėlimas : petro Vaičiūno 5 v. komedija, 

pastatymas – B. Dauguviečio, režisūra – K. Juršio, 
dailininkas – S. Žukas : V. dramos vaidinimai Vil-

niuje 1940.V.24 d. : [programa]. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1940]. – [1] p. ; 17 cm.

C17.
792.2(474.5)

5146
„Prisiminimas mano pirmosios šv. Mišių au-

kos, aukotos 1932 m. birželio 29 d. Mosėdžio parapi-
jos bažnyčioje kun. K. Zajančkauskas, M.I.C. …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1932]. – [4] p. :  iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Mano jungas malo-
nus ir mano našta lengva. – M.I.C.: Mariae im-
maculatae conceptionis (Marijos Nekaltojo prasi-
dėjimo (marijonų) ordinas).

C1; C17.
272-722.5(474.5)

5147
„Prisiminimui mano įšventinimo į kunigus 

sausio 22 d., 1939 m. ir pirmų iškilmingų šv. Mi-
šių atlaikytų sausio 29 d., 1939 m. Šv. pranciškaus 
bažnyčioje Lawrence, Mass. kun. Mykolas Jodka, 
M.I.C. …“. – [Lorensas (Mas.)] : [s.n.], [1939]. – 
[2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „O Jėzau, šiandien būk mano dėkin-
gumo ženklu; laimink visus, gyvus ir mirusius, ku-
rie mane vedė prie tavo švento altoriaus.“. – p. [1] 
paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Christ the priest. – 
M.I.C.: Mariae immaculatae conceptionis (Marijos 
Nekaltojo prasidėjimo (marijonų) ordinas.

C993.
272-722.5(73)(=172)

5148
„Prisiminimui pirmųjų šv. Mišių atlaikytų 

kun. A. Baltrukėno Kamajų bažnyčioje 1931 m. 
rugpiūčio mėn. 16 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], [1931]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aš prisiartinsiu prie Dievo altoriaus, 
prie Dievo, kurs linksmina mano jaunystę“ (ps. 
42, 4.). – p. [1] paveikslėlis.

C103.
272-722.5(474.5)

5149
„Prisiminti kunigystės šventimams ir pirmą-

jai šv. Mišių aukai kun. Romanas Klumbys Kau-
nas, 1937, geg. 22 d., Švėkšna, 1937, geg. 23 d.“. – 
Kaunas : [s.n.], [1937]. – [2] p. : iliustr. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: pasimelskite, „kad kartais kitiems 
Evan geliją skelbęs, pats nepasidaryčiau peiktinas“. 
I Kor. 9, 27. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: 
Accipite et bibite ex eo omnes.

C17.
272-722.5(474.5)
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5150
„Prisiminti mano kunigystės šventimų dieną 

Le Saulchoir’e – Belgijoje, 1939 m. liepos mėn. 
16 d. ir pirmąsias iškilmingąsias šv. Mišias, laikytas 
Raseinių bažnyčioje 1939 m. rugpiūčio mėn. 15 d. 
tėvas Dominikas M. Grigaitis dominikonas“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1939]. – [2] p. : iliustr. ; 11  cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aš mieliausiu noru duosiu ir pats save 
atiduosiu už jūsų sielas, nors vis labiau jus mylė-
damas, pats būčiau mažiau mylimas“. 2 Kor. XII, 
15. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventasis Do-
minikai, išmokyk mus mylėti sielas ir vesti jas prie 
Kristaus!.

C993.
272-722.5(474.5)

5151
„Prisiminti mano kunigystės šventimų dieną 

Le Saulchoir’e – Belgijoje, 1939 m. liepos mėn. 
16 d. ir pirmąsias iškilmingąsias šv. Mišias, laikytas 
Raseinių bažnyčioje 1939 m. rugpiūčio mėn. 15 d. 
tėvas Dominikas M. Grigaitis dominikonas“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1939]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm..

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Aš mieliausiu noru duosiu ir pats save 
atiduosiu už jūsų sielas, nors vis labiau jus mylė-
damas, pats būčiau mažiau mylimas“. 2 Kor. XII, 
15. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Tomai Akvi-
nieti, išmokyk mus mylėti, šlovinti ir branginti V. 
Jėzų Švenč. Eucharistijoj!.

C17.
272-722.5(474.5)

5152
„Prisiminti pirmajai šv. Mišių aukai, išklimin-

gai [!] aukotai kun. Jono Babiliaus 1935 m. birže-
lio mėn. 24 d. Jėzno par. bažnyčioje …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1935]. – [1] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

5153
„Prisiminti pirmąsias šv. Mišias, kurias atlai-

kė kunigas Anupras Žukas 1938 m. balandžio 24 
d. Kriukų bažnyčioje …“. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – 
[1] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Matykite, kad aš ne tik sau vargau, 
bet visiems, kurie ieško tiesos (Eccl. 24, 47). – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

5154
„Prisiminti pirmoms šv. Mišioms atlaiky toms 

kun. prano Lingio Sintautų bažnyčioje šventųjų 

1934 m. liepos 22 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], [1934] 
(pd. in Italy). – [1] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. –
prieš tekstą: „Viešpatie, begalinę meilę parodei, 
kai mane pasauly klaidžiojantį pašaukei prie sa-
vęs, kad Tau tarnaučiau“ (Kr. sek.). –  p. [1] pa-
veikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

5155
„Prisiminti pirmosioms šv. Mišioms, atlaiky-

toms kun. Henriko Radvilo Šiaulių šv. petro ir po-
vilo bažnyčioje 1938 m. balandžio m. 24 d. …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1938] (pd. in Italy). – [2] p. : iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Matykite, kad aš ne tik sau vargau, 
bet visiems, kurie ieško tiesos“ (Eccl. 24, 47). – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

5156
„Prisiminti pirmosioms šv. Mišioms […] 

kun. A. Jodelio Veliuonos bažnyčioje 1938 m. lie-
pos m. 17 d.“. – [S.l.] : [s.n.], [1938] (printed in 
Italy). – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Didžių dalykų padarė man Galinga-
sis, kurio vardas šventas. – p. [1] paveikslėlis ir 
užrašas lot. k.: Dominus pars haereditatis meae.

C103.
272-722.5(474.5)

5157
„Prisiminti pirmosioms šv. Mišioms, kurias 

aukoja kun. Juozas Armonas Žvingių bažnyčio-
je 1933 m. balandžio 17 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1933]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. –
prieš tekstą: „Viešpatie! neatitolink nuo manęs sa vo 
pasigailėjimo; Tavo gailestingumas ir tiesa tepalaiko 
mane visuomet“ (ps. 39.12). –  p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

5158
„Prisiminti pirmosioms šv. Mišioms, kurias 

aukojo kunigas Konstantinas petrikas plungės 
bažnyčioje 1937 m. birželio 20 d. …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1937]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. –
prieš tekstą: „Melskitės broliai, kad mano ir jūsų 
auka būtų maloni Visagalinčiam Dievui Tėvui“. Iš 
šv. Mišių. –  p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)
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5159
„Prisiminti pirmosioms šv. Mišioms, kurias 

aukojo kunigas pr. Bagdonas Luokės parap. baž-
nyčioje šventaisiais 1935 metais balandžio mėn. 
28 d. …“. – [S.l.] : [s.n.], [1935] (printed in Ita-
ly). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Visą atnaujinti Kristuje“ (Efez. 
1.10). „Švenčiausioji Jėzaus Širdie, teateinie Tavo 
Karalystė“ (300 d. atl.). – p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-722.5(474.5)

5160
„Prisiminti tam gyvenimo akimirksniui, kada 

aš, kun. Vladas Kulvelis […] Mažeikių bažnyčio-
je 1939 m. birželio mėn. 25 d. pirmą kartą kopiau į 
Viešpaties altorių aukoti Nekruvinosios aukos …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1939]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: pasaulio Kūrėjau, vesk mane darbo ir 
artimo meilės keliu. – p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-722.5(474.5)

5161
Privalomas įsakymas. „panevėžio apskrities 

valdyba skelbia panevėžio apskrities gyventojams 
apskrities tarybos, pasiremiant įst. apie savivald. 
prival. įsak. leid. ir pild. …“ : [apie kaminų valy-
mą]. – [panevėžys] : [panevėžio a. valdyba], [1930] 
(panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 40 cm.

C101.
697(474.5)(094.76)

5162
Privalomas įsakymas. „Siaulių miesto valdy-

ba šiuomi skelbia visų žiniai, kad Miesto taryba 
savo posėdy 13 sausio 1921 m. užtvirtino sekantį 
privalomą įsakymą …“ : [dėl gyvulių skerdimo] / 
miesto valdyba. – Šiauliai : [Šiaulių m. valdyba], 
1921, vas. 15 (Šiauliai : fridmano ir Goco sp.). – 
[1] p. ; 24 cm.

C2.
614.9(474.5)(094.76)

5163
Privalomas įsakymas. „Šiaulių miesto vab-

dyba [i.e. valdyba] šiuomi skelbia visų žiniai, kad 
Miesto taryba savo posėdy 24 rugsėjo 1921 m. 
užtvirtino sekantį privalomą įsakymą …“ : [dėl 
kaminų ir dūmtraukių priežiūros] / miesto valdy-
ba. – Šiauliai : [Šiaulių m. valdyba], 1921, lapkr. 
10. – [1] p. ; 20 cm.

C2.
697(474.5)(094.76)

5164
Privalomas įsakymas. „Šiaulių miesto valdyba 

šiuomi skelbia visų žiniai, kad Miesto taryba savo 

posėdy 29 gegužės 1921 m. užtvirtino sekantį priva-
lomą įsakymą …“ : [dėl gatvių priežiūros] / miesto 
valdyba. – [Šiauliai] : [Šiaulių m. valdyba], [1921] 
(Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

C2.
351.81(474.5)(094.76)

5165
Privalomas įsakymas. „Šiaulių miesto valdy-

ba šiuomi skelbia visų žiniai, kad Miesto taryba 
savo posėdy 29 gegužės 1921 m. užtvirtino sekan-
tį privalomą įsakymą …“ : [dėl maisto produktų 
pardavimo sanitarinių sąlygų] / miesto valdyba. – 
[Šiauliai] : [Šiaulių m. valdyba], [1921] (Šiauliai : 
Savičio ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C2.
351.77(474.5)(094.76)

5166
Privalomas įsakymas. „Šiaulių miesto valdy-

ba šiuomi skelbia visų žiniai, kad Miesto taryba 
savo posėdy 24 rugsėjo 1921 m. užtvirtino sekan-
tį privalomą įsakymą …“ : [dėl prekybos įstaigų 
darbo laiko] / miesto valdyba. – Šiauliai : [Šiau-
lių m. valdyba], 1921, lapkr. 10. – [1] p. ; 20 cm.

C2.
351.74/.76(474.5)(094.76)

5167
Privalomas įsakymas. „Šiaulių miesto valdy-

ba šiuomi skelbia visų žiniai, kad Miesto taryba 
savo posėdy spalio 15 d. 1921 m. užtvirtino sekan-
tį privalomą įsakymą …“ : [dėl ūkininkų produktų 
ir prekių pardavimo sąlygų] / miesto valdyba. – 
Šiauliai : [Šiaulių m. valdyba], 1921, lapkr. 10. – 
[1] p. ; 20 cm.

C2.
351.77(474.5)(094.76)

5168
Privalomas įsakymas kas link gyvulių skerdi-

mo Šiaulių mieste / Miesto valdyba. – [Šiauliai] : 
[Šiaulių m. valdyba], [1923] (Šiauliai : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 50 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

614.9(474.5)(094.76)
5169

Privalomas įsakymas 1 nr. skelbimų lipdymo 
sutvarkymo reikalu, priimtas Biržų miesto Tarybos, 
1932 m. kovo mėn. 16 d. posėdy, pasiremiant įsta-
tymu apie savivaldybių privalomų įstatymų leidi-
mą ir pildymą ir savivaldybių mokesnių įstatymo 
§ 12 p. 3 (V.Ž. 171 nr.). – Biržai : [Biržų m. taryba], 
1932, kovo 31 ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C2.
351.751(474.5)(094.76)
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5170
Privalomasai įsakymas № 1. Esant Milicijos 

įstatymo § 25, kova su kolera ir kitomis užkre-
čiamomis ligomis. – [Vilnius] : [s.n.], [1920]. – 
[1] p. ; 57 cm.

C2.
351.77(474.5)(094.76)

5171
Privalomasis įsakymas. „1) Draudžiama vež-

ti mišką už demarkacinę liniją …“ : [dėl miško 
naudojimo]. – Vilnius : [s.n.], 1919, geg. 12. – 
[1] p. ; 22 x 53 cm.

Gretut. antr. ir tekstas lenk., liet., baltar., jidiš.
C101; C224.

630(474.5)(094)
5172

Priverčiamas nutarimas apie kepimą ir par-
davimą duonos : [pagal korteles] / Kauno miesto 
taryba. – [Kaunas] : [Kauno m. taryba], 1919, vas. 
13 ([Kaunas] : тип. Бр. Гурвич). – [1] p..

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., jidiš, vok., 
rus..

C276.
664.6(474.5)(094.76)

5173
Priverstinas įsakymas. Raseinių apskričio Sei-

melio nuo 1919 m. kovo m. 2 d. : [dėl draudimo iš 
Raseinių išvežti maisto produktus ir kt.] / Raseinių 
apskričio valdyba. – Raseiniai : [s.n.], 1919, kovo 
15. – [1] p..

Aprašyta pagal kn.: Raseinių krašto savivalda 
1918–2008 m. Vilnius, 2008, p. 119.

351.74/.76(474.5)(094.76)
5174

Priverstini įsakymai Raseinių apskrities Sei-
melio nuo birželio 16 d. 1919 m. : [dėl draudimo 
pereiti kaimams iš vieno valsčiaus į kitą, dėl kelių 
taisymo, dėl būtinybės arklių savininkams daly-
vauti ugnies gesinimo priemonių transportavi-
me]. – [Raseiniai] : [s.n.], [1919] (Raseiniai : sp. 
S. Kadušino). – [1] p..

Aprašyta pagal kn.: Raseinių krašto savivalda 
1918–2008 m. Vilnius, 2008, p. 121. – Gretut. antr. 
ir tekstas liet., rus..

351.74/.76(474.5)(094.76)
5175

Priverstini įsakymai Raseinių apskrities Sei-
melio nuo rugpiučio 4 d. 1919 m. : [dėl lietuvių 
kalbos privalomo naudojimo savivaldybių įstaigo-
se, dėl arklių ir dviračių mokesčių pakeitimo, dėl 
ginklų laikymo leidimo būtinybės] / Raseinių aps-
krities komitetas. – [Raseiniai] : [s.n.], [1919]. – 
[1] p..

Aprašyta pagal kn.: Raseinių krašto savivalda 
1918–2008 m. Vilnius, 2008, p. 123.

351.74/.76(474.5)(094.76)
5176

Priverstini įsakymai Raseinių apskrities Sei-
melio nuo 1919 m. gegužės 12–13 d. : [dėl aps-
krities gydytojo informavimo apie epidemijas, dėl 
kaminų bei kelių priežiūros ir dėl šunų laikymo 
tvarkos] / Raseinių apskričio valdyba. – [Rasei-
niai] : [Raseinių a. valdyba], [1919] (Raseiniai : 
sp. S. Kadušino). – [1] p..

Aprašyta pagal kn.: Raseinių krašto savival-
da 1918–2008 m. Vilnius, 2008, p. 120. – Gretut. 
antr. ir tekstas liet., lenk., rus., jidiš.

351.77(474.5)(094.76)
5177

Prof. … „Einant Medicinos fakulteto Tarybos 
nutarimu kiekvienas f-to Tarybos narys turi teisės 
nuo šios dienos iki š/m. birželio mėn. 5 d. patiekti 
pataisų prie fakulteto Tarybos jau priimtojo regu-
lamino …“. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. Medici-
nos fak.], [1925]. – [1] p. ; 16 x 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.661(474.5)
5178

Prof. … „Medicinos fakulteto Tarybos posė-
dis šaukiamas š/m. gegužės 27 d. …“ : [kvietimas-
dienotvarkė]. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. Medici-
nos fak.], [1925]. – [1] p. ; 16 x 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.113(474.5)(06)
5179

„Prof. Mykolą Biržišką į Lietuvą išleisti va-
karienė Hotel Astor Time Square, New York 1931 
m. balandžio 23 d. Suruošta didžiojo New Yorko 
Vytauto komiteto …“ : meniu. – [Niujorkas] : [Vy-
tauto k-tas], [1931]. – [4] p. ; 16 cm.

Dalis teksto angl..
C2.

008(73)(=172)(092)
5180

„… Prof. sąj. „Dabar streikuoja falkausko ir 
dar 17 smulkėsnių dirbtuvėlių, streikas tęsiasi jau 
antra savaitę …“ : [raginama materialiai parem-
ti streikuojančius darbininkus]. – Kaunas : [s.n.], 
192[6, geg. 14]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš antr.: Lietuvos odos pramonės darbininkų 
profesinės sąjungos Kauno skyriaus valdyba …. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C279.
323.221.28(474.5)
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5181
„Profesorius dr. Jurgis Žilinskas su žmona 

turi garbės kviesti p. … teiktis atsilankyti į priėmi-
mą pažangos rūmuose š. m. birželio mėn. 30 d., 21 
val., kuris ruošiamas jų dukters sutuoktuvių pro-
ga“. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – [1] p. ; 12 x 18 cm.

C2.
793.2(474.5)

5182
Profesorius M. Biržiška South Bostone! „Jo 

priėmimui yra rengiamas puikus bankietas-va-
karienė, ketverge, kovo March 5 d., 1931, Lietu-
vių salėje …“ : [skelbimas] / … Bostono lietuvių 
prof. M. Biržiškai priimti komitetas. – [Bostonas 
(Mas.)] : [s.n.], [1931]. – [1] p. : vinj. ; 9 x 16 cm.

C2.
008(73)(=172)(092)

5183
Programa. „Cineovos krutamų paveikslų kor-

poracija pirmu kart Brooklyne rengia įdomų mar-
gumynų vakarą sekmadienį balandžio (April) 14 d. 
1929 …“. – [Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1929]. – 
[4] p. : vinj. ; 24 cm.

C17.
791.43-2(73)(=172)

5184
Programa. „2 aktų operetė „Klaipėdos Julė“ 

W. Rhys Herberto, sulietuvinta Bujono, perstato Ap-
reiškimo parapijos choras vad. Jono Jankaus …“. – 
Brooklyn, N.Y. : Lithuanian Universal Bureau, 
[1936]. – [1] p. : vinj. ; 28 cm.

C17.
792.077(73)(=172)

 782.8
5185

Programa. „I. „Lietuvaitės“ trijų veiksmų 
4-rių pav. komedija […] II. Loterija-alegri. III. Šo-
kiai ir žaislai …“. – [S.l.] : [s.n.], 1921, bal. 17. – 
[1] p. ; 24 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C101.

792.077(474.5)
5186

Programa: „I. „Meilė … Kerštai … Mirtis“ … 
petro Gruodžio 6 v. 8 pav. tragedija II. Deklamaci-
jos, pastatymas autoriaus …“ / Vykd. komitetas. – 
[Kaunas] : [Vilniui vaduoti s-gos Žaliakalnio sk.], 
[1932]. – [1] p. ; 8 x 13 cm.

C2.
329.71(474.5)

 792.077(474.5)
5187

Programa. „1937 m. balandžio 10 d. Mariam-
polėje Sudavijos salėje vaidinama petro Vaičiūno 
5 veiksmų drama „Liepsnojančios širdys“ …“. – 

[S.l.] : [s.n.], [1937]. – [1] p. : vinj. ; 24 cm. – 
(Šaulių sąjungos dramos teatras).

C1.
792.077(474.5)

5188
Programa. „1937 m. gegužės 9 d. panevėžyje 

šaulių teatre vaidinama Gregorio Maria Martinez 
Sierra 2 veiksmų drama su prologu ir intermedia 
„Lopšinė dainelė“ …“. – [S.l.] : [s.n.], [1937]. – 
[1] p. ; 24 cm.

prieš antr.: Lietuvos šaulių sąjungos dramos 
teatras.

C1.
792.2(474.5)

5189
Programa. „Vaidinama St. Lauciaus 4-rių 

veiks mų laisvės kovų drama „Signalas“ …“. – 
[Kaunas] : [Šaulių s-gos teatras], [1937] ([Kau-
nas] : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 20 cm.

prieš antr.: Šaulių sąjungos teatras.
C1.

792.2(474.5)
5190

Programa lietuvių vakaro 27 balandžio 1918 
m. „I skyrius. „Dėdė atvažiavo“ komėdija I akte 
[…] II. Koncerto skyrius …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918]. – [1] p. : vinj. ; 35 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
programos vinj. nurodyti dailininko inicialai 

p.R. [petras Rimša]. – programa buvo išspausdin-
ta ir rusų kalba.

C1.
792.077(474.5)

5191
Programa 1920 m. rugsėjo 19 d. : [B. Lau-

cevičiaus-Vargšo 3-jų v. drama „Žmonės“ ir pa-
rapijos komiteto įgaliotinio pasisakymas]. – [Ra-
seiniai] : [Raseinių teatras], [1920]. – [1] p. : vinj.; 
33 cm.

prieš antr.: Raseinių teatras. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C17.
792.2(474.5)

5192
Programas koncerto-teatro Šv. Juozapo sve-

vaineje [!] Scranton, pa. vas. 19, 1933, 7:30 val. – 
[Skrantonas (pen.)] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 27 cm.

C2.
78:061.7(73)(=172)

5193
„Programas p.J. Naujalio koncerto 27 28 geg. 

1922 m. Detroite Mich. …“. – [Detroitas (Mič.)] : 
[s.n.], [1922] (Detroit : Lithuanian press). – [1] p. : 
vinj. ; 22 cm.

784
 78:061.7(73)(=172)
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5194
Projektas. Laikinosios Konstitucijos pagrin-

di niai dėsniai. – [S.l.] : [s.n.], [1919–1920]. – 
[1?] p. ; 35 cm.

Aprašyta pagal def. egz., trūksta teksto pabai-
gos.

C101.
342.4(474.5)

5195
Propagandos skyriaus instruktorių pareigos. – 

[S.l.] : [Vyriausias Lietuvos gynimo k-tas], [1920]. – 
[2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vyriausias Lietuvos gynimo komi-
tetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
323(474.5)(062.13)

5196
Protesto ir pagelbos kampanija Suvalk. vals-

tiečiams remt. „Sarišij su vis stiprėjančiu teroru 
ir fašistų ginkluotų gauja šelimu Suvalkijoj …“ : 
[atsišaukimas] / LRp CK. – [S.l.] : [Lietuvos rau-
donosios pagalbos Centro k-tas], 1935, gruodis. – 
[1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Laiškas N. 2 LRp or ga ni za ci-
jo[ms]. – Išsp. daugin. prietaisu.

C17; C126.
323.232(474.5)

5197
Protestokim prieš ligos kasų išvaikimą! Ko-

vokim už pilna darbinikų savivaldiba ligos kasose! 
Reikalankim darbinikų draudimo išimtinai samdi-
tojų ir valdžios lėšom! „Draugai darbiniki ir tarn. 
fašistų valdžia išvaike Kaun ir Vilkaviškio ligos 
kasos ir paskirė savo fašistinius komisarius-činau-
nikus …“ : [atsišaukimas] / L.K.p.  Cent[r]o komi-
tetas. – [Kaunas] : [Lietuvos komunistų partijos 
Centro komitetas], 1933, kovas. – [1] p. ; 28 cm. – 
(Lietuvos komunistų partija (Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkiai: Visų šalių 
proletarai, vienikitės!.

C2; C126.
614.2(474.5)

 323.22(474.5)
5198

Protokolas. „Susirinkimo atstovų profesinių 
są jungų, įvykusio 21 gegužės 1924 m. …“ / organi-
zacinė komisija. – [Kaunas] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 
32 cm.

prieš antr.: Ištrauka.
C2.

331.105.44(474.5)(06)
5199

Protokolas antrojo visuotinio susirinkimo na-
rių panevėžio savitarpines paskolos draugijos 1921 

metų vasario 27 dienos. – [panevėžys] : [panevėžio 
savitarpinės paskolos d-ja], [1921]. – [2] p. ; 31 cm.

C2.
364.044.66(474.5)(06)

5200
Protokolas panevėžio savitarpinės paskolos 

draugijos narių visuotino susirinkimo 1922 metų 
gruodžio 10 dienos. – [panevėžys] : [panevė-
žio savitarpinės paskolos d-ja], [1922]. – [2] p. ; 
34 cm.

C2.
364.044.66(474.5)(06)

5201
Protokolas panevėžio savitarpinės paskolos 

draugijos narių visuotino susirinkimo 1924 m. va-
sario 10 dienos. – [panevėžys] : [panevėžio savi-
tarpinės paskolos d-ja], [1924]. – [2] p. ; 25 cm.

C2.
364.044.66(474.5)(06)

5202
Protokolas visuotinio susirinkimo narių pa-

nevėžio savitarpines paskolos draugijos 1922 m. 
vasario 26 dienos. – [panevėžys] : [panevėžio sa-
vitarpinės paskolos d-ja], [1922]. – [2] p. ; 32 cm.

C2.
364.044.66(474.5)(06)

5203
Prusų lietuviai! Musų broliai! „Lietuwa, kuri 

yra taipjau jusų kaip ir musų motyna, wisų ben-
dra Tėwyne, pergywena dabar sawo sunkiausias 
walandas …“ : [raginimas stoti į Lietuvos kariuo-
menę ir ginti Lietuvos pasienį]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1919]. – [1] p. ; 30 cm.

C2; C279.
355.212.1(474.5)

5204
„J. Pudāns kunigystės šventimo ir pirmos šv. 

Mišiu aukos atminimui Rygoje, 1935 30. gegužio, 
Subate 16. birželio …“. – Cēsis : Izdev. un spiest. 
„Klints“, [1935]. – [2] p. : iliustr. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Kuo atsiteisiu Viešpačiui už visa, ka 
jis man yra suteikes? Imsiu išganymo Taure ir šauk-
siuos Viešpaties vardo!“ ps. 115. – Gretut. tekstas 
liet., latv.. – p. [1] paveikslėlis.

C103.
272-722.5(474.3)

5205
„Puiki iš šių dienų gyvenimo ir milžiniško pa - 

statymo 100 % kalbanti vokiečių švieso-garsinė 
drama „Trečiosios nakties paslaptis“ …“ : [kino 
filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kau-
ne : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 
30 cm.
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prieš tekstą: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

5206
Puron. „puron patogiausia ir tinkamiausia prie- 

 monė greitam musių ir kitų vabzdžių naikini-
mui …“ : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] 
(Kau ne : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. : iliustr. ; 23 cm.

C101.
591.6(474.5)(085.8)

5207
Pusmetinis pranešimas apie brolius papras-

tais įžadais : [anketa]. – [S.l.] : [s.n.], [1939]. – 
[1] p. ; 28 cm.

C2.
271(474.5)(049.5)

5208
„M. Pustopedskio knygyno, Vilkaviškyje, iš-

leisti šie veikalai …“ : [29 pavadinimai]. – [Vil-
kaviškis] : [M. pustopedskio knygynas], [1937]. – 
[1] p. ; 18 cm.

C279.
017.42(474.5)(085.8)

5209
Aleksandro M. Račkaus prakalbos. „Rengia 

Lietuvos Vyčių 25-ta kuopa subatoj, 15 dieną birže-
lio, 1918 popovičiaus svetainej …“ : [skelbimas] / … 
Lietuvos Vyčių 25-kp. komitetas. – [Klivlandas 
(Oh.)] : [Lietuvos Vyčių 25 kuopa], [1918] (Cleve-
land, Oh. : spauda „Dirvos“). – [1] p. ; 18 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5210
Radijo abonentui Nr. … p. … gyv. … „pri-

mename, kad Tamsta nesumokėjai radijo abonen-
tinio mokesčio …“. – [Kaunas] : [Kauno telefono-
telegrafo stotis], [1939]. – [2] p. ; 11 x 17 cm.

prieš antr.: Kauno telefono-telegrafo stotis. – 
Spaud. taip pat: Radijo abonentams įsidėmėtini 
dalykai, p. [2].

C17.
654.1(474.5)

5211
Radio sekcija. Kaunas […] „Aukščiausios 

kokybės Amerikos, Anglijos ir kitų fabrikų radio 
imtuvai, bei radio reikmenys …“ : [reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C1.
621.396(474.5)(085.8)

5212
Radio skyrius. „Įvairių konstrukcijų radio ap-

aratai, garsiakalbiai, ausiniai radio telefonai, radio 
lemputės …“ : [reklama]. – [panevėžys] : [s.n.], 

[1930–1940] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

prieš antr.: Radio ir akinių dirbtuvė A.M. pet-
ronis ….

C101.
621.396(474.5)(085.8)

 681.732(474.5)(085.8)
5213

Radio susisiekimo įstatymo pakeitimo pro-
jektas (Vyr. žin. 287 Nr. eil. 1860). – [S.l.] : [s.n.], 
[1928]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

621.396.7(474.5)(062.13)
5214

Radvila perkūnas : J. Karnavičiaus 7 pav. ope -
ra, B. Sruogos librete, dirigentas M. Bukša, pasta-
tymas p. Olekos, dailininkas M. Dobužinskis, chor-
meisteris J. Štarka, baletmeisteris B. Kelbauskas, 
sufleris J. Dambrauskas : 1937.I.26 : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1937]. – 1 lanksti-
nys (6 p.) : vinj. ; 25 m. – (Valstybės teatras. 1936–
1937 m. sezonas).

C102.
792.54(474.5)

 782.1(474.5)
5215

Raitųjų lenktynių taisyklės. – [S.l.] : [s.n.], 
[1919–1939]. – [4] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

798(474.5)(062.13)
5216

Rajonų statutas / L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ 
s-gos Centro valdyba. – [Kaunas] : [lietuvių tauti-
nės jaunuomenės s-ga „Jaunoji Lietuva“], [1932]. – 
[2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

329.78(474.5)(062.13)
5217

Rambyno šventė Vytauto Didžiojo metais bir-
želio 21 ir 22 dieną : [programa] / „Santara“ Maž. 
Liet. jaun. draug. atstovibė. – [Klaipėda] : [lietuvių 
jaunimo d-jų s-ga „Santara“], [1930] (Klaipėda : 
spaudė Lituania). – [4] p. : iliustr. ; 24 cm.

C2.
329.78:061.7(474.5)

5218
Ramybė šiems namams. 1938 metų Rietavo 

pa rapijos lankymo prisiminimas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1938]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-584(474.5)
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5219
Ramybė tiems namams! „Esu vienuolis pran-

ciškonas …“ : [prašoma aukoti tretininkų Šv. Luko 
ligoninės statybai]. – [Kaunas] : [s.n.], [1929]. – 
[1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Jėzus, Marija, pranciškus!.
C2.

27-78-726.6(474.5)
 364.4(474.5)
5220

Rankinis „Minimaks“ aparatas : [ugnies ge-
sintuvų reklama] / Generalinė atstovybė Lietuvai 
akc. b-vė „Vogolit“. – [Kaunas] : [akc. b-vė „Vo-
golit“], [1930] (Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. : 
iliustr. ; 17 x 23 cm.

C101.
614.84(474.5)(085.8)

5221
„Raseinių kalėjimo administracija už kiek-

vieną menkniekį baudžia revoliucinius kalinius 
jaunuolius karceriu, maisto iš laisvės neleidimu ir 
kitomis bausmėmis …“ : [atsišaukimas] / Lietu-
vos raudonoji pagelba. – [S.l.] : [Lietuvos raudo-
noji pagalba], [1935]. – [1] p. ; 14 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

343.81(474.5)
5222

„Raseinių Magdės“ extra radio-telegrama. 
„Mes nebalsuosim už tuos Nr. Nr. kuriuos velnias 
siūlo, bet balsuosim  tik [...] № 2 ir 3 …“ : [rinki-
mų į III Lietuvos Seimą agitacija]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1926] (Raseiniai : S. Kadušino sp.). – [1] p. : 
 iliustr. ; 31 cm.

C2.
324(474.5)

 342.52(474.5)
5223

Raseinių piliečių kliūbas : 1921 m. lapkričio 
mėn. 12 dieną : [G. Landsbergio-Žemkalnio 4-ių v. 
1 pav. drama „Blinda svieto lygintojas (Žemaičių 
razbaininkas)“] : [programa]. – [Raseiniai] : [s.n.], 
[1921]. – [1] p. : vinj. ; 33 cm.

prieš antr.: „Bangos“ vaidykla.
C17.

792.077(474.5)
5224

Rašytojos Žemaitės 10-metinis mirties minė-
jimas : [skelbimas]. – [Marijampolė] : [s.n.], 
[1931] (Marijampolėje : „Dirvos“ b-vės sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 32 cm.

C101.
821.172(474.5)(092)(049.1)

5225
a. Redakas Merkinė Bingelių gatvė, pas kal-

vę žemės ūkio mašinų sandėlis ir dirbtuvė. „pra-

nešu gerb. ūkininkams, kad mano sandėly parda-
vinėjami: drapokai …“ : [reklama]. – [Merkinė, 
Alytaus a.] : [s.n.], [1930–1931] ([Alytus] : Aly-
taus sp.). – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.

C101.
631.3(474.5)(085.8)

5226
… redakcijai. „Šiuomi pranešame prie Šiau-

lių miesto darbininku sąjungos randasi vieša dar-
bininkam skaitikla ir sulyg Švietimo-kulturos 
skyriaus nutarimo kreipiamės į Tamstos prašyda-
mi siuntinėti 1 ekzm. laikraščio …“. – Šiauliai : 
[Šiaulių darbininkų profesinės s-gos Švietimo kul-
tūros sk.], 1921, rugpj. 22. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

prieš antr.: Šiaulių miesto darbininkų profesi-
nė sąjunga. Šviet. kulturos skyrius. – Išsp. daugin. 
prietaisu.

C2.
331.105.44(474.5)

5227
… redakcijai. „1937 m. paryžiaus moderni-

nio meno ir technikos parodos Lietuvių sekcijos 
Vykdomasis ir Meno komitetai turi garbę prašyti 
redakciją malonėti atsiųsti savo atstovą į arbatą, 
kurią komitetai ruošia š. m. kovo 23 d. …“ : [kvie-
timas]. – Kaunas : [paryžiaus moderninio meno 
ir technikos parodos Lietuvių sekc. Vykd. k-tas], 
193[7, kovo 22]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: 1937 m. paryžiaus moderninio me-
no ir technikos parodos Lietuvių sekcijos Vykdo-
masis komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
394.1(474.5)

5228
„Redakcijos reikalais priima kasdien, išėmus 

sekmadienius: L. Noreika … “ : [lapelis su informa-
cija apie priėmimo valandas]. – [Vilnius] : [„Lietu-
vos aido“ red.], [1918]. – [1] p. : iliustr. ; 16 x 22 cm.

C2.
070.33(474.5)

5229
… Redaktoriui. Didžiai gerbiamieji. „1934 

m. balandžio mėn. Vatikane atidaroma pasaulinė 
katalikų spaudos paroda …“. – Kaunas : [s.n.], 
1935, rugpj. 24. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

002.2:272(456.31)(064)
5230

Reikalaukime Vyriausybės reformos! „Dabar 
mums ypač reikia tautinės stiprybls [!], kuri galima 
tik vienybėje …“ : [atsišaukimas, kuriame reikalau-
jama reformuoti Ministrų kabinetą, sudarant koali-
cinę kairiųjų, dešiniųjų ir tautininkų vyriausybę] / 
L.T.f.. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – [1] p. ; 33 cm.
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Išsp. daugin. prietaisu. – Moto: Tauta turi gy-
venti tais idealais, kuriais ji atgimė.

C1; C29.
323.2(474.5)

5231
Reikalaukit aptiekose ir kosmetikos parduo-

tuvėse Odeven. „Kas kartą vartojo „Odeven“, tas 
žino, kad nėra geresnio vaisto odos priežiūrai …“ : 
[reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaunas : 
„Meno“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
665.5(085.8)

5232
„Reikalaukite tik d-ro fišer’o acto-esen-

ciją …“ : [atvirlaiškis-reklama]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1929]. – [1] p. : iliustr. ; 9 x 13 cm.

Gretut. tekstas liet., vok..
C2.

663.2(474.5)(085.8)
5233

Reikale Liet. liuosybės savaitės. „Kaip jau ži-
noma skaitančiai laikraščius visuomenei iš Lietu-
vos neprigulmybės fondo ir A.L. tautinės tarybos 
pirmojo paskelbimo delei apvaikščiojimo Liuosy-
bės savaitės, nuo 15 iki 22 dienos spalių mėnesio, 
tai laikas yra labai trumpas ir todel be tolesnių ati-
dėliojimų, dar kartą kviečiame visus tikrus Lietu-
vos sunus ir dikters, atidėjus tuomlaik visus kitus 
reikalus, griebties prie rengimosi sutikti Liuosy-
bės savaitę visomis išgalėmis …“ / Lietuvos ne-
prigulmybės fondas. – [Niujorkas] : [Lietuvos ne-
prigulmybės fondas], [1919]. – [2] p. ; 21 cm.

C3.
325.2(73)(=172)

5234
„Reikšdamas Jūsų Malonybei didžią pagar-

bą, nuoširdžiai linkiu linksmų Kalėdų ir laimingų 
naujų 1937 metų …“ : [vyskupo p.p. Būčio svei-
kinimas] / titulinis Olimpo vyskupas. – Telšiuose : 
[s.n.], 1936, gruod. 25. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

Aprašyta pagal kn.: Nenugalėtieji : autografų 
parodos katalogas, skirtas paskutinės Sibiro trem-
ties 50-mečiui atminti / S. Sajauskas; J. Sajauskas. 
Kaunas, 2003, p. 56.

793.2(474.5)(089.7)
5235

Rektorius, prorektorius ir sekretorius arba 
 un-to Senato prezidijumas : (Reguliamino komi-
sijos pasiulymai). – [Kaunas] : [Lietuvos univ.], 
[1922]. – [3] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.4(474.5)(062.13)
5236

Renkamų Kauno miesto tarybos atstovu 1924 
m. rugsėjo mėn. 19 ir 20 d. kandidatų sąrašas. – 

Kaunas : [s.n.], 1924, rugs. 4 (Kaunas : f. Soko-
lovskienės, G. Lano ir M. Jolko sp.). – [1] p. ; 70 x 
74 cm.

C279.
324(474.5)

 352(474.5)
5237

Repertuaras. „Cavalleria Rusticana“ …“ / 
direkcija. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1926] 
(Kaunas : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 34 cm. – (Valstybės teatras).

C4.
792.2(474.5)

5238
Repertuaras. „Eina antrą kartą „Hofmano pa-

sakos“ …“ / direkcija. – [Kaunas] : [Valstybės teat-
ras], [1925] (Kaunas : f. Sokolovskienės ir G. La-
no sp.). – [1] p. ; 34 cm. – (Valstybės teatras).

C4.
792.2(474.5)

5239
Repertuaras. „papigintomis kainomis. Eina 9 

kartą. „Išdykusi mergiotė“ …“ / direkcija. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1926] (Kaunas : f. So-
kolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 36 cm. – 
(Valstybės teatras).

C4.
792.2(474.5)

 792.5(474.5)
5240

Repertuaras. „papigintomis kainomis. Ei na 6 
kartą. „paskendusis varpas“ …“ / direkcija. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1925] (Kaunas : f. Soko-
lovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 34 cm. – (Vals-
tybės teatras).

C4.
792.2(474.5)

5241
Repertuaras. „papigintomis kainomis „Glu-

šas“ …“ / direkcija. – [Kaunas] : [Valstybės teat-
ras], [1925] (Kaunas : f. Sokolovskienės ir G. Lano 
sp.). – [1] p. ; 35 cm. – (Valstybės teatras).

C4.
792.2(474.5)

 792.5(474.5)
5242

Repertuaras. „penktadienį, gruodžio 4 d. 8 v. 
v. […] Baleto spektaklių atidarymas. premjera „Co-
pelia“ L. Delibo 3 veiksmų baletas. Baletą stato ir 
dalyvauja baletmeisteris p. petrovas …“ : [1925 m. 
gruodžio mėn. 4–6 d.] / direkcija. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1925] (Kaune : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. ; 35 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

 782.1(474.5)
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5243
Repertuaras. „pirmą kartą šį sezoną papi-

gin tomis kainomis „Drugeliai“ …“ / direkci-
ja. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1926] (Kau-
nas : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 
35 cm. – (Valstybės teatras).

C4.
792.2(474.5)

 792.5(474.5)
5244

Repertuaras. „Trečiadienį, sausio 27 d., 8 v. 
v. […] Mocarto 170 metų gimimo ir Verdi 25 metų 
mirties sukaktuvėms paminėti Valst. operos orkest-
ras rengia simfonijos koncertą J. Tallat-Kelpšai va-
dovaujant …“ : [1926 m. sausio mėn. 27–31 d.] / 
direkcija. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], [1926] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[1] p. ; 36 cm. – (Valstybės teatras).

C160.
792.2(474.5)

 782.1(474.5)
5245

„Respublikos prezidentas ir ponia O. Stul-
ginskienė kviečia … atvykti į juos š. m. … 
mėn. … d. … valandą – dalyvauti pokilyje …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 192[6, vas. 4]. – 
[1] p. ; 22 cm.

C2.
342.511(474.5)

 394.1(474.5)
5246

„Respublikos prezidentas ir ponia Smetonie-
nė kviečia … atvykti į juos š. m. … mėn. … d. … 
valandą – dalyvauti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1926–1940]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
342.511(474.5)

 394.1(474.5)
5247

„Respublikos prezidentas ir ponia Smetonie-
nė kviečia … atvykti į juos 193… m. … mėn. … 
d. … valandą dalyvauti …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 21 cm.

C2.
342.511(474.5)

 394.1(474.5)
5248

„Respublikos prezidentas ir ponia Smetonie-
nė kviečia … atvykti į juos š. m. … mėn. … d. … 
valandą – dalyvauti arbatoje …“ : [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], 192[7, bal. 9]. – [1] p. ; 20 cm.

C2.
342.511(474.5)

 394.1(474.5)

5249
„Respublikos prezidentas kviečia … atvyk-

ti pas jį š. m. … mėn. … d. … valandą – daly-
vauti …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 192[6, 
gruod. 11]. – [1] p. ; 22 cm.

C2.
342.511(474.5)

 394.1(474.5)
5250

„Respublikos prezidentas kviečia … atvykti 
pas jį š. m. … mėn. … d. … valandą – dalyvau-
ti arbatoje …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
192[6, lapkr. 22]. – [1] p. ; 22 cm.

C2.
342.511(474.5)

 394.1(474.5)
5251

Respublikos prezidento d-ro K. Griniaus ju-
biliejaus reikalu. „Š. m. gruodžio mėn. 17 d. sueina 
lygiai 60 metų, kaip yra gimės mūsų Respublikos 
prezidentas d-ras Kazys Grinius …“ : [kvietimas 
į šventę] / komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1926] (Šiau-
liai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
342.511(474.5)(092)

5252
Rezoliucija Lietuvos klausimu. „Kadangi 1926 

Lietuvą valdo grupelė žmonių, kurie nakties laiku 
smurto keliu visam kraštui užkorė savo galią ir at-
sistoję prie valstybės vairo, kaip nauji jos šeiminin-
kai, sumynė visas laudies [!] teises ir demokratinė 
tvarką …“ : [atsišaukimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – 
[1] p. ; 13 x 21 cm.

C126.
323.221.28(474.5)

5253
„Riestas kaklas, giedras žvilgsnis, kraujas – 

nerimo ugnis …“ : [laiško blankas su eiliuotu 
tekstu]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [1] p. : 
iliustr. ; 22 cm.

C3.
821.172-1

5254
Rigoletto : J. Verdi 4 veiksmų opera, diri-

gentas J. Tallat-Kelpša, chormeisteris J. Štarka : 
[programa]. – [Kaunas] : [Valstybės teatras], 
[1930–1934] ([Kaunas] : sp. „Menas“). – [1] p.. – 
(Valstybės teatras).

C104.
792.54(474.5)

 782.1(45)
5255

Rigoletto : J. Verdi muz., B. Sruogos vertimas : 
programa. – [Kaunas] : [Lietuvos Valstybės opera], 
[1921] (Kaunas : A. Bako sp.). – [4] p. ; 23 cm. – 
(Lietuvos Valstybės opera).
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Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : p–Š. Vilnius, 2010, įr. 8975) 
skiriasi nurodomų operos atlikėjų sudėtimi.

C2.
792.54(474.5)

 782.1(45)
5256

Rygos lietuvių gimnazijos 10 metų sukaktu-
vių 1933.X.22. programa : [vaidinama M. pet-
rausko 1 v. operetė „Consilium facultatis“ ir kon-
certuoja K. petrauskas]. – [Ryga] : [s.n.], [1933] 
(Rīgā : „pirmais Tipografijas Kooperatīvs“). – 
[1] p. : vinj. ; 24 cm.

C1.
373.5(474.3)(=172)

 394.46(474.3)(=172)
5257

Rygos rusų dramos gastrolių programa : vai-
dinama „Gėlių kelias“ V. Katajevo 4 v. komedi-
ja. – [Kaunas] : [s.n.], [1936] ([Kaunas] : Adoma-
vičiaus sp.). – [1] p. ; 29 cm.

C2.
792.2(474.3)(=161.1)

5258
Rygos rusų dramos teatro artistų gastrolės : 

„Senatvės meilė“ J. Miasnickio 4 v. 5 pav. pjesė : 
programa. – [Kaunas] : [Vasaros teatras], [1931] 
(Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[2] p. : iliustr. ; 24 cm.

prieš antr.: Vasaros teatras. – Gretut. antr. ir 
tekstas liet., rus..

C2.
792.2(474.3)(=161.1)

5259
„Rytmetinių naujų žinių“ ekstra telegrama. 

Su imtas eksprelato Olšausko žudikas. Olšauską 
nužudė jo globėjas?. – Kaunas : [„Rytmetinių nau-
jų žinių“ red.], 1933, birž. 22 (Kaunas : br. Gurvi-
čių ir Ko sp.). – [1] p. ; 34 cm.

0,10 Lt
C101.

070.46(474.5)
5260

„Ryto“ draugijos liaudies mokytojų ankie-
ta. – [S.l.] : [„Ryto“ d-ja], [1918]. – [2] p. ; 37 cm.

C2; C101.
371.1(474.5)(049.5)

5261
„Ryto“ draugijos Vilniaus lietuvių gimnazijos 

3jų metų sukaktuvių vakarėlis : programa. – [Vil-
nius] : [„Ryto“ d-ja], [1918]. – [3] p. : iliustr. ; 30 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] teksto pra-
džią. – Išsp. daugin. prietaisu. – p. [1] paveikslėlis 
ir užrašas: programa.

C101.
373.5(474.5)

394.46(474.5)

5262
„Ryto“ ekstra-telegrama. pilna „Eltos“ tele-

fonograma iš Hagos. Tarptautinio tribunolo spren-
dimas Klaipėdos byloje. – [Kaunas] : [„Ryto“ 
red.], [1932, rugpj. 11] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-
vės sp.). – [2] p. ; 43 cm.

0,40 Lt
C3.

070.46(474.5)
5263

„Ryto“ ekstra-telegrama. Vokiečiai iškeltą Tau-
tų sąjungos taryboje Klaipėdos bylą pralaimėjo. Di-
delis vokiečių nusiminimas. – [Kaunas] : [„Ryto“ 
red.], [1932, vas. 21] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės 
sp.). – [2] p. ; 36 cm.

C3.
070.46(474.5)

5264
Rytojaus spaudos preso ir namo fondas Bu-

enos-Aires 192… m. Nr. … : [„Rytojaus“ b-vės 
nario knygelė su atsišaukimu į darbininkus]. – 
[Buenos Aires (Argentina)] : [„Rytojaus“ b-vė], 
[1927]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Rytojus preso ir namo 
fondas.

C126.
323.33(82)(=172)

5265
Roduniečiai! „Mus vargas gniaužia labiau ir 

labiau. Ėda mus valdžia ir mūs dvasiškas tėvelis be 
duonos ir druskos …“ : [atsišaukimas] / V.B.K.p.. – 
[S.l.] : [Vakarų Baltarusijos komunistų partija], 
[1923–1938]. – [2] p. ; 35 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., baltar.. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C101.
323.2(476)

5266
Rokiškio apskrities viršininko įsakymas Nr. 

38 : [apie draudimą privačių prekybos ir pramonės 
įmonių savininkams atleisti iš darbo samdinius 
be raštiško vietos apygardos darbo inspektoriaus 
leidimo]. – Rokiškis : [s.n.], 1939, rugs. 16 ([Bir-
žai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C279.
331.106.4(474.5)(094.76)

5267
Romos katalikų bažnyčių statymo ir remon-

to paskolų fondo statutas. – [S.l.] : [s.n.], [apie 
1929]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

27-523:336.3(474.5)(062.13)
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5268
Romuvos ordeno krivulė trečia : [apie slap-

tą organizaciją]. – [JAV] : [s.n.], 1918, gegužė. – 
[4] p. ; 21 cm.

Aprašyta pagal V. Biržiškos rankraštį.
325.2:061.2(73)(=172)

5269
Rugpiūčio 28 d 1921 m. Šiaulių darbo-fede-

racija. Rengiamas viešas vakaras. „Bus vaidinama 
istoriška drama „Kantri Elena“ 6 veiksm. 9 pa-
veiks. …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [Šiaulių dar-
bo f-ja], [1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkaus-
kio sp.). – [1] p. : vinj. ; 65 cm.

prieš antr.: „fantazija“.
C279.

792.077(474.5)(049.1)
5270

„Rugpiučio 4, 5, 6 ir 7 „Namai tiesos“ dai-
lės drama 5 dalyse dalyv. Ženi porten …“ : [kino 
filmo reklama] / direkcija. – [S.l.] : [s.n.], [1921] 
(Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 64 cm.

prieš tekstą: „palas“ kino-teatras. – Gretut. 
teks tas liet., rus..

C279.
791.43-2(430)

5271
„Rugpiūčio mėn. 10, 11 ir 12 d. scenoje: gran-

diozinis divertismentas […] Ekrane: pirmą kartą ne 
tik panevėžyje, bet ir kino istorijoje […] „freulein 
Elza“ …“ : [kino filmo reklama]. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1928–1931] (panevėžy : N. feigenzono 
sp.). – [2] p. ; 16 x 24 cm.

prieš tekstą: Kino „Sirena“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2

5272
„Rugpiūčio mėn. 28, 29 ir 30 d. d. Kariuo-

menės stadione (A. panemunė) įvyksta kariuo-
menės sporto rungtynės …“ : [skelbimas] / Kar. 
sporto dr-jos valdyba. – [Kaunas] : [Kariuomenės 
sporto d-ja], [1931] (Kaune : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [4] p. ; 15 x 23 cm.

C101.
796.093.41:355(474.5)

5273
„Rugsėjo 19, 20 ir 21 d. „Septynios didžio-

sios nuodėmės“ 6-ių didelių dalių pagal Cobėl-
tičo …“ : [kino filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921] (Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. ; 65 cm.

prieš tekstą: Kino palas. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
791.43-2

5274
„Rugsėjo 22, 23 ir 24 d. eina garsus pa-

veikslas dalyvaujant pasauly žinomai drąsiai cir-
ko artistei Liusillilov (Gros Gunard) ir žinomam 
stipruoliui pranui fordui „Valkatų cirko karalie-
nė“ …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1922] 
(Šiauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 24 x 32 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas liet., 
rus..

C279.
791.43-2

5275
„Rugsėjo 14, 15 ir 16 d. eina kriminalinė 6 

dalių drama „Liepsningoji kamera“ …“ : [kino 
filmo reklama]. – [S.l.] : [s.n.], [1921]. – [1] p. ; 
65 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C279.
791.43-2

5276
„Rugsėjo mėn. 7 ir 8 dien. žemės ūkio pa-

rodoj panevėžyje ant Margių lauko nuo 2–6 val. 
griež karo dudų orkestras …“ : [skelbimas] / aps-
krities parodų komitetas. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1922] (panevėžys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
16 x 46 cm.

C4.
785(474.5)(049.1)

 63(474.5)(064)(049.1)
5277

„Rugsėjo mėn. 30. d. 11 ryto val. didžiojoj 
Mo kytojų seminarijos salėj įvyks iškilmingas 
atidarymas naujai įsteigtos Klaipėdos muzikos 
mokyklos su prakalboms ir koncertu …“ : [kvie-
timas]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1923] (Klaipėda : 
„Ryto“ b-vės sp.). – [2] p. ; 22 x 32 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., vok..

C160.
377.5:78(474.5)

 394.481(474.5)
5278

„Rukų „Aužuolo“ draugija rengia […] Kalė-
dų šventę 1932 m. gruodžio mėn. 26 dieną […] 
Rukuose savo 20 metų įsteigimo sukaktuvių šven-
te …“ : [kvietimas-]programa / „Aužuolo“ valdy-
ba. – [Rukai, Tauragės a.] : [„Ąžuolo“ d-ja], [1932] 
(Tilžėje : Jagomasto sp. „Lituania“). – [4] p. ; 10 x 
15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., vok.. – p. [1] užrašas: Spaudi-
nys. Gerb..

C2.
008:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
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5279
„Ruošiama naujausia garsinės „Ufa“ filmos 

premjiera […] „Daina apie leitenantą ir jo mergelę“ 
pagal pagarsėjusį rašytojo Otto Ericho Gartlebeno 
veikalą „Rosenmontag“ …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931–1932] (Kaune : f. 
Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 14 x 21 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

5280
„Ruošiama premjiera ilgai lauktos, triumfa-

liškai einančios per didesniuosius viso pasaulio 
ekranus nepalyginamai meniškos garsinės filmos: 
„Milionai“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1931] (Kaune : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [2] p. : iliustr. ; 10 x 36 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(44)

5281
„Ruošiamasi pastatymui nauja nepaprasta 

programa: žavėjanti Korinna Griffit naujausioje 
ton-filmoje „Lelija purve“ […] „Gatvės kudikis“ 
ton-farsas su muzika …“ : [kino filmų reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 18 x 27 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(73)

5282
„Ruošiamasi pastatyti gražiausia premjiera! 

„Meilės komanda“ įdomi sezono garsinė opere-
tė …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932] (Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
30 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

5283
Ruoškime kapus Lietuvos buržuazijai. „Lie-

tuvos darbininkai šaukiasi pagelbos …“ : [atsišau-
kimas] / Lietuvos draugų atstovybė Amerikoje. – 
[JAV] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 35 cm.

C126.
325.2:061.2(73)(=172)

5284
Ruoškime Motinos dieną ir šeimos savaitę / 

Motinos dienai ir šeimos savaitei ruošti Vykdoma-
sis komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], [1939] ([Kau-
nas] : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C279.
394.268.22(474.5)

5285
Ruoškimės gruodžio 27-tai. „Draugai ir drau-

gės. Gruodžio 27-ta ligiai I-ma valandą po piet 
rinkimės prie Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo pro-
testuot prieš revpolitkalinių kankinimas …“ : [at-
sišaukimas] / LRp Kauno raikomas. – [Kaunas] : 
[Lietuvos raudonosios pagalbos Kauno r. k-tas], 
[1934], gruodis. – [1] p. ; 9 x 22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1; C2; C17; C279.

323.232(474.5)
 343.8-058.566(474.5)
5286

Ruoškimės į Vilnių! „1934 m. rugpiūčio 26 d. 
sukanka keturiolika metų nuo tos dienos kai mūsų 
garbingoji kariuomenė įžygiavo Vilniun …“ : 
[skelbimas] / Kariuomenės žygio į Vilnių sukak-
ties minėjimo – Vilniaus geležinio fondo dienos 
vyriausias komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus gele-
žinis fondas], 1934, rugpj. 15 (Kaune : „Vilniaus“ 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 48 cm.

C2.
329.71(474.5)
394.46(474.5)

5287
Ruoškimės Ligonių kasų rinkimams. „Mes 

rei kalaujam: 1) Balsavimo teisės visiems darbi-
nikams …“ : [atsišaukimas] / LKp Kauno RK. – 
[Kaunas] : [Lietuvos komunistų partijos Kauno r. 
k-tas], [1934]. – [1] p. ; 4 x 11 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės.

C1; C2; C17; C102.
614.2(474.5)

5288
„Ruoškimės prie gegužinės demonstracijos! 

Visi meskim darbą 1-ios gegužės dienoj!“ : [šū-
kiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1930]. – [1] p. ; 7 x 13 cm.

C279.
327.321(474.5)

5289
Ruoškimės tautos šventės iškilmėms. „Komi-

tetas, skelbdamas iškilmių dienotvarkę, šaukia jas 
organizuoti ir dalyvauti jose visus Lietuvos pilie-
čius …“ : [atsišaukimas nepriklausomos Lietuvos 
dešimtmečio proga]. – [Kaunas] : [Vyriausiasis 
 k-tas Lietuvos nepriklausomybės atgijimo 10  metų 
sukaktuvėms ruošti], [1928] (Kaunas : „Svyturio“ 
b-vės sp.). – [1] p. ; 94 cm. – (Vyriausiojo komiteto 
Lietuvos nepriklausomybės atgijimo 10 metų su-
kaktuvėms ruošti leidinys ; Nr. 2).

C2.
323.215(474.5)
394.46(474.5)
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5290
Rūtelionienė, Petronėlė
G.G. kūrybos rėmėj -au -a! „Romanas „Klai-

kuma“ išeis po pirmo. Jį siuntinėsiu 7-to, 8-to, 9-to 
gruodžio m. šių metų …“ : [knygos reklama] / 
p. Rūtelionėnė. – [Kaunas] : [s.n.], [1930] (Kaunas : 
sp. „Typolit“). – [1] p. ; 25 cm.

G.G.: Giliai gerbiamas.
C17.

655.5(474.5)(085.8)
5291

Sacikauskas, Pranas
Manifestas. „Aš ir mano veličestvo pranciš-

kus I-asis, samoderžec visų durnių, krul polski, 
velikij kniaz lietuviškas […] paveliju jums, mano 
bernai, išleisti pirmutinį lietuviško laikraščio nu-
merį Argentinoje“ / pranciškus I. – [Argentina] : 
[s.n.], [1938–1939]. – [1] p. ; 20 cm.

C126.
050(82)(=172)

5292
Salantų parapijos misijų atmintis : [misijas 

ve dė kan. Juozas Valaitis 1936 m. rugsėjo mėn. 
4–8 d.]. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [2] p. : iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-584(474.5)

5293
Salantų valsčiaus valdybos protestas del par-

ko naikinimo. – [S.l.] : [s.n.], [1925]. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

502.3(474.5)
5294

„Saldi mano Jėzaus Širdie, padaryk, kad kas-
kart labiau mylėčiau! …“ : [maldos]. – [Kaunas] : 
Metr. kun. seminarijos aukl. leidinys, [1931]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Tu Rex Gloriae 
Christe.

C106.
272-534.3

5295
„Saldžiausia Jėzaus Širdie padaryk idant kuo 

daugiau Tave mylėčiau …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventa Barbora.

C1; C993.
272-534.3

5296
„Saldžiausia Marijos Širdie būk mano išgel-

bėjimu …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Stanislavas Kostka.

C993.
272-534.3

5297
Sąlygos Šventųjų metų (1934.IV.8–1935.IV.28) 

jubiliejaus atlaidams gauti Vilkaviškio vyskupijo-
je. – [Kaunas] : [„Maldos“ b-vė], [1934]. – [4] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: 1933-
34 Annus Sanctus ...

C1; C993.
272-584(474.5)

5298
Sąlygos Šventųjų metų (1934.IV.8–1935.IV.28) 

jubiliejaus atlaidams gauti Vilkaviškio vyskupijo-
je. – [Kaunas] : [„Maldos“ b-vė], [1934]. – [4] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Ado-
ramus te Christe.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-
vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : p–Š. Vilnius, 2010, įr. 9207) 
skiriasi paveikslėliu.

C993.
272-584(474.5)

5299
Sąlygos Šventųjų metų (1934.IV.8–1935.IV.28) 

jubiliejaus atlaidams gauti Vilkaviškio vyskupijo-
je. – [Kaunas] : [„Maldos“ b-vė], [1934]. – [4] p. : 
iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-584(474.5)

5300
Santrauka valstybės pajamų, išskirstytų su-

lig ministerijomis ir sulygintų su tų pačių minis-
terijų išlaidomis. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 
47 cm.

C2.
336.6(474.5)

5301
Sąrašas Nr. 8. Lietuvių katalikų kuopos : [sa-

vivaldybės tarybos rinkimų kandidatų sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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5302
Sąrašas № 11 Skuodo valstiečių liaudininkų 

sąjungos : [savivaldybės tarybos rinkimų kandida-
tų sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 10 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
5303

„Sąrašas Nr. 24 Sionistų socialistų sąra-
šas“. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5304

„Sąrašas Nr. 25 Lietuvos vokiečių sąrašas“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5305

„Sąrašas Nr. 26 žydų liaudies „Achdus“ par-
tijos“. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5306

Saugus taupymo skyrius spulkoje : [apie tau-
pymo privalumus]. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1937]. – 
[4] p. : vinj. ; 19 cm.

C17.
336(73)(=172)

5307
„Sausio 19 d. vokiečių moterys minėjo savo 

10 metų balsavimo teisės sukaktuves …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1929]. – [1] p. ; 11 x 17 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)
5308

„Sausio m. 22 d. 6 val. vak. socialdemokra-
tai rengia „fantazijos“ salėje Darbininkų mitin-
gą …“. – [Šiauliai] : [s.n.], [1920–1936] (Šiauliai : 
Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 47 x 63 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

323.221.28(474.5)
5309

Savaitinis „Žinyno“ kalendorius 1919 : [sie-
ni nio kalendoriaus nugarėlė]. – [Bostonas (Mas.)] : 
[„Žinyno“ red.], [1918]. – [1] p. : vinj. ; 28 cm.

Aprašyta pagal def. egz..
C101.

529(474.5)

5310
Savanorių domei! „Stojantieji į „Geležinio 

vilko“ raitelių pulką tesiregistruoja vietos komen-
dantūrose ir tevyksta į Raudondvarį 10 verstų nuo 
Kauno stoties į pulko štabą“ : [kvietimas stoti į 
„Geležinio vilko“ gretas]. – [S.l.] : [Geležinio vil-
ko štabas], [1920]. – [1] p. : iliustr. ; 9 x 108 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkiai: Savanoriai pri-
imami ir be savų žirgų.  pavojui praėjus savanoriai 
gryžta namo.

C102; C104.
355.216(474.5)

5311
Savivaldybių rinkikai! Mes patenkame į kuni-

gų ir jų sėbrų rankas. „Dabar Lietuvą valdo kunigi-
nės partijos …“ : [raginimas nebalsuoti už Lietuvos 
ūkininkų sąjungą, Lietuvos krikščionių demokra-
tų partiją ir Lietuvos darbo federaciją] / Lietuvos 
valstiečių-liaudininkų Seimo frakcija. – [Kaunas] : 
[Lietuvos valstiečių liaudininkų frakc. Seime], 
1924 (Mariampolėj : „Dirvos“ b-vės sp.). – [2] p. ; 
32 cm.

C1; C279.
324(474.5)

 352(474.5)
5312

Tito Schipa koncerto programa. Akompa n-
nuo ja Italo Dellecese. – [Kaunas] : [Baltijos meno 
agent.], [1938] (Kaunas : sp. „Lanas“). – [4] p. : 
vinj. ; 21 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: Baltijos meno agentūra 1938-
39.

C480.
782.1

 78:061.7(474.5)
5313

Seimo prezidiumui. ponui Ministeriui pirmi-
ninkui interpeliacija valdininkų liuosavimo reika-
lu. – Kaunas : [s.n.], 1926, liep. 12. – 4 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

342.518(474.5)
342.537.2(474.5)

5314
Seimo prezidiumui. Socialdemokratų frakci-

jos paaiškinamasai raštas prie tiekiamo žemės re-
formos įstatymo pakeitimo. – Kaunas : [s.n.], 1924, 
birž. 18. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

349.4(474.5)(062.13)
 332.2(474.5)
 329.71(474.5)
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5315
Seimo prezidiumui. „Valstiečių liaudininkų są-

jungos frakcija siūlo Seimui šį įstatymo sumanymą 
apsvarstyti ir priimti …“ : [dėl 1926 m. valstybės 
išlaidų sąmatos pakeitimo]. – [S.l.] : [s.n.], 1926, 
liep. 9. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

342.5(474.5)(062.13)
5316

Seimui skyrimas š\m. gegužės mėn. 8 ir 9 die-
ną. 10 pašaukimas! 10. Tarnautojai, valdininkai, 
laisvai samdomieji ir darbininkai Klaipėdos krašte! 
„Taikosi proga užtikrinti savo teises valstybiniam 
aparate, todel stokime visi į rinkimų eilę ir sugebė-
kime parodyti mūsų skaičių balsuodami tik už savo 
kandidatų sąrašą …“ : [rinkimuose į III Lietuvos 
Seimą raginama balsuoti už „Tarnautojų, valdininkų 
ir darbininkų“ sąrašą Nr. 10]. – [Klaipėda] : [Vals-
tybinių valdininkų s-ga Klaipėdos krašte], [1926] 
(Klaipėda : spaudė „Lituania“). – [2] p. ; 31 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C17.

324(474.5)
5317

Seinų vyskupijos kunigijai. „Kūrija JE. Sei-
nų Vyskupo įsakymu paveda vyskupijos kunigijai 
neatidėtinai vykdyti čia pridėtą Seinų vyskupijos 
kunigų konferencijos protokolą 4 d. birželio mėn. 
1925 m. …“ : aplinkraštis : [nurodymai parapijų 
klebonams]. – [Marijampolė] : [Seinų vyskupijos 
kurija], [1925, birž. 12]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Seinų vys-
kupijos kūrija. – J.E.: Jo Eminencija.

C2.
27-772(474.5)(05)

5318
„Sekmadienį, 1927 m. kovo m. 27 d. […] 

Gedenk-feier Ludwig van Beethoven 16. Dezem-
ber 1770, † 26. März 1827 …“ : [skelbimas-pro-
grama]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1927] (Memel : Me-
meler Dampfboot A.-G.). – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

prieš tekstą: Klaipėda, Šaulių namas. – Dalis 
teksto vok..

C160.
785.6(430)

 78:061.7(474.5)
5319

„Sekmadieny 2 spalio 1921 m. Telšiuose ren-
giamas viešas vakaras […] bus vaidinama: 3 veiks-
mų veikalas „Iurgis Žiburys“ ir juokingas persta-
tymas vienoje veiksmėje „Žydas statinėje“ …“ : 
[skelbimas]. – [Telšiai] : [s.n.], [1921] (Telšiai : sp. 
A. Slonimskio). – [1] p. ; 46 cm.

C17.
792.077(474.5)

5320
„Sekmadieny birželio 28 d. Šančiuose „Ly-

roje“ bus didelis darbininkų susirinkimas, šaukia-
mas socialdemokratų partijos …“ : [skelbimas] / 
LSDp Kauno m[iesto komitetas]. – [Kaunas] : 
[Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno m. ko-
mitetas], [1925]. – [1] p. ; 30 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Aprašyta pagal def. 
egz..

C279.
329.14(474.5)(06)

5321
„Sekmadienį birželio m. 26 d. mirė mūsų my-

lima žmona, motina ir sesuo D-r Dugovskienė-Bur-
ginaitė 34 m. …“ : [pranešimas] / nuliūdusi šeima. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : M. Jolko sp.). – 
[1] p. ; 22 x 31 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)
5322

„Sekmadienį 19 rugsėjo 19 1 val. p. p. kino 
„Liros“ salėj įvyks paskaita temoj: 25 metų sukak-
tuves Amsterdamo Intėrnacionalo. paskaitą laikys 
dr. St. Kairis …“ : [skelbimas] / C.B. prof. s-gų 
Kauno skyrius. – [Kaunas] : [Centrinio biuro pro-
fesinių s-gų Kauno sk.], [1926]. – [1] p. ; 35 cm.

C279.
32(474.5)

 374.7(474.5)
5323

„Sekmadieny (25 sausio) 1 val. p. p. kinema-
tog rafe „Lira“ (Šančiuose) rengiama paskaita tema: 
„Socialdemokratijos uždaviniai“ …“ / L.S.D.p. 
Kauno miesto komitetas. – [Kaunas] : [Lie tuvos so-
cialdemokratų partijos Kauno m. k-tas], [1925]. – 
[1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.14(474.5)
 374.7(474.5)
5324

„Sekmadienį, gruodžio 9 d. gimnazijos salė-
je Kuršių g-vė 8-ji paskaita A. Janulaitis skaitys: 
„Anglija ir jos santykiai su Lietuva istorijoje“ …“ : 
[skelbimas]. – [Šiauliai] : [„Kultūros“ b-vė], [1923] 
(Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. : vinj. ; 57 cm.

prieš tekstą: „Kultūros“ b-vė.
C2.

374.7(474.5)
5325

Sekmadienį 4 d. geg. m. 1919 vakarėlio prog-
rama : [„Rytojaus diena“ 3-jų v. vaizdelis]. – [Vil-
nius] : [s.n.], [1919]. – [2] p. ; 19 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Išsp. daugin. prietaisu. – p. [1] paveikslėlis ir užra-
šas: programa.

Ranka pieštas viršelis.
C101.

792.077(474.5)
5326

„Sekmadienį, kovo 6 d. 19 val. v. Šv. Zitos 
salėje […] įvyksta visuotinas Kauno butų sam-
dytojų susirinkimas …“ : [skelbimas] / valdy-
ba. – [Kaunas] : [Kauno m. butų samdytojų s-ga], 
[1932] (Kaune : C. Kagano sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

332.8-057.65(474.5)(06)
5327

„Sekmadienį lapkričio 20 lietuvių spektaklis 
„Žmones“, 3 veiksmų Vardžo drama …“ : [skel-
bimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1919] ([Kaunas] : 
spaudė f. Sakalauskienė, G. Lanas ir M. Jolkas). – 
[1] p. : vinj..

prieš tekstą: Skrajojamasis Juozo Vaičkaus te-
atras Silave, Liaudies namų salėje.

Aprašyta pagal kn.: Senasis Lietuvos plaka-
tas, 1862–1944 m. / Juozas Galkus. Vilnius, 1997, 
p. 75, 209.

792.077(474.5)(049.1)
5328

„Sekmadienį, … mėn. … d. … marijavitų 
kun. A. Tulaba aiškins apie: 1) bažnyčios uolą 2) 
primatą 3) neklaidingumą 4) atlaidus …“ : paskai-
ta : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1925] (Kau-
nas : „Varpo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C4.
272(049.1)

374.7(474.5)(049.1)
5329

Senieji ūkininkai ir naujakuriai, visi balsuokit 
už Lietuvos ūkininkų partiją, № 2. „Ar žinai, ko-
del mums trūksta litų? Kodel žmonės turi per maža 
pinigų? …“ : [rinkimų į III Lietuvos Seimą agitaci-
ja]. – [Kaunas] : [Lietuvos ūkininkų partija], [1926] 
([Kaunas] : „Švyturio“ b-vės sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
24 cm.

prieš antr.: perskaitęs, kitam duok!. – Šūkis: 
ūki ninkai, laikykitės iš vieno!.

C3.
324(474.5)

 342.849(474.5)
5330

Senieji ūkininkai ir naujakuriai, visi balsuokit 
už Lietuvos ūkininkų partiją, № 11. „Kieno reika-
lų valdžia turi žiūrėti pirmiausia? …“ : [rinkimų į 
III Lietuvos Seimą agitacija]. – [Kaunas] : [Lietu-
vos ūkininkų partija], [1926] (Kaunas : „Švyturio“ 
b-vės sp.). – [2] p. : iliustr. ; 24 cm.

prieš antr.: perskaitęs, kitam duok!. – Šūkis: 
ūkininkai, laikykitės iš vieno!.

C3.
324(474.5)

 342.849(474.5)
5331

„Senovės papročiai bei apeigos, kuriuose at-
sispindi mūsų senuolių gyvenimas, pamažėli nyks-
ta …“ : [Šiaulių mokytojų seminarijos auklėtinių 
spektaklis apie senovės lietuvių vestuves, kurio pel-
nas skiriamas neturtingiems auklėtiniams paremti]. – 
[Šiauliai] : [s.n.], [1923–1933]. – [1] p. ; 12 x 16 cm.

C2.
364.4(474.5)

5332
77 … Vyrų jubiliejinio kongreso Tauragėje 

reikalu. „Lietuva yra jauniausia Europoje katali-
kų bažnyčios duktė …“ : [kongreso programa] / 
kongresui ruošti komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1936–
1939]. – [3] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

27-78-055.1(474.5)(06)
5333

7 pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Bute-
geidžio pulko kareivių knygynas : [skaitytojo kor-
telė]. – [Tauragė] : [7-asis pėstininkų Žemaičių 
kunigaikščio Butegeidžio pulkas], [1936] (Klai-
pėda : Rytas [sp.]). – [2] p. ; 13 cm.

Spaud. taip pat: Knygomis naudotis taisyklės, 
p. [2].

C101.
655.4(474.5)

5334
„Seštadieny, gegužio 7 d. bus vaidinama 

„Chinke pinke“ …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1921] (Siauliuose : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 47 x 63 cm.

prieš tekstą: „fantazija“. Žydų sujungta ope-
retos trupe. Kauno miesto teatras. – Gretut. tekstas 
liet., jidiš.

C279.
792.5(474.5)(=411.16)

5335
B. Sevelovičienė : [galanterijos parduotuvės 

reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. ; 
6 x 10 cm.

C3.
687.1(474.5)(085.8)

5336
Sevilijos kirpėjas : G. Rossini komiška dviejų 

aktų, keturių paveikslų opera, Sterbini tekst. sekant 
Beaumarchais, vertė V. Jocaitis, dirigentas J. Tallat-
Kelpša, režisierius p. Oleka : [programa]. – [Kau-
nas] : [Valstybės teatras], [1940]. – [4] p. : portr. ; 
17 cm.

C17.
792.54(474.5)

 782.1(45)
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5337
Sevilijos kirpėjas : komiška dviejų aktų ketu-

rių paveikslų operą, G. Rossini muz., Sterbini tekst. 
sekant Beaumarchais (Bomaršė), vertė V. Jocaitis, 
dirigentas J. Tallat-Kelpša, režiseris D. Arbeninas : 
programa. – [Kaunas] : [Lietuvos Valstybės ope-
ra], [1925] (Kaune : Š. Levi sp.). – [4] p. : vinj. ; 
23 cm. – (Lietuvos Valstybės opera).

C2.
792.54(474.5)

 782.1(45)
5338

Sezono atidarymas. „Šiandieną visi į kino 
„Auš ra“ A. panemunė išimtiną premjerą! „Ugnis, 
kraujas ir pelenai“ („ponia ir mužikas“) …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1930] 
(Kaune : M. Jolko sp.). – [2] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C101.

791.43-2(430)
5339

„Siandiena jau sueina 21 metai nuo – didzio-
jo imperialistinio karo paskelbimo …“ : [atsišau-
kimas] / LKp. – [S.l.] : [Lietuvos komunistų parti-
ja], [1935]. – [1] p. ; 27 cm. – (Lietuvos komunistų 
partija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: visu saliu pro-
letarai vienikites!.

C279.
327.2(474.5)

5340
„Siandieną nepaprasta premjiera! Didžiausias 

triumfas! Gražiausia „Ufos“ licht-tonfilma „Tarp 
dviejų moterų“ („priruošiamasis tardymas“) …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 27 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

5341
Simano Daukanto mokytojų seminarijos II-jo 

kurso Lietuvos ir Europos geografijos egzaminų 
programa /1929 m./. – [Kaunas] : [Kauno Simo-
no Daukanto mokytojų seminarija], [1929]. – [2] 
lap. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

377.5(079)(474.5)
5342

„Simano Daukanto“ mokytojų seminarijos 
mokinių savišalpos kuopos rengiamo 1926 m. lap-
kričio 7 d. „Saulės“ rūmų salėje vakaro programa. – 
[Kaunas] : [Kauno Simono Daukanto mokytojų se-
minarija], [1926]. – [2] p. : iliustr. ; 32 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
Išsp. daugin. prietaisu. – p. [1] rankraštiniai pa-
veikslėliai ir užrašas: programa.

C2.
378.18(474.5)

 394.4(474.5)
5343

Simano Daukanto teat. jaun. kliubas. „Sima-
no Daukanto teatr. jaun. kliubo pusmetinis susi-
rinkimas įvyks pėtnyčioj, birželio 10 dieną, 7:30 
val. vakare, Lietuvių auditorijos svet. …“ : [atvir-
laiškis-kvietimas]. – [Čikaga (Il.)] : [Simano Dau-
kanto lietuviškas teatrališkas klubas], [1932]. – 
[2] p. ; 8 x 14 cm.

C1.
792.077(73)(=172)(06)

5344
Simfoninis koncertas. I-as abonentinis kon-

certas 1934 m. lapkričio mėn. 8 d. 20 val. Miesto 
teatre : programa. – [Klaipėda] : [Klaipėdos mu-
zikos m-kla], [1934] (Klaipėda : Rytas). – [1] p. ; 
23 cm.

prieš antr.: Klaipėdos muzikos mokykla. – 
Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..

C2.
785.11

 78:061.7(474.5)
5345

Gustav Sinnhuber Inh. paul Naujack Memel-
Klaipėda : [parduotuvės, prekiaujančios metalo dir-
biniais reklama]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1925–1933] 
([Klaipėda] : Memeler Dampfboot A.-G.). – [1] p. : 
vinj. ; 12 x 16 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet..
C106.

658.8(474.5)(085.8)
5346

Siųskime delegaciją į SSRS! Draugai darbi-
ninkai ir darbininkės! „Jau senai Lietuvos darbi-
ninkų tarpe kilo mintis pasiųsti savo delegaciją į 
Socialistinę Sovietų Respublikų sąjungą, kad pa-
žiūrėti kaip ten gyvena darbininkai, kaip veikia 
profsąjungos ir kitos darbininkų organizacijos, 
kad susipažinti su bendra Sovietų valstybės pa-
dėtimi …“ / Kauno profsąjungų konferencijoje 
išrinkta delegacijai į SSRS siųsti komisija. – Kau-
nas : [s.n.], 1926, spal. 10 ([Kaunas] : Br. Gurvičių 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!.
C279.

331.105.44(474.5)
5347

„Siuvėja L. Bender panevėžys, Marijos g-vė 
Nr. 9 sugrįžo iš užsienio ir priima užsakymus 
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suk nelėms ir paltams siūti …“ : [skelbimas]. – 
[panevėžys] : [s.n.], [apie 1931] (panevėžy : 
N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

646(474.5)(085.8)
5348

„Skaistybė – grožio, veiklumo ir laimės vers-
mė“ : [šūkis]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1921–1940] 
(Marijampolėje : spaudė Marijonų sp.). – [1] p. ; 
32 x 96 cm.

C2.
27-423

5349
Skardininkas (blėkorius) Juozas Butvilas 

[…] dengiu stogus skarda : [skelbimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1926] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C279.
683.1(474.5)(085.8)

5350
Skaučių uniformos : [reikalavimai skaučių 

uniformoms]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : 
akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [2] p. ; 24 cm.

C101.
329.78:687.1(474.5)

5351
Skelbiame propagandos savaitę Šiauliuose. 

„Lie tuvos žinios“ Šiauliuose šiuo metu turi apie 
600 skaitytojų …“ / „Lietuvos žinių“ administ-
racija ir „Lietuvos žinių“ atstovybė. – [Kaunas] : 
[„Lietuvos žinių“ red.], [1924–1940] (Kaunas : 
akc. b-vės „Varpas“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C2.
070(474.5)(049.1)

5352
Skelbimas. „Aido“ draugijos, saleje 1921 m. 

kovo 20 d. sekmadieni 6 val. vak. p. Variakojis 
skaitis biblejska paskaita „I. ir II. ateimas Krys-
taus ant žemes ir 1000 metu viešpatavimas …“. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1921] (panevėžys : N. fei-
genzono sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C4.
374.7(474.5)(049.1)

5353
Skelbimas. „Biržų apskr. pasvalio n-dos po-

licijos viršininkas 1927 m. gruodžio m. 15 d. 10 
val., pasvalio m., Rinkos aikštėje, skelbia varžyti-
nes …“. – pasvalys : [s.n.], 1927 ([Biržai] : Biržų 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 17 x 21 cm.

C279.
658.849.7(474.5)(049.1)

5354
Skelbimas. „Biržų apskr. pasvalio n-dos po-

licijos viršininkas 1927 m. gruodžio m. 30 d. 10 

val., pasvalio m., Rinkos aikštėje, skelbia varžyti-
nes …“. – pasvalys : [s.n.], 1927, lapkr. 30 ([Bir-
žai] : Biržų sp.). – [1] p. : vinj. ; 17 x 20 cm.

C279.
658.849.7(474.5)(049.1)

5355
Skelbimas. „Darbo dienos ilgumo įstatymo 

§§ 4 ir 13, atsižiūrėjęs švenčių ir poilsio įst. §§ 10 
ir 11 ir vietos sav. įstat. §§ 333 ir 334, nustatau nuo 
1933 mt. birželio mėn. 20 d. prekybos įstaigoms 
ir krautuvėms Kauno mieste atidaryti ir uždaryti 
šituos laikus …“. – Kaunas : [s.n.], 1933, birž. 7 
([Kaunas] : Ž[ai]b[o] sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C2.
351.74/.76(474.5)

5356
Skelbimas. „Einant „Karinės prievolės įsta-

tymo pakeitimo“ § 12 (Vyr. žinių 196 Nr.), skel-
biu Seinų apskrity šaukimą kariuomenėn vyrų gi-
musių 1906 m. …“. – Lazdijai [Seinų a.] : [s.n.], 
1927 (Mariampolė : „Dirvos“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
43 cm.

C76.
355.211.1(474.5)(094.76)

5357
Skelbimas. „Jau 11 metų, kai Lietuvos sosti-

nė Vilnius piktadarių rankų pagrobta …“ : [kvie-
čiama į susirinkimą, skirtą spalio 9 d.] / V.V.S. pa-
nevėžio sk. žydų sekcija. – [panevėžys] : [Vilniaus 
vadavimo s-gos panevėžio sk. Žydų sekc.], [1931] 
(panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

329.71(474.5)(=411.16)(049.1)
 394.4(474.5)(=411.16)(049.1)
5358

Skelbimas. „Kaip buvo paskelbta gegužės 6 
dieną, visų pardavinių kainos turi būti žymimos 
lenkų markėmis …“. – Vilnius : [s.n.], 1919, geg. 
13 (Wilno : drukarnia „Lux“). – [1] p. ; 30 x 58 cm.

Gretut. antr. ir tekstas lenk., liet., baltar., jidiš.
C224.

339.19(474.5)(049.1)
5359

Skelbimas. „Kauno miesto butų samdytojų 
sąjungos valdyba šaukia sekmadienį, 1926 m. kovo 
mėn. 14 d. 1 val. po pietų Liaudies namų salėje 
didelį visuotinį butų samdytojų susirinkimą …“ : 
[kvietimas-dienotvarkė] / valdyba. – [Kaunas] : 
[Kauno m. butų samdytojų s-ga], [1926] (Kaunas : 
C. Kagano sp.). – [1] p. ; 23 x 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk., jidiš.
C279.

332.8(474.5)(06)
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5360
Skelbimas. „Latvijos žemės ūkio centralinė 

sąjunga samdo Lietuvoje darbininkus lauko dar-
bams Latvijoje …“. – [panevėžys] : [s.n.], [apie 
1935] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
631.1(474.3)(049.1)

5361
Skelbimas. „Mokslas panevėžio miesto prad. 

mokykloje № 9 prasideda rugsėjo mėn. 1 d. …“ / 
vedėjas. – [panevėžys] : [s.n.], [1930–1935] (pa-
nevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
5362

Skelbimas. „Mokslas panevėžio žydų pradžios 
mokykloj № 4 prasidės rugsėjo mėn. 1 d. …“ / ve-
dėja. – [panevėžys] : [s.n.], [1920–1929] (panevė-
žy : N. feigenzono sp.). – [1] p. : iliustr. ; 46 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
5363

Skelbimas. „Mokslas panevėžio žydų vidu-
ri nėj mokykloj prasidės š. m. rugpiūčio mėn. 
20 d. …“ / direkcija. – [panevėžys] : [s.n.], [1925–
1934] (panevėžyje : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
5364

Skelbimas. „Mokslas prasideda 5 pr. moky-
kloje š. m. rugsėjo mėn. 1 d. …“ / mokyklos vedė-
jas. – [panevėžys] : [s.n.], [1920–1929] (panevė-
žy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš, hebr..
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
5365

Skelbimas. „Nuo 1930 m. balandžio mėn. 
išnuomuojamas Bukauciškės dvaras, Daugų 
valsčiaus 80 ha ploto …“. – [S.l.] : [s.n.], [1930] 
([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 16 cm.

C101.
349(474.5)(049.1)

5366
Skelbimas. „panevėžyje […] atsidarė kar-

tonažų fabrikas, kuriame yra gaminamos visokių 
rūšių dėžės …“ / … M. Mileris. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1931] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

676.8(474.5)(085.8)

5367
Skelbimas. „panevėžio apskrities savivaldy-

bės ligoninė savo bute […] š. m. gruodžio mėn. 
21 d. 11 val. skelbia varžytynes …“ : [dėl maisto 
produktų tiekimo] / panevėžio apskrities savivald. 
ligoninė. – panevėžys : [panevėžio a. savivaldy-
bės ligoninė], 1931, gruod. 5 (panevėžyje : „Ban-
gos“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
616-082:658.7(474.5)(049.1)

5368
Skelbimas. „panevėžio apskrities savival dy-

bės ligoninė 1930 m. gegužės mėn. 30 d. skelbia 
ligoninei baltiniams medžiagai tiekti varžyty-
nes …“ / panevėžio apskr. savivaldybės ligoninė. – 
[panevėžys] : [panevėžio a. savivaldybės ligoninė], 
[1930] (panevėžys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

C101.
616-082:658.7(474.5)(049.1)

5369
Skelbimas. „panevėžio apskrities savivaldy-

bės ligoninė 1930 m. kovo mėn. 28 d. skelbia ligo-
ninei produktams tiekti varžytines …“ / panevėžio 
apskr. savivald. ligoninė. – [panevėžys] : [panevė-
žio a. savivaldybės ligoninė], [1930] (panevėžys : 
N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
616-082:658.7(474.5)(049.1)

5370
Skelbimas. „panevėžio apskrities savivaldy-

bės ligoninė 1930 m. rugpiūčio mėn. 27 d. skel-
bia ligoninei baltiniams medžiagai tiekti varžyty-
nes …“ / panevėžio apskr. savivald. ligoninė. – 
[panevėžys] : [panevėžio a. savivaldybės ligoninė], 
[1930] (panevėžyje : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

C101.
616-082:658.7(474.5)(049.1)

5371
Skelbimas. „panevėžio pradžios mokykla № 3 

1929/30 mokslo metams priimami mokiniai -ės į 
visus [!] klases …“ : [skelbimas] / mokyklos valdy-
ba. – [panevėžys] : [s.n.], [1929] (panevėžy : N. fei-
genzono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš, hebr..
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
5372

Skelbimas. „panevėžio pradžios mokykla № 3 
(Ugniagesių kieme). Mokslas prasidės rugsėjo mėn. 
1 d. …“ / mokyklos valdyba. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1919–1931] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. ; 47 cm.
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Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
5373

Skelbimas. „panevėžio pradžios mokykla № 8 
(Ugniagesių kieme). Mokslas prasidės rugsėjo mėn. 
1 d. …“ / mokyklos valdyba. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1931–1935] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš, hebr..
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
5374

Skelbimas. „pasirėmęs vietos savivaldybės 
įstatymo 202 § (Vyr. žin. Nr. 356), skelbiu, kad š. m. 
birželio 15 d. skirtiems miesto tarybos rinkimams 
rinkikų sąrašai bus atskleisti 1931 m. gegužės mėn. 
15 d. …“. – [Šiauliai] : [s.n.], 1931, geg. 13 (Šiau-
liai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5375

Skelbimas. „pasirėmęs vietos savivaldybės 
įstatymo 202 § (Vyr. žin. Nr. 356), skelbiu, kad 
š. m. kovo mėn. 15 d. skirtiems miesto tarybos 
rinkimams rinkikų sąrašai bus atskleisti 1935 m. 
vasario mėn. 12 d. …“. – Šiauliai : [s.n.], 1935, 
vas. 11 (Šiauliuose : „Vilties“ sp.). – [1] p. ; 30 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5376

Skelbimas. „pasirėmęs vietos savivaldybės 
įstatymo 202 § (Vyr. žin. Nr. 356), skelbiu, kad š. 
m. lapkričio 9 d. skirtiems miesto tarybos rinki-
mams rinkikų sąrašai bus atskleisti 1934 m. spa-
lių mėn. 9 d. …“. – Šiauliai : [s.n.], 1934, spal. 5 
(Šiauliuose : „Vilties“ sp.). – [1] p. ; 22 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5377

Skelbimas. „pasirėmęs Vyriausios naujokų 
ėmi mo komisijos š. m. kovo mėn. 11 d. raštu 4290 
Nr. skelbiu, kad š. m. pavasarį bus imami į kariuo-
menę savanoriai …“. – panevėžys : [s.n.], 1932, 
kovo 18 (panevėžy : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 38 cm.

C101.
355.211.1(474.5)(049.1)

5378
Skelbimas. „pasirėmusi vietos savivaldybės 

įstatymo 255 § Šiaulių miesto tarybos rinkimų komi-
sija skelbia, kad 1934 mt. lapkričio mėn. 9 d. Šiau-

lių miesto tarybos nariais išrinkti šie asmenys …“ : 
[išrinktų asmenų sąrašas]. – Šiauliai : [s.n.], 1934, 
lapkr. 12 (Šiauliuose : „Vilties“ sp.). – [1] p. ; 35 cm.

C2.
352(474.5)

 324(474.5)
5379

Skelbimas. „pasirėmusi vietos savivaldybės 
įstatymo 255 § Šiaulių miesto tarybos rinkimų ko-
misija skelbia, kad 1935 m. kovo mėn. 15 ir 16 d. 
Šiaulių miesto tarybos nariais išrinkti šie asme-
nys …“ : [išrinktų asmenų sąrašas]. – Šiauliai : 
[s.n.], 1935, kovo 19 (Šiauliuose : „Vilties“ sp.). – 
[1] p. ; 34 cm.

C2.
352(474.5)

 324(474.5)
5380

Skelbimas. „pasirėmusi vietos savivaldybės 
įstatymo 255 § Šiaulių miesto tarybos rinkimų ko-
misija skelbia, kad 1931 m. birželio mėn. 15 d. Šiau-
lių miesto tarybos nariais išrinkti šie asmens …“ : 
[išrinktų asmenų sąrašas]. – Šiauliai : [s.n.], 1931, 
birž. 19 (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 34 cm.

C2.
352(474.5)

 324(474.5)
5381

Skelbimas. „pastaruoju laiku vis dažniau kar-
tojami įvairūs pasikėsinimai Valstybės telegrafų, 
telefonų tinklą gadinti …“ : [bausmės už tinklų 
gadinimą] / paštų, telegrafų ir telefonų valdyba. – 
[Kaunas] : [paštų, telegrafų ir telefonų v-ba], [1924] 
([Kaunas] : V[alstybės] sp.). – [1] p. ; 21 cm.

C3.
656.8(474.5)(049.1)

 654.1(474.5)(049.1)
5382

Skelbimas. „V apygardos rinkimų į Seimą ko-
misija, einant Seimo rinkimų įstatymo § 48, skelbia 
visuomenės žiniai komisijos priimtus kandidatų są-
rašus …“. – panevėžys : [s.n.], 1926, bal. 16 (pa-
nevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 48 x 63 cm.

C2.
324(474.5)

 342.84(474.5)
5383

Skelbimas. „pranešama, kad nuo š. m. sausio 
15 d. pradeda kursuoti keleiv. autobusas iš Alytaus 
į Kalvariją per Simną Krosną ir atgal …“ / Alytaus 
autobusų savininkai. – [Alytus] : [s.n.], [1929–
1933] ([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

656.132.022.5(474.5)(049.1)
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5384
Skelbimas. „pranešame gerbiamai visuome-

nei, gyvenančiai Žaliame kalne Minties rate, Švie-
sos ir kit. gatvėse kad tai apylinkei atidarome […] 
mėsos, dešrų, konservų, šprotų, kilkių, sūrio, svies-
to parduotuvę …“. – [Kaunas] : [s.n.], [1929–1932] 
([Kaunas] : sp. „Menas“). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
658.8(474.5)(049.1)

5385
Skelbimas. „pranešame gerbiamai visuome-

nei, kad nuo š. m. liepos mėn. 1 dienos Mažeikių 
mieste 16 vasario gatvėj 7 Nr. name (H. Groso) 
akc. b-vė „Maistas“ įrengė krautuvę, kur bus par-
davinėjama bekonų liekanos …“ / … akc. b-vė 
„Maistas“. – [S.l.] : [s.n.], [1929–1932] ([Kaunas] : 
„Meno“ sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
658.8(474.5)(085.8)

5386
Skelbimas. „pranešame visuomenės žiniai, 

kad nuo 1930 m. kovo 5 d. pradeda kursuoti auto-
busas iš Alytaus į Kauną 12 val. dienos iš Kauno 
į Alytų puse 8 val. vak.“ / autobusų savininkai. – 
[Alytus] : [s.n.], [1930] ([Alytus] : Alytaus sp.). – 
[1] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

656.132.022.5(474.5)(049.1)
5387

Skelbimas. „pranešu ne Lietuvos piliečių ži-
niai, kad prašymai darbo leidimą gauti gali būti 
paduodami apskrities viršininkui savo gyvena-
moje vietoje …“. – Kaišedorys [!] : [s.n.], 1930, 
rugs. 5 ([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
331.108.263(474.5)(049.1)

5388
Skelbimas. „Sekant vyriausio Rytų karo vado 

1916 9. 22. įsakymu del žalios ir draustinės me-
džiagos rinkimo Ober-Ost srityje…“ : [dėl meta-
lo dirbinių pristatymo]. – Vilnius : [s.n.], 1918, 
saus. 3 (Wilna : Zeitung „Homan“). – [1] p. ; 40 x 
62 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet., lenk., baltar., 
jidiš.

C224.
355.22(474.5)(094.76)

5389
Skelbimas. „Skelbiama visų žiniai, kad aps-

krities valdybai Alytuje reikalinga 700 erdmet. 
sausų beržinių, alksninių, pušinių ir eglinių mal-
kų …“ / Alytaus apskr. valdyba. – Alytus : [Aly-
taus a. v-ba], 1929, rugs. 20 ([Alytus] : Alytaus 
sp.). – [1] p. ; 22 cm.

C101.
662.6(474.5)(094.76)

5390
Skelbimas. „Skelbiu, kad pagal karinės tar-

nybos įstatymo 170 str. ir karinės prievolės įstaty-
mo 140 str. 4 p. visi gyveną Kauno miesto ribose 
atsargos karininkai, atsargos kareiviai ir apsaugi-
niai privalo registruoti (vizituoti) komendantūro-
je savo atsargos ir apsaugos liudijimus šia tvar-
ka …“ / Kauno komendantas. – Kaunas : [s.n.], 
1940, saus. 22 ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [1] p..

Aprašyta pagal kn.: pulkininkas Jurgis Bobelis 
(1895–1954) / Jonas Aničas. Vilnius, 2004, p. 192.

355.211.1(474.5)(094.76)
5391

Skelbimas. „Sulig aukščiausiuoju įsakymu 
nuo 16.IX.16 apie Vokietijos pavaldinių, gyvenan-
čių, užsieniuose, privaluomą kariuomenėn stoti 
meldavimąsi …“. – Wilna : [s.n.], 1918, rugpj. 18 
(Wiina [i.e. Wilna] : Zeitung „Homan“). – [1] p. ; 
32 x 64 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet., lenk., baltar., 
jidiš.

C2; C101.
351.82(474.5)(094.76)

5392
Skelbimas. „Š. m. balandžio mėn. 18 d. (se-

kmadieny) 1 val. p. p. Slabadoje […] kinemato-
grafe „Union“ (gaisrininkų) šaukiamas Slabados 
gyventojų socialdemokratų susirinkimas …“ / 
Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno miesto 
komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos socialdemo-
kratų partijos Kauno m. k-tas], [1926]. – [1] p. ; 
33 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk.. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
329.14(474.5)(06)

5393
Skelbimas. „Šaltkalvio dirbtuvėj priimamos 

tai symui ir reguliavimui svarstyklės visokio di-
dumo ir rūšies …“. – [panevėžys] : [s.n.], [1918–
1931] (panevėžys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 
23 x 32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

683(474.5)(085.8)
5394

Skelbimas. „Šiaulių miesto I apylinkės rin-
kimų į Steigiamajį Seimą komisija šiuomi skelbia 
visuomenės žiniai …“ : [apie rinkimų tvarką]. – 
[Šiauliai] : [s.n.], [1920] (Šiauliai : fridmano ir 
Koneckovo sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
324(474.5)(049.1)

 342.84(474.5)(049.1)
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5395
Skelbimas. „Šiaulių miesto rinkimų komisi-

ja pasirėmusi Vietos sav. įst. § 233 ir Vidaus rei-
kalų ministerio nustatymu šiuo skelbia visiems 
Šiaulių miesto tarybos rinkikams žinoti, kad 1935 
mt. kovo mėn. 15 d. […] bus Šiaulių miesto tary-
bos rinkimai …“. – Šiauliai : [s.n.], 1935, kovo 2 
(Šiauliai : sp.-litogr. „Grafika“). – [1] p. ; 69 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5396

Skelbimas. „Šiaulių miesto rinkimų komisi-
ja, šiuo skelbia visų žiniai, kad rementis Sav. rink. 
įstat. § 36 kandidatų sąrašai: Nr. Nr. 1, 2, 7 ir 13 
Nr. Nr. 3, 4, 5 del rinkimų į Šiaulių miesto savi-
valdybę susijungė …“ / Miesto tarybos rinkimų 
komisija. – [Šiauliai] : [s.n.], 1925, saus. 10 (Šiau-
liai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5397

Skelbimas. „Šiaulių miesto tarybos rinkimų 
komisija šiuo skelbimu atitaiso šias korektūros 
klaidas, pastebėtas miesto tarybos rinkimų korte-
lėse …“ / Šiaulių miesto tarybos rinkimų komisi-
ja. – [Šiauliai] : [s.n.], 1935, kovo 3 (Šiauliuose : 
„Vilties“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5398

Skelbimas. „Šiaulių miesto valdyba papildy-
dama kovo mėn. 24 d. skelbimą šiuo praneša, kad 
balandžio 2 ir 3 dn. (Did. penktadienį ir šeštadienį) 
rinkikų sąrašus bus galima žiūrėti nuo 8 val. ryto 
iki 5 val. vakaro …“. – Šiauliai : [Šiaulių m. val-
dyba], 1926, kovo 30 (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – 
[1] p. ; 24 x 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

324(474.5)(049.1)
5399

Skelbimas. „Šiaulių miesto valdyba primena 
miesto nekilnojamo turto savininkams, jo globė-
jams bei įgaliotiniams, kad einant Miesto tarybos 
privalomu įsakymu iš gegužės mėn. 29 d. 1921 m. 
reikalinga buvo jau sutvarkyti šalygatves ir ga-
tves …“ / Miesto valdyba. – Šiauliai : [Šiaulių m. 
valdyba], [1923] (Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio 
sp.). – [1] p. ; 24 x 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

351.811.111:625(474.5)(094.76)

5400
Skelbimas. „Šiaulių miesto valdyba remda-

masi Miesto tarybos 1923 m. IV-10 d. nutarimu 
šiuo iš anksto įspėja visus miesto plecių ir namų 
savininkus bei jų įgaliotinius, kad jie privalo tin-
kamai sutaisyti šaligatvius ir gatvių grindinį …“. – 
Šiauliai : [Šiaulių m. valdyba], 1927, kovo 10 
(Šiauliuose : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 24 x 32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

351.811.111:625(474.5)(094.76)
5401

Skelbimas. „Šiaulių miesto valdyba šiuo skel-
bia visų žiniai, kad nuo kovo mėn. 13 d. bus pra-
dėta surašinėti visi Šiaulių m. gyventojai, kurie turi 
teisę dalyvauti Seimo rinkimuose …“. – Šiauliai : 
[Šiaulių m. valdyba], 1926, kovo 11 (Šiauliai : Sa-
vičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 24 x 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

324(474.5)(049.1)
 342.84(474.5)(049.1)
5402

Skelbimas. „Šiaulių miesto valdyba šiuomi 
skel bia visų žiniai, kad einant Miesto tarybos priva-
lomu įsakymu iš balandžio mėn. 10 d. 1923 m. …“ : 
[dėl tvorų ir šaligatvių priežiūros] / Miesto valdy-
ba. – Šiauliai : [Šiaulių m. valdyba], 1924, geg. 
7 (Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 
33 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

351.811.111:625(474.5)(094.76)
5403

Skelbimas. „Šiaulių miesto valdyba šiuomi 
skel bia visų žiniai, kad rinkimams į Seimą Šiau-
lių miesto II-oj apylinkėje […] rinkimai įvyks ne 
„Varpo“ salėje […], bet 2-oj žydų praded. moky-
kloje …“ / Miesto valdyba. – Šiauliai : [Šiaulių 
m. valdyba], 1923, geg. 5 (Šiauliai : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 24 x 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

324(474.5)(049.1)
 342.84(474.5)(049.1)
5404

Skelbimas. „Šiaulių miesto valdyba šiuomi 
skelbia visų žiniai, kad visi Šiaulių miesto gyven-
tojai norintieji važinėti dviračiais privalo išgauti iš 
Miesto valdybos tam tikrą liūdymą su fotografijos 
kortele …“ / Miesto valdyba. – Šiauliai : [Šiau-
lių m. valdyba], 1923, bal. 24 (Šiauliai : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p. ; 22 x 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

656.1(474.5)
 351.81(474.5)(094.76)
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5405
Skelbimas. „Šiaulių žemės ūkio draugija, da-

lyvaujant Žemės ūkio departamento instruktoriams, 
ruošia … 1920 m. … mėn. … dieną paskaitas …“ / 
Šialių [i.e. Šiaulių] žemės ūkio draugijos valdyba. – 
[Šiauliai] : [Šiaulių žemės ūkio d-ja], [1920] (Šiau-
liai : fridmano ir Goco sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C2.
374.7(474.5)(049.1)

5406
Skelbimas. „Šiaurės Lietuvai šelpti komite-

to loterija kuri turėjo įvykti š. m. liepos mėn. 7 d. 
dėliai susidėjusių aplinkybių atšaukiama …“ / 
Šiaurės Lietuvai šelpti Alytaus apskrities komite-
tas. – Alytus : [Šiaurės Lietuvai šelpti Alytaus a. 
komitetas], 1929, birž. 12 (Alytuj : Bokšickio ir 
Reitborto sp.). – [1] p. ; 25 cm.

C101.
336.789(474.5)(049.1)

5407
Skelbimas. „Šiuo pranešu gerbiamajai pane-

vėžio miesto ir apylinkės visuomenei, kad mano 
batų dirbtuvė, buvusi […] persikėlė …“. – [pane-
vėžys] : [s.n.], [1919–1930] (panevėžy : N. fei-
genzono sp.). – [2] p. : vinj. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C101.

685.3(474.5)(085.8)
5408

Skelbimas. „Šiuo skelbiama gerbiamajai pub-
likai, kad trumpam laikui atvažiavo į … fotografas 
iš panevėžio …“ / … A. Januškevičius. – [S.l.] : 
[s.n.], [apie 1930] (panevėžys : M. Koto sp.). – 
[1] p. ; 32 cm.

C17.
77(474.5)(085.8)

5409
Skelbimas. „Šiuo skelbiama, kad tikrinimas 

ir įspaudavimas matų, saikų ir svarstyklių … š. 
m. … mėn. … d. bus užbaigtas …“ / Vyr. matų, sai-
kų svarstyklių ir prob. rūmų inspektorius. – [S.l.] : 
[s.n.], [1931] (panevėžys : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: pirklių ir pramoninkų žiniai. – Gre-
tut. antr. ir tekstas liet., jidiš.

C101.
351.071.31(474.5)(049.1)

 389.14(474.5)(049.1)
5410

Skelbimas. „Šiuo skelbiama visiems žinoti, 
kad nuo š. m. gegužės m. 5 d. bus pradėta suraši-
nėti visi Šiaulių miesto gyventojai, kurie turi teisę 

Miesto tarybą rinkti …“. – Šiauliai : [s.n.], 1931, 
geg. 5 (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5411

Skelbimas. „Šiuo skelbiu, kad nuo š. m. va-
sario mėn. 4 d. bus pradėta surašinėti visi Šiaulių 
miesto gyventojai, kurie turi teisę Miesto tarybą 
rinkti …“. – Šiauliai : [s.n.], 1935, vas. 4 (Šiau-
liuose : „Vilties“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5412

Skelbimas. „Šiuo skelbiu visiems žinoti, kad 
nuo š. m. rugsėjo mėn. 26 dn. bus pradėta surašinėti 
visi Šiaulių miesto gyventojai, kurie turi teisę Mies-
to tarybą rinkti …“. – Šiauliai : [s.n.], 1934, rugs. 
25 (Šiauliai : sp.-litogr. „Grafika“). – [1] p. ; 34 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5413

Skelbimas. „Šiuo turiu garbės pranešti ger-
biamajai visuomenei, kad mano prekyba ir preky-
bos agentura panevėžy, ant Respublikos g-vės 60 
Nr. nuo šio gegužės 24 d. perkeliama ant tos pačios 
Respublikos g-vės 23 Nr. …“ : [skelbimas] / … 
M. Šarakovas. – [panevėžys] : [s.n.], [1931] (pa-
nevėžys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., rus..
C101.

658.8(474.5)(049.1)
5414

Skelbimas. „Šiuo turiu garbės pranešti, ger-
biamąjai visuomenei, kad nuo šių 1928 metų pra-
džios aš naujai atidengiau […] svaigiųjų gerimų 
parduotuvę …“ / … A. Mirvisienė. – [Raseiniai] : 
[s.n.], [1928] (Raseiniai : S. Kadušino sp.). – 
[1] p. ; 32 cm.

C2.
658.8:663(474.5)(049.1)

5415
Skelbimas. „Tikslu apsaugojimo nuo naikini-

mo žverių, paukščių ir žuvų, kaip miškuose taip ir 
laukuose ir atviruose vandenyse šiuomi Lietuvos 
taisyklingos medžioklės ir žuklės draugijos Bir-
žų skyriaus valdyba skelbia visuomenės žiniai ir 
pildymui šias taisykles …“. – [Biržai] : [Lietuvos 
taisyklingos medžioklės ir žūklės d-jos Biržų sk.], 
[1922] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C279.
639(474.5)(062.13)
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5416
Skelbimas. „1925 m. sausio mėn. 3 d. […] ren-

giama stud. J. Runkevičiaus paskaita tema: „Socia-
lizmas ir jo reiškėjai“ ... “ / panevėžio darb. prof. są-
gos valdyba. – [panevėžys] : [panevėžio darbininkų 
profesinė s-ga], [1925] ([panevėžys] : N. feigenzo-
no sp.). – [1] p. ; 31 cm.

C3.
374.7(474.5)(049.1)

5417
Skelbimas. „1937 m. spalių mėn. 23 d. 17 

val. šaukiamas VVS geležinkelių valdybos centro 
įstaigų tarnautojų skyriaus visuotinis narių susirin-
kimas …“ / skyriaus komitetas. – [Kaunas] : [Vil-
niaus vadavimo s-gos Geležinkelių v-bos cent ro 
įstaigų tarnautojų sk.], [1937]. – [1] p. ; 33 cm.

C2.
329.71(474.5)(049.1)

5418
Skelbimas. „Turėdamas omenyje šio mėne-

sio 20 d. atsitikimus, primenu 1915 m. 28. VII 
įsakymą […] Šiuo įsakymu yra uždrausti viso-
keriopi apvaikščiojimai …“ : [draudimas gyven-
tojams rengti mitingus ir demonstracijas]. – Vil-
nius : [s.n.], 1918, spal. 23 (Wilna : Zeitung „Ho-
man“). – [1] p. ; 23 x 53 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet., lenk., baltar..
C2.

 323.221.28(474.5)(049.1)
5419

Skelbimas. „Turiu garbės pranešti gerb. vi-
suomenei, kad Alytaus mieste, I pulko g. Balins-
kio nam. atidariau malkų ir miško medžiagos san-
delį …“ / … A. Kobrovskis. – [Alytus] : [s.n.], 
[1930] ([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

630.8(474.5)(049.1)
5420

Skelbimas. „Turiu garbės pranešti, kad aš 
savo lentpiuvėj Biržai […] pastačiau naują obliuo-
jamą ir špuntuojamą mašiną moderniškos kons-
trukcijos …“ / M. Gendleris. – [Biržai] : [s.n.], 
[1931] (Kaunas : sp. „Menas“). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
630.8(474.5)(049.1)

5421
Skelbimas. „VVS-gos Centro vyk. komitetas 

kviečia 1933 metų … mėn. d. … val. … mieste … 
salėje … apskrities skyrių atstovų suvažiavimą šia 
programa …“. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-
gos Centro k-tas], [1933]. – [1] p. ; 33 cm.

C2.
329.71(474.5)(06)

5422
Skelbimas. „Vaikų darželis prie dr-jos „Jav-

ne“ skelbia, kad mokslas vaikų darželyje prasidės 
š. m. rugsėjo mėn. 3 d. …“ / vedėja. – [S.l.] : [s.n.], 
[1922–1935] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

373.2(474.5)(=411.16)(049.1)
5423

Skelbimas. „Vaikų darželis prie panevėžio 
žydų gimnazijos pradės veikti rugpiūčio 25 d. …“. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1931] (panevėžy : N. feigen-
zono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš, hebr..
C101.

373.2(474.5)(=411.16)(049.1)
5424

Skelbimas. „Vakar 12 valandą prasidėjo ge-
neralinis streikas …“ : [dėl streiko uždraudimo]. – 
Klaipėda : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 32 cm.

Gretut. tekstas liet., vok..
C4.

323.221.28(474.5)(049.1)
5425

Skelbimas. „Vyr., matų, saikų ir svarstyklių 
rumai šiuo skelbia, kad nuo š. m. … mėn. … d. iki 
š. m. … mėn. … d. imtinai … atliekamas matų, 
saikų, svarsčių ir svarstyklių patikrinimas ir įspau-
davimas …“. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1931] (pane-
vėžys : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 24 x 32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

351.071.31(474.5)(049.1)
 389.14(474.5)(049.1)
5426

Skelbimas. „Vyriausias 10-sios armijos vadas 
lapkričio ir gruodžio mėn. 1917 m. ir sausio mėn. 
1918 m. uždėjo kontribucijos šiems etapo srities 
sodžiams …“. – [Vilnius] : [s.n.], 1918, vas. 6 
(Wilna : Zeitung „Homan“). – 2 p. ; 48 x 64 cm.

Aprašyta pagal V. Biržiškos rankr. bibliogra-
fiją. – Gretut. antr. ir tekstas vok., liet., lenk., bal-
tar., jidiš.

351.759.6(474.5)(049.1)
5427

Skelbimas. „Visi iš Rusijos pargrįžusieji žmo-
nės privalo tuojau prisirašyti pas amtsvorsteherį, 
kad neužsitraukus bausmės …“. – Siady [Seda, 
Mažeikių a.] : [s.n.], 1918, bal. 10.

Aprašyta pagal kn.: Didžiojo karo užrašai / p. 
Žadeikis. Klaipėda, 1925, d. 2, p. 164.

351.74/.76(474.5)(049.1)
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5428
Skelbimas. „Visi prekybos ir įstaigų tarnau-

tojai kviečiami atvykti šeštadienį, 8 gruodžio 
š. m. „Aido“ salėn […] steigiamajam susirinkimui 
panevėžio prekybos ir įstaigų tarnautojų sąjun-
gos …“ / iniciatyvos grupė. – [panevėžys] : [s.n.], 
[1934] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p..

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C4.

339-051:061(474.5)(06)
5429

Skelbimas. „Visi prienų apylinkės ūkininkai 
turi žinoti, kad šiais 1928 metais prienuose su-
sikūrė grynai ekonominė ūkininkų organizacija 
prienų žemės ūkio draugija …“ / prienų žemės 
ūkio draugijos valdyba. – [prienai] : [prienų že-
mės ūkio d-ja], [1928] (Kaunas : „Varpo“ b-vės 
sp.). – [1] p..

C4.
631:061.2(474.5)(049.1)

5430
Skelbimas. „Žydų pradžios mokykla (Elek-

tros g-vė Žydų gimnazijos bute) skelbia, kad stoe-
mieji [!] egzaminai prasidėjo …“ / mokyk. vedė-
jas. – [panevėžys] : [s.n.], [1928–1939] (panevė-
žys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 47 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš, hebr..
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
5431

Skelbimas. „Žydų pradžios mokykla (Žydų 
gim nazijos bute, Elektros g-vė 15) skelbia: prisi-
ima šiais naujais mokslo metais mokiniai į visus 
skyrius …“ / mokyklos vedėjas. – [panevėžys] : 
[s.n.], [1928–1939] (panevėžy : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš, hebr..
C101.

373.3(474.5)(=411.16)(049.1)
5432

Skelbimas. „Žydų vaikų darželis prityrusiai 
fre belistei vadovaujant atidaromas š. m. spalių 
5 d. …“. – [panevėžys] : [s.n.], [1930–1933]. – 
[1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

373.2(474.5)(=411.16)(049.1)
5433

Skelbimas. 500 markių atlyginimo. „1918 m. 
sausio 19 d. 7 val. vakarą, 4–5 apsiginklavusių plė-
šikų nušautas Degučiuose, Šiaulių apskr., viršaitis 
Vincas ponelis …“ : [skiriama premija už sulaiky-
tus nusikaltėlius]. – Vilnius : [s.n.], 1918, vas. 6 
(Wilna : Zeitung „Homan“). – [1] p. ; 22 x 43 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet., lenk..
C2.

351.74(474.5)(049.1)
 343.61(474.5)(049.1)
5434

Skelbimas. 1000 markių atlyginimo. „Joniš-
kėlio apskr. pietų rytuose siaučia plėšikų gauja, 
vadovaujama plėšiko, vadinamo „Jonas su dideliu 
rambu“ …“ : [skiriama premija už sulaikytą nu-
sikaltėlį]. – Vilnius : [s.n.], 1918, kovo 2 (Wilna : 
Zeitung „Homan“). – [1] p. ; 23 x 56 cm.

Gretut. antr. ir tekstas vok., liet., baltar., jidiš..
C2.

351.74(474.5)(049.1)
 343.61(474.5)(049.1)
5435

Skelbimas. Visų piliečių žiniai!! „Veiverių 
miestely ant p. Starkevičiaus sklypo, priešais vais-
tinę, pradeda veikti turgai kas savaitė antradieniais 
ir jomarkai su pojomarkiais sekančiu laiku: pirmas 
jomarkas įvyks po Visų Šventųjų 1931 m. lapkri-
čio mėn. 3 dieną (antradienį) …“ : [skelbimas] / 
organizacijos komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1931] 
(Kaune : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
339.175(474.5)(049.1)

5436
Skelbimas Nr. 1. „Kauno miesto valdyba, va-

duodamasi Ligonių kasos įstatymu, (Vyr. žin. № 
227) jo pakeitimu (Vyr. Ž. 273), Vidaus reikalų 
ministerijos ligonių kasos įstatymui vykdyti išleis-
ta instrukcija …“ : [apie Kauno m. ligonių kasos 
tarybos narių pirmuosius rinkimus]. – Kaunas : 
[s.n.], 1928, rugpj. 10 (Kaune : f. Sokolovskienės 
ir G. Lano sp.). – [1] p. : vinj. ; 65 cm.

C279.
614.2(474.5)(049.1)

5437
Skelbimas Nr. 1. „Šiaulių miesto valdyba, va-

duodamasi Savivaldybių rinkimų įstatymo §§ 2, 4, 
17, 19, 20, 21, 22, 23 ir 24 ir Vidaus reikalų minis-
terio š. m. lapkričio mėn. 24 d. 6346 Nr. įsakymu 
(§ 7), skelbia visų žiniai, kad 1925 m. sausio mėn. 
24–25 d. bus Miesto tarybos narių rinkimai …“. – 
[Šiauliai] : [Šiaulių m. valdyba], 1924, gruod. 1 
(Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Šiaulių miesto savivaldybės rinki-
mai.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5438

Skelbimas Nr. 1. „Šiaulių miesto valdyba, 
vaduodamasi Savivaldybių rinkimų įstatymo §§ 
2, 4, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ir 24 ir Vidaus reikalų 



495

ministerio š. m. liepos mėn. 19 d. 3707 Nr. įsaky-
mu (§ 7), skelbia visų žiniai, kad 1924 m. rugsėjo 
mėn. 19 ir 20 d. bus Miesto tarybos narių rinki-
mai …“. – [Šiauliai] : [Šiaulių m. valdyba], 1924, 
liep. 28 (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 34 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5439

Skelbimas Nr. 2. „Šiaulių miesto rinkimų ko-
misija, vaduodamasi Savivaldybių rinkimų įsta-
tymo § 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36 ir Vidaus 
reikalų ministerio š. m. liepos mėn. 19 d. Nr. 3707 
įsakymu, skelbia visų žiniai, kad š. m. rugsėjo 
mėn. 19 ir 20 d. į Miesto tarybą bus renkama ke-
turiasdešimts (40) atstovų …“. – [Šiauliai] : [s.n.], 
1924, rugpj. 6 (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 
34 x 42 cm.

Turinyje: Rinkimų laisvės apdraudimo įstaty-
mas.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5440

Skelbimas Nr. 3. „Rinkimų komisija, vaduo-
damasi Savivaldybių rinkimų įstatymo §§ 35, 39, 
42, 43, 47, 49, 50, 51, 52 ir 53 ir Vidaus reikalų 
ministerio įsakymu š. m. liepos mėn. 19 dn. Nr. 
3707 šiuo skelbia, kad 1924 m. rugsėjo mėn. 19 
ir 20 d. bus Šiaulių miesto tarybos narių rinki-
mai …“. – [Šiauliai] : [s.n.], 1924, rugs. 4 (Šiau-
liai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 70 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5441

Skelbimas № 3. „Vaiguvos valsčiaus rinki-
mų komisija, vaduodamasi Savivaldybių rinkimų 
įstatymo §§ 35, 39, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52 ir 53 
ir Vidaus reikalų ministerio įsakymu š/m. liepos 
mėn. 19 d. № 3707, šiuo skelbia, kad š/m. rugsėjo 
mėn. 19 ir 20 d. bus Vaiguvos valsčiaus tarybos 
narių rinkimai …“. – Vaiguva [Šiaulių a.] : [s.n.], 
1924, rugs. 5. – [4] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Spaud. taip pat: № 1. 
Valstiečių ūkininkų, bežemių, mažažemių ir nau-
jakurių; № 2. Vaiguvos katalikų mažažemių kuo-
pos; № 3. Lietuvos socialdemokratų kuopos; № 4. 
ūkininkų ir darbininkų rūsų-baltgudžių kuopos; 
№ 5. ūkininkų ir nuomininkų sąrašas.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5442

Skelbimas № 4. „Vaiguvos valsčiaus rinki-
mų komisija, vaduodamasis Savivaldybių rinkimų 

įstatymo § 36, šiuomi skelbia visų žiniai, kad kan-
didatų sąrašas № 1 „Valstiečių ūkininkų, bežemių, 
mažažemių, naujakurių“ ir № 5 – „ūkininkų ir 
nuomininkų sąrašas“ – yra sujungę savo kandi-
datų sąrašas …“. – [Vaiguva, Šiaulių a.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

352(474.5)(049.1)
 324(474.5)(049.1)
5443

Skelbimas Seimo rinkimų reikalu. „Šiaulių 
miesto valdyba remdamasi Seimo rinkimų įsta-
tymo § 29 šiuo skelbia Šiaulių miesto gyvento-
jų žiniai, kad Šiaulių miesto rinkikų sąrašai at-
skleidžiami žiūrėti miesto valdybos raštinėj nuo 
š. m. kovo mėn. 27 d. […] iki balandžio mėn. 9 
dn. …“. – Šiauliai : [Šiaulių m. valdyba], 1926, 
kovo 24 (Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. ; 32 x 42 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

324(474.5)(049.1)
 342.84(474.5)(049.1)
5444

Skelbimas Seimo rinkimų reikalu. „Šiaulių 
miesto valdyba remdamasi Seimo rinkimų įstaty-
mo § 33 ir 36 šiuo skelbia visų žiniai, kad papil-
domasai rinkikų sąrašas jau baigtas ruošti ir pa-
reiškimai del neteisėto rinkikų sąrašų sustatymo 
nebepriimami …“. – Šiauliai : [Šiaulių m. valdy-
ba], 1926, bal. 13 (Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio 
sp.). – [1] p. ; 24 x 30 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

324(474.5)(049.1)
 342.845(474.5)(049.1)
5445

Skelbimas Šiaulių miesto tarybos rinkimų rei-
kalu : [raginimas pateikti kandidatų sąrašus]. – Šiau-
liai : [s.n.], 1931, geg. 14 (Šiauliai : sp. „Grafika“). – 
[1] p. ; 37 x 45 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C2.

352(474.5)(049.1)
 324(474.5)(049.1)
5446

Skelbimas Šiaulių miesto tarybos rinkimų 
rei kalu : [raginimas pateikti kandidatų sąrašus]. – 
Šiauliai : [s.n.], 1934, spal. 8 (Šiauliuose : „Vil-
ties“ sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
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5447
Skelbimas Šiaulių miesto tarybos rinkimų 

reikalu : [raginimas pateikti kandidatų sąrašus]. – 
Šiauliai : [s.n.], 1935, vas. 11 (Šiauliuose : „Vil-
ties“ sp.). – [1] p. ; 33 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5448

Skelbimas Šiaulių miesto tarybos rinkimų 
reikalu. „Šiaulių miesto rinkimų komisija pasirė-
musi vietos Savivaldybių įstatymu ir Vidaus rei-
kalų ministerio nustatymu šiuo skelbia, kad 1931 
m. birželio mėn. 15 d. nuo 8 iki 20 v. (nuo 8 val. 
ryto iki 8 val. vakaro) bus Šiaulių miesto tarybos 
rinkimai …“. – Šiauliai : [s.n.], 1931, birž. 3. – 
[1] p. ; 54 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5449

Skelbimas Šiaulių miesto tarybos rinkimų rei-
kalu. „Šiaulių miesto rinkimų komisija šiuo skel-
bia visiems Šiaulių miesto rinkikams žinoti, kad p. 
Vidaus reikalų ministeris savo š. m. birželio mėn. 
9 d. parėdymu balsuojamąjį laiką pratęsė ir birželio 
mėn. 16 d. …“ / Šiaulių miesto rinkimų komisija. – 
Šiauliai : [s.n.], 1931, birž. 11 (Šiauliai : sp. ir litogr. 
„Grafika“). – [1] p. : vinj. ; 32 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5450

Skelbimas Šiaulių miesto tarybos rinkimų rei-
kalu. „Šiaulių miesto tarybos rinkimų komisija šiuo 
skelbia visiems Šiaulių miesto rinkikams žinoti, kad 
p. Vidaus reikalų ministeris savo š. m. kovo mėn. 
13 d. parėdymu Šiaulių miesto tarybai rinkti balsuo-
jamąjį laiką, be š. m. kovo mėn. 15 d. pratęsė dar ir 
kovo 16 dienai …“ / Šiaulių miesto tarybos rinkimų 
komisija. – Šiauliai : [s.n.], 1935, kovo 14 ([Šiau-
liai] : „Vilties“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5451

Skelbimus lipdančių žiniai. „Šiaulių miesto 
valdyba šiuo primena, kad skelbimų lipdymo rei-
kalui tvarkyti veikia šitoks miesto tarybos 1923 m. 
rugpiūčio m. 22 d. priimtas ir 1928 m. kovo m. 
13 d. papildytas privalomas įsakymas …“. – Šiau-
liai : [Šiaulių m. valdyba], 1928, kovo 20 (Šiau-
liai : sp. „Titnagas“). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
351.751(474.5)(049.1)

5452
„Skelbiu gerb. visuomenei, kad pas mane L. So- 

 lomino prekyboje panevėžy, Laisvės aikštė 3, 
galima gauti pasaulyje žinomi patefonai firmos 
„pikkadily“ …“ : [reklama] / … L. Solominas. – 
[panevėžys] : [s.n.], [apie 1931] (panevėžy : 
N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš tekstą: pas L. Solominą gaunama: 1. Aukš-
čiausios rūšies prekės. 2. pilna garantija raštu. 3. Že-
miausios kainos. 4. palankios mėnėsinio išmokėjimo 
sąlygos.

C101.
681.8(474.5)(085.8)

5453
„Jurgis K. Skinderis 105 metų žemaitis pa-

sirodys Chicagos lietuvių auditorijoje […] sau-
sio-Jan. 25 d., 1929 …“ : [skelbimas]. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1929]. – [4] p. : portr. ; 23 cm.

C2; C17.
325.2(73)(=172)(049.1)

5454
„Skirsnemunės parapijos 300 metų jubilie-

jaus 1637–1937 m. atminimas rugpiūčio mėn. 
29 d. …“. – [Kaunas] : [„Maldos“ b-vė], [1937]. – 
[2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pa gal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Skirsnemunės bažny-
čios didysis altorius.

C993.
27-774(474.5)

5455
Skubėkite užsirašyti. „Daugeliui trokštančių 

mokytis, trūksta tinkamų mokymosi sąlygų …“ : 
[skelbimas apie Šančiuose organizuojamus kur-
sus, kuriuose bus dėstoma pagal gimnazijos pro-
gramą]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaune : koo-
peratinė „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
374(474.5)(049.1)

5456
„Skubiai pigiai parduodu naują gyvenamą na-

mą (tinkamą bizniui) su sklypu už 4000 litų …“ : 
[skelbimas] / petras Vaičiūnas, panevėžys. – [pane-
vėžys] : [s.n.], [1922–1940]. – [1] p. ; 13 x 21 cm.

C101.
332(474.5)(049.1)

5457
Skvireckas, Juozapas
Juozapas Dievo gailestingumu ir Apaštalavi-

mų Sosto malone Kauno arkivyskupas ir metropo-
litas, GG. savo arkivyskupijos broliams kunigams 
ir vienuoliams siunčia sveikinimą ir laiminimą. 
„Nuo pat katalikų bažnyčios pradžios visuomet 
būdavo vyskupo pasitarimų su jo vyskupijos ku-
nigija …“ : [pranešimas apie Kaune vyksiantį 
vyskupijos sinodą] / … Juozapas, arkivyskupas. – 
Kaunas : [s.n.], 1932, gruod. 1. – 2 p. ; 33 cm.
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Išsp. daugin. prietaisu. – GG.: Giliai Gerbia-
mieji.

C3.
27-732.3(474.5)

5458
Smetona, Antanas
Į Amerikos lietuvius. „Nors ilgas, kelerių metų, 

karas neleido mums tiesiog susisiekti su jumis, bro-
liai Amerikos lietuviai, tečiau [!] juto Lietuva, visą 
tą vargingą laiką, ištolo [!] jai tiesiamą jusų [!] dos-
nią pagalbos ranką …“ : [Amerikos lietuviai ragina-
mi padėti tautiečiams Lietuvoje] / A. Smetona Lie-
tuvos V. prezidentas. – Kaunas : [s.n.], 1919, lapkr. 
2. – [3] p. : iliustr. ; 24 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] portr. ir užrašas: Dosniai nepriklausomos Lie-
tuvos rankai. A. Smetona Lietuvos V. prezidentas.

C17.
338(474.5)

5459
a. Smetonos lituanistikos instituto istorijos 

skyriaus anketa Nr. 1 : archyvinės medžiagos rei-
kalu. – [Kaunas] : [Antano Smetonos lituanistikos 
inst.], [1939–1940]. – [2] p. ; 34 cm.

C2.
821.172(474.5)(049.5)

5460
Smulkių pinigų pakeitimo įstatymas. – [S.l.] : 

[s.n.], [1922]. – [1] p. ; 33 cm.
prieš antr.: projektas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

336.74(474.5)(062.13)
5461

Socialdemokratų mitingas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1936]. – [1] p. : vinj. ; 23 x 32 cm.

C2.
323.221.28(474.5)

5462
„Socialinių ir politinių mokslų institutas ren-

gia š. m. spalių 10–15 d. d. I-ąją socialinę savai-
tę …“ : [skelbimas ir paskaitų tvarka]. – [Kau-
nas] : [Socialinių ir politinių mokslų inst.], [1935] 
(Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 50 cm.

C2.
378.6(474.5)

5463
Socialinių ir politinių mokslų instituto įsta-

tai. – [Kaunas] : [Socialinių ir politinių mokslų 
inst.], [1940]. – 2 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.6(474.5)(062.13)

5464
Socialistams rekolekcijos. „Laikys plačiai ži-

nomas socijologijos studentas Al. M. Račkus, iš 
Chicagos 26 birželio-June […] Šv. Jurgio bažny-
tinėje salėj […] Central Brooklyne …“ : [skelbi-
mas] / Lietuvių darbininkų są-gos 12 kp., prakalbų 
rengėjai. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvių darbinin-
kų s-gos 12-ta kuopa], [1918] (Brooklyn, N.Y. : 
„Garso“ spauda). – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5465
„Socialistinių Sovietų Respublikos Sąjungos 

laik. įgaliotinis Lietuvai turi garbę prašyti Tams-
tą SSSR valstybinės šventės – Didžiosios Spalio 
socialistinės revoliucijos 21-jų metų sukaktuvių 
dieną dalyvauti vakare, kuris įvyks 1938 m. lap-
kričio 7 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1938]. – [3] p. : iliustr. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., rus.. – p. [1] Sovietų Sąjungos 
herbas.

C2.
323.272(47+57)

 394.4(474.5)
5466

„Socialistinių Sovietų Respublikų Sąjungos 
nepaprastas atstovas Lietuvai turi garbę prašyti 
Tamstą SSSR valstybinės šventės – Didžiosios 
Spalių socialistinės revoliucijos 22-jų metų sukak-
tuvių dieną dalyvauti vakare, kuris įvyks 1939 m. 
lapkričio 7 d. …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1939]. – [3] p. : iliustr. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [3] teksto pradžią. – 
Gretut. tekstas liet., rus.. – p. [1] Sovietų Sąjungos 
herbas ir užrašas: Г-ну ….

C2.
323.272(47+57)

 394.1(474.5)
5467

Socialistų studentų „Žaizdro“ draugijos sąra-
šas Nr. 5. Draugai -es! „Studentija yra gyviausia 
visuomenės dalis, joje kristalizuojasi jėgos, kurios 
stovi krašto visuomeniniai kultūrinio gyvenimo 
priešakyje …“ : [raginama dalyvauti studentų at-
stovybės rinkimuose] / Socialistų studentų „Žaiz-
dro“ d-ja. – [Kaunas] : [Lietuvos univ. socialistinė 
studentų d-ja „Žaizdras“], 1926, lapkr. 24 (Kau-
ne : M. Jolko sp.). – [1] p. ; 23 cm.

prieš antr.: Leidžiama skelbti! Mykolas Rö-
meris prorektorius 1926. XI. 24.

C279.
378.18(474.5)

 378.4(474.5)
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5468
„Sodininkystės specialistas mieste ir provin-

cijoje projektuoja ir vykdo sekančius darbus: nau-
jų vaisinių ir dekoratyvinių sodų bei skverų įrengi-
mą ir senų sutvarkymą; aikščių bei kapinių papuo-
šimą ir pan. …“. – [Šiauliai] : [s.n.], [1936–1940] 
(Šiauliai : sp. „Spauda“). – [1] p. ; 31 cm.

C2.
634(474.5)(085.8)

5469
Soho lietuvių kooperatyviškos draugijos pa-

skutinis mitingas įvyks pėtnyčioj 21 d. gegužės-
May, 1926, 7:30 vakare Lietuvių mokslo dr-vės 
svetainėj … : [skelbimas] / … komitetas. – [pits-
bergas (pen.)] : [s.n.], [1926]. – [2] p. ; 8 x 14 cm.

C126.
334.73(73)(=172)(049.1)

5470
Southbostoniečiams ir apielinkių lietuviams 

darbininkams! Nepaprasta vakarienė. Gerbiamieji! 
„Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos 
2-ra kuopa, Amerikos lietuvių darbininkių susivie-
nijimo 13 kuopa ir Tarptautinio darbininkų apsigy-
nimo lietuvių kuopa So. Bostone bendromis spė-
komis rengia nepaprastai didelę vakarienę […] Va-
karienė įvyks nedelioje, 3 spalio-October, 1926 St. 
Omer Hall …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [Bostonas 
(Mas.)] : [„Amerikos lietuvių darbininkų literatū-
ros d-jos 2 kuopa] : [Amerikos lietuvių darbininkių 
 susiv. 13 kuopa] : [Tarptautinio darbininkų apsigy-
nimo lietuvių kuopa], [1926]. – [1] p. ; 28 cm.

C126.
323.33(73)(=172)(049.1)

 394.4(73)(=172)(049.1)
5471

„Spalių 9 d. sueina lygiai 17 metų, kai mūsų 
pietų kaimynas okupavo sostinę Vilnių …“ : [dėl 
rinkliavos Vilniaus vadavimo reikalams parem-
ti]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Centro 
 k-tas], 193[7]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš tekstą: Vilniaus vadavimo sąjungos Cent-
ro komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 364.4(474.5)
5472

„Spalių 9 d. sueina 17 metų, kai klasta, smurtu 
ir ginklu atplėšta nuo Lietuvos sostinė ir trečdalis 
Lietuvos teritorijos …“ : [prašoma aukoti Vilniaus 
vadavimo reikalams]. – [Kaunas] : [Vilniaus vada-
vimo s-gos Centro k-tas], 193[7]. – [1] p. ; 29 cm.

prieš tekstą: Vilniaus vadavimo sąjungos Cent-
ro komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 364.4(474.5)

5473
„Spalių 9 dieną sueina 17 metų, kai klasta, 

smurtu ir ginklu atplėšta nuo Lietuvos sostinė ir 
trečdalis Lietuvos teritorijos …“ : [prašoma tal-
kinti vykdant aukų rinkliavą Kaune]. – [Kaunas] : 
[Vilniaus vadavimo s-gos Centro  k-tas], 1937, 
rugs. 22. – [1] p. ; 33 cm.

prieš tekstą: Vilniaus vadavimo sąjungos Cent-
ro komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 364.4(474.5)
5474

Spalių 9 d. minėjimo programa. „8 val. iške-
liamos gedulu perrištos vėliavos …“ / Spalių 9 d. 
minėjimo komitetas. – [Šiauliai] : [Spalių 9 d. mi-
nėjimo k-tas], [1936] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – 
[1] p. ; 24 cm.

C279.
327.5(474.5)

 394.4(474.5)
5475

„Spalių mėn. 21, 22 ir 32 [i.e. 23] d. scenoje: 
publikos mėgiamųjų užsienio artistų Vieros ir Mi-
chailo Bravinų ir žinomo lietuvio kupletisto-dai-
nininko Dijakevičiaus gastrolės […] Ekrane […] 
Olga Baklanova ir visiems žinoma pola Negri 
naujausiame sensacingame filme: „Antrasis gyve-
nimas“ …“ : [renginio ir kino filmo reklama]. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1929] (panevėžy : N. fei-
genzono sp.). – [2] p. ; 32 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Sirena“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(73)

5476
Spalių mėn. 14–20 diena. „Artėjanti žema 

[i.e. žiema] sukelia daug rūpesnių visiems, kurie 
turi kokį nors reikalą su vargingesniais visuo-
menės sluogsniais …“ : [prašoma aukoti var-
guoliams] / Šv. Vincento à paulo dr-jos Šiaulių 
I skyriaus valdyba. – [Šiauliai] : [Šv. Vincento a 
paulo d-jos Šiaulių I sk.], [1935] (Šiauliai : sp. 
„Lietpres“). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
364.4(474.5)

5477
Spaudos atsiliepimai apie S.T.S. spektak lius. – 

[Kaunas] : [Studentų teatro studija], [1939]. – 
[2] p. ; 24 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C160.

792.077:002(474.5)



499

5478
„Spaustuvė, litografija, antspaudų d-vė Gra-

fika, Šiauliai […] Atlieka įvairius spaustuvės ir 
litografijos darbai …“ : [skelbimas]. – [Šiauliai] : 
[„Grafika“ leid. ir sp.], [1931]. – [1] p. : vinj. ; 
16 cm.

C2.
655.2(474.5)(085.8)

5479
„Spaustuvė Lituania savininkas: V. Šaulins-

kis Klaipėda […] atlieka įvairiausius spaudos dar-
bus kiekvienam laikui. Knygų ryšykla. popierio 
sankrova …“ : atvirutė : [reklama]. – [Klaipėda] : 
[s.n.], [1924]. – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C3.
659.1(474.5)(085.8)

5480
Stalioraitis, Pranas
Visu atydai …! Draugai: „Visi skaitykite ir 

usiraszikite laikrasti „Aida“ …“ / p.K. Staliorai-
tis. – Buenos Aires : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 18 cm.

C126.
070(82)(=172)

5481
„Staliukas apsiklok, auksinis asilas ir laz-

da iš maišo“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1931] (Kaunas : A. Bakas sp.). – [4] p. : 
iliustr. ; 14 cm.

prieš antr.: Domės! Domės! Kino „Metropoli-
tain“. – Dalis teksto rus..

C101.
791.43-2

5482
„frano Stankūno-Stanco koncertas įvyks šeš-

tadienį 12 d. rugsėjo-Sept., 1931 lietuvių Ameri-
kos piliečių kliubo svetainėje …“ : [programa]. – 
[Bruklinas (Niuj.)] : [s.n.], [1931]. – [3] p. : portr. ; 
22 cm.

C93.
784

 78:061.7(73)(=172)
5483

Statybininkai! „Žinokite, kad rusų portland-
cementas yra tinkamiausias svarbiems statybos 
darbams …“ : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1928–1932] (Kaunas : sp. „pažanga“). – [1] p. ; 
21 cm.

C101.
691.5(474.5)(085.8)

5484
Staugaitis, Justinas
Gerbiamajai Telšių dijecezijos ir Klaipėdos 

prelatūros dvasiškijai. „Šiandien taip įsigalėju-
si begėdiškojo naturalizmo srovė reiškiasi ne tik 

teat ruose ir beletristikoje, bet ir kasdieniniame 
gyvenime …“ : [apie moterų aprangos etiketą] / 
† Justinas, vyskupas. – Telšiai : [s.n.], 1930, kovo 
11. – [2] p. ; 21 cm.

C2.
27-475(474.5)

5485
Stebūklingas Kryžius Limpias, Išpanijoj. „Nuo 

kovo 30 d., 1919 m. šimtai tūkstančių įvairių luomų 
ir amžiaus žmonių atlankė šiaurinės Išpanijos mažo 
Limpias kaimelio bažnytėlę …“. – [S.l.] : išleido tė-
vas Alfonsas Maria, C.p., [po 1934]. – [4] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Kodėl mane apleidai? 
(Stebūklingas Kryžius Limpias, Išpanijoje).

C993.
272-534.3

5486
Steigiamajam Seimui pageidavimai Sintautų 

valsčiaus : [apie miškus, mokesčių sutvarkymą, 
švietimą ir kt. reikalus]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – 
[3] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

342.5(474.5)
 342.55(474.5)
5487

Steigiamojo Seimo nariai! „Visa mąstančio-
ji Lietuva pergyvena dabar baisiausias istorines 
valandas nelyginant teisiamas prieš teismą …“ : 
[protestuojama prieš valdžios vykdomą politiką] / 
Lietuvos gelbėjimo komitetas. – Kaunas : [Lie-
tuvos gelbėjimo k-tas], 1921, lapkr. 22. – [3] p. ; 
33 cm.

C2.
323.2(474.5)

5488
„Steigiamojo Seimo pirmininkas […] kviečia 

Tamstą vasario 16 d., 16 ½ valandą, iškilmingan 
Steigiamojo Seimo posėdin …“ : [kvietimas]. – 
Kaunas : [s.n.], 1921, vas.. – [1] p. : herb. ; 12 x 
19 cm.

C2.
342.538(474.5)

5489
Stiprinkime savo krašto ginkluotas pajėgas!!! 

Remkime šaulių aviaciją!!! „Remdami šaulių avi-
aciją mes stipriname mūsų krašto saugumą!!! Visi 
kam rūpi mūsų krašto saugumo stiprinimas – 1937 
m. sausio mėn. 6 d. (per Tris Karalius) renkasi 
Saločių parapijos salėje …“ : programa. – [S.l.] : 
[s.n.], [1936] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C279.
356.161:061(474.5)

 358(474.5)
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5490
Stud. ats. karininkų korp! „Ramovė“ iniciaty-

va ruošiamos š. m. gegužės m. 26 d. Kaune kariš-
kos propagandos dienos programa / komitetas. – 
[Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ. studentų atsar-
gos karininkų korp. „Ramovė“], [1935] (Kaune : 
V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C2.
355.332(474.5)

5491
„Studentija dalyvauk kuo skaitlingiausiai 

korp. „Vilnijos“ 5 metų sukakties iškilmėse, kurios 
įvyks š. m. 27 d. (Dievo Kūno) Kernavėje …“ : 
[skelbimas] / Korp! „Vilnija“. – [Vilnius] : [vil-
niečių lietuvių studentų korp. „Vilnija“], [1937]. – 
[1] p. ; 100 cm.

C2.
329.78(474.5)
394.46(474.5)

5492
„Studentų namų salėje […] 1940 m. gegužės 

mėn. 1 d. (trečiadienį) 21 val. Vilniaus universite-
to Studentų atstovybės vakaras-balius …“ : [skel-
bimas]. – [Vilnius] : [Vilniaus univ. Studentų at-
stovybė], [1940] (Vilniuje : sp. „patria“). – [1] p. ; 
71 x 98 cm.

C2.
378.18(474.5)

5493
Studentų teatro studija. „Liaudies namai sek-

madienį, 1939 m. kovo mėn. 19 d. studijinis spek-
taklis „Kur kryžius padėtas“ E. O’Nylo 1 veiksmo 
pjesė, „Nakties stovykla“ Džeko Londono 1 veiks-
mo suscenizuota novelė, „Jubiliejus“ A. Čechovo 
1 veiksmo vodevilis …“ : [skelbimas]. – [Kau-
nas] : [Studentų teatro studija], [1939] ([Kaunas] : 
sp. „Lanas“). – [1] p. ; 100 cm.

prieš antr.: STS.
C160.

792.077(474.5)(049.1)
5494

Studentų teatro studijos spektaklio prog ra-
ma. – [Kaunas] : [Studentų teatro studija], [1938]. – 
[1] p. ; 26 cm.

C160.
792.077(474.5)

5495
„Su ilga praktika med. felčeris pranas Vasiliū-

nas persikėlė iš Akmenės į platelius …“ : [skelbi-
mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1926–1932] (Kaune : M. Jol-
ko sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
614.25-051(474.5)(049.1)

5496
„Su šiuo raštu siunčiame anketą, kurią užpil-

dytą prašome prisiųsti Centro valdybai […] nevė-
liau š. m. vasario mėn. 5 dienos …“. – Kaunas : 
[Šv. Vincento a paulo d-ja], 1930, saus. 23. – [1] p. ; 
15 x 23 cm.

prieš tekstą: Šv. Vincento à paulo draugijos 
Cent ro valdyba ….

C279.
27-78(474.5)

 364.044.66(474.5)
5497

Sugauskit, varpai! „Sugauskit, varpai, į bek-
raš tę padangę, į skraidančius debesis ir šalnos švie-
są …“ : (Tennyson’o poezijos sakiniai Kerdiejų ver-
time ir tvarkoje) / … Jonas ir Ona Kerdiejai. – [Bos-
tonas (Mas.)] : [s.n.], [1931]. – [1] p. : vinj. ; 21 cm.

C2.
811.111(73)(=172)(092)

5498
„Sunkiomis sąlygomis kuriama Lietuvos ne-

priklausomybė. Visame pasauly siaučia dabar ne 
vien aštri ūkiškoji krizė, bet ir politinė bei kultū-
rinė …“ : [raginimas Žemės ūkio m-jos valdinin-
kamas prisidėti prie valstybės kūrimo ir lietuvių 
tautos ugdymo]. – Kaunas : [Žemės ūkio m-ja], 
1933, birž. 3. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

323.1(474.5)
5499

Susibankrutavusio Lietuvos koperatyvų Cent- 
 ro konkurso valdybos byla … Nr. 1930 m. Nuta-
rimas. – [Kaunas] : [s.n.], [1930]. – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Nuorašas.
C2.

334.73(474.5)
5500

Susirinkimas. „VVS-gos Svietimo ministeri-
jos skyriaus komitetas š. m. sausio 24 d. 16 val. 
Kaune Jablonskio pradžios mokykloje kviečia vi-
suotinį susirinkimą …“ : [kvietimas-programa]. – 
[Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Švietimo 
 m-jos sk.], [1934]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(06)
5501

Susirūpinkime visi! „Džiova naikina mus, at-
imdama mūsų, mūsų vaikų, mūsų artimųjų sveika-
tą ir gyvybę …“ : [raginama aukoti sanatorijų kūri-
mui] / Draugijos kovai su tuberkulioze panevėžio 
skyriaus valdyba. – panevėžys : [Lietuvos kovos 
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su tuberkulioze d-jos panevėžio sk.], 1939, geg. 25 
(panevėžys : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 11 x 16 cm.

C2.
615.838(474.5)

 364.044.6(474.5)
5502

„Susisiekimo ministerija ir 1937 m. paryžiaus 
moderninio meno ir technikos parodos Lietuvių 
sekcijai ruošti Vykdomasis komitetas skelbia pla-
katų konkursą …“ : konkurso sąlygos. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1936]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

769.092(474.5)
5503

Sustok-pagalvok!!! „dabar [!] yra Blaivybės 
savaitė nuo sausio 31 d. iki vasario 7 d. …“ : [skel-
bimas apie labdaros loteriją]. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių katalikų blaivybės d-jos Žaliakalnio sk.], 
[1922–1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[1] p. ; 47 cm.

C101.
613.81(474.5)(049.1)

5504
Alfonsas Sušinskas. Maršas jaunystei : [kny-

gos reklama]. – [Kaunas] : [b-vė „Sakalas“], 
[1938] (Kaune : A. Narkevičiaus sp.). – [4] p. ; 
19 cm.

C17.
655.561(474.5)(085.8)

5505
„Sutikti ir pagerbti prof. Mykolą Biržišką 

vakarienė Hotel Astor New York 1931 m. sausio 
25 d. Suruošta didžiojo New Yorko Vilniui vaduo-
ti sąjungos …“ : [meniu]. – [Niujorkas] : [Vilniui 
vaduoti s-ga], [1931]. – [4] p. ; 20 cm.

Dalis teksto angl..
C2.

642.09(73)(=172)
394.1(73)(=172)

5506
Sutiktuvių programa : [kunigo A.p. Baltučio 

pagerbimui]. – [JAV] : [s.n.], [1938]. – [2] p. : vinj. ; 
22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Salve!.
C17.

27-722.53(73)(=172)(092)
5507

Suvienytas „Ceirei-Cion“ : [rinkimų į Šiaulių 
miesto tarybą agitacija]. – [Šiauliai] : [s.n.], [1920–
1940] (Šiauliai : Savičo ir Šumkauskio sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 70 cm.

Dalis teksto jidiš.
C2.

324(474.5)
 352(474.5)

5508
Suvienytomis jėgomis į kovą prieš džiovą!!! 

„Tamstos privalote žinoti, kad džiova kasmet neša 
Lietuvoje į kapus apie 5-6000 žmonių …“ : [ra-
ginama stoti į draugiją] / Draugija kovai su džio-
va. – [Šiauliai] : [D-ja kovai su džiova], [1936] 
(Šiauliai : sp. „Lietpres“). – [1] p. ; 23 cm.

C2.
616-002.5(474.5)

5509
Sv. Kazimiero draugijos narių susirinkimo 

1921 m., liepos mėn. 22 d., Kaune, dienotvarkė / 
Šv. Kazimiero d-jos valdyba. – [Kaunas] : [Šv. 
Kazimiero d-ja], [1921]. – [1] p. ; 21 cm.

C1.
27-78(474.5)(06)

5510
Sv. misijų atminimas laikytų tėvo marijono 

kun. J. Vaitkevičiaus nog gėg. 28 iki birž. 10, 1928 
Šv. pranciškaus parapijoje Athol, Mass. Ypatingi 
patarimai. – [Atolas (Mas.)] : [s.n.], [1928]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. ir anglų k.: Stabat 
Mater. Mother most sorrowful, pray for us.

C993.
272-584(474.5)

5511
Svarbios lekcijos apie darbininkų sveikatą. 

„Ren gia A.L.D.L.D. 39-ta kuopa nedėlioje lapkri-
čio 4 (November), 1934 pirmą valandą po pietų […] 
Kalbės dr. J.J. Kaškiaučius iš Newark, N.Y. …“ : 
[skelbimas] / … komisija. – [Skrantonas (pen.)] : 
[Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 39 
kuopa], [1934]. – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5512

Svarbios prakalbos. „A.L.D.L.D. 185 kp. 
bend rai su L.D.S.A. 111 kp. rengia labai svarbias 
prakalbas. Kalbės dr. J.J. Kaškiaučius sveikatos 
klausimu ir draugė Elena Jeskevičiutė apie darbi-
ninkių moterų reikalus. prakalbos atsibus ketverge 
2 d. gruodžio-Dec., 1926 …“ : [skelbimas] / ren-
gėjai. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros d-jos 185 kuopa] : [Lie-
tuvių darbininkių susiv. Amerikoje 111 kuopa], 
[1926]. – [1] p. : vinj. ; 12 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 396(73)(=172)(049.1)
 374.7(73)(=172)(049.1)
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5513
Svarbios prakalbos! „Apie sveikatą rengia 

lie tuvių darbininkių susivienijimo Amerikoje 11 
kuopa įvyks nedėlioje, kovo-March 29 dieną, 
1931 lietuvių tautiškoje salėje […] kalbės dr. J.J. 
Kaškiaučius …“ : [skelbimas] / Liet. darb. susi-
vienijimo Amer. 11 kuopa. – [filadelfija (pen.)] : 
[Lietuvių darbininkių susiv. Amerikoje 11 kuopa], 
[1931]. – [1] p. :  iliustr. ; 27 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5514

Svarbios prakalbos. „Rengia A.L.D.L.D. 212 
kuopa. Įvyks seredos vakare spalio 13 d. Oct., 
1926 …“ : [skelbimas] / komitetas. – [Bajonas (N. 
Džer.)] : [Amerikos lietuvių darbininkų literatūros 
d-jos 212 kuopa], [1926]. – [1] p. : iliustr. ; 29 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

5515
Svarbios prakalbos. „Rengia A.L.D.L.D. 

63-čia kuopa. Įvyks sekmadienį gruodžio 11 De-
cember 1938 Lietuvių jaunų vyrų draugijos sve-
tainėje …“ : [skelbimas]. – [Bridžportas (Kon.)] : 
[Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 63 
kuopa], [1938]. – [1] p. : portr. ; 29 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

5516
Svarbios prakalbos. „Rengia ALDLD 193 

kp. Brighton, Mass. seredos vakare January-sausio 
11, 1933. pradžia 7:30 val. vak. Lietuvių svetainė-
je […] kalbės daktaras Kaškiaučius iš Brooklyn, 
N.Y. …“ : [skelbimas] / … rengimo komisija. – 
[Braitonas (Mas.)] : [Amerikos lietuvių darbinin-
kų literatūros d-jos 193 kuopa], [1933]. – [1] p. ; 
21 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5517

Svarbios prakalbos. „Rengia Am. liet. darb. 
literatūros draugijos 55 kp. Kalbės du žymūs kal-
bėtojai: dr. J.J. Kaškiaučius, iš Newark, N.Y. […] 
D.M. Šolomskas, ALDLD Centro sekretorius 
[…] prakalbos bus penktadienį spalių 30 October, 
1936 …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Bruklinas 
(Niuj.)] : [Amerikos lietuvių darbininkų literatū-
ros d-jos 55 kuopa], [1936]. – [1] p. ; 21 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 323.33(73)(=172)(049.1)
 374.7(73)(=172)(049.1)

5518
Svarbios prakalbos. „Rengia Amerikos lietu-

vių darbininkų literaturos draugijos 63 kuopa ir 
Liet. darbininkių susivienijimo Amerikoj 35 kuo-
pa. Įvyks nedėlioj, 10 d. spalio-Oct., 1926 …“ : 
[skelbimas] / komitetas. – [Bridžportas (Kon.)] : 
[Amerikos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 63 
kuopa] : [Lietuvių darbininkių susiv. Amerikoje 
35 kuopa], [1926]. – [1] p. : iliustr. ; 29 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

5519
Svarbios prakalbos. „Rengia Amerikos lietu-

vių darbininkų literatūros draugystė, 212 kp. penk-
tadienį lapkričio 18 November 1938 pradžia 7 val. 
vakaro Liberty Hall. Kalbės S. Sasna ir dr. J.J. 
Kaškiaučius …“ : [skelbimas] / rengėjai. – [Ba-
jonas (N. Džer.)] : [Amerikos lietuvių darbinin-
kų literatūros d-jos 212 kuopa], [1938]. – [1] p. ; 
23 cm.

C126.
374.7(73)(=172)(049.1)

5520
Svarbios prakalbos. „Rengia Lietuvių darbi-

ninkų susivienijimo 50-ta kuopa. Įvyks nedėlioje 
17 balandžio-Apr., 1932 […] Kalbės dr. J.J. Kaš-
kiaučius temoje: „fiziniai, vaistiniai ir operaciniai 
gydymo būdai“ …“ : [skelbimas]. – [Bruklinas 
(Niuj.)] : [Lietuvių darbininkų susiv. 50 kuopa], 
[1932]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C126.
616-08(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5521

Svarbios prakalbos. „Rengiamos Liet. Vyčių 
82-ros kuopos nedelioj 14 balandžio-April, ’18 
Liet. šv. Kazimiero parap. svet. […] Kalbėtojas 
bus vienas iš garsiausiu A.M. Račkus iš Cicero, 
Ill. …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Garis (Ind.)] : 
[Lietuvos Vyčių 82 kuopa], [1918] (Chicago, Ill. : 
The Lithuanian printing & Binding House). – 
[1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5522
Svarbios prakalbos. „Rengiamos Lietuvos 

vals tybes fondo subatoj, spalio-Oct. 16, 1920 
Ig. Vaichiulio svetainėje […] Melrose park …“ : 
[skelbimas] / … rengimo komitetas. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)
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5523
Svarbios prakalbos. „Visi vyrai, moters ir 

merginos kviečiami į prakalbas, pasiklausyti apie 
Lietuvą ir jos padėtį. prakalbos atsibus ned. lapkri-
čio 27 d. ’21 […] J.J. Elias svet. […] Kalbėtojai: 
A.M. Račkus, med. studentas ir M.J. Damijonai-
tis, tik-ką sugrįžęs iš Lietuvos …“ : [skelbimas] / 
rengėjai. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1921] ([Čikaga 
(Il.)] : Lietuvos Vyčių sp.). – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5524
„Svarbios prakalbos įvyks nedelioje 19ta d. 

rugsėjo, 1920 V. Stikliaus svet. […] Kalbės vi-
siems gerai žinomas medicinos studentas gerb. 
Al. M. Račkus ir p. petrauskas iš So. Boston, 
Mass. …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5525
„Svarbios prakalbos įvyks nedelioje 29ta d. 

rugpiučio, 1920 W.J. Žlibino svet. […] Kalbės vi-
siems gerai žinomas medicinos studentas gerb. Al. 
M. Račkus …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Či-
kaga (Il.)] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5526
„Svarbios prakalbos įvyks nedelioje 3 d. spa-

lių-Oct., 1920 Mike Tamkutonio svet. […] West 
Hammond, Ind. […] Kalbės visiems gerai žino-
mas medicinos studentas gerb. Al. M. Račkus …“ : 
[skelbimas] / … rengėjai. – [Vest Hamondas 
(Ind.)] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5527
„Svarbios prakalbos įvyks panedėlyj, lie-

poe [!] 12, ’20 J. Elias svet. […] Kalbės visiems ge-
rai žinomas medicinos studentas gerb. Al. M. Rač-
kus …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – [Čikaga (Il.)] : 
[s.n.], [1920] ([Čikaga (Il.)] : West Side press). – 
[1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5528
„Svarbios prakalbos įvyks panedelyj 16ta d. 

rugpiučio, 1920 Dievo Apveizdos parap. svet. […] 
Kalbės visiems gerai žinomas medicinos studentas 
gerb. Al. M. Račkus …“ : [skelbimas] / … rengė-
jai. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5529
„Svarbios prakalbos įvyks subatoj, liepos 31, 

1920 Lietuviu svet. […] Waukegan, Ill. […] Kal-
bės visiems gerai žinomas medicinos studentas 
gerb. Al. M. Račkus …“ : [skelbimas] / … ren-
gėjai. – [Vokiganas (Il.)] : [s.n.], [1920] ([Čikaga 
(Il.)] : West Side press). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5530
„Svarbios prakalbos kurias rengia vietinė 

S.L.A. 285 kuopa įvyks nedėlioj 13 d. kovo-March, 
1927 […] Kalbės dr. J.J. Kaškiaučius Sveikatos 
skyriuje …“ : [skelbimas] / komisija. – [Lindenas 
(Niuj.)] : [Susiv. lietuvių Amerikoje 285 kuopa], 
[1927]. – [1] p. : vinj. ; 19 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5531

Svarbios prakalbos sveikatos klausime vien 
tik moterims. „Rengia Lietuvių darbininkų susiv. 
4 kuopa. Įvyks nedėlioje 17 lapkričio-Nov. 1929 
metų L. darb. prog. klube […] Kalbės daktaras 
J. Kaškiaučius ir E.N. Jeskevičiūtė L. darb. susiv. 
Centro sekretorė …“ : [skelbimas] / … rengėjai. – 
[Elizabetas (N. Džer.)] : [Lietuvių darbininkų 
 susiv. 4 kuopa], [1929]. – [1] p. : vinj. ; 22 cm.

C126.
613.99(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5532

Svarbios prakalbos sveikatos klausimu. „Ren-
gia dukterų ir sūnų pašalpinė draugystė Great Neck 
L.I., N.Y. Įvyks nedėlioje 19 d. vasario-february, 
1933 […] Bus du kalbėtojai daktaras J.J. Kaškiau-
čius, kalbės sveikatos klausime ir draugas V. Tauras 
organizacijos klausime …“ : [skelbimas] / prakal-
bų rengimo komisija. – [Long Ailandas (Niuj.)] : 
[s.n.], [1933]. – [1] p. ; 22 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5533

Svarbios prakalbos sveikatos klausimu. „Ren-
gia L.D.S.A. 10 kp. ir ALDLD. 5 kp. Įvyks nedėlio-
je 3 d. balandžio-April, 1927 Rivoli svetainėj […] 
kalbės dr. J.J. Kaškiaučius  …“ : [skelbimas] / … 
komitetas. – [Niujorkas] : [Lietuvių darbininkių 
 susiv. Amerikoje 10 kuopa] : [Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros d-jos 5 kuopa], [1927]. – 
[1] p. : iliustr. ; 22 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
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5534
Svarbu krautuvininkams, pirkliams ir pramo-

nininkams. „Šiuo turiu garbės pranešti gerb. krau-
tuvininkams ir pramonininkams, kad priimu taisy-
ti ir regulioti svarstyklių ir svarščių …“ : [skelbi-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1925–1933] (Kaune : 
C. Kagano sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

685(474.5)(049.1)
 681.26(474.5)(049.1)
5535

Svarbu sportininkams svarbu. „Didžiausias 
Lie tuvoje pačiūžų pasirinkimas …“ : [reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1925–1932] (Kaune : C. Kaga-
no sp.). – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.

C101.
796.9(474.5)(085.8)

5536
Svarbu visiems. „Šiuomi turime garbės pra-

neš ti visiems, kad Suvainiškio vilnų verpykla pri-
ima pandelyj vilnas karšt ir verpt …“ : [skelbi-
mas] / … Zivas. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1929] (pane-
vėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C17.
677(474.5)(049.1)

5537
Svarbu žinoti. „1. Jei Tamstai reikia pirktis val-

gomų ir kitų panašių dalykų – kreipkis į vartotojų b-vę 
„Tarnaitė“ […] 2. Jei Tamsta nori išplauti baltinius, 
sukneles, apykakles ir panaš., sulopyti ar išvalyti dra-
bužius – Tamstai neapsimoka vargti – atnešk į Šv. Zi-
tos dr-jos skalbyklos kontorą …“ : [skelbimas] / pa-
nevėžio vart. b-vė „Tarnaitė“ ir Šv. Zitos  dr-jos skal-
bykla. – [panevėžys] : [vartotojų b-vė „Tarnaitė“] : 
[Šv. Zitos d-jos skalbykla], [apie 1931] (panevėžy : 
N. feigenzono sp.). – [1] p. : vinj. ; 24 cm.

C101.
648(474.5)(049.1)

 658.8(474.5)(049.1)
5538

Svarbu žinoti. „Š. m. … mėn. … d. nuo … 
val. … šaukiamas socialdemokratams prijaučian-
čių darbininkų, naujakurių ir mažažemių susirin-
kimas …“ / komitetas. – [Kaunas] : [s.n.], [1926] 
(Kaunas : Br. Gurvičių sp.). – [1] p. ; 23 x 31 cm.

prieš antr.: perskaitęs pasakyk kitam.
C279.

329.14(474.5)(06)
5539

„Svarbus ciceriečiams yra rengiamas nepa-
prastos prakalbos ket., lapkr.-Nov. 25, Šv. Antano 
par. svet. […] Cicero, Ill. …“ : [skelbimas] / … 
rengimo komisija. – [Siseras (Il.)] : [s.n.], [1920]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5540
Svarbus debatai. Ar visuomybė geresnė už 

krikščionybę, ar ji priimtina? „Nepriimtina sako 
V. Andrulis „Vilnies“ redaktorius. priimtina sako 
Visuomis, rašytojas ir naujos, tyros tikybos įku-
rėjas […] Debatai įvyks seredoj, 22 vasario (fe-
bruary), 1928 Chicagos Lietuvių auditorijoj …“ : 
[skelbimas] / … rengėjai. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1928]. – [1] p. : portr. ; 23 cm.

C3.
374.7(73)(=172)(049.1)

5541
„Sveika panele, Šiluvos Marija …“ : [gies-

mės žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1924–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Dėkui už auką Šilu-
vos koplyčios pagražinimui.

C993.
272-535.35(474.5)

5542
„Sveikas Kryžiau, vienatinė mano viltis! (500 

dienų atlaidų) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1927]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: pater in manus 
tuas commendo spiritum meum.

C17.
272-534.3

5543
Sveikatos klausimais pamokinamai prakal-

bos. „Rengia A. liet. darb. literatūros draugijos 12 
aps. Kalbės dr. J.J. Kaškiaučius […] Nedėlioj, 8 
kovo-March Darbininkų svetainėje …“ : [skelbi-
mas] / rengėjai. – [Vilks Baris (pen.)] : [Amerikos 
lietuvių darbininkų literatūros d-jos 12 apskritis], 
[1931]. – [1] p. : vinj. ; 21 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
5544

„Sveikatos klausimu prakalbos nedėlioje 22 d. 
kovo-March, 1931 Gervės svetainėj […] Šias pra-
kalbas renkia [i.e. rengia] Liet. darbininkių susivie-
nijimo A. 93-čia kuopa […] Apie sveikatą kalbės dr. 
J.J. Kaškiaučius iš Newark, N.J. […] draugė S. Sas-
nauskienė, „Darbininkių balso“ redaktorė …“ : [skel-
bimas] / rengėjos. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvių 
darbininkių susiv. Amerikoje 93 kuopa], [1931]. – 
[1] p. ; 23 cm.

C126.
61(73)(=172)(049.1)

 374.7(73)(=172)(049.1)
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5545
„Sveiki sulaukę Naujųjų metų!“ : [sveikini-

mas]. – [S.l.] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 4 x 9 cm.
C3.

793.2(474.5)(089.7)
5546

„Sveiki sulaukę šv. Velykų!“ : [sveikinimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1937]. – [1] p. ; 4 x 9 cm.

C3.
27-565.6(089.7)

5547
Sveiki sulaukę šventų Velykų! Linkiu Jums, 

mylimieji, linksmo aleliuja : [sveikinimas para-
pijiečiams] / … kun. A. Skripkus Šv. Kryžiaus 
parap. klebonas. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 1935. – 
[4] p. : spalv. iliustr. ; 13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: „Jis prisikėlė, nėra Jo 
čionai; štai vieta, kame Jį buvo padėję“ Mork. 16, 6.

C17.
27-565.6(73)(=172)(089.7)

5548
Sveikiname atsilankiusius rytų mugėj Ka-

raliaučiuje rugpiūčio 20–23. 21 (Dvidešimt pir-
mos) vokiečių rytų mugės programa. „Šių metų 
vokiečių rytų mugei Karaliaučiuje, pridera įpatin-
gos reikšmės, nes ji turės daugiau parodyti …“. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1929–1934] (Kaune : M. Kuk-
tos sp.). – [4] p. : iliustr. ; 34 cm.

C101.
394.6(474.5)

5549
„Sveikiname dainos brolius Naujų Metų ir lin-

kime gero dainos derliaus“ : [sveikinimas] / Šaulių 
sąjungos choras. – Kaunas : [Lietuvos šaulių s-gos 
choras], [1938]. – [1] p. ; 10 x 13 cm.

C1.
793.2(474.5)(089.7)

5550
Sveikiname Naujų metų proga ir siunčiame 

širdingiausius linkėjimus : [sveikinimas] / lietu-
viškosios enciklopedijos leidėjas koop. b-vė Spau-
dos fondas. – Kaunas : [b-vė „Spaudos fondas“], 
1939, saus. 1. – [2] p. : iliustr. ; 12 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Žiema Lietuvoje.

C2.
793.2(474.5)(089.7)

5551
„Svento Kazimiero bendruomenes jaunimo 

sekcija, rengia dideli vakara-spektakli siu metu lap-
kricio mėn. 8 diena salione Ezrah …“ : [vaidinama 

J. Židanavičiaus 3-jų v. komedija „Cingu lingu“] / 
rengejai. – [Argentina] : [Šv. Kazimiero bendruo-
menės Jaunimo sekc.], [1930]. – [1] p. ; 18 cm.

Dalis teksto ispanų k..
C2.

792.077(82)(=172)
5552

„Svirplys užkrosny“ : 4 veiksmų suscenintas 
K. Dikenso apsakymas, vertė pr. Kvietkauskas : 
1923 m. balandžio mėn. 8 d. spektaklio progra-
ma. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1] p. : vinj. ; 27 cm.

C160.
792.2(474.5)

5553
Szirdingus laiminimus Naujiems metams! : 

1928 : [sveikinimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1927] 
([Klaipėda] : [„Ryto“ sp.]). – [1] p. : orn. rėmelis ; 
8 x 14 cm.

prieš antr.: Tu esi mano Apgintojis; apsaugok 
manę nů tužbos, kad asz iszgelbėtas tikrai links-
mai galėcziau garbinti. ps. 32, 7. – Got. šriftas.

C106.
793.2(474.5)(089.7)

5554
„Š. m. birželio mėn. 28 d. 2 val. po pietų Lie-

tuvos kultūros sąjungos Centro valdyba kviečia I 
Lietuvos kultūros kongresą …“ : [kvietimas-die-
notvarkė]. – Kaunas : [Lietuvos kultūros s-ga], 
1925, geg. 20. – [1] p. ; 22 cm.

prieš tekstą: Lietuvos kultūros sąjunga. Cent-
ro valdyba.

C279.
008(474.5)(06)

5555
„Š. m. birželio mėn. 25 ir 26 d. d. Kaune […] 

„Varpo“ b-vės salėje įvyksta Lietuvos šoferių ir 
auto tarnautojų nepaprastas suvažiavimas pami-
nėti s-gos veikimo metinėms sukaktuvėms …“ / 
„Lietuvos šoferių ir auto tarnautojų“ s-gos Centr. 
valdyba. – Kaunas : [Lietuvos šoferių ir auto tar-
nautojų s-ga], 1932, birž. 20 (Kaune : V. Atkočiū-
no sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
656.1(474.5)(06)

5556
„Š. m. birželio mėn. 26 d. dr. G. Gurevičius 

laikys paskaitą tema: „Sionininkų partijos 16 kon-
greso slenkstyje“ …“ : [skelbimas]. – [panevė-
žys] : [s.n.], [1929] (panevėžyje : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. ; 47 cm.

prieš tekstą: Ugniagesių salė. – Gretut. teks-
tas liet., jidiš.

C101.
323.13(474.5)(=411.16)

 374.7(474.5)(=411.16)
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5557
„Š. m. gegužės 29 d. sukanka 50 metų, kaip 

yra miręs žemaičių vyskupas Motiejus Valan-
čius …“ : [kvietimas į pasitarimą dėl mirties meti-
nių paminėjimo] / Žemaičių vyskupas. – Kaunas : 
[s.n.], 1925, bal. 7. – [1] p. ; 11 x 15 cm.

C2.
27-722.52(474.5)(092)

5558
„Š. m. gegužės m. 10 d. 18 val. Biržų gim-

nazijos salėje tėvų teismas …“ : [skelbimas] / 
Lietuvių mokytojų sąjungos Biržų apskrities ko-
mitetas. – [Biržai] : [Lietuvių mokytojų s-gos Bir-
žų a. k-tas], [1936] ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 
64 cm.

C279.
373.5(474.5)(049.1)

5559
„Š. m. gegužės mėn. 24 d. Miesto teatre sta-

toma premjera „faust“ 5 veiks. 6 pav. opera, Ch. 
Gounod, režisierius St. Dautartas …“ : [skelbi-
mas] / administracija. – [Klaipėda] : [Klaipėdos 
opera], [1935] (Klaipėda : spaudė „Lituania“). – 
[1] p. ; 47 x 63 cm. – (Klaipėdos opera).

Gretut. tekstas liet., vok..
C2.

792.54(474.5)(049.1)
 782.1(44)
5560

„Š. m. gegužės mėn. 30 d. Miesto teatre sta-
toma antrą kartą (V-to abonementinio koncerto sa-
lėje) nauju dalyvių sąstatu „faust“ 5 veiks. 6 pav. 
opera, Ch. Gounod, režisierius St. Dautartas …“ : 
[skelbimas] / administracija. – [Klaipėda] : [Klai-
pėdos opera], [1935] (Klaipėda : spaudė „Litua-
nia“). – [1] p. ; 48 x 64 cm. – (Klaipėdos opera).

Gretut. tekstas liet., vok..
C2.

792.54(474.5)(049.1)
 782.1(44)
5561

Š. m. gegužės 15 d. Kaune Kariuomenės ir 
visuomenės dienos programa / Kariuomenės ir 
visuomenės dienai ruošti vyr. komitetas. – [Kau-
nas] : [Kariuomenės ir visuomenės dienai ruošti 
Vyriausiasis k-tas], [1938]. – [1] p. ; 30 cm.

C279.
355.16(474.5)

5562
„Š. m. gegužės 6 dieną (sekmadieny) 8 val. 

vakaro „Socialdemokrato“ red bute […] įvyko 
Kauno socialdemokratų kuopos visuotinas susi-
rinkimas …“ : [ataskaita] / sekretorius. – Kaunas : 
[Lietuvos socialdemokratų partijos Kauno kuopa], 
1922. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.14(474.5)(047.1)
5563

„Š. m. liepos 17 d. 18 val. 15 m., po ilgos ir 
sunkios ligos mirė, vos sulaukęs 27 metų amžiaus, 
mūsų mylimas sūnus, vyras, brolis, švogeris ir 
dėdė Leonas Štromas …“ : [pranešimas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1931] (Kaune : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. ; 26 x 40 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)
5564

„Š. m. … mėn. … d. Merkinės vidurinėje mo-
kykloje bus paskaitos …“ : [skelbimas] / skyriaus 
valdyba. – [Merkinė] : [Valančiaus liaudies univ. 
Merkinės sk.], [1927–1929] (Alytus : M. Bokšic-
kio ir Reitborto sp.). – [1] p. ; 62 cm.

prieš tekstą: Valančiaus liaudies universitetas 
Merkinės skyrius.

C4.
374.7(474.5)(049.1)

5565
„Š. m. … mėn. … d. … 31 Rubežaičių šau-

lių būrys rengia viešą gegužinę. programoje: …“ : 
[skelbimo forma] / būrio vadovybė. – [Rubežai-
čiai, Telšių a.] : [Lietuvos šaulių s-gos 31-asis Ru-
bežaičių būrys], [1936] (Telšiuose : V. Gramalo 
sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C480.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
5566

„Š. m. … mėn. … d. … 31 Rubežaičių šau-
lių būrys rengia viešą vakarą. programoje: …“ : 
[skelbimo forma] / būrio vadovybė. – [Rubežai-
čiai, Telšių a.] : [Lietuvos šaulių s-gos 31-asis 
Rubežaičių būrys], [1936] (Telšiai : V. Gramalo 
sp.). – [1] p. ; 64 cm.

C480.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
5567

„Š. m. … mėn. … d. … val. … šaukiamas 
Lietuvos ūkininkų vienybės … komiteto narių ir 
prijaučiančių ūkininkų susirinkimas …“ : [skelbi-
mas] / L.ū.V. … komiteto valdyba. – [Kaunas] : 
[Lietuvos ūkininkų vienybė], [1927–1932] (Kau-
ne : V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Šūkiai: ūkininkų vienybė – tautos galybė! 
Ginkime patys savo reikalus.

C101.
63:061.23(474.5)(049.1)
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5568
„Š. m. rugp. 26 d. (trečiadienį) 4 v. 45 m. 

L.f.L.S. stadionas I Tarpvalstybinės rungtynės Ru-
munija-Lietuva …“ : [skelbimas] / Lietuvos futbolo 
lyga. – [Kaunas] : [Lietuvos futbolo lyga], [1931] 
(Kaunas : S. Joselevičiaus sp.). – [1] p. ; 24 cm.

L.f.L.S.: Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga.
C101.

796.332(474.5:498)(049.1)
5569

Š. m. rugpiūčio mėn. 25 dieną prasidės pa-
mokos Kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos 
įsteigtuose Kaune 4 mėnesių kooperacijos kursuo-
se : [skelbimas] / Kredito įstaigų ir kooperatyvų 
inspekcija. – [Kaunas] : [Kredito įstaigų ir koope-
ratyvų inspekcija], [1930–1932] (Kaune : f. Soko-
lovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
374.7(474.5)(049.1)

5570
„Š. m. rugpiūčio mėn. 13 d. Vabalninke, Li-

ko salėje rodoma grandiozinio pastatymo drama-
tiška su intriguojančiu turiniu filma „Liepsnojanti 
Čikaga“ …“ : [kino filmo reklama] / kinas „pasau-
lis“. – [S.l.] : [s.n.], [1939] ([Biržai] : Biržų sp.). – 
[1] p. ; 63 cm.

C279.
791.43-2

5571
„Š. m. sausio mėn. 16 d. Šančiuose kino 

„Lira“ rūmuose įvyks paskaita apie „dabarti-
nę sionizmo padėtį“. Kalbės p. p. N. Grinblatas, 
A. Grinbergas ir I. Zimbergas …“ : [skelbimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : S. Joselevičiaus 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

323.13(474.5)(=411.16)(049.1)
5572

„Š. m. spaliu m. 19 d. šeštadieny,  8.30 v. v. 
D.U.L.R. Urug. skyrius transliuoja per radio stoti 
Jackson C x 8, Urugvajaus lietuviu radio valan-
da, su labai turtinga programa …“ : [skelbimas] / 
DULR Urug. skyr. valdyba. – [Urugvajus] : 
[ D-jos užsienio lietuviams remti Urugvajaus sk.], 
[1935]. – [1] p. : iliustr. ; 24 cm.

prieš tekstą: Nepamirškite nusistatyti radio 
lietuviu valandai.

C2.
7.096(899)(=172)

5573
„Š. m. vasario 6 d. 20 val. panevėžio smul-

kiųjų pirklių sąjungos narių visuotinas susirinki-
mas sekančios dienotvarkės …“ : [skelbimas] / 
valdyba. – [panevėžys] : [panevėžio smulkiųjų 

pirklių s-ga], [1919–1935] (panevėžy : N. feigen-
zono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

658.8:061.2(474.5)(06)
5574

Šalin darbinikų ir tarnautojų inašai i ligonių 
kasas. Tegivuoja darbinikų ir tarnautojų sarašas : 
[šūkiai] / LKp Kauno RK. – [Kaunas] : [Lietuvos 
komunistų partijos Kauno r. k-tas], [1934]. – [1] p..

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių 
proletarai, vienikitės.

C1; C2; C17.
614.2(474.5)

5575
Šalin darbininkų apgavikai! „Del socialde-

mokratų ir kitų socialistų neteisėto veikimo per 
rinkimus Šiaulių miesto tarybos pirmijeji rinkimai 
buvo panaikinti. Sausio m. 24 ir 25 d. bus nauji 
rinkimai …“ : [rinkiminė agitacija] / L.D.f. Šiau-
lių skyriaus. – [Šiauliai] : [Lietuvos darbo  f-jos 
Šiaulių sk.], [1925] (Kaunas : Mankies sp.). – 
[1] p. ; 35 cm.

prieš antr.: 1 ir 7 Nr. Nr. 1 ir 7 Nr. Nr..
C2.

352(474.5)
 324(474.5)
5576

Šalin fašistų valdžios agentai iš ligonių kasų. 
Tegivuoja darbinikų ir tarnautojų sarašas : [šū-
kiai] / LKp Kauno RK. – [Kaunas] : [Lietuvos ko-
munistų partijos Kauno r. k-tas], [1934]. – [1] p. ; 
4 x 11 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės.

C1; C2; C17.
614.2(474.5)

5577
Šalin fašizmą : [atsišaukimas] / Amerikos lie-

tuvių organizacijų priešfašistinis susivienijimas. – 
Bruklinas (Niuj.) : Amerikos lietuvių organizacijų 
priešfašistinis susiv., 1928.

Aprašyta pagal kn.: „Vilnis“ ir Lietuvos is to ri-
jos posūkiai. „Tėviškės“ draugijos kalendorius 89 / 
L. petkevičienė. Vilnius, 1988, p. 10.

323.38(73)(=172)
5578

Šalin ligonių kasų fašizacija. Tegivuoja dar-
binikų ir tarnautojų sarašas : [šūkiai] / LKp Kau-
no RK. – [Kaunas] : [Lietuvos komunistų partijos 
Kauno r. k-tas], [1934]. – [1] p. ; 4 x 11 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių 
proletarai, vienikitės.

C1; C2; C17.
614.2(474.5)
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5579
„Šaltinį“ skaitydami jaučiasi jaunais net se-

niai : [periodinio leidinio reklama]. – [Marijam-
polė] : [„Šaltinio“ red.], [1929] (Marijampolėje : 
Marijonų sp.). – [2] p. : iliustr. ; 23 cm.

C101.
659.1:050(474.5)(085.8)

5580
„Šaltinio“ kalendorius 1940 metams : [kalen-

dorius]. – [Marijampolė] : [„Šaltinio“ red.], [1939] 
(Marijampolėje : Marijonų sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C17.
050(474.5)(059)

5581
„Šaltinio“ kvieslys. „Šaltinio“ skaitytojai sta-

to paminklą švento prisiminimo arkivysk. Jurgiui 
Matulevičiui : [periodinio leidinio reklama]. – 
[Marijampolė] : [„Šaltinio“ red.], [1934] (Mari-
jampolėje : Marijonų sp.). – [4] p. : iliustr. ; 32 cm.

prieš antr.: Šaltinis savaitraštis.
C2.

070.33(474.5)(085.8)
5582

[Šaudymo atstumų apskaičiavimo lentelė]. – 
[S.l.] : [s.n.], [apie 1925–1939]. – [1] p. ; 19 x 
48 cm.

C2.
623.5

5583
Šaukimas karinės prievolės atlikti. „pasirėmęs 

Karinės prievolės įstatymo 70–74 str. (Vyr. žinių 
Nr. 538) šaukiu 1918 metais gimusius vyrus karinės 
prievolės atlikti …“. – Biržai : [s.n.], 1939, [rugpj.] 
6 ([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 38 cm.

C279.
355.211.1(474.5)(094.76)

5584
Šauliams! Visuomenei! „Š. m. sausio mėn. 

15 d. 19 val. (7 v. v.) Šaulių teatre Klaipėdos at-
sivadavimo minėjimas …“ : [skelbimas] / 2-jo š. 
būrio valdyba. – [panevėžys] : [Lietuvos šaulių 
 s-gos 2-asis šaulių būrys], [1931–1940] (panevė-
žy : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
356.161:061(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
5585

Šaulių būrių valdyboms ir vadams. Aplinkraš-
tis. Broliai ir sesės šauliai! Ruoškimės švęsti vasa-
rio 16 d. / Lietuvos šaulių sąjunga. Tautinio auklėji-
mo ir propagandos skyrius …. – Kaunas : [Lietuvos 
šaulių s-gos Tautinio auklėjimo ir propagandos sk.], 
1931, vas. 4. – [1] p. ; 32 cm.

C279.
356.161:061(474.5)(05)

 323.215(474.5)

5586
Šaulių būrių valdyboms ir vadams. Aplinkraš-

tis. „Šaulių sąjungos Centro valdybos prezidiumo š. 
m. lapkričio mėn. 5 dienos nutarimu, šaulių spaudos 
talka visoj Lietuvoj skelbiama nuo š. m. gruodžio 1 
dienos iki 1931 m. sausio 15 dienos …“. – [Kau-
nas] : [Lietuvos šaulių s-gos Tautinio auklėjimo ir 
propagandos sk.], 1930, lapkr. 15. – [1] p. ; 31 cm.

prieš antr.: L.Š.S. Tautinio auklėjimo ir pro-
pagandos skyrius.

C103; C279.
356.161:061(474.5)(05)

 002.2(474.5)
5587

Šaulių būrių valdyboms ir vadams. Aplink-
raštis. „Šaulių savišalpos kasa stato sau uždaviniu 
šelpti šaulius savišalpos kasos narius įvairiais ne-
laimingų atsitikimų atvejais …“. – Kaunas : [Lie-
tuvos šaulių s-gos Savišalpos kasa], 1928, geg. 26 
(Kaunas : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: L.Š.S. Savišalpos kasa.
C103.

356.161:061(474.5)(05)
 331.34(474.5)
5588

Šaulių būrių valdyboms ir vadams. Rinktinių 
valdybų ir vadų žiniai. Aplinkraštis. „Šaulių spau-
dos talkos reikšmė yra didelė ir kaip šauliams, taip 
ir visiems lietuviams yra aiški …“ / L.Š.S. Tautin. 
aukl. ir propag. skyrius. – Kaunas : [Lietuvos šau-
lių s-gos Tautinio auklėjimo ir propagandos sk.], 
1931. – [2] p. ; 32 cm.

C103; C279.
356.161:061(474.5)(05)

 002.2(474.5)
5589

Šaulių būrių valdyboms ir vadams. „Siunčiu 
Šaulių sąjungos išleistos Vilniaus užgrobimo de-
šimtmečio sukaktuvėms paminėti knygutės „Vil-
nius vergovėj“ 10 egz. …“. – Kaunas : [Lietuvos 
šaulių s-gos Tautinio auklėjimo ir propagandos sk.], 
1930, rugs. 29. – [1] p. ; 16 x 22 cm. – (Šaulių są-
junga. Tautinio auklėjimo ir propagandos skyrius ; 
Nr. 5227).

C3.
356.161:061(474.5)

 655.5(474.5)
5590

Šaulių dešimtmečio šventės Kaune, 1929 m. 
birželio m. 22–24 d. d. programa. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos šaulių s-ga], [1929]. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

356.161:061(474.5)
 394.4(474.5)
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5591
„Šaulių rinktinės kviečiamas vaidina antra-

dienį, liepos 17 d. 1928 m. „Vilkolakio varnalė-
šos“ linksmos 3 v. piršlybos …“ : [skelbimas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1928] (Kaune : „Raidės“ sp.). – 
[1] p. ; 70 cm.

prieš tekstą: Vytis meno teatras. Ukmergė … 
salė.

C2.
 792.077(474.5)(049.1)
5592

Šaulių rinktinių ir būrių vadovybėms aplin-
kraštis. „Šiais metais prasideda šeštoji tradicinė 
šaulių spaudos talka …“. – Kaunas : [Lietuvos 
šaulių s-gos Tautinio auklėjimo ir propagandos 
sk.], 1933 (Kaune : V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 
34 cm. – (Lietuvos šaulių sąjunga. Tautinio auklė-
jimo ir propagandos skyr.).

C103.
356.161:061(474.5)(05)

 002.2(474.5)
5593

Šaulių rinktinių ir būrių vadovybėms aplin-
kraštis. „Varstydami Lietuvos istorijos lapus ra-
sime daug gražių momentų …“ : [dėl Vasario 
16-osios minėjimo]. – Kaunas : [Lietuvos šaulių 
 s-gos Tautinio auklėjimo ir propagandos sk.], 
1933, vas. 7. – [2] p. ; 31 cm.

prieš antr.: Lietuvos šaulių sąjungos Tautinio 
aukl. ir prop. sk. ….

C103; C279.
356.161:061(474.5)(05)

 323.215(474.5)
5594

Šaulių sąjungos dviračių, lengvosios atleti-
kos ir plaukymo varžybų programa. – [S.l.] : [Lie-
tuvos šaulių s-ga], [1919–1939]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

356.161:061(474.5)
 796.06(474.5)
5595

„Šaulių sąjungos eksperimentinio dramos teat ro 
salė (Ožeškienės 27) nuomojama įvairiems susirin-
kimams, koncertams, iškilmėms, spektakliams …“ : 
[skelbimas] / Š.S.E. dr. t. direkcija. – [Kaunas] : [Lie-
tuvos šaulių s-gos eksperimentinis dramos teatras], 
[1933]. – [1] p. ; 22 cm.

prieš tekstą: Nenumeskite, atidėkite reikalui 
atsitikus.

C2.
356.161:061(474.5)(049.1)

5596
Šaulių sąjungos vadui pulkininkui pr. Saladžiui 

sveikinimas : [sveikinimas] / pulkininkas Liorma-

nas XI Raseinių šaulių rinktinės vadas. – Raseiniai : 
[s.n.], 1939, vas. 19. – [2] p. ; 32 cm.

C2.
356.161:061(474.5)(092)(089.7)

5597
Šaulių sąjungos žirginio sporto programa. – 

[S.l.] : [Lietuvos šaulių s-ga], [1919–1939]. – 
[2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

356.161:061(474.5)
 798(474.5)
5598

„Šaulių teatre sausio 29 d. statoma 3 veiks-
mų operetė „Uždarbis“ …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1932] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – 
[2] p. ; 23 cm.

prieš tekstą: Žydų liaudies teatras. – Gretut. 
tekstas liet., jidiš.

C101.
792.5(474.5)(=411.16)(049.1)

 782.8
5599

„Šaulių teatro nariai 1930 Vytauto Didžiojo 
metų gruodžio mėn. 27 d. Lietuvos šaulių sąjun-
gos salėje ruošia balių „Kalėdinį suūžimą“ …“ : 
[kvietimas] / rengėjai. – [S.l.] : [s.n.], [1930]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Gerb. ….

C2.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
5600

Šauliui … pakvietimas. „Šių metų kovo mėn. 
4 dieną 16 val. (šeštadienį) Šaulių teatre šaukiamas 
2-ro panevėžio šaulių būrio narių susirinkimas šia 
dienotvarke …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / būrio 
valdyba. – [panevėžys] : [Lietuvos šaulių s-gos 
XII panevėžio rinktinės 2 būrys], [1933]. – [1] p. ; 
9 x 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

356.161:061(474.5)(06)
5601

Šaunusis kareivis Šveikas : Jaraslav’o Hašek’o 
16 pav. farsas komedija, pastatymas ir režisūra J. Zu-
bėno, dekoracijos Vrubliausko, scenarijus E. Dome-
reckis : programa / Š.S.M.M. studijos administraci-
ja. – [Šiauliai] : [Šiaulių scenos meno mėgėjų studi-
ja], [1936–1940] (Šiauliai : sp. „Spauda“). – [3] p..

prieš antr.: Šiaulių scenos meno mėgėjų stu-
dija.

C104.
792.2(474.5)
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5602
t. Šeino mechaninė ąvalinės fabrika : [rekla-

ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1929] (Kaunas : S. Levi 
sp.). – [1] p. : iliustr. ; 32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C17.

685.3(474.5)(085.8)
5603

„Šeštadienį kovo mėn. 22 d. Žydų gimnazijos 
salėje […] įvyks metinis draugijos „Oze“ susirin-
kimas …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : [Lietuvos 
žydų sveikatos apsaugos d-ja „Oze“], [1930] (pa-
nevėžy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

614.1:061(474.5)(=411.16)
5604

„Šeštadienį, lapkričio m. 28 ir sekmadienį, lap-
kričio m. 29 d. 2 ir 3½ val. dienos kultūriniai seansai. 
Išimtinai įdomi ton filma „Ekspedicija į pietų Aši-
galį“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931] (Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. ; 18 x 16 cm.

prieš tekstą: Naujiena! 2 ton-filmos! Žiūrėki-
te patys ir parodykite savo vaikams. Kino „Kapi-
tol“. – Gretut. tekstas liet., rus..

C101.
791.43-1(73)

5605
„Šeštadienį, lapkričio mėn. 15 dieną „Miran-

dolina“ Karolio Goldoni 3 veiksmų komedija …“ : 
[programa]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1924] (Klaipė-
doje : spaudė „Rytas“ A.B.). – [1] p. ; 22 cm. 

prieš tekstą: Valstybinis dramos teatras Klai-
pėdoje.

C2.
792.2(474.5)

5606
„Šeštadienį š. m. balandžio m. 13 d. 16 val. 

p. p. įvyks pirmos draugiškos futbolo rungtynės 
tarp JSO-Makabi …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1935]. – [1] p..

prieš tekstą: Makabi stadionas. – JSO: Jauna-
lietuvių sporto organizacija.

C276.
796.332(474.5)(049.1)

5607
„Šeštadienį, š. m. kovo mėnesio 19 dieną 

Sveikatos namuose […] įvyks d-ro E. Segalio 
paskaita apie „Reumatizmą ir kovą su juo“ …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos žydų sveika-
tos apsaugos d-ja „Oze“], [1932] (Kaunas : Kuz-
nickio ir Beilio sp.). – [1] p. ; 32 x 47 cm.

prieš tekstą: Lietuvos žydų sveikatos apsaugos 
draugija „Oze“. – Gretut. tekstas liet., jidiš.

C101.
616-002.77(474.5)(=411.16)(049.1)

5608
„Šeštadienį, š. m. kovo mėnesio 12 dieną Svei-

katos namuose […] įvyks d-ro L. Gutmano pas-
kaita apie „Kaip apsisaugoti nuo nervų ligų“ …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos žydų sveikatos 
apsaugos d-ja „Oze“], [1932] (Kaunas : Kuznickio 
ir Beilio sp.). – [1] p. ; 32 x 47 cm.

prieš tekstą: Lietuvos žydų sveikatos apsau-
gos draugija „Oze“. – Gretut. tekstas liet., jidiš.

C101.
616.83(474.5)(=411.16)(049.1)

5609
„Šeštadienį, š. m. sausio mėnesio 9 dieną 

Sveikatos namuose […] įvyks d-ro I. Dubravi-
čiaus paskaita apie neštumo higieną …“ : [skel-
bimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos žydų sveikatos 
apsaugos draugija „Oze“], [1932] (Kaunas : Kuz-
nickio ir Beilio sp.). – [1] p. ; 32 x 47 cm.

prieš tekstą: Lietuvos žydų sveikatos apsau-
gos draugija „Oze“. – Gretut. tekstas liet., jidiš.

C101.
618.2-083(474.5)(=411.16)(049.1)

5610
„Šeštadienį, š. m. sausio mėnesio 23 dieną 

Svei katos namuose […] įvyks d-ro A. Bermano 
paskaita apie dvasios gyvenimo higieną …“ : [skel-
bimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos žydų sveikatos ap-
saugos d-ja „Oze“], [1932] (Kaunas : Kuznickio ir 
Beilio sp.). – [1] p. ; 32 x 48 cm.

prieš tekstą: Lietuvos žydų sveikatos apsau-
gos draugija „Oze“. – Gretut. tekstas liet., jidiš.

C101.
613.86(474.5)(=411.16)(049.1)

5611
„Šeštadienį, š. m. vasario mėnesio 20 dieną 

Sveikatos namuose […] įvyks d-ro Š. Matuse-
vičiaus paskaita apie mokslo pagrindus gydymo 
badu …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : [Lietuvos 
žydų sveikatos apsaugos d-ja „Oze“], [1932] (Kau-
nas : Kuznickio ir Beilio sp.). – [1] p. ; 32 x 47 cm.

prieš tekstą: Lietuvos žydų sveikatos apsau-
gos draugija „Oze“. – Gretut. tekstas liet., jidiš.

C101.
615.874.24(474.5)(=411.16)(049.1)

5612
„Šeštadienį, vasario mėn. 11 d. žinomo ober-

kantorio Izraėlio Alterio koncerto programa …“ / 
rengėjas: Liet. teatrų ir koncertų d-ja „Rampa“. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1928–1933] 
([Kaunas] : f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – 
[2] p. : iliustr. ; 26 cm. – (Valstybės teatras).

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C2.

784
 78:061.7(474.5)
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5613
„Šeštadieny 11 vasario 1922 m. Telšiuose ren-

giamas viešas vakaras Telšių komendanturos „Džiu-
go“ salėje bus lošimas ir koncertas …“ : [skelbimas] / 
Telšių komendantura. – [Telšiai] : [s.n.], [1922] (Tel-
šiai : sp. A. Slonimskio). – [1] p. ; 47 cm.

C17.
78:061.7(474.5)(049.1)

5614
6 nr. Balsuokite už kandidatų sąrašą nr. 6. 

„Miesto ūkio ir miesto gyventojų gerovė daugiau-
sia pareina nuo miesto tinkamo šeimininko …“ : 
[rinkimų į Kauno miesto tarybą agitacija] / rinkikų 
grupė. – [Kaunas] : [s.n.], [1929–1934] (Kaunas : 
akc. b-vės „Varpas“ sp.). – [2] p. ; 31 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
5615

VI Utenos apygardoj (Utenos, Rokiškio, Eže-
rėnų, Ukmergės ap.) ūkininkai balsuoja tik už Lie-
tuvos ūkininkų sąjungos sąrašą Nr. 4 nes jis tikriau-
sias ūkininkų reikalų gynėjas : [rinkimų į III Lietu-
vos Seimą agitacija] / Lietuvos ūkininkų sąjungos 
Centro valdyba. – [S.l.] : [Lietuvos ūkininkų s-ga], 
[1926] (Kaunas : Mankienės sp.). – [1] p. ; 45 cm.

C103.
324(474.5)

 342.52(474.5)
5616

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 1 : 
Santaros : [kandidatų į Lietuvos Steigiamąjį Seimą 
sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 16 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5617

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 2 : 
Lietuvos socialdemokratų partijos : [kandidatų į III 
Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C2; C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5618

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 3 : 
bepartyvių valstiečių ir Mokytojų sąjungos Rokiš-
kio apskr. : [kandidatų į III Lietuvos Seimą sąra-
šas]. – [S.l.] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 16 cm.

C2; C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5619

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 4 : 
Žydų liaudies susivienijimas : [kandidatų į III Lietu-

vos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 
16 cm.

C2; C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5620

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 5 : 
Lietuvos valstiečių sąjungos : [kandidatų į Lietuvos 
Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1920]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C2; C101; C279.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5621

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 6 : 
Lietuvių krikščionių demokratų partijos, darbinin-
kų, ūkininkų, „pavasarininkų“ ir moterų sąjungų 
sąrašas : [kandidatų į III Lietuvos Seimą sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 16 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5622

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 7 : 
Utėnos apygardos bepartinių : [kandidatų į III Lietu-
vos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1926]. – [1] p. ; 
16 cm.

C2; C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5623

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 8 : 
Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos : 
[kandidatų į III Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1926]. – [1] p. ; 16 cm.

C2; C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5624

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas № 9 : 
Lista Centralnego polskiego komitetu : [kandidatų į 
III Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C2; C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5625

VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas 
№ 10 : Tautos pažangos partija : [kandidatų į III 
Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C2; C101.

324(474.5)
 342.845(474.5)
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5626
VI rinkimų apygardos kandidatų sąrašas 

№ 11 : Nepartinių demokratų grupės : [kandidatų 
į Lietuvos Steigiamąjį Seimą sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1920]. – [1] p. ; 16 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5627

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 2 : 
nuo Lietuvos valstiečių sąjungos : [kandidatų į I 
Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – 
[1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5628

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 3 : 
nuo Lietuvos socialistų liaudininkų-demokratų : 
[kandidatų į I Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1922]. – [1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5629

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 5 : 
nuo Darbo žmonių ir žemės grupės : [kandidatų į I 
Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – 
[1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5630

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 6 : 
nuo Žemdirbių pažangos bloko : [kandidatų į I 
Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – 
[1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5631

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 7 : 
nuo rusų baltgudžių bloko : [kandidatų į I Lietuvos 
Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 
17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5632

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 8 : 
nuo Lenkų centralinio rinkimų komiteto „polski 
centralny komitet wyborczy“ : [kandidatų į I Lie-

tuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – 
[1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5633

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 9 : 
nuo Ragelėnų bepartivių kuopos : [kandidatų į I Lie-
tuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 
17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5634

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 11 : 
nuo ūkininkų sąjungos : [kandidatų į I Lietuvos 
Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 
17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5635

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 12 : 
nuo „Už tautos autonomiją“ sioninkų organizacija : 
[kandidatų į I Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1922]. – [1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5636

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 13 : 
nuo žydų liaudies : [kandidatų į I Lietuvos Seimą 
sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5637

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 14 : 
nuo Valstiečių mažažemių ir bežemių grupės : [kan-
didatų į I Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1922]. – [1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5638

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 15 : 
nuo L. krikščionių demokratų partijos, L. katalikių 
moterų, „Blaivybės“ ir pavasario draugijų bei ma-
žažemių : [kandidatų į I Lietuvos Seimą sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 17 cm.

L.: Lietuva.
C101.

324(474.5)
 342.845(474.5)
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5639
VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas № 16 : 

nuo bepartyvės Lietuvos atgimimo draugijos : [kan-
didatų į I Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1922]. – [1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5640

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 1 : 
nuo ūkininkų sąjungos : [kandidatų į II Lietuvos 
Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 
12 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5641

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 3 : 
nuo darbininkų, bežemių, mažažemių ir naujaku-
rių „Darbo federacijos“ : [kandidatų į II Lietuvos 
Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 
12 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5642

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 4 : 
nuo Lietuvos socialdemokratų partijos : [kandi-
datų į II Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1923]. – [1] p. ; 12 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5643

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 5 : 
nuo Centralinio lenkų į Seimą rinkimų komiteto : 
[kandidatų į II Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1923]. – [1] p. ; 12 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5644

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 6 : 
nuo Žemdirbių sąjungos : [kandidatų į II Lietuvos 
Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 
12 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5645

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 8 : 
nuo Suvienytųjų mažumų (žydų, vokiečių, rusų ir 
valstiečių-baltgudžių) : [kandidatų į II Lietuvos 

Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 
12 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5646

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 9 : 
nuo „Individualistų“ partijos : [kandidatų į II Lietu-
vos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 
12 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5647

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 10 : 
nuo Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos : [kan-
didatų į II Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1923]. – [1] p. ; 13 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5648

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 11 : 
nuo Žydų liaudies susijungimo „Achdus“ ir bepar-
tyvių : [kandidatų į II Lietuvos Seimą sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 13 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5649

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 12 : 
nuo Nepartinių katalikų kuopos : [kandidatų į II 
Lietuvos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – 
[1] p. ; 12 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5650

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 13 : 
nuo darbininkų kuopos : [kandidatų į II Lietuvos 
Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1923]. – [1] p. ; 
12 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5651

VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 17 : 
nuo žydų liaudies „Achdus“ : [kandidatų į I Lietu-
vos Seimą sąrašas]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 
17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
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5652
VI rinkimų į Seimą apygardos sąrašas Nr. 18 : 

nuo „Darbo žmonių sąjungos“ „Zwązek ludzi pra-
cy“ : [kandidatų į I Lietuvos Seimą sąrašas]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1922]. – [1] p. ; 17 cm.

C101.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5653

„Šiandien! Vienintėlis grandiozinis jumoris-
tinis vakaras artisto Š. Naumovo programoje …“ : 
[skelbimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaune : 
C. Kagano sp.). – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

792.2(474.5)(=411.16)
5654

„Šiandien! Vienintėlis koncertas Š. Naumovo 
lietuvių, rūsų ir žydų kalbomis …“ : [skelbimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1932] ([Kaunas] : [C. Kagano 
sp.]). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. antr. ir dalis teksto liet., jidiš.
C279.

792.2(474.5)
5655

„Šiandien Alytaus II synagogoj įvyksta mi-
tingas dalyvaujant garsiam žydų rašytojui-žurna-
listui, sioninkų-revizioninkų centro komiteto na-
riui p. J. Klinovui iš Berlyno …“ : [skelbimas]. – 
[Alytus] : [s.n.], [1929] (Alytuj : Bokšickio ir 
Reitborto sp.). – [1] p. ; 24 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

323.221.28:323.13(474.5)(=411.16)
5656

„Šiandien Bobis Brinas nuostabus daininin-
kas, 10 metų berniukas, Vilniaus krašto neturtingo 
emigranto sūnus jaudinamoje muzikos filmoje-
dramoje „Be motinos“ …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Vilnius] : [s.n.], [1940] (Vilniuje : sp. „pat-
ria“). – [1] p. ; 95 cm.

prieš tekstą: „Milda“ Aušros Vartų Nr. 5. – 
Gretut. tekstas liet., lenk..

C2.
791.43-2

5657
„Šiandien dar niekuomet nematytas nuosta-

baus gražumo paveikslas! „Kongresas šoka“ …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 24 cm.

Dalis teksto rus., vok..
C101.

791.43-2(430)

5658
„Šiandien debatai Visuomio su Rymo ka-

talikais tema: „Ar Visuomybė yra geresnė už 
Rymo katalikybę?“ nedėldienį, spalio-Oct. 14, 
1928 3 val. po pietų Strumilos svet. …“ : [skel-
bimas] / … rengėjai. – [Roslandas (Il.)] : [s.n.], 
[1928]. – [1] p. : iliustr. ; 22 cm.

C3.
291.115(73)(=172)(049.1)

5659
„Šiandien didelė sensacija! paskutinė ekrano 

naujanybė! „4 velniai“ …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [panevėžys] : [s.n.], [apie 1939] (panevė-
žy : N. feigenzono sp.). – [2] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kino „pasaulis“. – Gretut. teks-
tas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

5660
„Šiandien iš ryto po ilgos ir sunkios ligos mirė 

mūsų neužmirštamas vyras, tėvas, uošvis ir dėdu-
kas Z. Lurje …“ : [pranešimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931] (Kaune : f. Sokolovskeinės ir G. Lano 
sp.). – [1] p. ; 22 x 34 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)
5661

„Šiandien liepos 3 d. 10 val. po trumpos li-
gos sulaukęs 77 metų amžiaus mirė mūsų brangus 
tėvas, uošvis ir dedukas Boruchas Rubinas …“ : 
[pranešimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1931] (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 21 x 
38 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)
5662

„Šiandien mūsų ekrane pirmą kartą Biržuose, 
nepaprasta grandiozinė premjera! Įžymioji prancū-
zų ekrano žvaigždė Viviane Romance triukšmin-
gai praėjusioje visame pasaulyje filmoje „Gibral-
taras“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Biržai] : [Lie-
tuvos šaulių s-gos II Biržų šaulių kuopa], [1939] 
([Biržai] : Biržų sp.). – [1] p. ; 23 cm.

prieš tekstą: L.Š. s-gos (2-ros) Biržų šaulių 
kuopos kino „Žvaigždė“.

C279.
791.43-2(44)

5663
„Šiandien nauja nepaprasta programa! Su-

niekinta meilė sugriautas gyvenimas. Drama pa-
gal romaną „Moteris su ugnimi“ garsine 10-ties 
dalių filma […] Be to, pirmoji ekspedicinė šviesos 
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garsų filma nematytas reginys! „Tigrų medžioklė 
Indijoje“ …“ : [kino filmų reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1930] (Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. ; 
24 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(73)

 791.43-1(430)
5664

„Šiandien nauja neparastai įdomi programa! 
publikos mėgiamasis, žinom. komikas Zigfrid 
Arno įdomioj, linksmoj, pikantiškoj šviesos gar-
sų filmoj „pramuštgalvis“ …“ : [kino filmo rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaunas : A. Ba-
kas sp.). – [2] p. ; 28 cm.

prieš tekstą: Kinas Metropolitain. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2

5665
„Šiandien nematyto gražumo programa! pu-

blikos mėgiamasis Vilis forstas nepalyginamoje 
garsinėje vokiškoje filmoje „Monos Lizos pagro-
bimas“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1932] (Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : 
iliustr. ; 12 x 30 cm.

prieš tekstą: Kino „Kapitol“. – Gretut. tekstas 
liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

5666
„Šiandien, nepaprasta programa! Scenoje sce-

noje paskutinės atsisveikinimo gastrolės illiuzionis-
to-transformatorio O. frankardy […] Ekrane prem-
jera! Ekrane „Jos mažutė didenybė“ …“ : [skel-
bimas ir kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1926–1932] (Kaune : f. Sokolovskienės ir G. Lano 
sp.). – [2] p. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

 793
5667

„Šiandien nepaprastai graži premjera! Garsi 
Sovkino artistė Viera Baranovskaja ir kt. filmoje 
„Toksai gyvenimas“ …“ : [kino filmo reklama]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1930] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 16 x 24 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(470)

5668
„Šiandien premjera! Nemirtinga filma – še-

devras, kuri žavina visą pasaulį „Sodomas ir Go-
mora“ …“ : [kino filmo reklama]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1930] (Kaunas : Br. Gurvičių ir Ko. sp.). – 
[4] p. : iliustr. ; 24 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
Gretut. tekstas liet., rus.. – p. [1] paveikslėlis ir už-
rašas: Kino „Rambynas“ ….

C17.
791.43-2

5669
„Šiandien premjera! Šedevras sezono! Ton-

film. pagal Bramso Stoker romaną. Savo giliu-
mistišku turiniu praneša pasauly pagarsėjusį fil-
mą „Dakt. Mabuza“ „Grafas Drakula-vampyras“ 
smarkiai jaudinanti nervus mistiška drama …“ : 
[kino filmų reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaune : f. Sokolovskeinės ir G. Lano sp.). – 
[2] p. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Odeon“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(73)

5670
„Šiandien retenybė Kaune! 1-oji kino-lekci-

ja. Ką tik iš Kalifornijos atvykęs žin. kino-artistas 
A.A. Skif (Vološin) laikys paskaitą rusų kalboje 
„Holivudo užkulisių gyvenimas“ …“ : [skelbi-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926–1932] (Kaune : f. 
Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 23 cm.

prieš tekstą: Kino-teatras „Odeonas“. – Gre-
tut. tekstas liet., rus..

C101.
374.7(474.5)(049.1)

5671
„Šiandiena! Karas baigtas!! Mes iš vakarų 

fron te grįžtame namo! „Kelias atgal“ pagal Remar-
ko romaną …“ : [kino filmo reklama]. – [Vilnius] : 
[s.n.], [1940] (Wilno : druk. „patria“). – [1] p. ; 63 x 
94 cm.

prieš tekstą: Kinas „Milda“ Vilnius, Aušros 
Vartų g. 5. – Gretut. tekstas liet., lenk..

C2.
791.43-2(430)

5672
„Šiandieną didelė programa! Labai įdomi fil-

ma iš šių laikų sostinės gyvenimo […] „Mano širdis 
trokšta meilės“ […] pirmą kartą Kaune „po aistros 
našta“ …“ : [kino filmų reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1932] (Kaunas : A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 
28 cm.

prieš tekstą: Kinas „Metropolitain“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)
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5673
„Šiandieną katalikų mokslo šventė. pirmieji 

Kristaus mokslo skelbėjai buvo apaštalai …“ : [ragi-
nama paremti neturtingus moksleivius] / Ateitinin-
kų susišelpimo fondo Centro valdyba. – [Kaunas] : 
[Ateitininkų susišelpimo fondas], [1921–1936] 
(Kaunas : „Šviesos“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 31 cm.

prieš tekstą: prašome skaityti ir kitiems duoti, 
arba visiems matomoj vietoj prilipdyti.

C2.
364.044.64(474.5)

5674
„Šiandieną … mėn. … dieną … bus rodoma 

šeimininkėms, kaip per pusvalandį padaromas dirb-
tinis medus …“ : [skelbimas] / … A. Vitauskas. – 
[S.l.] : [s.n.], [1928–1940]. – [1] p. ; 15 cm.

C101.
638.1(474.5)(049.1)

5675
„Šiandieną siurprizas visiems! premjiera! pui-

kiausia licht-ton filma! Žinomas komikas feliksas 
Bressartas filmoje „Įgulos siaubas“ …“ : [kino fil-
mų reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaunas : 
A. Bako sp.). – [2] p. : iliustr. ; 33 cm.

prieš tekstą: Kino „Metropolitain“. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

5676
„Šiandieną skubinkitės pamatyti didžiausią 

pasaulio ekrano meno kūrinį – garsiojo režisieriaus 
Raimondo Bernardo filmą: „Mediniai kryžiai“ …“ : 
[kino filmo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] 
(Kaune : „Meno“ sp.). – [2] p. :  iliustr. ; 18 x 32 cm.

prieš tekstą: Kinas „forum“.
C101.

791.43-2(44)
5677

„Šiandieną tai, ką turi pamatyti kiekvienas. 
premjera! Nepaprasčiausias bojevikas! Didžiau-
sias šių laikų kinematografijos kūrinys! „Karalių 
karalius“ („Erškėčių kelias“) …“ : [kino filmo re-
klama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1928–1932] (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [2] p. ; 35 cm.

prieš tekstą: Kino Tilmanso teatro salėje. – 
Gretut. tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(73)

5678
Šiauliečiai! „Š. m. rugsėjo mėn. 2 ir 3 d. 

Šiauliuose įvyks pirmoji Lietuvos gyvulininkystės 
paroda …“ : [skelbimas] / parodos komitetas. – 
[Šiauliai] : [s.n.], [1928] (Šiauliai : sp. „Titna-
gas“). – [1] p. : vinj. ; 24 cm.

C2.
636(474.5)(064)

5679
Šiauliečiai, visi artimui pagalbon! „Atėjo gili 

ir šalta žiema, o kartu su ja ir skurdas ir vargas, 
kuris skaudžiai palietė jau ir taip skurdžiai gyve-
nančią varguomenę …“ : [raginama aukoti var-
guoliams] / Šiaulių miesto Žiemos pagalbos ko-
mitetas. – [Šiauliai] : [Šiaulių m. Žiemos pagalbos 
k-tas], [1931–1938] (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – 
[1] p. ; 31 cm.

C2.
364.044.64(474.5)

5680
Šiauliečiai visi į kooperaciją!!! „Gyvename 

sunkų laikotarpį, dėl sunkios buities skundžiamės 
ir dejuojame ir gyvenimo naštos slegiami laukiame 
geresnių dienų …“ : [raginimas burtis į koopera-
tyvus] / Šiaulių kooperatyvų kooperacijos šventei 
rengti komitetas. – [Šiauliai] : [Šiaulių kooperaty-
vų kooperacijos šventei rengti k-tas], 1935, liep. 7 
(Šiauliai : sp.-litogr. „Grafika“). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
334.73(474.5)

5681
„Šiauliškių studentų draugija kviečia Tamstą 

atsilankyti į šeimyninį tradicinį-balių, kuris įvyks 
š. m. rugsėjo m. 13 d. [...] piliečių klūbo salė-
se ...“ : [kvietimas] / Vakaro ruošimo komisija. – 
[S.l.] : [s.n.], [1939]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Gerb. p. …. – Šūkis lot. k.: foras 
maeror!.

C2.
371.8(474.5)

5682
„Šiaulių apskrities savivaldybė 40 metų „Auš-

ros“ sukaktuvių paminėjimui įrengė prie Šiaulių 
apskrities savivaldybės vietos „Aušros“ muzėjų, 
kame yra renkami užsilikę senos gadynės seno-
biniai daiktai, raštai ir t. t. …“ : [prašoma atsiųsti 
eksponatų]. – Šiauliai : [Šiaulių a. valdybos Švieti-
mo sk.], 192[3, birž. 25]. – [1] p. ; 17 x 21 cm.

prieš tekstą: V.R.M. Šiaulių apskrities valdy-
ba. Švietimo skyrius. – Išsp. daugin. prietaisu. – 
V.R.M.: Vidaus reikalų ministerija.

C2.
069(474.5)

5683
Šiaulių jaunimiečių teatro liaudžiai „Trys vi-

lyčios“ 1933 m. vasaros gastrolių (po šiaurės Lie-
tuvą ir Žemaitiją) programa : [I. Lysenkos-Kony-
čiaus 3-jų v. vaidinimas „Gyvieji nabašninkai“]. – 
[Šiauliai] : [s.n.], [1933] (Šiauliai : „Titnagas“ 
sp.). – [2] p. ; 21 cm.

C1.
792.077(474.5)
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5684
Šiaulių miesto burmistro skelbimas apie rin-

kimus į vietos savivaldybę. – [Šiauliai] : [s.n.], 
1931 (Šiauliai : sp. „Grafika“). – [1] p. ; 26 cm.

Dalis teksto jidiš.
C2.

352(474.5)(049.1)
 324(474.5)(049.1)
5685

Šiaulių miesto ir apskrities viršininko skel-
bimas. „pasiremiant vietos savivaldybės įstatymo 
17 §, skelbiu … valsčiaus … seniūnijos seniūno, 
jo pavaduotojo ir seniūnijos atstovo į valsčiaus ta-
rybą rinkimus 1929 metų spalių mėn. … dieną“. – 
[Šiauliai] : [s.n.], 1929, spal. 8 (Šiauliai : B. frid-
mano sp.). – [1] p. ; 27 x 32 cm.

C2.
352(474.5)(049.1)

 324(474.5)(049.1)
5686

Šiaulių miesto ir apskrities viršininko skelbi-
mas Nr. 6. Šiaulių miesto ir apskrities miestelių 
namų savininkams : [dėl vėliavų iškėlimo tvar-
kos]. – [Šiauliai] : [s.n.], 1923, rugpj. 29 (Šiauliai : 
sp. „Titnagas“). – [1] p. : vinj. ; 30 cm.

C2.
351.74/.76(474.5)(094.76)

5687
Šiaulių miesto ir priemieščių gyventojai! 

„Jau arti Šiaulių miesto tarybos rinkymai  …“ : 
[raginama balsuoti už sąrašo Nr. 4 kandidatus] / 
Šiaulių miesto ir priemieščių ūkininkai. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [1924] (Šiauliai : B. fridmano sp.). – 
[1] p..

prieš antr.: 4.
C104.

324(474.5)
 352(474.5)
5688

Šiaulių miesto ir priemieščių ūkininkai! „24 ir 
25 sausio rinkymai šiaulių [!] miesto tarybos …“ : 
[raginama balsuoti už sąrašo Nr. 4 kandidatus] / 
Šiaulių miesto ir priemieščių ūkininkai. – [Šiau-
liai] : [s.n.], [1924] (Šiauliai : B. fridmano sp.). – 
[1] p..

prieš antr.: 4.
C104.

324(474.5)(049.1)
 352(474.5)
5689

„Šiaulių miesto valdyba skelbia šį Miesto ta-
rybos 1927 m. balandžio mėn. 7 dn. priimtą priva-
lomą įsakymą. privalomas įsakymas Nr. 34 …“ : 
[dėl kanalizacijos]. – Šiauliai : [Šiaulių m. val-
dyba], 1927, bal. 26 (Šiauliai : sp. „Titnagas“). – 
[1] p. ; 24 x 32 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C2.

351.77(474.5)(094.76)
5690

„Šiaulių miesto valdyba skelbia šį Miesto 
tarybos 1927 m. vasario mėn. 17 d. priimtą priva-
lomą įsakymą. privalomas įsakymas Nr. 33 preky-
bai turgavietėse tvarkyti …“. – Šiauliai : [Šiaulių 
m. valdyba], 1927, vas. 10 (Šiauliuose : sp. „Tit-
nagas“). – [1] p. ; 24 x 32 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C2.

351.82(474.5)(094.76)
5691

„Šiaulių miesto valdyba šiuomi skelbia visų 
žiniai, kad Miesto taryba savo posėdy iš gegužės 
mėn. 9 d. 1924 m. priėmė sekantį privalomą nuta-
rimą …“ : [dėl žibalo, benzino ir alyvos laikymo] / 
Miesto valdyba. – Šiauliai : [Šiaulių m. valdyba], 
1924, birž. 3 (Šiauliai : Savičio ir Šumkauskio 
sp.). – [1] p. ; 27 x 28 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C2.

351.777.5(474.5)(094.76)
5692

„Šiaulių miesto valdyba šiuomi skelbia visų 
žiniai, kad Miesto taryba savo posėdy iš gegužės 
mėn. 30 d. 1924 m. priėmė sekantį privalomą nu-
tarimą …“ : [apie vežikų paslaugoms nustatytus 
įkainius] / Miesto valdyba. – Šiauliai : [Šiaulių 
m. valdyba], 1924, spal. 29 (Šiauliai : sp. „Titna-
gas“). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
351.81(474.5)(094.76)

5693
Šiaulių radio bendrovės įstatai. – [Šiauliai] : 

[Šiaulių radijo b-vė], [1923–1935] (Šiauliai : sp. 
„Titnagas“). – [4] p. ; 29 cm.

C103.
654.1(474.5)(062.13)

5694
„Šiaulių studentų dr-ja maloniai kviečia Tams-

tą atsilankyti į savybės spektaklį-balių …“ : [kvie-
timas] / Vakaro ruošimo komisija. – [Šiauliai] : 
[Šiaulių studentų d-ja], [1939]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] užrašas: Gerb. p. …. – Šūkis lot.: Cave obli-
viscaris veris vitae!.

C2.
371.8(474.5)

5695
„Šiaulių valdžios berniukų gimnazijos mo-

kinių kooperatyvėlis […] aptarnauja moksleivijos 
visus mokslo reikalavimus …“ : [atvirlaiškis-rekla-
ma]. – Šiauliai : [s.n.], 193[3]. – [2] p. ; 10 x 15 cm.

C2.
334.73:659.1(474.5)
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5696
„Šičia Jūs galite užsisakyti gražutėlį Švenč. 

Jėzaus Širdies laikraštį „Žvaigždę“ …“ : [rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1926] (Kaune : „Švie-
sos“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 17 x 23 cm.

C2.
070.33(474.5)(085.8)

5697
Šidlauskas, Domas
Brangūs miestiečiai! „pavasarį pas daugumą 

Tamstų kyla klausimas, kur pasilsėti, kur praleis-
ti vasarą ar jos dalį? …“ : [kviečiama atostogauti 
pasarčiuose] / rašytojas Visuomis. – [S.l.] : [s.n.], 
[1931] (Kaune : sp. „Menas“). – [2] p. ; 22 cm.

prieš antr.: Atsišaukimas.
C2; C3.

379.8(474.5)(085.8)
5698

Šidlauskas, Domas
Buhalterijos išmoksi per 10 valandų! „Išėjęs 

mokslą Leipcigo Handelshochschulėj (Vokieti-
joj), instruktavęs prekybos ir pramonės įstaigas 10 
metų ir mokinęs nuo 1907 metų, išmokinu Ameri-
kos dvigubosios buhalterijos kiekvieną asmenį per 
7–15 valandų! …“ : [skelbimas] / Domas Šidlaus-
kis. – [Kaunas] : [s.n.], [1934] ([Kaunas] : „Vil-
niaus“ sp.). – [1] p. ; 12 x 15 cm.

C2; C3.
657:37.018.4(474.5)

5699
Šidlauskas, Domas
Visuomio raidynas : [atvirlaiškis] / Visuomis. – 

[S.l.] : [s.n.], [1930–1936]. – [2] p. ; 15 x 21 cm.
C2; C3.

003.2(474.5)
5700

Šilavos giesmė prie Šv. panelės Šilavos abro-
ze stebuklingos. – Tilžė : [s.n.], 1931. – [4] p. : 
spalv. iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklingos Šilavoje 
panelės Švenčiausios pasirodymas piemenėliams.

C993.
272-535.35(474.5)

5701
„Šilko ir vilnos pramonė „Kauno audiniai“ 

įsteigta 1930 …“ : [reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1930]. – [2] p. : iliustr. ; 25 cm.

C2.
677(474.5)(085.8)

5702
Šiluvos koplyčios altorius. „O Marija, kuri 

atė jai į šį pasaulį be sutepties …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1933]. – [2] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C103; C993.
272-534.3(474.5)

5703
K. Šimonis. „paveikslų paroda Lietuvių gim-

nazijos rūmuose (netoli stoties) 1927 m. liepos 
10–17 d. …“ : [skelbimas]. – [Klaipėda] : [s.n.], 
[1927] (Klaipėdoje : akc. b-vė „Rytas“). – [1] p. : 
iliustr. ; 95 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok..
C2.

75(474.5)(064)
5704

100 000 litų!!! kaštavo ikišiol Seimelis Klai-
pėdos kraštui! „O šituos pinigus turejome mes su-
deti! …“ : [rinkimuose į Klaipėdos krašto Seimelį 
raginama balsuoti už ūkinę autonomijos parti-
ją]. – [Klaipėda] : [s.n.], [1932] (Klaipėda : spaudė 
„Rytas“ akc. b-vė). – [2] p. ; 32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., vok.. – Got. šriftas.
C122.

324(474.5)
5705

100.000 narių rėmėjų dovanų paskirstymo 
lentelė. Viso per metus 85.011 dovanų sumai 
400.000 litų … : [spaudos atsiliepimai apie drau-
giją ir mėnesinio dovanų paskirstymo lentelė] / 
Draugija užsienio lietuviams remti. – [Kaunas] : 
[D-ja užsienio lietuviams remti], [1933] (Kaunas : 
„Varpas“ sp.). – [1] p. : vinj. ; 47 cm.

prieš antr.: Draugija užsienio lietuviams remti.
C2.

061.27(474.5)
5706

Šimutis, Leonardas Juozapas
Broliai lietuviai: - „Musų motyna – Lietuva 

badą, priespaudą kenčia, sunkius vergijos retežius 
velka …“ : [apie aukų rinkimą Lietuvos nepriklau-
somybei remti] / Leonardas J. Šimutis …. – [Bru-
klinas (Niuj.)] : [s.n.], [1918]. – [1] p. ; 28 cm.

prieš antr.: Tautos fondas …. – Dalis teksto 
angl..

C17.
325.2(73)(=172)

 364.4(73)(=172)
5707

„Širdingai dėkingos už prisiustą auką $ …“ : 
[Jėzaus Nukryžiuotojo seserų kongregacijos pa-
dėkos už aukas lapelis] / Jezaus Nukryžiuoto se-
serys. – [Elmherstas (pen.)] : [Jėzaus Nukryžiuo-
tojo seserų kongregacija], [1925–1940]. – [2] p. ; 
11 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Saint Anthony. Šven-
tas Antanai, melski už mus.

C993.
364.4(73)(=172)

5708
„Širdingai sveikindami vardo dieną reiškia-

me gilaus noro, kad visada palaimingas, didžiai 
mūs mylimas ilgai ilgai mums šviestum žemelėj“ : 
[sveikinimas kanauninkui Vaižgantui] / „Krašto 
balso“ administracijos bendradarbiai. – [Kaunas] : 
[„Krašto balso“ red.], 1923, kovo 19. – [2] p. ; 9 x 
13 cm.

C2.
27-722.525(474.5)(092)(089.7)

5709
„Širdingiausių linkėjimų Kalėdų ir Naujų 

1938 metų šventėms“ : [sveikinimas] / Aldona ir 
Antanas Kazanavičiai. – Kaunas : [s.n.], [1937]. – 
[1] p. ; 9 x 15 cm.

C2.
793.2(474.5)(089.7)

5710
„Širdingiausių linkėjimų Naujiems 1933 

metams“ : [sveikinimas] / Aldona ir Antanas Ka-
zanavičiai. – Klaipėda : [s.n.], [1932]. – [1] p. ; 
8 x 12 cm.

C3.
793.2(474.5)(089.7)

5711
„Širdingiausius sveikinimus ir geriausius lin-

kėjimus Naujuose metuose siunčia kooperacijos 
b-vė Spaudos fondas …“ : [sveikinimas]. – [Kau-
nas] : [b-vė „Spaudos fondas“], 1937, saus. 1. – 
[2] p. : iliustr. ; 14 x 17 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Nidos kopos / A. Žmui-
dzinavičius.

C3.
793.2(474.5)(089.7)

5712
„Šis paveikslelis tebūnie tavo sielos veidro-

dis. Dažnai į jį pasižiūrėk lr [!] prisimink šventas 
misijas kurias vedė jezuitas tėvas J. Bružikas nuo 
lapkričio 1 iki 15, 1931 m. Karalienės Angelų baž-
nyčioje Brooklyn, N.Y. …“. – [Bruklinas (Niuj.)] : 
[s.n.], [1931] (Germany). – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Consumma-
tum est.

C993.
272-584(73)(=172)

5713
„Šių metų balandžio mėn. 25 d. suėjo 10 metų, 

kaip pradėjo savo darbą mūsų sąjunga …“ : ben-

draraštis Nr. 43 : [apie sukaktuvių minėjimo iškil-
mes]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], 1935, 
birž. 12. – [1] p. ; 33 cm.

prieš tekstą: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. „Mūsų Vilniaus“ redakcija ir administ-
racija. – Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: per „Mūsų 
Vil nių“ – į sostinę Vilnių!.

C2.
329.71(474.5)(05)

 394.4(474.5)(05)
5714

„Šių metų birželio 19 d. mes Biržų lietuviai 
verslininkai rengiame savo skyriaus penkerių 
metų sukakties minėjimą …“ : [programa]. – [Bir-
žai] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 21 cm.

C279.
658:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
5715

Šiuo atviruku galima išmokti rašyti ir skai-
tyti stenografiškai : atvirukas. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1928–1940]. – [2] p. ; 15 cm.

C103.
651

5716
„Šiuo kviečiame Tamstą atsilankyti į Mari-

jampolės klubo susirinkimą, kuris įvyks birželio 
mėn. 27 d. (antradienyje) 19 valandą klubo salė-
je …“ : [kvietimas] / Organizacijinis komitetas. – 
[S.l.] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 8 x 11 cm.

C2.
008:061.2(474.5)(06)

5717
„Šiuo kviečiame Tamstą dalyvauti rengiamoj 

šių metų balandžių [!] m. 5–12 d. Kauno miesto 
savivaldybės, Vinco Kudirkos skaitykloj Kaune 
[…] spaudos parodoj …“ : [kvietimas]. – [Kau-
nas] : [Kauno m. savivaldybė], [1926]. – [1] p. ; 
18 x 21 cm.

prieš tekstą: Liet. Respu. Kauno miesto sa-
vivaldybė. Kauno miesto valdyba. Švietimo sky-
rius …. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2; C279.
002.2(474.5)(064)

 655.4/.5(474.5)(064)
5718

„Šiuo kviečiame Tamstą į Liet. moterų tary-
bos visuotinį susirinkimą, kuris įvyks Moterų se-
klyčioje […] š. m. gegužės mėn. 12 d. 19 val. …“ : 
[kvietimas] / valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos mo-
terų taryba], [1934]. – [1] p. ; 17 x 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

396(474.5)(06)
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5719
„Šiuo pranešame, kad šeštadienį 23 d. sausio 

mėn. 3 val. dieną mirė mūsų brangus vyras ir tėvas 
Morduchas Dulmanas …“ : [pranešimas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1932] (Kaune : C. Kagano sp.). – 
[1] p. ; 22 x 34 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)
5720

„Šiuo pranešame Tamstai, kad f-ma „Konfek-
cionas“ priima įvairius vyriškų rūbų užsakymus 
iš geriausių angliškų medžiagų ir priedų …“ / … 
„Konfekcionas“. – Kaunas : [s.n.], [1926]. – 
[1] p. ; 27 cm.

prieš tekstą: „Konfekcionas“ …. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C279.
646(474.5)(085.8)

5721
„Šiuo pranešu susižiedavimą mano dukrelės 

Marijos Lydijos su p. Jonu Grigolaičiu …“ : [prane-
šimas apie sužadėtuves]. – Klaipėda : [s.n.], 1929. – 
[2] p. ; 20 cm.

C2.
793.2(474.5)

5722
„Šiuo Tamsta esi kviečiama -s maloniai atvyk-

ti į „Vaikų auklėjimo kursų“ lektorių tarybos posė-
dį, kuris įvyks ketvirtadieny balandžio 27 d. …“ : 
[kvietimas-darbotvarkė]. – [S.l.] : [s.n.], [1922]. – 
[1] p. ; 17 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

371.1(474.5)
5723

„Šiuo turime garbės kviesti Gerb. Tamstą į 
Lietuvių meno kūrėjų draugijos ruošiamąjį meno 
vakarą š. m. gruodžio mėn. 28 dieną Lietuvių 
kliūbo („Metropolio“) salėje …“ : [kvietimas] / L. 
meno kūrėjų draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Lie-
tuvių meno kūrėjų d-ja], [1920–1929]. – [1] p. ; 
9 x 14 cm.

C2.
7:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
5724

„Šiuo turime garbės kviesti į mūsų valdybos 
bei komisijų ir kitų interesentų, visuomenės vei-
kėjų ir t. t. pasitarimą penktadienį, šio mėn. 16 d. 
8.30 val. vak. Muzikos mokykloje …“ : [kvieti-
mas]. – Klaipėda : [d-ja tautos kultūrai kelti „Au-
kuras“], 1933, birželis (Klaipėda : „Lituanios“). – 
[1] p. ; 10 x 15 cm.

prieš tekstą: „Aukuras“ draugija tautos kultū-
rai kelti įr. dr..

C2.
008:061.2(474.5)(06)

5725
„Šiuo turime garbės kviesti Tamstą dalyvauti 

realinės Mariampolės gimnazijos penkerių metų 
sukaktuvių šventėje š. m. birželio m. 9 d. …“ : 
[kvietimas-dienotvarkė] / komisija. – [Marijam-
polė] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 7 x 12 cm.

C279.
373.5(474.5)

 394.481(474.5)
5726

„Šiuo turiu garbės kviesti … į Eucharistinį 
kongresą Švėkšnoje liepos mėn. 25 d. š. m. …“ : 
[kvietimas-programa] / pralotas Julijus Macie-
jauskas. – Švėkšna [Tauragės a.] : [s.n.], 1933, 
liep. 4. – [2] p. ; 12 x 17 cm.

C1.
27-549(474.5)(06)

5727
„Šiuo turiu garbės kviesti į metinį „Aukuro“ 

draugijos narių susirinkimą š. m. gegužės mėn. 4 d. 
(penktadienį) 19 val. 30 min. „Viktorijos“ viešbu-
čio salėj, Klaipėdoje …“ : [kvietimas-programa]. – 
Klaipėdoje : [d-ja tautos kultūrai kelti „Aukuras“], 
1934, balandis (Klaipėda : „Rytas“). – [2] p. ; 11 x 
15 cm.

prieš tekstą: „Aukuras“ draugija tautos kultū-
rai kelti įreg. d-ja Klaipėdoj.

C2.
008:061.2(474.5)(06)

5728
„Šiuo turiu garbės pranešti, kad Klaipėdos 

krašto direktorijos nutarimu esu paskirtas advokatu 
byloms vesti Klaipėdos teismuose …“ / dr. S. Grin-
gauzas, dipl. prekyb. advokatas. – Klaipėda : [s.n.], 
1938. – [2] p. ; 12 x 16 cm.

Gretut. tekstas liet., vok..
C2.

341.2(474.5)
5729

„Šiuo turiu garbės pranešti Tamstai, kad se-
kmadienį šių metų gegužės 4 d. 4 val. po pietų 
un-to salėje įvyks iškilmingas viešas un-to Tary-
bos posėdis Emmanuelio Kanto 200 metų gimimo 
dienos sukaktuvėms paminėti …“ / [kvietimas]. – 
[Kaunas] : [Lietuvos univ.], [1924, bal. 30]. – 
[1] p. ; 16 x 21 cm.

prieš tekstą: Lietuvos Respublika. Universite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
1(430)(092)

 378.4(474.5)
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5730
Šiuomi įsakoma visiems Seinų miesto ir aps-

krities gyventojams tuoj pradėti mokėti mokėsčius 
sulyg kartu su šiuomi skelbiamų Laikinosios vy-
riausybės įsakymu. Mokėsčių įsakymas. – [Kau-
nas] : [s.n.], 1919, vas. 19 (Kaunas : Lietuvos 
Valstybės sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C279.
336.2(474.5)

5731
Šmėklos : H. Ibseno šeimos drama trimis veiks-

mais : 1920 m. gruodžio mėn. 28 d. spektaklio pro-
grama. – [Kaunas] : [Lietuvių meno kūrėjų d-jos 
Dramos vaidykla], [1920] (Kaune : sp. Š. Neuma-
no). – [1] p. ; 22 cm.

prieš antr.: Lietuvių meno kūrėjų draugijos 
Dramos vaidykla.

C480.
792.2(474.5)

5732
Šoferiai ir auto tarnautojai! Neužmirškime 

š. m. vasario m. 2 d. „Tą dieną mums bus progos 
pasisakyti savo gyvenimo sunkumų ir padaryti 
sprendžiamų nutarimų savo būklei pagerinti …“ : 
[kviečiama į Lietuvos šoferių ir auto tarnautojų 
sąjungos suvažiavimą] / Lietuvos šoferių ir auto 
tarnautojų s-gos Centro valdyba. – Kaunas : [Lie-
tuvos šoferių ir auto tarnautojų s-ga], 1936, saus. 
30 (Kaunas : Mečio Adomavičiaus sp.). – [1] p. ; 
24 cm.

C101.
656.1(474.5)(06)

5733
„Štai, Aš stoviu prie angos ir beldžiu: jei kas 

išgirs mano balsą ir atidarys man duris, aš pas jį įei-
siu ir su juo vakarieniausiu ir jis su manim. (Apr. 
3, 20) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1931]. – [2] p. : iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17; C993.

272-534.3
5734

„Štai stoviu, dunksnodamas prie durų: jei-
gu išgirs kas mano balsą ir atidarys …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [1] p. : iliustr. ; 14 cm.

C17.
272-534.3

5735
Šv. Albertas Didysis. Vysk. išp. bažn. dak-

taras (mirė 1280.XI.15 d.) : [trumpa biografija]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1931]. – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Albertai, išmokyk 
mus mylėti Dievo malonės Motiną, kaip tu Ją my-
lėjai!.

C1; C993.
27-36(092)

5736
Šv. Antano garbei : responsorijum. – [S.l.] : 

[s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 

antr.. – p. [1] paveikslėlis.
C17; C102; C106; C993.

272-534.3
5737

Šv. Bernardo malda. „Atmink, o gailestin-
giau sioji panele Marija …“. – Žem. Kalvarija [Ma-
žeikių a.] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. :  iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklinga Dievo 
Motina Žemaičių Kalvarijoje.

C993.
272-534.3

5738
Šv. Bernardo malda. „Atmink, o maloningiau-

sioji pana Marija …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [1] p. ; 9 cm.

C103.
272-534.3

5739
Šv. Dominikas (1170–1221 m.) : [trumpa bio-

grafija ir maldos] : [atminimui kalėdojimo Raseinių 
parapijoje 1938 m.]. – Kaunas : išleido b-vė „Mal-
da“, [1938]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventasis Dominikai, 
išmokyk mus mylėti sielas ir vesti jas prie Kristaus!.

C3; C993.
272-534.3

 27-36(092)
5740

Šv. Juozapo litanija. – Clarendon Hills, Il-
linois : Marian fathers Marian Hills Seminary, 
[1922–1940]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Sv. Juozapo 
novena.

C993.
272-534.3

5741
Šv. Jurgio bažnyčios nedėlinių konvertėlių 

atskaita nuo birželio 2, 1936 iki gruodžio 6, 1936. – 
[JAV] : [s.n.], [1936]. – [4] p. ; 30 cm.

C2.
27-774(73)(=172)
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5742
„Šv. Kazimiero seserys ir gimnazijos abitu-

rientės maloniai kviečia Tamstą atvykti į „Saulės“ 
rūmus išleidžiamosios klasės aktan, kuris įvyks 
1933 m. birželio mėn. 21 d. …“ : [kvietimas-pro-
grama su abiturienčių sąrašu]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1933]. – [4] p. ; 9 x 14 cm.

C1.
373.5(474.5)

5743
Šv. Luko cecho meno studijos taisyklės. – 

[Kaunas] : [s.n.], [1928]. – [1] p. ; 32 cm.
Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

74/76:061(474.5)(062.13)
5744

Šv. Mikalojaus prieglaudos [egl]aitės vaka-
rėlio programa : gruodžio 28 d. 1919 m. : [vaidi-
nama S. Čiurlionienės-Kymantaitės pjesė vaikams 
„Grybų barnis“]. – [Vilnius] : [Šv. Mikalojaus vai-
kų prieglauda], [1919]. – [2] lap. ; 17 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C101.

792.077(474.5)
5745

Šv. Mykalojaus vaikų prieglaudos vakarėlio 
programa. „I. „Naktigonė“ kaimiečių vaikų gy-
venimo vaizdelis […] II. Deklamacijos […] III. 
Dainos […] IV. Tautiškieji žaislai ir šokiai …“. – 
[Vilnius] : [Šv. Mikalojaus vaikų prieglauda], 
[1918–1919]. – [3] p. ; 35 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. 
antr.. – Išsp. daugin. prietaisu. – p. [1] ranka pieštas 
paveikslėlis ir užrašas: programa.

C101.
792.077(474.5)

 785(474.5)
5746

Šv. Mykolo arkangelo vainik[ėlis] : [mal-
dos]. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [4] p. ; 11 cm.

Aprašyta pagal def. egz..
Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
5747

Šv. Mykolo litanija. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – 
[4] p. ; 11 cm.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
5748

„Šv. misijų atminimas laikytų tėvo Augustino 
Dirvelės O.f.M. pranciškonų provincijalio Skuo-
do bažnyčioje 15–23 d. gegužės mėn. 1937 m.“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1937]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis. – O.f.M.: Ordo fratrum mino-
rum (Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordinas).

C993.
272-584(474.5)

5749
„Šv. misijų atminimui panevėžys, 1932 m. 

rugs. 4–11 d. tėvas Aloyzas Janušaitis pranciš-
konas“. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [2] p. : iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš tekstą: Ramybė telydi Jus. – p. [1] paveikslė-
lis.

C103.
272-584(474.5)

5750
„Šv. misijų atminimui T. Aloyzas Janušai-

tis, pranciškonas palanga, 1932 m. gruodžio 14–
18 d.“. – [S.l.] : [s.n.], [1932]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: „Ramybė telydi“. – p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-584(474.5)

5751
Šv. Panelės Marijos Sodalicijos diplomas : 

[įrašomoji kortelė su pasiaukojimo aktu]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1930–1939] (Kaunas : „Šviesos“ sp.). – 
[4] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Duok man savo leliją!.

C993.
272-312.47

5752
Šv. Povilas sako vyskupams. „Žiūrėkite patys 

savęs ir viso būrio, kuriame Šv. Dvasia pastatė jus 
vyskupais valdyti Dievo Bažnyčios …“. – [Mari-
jampolė] : kunigų marijonų leidinys, 1930, gruodis 
(Marijamp[olė] : „Šešupės“ sp.). – [4] p. : iliustr. ; 
12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: J.E. vyskupas A. Ka-
rosas. – J.E.: Jo Ekscelencija. – Spaud. taip pat: Šv. 
Tėvo Leono XIII žodžiai, p. [2–4].

C1; C3; C17; C993.
272-534.3

5753
„Šv. Pranciškau, Tėve ir III įstato globėjau, 

per penkias Tavo žaizdas, nuolankiai Tave mel-
džiame, teikis padėti …“ : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. pranciškus.

C993.
272-534.3
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5754
Šv. Pranciškaus litanija. – Kaunas : išleido 

b-vė „Malda“, [1931–1940] (printed in Lithu-
ania). – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. pranciškau, pada-
ryk, kad dėl artimo ir Tėvynės mokėtume išsižadėti 
turto ir patogumų!. – Spaud. taip pat: Šv. pranciš-
kus Asižietis : [trumpa biografija], p. [4].

C17; C993.
272-534.3

5755
„Šv. Pranciškaus maž. brolių vienuolijos ge-

radariams atmintis“. – [S.l.] : [s.n.], [1935]. – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Teikis atlyginti, Viešpatie, amžinuoju 
gyvenimu visiems Tavo Vardu mums gera daran-
tiems. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas vok. ir liet. k.: 
L. feldmann. GfCHKM [Gesellschaft für chris-
tliche Kunst München]. Šv. pranciškus Asyžietis 
trijų vienuolinių ordenų įsteigėjas. Už didžią – Se-
rapiškąją Išganytojo meilę paženklintas šventomis 
Kristaus Žaizdomis.

C993.
364.4(474.5)

5756
„Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių vienuo-

lijos geradariams dovanėlė“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940] (pd. in Italy). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš tekstą: Teikis atlyginti, Viešpatie amžinuoju 
gyvenimu visiems, Tavo vardu mums gerą daran-
tiems. – p. [1] paveikslėlis.

C993.
27-789.32

5757
Šv. Rožančiaus paslaptys. – [S.l.] : [s.n.], 

[1938] (printed in Italy). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Go to Joseph.

C993.
27-526.4

5758
Šv. Teresė Kudikėlio Jėzaus ir Švč. Veido „Ma-

žoji Kudikėlio Jėzaus gėlelė“ : [malda]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1925–1940] (Made in france). – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Saint Teresa 

of the Holy Child, obtain for our souls that holy joy 
which was ever thine.

C993.
272-534.3

5759
Šv. Teresė Kudikėlio Jėzaus ir Švč. Veido „Ma-

žoji Kudikėlio Jėzaus gėlelė“ : [malda]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1925–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Saint Therese 
of the Child Jesus and of the Holy face.

C993.
272-534.3

5760
Šv. Teresės litanija. – Kaunas : išleido b-vė 

„Malda“, [1931–1940]. – [2 ?] p. : iliustr. ; 9 cm.
Aprašyta pagal def. egz.. – Antraštė pateikta 

pagal p. [2] prieštekst. antr.. – p. [1] paveikslėlis 
ir užrašas: Noriu dangų pasiekti, kad galėčiau že-
mėje žmonėms gerą daryti … Šv. Teresės žodžiai.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 5761) ski-
riasi ornamentiniais rėmeliais.

C993.
272-534.3

5761
Šv. Teresės litanija. – Kaunas : išleido b-vė 

„Mal da“, [1931–1940]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 

p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Noriu dangų pasiekti, 
kad galėčiau žemėje žmonėms gerą daryti … Šv. 
Teresės žodžiai.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 5760) ski-
riasi ornamentiniais rėmeliais.

C993.
272-534.3

5762
Įrašas išimtas.

5763
Šv. Vincento à paulo dr-jos Žaliakalnio sky-

riaus laiškas. „Gerieji labdariai, geradariai ir visi 
geros valios žmonės! …“ : [raginama materialiai 
paremti parapijos varguolius] / valdyba …. – Kau-
nas : [Šv. Vincento a paulo d-jos Žaliakalnio sk.], 
1932, liep. 17 (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – 
[4] p. ; 24 cm.

C101.
27-78(474.5)

 364.044.66(474.5)
5764

Šv. Vincento à paulo pavargeliams šelpimo 
draugijos istatai. – [Kaunas] : [Šv. Vincento a pau-
lo d-ja], [1937]. – [4] p. ; 33 cm.
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Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

27-78(474.5)(062.13)
 364.044.66(474.5)(062.13)
5765

„Švara, skaisti siela – visiems yra miela“ : 
[šūkis]. – [Marijampolė] : [s.n.], [1921–1940] 
(Marijampolėje : spaudė Marijonų sp.). – [1] p. ; 
32 x 96 cm.

C2.
27-423

5766
Švč. Sakramento brolijos įstatai. – [Telšiai] : 

[Švč. Sakramento brolija], [1930–1939]. – [4] p. : 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Garbinkime Švenčiau-
siąjį Sakramentą.

C1; C17.
27-78(062.13)

5767
„Švedų liaudies meno parodai rengti komi-

tetas turi garbės kviesti p. … dalyvauti parodos 
atidarymo iškilmėse, kurios įvyks balandžio 7 d. 
12 v. Vytauto Didžiojo muziejaus rūmuose …“. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C1.
745/749(485)(064)

5768
„Šveicarijos konsulas maloniai prašo … at-

silankyti į Šveicarijos knygų parodos atidarymą, 
kuris įvyks sekmadienį, vasario mėnesį 28 dieną 
21,30 val. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus 
auditorių salėje“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1937]. – [2] p. ; 11 x 15 cm.

Gretut. tekstas liet., pranc..
C1.

002.2(474.5)(064)
5769

„Švenč. Marija, kuri paprastai Liurdo pieme-
naitei, už jos gražų gyvenimą atlygindama, pasi-
rodyti teikeis …“. – Kaunas : išleido b-vė Malda, 
[1933]. – [2] p. : iliustr. ; 4 x 8 cm.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
5770

„Švenčiausioji Jėzaus Karaliaus Širdie! Tu 
pa sigailėjai nelabo piktadario …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1928–1938]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-534.3

5771
Švenčiausioji Jėzaus Širdie, teateinie Tavo Ka-

ralystė! : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[1] p. : iliustr. ; 11 cm.

C17.
27-534.3

5772
„Švenčiausioji Šiluvos panele, melskis už 

mus. 300 d. atl. lapkričio 15 d. 1927 …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1933]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17.

272-534.3(474.5)
5773

„Švenčiausioji Šiluvos panele, melskis už 
mus. 300 d. atl. lapkričio 15 d. 1927 …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1933]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Dievo Motina Šilu-
vos bažnyčios koplytėlėje.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17; C993.

272-534.3(474.5)
5774

„Švenčiausioji Šiluvos panele, melskis už 
mus. 300 d. atl. lapkričio 15 d. 1927 …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1933]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Dievo Motina Šilu-
vos koplyčioje.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C17; C993.

272-534.3
5775

„Švenčiausioji Šiluvos panele, melskis už 
mus. 300 d. atl. lapkričio 15 d. 1927 …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1933]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Stebuklingasis Šv. 
Marijos pav. Šiluvoje.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C1; C993.

272-534.3(474.5)
5776

„Švenčiausioji Šiluvos panele, melskis už 
mus. 300 d. atl. lapkričio 15 d. 1927 …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1933]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Švenčiausios Marijos 
stebuklingasis paveikslas Šiluvoje.
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Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C1; C993.

272-534.3(474.5)
5777

Švenčiausių Širdžių ir Amžino Šv. Sakramen-
to garbinimo kongregacija : [tikslas ir uždaviniai]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1932]. – 1 lankstinys (6 p.) : iliustr. ; 
13 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Didžiai gerbiama mo-
tina Henriėte Aymer de la Chevalerie. Šv. Širdžių ir 
Amžinojo Šv. Sakramento garbinimo seserų kon-
gregacijos įsteigėja (pikpiečių)...

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C1; C993.

2-737
5778

Švenčių repertuaras. „papigintomis kainomis 
Sevilijos kirpėjas …“ / direkcija. – [Kaunas] : [Vals-
tybės teatras], [1925] (Kaunas : f. Sokolovskienės ir 
G. Lano sp.). – [1] p. ; 42 cm. – (Valstybės teatras).

C4.
792.2(474.5)

5779
Šventa išganinga meilės mintis melstis už nu-

mirusius, kad iš nuodemės butų išrišti. (Knyga Mo-
kabejų, persk. 28). – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas pranc. k.: Saint françois 
d’Assise.

C993.
272-534.3

5780
Šventa išganinga meilės mintis melstis už nu-

mirusius, kad iš nuodemės butų išrišti. (Knyga Mo-
kabejų, persk. 28). – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Ita-
ly). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Jesus, most 
Holy Redeemer have mercy on us.

C993.
272-534.3

5781
Šventa išganinga meilės mintis melstis už nu-

mirusius, kad iš nuodemės butų išrišti. (Knyga Mo-
kabejų, persk. 28). – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Oh Immacu-
late Heart of Mary help of christians be thou the 
true felicity of those who pray to thee.

C993.
272-534.3

5782
Šventa išganinga meilės mintis melstis už nu-

mirusius, kad iš nuodemės butų išrišti. (Knyga Mo-
kabejų, persk. 28). – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas pranc. k.: Le Bon 
pasteur.

C993.
272-534.3

5783
Šventas Gabriėlius nuo Sopulingos Motinos 

pasionista : [trumpa biografija ir maldos]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1921]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventas Gabriėlius nuo 
Sopulingos Motinos pasionista.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
 27-36(092)
5784

„Šventasis kun. Jonas Bosko sako …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1934–1940]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventasis kunige, lai-
mink mus ir mūsų šalį!.

C102.
27-475.5(45)

5785
Šventežerio valsčiaus tarybos 1924 m. rinki-

mų kandidatų sąrašas Nr. 1 : Šventežerio apyl. „be-
partyvių“ ūkininkų. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 
12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
5786

Šventežerio valsčiaus tarybos 1924 m. rinki-
mų kandidatų sąrašas Nr. 2 : Nemajūnų ūkininkų 
„sąjungos“. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
5787

Šventežerio valsčiaus tarybos 1924 m. rinki-
mų kandidatų sąrašas Nr. 3 : vidutinių ūkininkų. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
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5788
Šventežerio valsčiaus tarybos 1924 m. rin-

kimų kandidatų sąrašas Nr. 4 : Jonėnų kaimo. – 
[S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
5789

Šventežerio valsčiaus tarybos 1924 m. rinki-
mų kandidatų sąrašas Nr. 5 : Mažažemių ir beže-
mių. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
5790

Šventežerio valsčiaus tarybos 1924 m. rinki-
mų kandidatų sąrašas Nr. 6 : Valstiečių liaudinin-
kų. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
5791

Šventežerio valsčiaus tarybos 1924 m. rinki-
mų kandidatų sąrašas Nr. 8 : katal. organ. „Ukinin-
kų sąjungos“ ir „pavasarininkų“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
5792

Švento Kazimiero R.K. lietuviškų kapinių at-
skaita : nuo sausio (January) 1 dienos, 1929 metų 
iki gruodžio (December) 31 dienai, 1929 metų / 
Šv. Kazimiero L.R.K. kapinių valdyba. – [Čikaga 
(Il.)] : [Šv. Kazimiero lietuvių Romos katalikų ka-
pinių valdyba], [1930]. – [4] p. : iliustr. ; 23 cm.

C2.
718(73)(=172)(047.1)

5793
Šventojo Jono Bosko novena. – [Turinas] : 

[s.n.], [1934]. – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.
Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 

antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventojo Jo-
no Bos ko novena.

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : p–Š. Vilnius, 2010, įr. 11255) ir (žr. 
įr. 5795) skiriasi paveikslėliais, o nuo (žr. įr. 5794) 
spaudos rinkiniu.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
5794

Šventojo Jono Bosko novena. – [Turinas] : 
[s.n.], [1934]. – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventojo Jono 
Bosko novena.

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : p–Š. Vilnius, 2010, įr. 11255) ir (žr. 
įr. 5795) skiriasi paveikslėliu ir spaudos rinkiniu, o 
nuo (žr. įr. 5793) spaudos rinkiniu.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C102.

272-534.3
5795

Šventojo Jono Bosko novena. – [Turinas] : 
[s.n.], [1934]. – [4] p. : iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2-3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šventojo Jono 
Bos ko novena.

Spaudinys nuo analogiškų (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : p–Š. Vilnius, 2010, įr. 11255) ir (žr. 
įr. 5793-5794) skiriasi paveikslėliais.

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
5796

Šventojo Tėvo pijaus XII malda už tylinčiąją 
bažnyčią. – [S.l.] : [s.n.], [1939–1940]. – [4] p. : 
iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

5797
Šventojo Tėvo pijaus XII malda už tylinčiąją 

bažnyčią. – [S.l.] : [s.n.], [1939–1940]. – [4] p. : 
iliustr. ; 12 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Lituano.

C993.
272-534.3

5798
Šventojo Tėvo suteiktos malonės Lietuvių šv. 

Kazimiero draugijai jaunimui auklėti ir globoti : 
kun. d-ras Antanas Viskantas, Jo Šventenybės po-
piežiaus šambelionas, Lietuvių šv. Kazimiero drau-
gijos pirmininkas sugrįždamas iš Rymo parsivežė 
šio turinio raštą. – [Vilnius] : [s.n.], [1928] ([Vil-
nius] : „Ruch“ sp.). – [1] p. ; 32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas lot., liet..
C1; C2.

27-78-053.2(474.5)
5799

Šventosios Mišios. „Šventosios Mišios yra 
Kris taus kančios ir mirties atminimas bei kartoji-
mas nekruvinu būdu …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-549

5800
„Šventų misijų atmintis Šv. pranciškaus baž-

nyčioj Athol, Mass. tėvų marijonų vedamų nuo 
kovo 12 iki kovo 19, 1939 kun. pijus Juraitis, kle-
bonas …“. – Springfield, Mass. : Joseph A. Mink, 
Inc. Church Supplies, [1939]. – [2] p. ; 10 cm.

C993.
272-584(73)(=172)

5801
„Šventųjų bendravimo“ ankieta. – [Mari-

jampolė] : [„Šventųjų bendravimo“ red.], [1930–
1931]. – [2] p. ; 29 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: „Šventųjų bendravimo“ redakcijai.

C13.
070.33(474.5)(049.5)

5802
Švęskime 1-ios gegūžės šventę! Į žemės ūkio 

darbininkus. Draugai ir draugės! „pirmosios ge-
gužėės [!] diena tai viso pasaulio darbininkų ko-
vos šventė …“ : [kvietimas į mitingus] / Lietuvos 
komunistų partijos Centro komitetas. – Kaunas : 
[Lietuvos komunistų partijos Centro k-tas], 1928, 
geg. 1. – [2] p. ; 19 cm. – (Lietuvos komunistų 
partija (Kominterno sekcija).

Šūkis: Visų šalių proletarai, vienykitės!. – Ti-
ražas apie 3000 egz..

C2.
323.33(474.5)

 323.221(474.5)
5803

„Šviesogarsinė paramounto filma vokiečių 
kalba: „Nakties paryžiaus žiburiai“ …“ : [kino fil-
mo reklama]. – [Kaunas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : 
Š. Neimano sp.). – [2] p. : iliustr. ; 24 cm.

prieš tekstą: Kinas „forum“ …. – Gretut. 
tekstas liet., rus..

C101.
791.43-2(430)

5804
Švietimo ministerijos etatai : [pareigybių pa-

vadinimai]. – [S.l.] : [s.n.], [apie 1921]. – [2] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

37(474.5)
5805

Švietimo ministerijos žinioje esančių mokylų 
ir įstaigų vedėjams. „Lietuvos aero klubui prašant, 
Švietimo ministerija leidžia visose mokyklose ir 
įstaigose iškabinti L.A.K. narių rėmėjų telkimo 

propagandos plakatus, atsišaukimus, obalsius ir 
kitokią tos rūšies literatūrą“. – Kaunas : [Švietimo 
m-ja], 1935, bal. 5. – [1] p. ; 17 x 20 cm.

prieš antr.: Nuorašas. – Išsp. daugin. prietai-
su. – L.A.K.: Lietuvos aero klubas.

C279.
364.4(474.5)

5806
„Švietimo ministeris turi garbės kviesti … 

apsilankyti š. m. rugsėjo mėn. 8 dien. Tautos 
šventės proga Valstybės teatre į „Samsono ir Da-
lilos“ operą …“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1931]. – [1] p. ; 11 x 18 cm.

C2.
792.54(474.5)

 782.1(44)
5807

T.T. jėzuitų gimnazijos kinematografo prog-
rama. – [Kaunas] : [Kauno jėzuitų gimn.], [1931–
1939]. – [1] p. ; 10 x 17 cm.

T.T. jėzuitų gimnazija: Tėvų jėzuitų gimnazija.
C2.

373(474.5)
5808

Tamsta. „Šiuomi esate kviečiamas į Lietuvių 
Keistučio pašelpos kliubo milžinišką pikniką, se-
kmadienį, birželio-June 16 d. […] Justice park [Lie-
pos] Garden …“ : [atvirlaiškis-kvietimas] / … engi-
mo [!] komisija ir valdyba. – Chicago, Ill. : [Lietu-
vių Kęstučio pašalpos klubas], [1935]. – [2] p. ; 8 x 
14 cm.

prieš antr.: Lietuvių Keistučio pašelpos kliu-
bas.

C1.
364.4:061.2(73)(=172)

 394.4(73)(=172)
5809

… tapo priimtas į krikščioniškojo mokslo 
broliją … : [įstojimo į krikščioniškojo mokslo bro-
liją lapelis bei brolijos veikimo tikslai]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1921–1928]. – [2] p. ; 10 cm.

C17.
659.1(474.5)

5810
„Tarptautinės teisės mokslų draugija Lietu-

voje šiuo kviečia Tamstą atsilankyti į draugijos ren-
giamą eilinę paskaitą, kurią š. m. gegužės mėn. 9 d., 
antradienį […] V.D. universiteto (Mickevičiaus g.) 
rūmų 19 auditorijoj laikys paryžiaus universiteto 
teisių daktaras Ladas Natkevičius tema „Lenkų-
lietuvių administracijos linija tarptautinės teisės 
atžvilgiu“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [Tarptautinės 
teisės mokslų d-ja], [1933]. – [1] p. ; 10 x 15 cm.

C1.
374.7(474.5)
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5811
„Tas paliudija kad p. … prisirašė prie remėjų 

passionistų vienuolijos ir tapo dalinink… žemiaus 
nurodytų dvasiškų nuopelnų: pakolei gyvas vie-
nos šv. mišios bus atlaikytos kasdien …“ : [šv. 
mišių už gyvuosius ir mirusiuosius tvarkaraštis]. – 
[Skrantonas (pen.)] : [Tėvų pasionistų čyščiaus 
d-ja], 19[20, geg. 12]. – [1] p. : vinj. ; 22 x 24 cm.

prieš tekstą: Tėvų passionistų čyščiaus dr-ja. 
„Mes apsakinėjame Kristų nukryžiavotą“ 1-Kor-
1-23. „Lai Jezaus Kristaus kančia visada buna 
musų širdyse“.

C2.
27-549(73)(=172)

5812
Taškūnas, Vincentas
Šeima ir bažnyčia : [apie Santuokos sakra-

mentą] / kun. V.T.. – [panevėžys] : [Katalikų vei-
kimo centro panevėžio r.], [1933] (panevėžy : 
„Bangos“ sp.). – [4] p. ; 25 cm. – (K.V.C. panevė-
žio rajono valdybos leidinys ; Nr. 29).

Tiražas 20 000 egz..
C1; C17; C279.

27-555
5813

Tau, brolau darbininke!!! puikiausios prakal-
bos! „Nedėlioje, liepos-July 7 d., 1918. Institute sa-
lėje […] Cambridge, Mass. […] Kalbėtojas bus iš 
Chicagos, gerb. Al. M. Račkus …“ : [skelbimas] / … 
L.D.S. 8-ta kuopa. – [Keimbridžas (Mas.)] : [Lietu-
vių darbininkų s-gos 8 kuopa], [1918] (South Bos-
ton, Mass. : „Darbininko“ spauda). – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5814
Tautiečiai, stokite Visuomon arba naujon, 

tautiškon bažnyčion. „Religija arba tikyba yra 
naudingas, neišvengiamas dalykas …“ / Visuomos 
organizacinis komitetas. – [Bruklinas (Niuj.)] : 
[s.n.], [1927–1929]. – [2] p. : portr. ; 28 cm.

C3.
291.115(73)(=172)

5815
Tautininkų bei vyriausybės darbai : atsišau-

kimas. – 1929. – 1 p..
Aprašyta pagal kn.: pastabos saulėlydžio va-

landą / A. Voldemaras. Vilnius, 1992, p. 14, 28.
323.221.28(474.5)

5816
Tautos fondo sekretoriaus atskaita iš visų iš-

laidų nuo rugsėjo 23, 1918, iki sausio 1, 1919 m. / 
L. Šimutis, T.f. sekretorius. – [Bruklinas (Niuj.)] : 
[Tautos fondas], [1919]. – [1] p. ; 31 cm.

C17.
325.2:061.2(73)(=172)(047.3)

5817
Tautos šventė – 8 rugsėjo panevėžyje : pro-

grama / paneaėžio [!] šaulių rinktinės valdyba. – 
[panevėžys] : [Lietuvos šaulių s-gos XII panevė-
žio rinktinė], [1929–1934] (panevėžy : M. Koto 
sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C101.
356.161:061(474.5)

 394.4(474.5)
5818

Tautų Sąjungos Tarybos rezoliucija, priimta 
1921 m. kovo 3 del konflikto tarp Lietuvos ir Len-
kijos. – [S.l.] : [s.n.], [1921]. – 3 p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

327.5(474.5:438)
5819

Tegivuoja visuotinis pirmos gegužės streikas. 
„Devintą kartą po kruvinojo fašizmo letena Lietuvos 
darbinikų klesa ruošiasi švesti savo klesinę kovos ir 
solidarumo šventę – Gegužės pirmą …“ : [atsišauki-
mas] / LKp Kauno raikomas. – [Kaunas] : [Lietuvos 
komunistų partijos Kauno r. k-tas], [1935]. – [1] p. ; 
30 cm. – (Kp (Kominterno sekcija).

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių pro-
letarai, vienikitės.

C279.
327.321(474.5)

 323.221.28(474.5)
5820

„Teikis atlyginti, Viešpatie, amžinuoju gyve-
ni mu visiems Tavo Vardu mums gerą daran-
tiems! …“ / tėvas Kazimieras Čepulis Lietuvos 
pranciškonas. – [S.l.] : [s.n.], [1925–1940]. – 
[2] p. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17.
272-534.3

5821
Teikis atlyginti, Viešpatie, amžinuoju gyveni-

mu visiems, Tavo Vardu mums gera darantiems : 
Šv. pranciškaus mažesniųjų brolių vienuolijos 
geradariams dovanėlė. – [S.l.] : [s.n.], [1925–
1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

5822
Telegrama! „Atvažiuoja teatras „Žvaigždikis“ 

iš Kauno …“ : [skelbimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1931–
1932]. – [1] p. : vinj. ; 23 x 31 cm.

C101.
792.2(474.5)(049.1)
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5823
Telksnys, Steponas
Būkime kat. spaudos apaštalais! : (paskaita kat. 

organizacijų susirinkimams) / kun. St. T-ys. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1930–1939] (Kaune : „Šviesos“ sp.). – 
4 p. ; 24 cm.

C279.
002.2:272(474.5)(042)

5824
Telšių miesto tarybos kandidatų sąrašas „Ka-

talikų“ Nr. 4. – [S.l.] : [s.n.], [1931]. – [1] p. ; 
12 cm.

C2.
324(474.5)

 352(474.5)
5825

„Telšių vyskupijos III eucharistinio kongre-
so buvusio Kretingoje 1936 m. birželio  12, 13, 
14 d. atsiminimui duota už auką kongreso išlai-
doms …“. – [S.l.] : [s.n.], [1936]. – [2] p. : iliustr. ; 
11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17; C106; C993.
27-549(474.5)(06)

5826
„Temykete lietuviai ir lietuvaitės nedelioje 

22 d. gruodžio (Dec.) Šv. petro parapijos svetaine-
je, Kenosha Wis. atsibus politiškos prakalbos …“ : 
[skelbimas] / … komitetas. – [Kenoša (Vis.)] : 
[Tautos fondo 78 sk.], [1918]. – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5827
Temikite lietuvei! „prakalbos p. Al. Rackaus 

subatos vakare 2ra kovos ant Hales Moose […] 
Niedeloi ant Hales Kromelio …“ : [skelbimas] / 
Westville Vicei. – [Vestvilis (Il.)] : [Lietuvos Vy-
čiai], [1918]. – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5828
Teskim suvalkijos valstiečių pradetą kovą. Į 

valstiečius darbininkus ir į visų darbo visuomeni 
[!] draugai ir draugės. „Rugpiučio gale suvalki-
jos valstiečiai negaledami daugaiau [!] kestė [!] 
tokioj sunkioj padėtij pradėjo aktivą [!] kova ir 
paskelbė streiką ir išstate tokius reikalavimus pa-
liuosuoti valstiečius nuo valstibinių ir žemės mo-
kesčio …“ : [atsišaukimas] / Salako ūkininku ko-
mitetas. – [Salakas, Zarasų a.] : [Salako ūkininkų 
k-tas], [1935]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Visų šalių ūki-
ninkai vienikites.

C279.
323.221.28(474.5)

5829
„Tėvas Alfonsas-Maria Macaitis O.f.M. J.E. 

vyskupo T. Matulionio įšventintas į kunigus 1934 – 
Šventaisiais metais – gegužės mėn. 6 d., iškilmin-
gąsias šv. Mišias Jurbarko parapijos bažnyčioje pir-
mą kartą atlaikė tų pačių metų gegužės 27 d. …“. – 
[S.l.] : [s.n.], [1934]. – [2] p. ; 10 cm.

prieš tekstą: Jėzaus Širdie, aš Tavim […] (300 d. 
atl. pijus IX). Marijos Širdie, būk mano išganymu! 
(300 d. atl. pijus IX). – Antraštė pateikta pagal p. [2] 
teksto pradžią. – p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: 
Tu es sacerdos in aeternum. – J.E.: Jo Eminencija. – 
O.f.M.: Ordo fratrum minorum (Mažesniųjų brolių 
(pranciškonų) ordinas).

C106.
272-722.5(474.5)

5830
Tėvynės sąjungos skyriams steigti ir tvarky-

tis instrukcijos. – [Kaunas] : [Tėvynės s-ga], 
[1939]. – 2 p. ; 10 x 15 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(062.13)
5831

Tėvų domei! „panevėžio žydų švietimo drau-
gija steigia 1931/32 mokslo metais pavyzdingą 
vaikų darželį …“ : [skelbimas]. – [panevėžys] : 
[panevėžio žydų švietimo d-ja], [1931] (panevė-
žy : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 48 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

373.2(474.5)(=411.16)(049.1)
5832

Tėvų domėn! „Vaikų darželyje prie Žydų gim-
nazijos […] prisiima šiais naujais mokslo 1930 me-
tais vaikai …“ : [skelbimas] / tėvų komitetas. – [pa-
nevėžys] : [s.n.], [1930] (panevėžy : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. ; 45 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

373.2(474.5)(=411.16)(049.1)
5833

Tėvų marijonų misijų, laikytų Gižuose kovo 
10–14 d. 1935 m. atminimas. – [S.l.] : [s.n.], 
[1935]. – [2] p. : iliustr. ; 10 cm.

p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Annus 
Sanctus 1933-34.

C993.
272-584(474.5)
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5834
„Tiktai viena diena, šį šeštadienį, spalių 19 d. 

įvyks vienintėlis plastikos-choreografijos baleto 
vakaras geriausiems užsienio artistams dalyvau-
jant …“ : [skelbimas]. – [Alytus] : [s.n.], [1929] 
([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. : iliustr. ; 31 cm.

prieš tekstą: Alytaus šaulių salė.
C101.

792.8(474.5)(049.1)
5835

Tilvytis, Jurgis
Neapleisk mūsų. „Tikim – žinom, kad šioj že-

mėj …“ : [giesmės žodžiai] / A. Žalvarnis. – [pa-
nevėžys] : [s.n.], [1931]. – [2] p. ; 14 cm.

C101.
272-535.35(474.5)

5836
„Trečiadienį, liepos 15 d., 12 val. 30 m. po 

trumpos ir sunkios ligos, mirė mūsų neužmiršta-
ma motina, uošvė ir bobutė Jeta Šternienė 61 m. 
amžiaus (gim. Karnauskaitė) …“ : [pranešimas]. – 
[Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaune : f. Sokolovskie-
nės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 20 x 34 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

393(474.5)(=411.16)
5837

„Trečiadienį, šio kovo mėn. 7 d. 20 val. pie-
nocentro rūmuose […] įvyksta politinio klubo 
narių susirinkimas, kuriame bus universiteto rek-
toriaus prof. M. Roemerio pranešiams, tema: par-
lamento problema …“ : [kvietimas] / klubo valdy-
ba. – Kaunas : [politinis klubas], 1934, kovo 6. – 
[1] p. ; 11 x 21 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C1.

374.7(474.5)
5838

„Trečiadienis balandžio 16 d. 1919 m. pirmas 
simfonijos koncertas K. Galkovskio vedamas …“ : 
[skelbimas]. – [Vilnius] : [s.n.], [1919]. – [1] p. : 
vinj. ; 46 x 59 cm.

prieš tekstą: Valdiškas simfonijos orkiestras. 
Lenkų teatras ant poguliankos 11. – Gretut. tekstas 
liet., lenk., rus., jidiš.

C3.
785.11

 78:061.7(474.5)(049.1)
5839

„III šv. pranciškaus ordeno Aukštosios pane-
munės parapijos Nekalto prasidėjimo kongrega-
cija. Narys …“ : [įrašomoji kortelė ir maldos]. – 
[S.l.] : [s.n.], [1918–1940] (Kaunas : „Šviesos“ 
sp.). – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Saugok, Dieve, kad 
aš kuo nors girčiaus, kaip tik mūsų Viešpaties Jė-
zaus Kristaus Kryžiumi. (Gal VI, 4).

C993.
2-737(474.5)

5840
Tretininkų himnas. „Sveikas, Tėve, numylė-

tas …“ : [himno žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
27-78-726.6(474.5)

 784.71(474.5)
5841

Trijų metų Lietuvos „nepriklausomybės“ su-
kaktuvės. Lietuvi darbininke! „Šį mėnesį sukanka 
trįs metai taip vadinamos „Lietuvos nepriklau-
somybės“ …“ : [atsišaukimas] / L.D.L.D. I-mo 
apskričio pildomasis komitetas. – [JAV] : [Ameri-
kos lietuvių darbininkų literatūros d-jos 1 apskri-
tis], [1921]. – [2] p. ; 23 cm.

C3.
323.33(73)(=172)

5842
XIII-ojo Lietuvos socialdemokratų partijos 

suvažiavimo rezoliucijos. – [Kaunas] : [Lietuvos 
socialdemokratų partija], [1926]. – 2 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.71(474.5)(06)
5843

Trynės nuodėmės : R. Blaumanio 4 veiksmų 
komedija : [programa]. – [S.l.] : [s.n.], [1934] (Šiau-
liai : „Titnago“ sp.). – [4] p..

prieš antr.: Jelgavos latvių teatras.
C104.

792.2(474.3)
5844

Trįs dienos socialistams rekolekciju. „Laikys 
plačiai žinomas socijologijos studentas Al. M. Rač-
kus, iš Chicagos birželio (June) 25, 27 ir 28 dd., 
1918 m. […] McCaddin svetainėje …“ : [skelbi-
mas] / … Lietuvių darbininkų są-gos 12 kp., prakal-
bų rengėjai. – [Bruklinas (Niuj.)] : [Lietuvių darbi-
ninkų s-gos 12-ta kuopa], [1918]. – [1] p. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5845
Trys svarbiausi daiktai Dievas-laikas-amži-

nybė : [malda ir pasižadėjimai]. – Kaunas : išleido 
b-vė „Malda“, [1938]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Mano Dieve, mano 
Dieve, kam mane apleidai!. – p. [4] užrašas: Atmi-
nimas rekolekcijų kurias vedė pažėrų parapijos baž-
nyčioje tėvas Klemensas Kačergius, M.I.C. 1938 
metų kovo 30, 31 ir balandžio 1 d d.. – M.I.C.: Ma-
riae immaculatae conceptionis (Marijos Nekaltojo 
prasidėjimo (marijonų) ordinas).

C993.
272-534.3

5845a
Trys svarbiausi daiktai Dievas-laikas-amži-

nybė : [malda ir pasižadėjimai]. – Kaunas : išleido 
b-vė „Malda“, [1937]. – [4] p. : iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis. – p. [4] užrašas: Atminimas šv. 
misijų kurias vedė Joniškio parapijos bažnyčioje 
tėvas Bonaventura pauliukas dominikonas 1937 
metų kovo mėn. 1, 2, 3, 4 ir 5 d. ir suruošė tos pat 
parapijos klebonas kan. Korzonas.

C17.
272-534.3

5846
30-40 vištų laktos, kontr. lizdai, girdykla ir 

lesykla. M. 1:10 : [brėžiniai]. – [Kaunas] : Žemės 
ūkio rūmų leidinys, [apie 1935]. – [1] p. : brėž. ; 
47 x 70 cm.

1 Lt
C4.

631.2
5847

„Tu Petras (uola), ir ant tos uolos aš pasta-
tysiu savo Bažnyčią …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas it. k.: S.S. pio XII. – 
S.S.: Santissimo.

C993.
272-534.3

5848
1889–1924. „Šį metą sukanka daug paminėji-

mų lietuvių organizacijose Amerikoje …“ : [šven-
čiant Susivienijimo lietuvių švento Kazimiero d-jos 
35-rių metų jubiliejų, kviečiama tapti nariu]. – [Bos-
tonas (Mas.)] : [Susiv. lietuvių švento Kazimiero 
d-ja], [1924]. – [1] p. : vinj. ; 23 cm.

C101.
27-78(73)(=172)

5849
1869 metų Karo įstatų rinkinys. Knyga VII, 

2-ji laida / 1907 m. su papildomais ligi 1911 m./. 
Skyriaus VI skiltis III: Atsargos karininkų prievo-
lės Krašto apsaugos ministerijos atžvilgiu : ištrau-
kos vertimas su Vyriausiojo štabo aiškinimais. – 
[Kaunas] : [Krašto apsaugos m-jos Kauno m. ir 
a. komendantūra], 1929, geg. 14. – [3] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Nuorašo – nuorašas. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
355.5(474.5)(062.13)

5850
1919–1933 m. išskirstyti Lietuvoje kaimai : 

[statistiniai duomenys] / [foto Vieros Šleivytės]. – 
[Kaunas] : [Žemės ūkio m-jos Žemės tvarkymo 
dep.], [1934]. – [1] p. : diagr. ; 12 x 18 cm.

prieš antr.: Žemės tvarkymo departamentas.
C1.

911.37(474.5)
5851

1928 m. Šaulių sąjungos reikalams dvimėne-
sinės rinkliavos taisyklės. – Kaunas : [Lietuvos 
šaulių s-ga], 1928, vas. 1. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

356.161:061(474.5)
5852

„1924 m. nuo gruodžio mėn. 7 iki 21 d. pane-
vėžy rengiama 2-jų savaičių žemės ūkio kursai …“ : 
[skelbimas] / kursų vedėjas A. Gilvydis. – [S.l.] : 
[s.n.], 1924 (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 
47 cm.

C4.
631:331.36(474.5)(049.1)

5853
„1924 m. nuo lapkričio mėn. 23 d. Surdegy 

prasidės 2-jų savaičių žemės ūkio kursai …“ : 
[skelbimas] / kursų vedėjas A. Gilvydis. – [pane-
vėžys] : [s.n.], 1924 (panevėžys : M. Koto sp.). – 
[1] p. ; 47 cm.

C4.
631:331.36(474.5)(049.1)

5854
„1924 m. rugpiūčio 30 d. 4 val. p. p. Balto-

sios gulbės salėj (Rotušėje) šaukiamas socialdemo-
kratų mitingas lietuvių, lenkų, žydų ir rusų kalbo-
mis …“ : [skelbimas] / L.S.D.p. Kauno m. komite-
tas. – [Kaunas] : [Lietuvos socialdemokratų partijos 
Kauno m. k-tas], [1924] (Kaune : „Raidės“ sp.). – 
[1] p. ; 32 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk., jidiš.
C279.

323.221.28(474.5)(049.1)
5855

„192… m. … d. … salėje Lietuvos valst. 
liaudininkų kuopa rengia viešą paskaitą …“ / kuo-
pos valdyba. – [S.l.] : [Lietuvos valstiečių liaudi-
ninkų kuopa], [1920–1929] (Šiauliai : Savičo ir 
Šumkauskio sp.). – [1] p..

C104.
329(474.5)

 374.7(474.5)
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5856
„192… m. … mėn. … d. … prasidės 2-jų sa-

vaičių žemės ūkio kursai ūkininkams  …“ : [skel-
bimas] / kursų vedėjas A. Gilvydis. – [S.l.] : [s.n.], 
[1925] (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C4.
631:331.36(474.5)(049.1)

5857
„192… m. … men. … diena … val. po pietų 

Kazlų Rūdoje … salėje. Vilniaus vadavimo sąjun-
gos būrelio rengiamas viešas steigiamas susirin-
kimas ir renkamas vadavimo sąjungos skyriaus 
komitetas …“ / Kazlų Rūdos VVS-gos burelis. – 
[Kazlų Rūda, Marijampolės a.] : [Vilniaus vadavi-
mo s-gos Kazlų Rūdos būrelis], [1926]. – [1] p. : 
iliustr. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: Mes be Vil-
niaus nenurimsim!.

C2.
329.71(474.5)(06)

5858
„1925 m. gruodžio mėn. … d. Kupišky pra-

sidės 2-jų savaičių žemės ūkio kursai ūkinin-
kams  …“ : [skelbimas] / kursų vedėjas A. Gilvy-
dis. – [S.l.] : [s.n.], 1925 (panevėžys : M. Koto 
sp.). – [1] p. ; 47 cm.

C4.
631:331.36(474.5)(049.1)

5859
„1925 m. lapkričio mėn. 1 d. Šeduvoj prasidės 

3-jų savaičių žemės ūkio kursai ūkininkams  …“ : 
[skelbimas] / kursų vedėjas A. Gilvydis. – [S.l.] : 
[s.n.], 1925 (panevėžys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 
47 cm.

C4.
631:331.36(474.5)(049.1)

5860
„1925 m. sausio 18 d. 1 val. p. p. Slabadoje, 

Gaisrininkų salėje šaukiamas socialdemokratų mi-
tingas …“ : [skelbimas] / L.S.D.p. Kauno m. ko-
mitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos socialdemokratų 
partijos Kauno m. k-tas], [1925]. – [1] p. ; 32 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk.. – Išsp. daugin. prie-
taisu.

C279.
 323.221.28(474.5)(049.1)
5861

„1925 m. spalių 18 d. B-ros prof. darbininkų 
sąjungos vakaro programa. I. „Advokato patari-
mai“ vieno veiksmo komedija […] II. „Išgydė“ 
vieno veiksmo komedija […] III. Šokiai, žaidimai 
ir t. t. …“. – [Kaunas] : [s.n.], [1925] (Mariampo-
lėje : A. Aguševičiaus sp.). – [1] p. : vinj. ; 28 cm.

C279.
792.077(474.5)

5862
„1926 m. vasario 14 d. 1 val. po piet kinem. 

„Liros“ salėje Šančiuose bus lenkų kalboj inž. 
H. Kromerio paskaita tema „Veikiančios politinės 
partijos Lietuvoje“ : [skelbimas] / L.S.D.p. Kauno 
komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos socialdemokratų 
partijos Kauno m. k-tas], 1926, vas. 11 (Kowno : 
„Raidės“ sp.). – [1] p. ; 23 cm.

Dalis teksto lenk..
C279.

329(474.5)(049.1)
 374.7(474.5)(049.1)
5863

1920 – spalių 9 d. – 1930. „10 metų Vilniaus 
pagrobimo spalių mėn. 9 d. paminėjimui panevė-
žyje nustatoma ši programa …“ / komitėtas spalių 
9 d. minėti. – [panevėžys] : [s.n.], [1930] (panevė-
žys : M. Koto sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
329.71(474.5)
394.46(474.5)

5864
„1940 m. balandžio mėn. trečiadienį 20 (8) v. 

įvyks vienintelis didžiausias menininko Milano 
ope ros „La Scala“ pasaulyje pagarsėjusio daininin-
ko-baritono J. Garda koncertas …“ : [skelbimas]. – 
[Vil nius] : [„Lutnia“ muzikos teatras], [1940] (Vil-
niu je : sp. „Zničius“). – [1] p. ; 64 x 96 cm.

prieš tekstą: Muzikos teatras „Lutnia“. – Gre-
tut. tekstas liet., lenk..

C3.
782.1

 78:061.7(474.5)(049.1)
5865

„1940 m. kovo 31 d. V. Zlotorevskio 4 veiks-
mų tragedija „Meilės auka“, pastatymas M. Vil-
kozerskio […] balandžio 7 dieną petro Vaičiūno 
premijuota 3 v. drama „Sudrumstoji ramybė“, 
pastatymas art. K. Tunkevičiaus …“ : [Darbo te-
atro repertuaras 1940 m. kovo 31 d. – balandžio 
21 d.] / teatro administracija. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1940] (Marijampolėje : Marijonų sp.). – [1] p. : 
vinj. ; 96 cm.

prieš tekstą: Darbo teatras. Administruoja Dar-
bo rūmų Marijampolės kultūros klubas. Vaidinama 
petro Armino mokyklos salėje.

C160.
792.2(474.5)

5866
1907–1932 musų kongregacijos įsteigimo ir 

Motinos Marijos, Motinos M. Immaculatos, Mo-
tinos M. Conceptos 25 metų sidabro jubiliejaus 
atminimui rugpiučio 30 d., 1932 m. : [Švento Ka-
zimiero seserų kongregacijos jubiliejui]. – [JAV] : 
[s.n.], [1932] (paris : Bouasse-Jeune). – [2] p. : 
spalv. iliustr. ; 11 cm.
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Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: „Ta yra diena, kurią padarė Viešpats, 
džiaugkimės ir linksminkimės joje“. –  p. [1] pa-
veikslėlis ir užrašas anglų k.: It is in thee, o Mary 
that we find all blessings, and even God Himself. 
(St. Laurence).

C993.
27-788(474.5)

5867
„1932 m. balandžio mėn. 16 d. šeštadienį 17 

val. Kaune dr. Vinco Kudirkos pr. mokyklos sa-
lėj kviečiamas Vilniui vaduoti sąjungos Švietimo 
ministerijos tarnautojų skyriaus steigiamasis susi-
rinkimas šia programa …“. – [Kaunas] : [Vilniaus 
vadavimo s-gos Švietimo m-jos tarnautojų sk.], 
[1932]. – [1] p. ; 17 x 22 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(06)
5868

„1932 m. … mėn. … d. … (pradžios mo-
kyklos būste) prasideda … dienų smulkiųjų ūkio 
šakų – paukštininkystės, sodininkystės, daržinin-
kystės ir bitininkystės kursai …“ : [skelbimas]. – 
[panevėžys] : [s.n.], [1932] (panevėžys : M. Koto 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C101.
374.7:63(474.5)(049.1)

5869
„1932 m. sausio m. 2 d. draugijos „Kneset-Iz-

rael“ bute 7 v. v. įvyks panevėžio smulkiųjų pirklių 
sąjungos visuotinas susirinkimas …“ : [skelbimas] / 
valdyba. – [panevėžys] : [panevėžio smulkiųjų pir-
klių s-ga], [1931] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. ; 46 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

658.6(474.5)(06)
5870

„1938 m. birželio mėn. 26 d. 17 val. Šiauliuo-
se (parodos aikštėje) 20 m. Lietuvos nepriklauso-
mybės sukakčiai paminėti Švietimo viceministrui 
K. Masiliūnui globojant LTJ Jaunosios Lietuvos 
sąjunga rengia meno šventę …“ / šventei ruošti 
komitetas. – [Kaunas] : [lietuvių tautinės jaunuo-
menės s-ga „Jaunoji Lietuva“], [1938] ([Kaunas] : 
„Kauno“ sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C279.
323.215(474.5)

 329.78(474.5)
5871

„1939 m. birželio mėn. 21 d. 13 val. Biržų 
ligoninėje mirė (2) Biržų šaulių kuopos, ėjęs kuo-
pos ir būrio vado pareigas, a.†a. šaulys ats. j. ltn. 

Aleksandras Heincas …“ : [pranešimas] / (2) Bir-
žų šaulių kuopa. – [Biržai] : [Lietuvos šaulių  s-gos 
2 Biržų šaulių kuopa], [1939] ([Biržai] : Biržų 
sp.). – [1] p. ; 16 cm.

C279.
356.161:061(474.5)(092)

5872
„1939 m. gegužės mėn. 6 d. visuotiniam narių 

susirinkimui. Nori įstoti į b-vės narius …“ : [pan-
dėlio pieno perdirbimo b-vės 55 narių sąrašas: 
pavardė, vardas, gyvenamoji vieta]. – [pandėlys, 
Rokiškio a.] : [pandėlio pieno perdirbimo b-vė], 
[1939]. – [1] p. ; 21 cm.

C279.
637.1:061.2(474.5)(06)

5873
„1934 m. birželio 17 d. 20 val. Didž. kunig. 

Kęstučio gimnazijos salėje […] įvyks šios gimna-
zijos 15-os metų sukaktuvių iškilmingas paminėji-
mas …“ : [skelbimas-programa]. – [Švenčionys] : 
[LDK Kęstučio gimn.], [1934] (Swięciany : druk. 
I. Lewina). – [1] p. ; 25 cm.

C2.
373.5(474.5)

394.46(474.5)
5874

„193… m. … mėn. … d. p. … L.T.J. „Jau-
nosios Lietuvos“ s-gos narių rėmėjų verbavimo, 
narių rėmėjų mokesčio rinkimo tvarka ir atsiskai-
tymo sąlygos sekančios …“ / L.T.J. „Jaunosios 
Lietuvos“ s-gos narių rėmėjų administracija. – 
[Kaunas] : [lietuvių tautinės jaunuomenės s-ga 
„Jaunoji Lietuva“], [1935]. – [2] p. : vinj. ; 34 cm.

prieš tekstą: L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“  s-gos 
narių rėmėjų administracija ….

C279.
329.78(474.5)

5875
193… m. statistinės žinios apie … R.K. para-

pijos dorovinį stovį : [anketa apie bendras žinias, 
religinę praktiką, katalikiškus knygynus ir skai-
tyklas, draugijas, šeimą, blaivybę ir t.t.]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1937] (Marijampolėje : Marijonų sp.). – 
[2] p. ; 34 cm.

C279.
27-774(474.5)(049.5)

5876
„1931 m. birželio 28 d. 13 val. A. panemu-

nės d-ro Basanavičiaus parke (ties Nemunu, buv. 
keltų) jachtklūbas rengia gegužinę …“ : [skelbi-
mas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931] (Kaune : M. Jolko 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
394.4(474.5)(049.1)
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5877
1937.XII.17 prancūzų meno savaitė. Marcelio 

Ciampi fortepiono koncerto programa. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1937] ([Kaunas] : A. Narkevi-
čiaus sp.). – 1 lankstinys (6 p.) : vinj. ; 25 cm. – 
(Valstybės teatras. 1937–1938 sezonas).

C160.
785.6:786.2

 78:061.7(474.5)
5878

1937 m. paryžiaus moderninio meno ir tech-
nikos parodos Baltijos paviljono bendros poilsio 
salės (halės) sienoms padekoruoti diagraminio 
pobūdžio panneau, idejinių eskyzų konkurso są-
lygos. – Kaunas : [paryžiaus moderninio meno 
ir technikos parodos Lietuvių sekc. Vykd. k-tas], 
1936, rugs. 21. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: 1937 m. paryžiaus moderninio me-
no ir technikos parodos Lietuvių sekcijos Vykdo-
masis komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
069.9:7.036(44)(=172)

5879
1937 m. paryžiaus moderninio meno ir tech-

nikos parodos Lietuvių sekcijos Vykdomasis ko-
mitetas, šios parodos propagandinės brošiuros 
viršeliui pagaminti skelbia konkursą. – Kaunas : 
[paryžiaus moderninio meno ir technikos paro-
dos Lietuvių sekc. Vykd. k-tas], 1936, rugs. 21. – 
[2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: 1937 m. paryžiaus moderninio me-
no ir technikos parodos Lietuvių sekcijos Vykdoma-
sis komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
069.9:7.036(44)(=172)

5880
1937 m. paryžiaus parodos Baltijos paviljono 

bendros poilsio salės centrinės skulptūros modelių 
konkurso sąlygos. – Kaunas : [paryžiaus moder-
ninio meno ir technikos parodos Lietuvių sekc. 
Vykd. k-tas], 1936, rugs. 9. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: 1937 m. paryžiaus moderninio me-
no ir technikos parodos Lietuvių sekcijos Vykdo-
masis komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
730(474.5)

5881
„1933 metais visi lietuviai skaitys Verslą, nes 

jis buvo, yra ir bus vienintelis laikraštis Lietuvo-
je, ginąs lietuvių verslovininkų reikalus, kovojąs 
del ekonominės Lietuvos nepriklausomybės …“ : 
[laikraščio reklama]. – [Kaunas] : [„Verslo“ red.], 

[1932] (Kaune : akc. „Žaibo“ b-vės sp.). – [1] p. ; 
47 cm.

C101.
070.33(474.5)(085.8)

5882
„1930 Vytauto Didžiojo m. rugpiūčio mėn. 

15 d. penktadienį, 13 val. Šeduvoj (progimnazijos 
kieme) atidaroma žemės ūkio paroda …“ / paro-
dos komitetas. – [S.l.] : [s.n.], [1930] (panevėžys : 
M. Koto sp.). – [1] p. : iliustr. ; 32 cm.

C101.
63(474.5)(064)

5883
„… turi garbės kviesti didž. gr. … į rengiam…, 

kuri… įvyks 193… m. … m. … d. … val. … Šven-
čionių „Ryto“ salėje …“ : [kvietimo-programos 
forma]. – [S.l.] : [s.n.], [1937]. – [1] p. ; 11 x 15 cm.

C2.
394.4(474.5)

5884
„Turime garbės kviesti Tamstą į Lietuvių ne-

priklausomųjų dailininkų dr-jos gėlių balių, kurias 
įvyks Metropolio salėse …“ : [kvietimas] / Liet. 
nepriklausomųjų dailininkų draugija. – [Kau-
nas] : [Lietuvių nepriklausomųjų dailininkų d-ja], 
[1932]. – [1] p. : iliustr. ; 6 x 13 cm.

C2.
73/76:061.2(474.5)

 394.4(474.5)
5885

… „Turiu garbės kviesti Tamstą atsilankyti į 
rengiamas Tautos Vado 60 metų sukakčiai pagerb-
ti raitųjų rungtynes š. m. rugsėjo mėn. 6 d. Girš-
tupio aikštėje …“ : [kvietimas] / gen. št. pulk. ltn. 
Valušis. – [Kaunas] : [s.n.], [1934]. – [1] ; 10 x 
15 cm.

C1.
342.511(474.5)
394.46(474.5)

5886
Tuščios pastangos : p. Vaičiūno 4 v. komedi-

ja, pastatymas B. Dauguvieči [!] : [programa]. – 
[Kaunas] : [Valstybės teatras], [1931] (Kaunas : sp. 
„Menas“). – [1] p. ; 25 cm. – (Valstybės teat ras).

C104.
792.2(474.5)

5887
Ūkininkai! „Alytaus žemės ūkio draugija Sim-

no, Krokelaukio ir Metelių apylinkės savo narių 
ir kitų ūkininkų prašoma steigia savo skyrių Sim-
ne …“ : [skelbimas] / … Alytaus žemės ūkio drau-
gija. – [Alytus] : [Alytaus žemės ūkio d-ja], [1929–
1932] ([Alytus] : Alytaus sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
334.73:63(474.5)(049.1)
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5888
Ūkininkai! „Artėjant rūdeniui kai kurie ūki-

ninkai džiaugiasi matydami savo laukuose gerą 
derlių …“ : [trąšų reklama] / Alytaus žemės ūkio 
draugija. – [Alytus] : [Alytaus žemės ūkio d-ja], 
[1927–1929] (Alytuj : Bokšickio ir Reitborto 
sp.). – [2] p. ; 31 cm.

C101.
631.8(474.5)(085.8)

5889
Ūkininkai mažažemiai ir naujakuriai! „Krikš-

čionims demokratams, ūkininkų sąjungai ir darbo 
federacijai bevaldant, Lietuva tik į vargus klim-
po …“ : [rinkimuose į III Lietuvos Seimą raginama 
balsuoti už Lietuvos valstiečių liaudininkų s-gos 
sąrašą Nr. 11]. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių 
liaudininkų s-ga], [1926] (Kaune : K. Narkevičiaus 
ir V. Atkočiūno sp.). – [1] p. ; 23 cm.

prieš antr.: Nr. 11.
C2.

324(474.5)
 342.849(474.5)
5890

Ūkininkai, tręškit laukus ir pievas. – [Kau-
nas] : [Žemės ūkio rūmai], [1927] (Kaunas : „Var-
po“ b-vės sp.). – [2] p. : iliustr. ; 32 cm. – (Žemės 
ūkio rūmų leidinys ; Nr. 6).

prieš antr.: Nemokamas „Vienybės“ priedas 
prie Nr. 11.

C17.
631.8(474.5)

5891
Ūkininkams svarbu! „Kuprelišky atidarytas 

nau jas su visais patogumais motorinis malūnas …“ : 
[skel bimas]. – [S.l.] : [s.n.], [1931–1940] (panevė-
žy : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 23 cm.

C101.
664.7(474.5)(085.8)

5892
Ūkininkų dėmesiui! „Nuo š-m. liepos mėn. 

15 d. 2-rojo ulanų pulko rajone bus supirkinėjama 
šienas, šiaudai ir dobilai …“ : [skelbimas]. – [Aly-
tus] : [s.n.], [1927–1929] (Alytuj : Bokšickio ir 
Reitborto sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
355.6:357.2(474.5)(049.1)

5893
Ūkininkų dėmesiui! „panemunėlio geležin-

kelio stoty naujai pastatytame ir pertvarkytame 
motoriname malūnė M. Jofės. Turime garbės pra-
nešti visuomenės žiniai, kad kasdieną malame pa-
prastai, šatravojame, pikliavojame ir grūcės kruo-
pas dirbame …“ : [reklama] / … M. Jofė. – [S.l.] : 

[s.n.], [1931] (panevėžy : N. feigenzono sp.). – 
[1] p. : vinj. ; 32 cm.

C101.
664.7(474.5)(085.8)

5894
Ūkininkų dėmesiui! „Turim garbės praneš-

ti, kad mūsų geležies prekių krautuvėje Merkinėj 
Seinų g-vė 4, (ties žydų mokykla) parduodamos 
įvairios žemės ūkio mašinos …“ : [skelbimas] / … 
Ch. Romanovienė ir įpėdiniai, Merkinė. – [Mer-
kinė, Alytaus a.] : [s.n.], [1929–1932] ([Alytus] : 
Alytaus sp.). – [1] p. ; 15 x 24 cm.

C101.
631.3(474.5)(049.1)

5895
Ūkininkų sąjungos ir L. kr. demokratų par-

tijos skyriams. „Išeidamos iš dabartinio sunkaus 
tarptautinio padėjimo Lietuvos užsienio politiko-
je, ypatingai ryšy su Vilniaus byla, ūkininkų są-
junga ir L. kr. demokratų partija mano, kad tokiuo 
[!] momentu tautos interesų saugyboje [!] turėtų 
budėti teisėta josios atstovybė …“ : [pareiškimas 
dėl vyriausybės veiksmų rėmimo] / ūkininkų są-
jungos Centro valdyba ; L. krikščionių demokratų 
partijos Centro komitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos 
ūkininkų s-ga] : [Lietuvos krikščionių demokratų 
partija], [1928]. – [1] p. ; 19 x 24 cm.

C2.
323.2(474.5)

5896
Universiteto baigimas ir diplomai. – [Kau-

nas] : [Lietuvos univ.], [1924]. – [3] p. ; 33 cm.
Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.4(474.5)
5897

Universiteto drausmė ir universiteto teismas. – 
[Kaunas] : [Vytauto Didžiojo univ.], [1937]. – 3 p. ; 
33 cm.

prieš antr.: Reguliamino komisijos priimta 
1937 IV 27. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
378.1(474.5)(062.13)

5898
Užprašymas V. Jezaus į širdį. „Jezau, Jezau, 

eikš prie mąnęs …“ : [malda]. – Breslau 2 : Hein-
rich Musshoff, [1924]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Eikite pas manę 
visi, kurie vargstate ir apsunkinti este, o aš jus at-
gaivinsiu. (Mat. XI. 28.). – Aprašyta pagal p. [2] 
prieštekst. antr..

Datuojama pagal bažnytinę aprobaciją.
C993.

272-534.3
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5899
Užprašymas Viešpaties Jezaus i širdį. „Jezau, 

Jezau, eikš prie manęs …“ : [malda]. – W Krako-
wie : nakładem J. Angrabajtysa, [1918–1935]. – 
[2] p. : iliustr. ; 8 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Jezau Kantriausis, su-
similk ant musų!.

C993.
272-534.3

5900
Užprašymas Viešpaties Jezaus i širdį. „Jezau, 

Jezau, eikš prie manęs …“ : [malda]. – W Krako-
wie : nakładem J. Angrabajtysa, [1918–1935]. – 
[2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Jezau, paveiksle Do-
rybių susimilk ant musų!.

C17.
272-534.3

5901
„Užsienių reikalų ministeris ir ponia Zaunie-

nė turi garbės kviesti … š. m. … mėn. … d. … 
val.“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931–
1932]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 5902) ski-
riasi spaudos rinkiniu.

C1.
394.1(474.5)

5902
„Užsienių reikalų ministeris ir ponia Zaunie-

nė turi garbės kviesti … š. m. … mėn. … d. … 
val.“ : [kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931–
1932]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

Spaudinys nuo analogiško (žr. įr. 5901) ski-
riasi spaudos rinkiniu.

C1.
394.1(474.5)

5903
Užvisbrangiausiam atminimui dienoje pir-

mos Komunijos. „Kogi troškau danguje ir ant že-
mės, jeigu ne Tavęs, Viešpatie? …“. – [S.l.] : [s.n.], 
[1918–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Atmintis pirmos Šv. 
Komunijos.

C993.
272-549

5904
V. Dievo žodžiai apie aukų davimą. „Tas yra 

mano prisakymas, idant mylėtumėt vienas kitą, 
kaip aš jus numilėjau. Jon. 15,12 …“. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas vok. k.: Gegrüßt seist du 
Maria, voll der Gnaden. – V.: Viešpats.

C993.
27-247-272

5905
V.D. universiteto studentų žemaičių Simono 

Daukanto draugija 1925–1935 : [d-jos 10-mečio 
minėjimo kvietimas-programa ]. – [Kaunas] : [Vy-
tauto Didžiojo univ. žemaičių studentų Simono 
Daukanto d-ja], [1935]. – [1] p. : vinj. ; 9 x 15 cm.

C1.
378.18(474.5)

5906
V.D.U. lietuviškųjų studentų organizacijų są-

jungos įstatai. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo 
univ.], [1933]. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.78(474.5)(062.13)
5907

V.L. kuopoms. „pranešame, kad Telšių komen-
danto veikimo sustabdymas yra nuimtas. Kviečiame 
kuopas tęsti darbą …“ / … Telšių apygardos komi-
tetas. – [Telšiai] : [Lietuvos valstiečių liaudininkų 
 s-gos Telšių apyg. k-tas], 1927, vas. 1. – [1] p. ; 
14 cm.

C2.
329(474.5)

5908
V.S. Centro komiteto klausimų lapas Vals-

tiečių sąjungos kuopoms. – [Kaunas] : [Lietuvos 
valstiečių s-ga], 1921. – [2] p. ; 25 cm.

prieš antr.: Užpildžius tuoj prašoma grąžinti 
adresu: Laisvės alėja, 60. „Liet. ūk.“ red. Kaunas.

C2.
329(474.5)(049.5)

5909
VV s-gos … apygardos komitetui. „Apygar-

dų steigimas jau baigtas …“ : [dėl apygardų at-
stovų suvažiavimo]. – Kaunas : [Vilniaus vadavi-
mo  s-gos Centro k-tas], 1933, kovo 25. – [1] p. ; 
33 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
vykdomasis komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(06)

5910
V.V. s-gos Raseinių apygardos skyrių atstovų 

suvažiavimui š. m. spalių mėn. 8 dien. Raseiniuo-
se programa / V.V. s-gos Raseinių apygardos ko-
mitetas. – [Raseiniai] : [Vilniaus vadavimo s-gos 
Raseinių a. k-tas], [1933]. – [1] p. ; 21 cm.

C2.
329.71(474.5)(06)
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5911
VV s-gos visų skyrių komitetams. „Siųsdami 

šį Vilniaus geležinio fondo jaunimo sekcijos aplin-
kraštį, prašome VVS apygardos komitetų (o kur jo 
nėra – VVS skyrių) sukviesti vietos jaunimo orga-
nizacijų vadovybių atstovus į I pasitarimą sudaryti 
apskričių miestuose Viln. geležinio fondo vajaus 
apskričių vykdomuosius komitetus …“ : bendraraš-
tis Nr. 36. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo  s-gos 
Centro k-tas], [1935, saus. 28]. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: VVS-gos Centro komitetas. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(05)

5912
VVS apygardų ir skyrių komitetams. „Aplin-

kybių verčiama mūsų vyriausybė užmezgė diplo-
matinius santykius su Lenkija …“ : [kviečiama 
minėti Vilniaus mėnesį]. – [Kaunas] : [Vilniaus 
geležinis fondas], 1938, geg. 10. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

5913
VVS apygardų ir skyrių komitetams. „Ne lau-

kimas ir nepamatuotų žinučių gaudymas priartins 
mūsų tautą prie Vilniaus, bet tik tvirtas pasiryži-
mas, energija ir nenuilstamas darbas Vilniaus va-
davimo bare …“ : [dėl Vilniaus pasų ir ženklelių 
platinimo]. – Kaunas : [Vilniaus geležinis fondas], 
1934, bal 28. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

5914
VVS apygardų ir skyrių komitetams. „pasku-

tinėmis dienomis įvyko negeistini mūsų gyvenime 
faktai, kurie yra labai pavojingi Vilniaus vadavi-
mo akcijai …“ : bendraraštis Nr. 29. – [Kaunas] : 
[Vilniaus vadavimo s-gos Centro k-tas], 1934, 
geg. 9. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(05)

5915
VVS apygardų ir skyrių komitetams. „Siųsda-

mi keletą egzempliorių spalių 9 d. minėti atsišau-
kimų ir programų, prašome išklijuoti juos viešose 
vietose …“ : bendraraštis Nr. 46 / Vilniui vaduoti są-
jungos Centro komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus va-

davimo s-gos Centro k-tas], 1935, spal. 4. – [1] p. ; 
32 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(05)

5916
VVS Centro komitetui pareiškimas. „Sutinku 

būti VVS … skyriaus komiteto nariu …“. – [Kau-
nas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], [1938]. – [2] p. ; 
11 x 17 cm.

prieš antr.: pavyzdys. – Spaud. taip pat: Iš-
trauka iš „Vyriausybės žinių“ I dalies Nr. 522, 
p. [2].

C2.
329.71(474.5)

5917
V.V.S. Kauno ruožo geležinkeliečių skyriaus 

rengiamo 1930 Vytauto Didžiojo metais vasario 
mėn. 15 d. Rotušės salėje vakaro programa. – 
[Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Kauno ruožo 
geležinkeliečių sk.], [1930] ([Kaunas] : M. Kuktos 
sp.). – [1] p. ; 27 cm.

C2.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
5918

VVS Kauno Vytauto Didžiojo skyriaus nariui. 
Gerb. Tamsta! „Š. m. birželio mėn. 17 d. 18 val. 
punktualiai VVS Centro komiteto bute […] kvie-
čiamas VVS Kauno Vytauto Didžiojo skyriaus 
visuotinis nepaprastas narių susirinkimas šia die-
notvarke …“ / Skyriaus vykd. komitetas. – [Kau-
nas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Kauno Vytauto 
Didžiojo sk.], [1934]. – [1] p. : vinj. ; 24 cm.

Šūkis: Lietuvi! Stovėk Vilniaus ir Klaipėdos 
sargyboje!.

C2.
329.71(474.5)

5919
VVS skyriams ir organizacijoms Kaune. VGf 

vykdomojo vajaus rugsėjo 2–7 d. d. Kaune reika-
lu. „Rugpj. 27 d. VVS Kauno apygardos k-to su-
kviestas VVS Kauno skyrių ir organizacijų atstovų 
pasitarimas nustatė sąryšy su VGf diena suruošti 
Kaune, rugsėjo 2–7 d. laikotarpy, Viln. pasų ir 
ženkl. generalinį vajų …“. – [Kaunas] : [Vilniaus 
geležinis fondas], 1935, rugpj. 29. – 2 p. ; 33 cm.

prieš antr.: VGf vajaus Vykdomasis komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu. – VVS: Vilniaus va-
davimo sąjunga.

C2.
329.71(474.5)
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5920
VVS … skyriaus komitetui. „Siunčiame … 

egz. VVS išleistų Vilniaus kalendorių 1938 m., 
kuriuos prašome išplatinti …“. – [Kaunas] : [Vil-
niaus vadavimo s-gos Centro k-tas], 1938, saus. 
12. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus vadavimo sąjungos Cent-
ro komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(059)

5921
VVS skyrių komitetams. „pranešame, kad 1937 

met. sausio mėn. pabaigoje Centro komitetas paga-
mins naują, pritaikintą Draugijų įstatymo reikala-
vimams narių knygą, kurią siųsime skyriams …“ : 
bendraraštis Nr. 54. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo 
s-gos Centro k-tas], 1936, gruod. 30. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(05)

5922
V.V.S. … skyriui. „Kaip žinoma, š/m. kovo 

30 d. Karaliaučiuje prasideda lietuvių lenkų dery-
bos, kuriose kaip galima spėti iš spaudos praneši-
mų, lenkai spirsis prieiti prie to, kad būtų užmegsti 
normaliai santikiai su neprikl. Lietuva aplenkiant 
Vilniaus klausimą …“. – Kaunas : [Vilniaus vada-
vimo s-ga], 1928, kovo 27. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Labai skubu. – Išsp. daugin. prie-
taisu. – Šūkis: Vaduokime Vilnių.

C2.
329.71(474.5)

 327.5(474.5:438)
5923

V.V.S. … skyriui. „V.V.S. C. komitetas šiuo 
praneša visiems V.V.S. skyriams, sekcijoms ir 
apygardoms, kad 5-tas V.V.S. skyrių atstovų suva-
žiavimas įvyksta š. m. spalių mėn. 12 ir 13 dieno-
mis Kaune, Šaulių sąjungos salėje, šia dienotvar-
ke …“. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], 
1930, rugs. 10. – [1] p. ; 29 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
ko mitetas. „Mūsų Vilnius“ redakcija ir administra-
cija. – Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: per „Mūsų 
Vilnių“ – į sostinę Vilnių!.

C2.
329.71(474.5)(06)

5924
Vaduokime pavergtus prekybą, pramonę ir 

amatus. „Savo širdyse visi mes trokštame, kad 
Lietuva iškiltų ir pralenktų kitas tautas savo gero-
ve, tačiau realiam darbui, pilna to žodžio prasme, 
Lietuvos jaunimas savo pajėgų net pakankamai 

nėra dėjęs …“ : [prašoma šaulius, Lietuvių pre-
kybininkų, pramonininkų ir amatininkų s-gą ir 
kitas verslo organizacijas prisidėti prie Lietuvos 
ekonominio gerbūvio kėlimo]. – [Kaunas] : [s.n.], 
[1939]. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: pašalinis pranešimas. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
334.711(474.5)

5925
Vaikų malda. „Gerasis Jėzau, laimink mane 

ir visą mano gyvenimą …“ : [maldos]. – [S.l.] : 
[s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
prieš antr.: Jėzus labai myli ir globoja gerus vaikus. 
Jis sako: Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir 
nedrauskite jiems, nes tokių dangaus karalystė. – p. 
[1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

5926
„Liudas Vailionis turi garbės Tamistai praneš-

ti apie savo vinčių su panele Janina Opanavičaite, 
kuris bus š. m. liepos mėn. 5 d. 16 val. Leipalingio 
parapijos bažnyčioj …“ : [pranešimas apie vestu-
ves]. – [S.l.] : [s.n.], [1925]. – [2] p. ; 12 x 15 cm.

C1.
793.2(474.5)

5927
Vaitiekūnas, Petras
Malda prie Švenčiausiosios panelės Marijos 

stovylos Jonavos bažnyčioje / sustatė ir išleido 
kun. p. Vaitiekunas, Jonavos klebonas. – [Jona-
va] : [p. Vaitiekūnas], [1935]. – [4] p. : iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] prieštekst. 
antr.. – p. [1] nuotr. ir užrašas: Švenčiausiosios 
panelės Marijos altorius Jonavos bažnyčioje. – p. 
[4] užrašas: Atminimas Šventųjų Metų užbaigimo 
Šventosiomis valandomis, kurias suruošė Jonavos 
bažnyčioje kun. petras Vaitiekunas tos bažnyčios 
klebonas Gavėnios penktadieniais ir po Velykų 
penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį 1935 m..

C17; C993.
272-534.3(474.5)

5928
Valatka, Jonas
Antrasis pasikalbėjimas apie kalio ir kitas trą-

šas (Jonas ir petras). – [Kaunas] : [s.n.], [1926] 
(Kaune : „Šviesos“ sp.). – 4 p. : iliustr. ; 31 cm.

Aut. leidinyje nenurodytas. – „Vienybės“ 
priedas.

C2.
631.8(474.5)(085.8)
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5929
Valatka, Jonas
Antrasis pasikalbėjimas apie kalio ir kitas trą-

šas (Jonas ir petras). – [Kaunas] : [s.n.], [1926] 
(Kaune : „Šviesos“ sp.). – 4 p. : iliustr. ; 32 cm.

Aut. leidinyje nenurodytas. – „Lietuvos ūki-
ninko“ priedas.

C17.
631.8(474.5)(085.8)

5930
… valdybai. „Jau kelinti metai kaip Socialde-

mokratų partijos Kauno organizacija turi įsteigusi 
knygyną, kuriuo visą laiką davė naudotis partijos, 
Žiežirbos ir darbininkų profsąjungų nariams …“ : 
[raginama materialiai paremti knygyną]. – [Kau-
nas] : [Kauno Lietuvos socialdemokratų partijos 
darbininkų knygynas], 192[9, lapkr. 9]. – [1] p. ; 
17 x 21 cm.

prieš antr.: Kauno LSDp darbininkų knygy-
nas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C279.
655.424(474.5)

 329(474.5)
5931

„Valentina ir Vytautas Vileišiai turi garbės 
pranešti apie jų dukters Olgos sutuoktuves su di-
plomuotu inžinieriu ponu Vladu Merkiu […] Su-
tuoktuvių ceremonija įvyks Karmelitų bažnyčioje 
1931 m. vasario mėn. 10 d. …“ : [pranešimas apie 
vestuves]. – [Kaunas] : [s.n.], [1931]. – [2] p. ; 
12 x 18 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2–3] teksto pra-
džią. – p. [1] inicialai: MV.

C2.
793.2(474.5)

5932
Valio Lietuva! „Kareivi! Mylėk ir saugok kny-

gą …“ : [kareiviai raginami saugoti knygas ir laiku 
grąžinti į knygynėlį]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1940]. – 
[1] p. ; 16 cm.

C17.
027.6(474.5)

 355(474.5)
5933

Valstybės biudžeto 1926 m. papildymas. – 
[Kaunas] : [s.n.], 1926, gruod. 15. – [2] p. ; 34 cm.

prieš antr.: projektas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

336.12(474.5)
5934

„Valstybės drama Vilniuje Miesto teatre, po-
huliankoje 1939.XII.21 „Šarūnas“ V. Krėvės-Mic-
kevičiaus 10 pav. senų laikų daina, A. Olekos-Ži-

linsko pastatymas …“ : [skelbimas]. – [Kaunas] : 
[Valstybės teatras], [1939] (Kaunas : sp. „La-
nas“). – [1] p. ; 65 x 98 cm. – (Valstybės teatras).

C3.
792.2(474.5)(049.1)

5935
Valstybės saugumo departamentui, policijos 

departamentui, apskričių viršininkams, Geležinke-
lių policijos viršininkui ir Klaipėdos krašto pasienio 
policijos vadui. „Sėkmingesnei kovai su nusikalsta-
mumu, nuo 1935 metų sausio mėn. 1 dienos Valsty-
bės saugumo departamente įvedama centralizuota 
kriminalinių įvykių registracija …“. – Kaunas : [Vi-
daus reikalų m-jos Valstybės saugumo dep.], 1934, 
gruodis. – 3 lap. ; 33 cm.

prieš antr.: Nuorašas. – Išsp. daugin. prietai-
su.

C279.
343.85(474.5)(094.76)

5936
Valstiečiai! „Rugsėjo mėn. 19 ir 20 d. įvyks 

savivaldybių rinkimai …“ : [priešrinkiminė agita-
cija] / Valstiečių liaudininkų kuopa. – [S.l.] : [Lie-
tuvos valstiečių liaudininkų s-ga], [1924]. – [4] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

324(474.5)
352(474.5

5937
Valstiečiai meluoja, – save vaduoja. ūki-

ninkai, bežemiai, mažažemiai, ir naujakuriai! 
„Del musų pačių apsileidimo patekome į socialis-
tų valstiečių ir jų sėbrų žydų rankas …“ : [apie 
mokesčių ūkininkams sumažinimą] / Lietuvos 
ūkininkų sąjunga. – [Kaunas] : [Lietuvos ūkinin-
kų s-ga], [1924] (Kaunas : Ch. Mankienės sp.). – 
[2] p. ; 31 cm.

C279.
336.2:63(474.5)

5938
Valstiečiai-ūkininkai į koperaciją, į vienybę! 

„Šiandie visas kultūringas pasaulis švenčia kope-
racijos šventę …“ / Lietuvos koperatyvų taryba. – 
Kaunas : [Lietuvos kooperatyvų taryba], 1925, 
liep. 4 (Kaune : „Raidės“ sp.). – [1] p. ; 34 cm.

C279.
334.73:63(474.5)

 394.4(474.5)
5939

Valstiečiai-ūkininkai, mažažemiai ir nauja-
kuriai, saugokitės apgavikų, girtuoklių, vagių ir 
visokių svieto perėjūnų! „1925 metų rudenį už gir-
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tuokliavimą, muštynes ir tinginiavimą Valstiečių 
liaudininkų Seimo frakcija prašalino iš savo tarpo 
buvusį Seimo narį praną Radzevičių …“ : [rin-
kimų į III Lietuvos Seimą agitacija] / VI Utenos 
rinkimų apygardos rinkikai. – [S.l.] : [s.n.], [1926] 
(Kaune : K. Narkevičiaus ir V. Atkočiūno sp.). – 
[2] p. ; 23 cm.

C2.
324(474.5)

 342.849(474.5)
)

5940
Valstiečių liaudininkų sąjungos visuotinas 

kuopų atstovų suvažiavimas 1925 m. gruodžio 4 
ir 5 d. : reglamentas ir dienotvarkė / Centro komi-
tetas. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudinin-
kų s-gos Centro k-tas], [1925] (Kaunas : „Varpo“ 
sp.). – [4] p. ; 22 cm.

C2.
329(474.5)(06)

5941
Valstiečių liaudininkų sąjungos visuotinas 

kuo pų atstovų suvažiavimas 1926 m. gruodžio 6, 
7 ir 8 d. : reglamentas ir dienotvarkė / Centro ko-
mitetas. – [Kaunas] : [Lietuvos valstiečių liaudi-
ninkų s-gos Centro k-tas], [1926] (Kaunas : „Var-
po“ b-vės sp.). – [4] p. : vinj. ; 22 cm.

C2.
329(474.5)(06)

5942
Valstiečių sąjungos ir Soc. liaud. demokra-

tų frakcijų bloko statutas. – [S.l.] : [s.n.], [1920–
1922]. – [3] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329(474.5)(062.13)
5943

Varpininkų korporacijos „Žalgirio“ stipen-
dijų fondų įstatai. – Kaunas : [varpininkų korp. 
„Žalgiris“], 1937. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

329.78(474.5)(062.13)
5944

Varpininkų susišelpimo fondo įstatai. – [Kau-
nas] : [Varpininkų susišelpimo fondas], [1928] 
(Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – 4 p. ; 16 cm.

prieš antr.: 1928 m. kovo m. 3 d. šie įstatai įre-
gistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko raš-
tinėje. Draugijos rejestro Nr. 1046 ….

C2.
329.78(474.5)

5945
Vaškas, V.
Didžiai gerbiamieji:– „Didžiausia pasaulinė 

karė jau pasibaigė, bet musų darbas dar neatlik-

tas …“ : [prašoma surinkti duomenis apie JAV 
kariuomenėje tarnavusius ir tarnaujančius lietu-
vius] / … V. Vaškas. – Newark, N.J. : [Lietuvos 
liuosybės sargai], [1919]. – [1] p. : herb. ; 28 cm.

prieš antr.: Lietuvos liuosybės sargai. Dabar-
tinė centralė valdyba.

C3; C17.
355.2(73)(=172)

5946
Veiverių parapijos 1938 m. kovo mėn. 27–29 

d. rekolekcijų atminimas. – [S.l.] : [s.n.], [1938]. – 
[2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Ego sum pastor 
bonus.

C993.
272-584(474.5)

5947
Velykų giesmė. „per Tavo šventą atsikėli-

mą …“ : [giesmės žodžiai]. – [S.l.] : [s.n.], [1938] 
(Germany). – [2] p. : iliustr. ; 9 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas anglų k.: Christ is risen 
indeed. Alleluia!.

C993.
272-535.35

5948
Venerabili Clero dioecesis Samogitiensis Lit-

te rae circulares. „I. De exercitiis spiritualibus sacer-
datum […] III. Rinkliava badaujantiems kūdikiams. 
Šventasis Tėvas Benedictas XV, susirūpinęs gel-
bėjimu nuo badavimo vidurinės Europos kūdikių, 
išleido 1919 metais Enkyklikos raštą, kuriuo buvo 
pavesta tų pat metų gruodžio 28 dieną, kuomet ap-
vaikštinėjama Nekaltųjų kūdikėlių šventė atlaiky-
dinti visose pasaulio vyskupijose viešas pamaldas 
ir padaryti aukų rinkliavas badaujantiems del karo 
sunkenybių vaikams šelpti …“ : [aplinkraštis]. – 
Kaunas : [Žemaičių vyskupijos kurija], 1921, geg. 
6. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Žemaičių vyskupijos kurija. – Da-
lis teksto lot..

C3.
27-772(474.5)(05)

 27-463
5949

„Vidaus reikalų ministras ir ponia Leonienė turi 
garbės kviesti … š. m. … mėn. … d. … val. …“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 10 x 
16 cm.

C1.
394.1(474.5)

5950
Vienatinis teisingiausias tikrai lietuviškas ban-

kinis namas ir agentura laivakorčiu : [reklama]. – 
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[Voterberis (Kon.)] : [s.n.], [1921]. – [1] p. : portr. ; 
30 cm.

prieš antr.: K. Ch. Kazemekas Banking Hou-
se ….

C3.
336.7(73)(=172)

5951
„Vienybės“ spaudos bendrovės parengtas ban-

kietas jos buvusiam redaktoriui, Juozui O. Širvydui 
ir kartu su žmona Lietuvon išleistuvėms, nedėlioj, 
rugsėjo 30 d., 1928 m. Jono Klaščiaus svetainė-
je, Maspeth, New York …“ : menu. – [Maspetas 
(Niuj.)] : [spaudos b-vė „Vienybė“], [1928]. – 
[1] p. ; 17 x 17 cm.

Dalis teksto angl..
C2.

642.09(73)(=172)
 394.1(73)(=172)
5952

„Viešpats Jezus, glausdamas ir laimindamas 
vaikelius, tarė: „leiskite vaikeliams prieiti prie 
manęs, o neginkite jiems, nes jų yra Dangaus ka-
ralystė“ (M. X, 14) …“. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [1] p. : iliustr. ; 14 cm.

C17.
272-534.3

5953
Vietų plenas [!] : [Kauno muzikinio teatro salės 

vietų planas]. – [S.l.] : [s.n.], [1920–1925]. – [1] p. : 
34 cm.

C17.
792.5(084.3)(474.5)

5954
Vilijampolės laikinajai bažnyčiai statyti au-

kojusiems nuoširdžiai dėkojame / komitetas. – Vi-
lijampolė [Kaunas] : [s.n.], 1932. – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. –
prieš antr.: Garbink Viešpatį savo lobiu … tai tavo 
aruodai bus kupinai pilni. (pat. III, 9–10). –  p. [1] 
paveikslėlis.

C993.
364.4(474.5)

5955
Vilijampolės laikinajai bažnyčiai statyti au-

kojusiems nuoširdžiai dėkojame / komitetas. – Vi-
lijampolė [Kaunas] : [s.n.], 1932 (printed in Ita-
ly). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. –
prieš antr.: Garbink Viešpatį savo lobiu … tai tavo 
aruodai bus kupinai pilni. (pat. III, 9–10). –  p. [1] 
paveikslėlis.

C993.
364.4(474.5)

5956
Vilijampolės laikinajai bažnyčiai statyti au-

kojusiems nuoširdžiai dėkojame / komitetas. – Vi-
lijampolė [Kaunas] : [s.n.], 1932. – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Garbink Viešpatį savo lobiu … tai tavo 
aruodai bus kupinai pilni. (pat. III, 9–10). – p. [1] 
paveikslėlis ir užrašas pranc. k.: Mon Crucifix!.

C993.
364.4(474.5)

5957
Vilijampolės laikinajai bažnyčiai statyti au-

kojusiems nuoširdžiai dėkojame / komitetas. – Vi-
lijampolė [Kaunas] : [s.n.], 1932 (printed in Ita-
ly). – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
prieš antr.: Garbink Viešpatį savo lobiu … tai tavo 
aruodai bus kupinai pilni. (pat. III, 9–10). – p. [1] 
paveikslėlis ir užrašas lot. k.: Sanctus Dominicus.

C993.
364.4(474.5)

5958
Vilijampolės laikinosios bažnyčios pama-

tų pašventinimui prisiminti. – [Kaunas] : [s.n.], 
1932, geg. 5. – [2] p. : spalv. iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. –
prieš antr.: „Štai Dievo padangtė su žmonėmis, ir jis 
gyvens su jais; jie bus jo tauta, ir pats Dievas bus su 
jais jų Dievas“ (Apr. XXI, 3). –  p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-546.2(474.5)

5959
Vilkaviškio KVC rajono valdybai. … KVC 

skyriaus pranešimas apie 1938 m. veiklą : [anke-
ta]. – [Vilkaviškis] : [Katalikų veikimo centro Vil-
kaviškio r.], [1939]. – [2] p. ; 40 cm.

C279.
27-78(474.5)(049.5)

5960
Vilkaviškio valsčiaus tarybon kandidatų są-

rašas Nr. 2 : ūkininkų ir mažažemių. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5961

Vilkaviškio valsčiaus tarybon kandidatų są-
rašas Nr. 3 : Mažažemių ir bežemių Lietuvos dar-
bo federacijos. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 
12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
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5962
Vilkaviškio valsčiaus tarybon kandidatų są-

rašas Nr. 4 : krikščionių darbininkų ir naujaku-
rių. – [S.l.] : [s.n.], [1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5963

Vilkaviškio valsčiaus tarybon kandidatų są-
rašas Nr. 5 : darbininkų mažažemių ir naujakurių 
socijaldemokratams prijaučiančių. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5964

Vilkaviškio valsčiaus tarybon kandidatų są-
rašas Nr. 6 : Valstiečių liaudininkų. – [S.l.] : [s.n.], 
[1924]. – [1] p. ; 12 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
5965

„Vilniaus bedarbiams šelpti komitetas rengia 
1939-X-31 d. (šiandien) pohuliankos teatre dide-
lį pučiamųjų dūdų koncertą …“ : [skelbimas]. – 
[Vilnius] : [s.n.], [1939]. – [1] p. ; 47 x 65 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C3.

785.12
 78:061.7(474.5)
5966

„Vilniaus byloje Tarptautiniame Haagos teis-
me Lietuva laimėjo. Šiam džiaugsmingam ir svar-
biam įvykiui paminėti šiandien (sekmadienį) 11 
val. bus pamaldos katedroje …“ : [skelbimas] / 
Šaulių rinktinė. – [panevėžys] : [Lietuvos šaulių 
 s-gos XII panevėžio rinktinė], [1931] (panevėžy-
je : „Bangos“ sp.). – [1] p. ; 32 x 47 cm.

C101.
341.6(100)

 327.56(474.5:438)
5967

„Vilniaus dienos“ programa Kaune / „V.D.“ 
ruošti organizacinis komitetas. – [Kaunas] : [„Vil-
niaus dienai“ ruošti org. k-tas], [1933]. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

394.4(474.5)
5968

„Vilniaus dienos“ Šančiuose programa : [vai-
dinama M. Kiškio 2-jų v. Vilniaus kovų drama „Du 
broliai“]. – [Kaunas] : [s.n.], [1933]. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

792.077(474.5)
5969

Vilniaus geležinio fondo jaunimo vajų orga-
nizavimas provincijoje. „Viln. geležinio fondo ko-
mitetas, norėdamas į VGf kapitalų ugdymo darbą 
įtraukti gražiausias tautos jėgas – jaunimą, 1934 
metais gegužės mėnesį suorganizavo VGf jau-
nimo sekciją …“ : aplinkraštis Nr. 2. – Kaunas : 
[Vilniaus geležinio fondo Jaunimo sekc.], 1935, 
saus. 1. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo Jaunimo 
sekcija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(05)

5970
Vilniaus geležinio fondo jaunimo vajų orga-

nizavimas valsčiuose ir kaimuose : aplinkraštis / 
Kauno apskrities VGf Jaunimo vajaus vykd. ko-
mitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus geležinio fondo 
Jaunimo sekc.], 1935, kovo 1. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: V.G.f.. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(05)
5971

„Vilniaus geležinio fondo komitetas, praėju-
sių metų pavyzdžiu, visoje Lietuvoje organizuo-
ja rugpiūčio mėn. 27 d. Vilniaus geležinio fondo 
dieną …“. – Kaunas : [Vilniaus geležinis fondas], 
1933, birž. 3. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

5972
Vilniaus geležinio fondo rėmėjų registracijos 

taisyklės / Vilniaus geležinio fondo komitetas. – 
[Kaunas] : [Vilniaus geležinis fondas], 1936, 
gruod. 23. – [1] p. ; 34 cm.

C2.
329.71(474.5)(083.1)

5973
Vilniaus įgulos ramovėje Naujiems metams 

sutikti programa / rengėjų komisija. – [Vilnius] : 
[s.n.], [1939]. – [1] p. ; 10 x 16 cm.

C2; C3.
355.332(474.5)

 793.2
5974

Vilniaus instituto įstatai. – [S.l.] : [s.n.], 
[1937]. – [1] p. ; 29 cm.

C2.
378(474.5)(062.13)
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5975
„Vilniaus lietuvių mokytojų sąjungos Šven-

čionių skyriaus valdyba turi garbės kviesti gerb. 
p. … į penkmečio sukaktuvių paminėjimą, ku-
ris įvyks 1931 m. spalių 25 d. Švenčionyse …“ : 
[kvietimas-programa]. – [Švenčionys] : [Vilniaus 
lietuvių mokytojų s-gos Švenčionių sk.], [1931]. – 
[1] p. ; 10 x 14 cm.

Gerb. p.: Gerbiamas ponas.
C2.

371:061(474.5)
 394.4(474.5)
5976

Vilniaus lietuvių studentų priėmimo ir eks-
kursijų programa / Lietuvių matininkų ir kultūr-
technikų sąjungos valdyba. – [Kaunas] : [Lietuvos 
amtininkų ir kultūrtechnikų s-ga], [1939]. – [3] p. : 
vinj. ; 28 cm.

C3.
378.1(474.5)

5977
„Vilniaus lietuvių studentų sąjunga turi gar-

bės kviesti G.p. … atsilankyti į naujo sąjungos 
buto pašventinimo iškilmes, kurios bus š. m. spa-
lių mėn. 29 d. …“ : [kvietimas] / valdyba. – [Vil-
nius] : [Vilniaus lietuvių studentų s-ga], [1933]. – 
[1] p. ; 10 x 14 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2.

378.18(474.5)
5978

„Vilniaus lietuvių studentų sąjunga turi gar-
bės kviesti G.p. … į musų rengiamą …, kuri… 
bus Lietuvių studentų sąjungos bute …“ : [kvie-
timas] / valdyba. – [Vilnius] : [Vilniaus lietuvių 
studentų s-ga], [1939]. – [1] p. ; 9 x 14 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C3; C17.

378.18(474.5)
5979

„Vilniaus lietuvių studentų sąjunga turi gar-
bės kviesti G.p. … rengiaman sąjungos koncertan, 
kuris bus 1932 met. sausio mėn. 24 dieną …“ : 
[kvietimas]. – [Vilnius] : [Vilniaus lietuvių stu-
dentų s-ga], [1932]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

G.p.: Gerbiamas ponas.
C2; C101.

378.18(474.5)
 78:061.7(474.5)
5980

Vilniaus pasų ženkleliams pirkti V.V.S. Kau-
no apygardos siūlomos normos. – [Kaunas] : [Vil-
naius vadavimo s-ga], [1932]. – [1] p. ; 8 x 12 cm.

C2.
329.71(474.5)

5981
Vilniaus universiteto bičiulių draugijos įsta-

tai. – Vilnius : [Vilniaus univ. bičiulių d-ja], 1940, 
kovo 15. – [2] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Šie įstatai Vilniaus reikalų minist-
ro patvirtinti 1940 m. kovo mėn. 18 d. ir draugija 
įrašyta V.R. m-jos draugijų registran 1940 m. kovo 
mėn. 18 d., registr. Nr. 9413. – Išsp. daugin. prie-
taisu. – V.R. m-ja: Vidaus reikalų ministerija.

C2.
378.4:061.2(474.5)(062.13)

5982
„Vilniaus vadavimo sąjungos Centro komite-

tas maloniai kviečia Tamstą atsilankyti į vienuo-
liktąjį VVS-gos suvažiavimą, kuris įvyksta spalių 
mėn. 17–18 d. …“ : [kvietimas-programa] / VVS-
gos Centro komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus vada-
vimo s-gos Centro k-tas], [1936]. – [3] p. : vinj. ; 
10 x 16 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią.. – 
p. [1] vinj.. – Šūkis: Atmink pavergtą Vilnių!.

C2.
329.71(474.5)(06)

5983
Vilniaus vyskupijoje dar pridedama: „palai-

min tas Dievas! palaimintas Šventas Jo Var-
das! …“. – [Vilnius] : [s.n.], [1918–1940]. – [2] p. : 
iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: panelė Švenčiausia 
Aušros Vartų Vilniuje.

C17.
272-534.3(474.5)

5984
Vilniui vaduoti sąjungos apygardoms statu-

tas. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], [1931]. – 
[2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: projektas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(062.13)
5985

Vilniui vaduoti sąjungos … apygardos komi-
tetui. „Vilniaus geležinio fondo komitetas, pasi-
remdamas š. m. gegužės mėn. 7 d. VVS-gos apy-
gardų komitetų atstovų suvažiavimo Vilniaus ge-
ležinio fondo komitetų organizavimo reikalu nuta-
rimais, turi garbę kreiptis į VVS-gos … apygardos 
komitetą su žemiau išdėstytu prašymu …“ : [apie 
organizacinį darbą]. – Kaunas : [Vilniaus geležinis 
fondas], 1933, birž. 10. – 2 p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)
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5986
Vilniui vaduoti sąjungos apygardų atstovų 

suvažiavimo 1933 m. gegužės mėn. 7–8 d. progra-
ma. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], [1933]. – 
[1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(06)
5987

Vilniui vaduoti sąjungos apygardų ir skyrių 
komitetams. „Lietuvių tautos nepriklausomybės 
siekimams labiausiai priešinasi lenkai …“ : ben-
draraštis Nr. 50. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo 
s-gos Centro k-tas], 1936, vas. 13. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. „Mūsų Vilnius“ redakcija ir administra-
cija. – Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: per „Mūsų 
Vilnių“ – į sostinę Vilnių!.

C2.
329.71(474.5)(05)

5988
„Vilniui vaduoti sąjungos Centro komitetas 

deda pastangų „Mūsų Vilniaus“ žurnalui tobulin-
ti …“ : bendraraštis Nr. 49 : [raginama didinti pre-
numeratorių skaičių]. – [Kaunas] : [Vilniaus vada-
vimo s-gos Centro k-tas], 1936, vas. 4. – [1] p. ; 
33 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro ko-
mitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(05)

 070.33(474.5)
5989

„Vilniui vaduoti sąjungos Kėdainių apygar-
dos komitetas skelbia šią 18 m. sostinės Vilniaus 
pagrobimo spalių 9 d. minėjimo tvarką …“ / V.V.S. 
Kėdainių apygardos komitetas. – [Kėdainiai] : [Vil-
niaus vadavimo s-gos Kėdainių apyg. k-tas], [1938] 
(Kėdainiuose : Š. Movšovičiaus sp.). – [1] p. ; 
32 cm.

C2.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)
5990

„Vilniui vaduoti sąjungos Kėdainių apygar-
dos komitetas skelbia šią 17 m. sostinės Vilniaus 
pagrobimo spalių 9 d. minėjimo tvarką …“ / 
V.V.S. Kėdainių apygardos komitetas. – [Kėdai-
niai] : [Vilniaus vadavimo s-gos Kėdainių apyg. 
k-tas], [1937] (Kėdainiuose : Š. Movšovičiaus 
sp.). – [1] p. ; 32 cm.

C2.
329.71(474.5)

 394.4(474.5)

5991
Vilniui vaduoti sąjungos … skyriaus komite-

to p. pirmininkui. „Vilniui vaduoti sąjungos Cen-
tro komitetas prašo Tamstą užbaigti aukų rinklia-
vą, grąžinti aukų lapus …“. – [Kaunas] : [Vilniaus 
vadavimo s-gos Centro k-tas], 193[3]. – [1] p. : 
vinj. ; 29 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro 
komitetas. „Mūsų Vilniaus“ redakcija ir administ-
racija. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 364.4(474.5)
5992

Vilniui vaduoti sąjungos … skyriaus komi-
tetui. „Centro komitetas Vilniaus vadavimo darbą 
vykdo pagal numatytą planą. Tam darbui reika-
lingos lėšas …“ : [apie nario mokesčio surinki-
mą]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Cent-
ro  k-tas], 1935, rugpj. 23. – [1] p. ; 21 cm.

C2.
329.71(474.5)

5993
Vilniui vaduoti sąjungos … skyriaus komi-

tetui. „Centro komitetas Vilniaus vadavimo darbą 
vykdo pagal numatytą planą ir gaunamas tam dar-
bui lėšas …“ : [apie nario mokesčio surinkimą]. – 
[Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Cent ro k-tas], 
1936, bal. 27 ([Kaunas] : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 
28 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro ko-
mitetas.

C2; C279.
329.71(474.5)

5994
Vilniui vaduoti sąjungos … skyriaus komite-

tui. „Vilniaus vadavimo žurnalas „Mūsų Vilnius“ 
yra labai svarbus …“ : [dėl žurnalo prenumera-
tos]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Centro 
k-tas], 1936, bal. 17. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro ko-
mitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
5995

Vilniui vaduoti sąjungos šešto skyrių atstovų 
suvažiavimo darbų tvarka / Vilniui vaduoti sąjun-
gos Centro komitetas. – Kaunas : [Vilniaus vada-
vimo s-gos Centro k-tas], 1931. – [1] p. : vinj. ; 
23 cm.

Šūkis: O Vilniaus nepamiršk, lietuvi!.
C2.

329.71(474.5)(06)
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5996
Vilniui vaduoti sąjungos visiems skyrių ir apy-

gardų komitetams. „Š. m. „Mūsų Vilniaus“ prenu-
meratoriams nemokamą priedą – „Vilniaus krašto“ 
albumą išsiuntinėjome …“ : bendraraštis Nr. 36. – 
[Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos Centro k-tas], 
1934, gruod. 3. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniui vaduoti sąjungos Centro ko-
mitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(05)

 070.33(474.5)
5997

Vilniui vaduoti s-gos Klaipėdos skyriaus 1931 
m. rugpiūčio mėn. 1 d. rengiamos Šaulių namuose 
Vilniaus dienos programa : [J. Strazdo-Jaunučio 
4-ių v. 1-no pav. vaizdelis „Sugrįžo“] / skyriaus 
valdyba. – [Klaipėda] : [Vilniaus vadavimo s-gos 
Klaipėdos sk.], [1931] (Klaipėdoje : spaudė akc. 
„Ryto“ b-vė). – [1] p. : vinj. ; 24 cm.

Šūkis: Už Aušros Vartus, Gedimino pilį, Vy-
tauto grabą.

C2.
329.71(474.5)

 792.077(474.5)
5998

Vilniuj liejasi kraujas! Musų broliai miršta už 
Tevynę! Lenkai nori mus pavergti Lietuva šaukias 
musų pagelbos! „Chicagiečiai lietuviai bukime 
pirmutiniais pagelbon Lietuvai. Visi „urmu“ į Mc-
Kinley park svetainę […] kurioje kalbės įžymiau-
si kalbėtojai […] nedėlioje, spalio 17, 1920 …“ : 
[skelbimas] / … rengėjų komisija …. – [Čikaga 
(Il.)] : [s.n.], [1920]. – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

5999
Vyriausioji tiekimo valdyba : [jos sudėtis, 

uždaviniai ir funkcijos]. – [Kaunas] : [s.n.], 1919, 
vas. 1 (Kaune : sp. Š. Neumano). – [1] p. ; 43 cm.

C279.
351.712.5(474.5)(062.13)

6000
Vyrų apaštalavimo narys : [įstojimo į Vyrų 

apaštalavimo sąjungą lapelis]. – [S.l.] : [s.n.], 
[1934]. – [2] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C17; C106; C993.
27-78-055.1

6001
„Visa širdimi dėkojame Jums už suteiktą auką 

Marijos šventovei – mūsų koplyčiai …“ / Nek. 
pr. Švč. p. Marijos seserys. – [putnamas (Kon.)] : 

[Nekalto prasidėjimo Švč. panelės Marijos sese-
rys], [1936–1940] (printed in Italy). – [2] p. : spalv. 
iliustr. ; 10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-534.3

6002
„Visagalis Viešpatie Dieve, kuris garbingąjį 

savo išpažinėją Antaną esi papuošęs stebuklin-
gais darbais …“ : [malda]. – [S.l.] : [s.n.], [1918–
1940]. – [2] p. : iliustr. ; 7 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] teksto pradžią. – 
p. [1] paveikslėlis ir užrašas: Šv. Antanas padu-
vietis.

C993.
272-534.3

6003
Visi į motociklų lenktynes! „Šiandien spalių 

18 d. 2 v. 30 m. p. p. L.f.L.S. velodrome įvyks di-
delės motociklų ir dviračių lenktynės …“ : [skel-
bimas]. – [Kaunas] : [s.n.], [1929–1932] ([Kau-
nas] : M. Kuktos sp.). – [1] p. ; 31 cm.

L.f.L.S.: Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga.
C101.

796.7(474.5)
6004

Visi į pušalotą – visi į pušalotą. 1937 m. ge-
gužės mėn. 30 d. bus pušalote LTJ „Jaunosios 
Lietuvos“ s-gos pušaloto apylinkės sąskrydis … / 
LTJ „Jaunosios Lietuvos“ s-gos pušaloto apylin-
kės sąskrydžiui ruošti komitetas. – [pušalotas, pa-
nevėžio a.] : [lietuvių tautinės jaunuomenės s-ga 
„Jaunoji Lietuva“], [1937]. – [1] p. ; 64 cm.

C279.
329.78(474.5)

6005
Visi katalikai balsuokit tik už 2 numerį! : [rin-

kimuose į I Lietuvos Seimą raginama balsuoti už 
krikščionių demokratų kandidatus] / L. krikščio-
nių demokratų partija ; L. katalikių moterų draugi-
ja ; pavasarininkų sąjunga. – [S.l.] : [s.n.], [1922] 
(Kaunas : A. Bako sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C2.
324(474.5)

 342.845(474.5)
6006

Visi vykime į savo gegužinę!!! „Nuomininkų 
organizacijos veiklumui pagyvinti yra reikalingi 
nuomininkų susirinkimai, susiėjimai …“ / Nuo-
mininkų draugijos valdyba. – [Kaunas] : [Nuomi-
ninkų d-ja], [1939] (Kaune : kooperatinė „Raidės“ 
sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C1.
332.855:061.2(474.5)
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6007
„Visi, visi į Rumšiškės didžiąsias Tautos die-

nos iškilmes, kurios įvyks ant kalno prie banguo-
jančio Nemuno, gražiai ošiančiame pušyne š. m. 
birželio mėn. 20 d. …“ : [programa] / Tautos dienai 
rengti Rumšiškėse komitetas. – [Rumšiškės, Kau-
no a.] : [Tautos dienai rengti Rumšiškėse k-tas], 
[1922–1940] (Kaune : spaudė „Raidės“ sp.). – 
[1] p. ; 24 cm.

C3.
323.215(474.5)

 394.4(474.5)
6008

„Visi žino kad, didelis pasirinkimas įvairių 
modelių vyriškų, moteriškų ir vaikiškų batų pigio-
mis kainomis tik pas G.L. falkovskį …“ : [rekla-
ma]. – [panevėžys] : [s.n.], [1932–1933] (panevė-
žys : M. Koto sp.). – [1] p. : iliustr. ; 32 cm.

Gretut. tekstas liet., jidiš.
C101.

685.3(470)(085.8)
6009

Visiems apygardų žemės tvarkytojams : ap-
link raštis Nr. 5 : [dėl melioracijos darbų]. – [Kau-
nas] : [Žemės ūkio m-jos Žemės tvarkymo dep.], 
[1931, geg. 5]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

354.83(474.5)(05)
 332.3(474.5)
6010

Visiems apskričių žemės tvarkytojams ir miš-
kų urėdams : aplinkraštis Nr. 94 : [dėl miško me-
džiagos pardavimo išsimokėtinai  naujakuriams]. – 
Kaunas : [Žemės ūkio m-jos Miškų dep. Buhalteri-
jos dalis], 1927, birž. 22. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – prieš antr.: Žemės ūkio 
ministerija. Miškų departamento Buhalterijos dalis. 
Nuorašas.

C279.
354.83(474.5)(05)

 630.7(474.5)
6011

Visiems apskričių žemės tvarkytojams, miškų 
urėdams ir girininkams : aplinkraštis Nr. 164 : dėl 
miško medžiagos pardavimo išsimokėtinai nau-
jakuriams sustabdymo]. – Kaunas : [Žemės ūkio 
 m-jos Miškų dep. Buhalterijos dalis], 1930, spal. 
10. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – prieš antr.: Žemės 
ūkio min-ja. Miškų departamentas. Buhalterijos da-
lis. Nuorašas.

C279.
354.83(474.5)(05)

 630.7(474.5)

6012
Visiems gyventojams nu Rytprusu atskirtoses 

šalies šauresp Nemuno, Rusnes ir Skirvytos upes! 
„Namynes draugai! Susivienikit! Vienybė sutenk 
drutybe! …“ : [atsišaukimas, raginantis stoti į 
Vokiečių-lietuvių tėviškės sąjungą]. – Klaipėda : 
Vokiečių-lietuvių tėviškės sąjungos leid., [1919–
1922] ([Klaipėda] : f.V. Zyberto sp.). – [1] p..

Aprašyta pagal rankr. bibliografiją: Mažosios 
Lietuvos lietuviškos knygos, 1547–1940 m. / Do-
mas Kaunas. Vilnius, 1986, įr. 3223. – Gretut. antr. 
ir tekstas liet., vok..

323.221.28(474.5)
6013

Visiems įdomus debatai. Naujos tikybos kova 
su senosiomis. „Atvažiavusis iš Lietuvos plačiai 
žinomas rašytojas ir naujos tyros tikybos įkurėjas 
bei pranašas Visuomis debatuos su žinomu katali-
kų kunigu S.A. Geniočiu […] Debatai įvyks penk-
tadieny, gegužio 4, 1928 Ežerskio svetainėje …“ : 
[skelbimas] / … rengėjai. – [Čikaga (Il.)] : [s.n.], 
[1928]. – [2] p. : portr. ; 21 cm.

C3.
374.7(73)(=172)(049.1)

6014
Visiems K.V.C. rajono skyriams : aplinkr. Nr. 

20 (Veikimo taktika) : [dėl informacijos pateikimo 
apygardos teismui, jei būtų sustabdytas skyriaus 
veikimas]. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajo-
no valdyba, 1929, saus. 10. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6015
Visiėms K.V.C. skyriams : aplinkr. Nr. 18 Įvy-

kusio susivažiavimo ir veikimo reikalais. – Vilka-
viškis : K.V.C. Vilk. rajono valdyba, 1928, spal. 
21. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6016
Visiems K.V.C. skyriams : aplinkr. Nr. 21 (Apie 

1928 m. veikimą). – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviš-
kio rajono valdyba, 1929, saus. 29. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6017
Visiems K.V.C. skyriams : aplinkr. Nr. 24 Va-

saros darbai : [raginama ruošti paskaitas, platinti 
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katalikišką spaudą, dalyvauti susirinkimuose ir 
kt.]. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono val-
dyba, 1929, birž. 11. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6018
Visiems K.V.C. skyriams : aplinkraštis Nr. 22 : 

[apie 25 metų spaudos laisvės atgavimo minėjimą 
ir Motinos dienos šventimą]. – Vilkaviškis : K.V.C. 
Vilkaviškio rajono valdyba, 1929, bal. 13. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6019
Visiems K.V.C. Vilk. rajono skyriams :  aplinkr. 

Nr. 1 (Kristaus Karaliaus šventės reikalu). – Vilka-
viškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 1931, 
spal. 10. – [1] p. ; 16 x 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų 
veikimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6020
Visiems K.V.C. Vilk. rajono skyriams : aplin-

kr. Nr. 8 (Rudens darbai etc.) / Vilkaviškio rajono 
valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono 
valdyba, 1932, rugs. 15. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų 
veikimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6021
Visiems K.V.C. Vilkav. rajono skyriams. : ap-

linkr. Nr. 3 (Kursai, anketa, knygynai etc.) / K.V.C. 
Vilkaviškio rajono valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. 
Vilkaviškio rajono valdyba, 1933, bal. 2. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6022
Visiems K.V.C. Vilkav. rajono skyriams : ap-

linkr. Nr. 5 (Ozanamo minėjimas) / K.V.C. Vilkaviš-
kio rajono valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviš-
kio rajono valdyba, 1933, geg. 13. – [1] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6023
Visiems K.V.C. Vilkav. rajono skyriams : ap-

linkr. Nr. 8 : [dėl enciklikos „Rerum novarum“ 40 
metų jubiliejaus minėjimo] / Vilk. r. valdyba. – 
Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 
1931, geg. 4. – [1] p. ; 28 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų 
veikimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6024
Visiems K.V.C. Vilkav. rajono skyriams : ap-

linkraštis Nr. 6 (Svaigiųjų gėrimų įstatymo projek-
to klausimu) / Vilk. rajono valdyba. – Vilkaviškis : 
K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 1930, birž. 
7. – [1] p. ; 17 x 20 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6025
Visiems K.V.C. Vilkav. rajono skyriams. : ap-

linkraštis Nr. 9 (Suvažiavimas, spauda, atsiskaity-
mas etc.) / K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba. – 
Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 
1932, spal. 29. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
ki mo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6026
Visiems K.V.C. Vilkav. rajono skyriams : ap-

linkraštis Nr. 13. Vasaros darbų klausimu : [dėl pas-
kaitų rengimo]. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio 
rajono valdyba, 1928, birž. 27. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6027
Visiems K.V.C. Vilkaviš. r. skyriams : anketa : 

[apie skyriaus veiklą]. – Vilkaviškis : K.V.C. Vil-
kaviškio rajono valdyba, 1930, saus. 24. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(049.5)

6028
Visiems K.V.C. Vilkaviš. rajono skyriams : 

aplinkr. Nr. 3 : [dėl konferencijos ir kt. einamųjų 
klausimų] / Vilkaviškio K.V.C. rajono valdyba. – 
Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 
1931, lapkr. 18. – [1] p. ; 33 cm.
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Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6029
Visiems K.V.C. Vilkaviš. rajono skyriams : ap-

linkr. Nr. 4 (Katal. moterų dr. kongresas) / K.V.C. 
Vilkav. rajono valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vil-
kaviškio rajono valdyba, 1933, geg. 4. – [1] p. ; 
29 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(06)

6030
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

[1930 m. veiklos anketa] / K.V.C. Vilkaviškio ra-
jono valdyba. – Vilkaviškis : [Katalikų veikimo 
centro Vilkaviškio r. v-ba], 1931, vas. 12. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(049.5)
6031

Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams. 
„1932 m. gruodžio 15 d. yra šaukiamas metinis 
K.V.C.Vilkaviškio rajono suvažiavimas Vilka-
višky …“ / K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba. – 
Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 
1932, lapkr. 22. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(06)

6032
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

apl. Nr. 8 : [dėl vaikų katalikiško auklėjimo moky-
klose] / rajono valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vil-
kaviškio rajono valdyba, 1930, gruod. 2. – [1] p. ; 
33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6033
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkr. Nr. 1 : [apie Katalikų veikimo centro Vil-
kaviškio r. suvažiavimą 1930 m. gruodžio mėn. 
4 d.] / Vilkaviškio rajono valdyba. – Vilkaviškis : 
K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 1930, gruod. 
12. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(06)

6034
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkr. Nr. 2 (Įvairiais reikalais) / rajono valdy-
ba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono val-
dyba, 1930, gruod. 22. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6035
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkr. Nr. 3 (Rezoliucijų etc. reikalais) / Vilkaviškio 
rajono valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio ra-
jono valdyba, 1929, gruod. 4. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6036
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkr. Nr. 6 : [Katalikų veikomo centro apylin-
kių dvasios vadovų ir jų padėjėjų pareigos ir už-
daviniai] / Vilkaviški[o] rajono valdyba. – Vilka-
viškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 1931, 
vas. 27. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(05)
6037

Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 
aplinkr. Nr. 7 : [Motinos diena, „pavasario“ s-gos 
jubiliejinis kongresas, laikr. „Spauda ir gyveni-
mas“ platinimas bei finansinis atsiskaitymas su 
rajono valdyba] / Vilkaviškio K.V.C. rajono val-
dyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono 
valdyba, 1932, bal. 8. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6038
Visiėms K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkraštis Nr. 1 : [apie rekolekcijas ir rinkliavą 
katalikų akcijai] / K.V.C. Vilkav. rajono valdy-
ba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono val-
dyba, 1933, kovo 3. – [1] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6039
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkraštis Nr. 4. Bolševikų ir kitais klausimais / 
rajono valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio 
rajono valdyba, 1930, kovo 10. – [1] p. ; 33 cm.
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Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6040
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkraštis Nr. 4 (Dvasios vadovų pasitarimai ir 
apylinkių kursai) / Vilkaviškio rajono valdyba. – 
Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 
1931, gruod. 16. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6041
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkraštis Nr. 5 (Motinos diena etc.) / rajono 
valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono 
valdyba, 1930, bal. 14. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6042
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkraštis Nr. 5 (popiežiaus vainikavimo minėji-
mas etc.) / K.V.C. Vilkaviškio r. valdyba. – Vilka-
viškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 1932, 
saus. 12. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6043
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

aplinkraštis Nr. 15 : [apie organizuojamą Katalikų 
veikimo centro Vilkaviškio r. suvažiavimą, 1928 m. 
spalio mėn. 11 d.]. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviš-
kio rajono valdyba, 1928, rugpj. 31. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(06)
6044

Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 
aplinkraštis Teologijos-filosofijos fakulteto klau-
simu : [dėl naujo Kauno universiteto statuto pro-
jekto, kuriuo nutarta uždaryti filosofijos bei su-
mažinti Teologijos skyrius]. – Vilkaviškis : K.V.C. 
Vilkaviškio rajono valdyba, 1929, rugs. 2. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6045
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

(Rajono suvažiavimas 1933-XI-30) / K.V.C. Vil-
kaviškio rajono valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. 
Vilkaviškio rajono valdyba, 1933, spal. 16. – 
[1] p. ; 30 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(06)

6046
Visiems K.V.C. Vilkaviškio rajono skyriams : 

(Suvažiavimo reikalu etc.) / K.V.C. Vilkaviškio 
rajono valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio 
rajono valdyba, 1931, rugs. 12. – [1] p. ; 31 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(06)

6047
Visiems kas tik moka skaityti. „Krikščionys 

demokratai, susibankrutiję St. Seime ir pagadinę 
savo popierius, mato kad sunku bus vargšams įlys-
ti į sekantį Seimą …“ / Tauragės apskr. V. s-gos ir 
Soc. liaud. demokr. komitetas. – Tauragė : [s.n.], 
1922, rugpjūtis. – [4] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Tiražas [100] egz..
C2.

329(474.5)
6048

Visiems kultūrtechnikams : aplinkraštis Nr. 
11 : [dėl išlaidų apskaitos tvarkymo]. – [Kau-
nas] : [Žemės ūkio m-jos Žemės tvarkymo dep.], 
[1931]. – [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
Datuojama pagal antspaudą.
C279.

354.83(474.5)(05)
 332(474.5)
6049

Visiems L.T.J. „Jaunosios Lietuvos“ s-gos sky-
riams : aplinkraštis 10 Nr. / Centro valdyba. – Kau-
nas : [lietuvių tautinės jaunuomenės s-ga „Jaunoji 
Lietuva“], 1929, liep. 6. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

329.78(474.5)(05)
6050

Visiems lietuviams ir jų draugijoms. Gerbia-
mieji! „Lietuvių mokslo draugija yra vienintelė šio 
krašto lietuvių tautos įstaiga, kuri rūpinasi išimtinai 
mokslo reikalais …“ : [apie draugijos veiklą]. – Vil-
nius : [Lietuvių mokslo d-ja], 1931. – [2] p. ; 31 cm.



550

prieš antr.: Lietuvių mokslo draugijos valdyba 
Vilniuje.

C1; C2; C17; C101.
001.32(474.5)

6051
Visiems Marijampolės apygardos V.V.S. sky-

riams. „Komitetas kviečia V.V.S. skyrių atstovus 
dalyvauti š. m. balandžio m. 25 d. Marijampolėje 
Rygiškių Jono mergaičių gimnazijoje metiniame 
apygardos suvažiavime …“ : [kvietimas-darbo-
tvarkė]. – [Marijampolė] : [Vilniaus vadavimo 
s-ga], 1937, bal. 12. – [1] p. ; 33 cm.

C2.
329.71(474.5)(06)

6052
Visiems miškų urėdams : aplinkraštis 193 Nr. : 

[dėl leidimų medžioti]. – Kaunas : [Žemės ūkio 
m-ja], 1932, vasaris. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Lietuvos Respublika. Žemės ūkio 
ministerija. ūkio ir administr. skyrius. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C2.
354.83(474.5)(05)

 639.1(474.5)
6053

Visiems miškų urėdams ir žemės tvarkytojams. 
„Einant valstybinio miško pardavimo taisyklių § 9 
(Vyr. žin. Nr. 234), naujakuriai gauna miško me-
džiagą statybai […] iš viešo pardavimo už grynus 
pinigus ir kreditan šia tvarka …“ : aplinkraštis 
Nr. 68. – Kaunas : Žemės ūkio ministerija, 1926, 
spal. 25. – [3] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Nuorašas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

354.83(474.5)(05)
 630.7(474.5)
6054

Visiems naujiena. „Seniems ir jauniems pama-
tyti didelį ir įdomų Šančių čiuožykloj sekmadienį, 
28.II. ledo maskaradą …“ : [skelbimas]. – [Kau-
nas] : [s.n.], [1932] (Kaunas : „Varpo“ b-vės sp.). – 
[1] p. ; 24 cm.

C101.
796.9(474.5)(049.1)

 394.4(474.5)(049.1)
6055

Visiems parapijų komitetams : aplinkr. Nr. 6 : 
[apie katalikiško univ. organizavimą] / Vilkav. vysku-
pijos komitetas. – Vilkaviškis : [Vilkaviškio vysku-
pijos katalikiškam univ. aukoms rinkti k-tas], 1932, 
rugs. 15. – [1] p. ; 16 x 21 cm.

prieš antr.: Kat. u-tui aukoms rinkti Vilkaviš-
kio vysk. komitetas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C279.
27-772(474.5)(05)

 378.4(474.5)

6056
Visiems šaulių būriams. „Birštono šaulių bū-

rys, pasiryžo dar šiais metais pastatyti Birštone vi-
sos Lietuvos šauliams sanatoriją …“. – Birštonas : 
[Lietuvos šaulių s-gos sanatorijai Birštone statyti 
k-tas], 1934. – [1] p. ; 26 cm.

prieš antr.: Lietuvos šaulių s-gos sanatorijai 
Birštone statyti komitetas. Nr. …. – Šūkis: Staty-
kime šaulių sanatoriją!.

C103.
356.161:061(474.5)

 615.838(474.5)
6057

Visiems VVS apygardų ir skyrių komitetams. 
„Kad Vilniaus geležinio fondo ugdymo darbas 
duotų gerų vaisių, reikia jau dabar susirūpinti pa-
ruošti ateinančių metų veiklos planą …“. – Kau-
nas : [Vilniaus geležinis fondas], 1937, gruod. 9. – 
[1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

6058
Visiems V.V.S. Kauno Vytauto Didžiojo sky-

riaus nariams. „pranešame, kad š. m. spalių mėn. 
11 d. 17 val. V.V.S. Centro komiteto būstinėje,  
[…] šaukiamas mūsų skyriaus visuotinas-metinis 
susirinkimas …“ : [kvietimas-dienotvarkė] / sky-
riaus komitetas. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo 
s-gos Kauno Vytauto Didžiojo sk.], [1935] ([Kau-
nas] : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 21 cm.

C2.
329.71(474.5)(06)

6059
Visiems VVS skyrių ir apygardų komitetams. 

„Gerbiamieji! Mūsų organizacijos gyvenime ir 
Vilniaus vadavimo darbe artėja labai rimtas mo-
mentas – tai savo spaudos išplatinimas …“ : [ra-
ginama steigti žurnalo „Mūsų Vilnius“ platinimo 
komitetus]. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-ga], 
[1932] (Kaune : „Vilniaus“ sp.). – [1] p. ; 30 cm.

Šūkis: per „Mūsų Vilnių“ į sostinę Vilnių!.
Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietu-

vių kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, 
Smulkūs spaudiniai : T–Ž. Vilnius, 2013, įr. 13884) 
skiriasi spaudos rinkiniu ir nenurodyti atsakomybės 
duomenys.

C2; C279.
329.71(474.5)

 070.33(474.5)
6060

Visiems VVS skyrių ir apygardų komitetams. 
„Vilniaus vadavimo darbui labai svarbu, kad visi 
Lietuvos sluoksniai, visos organizacijos ir įstaigos 



551

būtų darnioje santaikoje ir drauge dirbtų …“ : ben-
draraštis Nr. 41 : [apie visuomenės ir kariuome-
nės susiartinimo šventės ruošimą]. Visiems VVS 
skyrių ir apygardų komitetams. „Jau atspausdintos 
VVS narių knygelės pažymėjimai, kurie siunčiami 
skyriams tik už grynus pinigus …“ : bendraraš-
tis Nr. 42. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo s-gos 
Centro k-tas], 1935, geg. 21. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

329.71(474.5)(05)
6061

Visiems VVS skyrių komitetams. „Vilniaus 
kryžių komisija kovo 1 d. posėdy apsvarsčius Vil-
niaus kryžių statymo reikalą, nutarė, kad kryžiai 
turi būti statomi liaudies stiliaus, tiktai mediniai 
ir, be to, Aukštaičiuose – aukštaitiški, Žemaitijoj – 
koplytėlės ar būdingi tam kraštui kryžiai …“ : 
bendraraštis. – [Kaunas] : [Vilniaus vadavimo 
s-ga], 1937, bal. 7. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: VVS Vilniaus kryžių komisija. – 
Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)(05)

 745.5(474.5)
6062

Visiems Vilk. K.V.C. rajono skyriams : aplin-
kraštis Nr. 2 (Nauja valdyba, veikimas etc.) / Vil-
kaviškio K.V.C. rajono valdyba. – Vilkaviškis : 
K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 1931, lapkr. 
10. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6063
Visiems Vilk. r. K.V.C. skyriams : aplinkr. Nr. 

23 (Koperatyvų reikalu). – Vilkaviškis : K.V.C. 
Vilkaviškio rajono valdyba, 1929, geg. 2. – [1] p. ; 
32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

 334.73(474.5)(05)
6064

Visiems Vilkaviškio K.V.C. skyriams : aplink-
raštis Nr. 2 : [dėl bendro visų katalikiškųjų organi-
zacijų veikimo]. – [Vilkaviškis] : K.V.C. Vilkaviškio 
rajono valdyba, 1936, saus. 28. – 1, [1] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6065
Visiems Vilkaviškio rajono K.V.C. skyriams : 

aplinkraštis Nr. 1 : [apie įvykusį suvažiavimą] / Vil-
kaviškio rajono valdyba. – Vilkaviškis : K.V.C. Vil-
kaviškio rajono valdyba, 1929, lapkr. 23. – [1] p. ; 
32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(06)

6066
Visiems Vilkaviškio rajono K.V.C. skyriams : 

aplinkraštis Nr. 2. Veikimo apystovos. – Vilka-
viškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 1929, 
 lapkr. 25. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6067
Visiems Vilkaviškio rajono K.V.C. skyriams : 

aplinkraštis Nr. 4 : [dėl rajono konferencijos, Kris-
taus Karaliaus šventės ir kiti einamieji reikalai]. – 
Vilkaviškis : K.V.C. Vilkaviškio rajono valdyba, 
1936, rugs. 25. – 1, [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(06)
6068

Visiems [!] Vilkaviškio rajono K.V.C. skyrių 
valdyboms : aplinkraštis Nr. 2 : [1937 m. veiklos 
planas]. – [Vilkaviškis] : K.V.C. Vilkaviškio rajo-
no valdyba, 1937, saus. 28. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6069
Visiems, visiems, visiems! „Žinokite kad š. m. 

balandžio mėn. 25 d. (sekmadienį) 1 val. p. p. Šan-
čiuose „Liros“ salėje socialdemokartų partija ruo-
šia Seimo rinkimų reikalu didelį mitingą …“ / Liet. 
socialdemokratų partijos Kauno miesto komite-
tas. – [Kaunas] : [Lietuvos socialdemokratų partijos 
Kauno m. k-tas], 1926, bal. 22 (Kaune : M. Jolko 
sp.). – [1] p. ; 23 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., lenk.. – Išsp. dau-
gin. prietaisu.

C279.
329(474.5)

 323.221.28(474.5)
6070

Visiems, visiems žinotina! „Ypač svarbu ūki-
ninkams ir kitiems. Kad nuo šių metų balandžio 
mėnesio 7 d. Krekenavos miestelyje – Slabadelėje 
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(palei Upytės vieškelį) naujai įsisteigė Jono Dalec-
kio dažymo, valymo ir spaudimo-presavimo dirb-
tuvė …“ : [reklama] / … Jonas Daleckis, dirbtuvės 
savininkas. – [S.l.] : [s.n.], [1918–1931] (panevė-
žyje : N. feigenzono sp.). – [1] p. ; 24 cm.

C101.
677.027(474.5)(085.8)

6071
Vyskupų konferencijos komunikatas. „Šių me-

tų spalių mėn. 1 d. Lietuvos vyskupai buvo kreipęsi 
į Vyriausybę, išdėstydami opiuosius klausimus …“ / 
Vyskupų konferencija. – [Kaunas] : [s.n.], [1929]. – 
[2] p. ; 24 cm.

prieš antr.: priedas prie „Tiesos kelio“ Nr. 12 
aficialinės dalies.

C2.
27-722.52(474.5)(06)

6072
„Viso pasaulio darbininkai vienykimes! Lie-

tuvių darbininkų sąjungos 20-ta kp. rengia „Dar-
bininkų savaitę“ gegužio-May 14, 16 ir 18 d. 1918 
m. Šv. Mykolo parap. svet. …“ : [skelbimas] / … 
rengimo komitetas. – [Čikaga (Il.)] : [Amerikos 
lietuvių darbininkų s-gos 20 kuopa], [1918]. – 
[1] p. ; 24 cm.

C1.
374.7(73)(=172)

6073
Visoms K.V.C. rajono valdyboms : aplinkr. 

Nr. 16 (finansų reikalu) : aplinkr. Nr. 17 (Apylinkių 
susivažiavimų reikalu). – Vilkaviškis : K.V.C. Vilk. 
rajono valdyba, 1928, spal. 21. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(05)

6074
Visoms K.V.C. skyrių valdyboms : aplinkraš-

tis Nr. 1 : [Katalikų veikimo centro Vilkaviškio r. 
konferencijoje 1936 m. gruodžio 10 d. priimtos 
rezoliucijos]. – [Vilkaviškis] : K.V.C. Vilkaviškio 
rajono valdyba, 1937, saus. 4. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(06)
6075

Visoms K.V.C. skyrių valdyboms : aplink raštis 
Nr. 3 tąsa iš aplinkraščio Nr. 2 : 1937 m. veikimo 
planas. – [Vilkaviškis] : K.V.C. Vilkaviškio rajono 
valdyba, 1937, vas. 28. – [3] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

27-78(474.5)(05)

6076
Visoms LSDp organizacijos ir kuopoms ap link-

raštis. „Draugai, partijos Centro komitetas paskuti-
niuos savo posėdžiuos svarstė dabartinę politinę 
padėtį, santykius su kitomis opozicijos partijomis, 
organizacijos, koperacijos ir kitus klausimus …“. – 
Kaunas : [Lietuvos socialdemokratų partija], 1928, 
vas. 10. – 4 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.14(474.5)(05)
6077

Visoms rajonų ir kuopų valdyboms : aplinkraš-
tis Nr. 1 : [apie regiono konferenciją]. – Vilkaviškis : 
L.K.J. „pavasario“ fed. Vilkaviškio regijono valdy-
ba, 1936, geg. 25. – 3 lap. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – L.K.J.: Lietuvių ka-
ta likų jaunimas.

C279.
329.78(474.5)(06)

6078
Visoms rajonų ir kuopų valdyboms : aplink raš-

tis Nr. 2 : [apie Vilkaviškyje 1936 m. gruodžio mėn. 
11 d. įvykusį regijono rajonų pirmininkų posėdį]. – 
[Vilkaviškis] : L.K.J. „pavasario“ fed. Vilkaviškio 
regijono valdyba, 1937, saus. 7. – [2] p. ; 34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.78(474.5)(05)
6079

Visoms regijonų ir rajonų valdyboms. „Tė-
vynė pergyvena ypatingus laikus. Liudesys ir nu-
siminimas buvo ją apėmęs netekant [!] Klaipėdos 
krašto …“ : [pranešimas dėl būsimo suvažiavimo 
ir einamųjų reikalų]. – Kaunas : L.K.J. „pavasario“ 
vyrų s-gos Centro valdyba, 1939, kovo 31. – [1] p. ; 
34 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

329.78(474.5)(06)
6080

Visoms šaulių rinktinių ir būrių valdyboms ir 
vadams : aplinkraštis : [raginimas steigti vietinius 
Lietuvos šaulių s-gos reikalams rinkliavos komi-
tetus, akcijai, kuri vyks 1928 vasario mėn. 16 – 
balandžio mėn. 16 d.]. – Kaunas : [Lietuvos šaulių 
s-ga], 1928, vas. 1. – [2] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

356.161:061(474.5)(05)
6081

Visoms Vilkaviškio rajono K.V.C. skyrių val-
dyboms. „Vilkaviškio K.V.C. rajono valdyba š. m. 
gruodžio mėn. 10 d. šaukia savo skyrių atstovų 
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konferenciją …“. – [Vilkaviškis] : K.V.C. Vilkaviš-
kio rajono valdyba, 1936, lapkr. 22. – [1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – K.V.C.: Katalikų vei-
kimo centras.

C279.
27-78(474.5)(06)

6082
Visoms Vilkaviškio regiono kuopoms. „Bran-

gus jaunime, ir vėl praslinko dveji meteliai po regi-
ono suvažiavimo …“ / Vilkaviškio regiono valdy-
ba. – Vilkaviškis : „pavasario“ s[-gos] Vilkaviškio 
regiono valdyba, 1931, rugs. 12. – [1] p. ; 29 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Šūkis: „Dievui ir Tė-
vynei“.

C279.
329.78:061.3(474.5)(063)

6083
Visoms Vilkaviškio regiono kuopoms. „Die-

vui ir Tėvynei“. Kuopų vadų kursų ir kitais rei-
kalais : aplinkraštis Nr. 2 : [1928 m. vasario 29 – 
kovo 2 d. kursų programa]. – Vilkaviškis : [lietu-
vių katalikų jaunimo s-gos „pavasaris“ Vilkaviš-
kio regionas], 1928, saus. 21. – [1] p. ; 34 cm.

prieš antr.: „pavasario“ sąjungos Vilkaviškio 
re giono valdyba ….

C279.
329.78(474.5)(05)

 374.7(474.5)
6084

Visų detroitiečių domai! „Labai įdomios pra-
kalbos ir koncertas atsibus ned. rugsėjo-Sept. 8, 
1918 Šv. Jurgio parap. svet. […] Kalbės žinomas 
visoje Amerikoje kalbėtojas p. A.M. Račkus …“ : 
[skelbimas] / … L. Vyčių 79 kuopos valdyba. – [De-
troitas (Mič.)] : [Lietuvos Vyčių 79 kuopa], [1918] 
(Chicago : print: Draugas publishing Co.). – [1] p. : 
vinj. ; 22 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

 78:061.7(73)(=172)(049.1)
6085

Visų laukiamasis Mūsų laikraštis : „Mūsų laik-
raščio“ kvieslys : [laikraščio reklama ir prenumera-
tos sąlygos]. – [Kaunas] : [„Mūsų laikraščio“ red.], 
[1928] (Kaunas : akc. „Spindulio“ b-vė). – 4 p. : 
iliustr. ; 47 cm.

C2.
070.33(474.5)(085.8)

6086
Visų šaulių būrių valdyboms. „Broliai ir sesers! 

Greit švęsime Lietuvos nepriklausomybės 10 metų 
sukaktuves …“ : [apie žurnalo „Trimitas“ platinimo 
savaitę]. – Kaunas : [„Trimito“ red.], 1928, vas. 4. – 
[1] p. ; 32 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

070.33(474.5)
6087

Visų šaulių būrių valdyboms ir savišalpos ka-
sos sekcijų vedėjams : aplinkraštis Nr. 1 : [ragina-
ma visuose šaulių būriuose steigti savišalpos sek-
cijas] / L.Š.S. šaulių savišalpos kasa. – Kaunas : 
[Lietuvos šaulių s-gos Savišalpos kasa], 1928, 
vas. 4. – [1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: L.Š.S. šaulių savišalpos kasa. – Išsp. 
daugin. prietaisu.

C279.
356.161:061(474.5)(02)

 331.34(474.5)
6088

Visų šaulių rinktinių ir būrių vadams. „1) Vi-
suose būriuose užvesti būrių dienynus, kuriuose 
turi būti įrašomas visas būrio veikimas …“ : [apie 
būrio dienyno formą, įrašų turinį bei reikšmę]. – 
Kaunas : [Lietuvos šaulių s-ga], 1930, kovo 15. – 
[1] p. ; 32 cm.

prieš antr.: Lietuvos šaulių sąjungos viršinin-
kas ….

C279.
356.161:061(474.5)

6089
Visų VVS skyrių komitetams. „Žiaurūs lenkų 

siautimai okupuotoje Lietuvoje, jų atkaklus pasi-
ryžimas nusmaugti kiekvieną lietuviškos gyvybės 
pasireiškimą ir atsisakymas pripažinti pačios mūsų 
valstybės nepriklausomybę, verčia mus budėti ir 
aktyviau dirbti ugdant Vilniaus geležinį fondą …“ : 
bendraraštis 1 nr.. – [Kaunas] : [Vilniaus geležinis 
fondas], [1935, saus. 21]. – [1] p. ; 22 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

6090
Visų Vilniaus vadavimo s-gos skyrių komite-

tams. „Vilniaus geležinio fondo komitetas, jausda-
mas tautos širdies jautrų pulsavimą dėl ištikusių Vil-
niaus krašto gyventojus skaudžių nelaimių, atidžiai 
stebi jų sunkios būklės eigą ir smurto žygius …“ : 
[dėl Vilniaus pasų įsigijimo]. – Kaunas : [Vilniaus 
geležinis fondas], 1937, rugpj. 7. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

6091
Visų Vilniaus vadavimo s-gos skyrių komite-

tams. „Vilniaus geležinio fondo komitetas 1936 m. 
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išlaidų sąmatoje buvo numatęs 42.500 litų specia-
liems poreikiams, t. y. Vilniaus krašto lietuvybei 
stiprinti …“. – Kaunas : [Vilniaus geležinis fon-
das], 1936, gruod. 28. – [1] p. ; 33 cm.

prieš antr.: Vilniaus geležinio fondo komite-
tas. – Išsp. daugin. prietaisu.

C2.
329.71(474.5)

6092
Visuomenės ūkio istorijos programa. – [Kau-

nas] : [s.n.], [1930–1939]. – [2] p. ; 35 cm.
Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

338(474.5)
6093

Visuomeniškas susirinkimas! (Mass Meetin-
gas) ir prakalbos. In kurį privalo ateiti kiekvienas, 
kuris tik jaučiasi esąs lietuvis ar lietuve! „Nedelio-
je, birželio 30-tą, 1918 Liet. svetaineje […] Newar-
ke […] Kalbes dr. J.H. Staknevičius ir kiti …“ : 
[skelbimas] / … parodos rengimo valdyba. – [Niu-
jorkas] : [s.n.], [1918] (Newarke : spauda A. Lauk-
žemio). – [1] p. ; 23 cm.

C1.
374.7(73)(=172)(049.1)

6094
„Visuotinis panevėžio namų savininkų lietu-

vių „Klubo“ narių metinis susirinkimas įvyksta š. 
m. kovo 20 d. 12 val. Mokytojų seminarijoj …“ : 
[skelbimas-dienotvarkė] / L.N.S.K. valdyba. – 
[pa nevėžys] : [panevėžio m. namų savininkų lie-
tuvių klubas], [1931–1935] (panevėžyje : „Ban-
gos“ sp.). – [1] p. ; 48 cm.

C101.
334.736(474.5)(06)

6095
Visuotinoji Šv. Mykolo archaniolo archbro-

lija ant Šv. Mykolo kalno (Manche-prancuzija). – 
[S.l.] : [s.n.], [1929]. – [4] p. : iliustr. ; 11 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] vinj. ir užrašas: … mėnasio diena 19… m. … 
mano, žemiau pasirašiusio yra priimtas (priimta) į 
Šv. Mykolo archaniolo archibroliją.

C993.
27-78

6096
„Vytauto Didžiojo komitetas turi garbę kvies-

ti p. … į iškilmingą vytautinio sąjūdžio baigiamąjį 
aktą, kuris įvyks š. m. gegužės mėn. 17 d. 19 val. 
30 min. Vytauto Didžiojo karo muziejaus salėje“ : 
[kvietimas]. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo k-tas], 
[1931]. – [1] p. ; 9 x 15 cm.

C1.
069(474.5)

6097
„Vytauto Didžiojo komitetas turi garbės kvies ti 

Tamstą į iškilmių spektaklį Vytautui Didžiajam pa-
gerbti š. m. rugsėjo 7 d. …“ : [kvietimas] / Vytauto 
Didžiojo komitetas. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo 
k-tas], [1930]. – [1] p. ; 9 x 16 cm.

C2.
792.077(474.4)

6098
„Vytauto Didžiojo komitetas turi garbės kvies-

ti Tamstą š. m. rugsėjo 7 d. 19 val. į Karo muzie-
jaus sodelį į Vytauto Didžiojo paveikslo sutikimo 
iškilmes“ : [kvietimas] / Vytauto Didžiojo komite-
tas. – [Kaunas] : [Vytauto Didžiojo k-tas], [1930]. – 
[1] p. ; 8 x 14 cm.

C2.
069(474.5)

6099
„Vytauto Didžiojo komiteto pavedama, Šau-

lių sąjunga 1930 m. rugsėjo mėn. 8 dieną L.f.L.S. 
stadione stato Vytauto Didžiojo garbei misteri-
ją „Vytauto žemė“ … : [kvietimas]. – [Kaunas] : 
[s.n.], [1930]. – [1] p. ; 8 x 14 cm.

L.f.L.S.: Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga.
C2.

356.161:061(474.5)
 792.077(474.4)
6100

Vytauto Didžiojo 500 mt. mirties sukaktu-
vėms paminėti albumas : [knygos reklama] / Vytau-
to Didžiojo 500 m. mirties sukaktuvėms paminėti 
albumo leidėjai. – [Kaunas] : [s.n.], [1930] (Kaune : 
f. Sokolovskienės ir G. Lano sp.). – [1] p. ; 25 cm.

Spaudinys nuo analogiško (žr. Knygos lietuvių 
kalba, 1918–1940 : kontrolinis sąrašas. T. 2, Smul-
kūs spaudiniai : T–Ž. Vilnius, 2013, įr. 14044) ski-
riasi spaudos rinkiniu.

C101; C279.
655.5(474.5)(085.8)

6101
Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-

gamtos fakulteto specialiems mokslo planams 
svarstyti protokolas. – [Kaunas] : [Vytauto Didžio-
jo univ. Matematikos-gamtos fak.], 1940, bal. 3. – 
[1] p. ; 34 x 43 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

378.1(474.5)(063)
6102

Vitmozeris, Karolis
Skelbimas. „Gegužės m. 29 d. Mariampolės 

sa vanorių gaisrininkų komanda atsisakė eiti toliau 
gaisrininkų pareigas. Gaisrininkų draugijos valdy-
ba, susitarusi su Miesto valdyba, pakvietė mane 
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suorganizuoti naują komandą …“ / inž. K. Vitmo-
zeris. – Mariampolė : [s.n.], 1925, birž. 10 (Ma-
riampolėje : A. Aguševičiaus sp.). – [1] p. ; 24 x 
32 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C3.

614.842.83(474.5)
6103

Zarasų miesto ir apylinkes darbo zmones! 
„Drau gai! Y teisingus Suvalkijos valstiecių reika-
lavimus sumažit mokesciųs atidet skolų mokeji-
mą panaikit varžitines ir t. t. …“ : [atsišaukimas] / 
Lietuvos. Raudonosios. pagalba. Zarasų komite-
tas. – [Zarasai] : [Lietuvos raudonosios pagalbos 
Zarasų r. k-tas], [1935]. – [1] p. ; 26 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

323.221.28(474.5)
6104

Juozapo Zinkevičiaus krautuvė Kaunas, Vy-
tauto prospektas 4a nr., prie stoties, specialė dirb-
tuvė, bagėtų ir rėmų : [sąskaitos blankas-rekla-
ma]. – [Kaunas] : [s.n.], [1923]. – [2] p. : iliustr. ; 
22 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] užrašas: 192… m. … mėn. … d. Sąskaita.

C279.
658.8:659.1(474.5)(085.8)

6105
Ž.Ū. akademijos studentų ateitininkų korpo-

racijos literatūros vakaras Akademijos rūmuose 
1929 m. balandžio 28 d. 19 val., dalyvauja ateiti-
ninkų meno dr-jos „Šatrija“ literatai : [kvietimas-
programa] / Stud. ateitininkų korporacija. – [Kau-
nas] : [Lietuvos žemės ūkio akad. Studentų ateiti-
ninkų korp.], [1929]. – [3] p. ; 9 x 14 cm.

C101.
378.18(474.5)

6106
Žemės reformos ir Žemės tvarkymo departa-

mentams, apygardų žemės tvarkytojams, matinin-
kams ir kultūrtechnikams. „pasiremiant tarnau-
tojams kelionės išlaidoms atlyginti įstatymu […] 
pranešama, kad žemės reformos valdybos buhalte-
rija, padarytoms kelionės išlaidoms pateisinti, rei-
kalaus ateityje šiuos dokumentus …“. – Kaunas : 
Ž.ū.M. Žemės reformos valdyba. Buhalterija, 
1931, geg. 28. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

332.2.021.8(474.5)
6107

Žemės reformos ir Žemės tvarkymo depar-
tamentams, apskričių žemės tvarkytojams, mati-

ninkams-revizoriams, matininkams ir kultūrtech-
nikams : [reikalavimas, važiuojant samdytomis 
transporto priemonėmis, prie sąskaitų pridėti kvi-
tus]. – [Kaunas] : Ž.ū.M. Žemės reformos valdy-
ba, 1928, birž. 8. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – prieš antr.: Nuorašas.
C279.

332.2.021.8(474.5)
6108

Žemės reformos įstatymo pakeitimas (V.Ž. 
Nr. Nr. 83 ir 158). – Kaunas : [s.n.], 1924, birže-
lis. – [2] p. ; 33 cm.

prieš antr.: projektas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C279.

332.2.021.8(474.5)
6109

Žemės reformos, įvedamasis įstatymas. Miš-
kų, pelkių vandenų ir privilėgijuotai įgytų dvarų 
nusavinimo įstatymas. – [S.l.] : [s.n.], [1919]. – 2, 
[1] p. ; 31 cm.

prieš antr.: projektas. – Išsp. daugin. prietaisu.
C3.

332.2.021.8(474.5)
6110

Žemės tvarkymo departamento Melioracijos 
skyriui. „Kai kurie kultūrtechnikai, galutinai at-
siskaitydami iš duotų jiems avansų, teikia vieną 
apyskaitą iš kelių, ne vieno ir to paties mėnesio 
laikotarpyje apmokėtų, orderių …“ : [reikalaujama 
kiekvienam kasos orderiui sudaryti atskirą apys-
kaitą]. – [Kaunas] : Ž.ū.M. Žemės reformos val-
dybos buhalterija, 1929, bal. 27. – [1] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu. – Ž.ū.M.: Žemės ūkio 
ministerija.

C279.
336.2(474.5)

6111
Žemės ūkio akademijos agron. ir miškų skyr. 

pritaikomosios entomologijos programa. – Dotnu-
va : [Lietuvos žemės ūkio akad.], 1925, vas. 9. – 
3 p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

595.7(474.5)(072)
6112

Žemės ūkio ministerijos neišnomuotuose miš-
kuose medžioklės taisyklės. – [Kaunas] : [Žemės 
ūkio m-ja], [1932]. – [2] p. ; 33 cm.

Išsp. daugin. prietaisu.
C2.

639.1(474.5)(062.13)
6113

Žydų visuomenei! „Kneset Izrael“ draugija 
šiuo skelbia š. m. rugsėjo 8 dienos Vytauto Didžio-
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jo jubiliejinės šventės tvarką …“ : [skelbimas] / 
draugija „Kneset Izrael“. – [panevėžys] : [„Kneset 
Izrael“ d-ja], 1930 (panevéžyje : N. feigenzono 
sp.). – [1] p. : vinj. ; 31 x 47 cm.

Gretut. antr. ir tekstas liet., jidiš.
C101.

94(474.5)''1385/1569''
 394.4(474.5)(=411.16)
6114

Žiemos sezono atidarymas 1931-32 m. „1-ji 
pavyzdingoji moderniškoji šokių mokykla (Kau-
ne ir visoje Lietuvoje) su baleto klase vadovau-
jant visiems žinomiems populiariems artistams 
M.A. ir V.K. Valentinovams …“ : [skelbimas] / … 
p.p. Valentinovai. – [S.l.] : [s.n.], [1931] (Kaune : 
„Meno“ sp.). – [2] p. : iliustr. ; 23 cm.

Gretut. tekstas liet., rus..
C101.

793.3(474.5)(049.1)

6115
Žiuri kasdien į veidrodį tai žiūrėk ir į šį pa-

veikslėlį, o prisiminsi misijas, – kurias vedė – jėzui-
tas tėvas Jonas Bružikas, Šv. pranciškaus bažnyčio-
je, Lawrence, Mass. vasario 22–28 d., 1932 m.. – 
[Lorensas (Mas.)] : [s.n.], [1932]. – [2] p. : iliustr. ; 
10 cm.

Antraštė pateikta pagal p. [2] prieštekst. antr.. – 
p. [1] paveikslėlis.

C993.
272-584(73)(=172)

6116
„Žodyno pabaiga (raidės UūVZŽ) su paaiš-

kinimais ir pataisomis išeis truputį vėliau …“ : 
[M. Šlapelienės lietuvių knygyno Vilniuje infor-
macinis pranešimas]. – [Vilnius] : [s.n.], [1920–
1925]. – [1] p. ; 18 cm.

Gretut. tekstas liet., lenk..
C3.

655.561(474.5)
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Trumpinimai

iliustr. – iliustruotojas
leid. – leidėjas
pav. f. – pavardės forma
slapyv. – slapyvardis
spaustuv. – spaustuvininkas
tikroji pav. – tikroji pavardė
vardo f. – vardo forma

pA G A L B I N Ė S R O D Y K L Ė S

A S M E N VA R D Ž I ų R O D Y K L Ė

Ábrahám, pál (1892–1960) apie  
3148. – pav. f.: Abrahamas. – 
Vardo f.: povilas

Abramsonas, Lazaris (1884–
1962) apie  526

Abramsonas, Notelis,  spaustuv. 
505

Adamonis, Antanas (g. apie 
1890) apie  4694

Adomavičius, Mečislovas,  
spaus tuv. 46, 54, 55, 58, 68, 
171, 279, 492–97, 499, 530, 
531, 562, 637, 707–11, 726, 
727, 770, 771, 773, 800, 
1201–03, 1305, 1362–64, 
1448–52, 2440, 2442, 2469, 
2470, 2479, 2486, 2501, 
2503, 2657, 2658, 2660, 
2661, 2743, 2750, 2751–55, 
2940, 3206, 3275, 3379, 
3828, 4035, 4071, 4072, 
4107, 4263, 4546, 5257, 
5732. – pav. f.: Adamavi-
čius. – Vardo f.: Mečys

Aeschbacher, Adrian (1912–
2002) apie  3548

Aguševičius, Abramas,  spaustuv. 
2541, 2703, 3258, 5861, 
6102

Aidas, Juozas apie  2975
Aižinas, pranas (g. apie 1898) 

apie  4804

Akstinas, Tadas (1887–1975) 
apie  3935

Albavičius, Ignas (1890–1970) 
apie 1956

Albertini, Luciano (1891–1941) 
apie  5131. – Vardo f.:  
Lučiano

Albertus Magnus (apie 1193–
1280), šventasis apie  5735. – 
Vardo f.: Šv. Albertas Didysis

Alechemas, Šolem; Aleiche-
mas, So lomas – žr. שלום , 
ראבינאוויטש

Alekna, Jurgis (1873–1952) apie  
2977

Aleknienė, Janina (1894–1995) 
apie  2833

Aleksandras I apie  1119
Aleksandravičius, Antanas 

(1885–1970) apie  94, 1915, 
4331

Aleksandrovičius, p.B. apie  
4942

Aleksiejus – žr. Алексей Пет ро-
вич, caraitis 

Alyta, Mikas (1865–1937),  
spaus tuv. 3628

Alomis, Sonia – žr. אלאמיס, סוניע 
Alphonsas Maria – žr. Macaitis, 

Alfonsas 
Alseika, Danielius (1881–1936) 

apie  3495

Alseikienė, Veronika (1883–
1971) apie  84

Altenbergas, Elchononas (m. 
1931) apie  1101

Alter, Israel (1901–1979) apie  
5612. – pav. f.: Alteris. – 
Vardo f.: Izraėlis

Altfeldas, Judelis apie  2973
Alunane-Stašienė, Zuzana 

(1884–1967) 2080. – pav. f.: 
Stašienė

Ambraziejūtė-Steponaitienė, Ag-
nie tė (1891–1980) 2096; apie  
2389. – pav. f.: Steponaitienė

Anderson, Maxwell (1888–
1959) apie  3086. – pav. f.: 
Andersonas

Andra, fern (1894–1974) apie
 2626. – pav. f.: Andre
Andrulis, Vincas (1890–1972) 

apie  5540
Andziulis, pijus (1870–1950) 

apie  316, 789, 4176–79, 
4183. – pav. f.: Andžiulis

Angarietis, Zigmas (1882–1940) 
123

Angrabaitis, Juozas (1859–
1935),  leid. 388, 546, 3893–
95, 3907, 3912–17, 3940, 
3942–45, 5899, 5900. – pav. 
f.: Angra baj tys

Aničas, Jonas (g. 1928) apie  
3482, 5390
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Antonio da padova (1195–1231), 
šventasis apie  2398

Aranavičienė, Minucha apie  858
Aranovičius, M. 1181
Arbeninas, D. apie  5337
Arbitblatas, N. – žr. Blatas, Arbit 
Arlauskaitė, Zuzana (1889–

1973) apie  1036
Arlauskas, Juozas apie  2976
Arminas, Klemensas (g. apie 

1896) apie  4777
Armonas, Juozas (g. 1901)  

apie 5157
Arno, Siegfried (1895–1975) 

apie  5664. – Vardo f.: Zigfrid
Arnold, franz (1879–1960) apie  

2663–65, 4339. – pav. f.: 
Ar nol das

Asafjevas, B. – žr. Асафьев, Бо-
рис Владимирович 

Asnyk, Adam (1838–1897) apie  
2991. – pav. f.: Asnyk’as

Asther, Nils (1897–1981) apie  
2804. – pav. f.: Astner

Ašas, Solomas – žr. אש, שלום 
Atkočiūnaitė, Alfonsa 1840
Atkočiūnas, Valerijonas (g. 1882),  

spaustuv. 96, 99, 304, 915, 
1119, 1120, 1173, 1235, 
1359, 1369, 1602, 1650, 
2386, 2592, 2823, 2824, 
2907, 3350, 3401, 3436, 
3573, 3580, 3582, 3731–33, 
4078, 4116, 4193, 4956, 
5490, 5555, 5567, 5592, 
5889, 5939

Auber, Daniel françois Esprit 
(1782–1871) apie  1462–70. – 
pav. f.: Auber’is. – Vardo  
f.: D.E.S.

Augustauskas, Vytautas (1884–
1944) apie  2271, 2272

Augustinas – žr. Burokas,  
Augustinas

Aukštikalnis, pranas (1899–
1961) apie  311, 347. –  
Vardo f.: pr. A.; pranas A.

Auric, Georges (1899–1983) 
apie  528–30

Avižonis, petras (1875–1939) 
apie  2226

Avrachas, Isaakas (g. 1887) 
4063

Azro, Aleksandras – žr. 
 אזרא, אלעכסאנדער

Ažukas, V. apie  322

B.R. – žr. Raila, Bronys 
Babianskis, Aleksandras (1886–

1937) apie  4687
Babickaitė, Unė (1897–1961) 

apie  3735, 4171
Babickas, petras (1903–1991) 

apie  2414
Babilius, Jonas (1911–1969) 

apie  5152
Babrauskas, Benediktas (1910–
 1968) 484
Babravičius, Juozas (1882–1957) 

apie  847, 993, 3032, 3035
Bacevičius, Vytautas (1905–

1970) apie  2941
Bach, Ernst (1876–1929) apie 

2663–65, 4339. – pav. f.: 
Bachas

Bach, Johann Sebastian (1685–
1750) apie  2714. – pav. f.: 
Ba chas. – Vardo f.: Jonas 
Sebastijonas

Bagdonas, pranciškus (1910–
1980) apie  5159

Bagdonavičius, Gerardas 
(1901–1986) apie  1495

Bagdonavičius, povilas apie  
1159. – pav. f.: Bag da-
navičius

Bagočius, fortūnatas (1887–
1951) apie  954

Baironas – žr. Byron, George 
Gordon Byron 

Bajevskis, Ivanas,  spaustuv. 
2531, 4229. – Vardo f.: J.

Bakas, Aronas,  spaustuv. 273, 
277, 280, 297, 990, 1115, 
1117, 1249, 1342, 1343, 
1397, 1644, 2367, 2403, 
2405, 2447, 2659, 2738, 
2745, 2775, 2794, 2859, 
2989, 2990–92, 3353, 

 3392, 3423, 3465, 3831, 
4069, 4076, 4079, 4080, 
4119, 4122, 4126, 4196, 

4208, 4245, 4270, 4282, 
4339, 4459–61, 4467, 

 4469, 4471, 4476, 4481, 
4482, 4494, 4502, 4503, 
4511, 4895, 4937, 4957, 
5255, 5282, 5340, 5481, 
5604, 5657, 5663–65, 

 5672, 5675, 6005
Baklanova, Olga – žr. Бакланова, 

Ольга Владимировна 
Bakšys, Jonas Mauricijus 

(1892–1976) apie  373–75
Balcereitas, Julijonas 894
Balčytis, Stasys (1893–1973) 

505
Balčiulis, petras (g. apie 1891) 

apie  4797
Balčiūnas, Juozas (g. apie 1881) 

apie  4747
Balodis, Antons (1880–1942) 

apie  3370
Balsevičius, povilas (g. apie 

1886) apie  4801
Baltmiškis, Klemensas apie  

2427
Baltrimas, Stanislovas (1889–

1941) 533. – Slapyv.: K.S.B.
Baltrukėnas, Antanas (1908–

1977) apie  5148
Baltrušaitis-Mėmelė, Juozas 

(1875–1942) 421, 535; leid. 
421, 534; apie 5120. – pav. 
f.: Baltrušaitis; Baltrušaitis 
(Buktiškis)

Baltutis, Aleksandras p. (1885–
1944) 536; apie  5506

Balutis, Bronius Kazys (1879–
1967) apie  2191. – Vardo f.: 
Bro nius

Banaitis, Kazimieras Viktoras 
(1896–1963) apie  1534

Banaitis, Saliamonas (1866–
1933),  spaustuv. 3490;  
apie  1371

Bandas, Maksas (1900–1974) 
apie  4648. – pav. f.: Bondas

Bandrevičius, Liūdas (g. 1882) 
apie  4078. – Vardo f.: Liudas

Bandzevičius, Eugenijus (g. 1907) 
apie  1365

Bankauskaitė, Veronika apie  
3121
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Baranauskas, Antanas (1835–
1902) apie  594, 2726

Baranauskas, Jonas (1899–1979) 
apie  2387

Baranovskaja, Viera – žr. Ба ра -
новская, Вера Всево ло довна 

Baratovas, paul apie  1647
Barauskas, Kazimieras (1904–

1972) 539. – Slapyv.:  
Šilinis, K.

Barbier, Jules (1825–1901)  
apie  4129

Bardišauskas, Juozapas (1898–
1951) 4862

Barisas, Juozas (1903–1987) 
apie  4748

Barkauskas, Andrius 3020. – 
pav. f.: Borkauskas

Barkauskas, pranas (1900–1942) 
apie  4420

Barszczewska, Elżbieta (1913–
1987) apie  4342. – pav. f.: 
Barš čevska

Barthou, Louis (1862–1934) 
apie  1119

Bartoloni, Riccardo (1885–1933) 
540

Basanavičius, Jonas (1851–1927) 
541; apie  1212, 1999

Batten, Jean (1909–1982)  
apie  3570

Beaumarchais, pierre Augustin 
Ca ron de (1732–1799) apie  
153, 160, 5336, 5337. – pav. 
f.: Be au marschais; Bomaršė

Beethoven, Ludwig van (1770–
1827) apie  555, 3751, 5318. – 
pav. f.: Beethovenas. – Vardo 
f.: Liud vigas

Beilisas, Lazeris,  spaustuv. 400, 
542, 566, 905, 972, 1380, 
2458, 2757, 3829, 5607–
11. – pav. f.: Beilesas; Beilis

Bekeris, Zalė (1896–1941 ar 42) 
1584

Bekinas, Izraelis apie  4728
Belinis, Jonas (1893–1973)  

apie  4732
Ben-ali – žr. pilkauskas, Antanas 
Ben-Ami, Jacob (1890–1977) 

apie  4235. – Vardo f.: 
Jokūbas

Benavente y Martínez, Jacinto 
(1866–1954) apie  2992. – 
pav. f.: Beneventas. – Vardo 
f.: Cha sintas

Beneckas, S.J. apie  4249
Benedictus XV (1854–1922), 

pa pa apie  323, 324, 5948. – 
Vardo f.: Benedictas XV; 
Be ne dik tas XV

Benua, A. – žr. Бенуа, Алек сандр 
Николаевич 

Beresnevičius, Jonas (g. apie 
1884) apie  4733

Berger, Rašel apie  1647
Bergstrøm, Hjalmar (1868–

1914) apie  2859. – pav. f.:  
Bergström

Berkovičius, Simonas apie  202
Bermanas, A. apie  5610
Bernard, Raymond (1891–1977) 

apie  5676. – pav. f.: Bernar-
das. – Vardo f.: Raimondas

Bertini, francesca (1892–1985) 
apie  1432, 2459. – Vardo f.: 
fran česka; frančeski

Bertulis, Juozas (1893–1969) 
apie  2881

Beržanskis-Klausutis, Jonas Ge-
di mi nas (1862–1936)  
apie  1070

Bičiūnas, Vytautas pranas (1893–
1944) apie  1990, 2220, 
4091, 4893. – Vardo f.: V. – 
Slapyv.: Vaišnora, T.

Bičkauskas, Antanas apie  2971
Bielinis, Kipras (1883–1965) 

apie  949, 1294, 3335
Bielkevičius, Jonas (1871–1947) 

566
Biežis, Jonas apie  4734
Bijalikas, Ch. N. – žr. חיים נחמן 

 ביאליק,
Bimba, Antanas (1894–1982) 

apie  2810
Binkis, Kazys (1893–1942) apie  

33–64, 1437–53, 2658, 3074
Birkholz, Walter 567
Birmanas, Mauša (g. apie 1894) 

apie  4783
Byron, George Gordon Byron 

(1788–1824), baronas  
apie  149

Biržys, petras (1896–1970) 
578. – Slapyv.: pupų Dėdė

Biržiška, Mykolas (1882–1962) 
apie  417, 680, 1827, 2192, 
2355, 3452, 4084, 4085, 
5099, 5179, 5182, 5505

Biržiška, Vaclovas (1884–1956) 
579; apie  5268, 5426

Bisson, Alexandre (1848–1912) 
apie  1320. – pav. f.: 
Biss’onas. – Vardo f.: O.

Bistras, Leonas (1890–1971) 
apie  217, 3710

Bistrienė, Ona (1892–1959)  
apie  4150, 4151

Bizauskas, Antanas (1861–1937) 
594; apie  15, 805. – Vardo f.: 
pranciškus; Tėvas pranciškus

Bizauskas, Kazimieras (1891–
1941) apie  1399. – Vardo f.: 
Kazys

Bizet, Georges (1838–1875) 
apie  707–32, 3028. – pav. f.: 
Bizet’as. – Vardo f.: J.

Blanchar, pierre (1896–1963) 
apie  2667. – pav. f.: Blanshar

Blatas, Arbit (1908–1999)  
apie  272–74. – pav. f.:  
Arbitblatas, N.

Blaumanis, Rūdolfs (1863–
1908) apie  5843

Blažys, Romualdas (1901–1994) 
3972

Blechmanas, Leizeris (g. apie 
 1902) apie  4778
Blynas, Dominykas Jonas (1877–

1933) apie  4088
Blonde, Claude apie  5028
Blum, Abraham (1893–1960) 

apie  3391. – pav. f.: Bliumas
Bobelis, Jurgis (1895–1954)  

apie  5390
Boetcheris – žr. Böttcher, Otto 
Bogušytė-Skipitienė, Stasė 

(1879–1943) apie 4087. – 
Slapyv.: Dvi Lietuvaiti

Boyer, Charles (1899–1978)  
apie  1628, 4477

Bokšickis, Mendelis,  spaustuv. 
97, 100, 2154, 2196, 5406, 
5564, 5655, 5888, 5892
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Bolváry, Géza Maria von (1897–
1961) apie  2666, 2775. – 
pav. f.: Bolvary; Bolwary. – 
Vardo f.: Geza von

Bomaršė – žr. Beaumarchais, 
pierre Augustin Caron de 

Bondas, Maksas – žr. Bandas, 
Mak sas 

Boratyński, Daniel-Władysław 
(1880–1940) apie  4. – Vardo 
f.: Danielius–Vladislovas

Borchertas, Endrius (1891–
1957) apie  2156

Boreišis, Ignas (1887–1959)  
apie  988. – Vardo f.: I.f.

Borkauskas, Andrius – žr. Bar-
kaus kas, Andrius 

Borokas, Sundelis-faivušas  
(g. 1883) apie  4845. – Vardo 
f.: Zundelis–faivušas

Bortkevičienė, felicija (1873–
1945) 612; red. 3787–94, 
4286

Bortkevičiūtė, Marė apie  2370. – 
pav. f.: Bortkeviciūtė

Borunskis, Šmerelis apie  614. – 
Vardo f.: S.

Bosco, Giovanni (1815–1888), 
šventasis 615, 2711; apie  
1059, 1135, 3950–52, 4367, 
5784. – pav. f.: Bosko. –  
Vardo f.: Jonas; Joannes

Böttcher, Otto (1872–1932) apie  
3578. – pav. f.: Boetcheris

Bovesse, françois (1890–1944) 
616

Br. Baložai – žr. Broliai Baložai 
Br. Gurvičiai – žr. Gurvičius, 

Leizeris; Gurvičius, Mauša 
Brakas, Adomas (1886–1952) 

apie  4067. – pav. f.: Braks
Brandonas – žr. Thomas, Brandon 
Braunsas, Moisiejus (g. 1895)
 apie  2978. – Vardo f.: Mauša
Bravina, Viera – žr. Бравина, 

Ве ра Кирилловна
Bravinas, Michailas; Bravin’as,
 Mi kolas – žr. Бравин, Ми ха ил
Bravinienė, Verutė – žr.  

Брави на, Вера Кирилловна 
Brazdžionis, Bernardas (1907–

2002) 484; apie  655

Brazdžius, Vytautas (1897–1969) 
2081; apie  4515. – pav. f.: 
Braždžius

Brazys, Teodoras (1870–1930) 
apie  2316

Bree-Andrussen, Bruno 1610
Breen, Bobby (g. 1927)  

apie  5656. – pav. f.: Brinas. – 
Vardo f.: Bobis

Brey, Roman apie  306
Breimeris, feliksas (g. 1911) 

apie  4035
Breisach, paul (1896–1952)  

apie  1205
Breitmann, paul (g. 1890)  

apie  1641, 1642. – pav. f.: 
Breitmanas. – Vardo f.: paulas

Bressart, felix (1892–1949) apie  
5675. – pav. f.: Bressartas. – 
Vardo f.: feliksas

Brinas, Bobis – žr. Breen, Bobby 
Brizgys, Vincentas (1903–1992) 

apie  1029
Brodniewicz, franciszek (1892–

1944) apie  4342. – pav. f.: 
Brodnevič

Broliai Baložai 4954. – pav. f.: 
Br. Baložai

Broliai Grimai – žr. Grimm, 
Jacob ; Grimm, Wilhelm

Bromfield, Louis (1896–1956) 
apie  4502. – pav. f.: 
Bromfild’as. – Vardo f.: 
Louis’as

Bružikas, Jonas (1897–1973) 
681, 2758; apie  313, 314, 
2567, 4014–18, 5712, 6115

Buchas, Efroimas (g. apie 1903) 
apie  4713

Buchovas, A.S. – žr. Бухов, Ар-
ка дий Сергеевич 

Būčys, pranciškus petras (1872–
1951) 682, 5234; apie  2173, 
2255. – pav. f.: Bučys. – 
Vardo f.: petras; pranciškus

Budrevičius, Vincas (1880–
1953) 3990, 3991

Budrevičiūtė, Marija – žr. Bu ro-
kie nė, Marija 

Budrys, Jonas (1889–1964)  
apie  2999

Budrys, Vytautas apie  2983
Būdvytis, pranas Vytautas (1900–

1975) apie  1892. – Var do  
f.: per.

Bujonas apie  5184
Bukancas, B. apie  3389, 3390
Bukantas, Domininkas (1873–
 1919) apie  1975
Bukovskis, Hipolitas (g. apie 

1872) apie  4725
Bukša, Mykolas (1869–1953) 

apie  43, 58, 121, 122, 
606–11, 921–24, 1187–204, 
1450–52, 1470, 2440–42, 
2490, 2502, 2506–08, 5214

Bulota, Jonas Jurgis (1855–
1942) apie  2243. – Vardo f.: 
Jonas

Bumšas, Bronislovas (1888–
1945) 687; apie  3928. – 
Vardo f.: Bro nislavas

Burgère, André (1903–1983) 
apie  4470

Burokas, Augustinas (1908–
1974) apie  3990–92

Burokas, Teofilius (1900–1964) 
apie  356

Burokienė, Anelė 3992
Burokienė, Marija (1908–1997) 

apie  3990–92. – pav. f.: 
Bud re vi čiūtė

Buršteinas, f. apie  2994
Būtėnas, Jonas (1892–1968)  

apie  689, 898, 3124. – pav. 
f.: Bu tė nas

Butkus, Adolfas (1906–1996) 
apie  485–99, 757–77, 
1187–99, 1201–04, 2469, 
2470

Butleris, Vladas (1867–1945),  
leid. 1062

Butvila, Vladislovas (1894–
1961) 695, 2899. – Slapyv.: 
K.V.

Butvilas, Juozas 5349
Butvilienė apie  1599

Caikovskis, p. – žr. Чайковский, 
Пётр Ильич 

Carpenter, Edward Childs (1872–
1950) apie  4869
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Casella, Alberto (1891–1957) 
apie  4171

Cebotari, Maria (1910–1949) 
apie  1108, 4471. – pav. f.: 
Čebotari, Marija

Cechanavičius, J. apie  1645
Ceitlinas, Mejeris apie  734
Celestina, sesuo 735
Centoso, Luigi (g. 1883) apie  

1150. – pav. f.: Čentozas, 
Aloyzas

Cerpinskis, Kostas (1887–1972) 
737

Chaimsonas, Mozė 4231
Chazenas, Heselis (g. 1892)  

apie  4723
Chenkin, Victor apie  1639. – 
 pav. f.: Chenkinas, Viktoras
Chmieliauskas, Vasilius (g. apie 

1872) apie  4831
Chodakauskas, Tadas (1889–
 1959) apie  4826
Chodakauskienė, Vanda apie  

747
Chodasevič, V. – žr. Ходасевич 

Валентина, Михайловна 
Cholodnaja, Viera – žr. Хо лод-

ная, Вера Васильевна 
Chopin, frédéric (1810–1849) 

apie  3379. – pav. f.:  
Chopinas

Chrolavičius, Jurgis (g. apie 
1891) apie  4768

Chudolejevas – žr. Худолеев, 
Иван Николаевич 

Ciampi, Marcel (1891–1980) 
apie  5877. – Vardo f.:  
Marcelio

Cibarauskas, Aloyzas apie  
3023. – Vardo f.: Aloizas

Ciepliński, Jan (1900–1972) apie  
3379. – pav. f.: Cieplinskis

Cikota, Andriejus apie  4183
Cloez, Gustave (1890–1970) 

apie  707, 3828
Cobėltičas – žr. Zobeltitz,  

fedor von 
Cooper, Emil – žr. Купер, Эмиль 

Альбертович 
Cooper, Gary (1901–1961)  

apie  2805. – pav. f.: Kuperis, 
Garis

Cormon, Eugène (1810–1903) 
apie  162. – pav. f.: 
Cormon’as

Crawford, Joan (1908–1977) 
apie  2805. – pav. f.:  
Kravford, Žana

Cunard, Grace (1893–1967) 
apie  5274. – pav. f.: Gunard, 
Gros. – Slapyv.: Liusilliloy

Čaikovskis, p. – žr. Чайковский, 
Пётр Ильич 

Čaplikas, Julius (1888–1941) 
apie  1231

Čardininas, p.I. – žr. Чардынин, 
Пётр Иванович 

Čarnas, Rapolas (1900–1926) 
apie  2627. – pav. f.: Čiornis

Čebotari, Maria; Čebotari, 
Marija – žr. Cebotari, Maria 

Čechanavičienė, Zofija (m. 1931) 
apie  2964

Čechovas, A. – žr. Чехов, Антон 
Пав лович 

Čechovas, M.; Čechovas, M.A. – 
žr. Чехов, Михаил Алек сан-
дро вич 

Čentozas, Aloyzas – žr. Centoso, 
Luigi 

Čepinskis, Vincas (1871–1940) 
apie  1266, 3710

Čepukaitė, Valerija (g. apie 1919) 
apie  788

Čepukaitis, Jonas 1840
Čepulis, pranciškus Kazimieras 

(1884–1962) 5820. – Vardo 
f.: Kazimieras

Čepulytė, Valerija (1904–1987) 
apie  2644

Čerepovas, Aleksandras – žr. 
Че ре пов, Александр Фи ли-
ппо вич 

Čerkesas, Juozas (1884–1949) 
apie  4749

Černichauskas apie  4203
Černichovas, J. – žr. Чернихов, 

Яков Георгиевич 
Česaitis, Ignas (1893–1961) apie  

458, 789, 4177–79
Čėsnys, Blažiejus (1884–1944) 
 2077; apie  484. – pav. f.: 

Čes nys

Česnutis, M. 911
Čiornis, R. – žr. Čarnas, Rapolas 
Čiurlionienė-Kymantaitė, Sofija 

(1886–1958) apie  482, 591, 
1339, 3286, 5744. – pav. f.: 
Čiur lionienė

Čiurlionis, Mikalojus Kon stan-
ti nas (1875–1911) apie  800, 
3329, 4122

Čižauskas, Jonas (1886–1974) 
apie  3810, 4256

Čižauskienė, Marijona (1892–
1966) apie  4256

Da Vinci – žr. Leonardo da Vinci 
Dabušis, Stasys (1898–1974) 

833. – Slapyv.: St. D.
Dabužinskis, M. – žr. До бу жинс-

кий, Мстислав Ва ле риа но вич 
Dagilis, Juozapas (1889–1965) 

apie  87, 4630
Dagys, Jokūbas (1905–1989) 

apie  3600
Dagover, Lil (1887–1980) apie  

2384, 2464, 4468. – Vardo 
f.: Lili

Dal Monte, Toti (1898–1975) 
apie  851

Daleckis, Jonas 6070
Dambrauskas, Aleksandras 

(1860–1938) apie  1057
Dambrauskas, Jonas (1892–

1982) apie  1362–64, 5214
Dambrauskas, pijus (1892–1987) 

apie  2646
Dambrauskas – žr. Jakštas, 

Adomas 
Damijonaitis, Motiejus (1873–
 1925) apie  5523. – Vardo  

f.: M.J.
Dargis, A.,  spaustuv. 744, 3709
Dargis, Jurgis (1884–1977) apie  

4381
Darius, Steponas (1896–1933) 

876; apie  5057, 5063
Darrieux, Danielle (g. 1917)  

apie  4135
Daugirdas, Tadas (1852–1919) 

apie  4969
Dauguvietis, Borisas (1885–1949) 

apie  164, 412–14, 426–29, 
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434, 840–42, 994, 1320, 
1339, 1659, 2433–35, 
2499–501, 4035, 4293, 
4869, 5145, 5886. – pav. 
f.: Dauguvieti. – Slapyv.: 
Dubra, K.

Daukantas, Simonas (1793–
1864) apie  1703, 4609. – 
Vardo f.: Simanas

Daukantas, Teodoras (1884–
1960) apie  2871

Daunis, Jonas f. apie  308
Dautartas, Stasys (1899–1989)
 apie  3032, 3828, 5559, 

5560
De Mill, Sesil – žr. Demille, 

Cecil Blount 
Deliatickis, Isakas 4063
Delibes, Léo (1836–1891) apie  

756–82, 5242. – pav. f.: 
Delibas; Delibo

Delijona, V.R. – žr. Dilionis, 
Vincas 

Delle Cese, Italo apie  5312. – 
pav. f.: Dellecese

Dembinas, Simonas 1176. –  
pav. f.: Dembina

Dembo, Kasrielis (g. apie 1889) 
apie  4772

Dembowska Romer, Zofia (1885–
1972) apie  892. – pav. f.: 
Dem bovskaitė–Römerienė, 
Zofija

Demille, Cecil Blount (1881–
1959) apie  4496. – pav. f.: 
De Mill, Sesil

Deneri, A. – žr. Ennery, Adolphe d› 
Deschamps, Émile (1791–1871)
 apie  2506–08. – pav. f.:  

Des champs’as; Dešanas
Deschwanden, Melchior paul 

von (1811–1881) 369, 370
Desvalliérs, Maurice (1857–

1926) apie  1206. – pav. f.: 
Dossollieres

Deval, Jacques (1894–1972)  
apie  2495. – Vardo f.: Ž.

Devenienė, Alena (1904–1999)
 apie  2205, 2211. - pav. f.: 

Vi lei šytė, Alenytė
Devenis, Mykolas (1891–1978) 

apie  2205, 2211

Devereux, William apie  2499–
501. – pav. f.: Devere

Di Giura, Giovanni apie  2178
Dickens, Charles (1812–1870) 

apie  4534, 4535, 5552. – 
pav. f.: Dikens’as; Dikensas, K.

Didrikis, Steponas (g. 1903)  
apie  995

Didžiokas, Vladas (1889–1942) 
apie  728–32, 1439–42, 1495

Didžiokienė, Barbora (1896–1976) 
1969; apie  1495

Didžiulytė-Albrechtienė, Vanda 
(1881–1941) apie  859

Dieninis, Lionginas (1910–1998) 
apie  3221

Dijakevičius apie  5475
Dikens’as, Charles; Dikensas, K. – 

žr. Dickens, Charles 
Dikinis, Jonas (1900–1978)  

apie  1349
Dilionis, Vincas (g. 1870),  leid. 

2622. – pav. f.: Delijona, V.R.
Dymta, A.J. 3450, 3825, 4198
Dineika, Viktoras (1900–1968) 

apie  1348, 1349, 1351
Dirmantaitė, Michalina apie 

4087. – Slapyv.: Dvi Lietu-
vaiti

Dirmantienė – žr. Janulaitytė–
Dir mantienė, Elena 

Dirvelė, Antanas Augustinas
 (1901–1948) 365–68, 1139, 

1140, 4935; apie  3166, 
4934, 5748. – Vardo f.:  
Augustinas; T. Augustinas

Dirvianskis, S. apie  1386
Diržytė-Naginskienė, Adelė (g. 
 1885) apie  2416, 4086. – 

pav. f.: Diržytė
Dite, E. 14
Dobkinas, Movša-Zelmanas  

(g. apie 1889) apie  4795
Dobrovolskienė, E. – žr. Доб ро-

вольс кая, Е.Е. 
Dobrovolskis, Kazimieras  

(g. 1911) 1143
Dobužinskis, M. – žr. До бу жинс-

кий, Мстислав Ва ле риа но вич 
Dobužinskis, Rostislavas (1903–

2000) apie  2489–93. –  
Vardo f.: p.

Dogelis, povilas (1877–1949)
 1149, 1150; apie  462
Dolci, Carlo (1616–1687) apie  

3200
Domaševičius, Vincas (g. apie
 1892) apie  4833
Domereckis, A. apie  4921
Domereckis, E. apie  4921, 5601
Domingo (1170–1221), šventasis 

apie  5739
Donat, Robert (1905–1958)  

apie  4638
Donizetti, Gaetano (1797–1848) 

apie  1205
Donskis, Izaokas (1898–1938) 

apie  2513. – Vardo f.: J.
Dossollieres, M. – žr. Dessvalliérs, 

Maurice 
Douglas, Louis (1889–1939) 

apie  4487
Dovydaitis, pranas (1886–1942) 

2209
Drégely, Gábor (1883–1944) 

apie  840–42. – pav. f.: 
Dregeli

Dréville, Jean (1906–1997) apie  
4253. – pav. f.: Dreville, 
Jeanas

Drigo, Riccardo (1846–1930) 
apie  278, 279, 532. – pav. f.: 
Drigas

Drumžlys, paulius (1904–1969) 
apie  336. – Vardo f.: povilas

Dubeneckienė, Olga (1891–1967) 
apie  485–99, 1462–70

Dubeneckis, Vladimiras (1888–
1932) apie  602–04

Dubra, K. – žr. Dauguvietis, 
Bo risas 

Dubrovičius, Izaokas (g. 1897) 
apie  5609. – pav. f.: 
Dubravičius

Dugovskienė-Burginaitė (1898–
1932) apie  5321

Dulkė, pranas (1896–1952) apie  
937

Dulmanas, Morduchas (m. 1932) 
apie  5719

Dulong apie  3520, 3521
Dumčius, Jonas M. 1303
Dundis apie  103
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Dušnickis, N. apie  1309
Dvarionas, Balys (1904–1972) 

apie  161, 2769, 2770
Dvi Lietuvaiti – žr. Bagušytė-

Skipitienė, Stasė ir Dirman-
taitė, Michalina

Edelšteinas, Aleksandras (g. apie 
1889) apie  4688

Eggerth, Marta (1912–2013) 
apie  3245. – Vardo f.: Martha

Eidesas, Chaimas,  spaustuv. 863
Eidukevičius, Vladas (1891–1941) 

apie  1479
Eimonas apie  315
Eimutis, pranas (1897–1919) 

apie  9, 1624
Einesas, A. apie  1647
Elias, Miriam apie  1164. – 

Vardo f.: Mirijam
Elsner, Otto (1839–1910),  

spaustuv. 3844, 3845
Englisch, Lucie (1902–1965) 

apie  2403. – Vardo f.: Luci
Ennery, Adolphe d’ (1811–1899) 

apie  162. – pav. f.: Deneri
Epelis, Mėjeris,  spaustuv. 

2601. – Vardo f.: Meieris
Eretas, Juozas (1896–1984) apie  

2826
Ernst, Otto (1862–1926) apie  

426–29. – pav. f.: Ernstas, 
Ottas

faye, Alice (1915–1998) apie  
4076

falejeva, Lidija apie  4678. – 
pav. f.: faliejevienė

falkovskis, Girša Leiba apie  
5180, 6008. – pav. f.: 
falkauskas; fal kovskis

fedorova, Alexandra (1884–1972) 
apie  757–60, 1187–99, 
1201, 1202, 1204, 2475–80, 
2502, 3074

fedotas-Sipavičius, V. – žr. 
Sipaitis, Vladas 

feyder, Jacques (1888–1948)
 apie  4474
feidtas, Konradas – žr. Veidt, 

Con rad 

feigensonas, N.; feigenzonas,
 f.; feigenzonas, N. – žr. שרגא 

 פייגנזאהן, נפתלי
feldman, Wilhelm (1868–1919) 

apie  146. – pav. f.: feldma-
nas, V.

feldmann, L. 5755
felgenhaueris, V. apie  878
ferris, Walter (1882–1965) apie  

4171
field, Alice (1903–1969) apie  

4470
fleišeris, Abraomas apie  4682. – 

Vardo f.: Abromas
fokinas, M. – žr. Фокин, Миха ил 

Михайлович 
fomina, Zinaida (1888–1967) 

apie  1599. – pav. f.: 
fominienė

ford, francis (1881–1953) apie 
5274. – pav. f.: fordas, pranas

forst, Willi (1903–1980) apie 
4462, 5665. – pav. f.: forstas, 
Vilis. – Vardo f.: Willy

forster, Rudolf (1884–1968) 
apie  4494

francesco d›Assisi (1182–1226), 
šventasis apie  5754

franck, pierre apie  2433–35. – 
pav. f.: frankas

frankardi, O. apie  5666. – pav. 
f.: frankardy

frenkelis, Chaimas (apie 1857–
1920) apie  1214

fridlandas, H. apie  4928
fridmanas, Bunima,  spaustuv.
 404, 866, 2349, 2808, 5162, 

5394, 5405, 5685, 5687, 
5688

fried, Oskar (1871–1941) apie  
157. – Vardo f.: Oscar

fritsch, Willy (1901–1973) apie  
4059, 4476. – pav. f.: fritč, 
Villi

froelich, Carl (1875–1953) apie  
4494. – pav. f.: froehlich, Karl

fromas-Gužutis, Aleksandras 
 (1822–1900) apie  2734, 2736
fulton, Bertha apie  5092. – pav. 

f.: paltanavičiūtė

G.J.K. – žr. Grybauskas, Juozas; 
Juknevičius, Romualdas; 
Kymantaitė, Kazimiera

Gabrielis (1838–1862), šventasis 
apie  3843

Gaigalaitis, Valteris (1897–1945) 
apie  1182

Gaigalaitis, Vilius (1870–1945)
 apie  4078
Gaika, Vasilius (g. apie 1870) 

apie  4832
Gailevičius, Stasys (1904–1997) 

apie  2905
Gaižutis, pranas apie  4805
Galaunienė, Adelė (1899–1962) 

apie  4120. – pav. f.: Ne za bi-
taus kaitė

Galdikas, Adomas (1893–1969)
 apie  2439–42
Galia, Jaroslav (1875–1941) apie  

784
Galkauskas, Konstantinas 

(1875–1963) apie  5838. – 
pav. f.: Galkovskis

Galkus, Juozas (g. 1932) apie  
151, 5327

Galle, Raymond apie  2404
Galvanauskas, Ernestas (1882–

1967) apie  2017, 5028
Galvydienė, Zinaida (m. 1965) 

3829
Galvydis, Balys (g. apie 1898) 

apie  4707
Garbo, Greta (1905–1990) apie  

1628
Garbousova, Raya (1906–1997) 

apie  167. – pav. f.: Garbu-
zova, Raja

Garda, Jerzy (1903–1951) apie  
5864

Garmus, Jonas (g. apie 1868) 
apie  4424

Garmus, pranas (1888–1968) 
apie  1638

Gartlebenas, Otto Erichas – žr.
 Hartleben, Otto Erich 
Gasiūnas, Juozapas (1901–1989) 

apie  338
Gasiunas, petras A. apie  3211
Gasiūnas, Vladas 4568
Gavelis, J. 1160
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Gediminskas, Mikas (g. apie 
1896) apie  4789

Gejermansas – žr. Heijermans, 
 Her man 
Geleras, Zelmanas (g. apie 1862) 

apie  4842
Gelfand, Sydney Samjesther 

apie  1854
Gendleris, Moisiejus 5420
Geniotis, Steponas (1893–1964) 

apie  6013. – Vardo f.: S.A.
Gerbidon, Marcel (1868–1933) 

apie  3027
Germanas, Kazys (1897–1980)
 apie  4773
Ghislanzoni, Antonio (1824–

1893) apie  33–64, 2658. – 
pav. f.: Gislanconi

Giacosa, Giuseppe (1847–1906) 
apie  2661. – pav. f.: Giaesa

Giedravičius, pranas (g. 1874) 
apie  4806

Gigli, Beniamino (1890–1957) 
apie  1108, 2403. – Vardo f.: 
Benjamino

Gilbert, Jean (1879–1942) apie  
1206. – pav. f.: Gilbert’as

Gilbert, William Schwenck 
(1836–1911) apie  3356

Gilersonas, Beras (apie 1864–
1931) apie  5006

Gilvydis, Alfonsas (1895–1987) 
2406, 5852, 5853, 5856, 
5858, 5859; apie  4691

Gimžauskas, Silvestras (1845–
1897) apie  3207

Gineitis, Kazys (1895–1965) 
apie  4668

Giordano, Umberto (1867–1948) 
apie  121, 122

Gira, Liudas (1884–1946) 2415; 
apie  548, 1788, 2628, 2642, 
3020, 4976. – Vardo f.: 
Liūdas. – Slapyv.: Kašėta, 
Ant.

Giraitis, Juozas (1898–1950) 
apie  354

Girčys, Izidorius (1903–1989) 
apie  1177. – Vardo f.: J.

Girėnas, Stasys (1893–1933) 
876; apie  5057, 5063

Gislanconi – žr. Ghislanzoni, 
Antonio 

Giugo, Viktoras – žr. Hugo, Victor 
Gižinskis, Tomašas (1884–1965) 

apie  4069. – pav. f.: 
Gižynskis

Gjugo, Viktoras – žr. Hugo, Victor 
Glass, Montague (1877–1934) 

apie  2989. pav. f.: Glass’as
Glineckis, J. apie  4067
Glinskis, Konstantinas (1886–
 1938) apie  411–14, 482, 

1320, 2422, 3038
Gocas, Šmerlis,  spaustuv. 2349, 

5162, 5405
Gocci, K. – žr. Gozzi, Carlo 
Godlevskis, Bronius (g. apie 

1891) apie  4710
Goethe, Johann Wolfgang von 

(1749–1832) apie  1734, 
2424

Gogolis, N.V. – žr. Гоголь, Ни-
ко лай Васильевич 

Goland, Joseph (1907–1974) 
apie  563. – pav. f.: 
Golland’as, Izo

Goldberg, Yakov (g. 1898) apie  
4387. – pav. f.: Goldbergas, 
Jokūbas

Goldblatas, Judas-Mordchelis 
apie  2974

Goldoni, Carlo (1707–1793) apie  
5605. – Vardo f.: Karolis

Goldstein, Alexander apie  
1521. – pav. f.: Goldšteinas

Golland’as, Izo – žr. Goland, 
Joseph 

Gončaras, pranas 902
Gordin, Jakob (1853–1909) 

apie  904, 2993, 2997, 2998, 
4282, 4908. – pav. f.: Gordi-
nas; Gordonas. – Vardo f.: I.; 
Jokubas

Gori, pietro (1865–1911) apie  
 3027 
Gorodeckis, Stanislovas (1909–
 1983) apie  3218
Gottesfeld, Chone (1890–1964) 

apie  3389. – pav. f.:  
Gotesfeldas

Gounod, Charles (1818–1893) 
apie  1437–53, 5559, 5560

Govsiejovičius, Leizeris (g. apie 
1881) apie  4779

Gozzi, Carlo (1720–1806) apie  
5144. – pav. f.: Gocci, K.

Grabovskienė, Elena – žr. 
Willman-Grabowska, Helena 

Grądzki, Jósef (m. 1925),  leid. 
4229; red. 4229. – pav. f.: 
Grondzkis

Graičiūnas, Andrius (1870–
1952) 2428–32; apie  
2681. – pav. f.: Graičunas; 
Graičūnas. – Vardo f.: A.L.

Grajauskas, Stasys apie  2981
Gramalas, Vladas,  spaustuv. 

2805, 5565, 5566
Granovskavas, A.; Granovskis,
 Aleksandras – žr. Грановс-

кий, Алексей Михайлович 
Graužinienė, Regina Marcijona
 (1860–1949) apie  4024
Graužinienė-Šlapelytė, Laimutė 
 Elena (1906–1988) apie  

4024. – pav. f.: Šlapelytė, 
Laimutė

Graužinis, Kazimieras (1898–
 1962) apie  4024. – Vardo f.: 

Ka zys
Gražina-Elzbieta – žr. Kri vic kie-

nė, Gražina Elžbieta 
Gražys, Juozas (g. apie 1884) 

apie  4750
Gregorauskas, Jonas (1876–

1946) apie  921–24
Grybauskas, Juozas (1906–1964) 

apie  879, 880. – Slapyv.: 
G.J.K.

Griffith, Corinne (1894–1979) 
apie  5281. – pav. f.: Griffit, 
Ko rinna

Grigaitienė, Vladislava (1890–
1961) apie  1832

Grigaitis, Jonas Dominykas 
(1914–2012) 5150, 5151. – 
Vardo f.: Dominikas M.

Grigaliūnas, Mikalojus (g. apie 
1872) apie  4787

Grigaliūnas, petras apie  4798
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Grigaliūnas, Stanislovas (1902–
1983) apie  341

Grigolaitienė, Lydija Marija
 (1908–1989) apie  5721. – 

pav.  f.: Vabalytė
Grigolaitis, Jonas Endrikis 

(1902–1957) apie  5721. – 
Vardo f.: Jonas

Grigulevičius, pinachasas (g. 
apie 1898) apie  4800

Grigulevičius, Simonas (g. apie
 1866) apie  4811
Grimm, Jacob (1785–1863) 

apie  4274. – Slapyv.: Broliai 
Grimai

Grimm, Wilhelm (1786–1859) 
apie  4274. – Slapyv.: Broliai 
Grimai

Grinbergas, A. apie  5571
Grinblatas, N. – žr. גרינבלאט, נתן 
Gringauzas, Samuelis 5728
Grinius, Jonas (1902–1980) apie  

1300, 3402
Grinius, Kazys (1866–1950) 

2448; apie  451, 1069, 3710, 
5251

Griniuvienė, Kristina (1896– 
1987) apie  2048

Grondzkis, J. – žr. Grądzki, Jósef 
Gronenberg, Theodor apie  2452
Grops, Anna (g. 1913) apie  2453
Grosas, H. 5385
Gruodis, Juozas (1884–1948) 

apie  2769, 2770
Gruodis, petras apie  5186
Gucevičius, Antanas (g. apie 

1901) apie  4695
Gudaitis, Kristupas (1898–1972) 

apie  4078
Gudauskas, Jonas (1890–1980) 

apie  4735. – pav. f.:  
Gudauskis

Gudavičius, Bronius (g. 1899) 
apie  4429

Gugienė, Nora (1892–1966) 
3812. – pav. f.: Gugis

Gugis, Kazimieras petras 
(1879–1963) 3812. – Vardo 
f.: Kazi mie ras

Gunard, Gros – žr. Cunard, Grace 

Gurevičius, Geršonas (g. 1890) 
apie  5556

Gurevičius, Mejeris apie  2979
Gurvičius, Ilija (g. apie 1880) 

apie  4727
Gurvičius, Leizeris,  spaustuv. 

290, 516, 526, 1260, 1275, 
1394, 2988, 3304, 4235, 
4253, 4473, 4505, 5172, 
5259, 5346, 5538, 5668. – 
pav. f.: Br. Gurvičiai; Бр. 
Гурвич

Gurvičius, Mauša,  spaustuv. 
290, 516, 526, 1260, 2988, 
4473, 5172, 5259, 5346, 
5538, 5668. – pav. f.: Br. 
Gurvičiai; Бр. Гурвич

Gusevas, Vasilijus A. (g. 1884) 
apie  4835. – pav. f.: Gusie-
vas, Vitalius

Gustaitienė, Elzbieta (1876–1956) 
apie  4130

Gustaitis, Mykolas apie  4130
Gutmanas, Lazaris (1875–1957) 

apie  5608
Gutmanas, Teodoras (g. 1880) 

apie  4827
Gvintas, Vulfas (g. apie 1887) 

apie  4841

Hackl, Gabriel von (1843–1926) 
5904

Haid, Liane (1895–2000) apie
 4475. – Vardo f.: Liana
Halpernienė, Š. 1561
Handinas, Juozas (g. apie 1884) 

apie  4751
Hanzen-Herbeck, E.; Hanzen-

Her bekienė, E. – žr. Herbeck-
Han sen, Else 

Hardt, Karin (1910–1992) apie  
4489. – Vardo f.: Karina

Hartleben, Otto Erich (1864–
1905) apie  5279. – pav. f.: 
Gartlebenas, Otto Erichas

Hašek, Jaroslav (1883–1923)
 apie  5601. – pav. f.: Ha še-

k’as,  Jaraslav’as
Heijermans, Herman (1864–

1924) apie  151. – pav. f.: 
Gejer man sas

Heincas, Aleksandras (m. 1939) 
apie  5871

Herbeck-Hansen, Else (1888–
 1943) apie  2497, 3136. – 

pav. f.: Hanzen-Herbeck; 
Han zen-Herbekienė

Hesselbarth, f.,  leid. 3076
Hiden, Rudolf (1909–1973) apie  

475
Hildebrand, Karl (1870–1952) 

apie  3985. – pav. f.: 
Hildebrand’as

Hilton, James (1900–1954) apie  
4638. – pav. f.: Hiltonas, 
Jamesas

Hindenburg, paul von (1847–
 1934) apie  3795. – pav. f.: 

Hinderburgas
Hiršbeinas, perecas – žr. פרץ 

 הירשביין,
Hitler, Adolf (1889–1945) apie  

1395, 2887. – pav. f.: Hitleris
Hoesslin, franz von (1885–

1946) apie  3821
Hoffmann, Ernst Theodor Ama-

deus (1776–1822) apie  2502, 
5238. – pav. f.: Hofmanas

Hofmekleris, Leiba (1900–1941) 
apie  761–71, 1443–47, 
2475, 2480–88

Holt, Hans (1909–2001) apie  
2775

Hopwood, Avery (1882–1928) 
apie  4921. – pav. f.: Hopvood

Hörbiger, paul (1894–1981) apie  
2775

Horn, Camilla (1903–1996) apie  
4476. – Vardo f.: Kamilla

Hugo, Victor (1802–1885) apie  
1332, 2461. – pav. f.: Giugo, 
Viktoras; Gjugo, Viktoras

Humperdinck, Engelbert (1854–
1921) apie  2750–56. – pav. 
f.: Humperdinckas

Hunt, John apie  1114

Ibsen, Henrik (1828–1906) apie  
1649, 2422, 3391, 5731. – 
pav. f.: Ibsenas, Genrikas

Ichilčikas, G.Z. – žr. Ихильчик, 
Гри горий Иосифович 



566

Yčas, Martynas (1885–1941) 
apie  4078

Illica, Luigi (1857–1919) apie  
2661

Inčiūra, Kazys (1906–1974) apie  
2411, 2439–42

Indrišiūnas, Julius (1901–1943) 
apie  4393

Ivanenka, Leonidas (g. apie 
1870) apie  4780

J.K. – žr. Kardelis, Jonas 
J.T. 287
Jablonskis, Jonas (1860–1930) 
 apie  2723
Jagomastas, Enzys (1870–1941),  

spaustuv. 67, 1563, 3139, 
3566, 3669, 4627, 4631, 
4998, 5278 ; apie  3095

Jakaitis, Jonas Jeronimas (1886–
1965) apie  4885

Jakimavičius, Jonas (g. 1889) 
apie  4435

Jakovlev, Jur. – žr. Яковлев, 
Юрий Дмитриевич 

Jakštas, Adomas (1860–1938) 
apie  5682. – pav. f.:  
Dambrauskas

Jakubėnas, povilas (1871–1953) 
apie  4078

Jakučionis, Augustinas (1884–
 1969) 2689, 2690
Jakutienė-Mašiotaitė, Ona  

(g. 1909) apie  4536. –  
pav. f.: Mašiotaitė, Anulė

Jakutis, Vladas (1907–1993) 
apie  4536

Jałbrzykowski, Romuald (1876–
1955) 2691, 2692; apie  
398. – pav. f.: Jałbrzykovskis, 
Romualdas; Jałbrzykowski’s, 
Ro mual das

Janauskas, Stasys (g. apie 1901) 
apie  4812

Jančiauskas, Antanas (1860–
1942) apie  3938. – pav. f.: 
Jančevskis

Janingsas, Emil – žr. Jannings, 
 Emil 
Jankauskas, Jeronimas (1900–

1945) apie  4543

Jankauskas, Mečys apie  2552
Jankevičius, Justinas (1885–

1940) apie  4770
Jankevičiūtė, Giedrė (g. 1960)
 apie  5124
Jankus, Jonas (1888–1944) apie  
 5184
Jankus, Martynas (1858–1946)
 apie  4067
Jannings, Emil (1884–1950) apie  

990, 4484. – pav. f.: Janingsas
Janonytė, Darata 1768–69
Janulaitis, Augustinas (1878–

1950) apie  5324
Janulaitytė-Dirmantienė, Elena 
 (m. 1916) apie  474. – pav. f.: 

Dirmantienė
Janulevičius, M.,  leid. 1388; 

red. 1388
Janušaitis, Aloyzas petras (1901–

1974) 2693; apie  319, 3166, 
5749, 5750. – Vardo f.:  
Aloyzas; T. Aloyzas

Janušas, Albinas 2693a
Janušas, Česlovas (1907–1993)
 apie  3596. – Vardo f.:  

Čes la vas
Januševičius, povilas (1866–

1948) apie  4571
Januševičiūtė, Ona (1873–1908) 

apie  592
Januškevičius, Aleksandras 5408
Januškevičius, Antanas (1909–

1984),  leid. 1391
Januškevičius, Juozas (1862–

1960) 2694
Jasas, petras (1910–1992) apie  

4522
Jasėnas, Kazimieras (1867–1954) 

apie  3208
Jasinskas, Jonas (g. 1907) apie  90
Jasiukaitis, Konstantinas (1882–

1941) apie  3037
Jasiūnas, p.,  leid. 4919
Jasvoinas, Ilja apie  1460
Jatovtas, Henrikas (g. apie 1897) 

apie  4722
Jatulis, Eduardas (1895–1956) 

apie  1659
Jelecas, feliksas (g. apie 1892) 

apie  4716

Jeskevičiūtė, Elena (g. 1900) 
apie  1109, 2662, 5512, 
5531. – pav. f.: Jeskevičiutė; 
Jeskovičiūtė. – Vardo f.: E.N.; 
Emilija

Jesutis, Jurgis (m. 1934) apie  
4236

Jo, Mykolas – žr. Ио, Михаил 
Jocaitis, Viktoras (1895–1976) 

apie  2502–05, 5336, 5337
Jodelis, Antanas (1913–1995) 

apie  5156
Jodka, Mykolas Tamas (g. 1913) 

apie  5147. – Vardo f.:  
Mykolas

Jofė, Mauša apie  5893
Jokantas, Kazimieras (1880–1942) 

apie  2138
Jokubauskas, Teodoras (1911–
 1961) apie  4897
Jolkas, Izraelis Mozė,  spaustuv.
 88, 159, 473, 559, 751, 845, 

909, 1157, 1161, 1162, 
1237, 1375, 1501, 1544, 
1601, 1887, 2391, 2948, 
2953, 3001, 3043, 3096, 
3134, 3175, 3395, 3417, 
3716, 3717, 3719, 4049, 
4205, 4506, 5220, 5236, 
5321, 5327, 5338, 5435, 
5467, 5495, 5876, 6069. – 
Vardo f.: M.

Jolson, Al (1885–1950) apie  
4076

Jonas XV apie  4317, 4665
Jonynas, Ignas (1884–1954) apie  

139
Jonušas, Bronius (1899–1976) 

apie  1583
Jonuškaitė, Vincė (1901–1997) 

apie  1900, 2128, 3729, 
5030, 5901, 5902. – pav. f.: 
Jonuškaitė–Zaunienė;  
Zau nie nė

Joselevičius, S. – žr. יאסעלעוויטש, ש
Jozevskaitė, Kamila (g. apie 

1891) apie  2757, 3118. – 
Vardo f.: Kamilija

Juchnevičienė, Konstancija apie  
2080. – pav. f.: Stašytė

Juchnevičius, Aloizas (g. apie
 1876) apie  4693
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Juchnevičius, Vytautas (g. apie 
 1894) apie  4836
Jucys, Jonas (g. 1885) 2763. – 

Slapyv.: K.J.J.
Jučas, Antanas (1890–1942) apie  

4436
Juknevičius, Antanas (1903–

1995) apie  2080
Juknevičius, Romualdas (1906–
 1963) apie  879, 880. –  

Slapyv.: G.J.K.
Junosza-Stępowski, Kazimierz 
 (1880–1943) apie  4342. – 

pav. f.: Junoša-Stenpovski
Juodakytė, Galina – žr. Leonienė, 

Galina 
Juozaitis, Antanas apie  4121
Juozakas, Juozas (g. apie 1899) 

apie  4752
Juozapas, arkivyskupas – žr. 

Skvireckas, Juozapas 
Juozapavičius, Antanas (1894–
 1919) apie  3352
Juraitis, pijus (1884–1963) apie  

5800
Juras, pranciškus Mykolas 

(1891–1980) 345, 3853; apie  
331, 3212–16

Jurašūnas, Kazys (1900–1975)
 apie  1365
Jurenev’as, J. – žr. Юренев, 

Геор гий Митрофанович 
Jurgelionis, Antanas (1894–

1976) apie  2205, 2211
Jurgutis, Aleksandras (g. apie
 1887) apie  4689
Jurgutis, Vytautas (1908–1993)
 apie  3593
Jurjevskienė, Zinaida – žr. 

Юрьевс кая, Зинаида  
Пет ров на 

Jurkevičius, J.,  leid. 389
Jurmann, Walter (1903–1971)
 apie  1115. – pav. f.: Jurman
Jurovski, Jur. – žr. Юровский,
 Юрий Ильич 
Juršys, Kazys (1897–1967) apie  

121, 122, 5145
Justinas, vyskupas – žr. Stau gai- 
 tis, Justinas 

Juška, povilas (g. apie 1879) 
apie  4802

Juška, Rapolas (1905–1982) apie  
2174

Juškaitis, pranciškus (1883–
1961) 4185, 4512; apie  3234

K.J.J. – žr. Jucys, Jonas 
K.S.B. – žr. Baltrimas, Stanis-

lovas 
K.V. – žr. Butvila, Vladislovas 
Kačalov, V.I. – žr. Качалов, Ва-

си лий Иванович 
Kačergius, Klemensas (1907–
 1966) apie  3210, 5845
Kačinskas, Jeronimas (1907–
 2005) 1404
Kadagys, Otas (1860–1934) apie  

4023. – pav. f.: Kadgiehn, 
Otto

Kadušinas, Šlioma Chaimas (m. 
1938),  leid. 4548; spaus-
tuv. 198, 2761, 3695, 4548, 
5174, 5176, 5222, 5414. – 
pav. f.: Kadushin. – Vardo f.: 
S.; Š.

Kaganas, C. – žr. Kaganas, Calelis 
Kaganas, Calelis,  spaustuv. 

1106, 1155, 1163, 1165, 
1169, 1171, 1181, 1184, 
1186, 1460, 2381, 2819, 
2890, 3180, 4004, 4005, 
4942, 4943, 5003–06, 5131, 
5326, 5359, 5534, 5535, 
5653, 5654, 5719

Kaganas, Lazeris apie  1302
Kay, francis (1905–1968) apie
  2804
Kairys, Steponas (1879–1964) 

apie  5322
Kairiūkštis, Vytautas (1890–

1961),  red. 1394. – pav. f.: 
Kai riukš tis

Kairiūkštytė-Tumėnienė, Janina 
 (1884–1973) apie  4157. – 

pav. f.: Tumėnienė
Kalasūnas, Mikas apie  4431
Kalašnikovienė, Anelė apie  99. – 

pav. f.: Kalašnikovienė– 
Šmigelskaitė

Kalpokas, petras (1880–1945) 
apie  1462–70

Kameneckis, Josefas apie  897
Kamińska, Ida (1899–1980) apie  

4282
Kaminskas, Juozas (1898–1957) 

apie  4753
Kaniewska, Wiera apie  1641,
 1642. – pav. f.: Kanievs- 

kaitė, V.
Kant, Immanuel (1724–1804) 

apie  5729. – pav. f.: Kantas, 
Emma nuelis

Kantaravičius, Aleksandras apie
  156
Kaper, Bronislaw (1902–1983)
 apie  1115
Kapočius, feliksas (1895–1971) 

2857
Kapsukas, Vincas (1880–1935)
 apie  3037. – pav. f.: Micke-

vičius–Kapsukas
Karabelnikas, L. apie  1186, 

4004–05
Karalius, Juozapas Antanas 

(1889–1982) apie  343
Karasevičius, Juozas (g. apie
 1882) apie  4754
Kardelis, Jonas (1893–1969) 

3787–90; apie  4534, 4535. – 
Slapyv.: J.K.

Karevičius, pranciškus (1861–
 1945) apie  3932
Karnauskaitė – žr. Šternienė, Jeta 
Karnavičius, Jurgis (1884–1941) 

apie  879, 2439–42, 5214
Karnavičius, Jurgis (1912–2001) 
 apie  2870
Karosas, Antanas (apie 1849–
 1947) apie  5752
Karovinas, K. – žr. Коровин, 

Конс тантин Алексеевич 
Karsavina, Tamara – žr. Кар са- 
 ви на, Тамара Платоновна 
Karvažinskas, p. 3066
Kasimovas, Abelis apie  4681
Kašėta, Ant. – žr. Gira, Liudas 
Kaškaitis, Jonas (1885–1963) 

apie  204, 207, 478, 849, 
850, 929, 938, 940, 941, 
1109, 1208–11, 1322, 1323, 
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2560, 2662, 2810, 2876, 
2877, 3337, 4216, 4301, 
4944, 4994, 5081, 5082, 
5089, 5092, 5093, 5095, 
5101, 5102, 5104, 5105, 
5129, 5130, 5511–13, 5516, 
5517, 5519, 5520, 5530–33, 
5543, 5544. – pav. f.: Kaške-
vičius; Kaškiaučius. – Vardo 
f.: J.J.

Katajevas, V. – žr. Катаев, Ва-
лен тин Петрович 

Kaufmann, N. apie  4465
Kaunas, Domas (g. 1949) apie
 1306, 2380
Kaupaitė, Kazimiera (1880–

1940) apie  2191. – Vardo f.: 
Motina Marija

Kavolis, Martynas Arminas 
(1897–1979) apie  4078, 
5039. – Vardo f.: M.

Kazakevičius, Juozapas (1889–
1934) apie  1068

Kazanavičienė, Aldona (1888–
 1968) 5709, 5710; apie  2120
Kazanavičius, Antanas (1892–

1940) 5709, 5710; apie  2120
Kazimieras (1458–1484), šven-

tasis apie  70
Kažemėkas, Kazimieras apie  

5950. – pav. f.: Kazemekas, 
K. Ch.

Kelbauskas, Bronius (1904–1975) 
apie  485–99, 528–32, 772, 
773, 1200–03, 2469, 2470, 
5214

Kemešis, Antanas (g. apie 1881) 
apie  4696

Kemėšis, fabijonas (1880–1954) 
2293; apie  948

Kemėža, Antanas (1822–1890)
 apie  794
Kemėžienė, Marijona (1837–

1904) apie  794
Kemp, paul (1896–1953) apie
 2403
Kepalas, Kazys (1891–1966) 

apie  3482
Kerdiejienė, Ona 5497
Kerdiejus, Jonas (1892–1937) 

5497

Kesiūnas, povilas (1893–1981) 
apie  3718

Keturakis – žr. Vilkutaitis,  
Antanas 

Kymantaitė, Kazimiera (1909–
 1999) apie  879, 880. – Sla-

pyv.: G.J.K.
Kirša, faustas (1891–1964) apie  

707–32, 921–24, 5144
Kiškis, M. apie  5968
Klein, Charles (1867–1915) apie  

2989. – pav. f.: Kleinas
Kličmanas, Vladas (1886–1951) 

apie  4839
Klimas, petras (1891–1969) apie  

220
Klimavičius, Kazys (1886–1972) 

apie  2689
Klinov, Yeshayahu (1889–1964)
 apie  5655. – pav. f.:  

Klinovas, J.
Klumbis, Justinas (1912–1977) 
 apie  4077
Klumbis, Romanas (1914–1991) 

5149. – pav. f.: Klumbys
Klupšienė, Eugenija (g. 1898) 
 apie  4219, 4220
Kneižys, Antanas pranas (1894–

1970) apie  3234. – Vardo f.: 
Ant.

Kneižys, Steponas povilas 
(1897–1947) apie  305–07

Kobrovskas, Aronas 5419. – 
pav. f.: Kobrovskis

Kodis, Antanas p. (1881–1929) 
apie  2570

Končius, Ignas (1886–1975) apie  
3194, 5052

Koneckovas,  spaustuv. 5394
Koribut-Daškevičaitė, Jadvyga 

(g. 1889) apie  857. – pav. f.: 
Koribūt-Daškevičiūtė

Korsakas, Jonas (g. apie 1892)
 apie  4736
Korsakas, Juozas (g. apie 1899) 

apie  4755
Korzonas, povilas (1878–1943)
 apie 5845a
Kosovas, petras (g. 1883) apie
 4799

Kostoljanecs, J.,  spaustuv. 
3072. – pav. f.: Kostoljanetz

Kotas, Morduchas,  spaustuv. 
202, 246, 302, 576, 857, 
900, 916, 1113, 1123, 1168, 
1176, 1320, 1390, 1428, 
1429, 1653, 2406, 2645, 
3021, 3030, 3227, 3270, 
3271, 3286, 3321, 3380–82, 
3418, 3419, 4054, 4082, 
4088, 4237, 4669, 4676, 
4865, 4866, 4962, 5033, 
5161, 5212, 5357, 5360, 
5408, 5428, 5430, 5817, 
5852, 5853, 5856, 5858, 
5859, 5863, 5868, 5882, 
6008. – pav. f.: Kottas

Kovarskis, Vladas apie  2552. – 
pav. f.: Kovarskas

Kozakevičius, Juozapas (1858–
1940) apie  4746

Krasauskas, Antanas (1884–
1968) apie  4697

Kraszewski, Józef Ignacy (1812–
1887) apie  796. – pav. f.: 
Kra ševskis, Ig.

Kravford, Žana – žr. Crawford, 
Joan 

Kravicas, M. apie  1179
Kregždaitė, Marė 2107
Kretlingas, Karlas – žr. Kröttlin-

ger, Karl 
Kretschmer, Ernst (1888–1964) 
 apie  125. – pav. f.: Krečmaris
Krėvė, Vincas (1882–1954) apie  

2276, 4125, 4927, 5934. – 
pav. f.: Krėvė–Mickevičius

Kriaučiūnas, Kazys (g. 1896) 
apie  3113, 3114

Krinickaitė, Mykolė (1908–
1954) apie  2644

Krinickas, Ramazanas (1904–
 1983) apie  3597. – pav. f.: 
 Kri nic kis
Krivickas, Domas (1905–1999) 

apie  4130
Krivickienė, Gražina Elžbieta
 (1908–1998) apie  4130
Križanauskas, Tomas p.,  spaus-

tuv. 5084 
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Kromeris, Henrikas (g. 1879) 
apie  5862

Kröttlinger, Karl 3180. – pav. f.: 
Kretlingas, Karlas

Krušnauskas, Kazimieras 
(1904–1981) apie  342

Kruzas, Bruno (1913–1994) apie  
3200. – Vardo f.: Bruno J.

Kubelskis, Samuelis apie  3183
Kubilius, Eugenius (g. 1880) 

apie  4078
Kučingis, Jonas (1908–2009) 

apie  3203. – pav. f.:  
Kučinskas

Kudirka, feliksas Konstanti-
nas (1870–1932) apie  10, 
1049. – Vardo f.: feliksas

Kudirka, Justinas (1893–1983) 
apie  4652. – Vardo f.: Justas

Kudirka, Vincas (1858–1899) 
apie  624, 1113, 3187, 3641

Kukta, Martynas (1875–1956),  
spaus tuv. 107, 195, 1302, 
2833, 2887, 2909, 3107, 
3467, 3481, 3482, 5548, 
5917, 6003

Kulikauskas, Vincentas (1878–
1936) apie  320

Kulvelis, Vladas apie  5160
Kundrotas, Vincas (g. apie 1901) 

apie  4437
Kunickis, petras apie  325
Kunskas, Bronius apie  4711
Kupčiūnas, Juozas 901
Kuperis, Garis – žr. Cooper, Gary 
Kuprinas – žr. Куприн, Алек-

сандр Иванович 
Kupstaitė, Juzefa (1887–1940)
 apie  7
Kupstas, Antanas (g. 1881) apie  
 4698
Kuras, Jonas (1864–1937) apie
  3125
Kurkulis, feliksas (g. apie 1891) 

apie  4717
Kurlinkienė, Bronė (g. 1912) apie  

2067. – pav. f.: Vaitaitytė
Kurlinkus, pranas (g. 1907) apie  

2067
Kurpiński, Karol (1785–1857) 
 apie  3379. – pav. f.:  

Kurpinskis

Kuznickis, Jokūbas,  spaustuv. 
400, 542, 566, 863, 905, 
972, 1380, 2458, 2757, 
3829, 5607–11

Kvietkauskas, pranas (1893–
1941) apie  5552

Kvietkauskas, pranas (1919–
1939) apie  1336

Labanauskas, Aleksandras apie  
 333
Labunska, A.V.; Labunskaja, 

A.V. – žr. Лабунская, Алек-
сандра Васильевна 

Ladavičius-Ladukas, Stasys (g. 
apie 1887) apie  4813

Lanas, Gabrielius (1874–1941),  
spaustuv. 13, 65, 112, 149, 
150, 153, 154, 157, 159, 
160–62, 193, 300, 473, 475, 
476, 555, 786, 840, 841, 
926, 1144, 1145, 1321, 
1396, 1601, 1639–42, 
1647, 2438, 2496, 2527, 
2544, 2586, 2717, 2906, 
2936, 2948, 2953, 3001, 
3024, 3033–35, 3043, 3089, 
3389–91, 3591, 3656, 3657, 
3699, 3764, 3791, 4051, 
4052, 4059, 4091, 4129, 
4247, 4248, 4271, 4275, 
4299, 4328, 4329, 4358, 
4466, 4472, 4475, 4487, 
4493, 4496, 4869, 5002, 
5012, 5205, 5236–44, 5258, 
5272, 5279–81, 5327, 5436, 
5563, 5569, 5612, 5660, 
5661, 5666, 5667, 5669, 
5670, 5677, 5778, 5836, 
6100 ; apie  3389–91

Landau, Henrikas (g. apie 1889) 
apie  4721. – Vardo f.:  
Heinrikas

Landsbergis-Žemkalnis, Gabrie-
lius (1852–1916) apie  3484, 
5223

Laskauskas, petras (1903–1988)
 apie  335
Laucevičius-Vargšas, Bronius 
 (1884–1916) apie  3719, 5191
Laucius, Stasys (1897–1965) 

apie  5189

Laukaitis, Juozas (1873–1952) 
 apie  2683
Laukžemis, Augustinas (m. 1940), 

spaustuv. 886, 889, 3450, 
6093

Laurinaitis, Antanas (g. apie 1884)
 apie  4699
Lazdynų pelėda apie  2278
Lebioda, Mykolas (g. apie 1879) 

apie  4791
Lehár, franz (1870–1948) apie  

740. – pav. f.: Lehar’as
Leimonas, Juozas (1900–1963) 

apie  2065
Lelis, Juozas (g. apie 1867) apie  

4756
Lengyel, Menyhért (1880–1974) 

apie  1320. – pav. f.: Longelas
Leninas – žr. Ленин, Владимир 

Ильич 
Leo XIII (1810–1903), papa apie  

618, 1796, 4512. – Vardo f.: 
Leonas XIII

Leonard, Robert Z. (1889–1968) 
apie  1115

Leonardo da Vinci (1452–1519) 
iliustr. 308

Leonas, petras (1864–1938)  
apie  30

Leonas XIII – žr. Leo XIII 
Leoncavallo, Ruggiero (1858–

1919) apie  2743
Leonienė, Galina (1909–2010) 

apie  932, 5949. – pav. f.: 
Juodakytė

Leonovas-Lenskis, p. – žr. Ленс-
кий, Александр Павлович 

Lester, Keith (1904–1993) apie  
2874. – pav. f.: Lester’is

Levi, S. – žr. Levis, Šavelis 
Levias, Samuelis apie  3386
Levickas, J.M.,  spaustuv. 565. – 

pav. f.: Levickis
Levinas, Berelis (g. apie 1889)
 apie  4708
Levis, Šavelis,  spaustuv. 2889,
 3705, 5337, 5602. – pav. f.: 

Levi, S.
Levitanas, Chaimas apie  4713
Levitas, Jokūbas apie  962
Levitas, Samuelis apie  962. –
 Vardo f.: Š.
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Levitska, O.A. – žr. Левитская, 
О.А. 

Lewin, I.,  spaustuv. 2780, 2781, 
3506, 5873

Lewkowicz, Kazimierz,  spaus-
 tuv. 3198
L’Herbier, Marcel (1890–1979) 

apie  4477. – pav. f.: L’Her-
bieras

Liakubas, Berelis (g. apie 1894) 
apie  4709

Liaudanskienė, Ona apie  5110. – 
pav. f.: Liaudanskienė– 
plotienė

Liausaitė, Michalina apie  4679
Liausas, Steponas (g. apie 1891) 

apie  4818
Liberts, Ludolfs (1895–1959) 

apie  2469–88, 2506–08. – 
pav. f.: Libertas

Lichtinas, Urielis (g. apie 1901)
 apie  4830
Lichutinas, povilas (g. apie 1893) 

apie  4803
Liedtke, Harry (1882–1945) apie  

4968. – pav. f.: Lidtke, Hari
Likas, Domas (g. 1896) apie  

5570
Likerauskas, Apolinaras (1899–

1984) apie  1599
Lindė-Dobilas, Julijonas (1872–

1934) apie  4745
Lingen, Theo (1903–1978) apie  

2403
Lingys, pranas (1904–1975) apie  

5154
Linter, Eduard 3814–16
Liormanas, Raimundas (1892–

1979) 5596; apie  1982. – 
pav. f.: Liormonas

Lipčienė, Marija (1898–1970) 
apie  2769, 2770

Lipshütz, A.M.,  spaustuv. 106
Lysenka-Konyčius, I. – žr. Ли сен-

ко-Коныч, Иван Ко но но вич 
Lisenko, N. – žr. Лисенко,  

На та лия Андриановна 
Liudendorfas, Karolis (g. apie 

1862) apie  4771
Liudvigas, Eugenijus (g. apie 

1891) apie  4715

Liusilliloy – žr. Cunard, Grace 
Liutkevičius, Teodoras (1860–

1934) apie  4828. – pav. f.: 
Liud kevičius

London, Jack (1876–1916) apie  
5493. – pav. f.: Londonas, 
Džekas

Longelas – žr. Lengyel, Menyhért 
Lonvrin, Lisette apie  2404
Lopertas, Jokūbas apie  1183. – 

Vardo f.: Jokubas
Lopertas, Šaja (g. apie 1888) 

apie  4819
Lozoraitienė-Matulaitytė, Vincen-
 ta (1896–1987) apie  1749, 
 3416, 3824, 5032. – pav. f.: 

Lozoraitienė
Lozoraitis, Stasys (1898–1983) 

apie  3824
Lučno, Jokūbas (g. 1891) apie  
 4730
Lukinas, Vladimiras (g. apie 

1875) apie  4837
Lukoševič, K. – žr. Лукашевич, 

Клав дия Владимировна 
Lukoševičius, Juozas (g. 1890) 

apie  4757
Lukšys, Kazys (1892–1963) apie  

2798–800, 4324–26. – pav. 
f.: Luksis, C.G.;  Lukšis, C.G.

Lurje, Z. (m. 1931) apie  5660

Macaitis, Alfonsas (g. 1901) 
3843; leid. 5485; apie  4182, 
5829. – Vardo f.: Alfonsas–
Ma ria; Alphonsas Maria

Maceina, A. – žr. Maceina,  
Antanas 

Maceina, Antanas (1908–1987)
 apie  3199
Maciejauskas, Julius (1868–1947) 

5726; apie  3220, 4185, 
5128. – pav. f.: Maciejauskis, 
Julijus; Macijauskas, J. 

Macijauskas, Juozas (g. apie 
1892) apie  4758

Macys, Gabrielis apie  3826
Mackevičius, Jonas (1872–1954) 

apie  1532, 1619, 4513
Mackevičius, Zigmantas  

(m. 1915) apie  793

Mačiulionis, Juozapas (1896–
1977) apie  3827. – Vardo f.: 
Juozapas R.

Maeterlinck, Maurice (1862–
1949) apie  1782. – pav. f.: 
Meterlinkas

May, Mia (1884–1980) apie  
3369. – pav. f.: Mai

Maironienė, Ona (m. 1936)  
apie  16

Maironis (1862–1932) 2402, 
3830; apie  994, 1813, 1893, 
2110, 2222, 2769, 2770, 
3444

Maksimovas – žr. Максимов, 
Вла димир Васильевич 

Malinauskaitė-Eglė, Liudmila
 (1864–1928) apie  12. – pav. 

f.: Šliūpienė Malinauskaitė, 
Liud vika

Mandelštamas, Šolomas (g. apie 
1891) apie  4825

Mankes, Chaja,  spaustuv. 271,
 277, 630, 2745, 2765, 2859, 

3268, 3465, 3631, 3751, 
4122, 4126, 4937, 5575, 
5615, 5937. – pav. f.: Man-
kienė; Man kiene; Mankieniė-
ne; Mankienienė; Man kies; 
Mankus

Mansikka, Viljo (1884–1947) 
apie  394

Mantnieks, pēteris (1895–1979),  
spaustuv. 1409

Marcinkevičius, Jonas (g. apie 
1894) apie  4737

Marcinkus, Vincas 4025
Marčiukaitis, Juozas (1861–

1932) apie  638
Marčiulionis, Antanas Jonas 

5026
Marden, Orison Swett (1848–

1924) apie  2801, 2802. – 
pav. f.: Svett-Marden, Orisson

Margolinas, Joselis, spaustuv. 
2695, 3707

Marija Margarita Aliakok – žr. 
Marguerite-Marie Alacoque 

Marija – žr. Burokienė, Marija 
Marijošius, Vytautas (1911–1996) 

apie  605, 771, 797, 2439, 
2479
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Markelytė, Rožė – žr. Melngai-
lie nė, Rožė 

Markevičius, petras (1912–1987) 
687

Markus, Benjaminas apie  4049. – 
pav. f.: Markusas

Marlay, Gaby – žr. Morlay, Gaby 
Mars, Antony (1861–1915) apie  

1206. – pav. f.: Mars’as
Martίnez Sierra, Gregorio (1881–

1947) apie  3735, 5188
Martίnez Sierra, Marίa (1874–

1974) apie  3735, 5188
Martinkus, Ant. 4050. – Vardo 

f.: A.C.
Mascagni, pietro (1863–1945) 

apie  2742
Masilionis, pranciškus (1902–
 1980) apie  2566
Masiliūnas, Kazimieras (1902–

1973) apie  5870
Masiulis, Dominikas apie  3184
Masiulis, Juozas (1864–1940) 

apie  4759
Mastauskas, Balys (1889–1961) 

apie  3453. – Vardo f.: Balys f.
Mašiotaitė, Anulė – žr. Jakutienė– 

Mašiotaitė, Ona 
Mašiotas, Jonas (1874–1947) 

apie  4536
Mašiotienė-Brazauskaitė, Ona
 (1883–1949) apie  4536. – 

pav. f.: Mašiotienė
Matulaitė, Ona apie  2183. –  

Vardo f.: A. Ona
Matulaitis, Jurgis (1871–1927) 
 4057; apie  276, 3265, 3466, 

3869–71, 5581. – pav. f.: 
Matulaitis-Matulevičius; 
Matulevičius

Matulaitis, Vincas (1862–1935) 
apie  3824

Matulaitytė-Rannit, Gražina
 (1899–1993) apie  4058. – 
 pav. f.: Matulaitytė
Matulionis, Teofilis (1873–1962) 

apie  5829
Matulis, Jeronimas (g. 1909) 

apie  3219
Matusevičius, Šajus (g. 1904) 

apie  5611

Maurus, Gerda – žr. Stemmle, 
Gerda 

Maziliauskas, Leonardas 3811
Mazingas, Mikalojus (g. apie 

1900) apie  4788
Mazzarello, Maria Domenica 
 (1837–1881), šventoji apie  

4660. – Vardo f.: Marija  
Dominika

Mažeika, St. apie  316
Medonis, Eduardas (1905–1980) 

4071, 4072. – pav. f.:  
Medi šaus kas

Meerovičius, Michaelis apie  
3625

Meyerbeer, Giacomo (1791–
1864) apie  2506–08. – pav. 
f.: Meyer beeris

Meierhold, V.E. – žr. Мей ер-
хольд, Всеволод Эмильевич 

Meižys, Jonas (g. 1866) apie  
4062

Melamedas, Heselis (g. apie 
1892) apie  4724

Melamedas, Naftelis-Mauša  
(g. apie 1876) apie  4796

Meleras, A.J.,  spaustuv. 3287. – 
pav. f.: Melleras, A.I.

Melmanienė, Hava (g. 1893) 
apie  856

Melngailienė, Rožė apie  1553. – 
pav. f.: Markelytė

Melngailis, Borisas (1904–1965) 
apie  1553. – Vardo f.: Boris

Mendelevičius, Mauša (apie 
1861–1931) apie  5003

Mendelis, Liudvikas Juozapas 
(1898–1982) apie  2893, 
2894

Meras, Šachnelis (1865–1930) 
apie  1273

Mergel, Władysław 1938. – pav. 
f.: Mergelis

Merkienė, Olivija (g. 1910) apie  
5931. – pav. f.: Vileišytė, Olga

Merkys, Antanas (1887–1955)
 apie  4400
Merkys, Vladas (m. 1960) apie  

5931
Mesenbliumas, Jokūbas (1894–

1933) apie  3353

Meterlinkas, M. – žr. Maeter-
linck, Maurice 

Miasnickis, J. – žr. Мясницкий, 
Иван 

Mickevičius-Kapsukas – žr. 
Kapsukas, Vincas 

Mickiewicz, Adam (1798–1855) 
apie  2277, 2439–42. – pav. 
f.: Mickevičius, Adomas

Mickūnaitė, Emilija (1904–
1974) apie  898, 1288. – pav. 
f.: Mic ku naitė

Mikeliūnas, Mykolas (1903–
1975) apie  317, 5137, 5138

Mi kelkevičius, Mikas (1893–
1943) apie  3826

Mykolaitis-putinas, Vincas 
(1893–1967) apie  1213, 
3465. – pav. f.: putinas

Mikšys, Jurgis (g. apie 1885) 
apie  4769

Mileris, M. 5366
Milius, Jonas Kazimieras (1885–

1944) apie  3608–10, 4288, 
4289

Milius, Vacys (1926–2005) apie  
3162

Millöcker, Karl (1842–1899) 
apie  4467. – pav. f.:  
Millokeris

Milnerienė, Dina apie  4865
Minkus, Ludwig (1826–1917) 

apie  1187–204. – pav. f.: 
Minkusas; Minkus’as;  
Minuks’as

Mirvisienė, A. 5414
Mniszek, Helena (1878–1943) 

apie  2405, 4342. – pav. f.: 
Mnyszek

Mocartas – žr. Mozart, Wolfgang 
Amadeus 

Moigis, Jonas (1867–1933) apie  
4738

Mojica, José (1896–1974) apie  
4196. – Vardo f.: Jose

Montesanto, Luigi (1887–1954) 
apie  851

Moravskis, Alfonsas (1868–
1941) 4218

Morel-Brosse, Berthe apie  5028
Moreno, Rosita (1907–1993) 

apie  4196. – Vardo f.: Rozita
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Morlay, Gaby (1893–1964) apie  
4253, 4477. – pav. f.:  
Marlay; Morley

Moser, Hans (1880–1964) apie  
1644

Motieka, Kazys (g. apie 1874) 
apie  4774

Motina Marija – žr. Kaupaitė, 
Ka zimiera 

Movšovičius, Š.,  spaustuv. 
5989, 5990

Mozart, Wolfgang Amadeus
 (1756–1791) apie  5244. – 
 pav. f.: Mocartas
Možuchin, Ivan – žr. Мозжухин, 

Иван Ильич 
Muleris, Motelis (g. apie 1882) 

apie  4794
Mundelein, George William
 (1872–1939) apie  2279, 

3211, 4665. – Vardo f.: Jurgis
Musorgskis, M. – žr. Мусорг с-

кий, Модест Петрович 
Musshoff, Heinrich,  leid. 86, 

424, 3849, 3886, 3890, 
3896–99, 3941, 5898;  
spaustuv. 3888

Musteikienė, Gražina (g. 1911) 
apie  2138

Muzikantas, J.R. apie  852, 2631

Naktinis, Motiejus 1768, 1769
Namavičius, Jonas (g. apie 1891) 

apie  4739
Namikas, Karolis apie  4078. – 

pav. f.: Namikis
Napoléon I (1769–1821), pran-

cū zijos imperatorius apie  
3523, 4490. – Vardo f.: 
Napaleonas; Napoleonas

Napoléon II (1811–1832), pran-
cū zijos imperatorius apie  
4490. – Vardo f.: Reichštato 
ger cogas

Narkevič, K. – žr. Narkevičius, 
Kle mensas 

Narkevičius, Adomas,  spaustuv.
 62, 168, 293, 433, 485–91, 

532, 772, 774–77, 1204, 
1334, 1365, 2471–74, 2769, 

3642, 3821, 4036, 5504, 
5877; apie  2379

Narkevičius, Antanas (g. apie
 1869) apie  4700
Narkevičius, Jonas apie  2116
Narkevičius, Klemensas (m. po
 1941),  spaustuv. 99, 1235, 
 1359, 1369, 1602, 2333, 

2907, 3350, 3401, 4078, 
4193, 4259, 4956, 5889, 
5939. – pav. f.: Narkevič; 
Narkėvičius

Narkus, Antanas (1912–1965) 
apie  2078

Narulianskis, M. apie  4347
Nasvytis, Steponas (1883–1976) 

apie  2982
Nasvytytė, Danutė (1916–1983) 

apie  4268
Natkevičius, Ladas (1893–1945) 

apie  5810
Naujalis, Juozas (1869–1934) 

apie  1884, 3120, 3764, 
4279, 5193

Naumovas, Š. apie  5653, 5654
Navickas, Jonas (1895–1941) 

apie  4175
Necco, Giovanni (1895–1961)
 apie  3480
Nechmadas, E. apie  4972
Negri, pola (1894–1987) apie  

3150, 5475. – Vardo f.: poli
Neverauskas, Juozas (1908–1996) 

4519. – Vardo f.: Juozas A.
Nezabitauskaitė, Adelė – žr. 

Galaunienė, Adelė 
Noimanas, Simchelis,  spaustuv. 

1104, 1108, 1454, 2384, 
2404, 2494, 2568, 2603, 
2632, 2633, 2666, 2667, 
2961, 3399, 4123, 4124, 
4135, 4274, 4342, 4490, 
5013, 5014, 5117, 5134, 
5731, 5803, 5999. – pav. f.: 
Neimanas, Š.; Neumanas, Š.

Noreika, Liudas (1884–1928) 
apie  5228

Norem, Owen Joseph Christoffer 
(1902–1981) apie  109

Norkienė, Emilija,  spaustuv. 
963, 3138

Normantas apie  4062
Noskowski, Zygmunt (1846–

1909) apie  796. – pav. f.:
 Noskovskis

O›Connell, William Henry 
(1859–1944) apie  331. – 
Vardo f.: W.

Offenbach, Jacques (1819–1880) 
apie  2502–05. – pav. f.: 
Offenbachas

Okonkowski, Georg apie  1206. – 
pav. f.: Ononkowsky, Georg’as

Oldenburskis, A.p. – žr. Ольден-
бургс кий, Александр  
Пет ро вич 

Oleka, petras (1895–1975) apie
 605, 1462–70, 2439–42, 

2742, 2743, 2750–56, 3074, 
3821, 4546, 5214, 5336

Oleka-Žilinskas, Andrius (1893–
1948) apie  797, 879, 880, 
4125, 4534, 4535, 5934. – 
pav. f.: Oleka-Žilinskis

Olekienė, Vera apie  879–80
Olšauskas, Antanas (g. apie 

1884) apie  4701
Olšauskas, Juozas (1893–1973) 

apie  1351
Olšauskas, Konstantinas (1867–

1933) apie  3794, 5259
Olšauskis, paulius apie  13
Ondráková, Anny (1902–1987) 

apie  2666. – pav. f.: Ondra
O’Neill, Eugene (1888–1953) 

apie  5493. – pav. f.: O’Nylas
Ononkowsky, Georg’as – žr. 

Okon kowski, Georg 
Opanavičaitė, Janina – žr. Vailio-

nienė, Janina 
Ordzenikidžė – žr. Ор джо ни ки-

дзе, Григорий Кон стан ти-
но вич 

Orintas, Jonas 4543
Osmołowski, Jerzy Marcin 

(1872–1952) 4900. – pav. f.: 
Osmolovski’s, Jurgis

Ostrovskis, A. – žr. Островский, 
Александр Николаевич 

Ozanam, Antoine frédéric 
(1813–1853) apie  6022. – 
pav. f.: Oza namas
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p.R. – žr. Rimša, petras 
pabrėža, Jurgis Ambraziejus 
 (1771–1849) apie  1139, 

1140. – Vardo f.: Ambroziejus
pabst, Georg Wilhelm (1885–

1967) apie  2667. – pav. f.: 
pabs tas, W.

pajaujis, J. – žr. Vilkutaitis, 
Anta nas 

pakalnis, Juozas (1912–1948) 
apie  485–91, 772, 774–77, 
2471–74

pakštas, Kazys (1893–1960) 
apie  948

palica, Juozapas apie  377
palionis, Mykolas (1874–1909)
 apie  4668
paliūnas, B. 893
paliūnas, K. 893
palšis, Algirdas Jonas (g. 1913) 

2107
palšis, petras apie  1154
paltanavičiūtė – žr. fulton, Bertha 
paltarokaitė, Julija – žr. Šalkaus-

kie nė, Julija 
paltarokas, Kazimieras (1875–

1958) 4663; apie  2725, 
2899, 4999

papečkienė, Teklė (1893–1952)
 apie  3154
parlo, Dita (1906–1971) apie  

2667
päts, Konstantin (1874–1956) apie  

1408. – pav. f.: päts’as, A.
paukštys, Adolfas (1904–1966) 

apie  330
paulauskas, Vladas (1886–1960) 

apie  4840
paulavičius, Aleksandras (g. apie 

1884) apie  4690
paulavičius, Andrius 1154. – 

pav. f.: povlavičius
pauliukas, Antanas (g. apie 1889) 

apie  4702
pauliukas, Jurgis (1885–1956) 
 apie  5845a. – Vardo f.:  

Bonaventura
paura, Mikas (g. apie 1886) apie  

4790
pavlovskis, Teofanas (1861–1936) 

apie  121, 122, 606–11, 707–

11, 713–27, 1205, 1443–52, 
2506–08

pawłowski, Edward (1870–1939),  
spaustuv. 890, 3119. – pav. 
f.: pavlovskis

pečkaitis, Jonas Jeronimas (1885–
1925) apie  14. – Vardo f.: 
Jeronimas

pereščakas, Hipolitas (g. apie 
1868) apie  4726

perkowski, Józef (1896–1940) 
apie  892. – pav. f.: perkovs-
kis, Juozas

perzyński, Włodzimierz (1877–
1930) apie  2642. – pav. f.: 
perzinskis, V.

peters, Sabine (1912–1982) apie  
2384. – Vardo f.: Sabina

petipa, Marius (1818–1910) apie  
278, 279, 2469–88

petkevičienė, Leokadija (g. 1929) 
apie  5577

petliukas, p. – žr. pundzevičius, 
petras 

petraitis, petras (g. 1907) apie
  3129
petras I – žr. Пётр I 
petraškevičius, Česlovas (1886–

1941) apie  4926
petrauskas, Antanas (1881–1944) 
 apie  4359
petrauskas, J.K. apie  312
petrauskas, Kipras (1885–1968) 
 apie  575, 2230, 3074, 4937, 
 5256
petrauskas, Mikas (1873–1937) 
 apie  477, 1362–64, 2881, 
 4254, 4538, 5256
petrauskas, p. apie  5524
petravičius, Zigmas (1862–1955) 
 apie  3601
petrėnas, povilas (g. 1890),  spaus- 
 tuv. 988. – pav. f.: petrenas
petrikas, Konstantinas (1911–
 1985) apie  5158
petronis, Antanas apie  4703
petronis, Antanas apie  5212. – 
 Vardo f.: A.M.
petronis, J. – žr. petrušauskas, 
 Juozas 
petrovas, p. – žr. Петров, Павел 
 Ни колаевич 

petrovski, A. p. – žr. Петровский, 
 Андрей Павлович 
petrulienė, Ona (1896–1995) apie  
 4152
petrušauskas, Juozas (1899–1967) 
 4938, 4939. – pav. f.: pet ro nis
piazza, Antanas apie  3234
pie X – žr. pius X 
pijus IX – žr. pius IX 
pijus X – žr. pius X 
pijus XI – žr. pius XI 
pijus XII – žr. pius XII 
pikčilingienė, pranciška (g. 1894) 
 apie  947, 3097. – Vardo f.: fr.
pilipas, Emilius apie  4963
pilka, Stasys (1898–1976) apie  
 1348, 1351
pilkauskas, Antanas (apie 1906–
 1936) apie  1433. – Slapyv.: 
 Ben-ali
pilkauskas, S.,  red. 3384
piłsudski, Józef (1867–1935) apie  
 2533, 3576, 3780, 4958. – 
 pav. f.: pilsudskis
pio XII – žr. pius XII 
pius IX (1792–1878), papa apie  
 5829. – Vardo f.: pijus IX
pius X (1835–1914), papa apie  
 3935, 4923, 4924. – Vardo f.: 
 pie X; pijus X
pius XI (1857–1939), papa apie  
 69, 1149, 2728, 3203, 3921, 
 4983, 5076. – Vardo f.:  
 pijus XI
pius XII (1876–1958), papa apie  
 5075, 5796, 5797, 5847. –   
 Vardo f.: pijus XII; pio XII
pivariūnas, Kazimieras (1910–
 1984) apie  378
plečkaitis, Jeronimas (1887–
 1963) 5000
plerpa, Juozas (g. 1878) apie  
 4760
pliuskaitis, Leonas apie  5001
pocienė, Ona (1894–1929) apie  
 2176
poliakas, Samuelis 5008. – Vardo 
 f.: Š.
polivnikas, S. apie  384. – Vardo 
 f.: Š.
polonskis – žr. Полонский, Ви- 
 тольд Альфонсович 
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ponelis, Vincas (m. 1918) apie  
 5433
porten, Henny (1890–1960) apie  
 5270. – Vardo f.: Ženi
potopavičius, Mykolas (g. apie 
 1882) apie  4792
poulet, Gaston (1892–1974) apie  
 154
povlavičius, A. – žr. paulavičius, 
 Andrius 
powell, Eleonor (1912–1982) apie  
 2568. – Vardo f.: Eleonora
power, Tyrone (1914–1958) apie  
 4076. – Vardo f.: Turone
pozdniševa, Elena apie  4253
pralinskas, Juozas (g. apie 1868) 
 apie  4761
pranaitytė, Julija (1881–1944) 
 apie  5022. – Slapyv.: 
 pranaičių Julė
pranciškus I – žr. Sacikauskas, 
 pranas 
prapuolenis, Jonas (1900–1980) 
 apie  5124
preikšaitis, Mikas (1897–1972) 
 apie  4078
preston, Thomas Hildebrand 
 (1886–1976), seras apie  278, 
 279, 528–32. – pav. f.: presto-
 nas, T.
prilis, Alfonsas (g. apie 1900) apie  
 4692
prokofjevas, S.; prokofjevas, Ser- 
 ge jus – žr. Прокофьев, Сер- 
  гей Сер геевич 
puccini, Giacomo (1858–1924) 
 apie  601–05, 2661, 2742, 
 2743, 3828. – Vardo f.:  
 Giakomo
pudāns, Juris (g. 1909) apie  5204
puida, Kazys (1883–1945) apie  
 418, 4969
pūkelevičius apie  102
pūkelis, A. apie  4147. – Vardo f.: 
 pukelis
pundzevičius, petras (1880–1955) 
 apie  2762. – Slapyv.:  
 petliukas, p.
puodžiūnas, Jonas,  spaustuv. 
 2931
pupų Dėdė – žr. Biržys, petras 

purvinas apie  2156
purvis, pranas Jonas (1887–1958) 
 apie  942
pustopedskis, Mordchelis apie  
 5208
pušinskas, B. apie  1173
puškinas, A. – žr. Пушкин, Алек-

сандр Сергеевич 
putinas – žr. Mykolaitis–putinas, 
 Vincas 
putvinskis-pūtvis, Vladas (1873–
 1929) apie  3432. – pav. f.: 
 putvinskis

Rabinavičienė, S. apie  103
Raczkiewicz, Władysław (1885–
 1947) 2531. – pav. f.:  
 Račkevićius, Vladislovas
Račkus, Aleksandras Mykolas 

(1893–1965) apie  886–89, 
942–46, 950–53, 955, 976, 
1319, 1424, 1643, 2817, 
2825, 3234, 3709, 4146, 
4338, 4344, 4345, 5084–87, 
5091, 5094, 5103, 5209, 
5464, 5521, 5523–29, 5813, 
5827, 5844, 6084. – pav. f.: 
Rackus; Raczkus. – Vardo f.: 
Al.; Aleksandra; Aleksandras; 
Alexandras M.

Račkus, Mykolas (1866–1937),  
 leid. 3951
Radvila, Henrikas apie  5155
Radvila, Jonušas (1612–1655) 
 apie  3427
Radzevičius, Alfonsas (1905–
 1979) apie  4921
Radzevičius, pranas (g. 1884) apie  
 5939
Raila, Bronys (1909–1997) 833. – 

Slapyv.: B.R.
Rainer, Luise (g. 1910) apie  1115
Rajeckas, Juozas (g. apie 1893) 
 apie  4762
Rakauskaitė, Julija apie  2346
Rakauskaitė, Marijona (1892–
 1975) apie  1923. – Vardo f.: 
 Mariona
Rakickas, Juozas (1908–1946) 
 apie  3202

Ramanauskas, Albinas (1897–
 1966) apie  4686
Ramanauskas, Antanas (g. apie 
 1889) apie  4704
Ramas, Šmuelis (g. 1866) apie  
 4822
Ramoška, Antanas,  spaustuv. 

945, 3810
Rankelė, Kazimieras (1901–1937) 
 apie  328, 329, 339, 340
Rasikas, Rapolas (1887–1938) 
 apie  3037
Rasputinas – žr. Распутин,  
 Григо рий Ефимович 
Raugalė, Aloyzas (1911–1942) 
 apie  3936
Ražaitis, Vincas Juozas apie  310
Redakas, Abromas apie  5225
Redlich apie  752
Reichštato gercogas – žr. Napo- 
 lé on II (1811–1832), prancū-
 zijos imperatorius 
Reiferis, Nachemija (m. 1932) 
 apie  5004
Reinys, Mečislovas (1884–1953) 
 apie  2670
Reiss-Smith, Thelma (1906–1991) 
 apie  1114. – pav. f.: Reiss
Reitbortas,  spaustuv. 2154, 

2196, 5406, 5564, 5655, 
5888, 5892

Remarque, Erich Maria (1898–
1970) apie  5671. – pav. f.: 
Remarkas

Renigeris, Stasys (1875–1957) 
 apie  4814
Renoir, Auguste (1841–1919) 

apie  4253. – Vardo f.: pierre
Rhys-Herbert, William (1868–
 1921) apie  5184. – pav. f.: 
 Rhys Herbertas
Rybelis, Vladas (g. 1887) apie  
 4438
Riklis, Abromas (g. apie 1894) 
 apie  4683
Rimgaila, Alfonsas (1926–1935) 
 apie  1
Rimkus, pranas (g. 1889) apie  
 283
Rimskis-Korsakovas – žr. Римс- 
 кий-Корсаков, Николай Ан- 
 дре евич 
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Rimša, Jonas (1905–1996) apie  
 334
Rimša, petras (1881–1961) apie  
 4640, 5190. – Slapyv.: p.R.
Rinkevičienė, Stanislava (g. 1899) 
 apie  4680. – Vardo f.: Stasė
Roemeris, M. – žr. Römeris,  
 Mykolas 
Rogalskis, Jonas 4866
Rogovas, Šnejeras (g. apie 1889) 
 apie  4824
Rökk, Marika (1913–2004) apie  
 4511
Romains, Jules (1885–1972) apie  
 3533
Romance, Viviane (1912–1991) 
 apie  5662
Romanovienė, Chaja 5894
Römeris, Mykolas (1880–1945) 

apie  1825, 5467, 5837. – 
pav. f.: Roemeris

Rosakas, Mykolas (g. apie 1856) 
 apie  4793
Rossini, Gioacchino (1792–1868) 
 apie  5336, 5337
Rotenšteinas, Efraimas (g. apie 
 1892) apie  4714
Rozanne, Annie (g. 1915) apie  
 4253
Rozenas, Elijas,  spaustuv. 839, 
 2070
Rubikas, Antanas (1898–1981) 
 apie  471
Rubinas, Boruchas (1854–1931) 

apie  5661
Rubinšteinas, A. – žr. Рубинш -
 тейн, Антон Григорьевич 
Rubinšteinas, Ruvimas (1891–
 1967) apie  4406
Ručys, pranas (1893–1980) apie  

2361
Rühmann, Heinz (1902–1994) 

apie  1644
Rukša, Antanas (1900–1980) 

apie  4705
Runič, U.; Runičas; Runičis, 

Juozas – žr. Рунич, Осип 
Иванович 

Runkevičius, Jonas (1902–1966) 
 apie  5416
Ruplėnas, Jokūbas (g. apie 1886) 
 apie  4731

Ruseckas, petras (1883–1945) 
 apie  1304, 3179
Rusteika, Zigmas (1890–po 1941) 
 apie  4844
Rūtelionienė, petronėlė (1893–
 1985) 5290. – pav. f.:  
 Rūtelionėnė
Rutkauskas, fortunatas (g. apie 
 1896) apie  4719
Rutkauskas, petras (1894–1943) 
 apie  4439
Rutkovskis, Antonas,  spaustuv. 
 389

Sacikauskas, pranas (g. 1898) 
 5291; apie  1224. – Slapyv.: 
 pran ciškus I
Sadauskas, Aleksandras apie  
 3113
Sadauskas, Antanas (g. 1910) apie  
 2677
Sajauskas, Justinas (g. 1944) apie  
 5234
Sajauskas, Stanislovas (g. 1946) 
 apie  4043, 5141, 5234
Sakalauskienė, f. – žr. Sokolovs-
 kienė, fanė
Sakevičius, Jonas (1907–2006) 
 apie  3204–05
Saladžius, pranas (1893–1965) 
 apie  5596
Santvaras, Stasys (1902–1991) 

apie  1362–64, 2750–56, 
4546

Sardou, Victorien (1831–1908) 
 apie  2661. – pav. f.: Sardon
Sargautis, Stasys (g. apie 1889) 
 apie  4815
Sasnauskas, Česlovas (1867–

1916) apie  300
Sasnauskienė, Stefanija (1895–

1972) apie  940, 5519, 
5544. – pav. f.: Sasna

Sauerhagenas, Karolis 1167
Sauris, Juozas (1892–1944) apie  
 2443, 3356
Savičius, Šolomas,  spaustuv. 

136, 141–43, 145, 148, 
156, 163, 165, 166, 408, 
502, 503, 518, 752, 864, 
870, 1152, 1153, 1236, 

1240, 1242, 1295, 1324, 
1326, 1330–35, 1649, 1652, 
1655, 1879, 2336, 2408–10, 
2449, 2454–57, 2459–61, 
2463–66, 2626, 2767–96, 
2849, 2898, 2993, 2995–98, 
3022, 3031, 3068–70, 3147, 
3149, 3150, 3193, 3196, 
3264, 3361, 3362, 3364–69, 
3473, 3474, 3715, 3759, 
3918, 4064, 4230, 4269, 
4446, 4448, 4449, 4451–54, 
4464, 4479, 4480, 4483, 
4485, 4486, 4908, 4931, 
5050, 5164, 5165, 5168, 
5251, 5269, 5270, 5273, 
5274, 5308, 5334, 5396, 
5399, 5401–04, 5443, 5444, 
5507, 5691, 5855. – pav. f.: 
Savicas; Savičas; Savičius

Savio, Domenico (1842–1857), 
 šventasis apie  1135. – pav. f.: 
 Savijus, Domenikas
Scheu, Hugo (1845–1937) apie  
 3624
Schiller, friedrich (1759–1805) 

apie  164, 3089, 4035, 
4036. – pav. f.: Schileris; 
Šileris; Šileris; Šilleris

Schipa, Tito (1887–1965) apie  
 5312
Schneider, Magda (1909–1996) 
 apie  4459. – pav. f.: Šneider
Schoenhals, Albrecht (1888–1978) 
 apie  2384. – Vardo f.: Albert
Schumann, Robert (1810–1856) 
 apie  149, 2770. – pav. f.:  
 Šumanas
Scribe, Eugène (1791–1861) apie  
 1462–70, 2506–08. – pav. f.: 
 Scribas; Scribe’as; Scribo; 
 Skry bas
Segalis, Elijošius (g. 1891) apie  
 5607
Segalis, Mordchelis,  spaustuv. 
 600
Seirijų Juozas – žr. Židanavičius, 
 Juozas 
Seitz, friedrich (1848–1918) apie  
 2077. – pav. f.: Seitz’as
Sēja, Herta apie  2158. – pav. f.: 
 Seya
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Selevičienė, Beilė apie  5335. – 
 pav. f.: Sevelovičienė
Semoška, Bronius (g. 1895) apie  
 4433
Semturis, Heinrich Adam apie  
 2453. – Vardo f.: Heinrich
Severjaninas, Igoras – žr. Се веря - 
  нин, Игорь 
Sezemanas, Vosylius (1884–1963) 
 2513
Shahan, Thomas Joseph (1857–
 1932) apie  343
Shakespeare, William (1564–
 1616) apie  1340, 3034. – pav. 
 f.: Shakespear’as, V.; Šekspy-
 ras, V.
Shaw, George Bernard (1856–
 1950) apie  411–14. – pav. f.: 
 Shawe, Bernard’as
Sideravičius, Juozas (1889–1947) 
 apie  4763
Sidoravičius, Vladas (1890–1971) 
 apie  4434
Siebert, friedrich Wilhelm (1833–

1900),  spaustuv. 871, 2467, 
2468, 3080, 3086, 4907, 
6012. – pav. f.: Zybertas. – 
Vardo f.: f.V.

Siebert, Ludwig Kurt (1878–
1931),  spaustuv. 2452, 3081, 
4023. – Vardo f.: Kurt

Siegel, William (1893–1966) apie  
3389, 3390. – pav. f.:  
Sigalis, V.

Sienkiewicz, Henryk (1846–1916) 
 apie  4456. – pav. f.: Sinkevi-
 čius, Genrikas
Silver apie  942
Simaitis, Eduardas (1897–1942) 
 apie  3578
Simonavičius, Jonas apie  2972
Simukaitienė, Elena (1883–1931) 
 apie  2963
Sinkevičius, Genrikas – žr.  
 Sienkiewicz, Henryk 
Sinnhuber, Gustav apie  5345
Sipaitis, Vladas (1904–1992) apie  
 2905, 4061. – pav. f.: fedotas-
 Sipavičius; Sipavičius. – Var-
 do f.: V.f. – Slapyv.: Švitrigai-
 la, Vladas

Sipavičius, Antanas (g. apie 1871) 
 apie  4706
Sirtautas, Henrikas (1908–1998) 
 apie  3201
Skabeika, Leonas (1904–1936) 
 apie  3988
Skalandis, Jonas, J. apie  309
Skelčiūtė-Stiklienė, Marcelė 
 (1854–1919) apie  794
Skif, A.A. apie  5670. – pav. f.: 
 Vološin
Skinderis, Jurgis apie  5453. – 
 Vardo f.: Jurgis K.
Sklėrius, Alfonsas (1890–1943) 
 apie  4350
Sklėrius, Kajetonas (1876–1932) 
 apie  4515. – pav. f.: Sklėrius-
 Šklėris
Skrybas – žr. Scribe, Eugène 
Skripka, Aleksandras (1867–1941) 
 apie  5547. – pav. f.: Skripkus
Skruodys, Jonas (1882–1935) apie  
 3256, 3260
Skvireckas, Juozapas (1873–1959) 
 5457
Sleževičienė, Domicėlė (1884–
 1973) apie  4153. – pav. f.: Šle- 
 ževičienė
Sleževičius, Mykolas (1882–1939) 
 apie  151
Slonimskis, Abraomas,  spaustuv. 

 863, 1376, 2599, 2602, 
2608, 2610, 2614, 3045–49, 
3051–60, 3062–64, 5036, 
5319, 5613. – pav. f.:  
Slonimski

Sluckis, Hercelis,  spaustuv. 98, 
 5058
Smetona, Antanas (1874–1944) 

5458; apie  284–86, 674, 
676–78, 739, 998, 1231, 
1408, 1530, 1986, 2032, 
2060, 2545, 2672, 2719, 
2720, 2884, 3330

Smetonienė, Sofija (1885–1968) 
apie  1712, 1738, 2133, 
2206, 2671, 3185, 3532, 
5034, 5246–48

Smith, Alfred Emanuel (1873–
1944) apie  977. – pav. f.: 
Smitas

Snarskis, Juozas apie  4580
Snarskis, Vladimiras (g. apie 

1888) apie  4838
Sobolis, Mejeris (g. 1893) apie  
 4785. – Vardo f.: Mejeras
Sodeika, Antanas (1890–1979) 
 apie  4145, 4413
Soëtens, Robert (1897–1997) apie  
 154
Söhnker, Hans (1905–1981) apie  
 2666, 4511
Sokolovas, Jonas (g. apie 1881) 
 apie  4740
Sokolovskienė, fanė,  spaustuv. 

13, 65, 76, 112, 149, 150, 
153, 154, 157, 159–62, 193, 
269, 296, 300, 473, 475, 
476, 555, 786, 840, 841, 
926, 1144, 1145, 1321, 
1388, 1396, 1601, 1639–42, 
1647, 2438, 2496, 2527, 
2544, 2586, 2634, 2717, 
2906, 2936, 2948, 2953, 
3001, 3024, 3033–35, 3043, 
3089, 3389–91, 3591, 3656, 
3657, 3699, 3764, 3791, 
4051, 4052, 4059, 4091, 
4129, 4247, 4248, 4271, 
4275, 4299, 4328, 4329, 
4358, 4466, 4472, 4475, 
4487, 4493, 4496, 4869, 
5002, 5012, 5205, 5236–44, 
5258, 5272, 5279–81, 5327, 
5436, 5563, 5569, 5612, 
5660, 5661, 5666, 5667, 
5669, 5670, 5677, 5778, 
5836, 6100. – pav. f.:  
Sakalauskienė

Sokolovskis, Maksimas,  spaus-
tuv. 872, 2908. – pav. f.: 
Sokolauskis

Solominas, Leiba apie  5452 
Sprague, Albert Arnold (1874–
 1946) apie  3453
Sroka, Dzeržislovas Henrikas 
 (1858–1941) apie  4078
Sruoga, Balys (1896–1947) apie  
 5214, 5255
St. D. – žr. Dabušis, Stasys 
Staknevičius, J.H. apie  6093
Stalioraitis, pranas (g. 1886) 

5480. – Vardo f.: p.K.
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Stallings, Laurence (1894–1968) 
 apie  3086. – pav. f.: Stallingas
Stanaitis, pranas (1869–1936) 

apie  647, 2980
Stančikas, Vincas,  leid. 3388; 

apie  1671. – pav. f.: Stancikas
Stančius, Rokas (1891–1954) 

apie  4440
Stanisław Kostka (1550–1568), 
 šventasis apie  3971
Stankevičius, Juozas (1866–1958) 

apie  4021
Stankevičius, Motiejus (1892–
 1948) apie  313
Stankevičius, V. apie  5141
Stankūnas, pranas (1895–1965) 
 apie  5482. – pav. f.: Stankū-
 nas–Stancas, franas
Stanulis, Juozas (1897–1991) 

apie  2664
Staponavičius, K. – žr. Stepona-
 vičius, Kazys 
Starkevičius apie  5435
Stašienė, Zuzana – žr. Alunane-
 Stašienė, Zuzana 
Stašys, Konstantinas (1880–1942) 
 2080
Stašytė, Konstancija – žr. Juchne-
 vičienė, Konstancija 
Statkus, A. apie  2166
Statkus, Jonas (1904–po 1940) 
 1650
Statkus, pr.,  spaustuv. 946, 950
Staugaitis, Jonas (1868–1952) 

apie  825, 826, 2096
Staugaitis, Justinas (1866–1943) 
 5484; apie  2668
Stemmle, Gerda (1903–1968) 

apie  4059. – pav. f.: Maurus
Sten, A. – žr. Стэн, Анна 
Stenderis, Robertas apie  492–99, 
 757–60, 773, 2469, 2470, 
 2476–78
Steponaitienė, Agnietė – žr. Am-
 braziejūtė–Steponaitienė, Ag-
 nietė 
Steponaitis, Justinas (1912–1994) 
 apie  355
Steponaitis, Vytautas (1893–1957) 
 2096

Steponavičius, Kazys (1905–
1976) apie  301, 2881, 
3414. – pav. f.: Staponavičius

Sterbini, Cesare (1784–1831) apie  
 5336, 5337
Stiklius, Antanas (1844–1925) 
 apie  794
Stiklius, pranas (g. apie 1880),  
 spaustuv. 3138
Stoker, Bram (1847–1912) apie  
 5669. – Vardo f.: Bramsas
Stonis, Vincas (1893–1986) apie  
 3206. – Tikr. pav.: Žitkus, K.
Stowe, Harriet Beecher (1811–
 1896) apie  879, 880. – pav. f.: 
 Stow, Beacher
Strakauskas, Jonas (m. 1923) 

apie  3979
Strauch, Johannes (1887–1982) 
 2513. – pav. f.: Štrauchas
Strauss, Johann (1825–1899) apie  

797. – pav. f.: Straussas, J.
Strazdas, Antanas (1760–1833) 
 apie  3198. – pav. f.: Strazdelis
Strazdas–Jaunutis, Jonas (1886–
 1972) apie  2872, 5997. – 
 pav. f.: Strazdas
Striupas, Romas (1887–1934) apie  
 2498. – pav. f.: Strupas
Strolia, Juozas (1897–1969) apie  
 1365
Stulginskienė-Matulaitytė, Ona 
 (1894–1962) apie  5245. – 
 pav. f.: Stulginskienė
Stulginskis, Aleksandras (1885–
 1969) apie  3710
Sudermann, Hermann (1857–
 1928) apie  1659, 2745. – 
 pav. f.: Sudermanas;  
 Zudermanas
Sullivan, Arthur (1842–1900) 

apie  3356
Sumkauskas; Sumkauskis – žr. 
 Šum kauskas, Boruchas 
Sušinskas, Alfonsas (1909–1966) 
 apie  5504
Sutkus, Antanas (1892–1968) 
 apie  68, 2411, 3085
Svett-Marden, Orisson – žr.  
 Marden, Orison Swett 

Svirskas, Juozas, J. apie  4665
Svirskis, Aizikas 2312
Svobodin, V.p.; Svobodinas, V.p. – 
 žr. Свободин, Вла ди мир  
 Павлович 
Szymanowski, Karol (1882–1937) 
 apie  3379
Szvagzdzis – žr. Švagždys, Jonas 

Šabaniauskas, Antanas (1903–
 1987) apie  4335
Šacas, Abromas (g. apie 1892) 
 apie  4684
Šadzevičius, fulgentas (g. apie 
 1880) apie  4720
Šalčius, Juozas (1900–1988) apie  
 2630
Šalčius, petras (1893–1958) apie  
 1148
Šalkauskienė, Julija (1904–1994) 
 apie  4999. – pav. f.:  
 pal ta ro kai tė
Šalkauskis, Stasys (1886–1941) 
 apie  4999
Šalkevičius, K.,  leid. 389
Šaltenis, Juras Arnas (1911–1959) 
 apie  2663–65, 4921
Šapiro, G.R. apie  1186
Šapiro, Mauša (g. apie 1890) apie  
 4784
Šapkienė, Sofija 5033. – Vardo  
 f.: Z.
Šarakovas, Merkuras 5413; apie  
 4786. – Vardo f.: Merkurijus
Šaulinskis, Vilius (1897–1935) 
 apie  5479
Ščepko – žr. Wajda, Kazimierz 
Šeinas, Teodoras apie  4068,  
 5602.  – pav. f.: Šėnas
Šekspyras, V. – žr. Shakespeare, 
 William 
Šermanas, Jankelis (g. apie 1885) 
 apie  4729
Šeršnevas, Timofejus (g. apie 
 1889) apie  4829
Šertvitienė, Eugenija apie  6
Ševčenka, Tarasas – žr. Шев чен - 
 ко, Тарас Григорович 
Šidlauskas, Domas (1878–1944) 

264, 1387, 5697–99; apie  
416, 1372, 2562, 4311, 
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4312, 4340, 4341, 5540, 
5658, 6013. – pav. f.: Šid-
lauskis; Visuomis-Šidlaiskis; 
Visuomis-Šidlauskis. – Sla-
pyv.: Visuomis

Šidlauskas, povilas (g. 1890) apie  
 316
Šikšnys, Marcelinas (1874–1970) 
 apie  1652. – Slapyv.:  
 Šiaulėniškis
Šileris, f.; Šileris, fr. – žr. Schiller, 
 friedrich 
Šilinis, K. – žr. Barauskas,  
 Kazimieras 
Šilleris – žr. Schiller, friedrich 
Šimašius, Z. 2265
Šimėnas, Alfonsas (1899–1986) 
 apie  2433–35. – Slapyv.:  
 Šinas, A.
Šimkūnas, Apolinaras (1894–
 1935) apie  272
Šimkus, Jonas (1873–1944) apie  
 461
Šimkus, Stasys (1887–1943) apie  

1872, 4123, 4132, 4145
Šimonis, K. 753
Šimonis, Kazys (1887–1978) apie  

1365, 5703
Šimonis, Matas (1892–1974) apie  

2183. – Vardo f.: Matas J.
Šimutis, Leonardas (1892–1975) 

5816, 5706. – Vardo f.:  
Leonardas J.

Ši-nas, A. – žr. Šimėnas, Alfonsas 
Šir mulis, Edmundas 854
Širvydas, Juozas Otas (1875–

1935) apie  5951
Šlapelienė, Marija (1880–1977) 
 apie  4024, 6116
Šlapelis, Jurgis (1876–1941) 

apie  4024
Šlapelytė, Laimutė – žr. Grauži-

nie nė-Šlapelytė, Laimutė 
Elena 

Šlapoberskis, Borisas 4231
Šlaža, Mikas (1897–1955) apie  
 2380
Šleinys, S. (m. 1930) apie  3449
Šleivytė, Veronika (1906–1998) 
 5850. – Vardo f.: Viera

Šlepavičius, Antanas feliksas apie  
 457, 465
Šlepavičius, M.M. 1503
Šlepavičius, Mykolas (1863–1948) 
 1579; apie  457, 465, 4133, 
 4965. – Vardo f.: M.M.;  

Mi kalo jus
Šleževičienė – žr. Sleževičienė, 
 Domicėlė 
Šliageris, Vaclovas 1040
Šlikas, Jokūbas J. apie  332. –  
 Vardo f.: Jokubas J.
Šliūpas, Jonas (1861–1944) apie  
 1298, 1708, 1925, 3412,  
 3664
Šliūpienė Malinauskaitė, Liud vi-
 ka – žr. Malinauskaitė-Eglė, 
 Liudmila 
Šmidtas, J.f. – žr. Шмидт, И.Ф. 
Šmidtas, Jokūbas apie  1137
Šmotkinas, Zelmanas (g. apie 
 1889) apie  4843
Šmukleris, Aronas (g. 1894) 201
Šmurickas, Malafejus (g. apie 
 1888) apie  4785
Šmurickas, Stepas (g. apie 1870) 
 apie  4817
Šneider, Magda – žr. Schneider, 
 Magda 
Šolomskas, Domininkas (1896–

1976) apie  1109, 5102, 
5129, 5517. – Vardo f.: D.M.

Šredersas, Juozas (g. apie 1892) 
apie  4764

Štarka, Julius (1884–1960) 
apie  602–11, 707–32, 797, 
921–23, 1205, 1439–52, 
1462–70, 2439–42, 2502, 
2506–08, 2721, 3074, 5214, 
5254

Šteimanas, Michailas apie  3074
Šternienė, Jeta (1870–1931) apie  

5836. – pav. f.: Karnauskaitė
Štrauchas, J. – žr. Strauch,  

Johannes 
Štulas, pranciškus (1894–1941) 

apie  2682
Šukys, Antanas (g. 1893) apie  

839
Šukys, Juozas (g. apie 1877) 

apie  4765

Šulmanas apie  2391
Šumanas, R. – žr. Shumann, 

Robert 
Šumkauskas, Boruchas,  spaus-

tuv. 136, 141–43, 145, 148, 
156, 163, 165, 166, 408, 
502, 503, 518, 752, 864, 
870, 1152, 1153, 1236, 
1240, 1242, 1295, 1324, 
1326, 1330–35, 1649, 1652, 
1655, 1879, 2336, 2408–10, 
2449, 2454–57, 2459–61, 
2463–66, 2626, 2767, 
2768, 2796, 2849, 2898, 
2993, 2995–98, 3022, 3031, 
3068–70, 3147, 3149, 3150, 
3193, 3196, 3264, 3361, 
3362, 3364–69, 3473, 3474, 
3715, 3759, 3918, 4064, 
4230, 4269, 4446, 4448, 
4449, 4451–54, 4464, 4479, 
4480, 4483, 4485, 4486, 
4908, 4931, 5050, 5164, 
5165, 5168, 5251, 5269, 
5270, 5273, 5274, 5308, 
5334, 5396, 5399, 5401–04, 
5443, 5444, 5507, 5691, 
5855. – pav. f.: Sumkauskas; 
Sumkaus kis; Šumkauskis

Šusteris, J. 1179; apie  1179
Šv. Albertas Didysis – žr. Alber-
 tus Magnus, šventasis 
Šv. Antanas – žr. Antonio da  
 padova, šventasis 
Šv. Dominikas – žr. Domingo, 
 šven tasis 
Šv. Jonas – žr. Jonas, apaštalas 
Šv. Kazimieras – žr. Kazimieras, 
 šventasis 
Šv. pranciškus – žr. francesso 
 d’Assisi, šventasis 
Šv. Stanislovas Kostka – žr.  
 Stanisław Kostka, šventasis 
Švagždys, Jonas (1882–1965)  
 apie  4355. – pav. f.:  
 Szvagzdzis
Šventas Gabriėlius – žr. Gabrielis,  
 šventasis 
Šventasis Antanas – žr. Antonio 
 da padova, šventasis 



579

Šveņķis, Dāvids (1869–1898) 
 apie  2781. – pav. f.: Švenkis
Švitrigaila, Vladas – žr. Sipaitis, 
 Vladas 

T. Aloyzas – žr. Janušaitis, Aloy-
 zas petras 
T. Augustinas – žr. Dirvelė, Anta-
 nas Augustinas 
T. pranciškus Bizauskas – žr.  
 Bizauskas, Antanas 
Tallat Kelpša, Eduardas (1897–
 1966) apie  1467
Tallat-Kelpša, Juozas (1889–

1949) apie  602–04, 708–32, 
1439–42, 1462–66, 1468, 
1469, 2742, 4126, 5244, 
5254, 5336, 5337

Tallents, Stephen (1884–1958) 
 apie  5029. – Vardo f.: S.G.
Talmantas, Jurgis (1894–1955) 

apie  1659. – pav. f.:  
Talmontas

Tamošaitienė, Anastazija (1910–
1991) 1762, 1763

Tamošaitis, Antanas (1906–2005) 
1762, 1763, 1835

Tamošaitis, Izidorius (1889–1943) 
apie  2704

Tamše, A. 1169
Taraba, Lajos 4095
Taškūnas, Vincentas (1880–1967) 

5812. – Slapyv.: V.T.
Tauras, V. – žr. Vidikas, Kazimieras 
Teišerskis, Jonas apie  337
Telksnys, Steponas (1899–1974) 
 5823. – Slapyv.: T-ys, St.
Tennyson, Alfred Tennyson (1809–
 1892), baronas apie  5497. – 
 pav. f.: Tennyson’as
Tėvas Alfonsas Maria – žr. Ma-
 caitis, Alfonsas 
Tėvas Aloyzas Janušaitis – žr. Ja-
 nušaitis, Aloyzas petras 
Tėvas Augustinas Dirvelė; Tėvas 
 Augustinas – žr. Dirvelė,  
 Antanas Augustinas 
Tėvas pranciškus– žr. Bizauskas, 
 Antanas 
Thierfelder, Helmuth apie  161

Thomas, Ambroise (1811–1896) 
 apie  4129. – Vardo f.: Abm.
Thomas, Brandon (1856–1914) 
 apie  2872. – Vardo f.:  
 Brandonas
Tichomirovas, N. apie  1439–

42. – pav. f.: Tichomirov
Tilvytis, Jurgis (1880–1931) 

5835; red. 2395; apie  2396. – 
Slapyv.: Žalvarnis, A.

Tinfavičius, Samuelis (g. apie 
 1879) apie  4810
T-ys, St. – žr. Telksnys, Steponas 
Todesas, Levas (g. apie 1878) apie  

4781
Todovianskis, Vincas (g. apie 
 1881) apie  4834
Tolstojus, A. – žr. Толстой, 

Алексей Николаевич 
Tolstojus, L.; Tolstojus, L.N. – žr. 
 Толстой, Лев Николаевич 
Tomkus, Juozas (1896–1940) 

apie  2557
Tonko – žr. Vogelfänger, Henryk 
Tonkūnas, Juozas (1894–1968) 
 apie  1900
Toulout, Jean (1887–1962) apie  
 4470
Trapikas, Juozas (g. apie 1884) 
 apie  4766
Trauberg, Ilija – žr. Трауберг, Лео- 
 нид Захарович 
Tručionis, Kazys (g. apie 1890) 
 apie  4775
Truikys, Liudas (1904–1987) apie  
 1187–204, 2502
Tūbelienė, Jadvyga (1892–1988) 

apie  439, 1710, 1711, 
4154–56, 4334. – pav. f.: 
Tubelienė

Tūbelis, Juozas (1882–1939) 
apie  3583, 3788, 3790. – 
pav. f.: Tubelis

Tulaba, Antanas (1873–1944) 
apie  5328

Tumas, J.; Tumas, Juozas – žr. 
 Vaiž gantas 
Tumėnas, Antanas (1880–1946) 
 apie  3765
Tumėnienė – žr. Kairiūkštytė-

Tumėnienė, Janina 

Tumkevičius, Kazys (1915–
2005) apie  5865. – pav. f.: 
Tunkevičius

Tunkūnas, Jokūbas (1883–1967) 
 apie  1154
Turčinskas, Adomas (g. apie 

1891) apie  4685
Turla, J. 5140
Tursienė, Birutė (1903–1966) 

apie  2205, 2211. – pav. f.: 
Vileišytė

Uaildas, Oskaras – žr. Wilde, 
Oscar 

Ulmer, Georges (1919–1989) 
apie  4235. – pav. f.: Ulmeris, 
Edgartas G.

Ungeras, L.K. – žr. Унгер, А.К. 
Ungern, R. – žr. Унгерн, Рудольф  
 Адольфович 
Urbanavičius, Jonas (g. apie 1888)  
 apie  4741
Urbonas, pranciškus apie  376
Urbonavičius, Mykolas (1890–
 1973) apie  4186, 4187, 4359
ūsoris, Stanislovas (1896–1955) 
 apie  87
Uspenskis, A. – žr. Успенский, 
 Александр Арефьевич 
Ušinskas, Stasys (1905–1974) 

1836; apie  797, 879. –  
pav. f.: Ušinskis

Ušpolevičius, feliksas (g. apie 
 1876) apie  4718
Uždavinys, Vincas (1902–1983) 
 apie  1168
Užtupas, Vilius (g. 1958) apie  
 1371

V.T. – žr. Taškūnas, Vincentas 
Vabalas, Dominikas (g. 1904) 
 431
Vabalytė, Marija Lydija – žr. 

Grigolaitienė, Lydija Marija 
Vaičaitis, pranas (1876–1901) 

apie  1044
Vaičiūnas, Jeronimas (1882–

1940) apie  1360. – pav. f.: 
Vaičiunas, H.

Vaičiūnas, petras (1890–1959) 
apie  433, 434, 1809, 1810, 
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3033, 3089, 3734, 4293, 
4909, 5145, 5187, 5865, 
5886; 

Vaičiūnas, petras apie  5456
Vaičkienė, Morta (1890–1977) 
 apie  4124
Vaičkus, Juozas (1885–1935) 

apie  151, 3037, 3231, 5327
Vailionienė, Janina (m. 1994) 

apie  5926. – pav. f.:  
Opanavičaitė

Vailionis, Liudas (1886–1939) 
 apie  5926
Vailokaitienė, Aleksandra (1895–

1957) apie  89–93, 3813
Vailokaitis, Jonas (1886–1944) 
 apie  89–93, 3813
Vainšteinas, Šlioma (g. apie 1883) 

apie  4820
Vaišnora, T. – žr. Bičiūnas,  

Vytautas pranas 
Vaitaitienė, Emilija 2067
Vaitaitis, Jonas 2067
Vaitaitytė, Bronė – žr. Kurlinkie-
 nė, Bronė 
Vaitiekūnas, petras (1891–1946) 

5927; leid. 5927. – pav. f.: 
Vaitiekunas

Vaitkevičius, Juozas (1880–1949) 
3222; apie  4186, 4187, 
5510. – Vardo f.: Juozapas

Vaitkūnas, pranas (g. 1893) apie  
 4807
Vaitkus, feliksas (1907–1956) 

apie  1388, 1712, 3355, 
3575, 3577, 3793, 4316

Vaitkus, Mykolas (1883–1973) 
 apie  4129
Vaižgantas (1869–1933) apie  8, 
 442, 2250, 2836, 5708
Valaitis, Juozas (1897–1979) 

apie  2368, 5292. – Vardo f.: 
Juozapas

Valančiūnas, Ignas (1885–1969) 
 950. – pav. f.: Valančiunas
Valančius, Motiejus (1801–1875) 

apie  226, 1754, 2784, 5557
Valatka, Jonas (1896–po 1941) 
 5928, 5929
Valentinova, V.K. apie  6114
Valentinovas, M.A. apie  6114

Valeršteinas, Šlioma (g. apie 
1871) apie  4821

Valiukevičius, Stanislovas apie  
 5143
Valušis, Aloyzas (1901–1998) 
 5885
Vanagaitis, Antanas (1890–1949) 
 4029; apie  573, 1348, 1351
Vanagas, pranas (g. apie 1889) 
 apie  4808
Varašius, Stepas (1894–1982) 

apie  1842
Vardžas apie  5327
Variakojis, petras (1870–1953) 
 apie  5352
Variakojytė, D. 903
Varnas, Adomas (1879–1979) 

apie  835, 1964
Varsas, B. – žr. Wars, Henryk 
Vasiliauskaitė, Albertina 4568
Vasiliauskas, Ernestas apie  4666
Vasiliauskas, Vaitiekus apie  587, 

913, 1478, 1810, 2031, 2147
Vasiliūnas, pranas (g. 1870) apie  
 5495
Vašinskis, M. – žr. Waszyński, 
 Michał 
Vaškas, V. 5945
Vaškelis, A.A. apie  379
Veidt, Conrad (1893–1943) apie  

1454. – pav. f.: feidtas,  
Konradas

Vėjelis, Otto apie  1412
Vembrė, Stasys J. (1900–1954) 
 apie  3217. – Vardo f.:  
 Stanislovas J.
Venclauskienė, Stanislava (1874–

1958) apie  163. – pav. f.: 
Venslauskienė

Verdi, Giuseppe (1813–1901) apie  
33–64, 2658, 3032, 4471, 
4546, 5244, 5254, 5255. – 
Vardo f.: Džu zeppe; J.; L.

Veseloff, Sergejus apie  4968. – 
 pav. f.: Veseloff’as
Vidikas, Kazimieras (1885–1962) 

apie  5532
Vydūnas (1868–1953) apie  67, 

163, 503, 813, 1327, 2762, 
4525, 4930. – pav. f.: Vidūnas

Viekovas, N. – žr. Веков, Ни ко- 
 лай Дмитриевич 
Vienožindis, Jonas (1901–1967) 
 apie  344
Viesbrutas, D.p. – žr. Вейсбрут, 
 Да вид Пейсахович 
Viktorauskas, Mikalojus (1895–
 1959) 2807
Vilčinskas, Jonas (1897–1948) 
 apie  4742
Vilde, Eduard (1865–1933) apie  
 68. – pav. f.: Vildė
Vileišienė, Ona (1879–1954) 

apie  2205, 2211
Vileišienė, Valentina (1892–1971) 

apie  5931
Vileišis, Antanas (1856–1919) 

apie  3
Vileišis, Jonas (1872–1942) 3481, 

3482; apie  2205, 2211
Vileišis, Juozas (1895–1971) 

apie  4767
Vileišis, petras (1851–1926)  

apie  5
Vileišis, Vytautas (1887–1937) 
 apie  5931
Vileišytė, Alenytė – žr. Devenie-
 nė, Alena 
Vileišytė, Birutė – žr. Tursienė, 
 Birutė 
Vileišytė, Olga – žr. Merkienė, 
 Olivija 
Vilenskas, B.,  spaustuv. 97, 

100. – pav. f.: Vilenskis
Vilkozerskis, Mendelis apie  

5865
Vilkutaitis, Antanas (1864–1903) 

apie  587, 3482. – Slapyv.: 
Keturakis; pajaujis, J.

Vinikas, Matas Juozas (1884–
 1961) apie  2363
Vinkelšteinienė, Libe Reize (apie 
 1882–1931) apie  5005
Virzingas, ferdinandas apie  

778–82, 2489, 2491–93. – 
Vardo f.: S.

Viskantas, Antanas (1875–1940) 
apie  5798

Visuomis; Visuomis-Šidlaiskis, 
D.; Visuomis-Šidlauskis, D. – 
žr. Šidlauskas, Domas 



581

Vitauskas, Adomas (1908–1943) 
 5674
Vytautas Didysis (apie 1350–

1430), Lietuvos didysis 
ku nigaikštis apie  111, 114, 
421, 548, 816, 827, 828, 
831, 994, 1074, 1113, 1935, 
2113, 2114, 2269, 2307, 
2636, 3431, 4533, 4557, 
4913, 5036, 6097–100

Vitkauskaitė, Ona apie  457
Vitkauskas, Arėjas (1925–1994) 
 apie  5007. – Vardo f.: Arejas
Vitkauskas, Jonas (1896–1971) 
 apie  4743
Vitmozeris, Karolis 6102
Vitums, f.,  spaustuv. 3208
Vituris, Cecilija (1915–1934) 

apie  2
Vizgirdaitė, Bronislava (m. 1956),  

leid. 3844, 3845
Vodorovnikas, Izraelis apie  101
Vofsi, Joselis (g. apie 1869) apie  
 4744
Vogelfänger, Henryk (1904–1990) 

apie  4503. – Slapyv.: Tonko
Vokietaitis, Juozas (1872–1931) 
 apie  5002
Voldemaras, Augustinas (1883–

1942) apie  576, 1125, 3582, 
3720, 3723, 3787, 3788, 
3790, 5815

Voldemarienė, Matilda (g. 1879) 
 apie  2721, 4165–68
Volfas, Michalis – žr. Wolf, Michal 
Volkonska, S.M. apie  4299
Volkonskaja, N.A. – žr.  

Вол конс кая, Надежда  
Александровна 

Volkovas, N. – žr. Волков,  
Ни ко лай Дмитриевич 

Vološin – žr. Skif, A.A. 
Vosylius, Jonas G. apie  326, 327
Vosylius, Juozas (1900–1982) 
 4563
Vrubliauskas apie  5601

Wagner, Richard (1813–1883) 
apie  3821. – pav. f.:  
Wagneris

Wajda, Kazimierz (1905–1955) 
 apie  4503. – Slapyv.: Ščepko
Ward, Richard Barrington  

(g. 1881 02 01) apie  5029
Wars, Henryk (1902–1977) apie  
 4503. – pav. f.: Varsas, B.
Waszyński, Michał (1904–1965) 
 apie  4503. – pav. f.: Vašinskis
Wessely, paula (1907–2000) apie  
 2447, 4494
Wichtl, friedrich (1872–1921) 
 apie  4302. – pav. f.: Wiechtl
Wilde, Oscar (1854–1900) apie  

3038. – pav. f.: Uaildas, 
Oskaras

Wyleżyński, Adam (1880–1954) 
apie  577. – pav. f.:  
Wylezinskis

Willman-Grabowska, Helena 
(1870–1957) apie  4499. – 
pav. f.: Grabovskienė, Elena

Wolf, Michal apie  2627. – pav. 
 f.: Volfas, Michalis

Zablockienė, V.,  leid. 3950
Zabulionis, Jonas (1885–1952) 
 apie  377. – Vardo f.: Jonas p.
Zajančkauskas, Kajetonas  

(g. 1904) apie  5146
Zalagienė, V. 4108
Zapenas, S.L.,  spaustuv. 1118, 
 2779; apie  2779
Zapolska, Gabriela (1857–1921) 

apie  4119. – pav. f.:  
Zapolskienė

Zaslavskis, Rudolfas apie  4358
Zass – žr. Засс, Александр  

Ива но вич 
Zaunienė – žr. Jonuškaitė, Vincė 
Zawadzki, Józef (1781–1838),  
 spaus tuv. 7. – pav. f.: Zavadz-
 kis. – Vardo f.: Juozas
Zdanavičius, Bronius (g. 1907) 

apie  380. – Vardo f.:  
Bronislovas

Zdzichauskas, Vladas (1903–
1980) apie  1461, 2831, 
3162–64, 3387, 4246. –  
pav. f.: Zdzichauskis

Zecchi, Carlo (1903–1984) apie  
 150

Zeeh, Erik (g. 1879) apie  3544
Zelibavičius, Šmuelis – žr. 

Želiba vičius, Šmuelis 
Zybertas, f.V. – žr. Siebert,  

friedrich Wilhelm 
Zikaras, Juozas (1881–1944) 

apie  1532, 1619, 4513
Zimbergas, I. apie  5571
Zinkevičius, Juozas apie  3165, 
 6104. - Vardo f.: Juozapas
Zivas, Ch. apie  5536
Zlatkus, Vladas (1905–1935) 

apie  11
Zlotorevskis, V. apie  5865
Zobeltitz, fedor von (1857–1934) 

apie  5273. – pav. f.:  
Cobėltičas

Zolpa, J.J. – žr. Žalpys, Jonas 
Zubėnas, Juozas (1894–1974) 

apie  5601
Zuckmayer, Carl (1896–1977) 

apie  3086. – pav. f.: 
Zuckmayeris, K.

Zudermanas, H. – žr. Sudermann, 
Hermann 

Zujus, Matas (1892–1979) apie  
 4652
Zvereff, Nicolas (1888–1965) 

apie  713–25, 756, 761–70, 
773, 775–77, 797, 1443–47, 
1462–70, 2441, 2442, 
2481–88, 2506–08, 2769, 
2770. – pav. f.: Zvierevas

Žadeikis, povilas (1887–1957) 
 apie  5083
Žadeikis, pranciškus (1869–1933) 

apie  664, 5427
Žagrė, J. apie  2859
Žalinkevičaitė, Elena (1900–

1986) apie  153, 160, 162, 
606–11, 1462–70, 2506–08, 
3821. – Var do f.: A.; Alė

Žalpys, Jonas (1885–1972) apie  
 3291, 3292. – pav. f.: Zolpa
Žalvarnis, A. – žr. Tilvytis, Jurgis 
Želibavičius, Šmuelis (g. apie 

1877) apie  4823. – pav. f.: 
Zeli bavičius

Želvys, Juozas (1899–1985) 
2886
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Žemaitė (1845–1921) apie  538, 
2776, 3341, 5119, 5224. – 
Tikr. pav.: Žymantienė, Julija

Žemaitis, J. apie  4676
Židanavičius, Juozas (1866–1945) 

apie  3321, 5551. – Slapyv.: 
Sei rijų Juozas

Žygelis, Balys (1886–1972) 579
Žygimantas Kęstutaitis (apie 
 1365–1440), Lietuvos didysis 
 ku nigaikštis apie  139
Žilevičius, Juozas (1891–1985) 
 apie  4349
Žilinskas, Jurgis (1885–1957) 
 apie  5181
Žilvytis, Kazys (g. apie 1881) 
 apie  4776
Žymantienė, Julija – žr. Žemaitė 
Žitkus, K. – žr. Stonis, Vincas 
Žitkus, Rapolas (g. apie 1881) 
 apie  4809
Žiūraitis, Vytautas (1915–1990) 
 346. – Vardo f.: Tomas M.
Žižmaras, pranas (1907–1944) 
 apie  1076, 3981
Žmuidzinavičius, Antanas (1876–

1966) apie  105, 1495, 1682, 
1730, 1943, 1967, 2010, 
2193, 2194, 3451, 5711. – 
pav. f.: Že maitis (Žmuidzi-
navičius); Žemaitis-Žmuidzi-
navičius; Žmuidzinavičius 
Žemaitis. – Slapyv.: Žemaitis

Žukas, Anupras (1911–1988) apie  
5153

Žukas, Stepas (1904–1946) apie  
 5145
Žukauskas, K.M. apie  991
Žuronas, Juozas (1889–1971) 

apie  688
Žvirždinas, Stasys (g. apie 1875) 
 apie  4816

Алексей Петрович (1690–1718), 
caraitis apie  4479. – Vardo f.: 
Aleksiejus

Асафьев, Борис Владимирович 
(1884–1949) apie  485–99. – 
pav. f.: Asafjevas. – Vardo 
f.: B.

Бакланова, Ольга Владимиров- 
на (1896–1974) apie  5475. – 
pav. f.: Baklanova. –  
Vardo f.: Olga

Барановская, Вера Всеволо дов-
на (1885–1935) apie  5667. – 
pav. f.: Baranovskaja. – 
Vardo f.: Viera

Бенуа, Александр Николаевич 
 (1870–1960) apie  707–27. – 
 pav. f.: Benua. – Vardo f.: A.
Бр. Гурвич – žr. Gurvičius, Lei- 
 zeris; Gurvičius, Mauša 
Бравин, Михаил apie  3072, 

5475. – pav. f.: Bravinas; 
Bravin’as. – Vardo f.: 
Michailas; Mikolas

Бравина, Вера Кирилловна 
apie  3072, 5475. – pav. f.: 
Bravina; Bravinienė. – Vardo 
f.: Viera; Verutė

Бухов, Аркадий Сергеевич 
 (1889–1944),  leid. 65. – pav. 
 f.: Buchovas. – Vardo f.: A.S.

Вейсбрут, Давид Пейсахович, 
spaustuv. 670. – pav. f.:  
Viesbrutas. – Vardo f.: D.p.

Веков, Николай Дмитриевич 
(g. 1877) apie  2505, 4129. – 
pav. f.: Viekovas. – Vardo  
f.: N.

Волков, Николай Дмитриевич 
(1894–1965) apie  485–99. – 
pav. f.: Volkovas. - Vardo  
f.: N.

Волконская, Надежда Алексан- 
 дров на apie  4271. – pav. f.: 
 Volkonskaja. – Vardo f.: N.A.

Гоголь, Николай Васильевич 
(1809–1852) apie  1104, 
2634. – pav. f.: Gogolis. – 
Vardo f.: N.V.

Грановский, Алексей Михай-
ло вич (1890–1937) apie  
1104, 2634. – pav. f.:  
Gra novs kavas; Granovskis. – 
Vardo f.: A.; Alek sandras

Добровольская, Е.Е. apie   
1649. – pav. f.: Dobrovols-
kienė. – Vardo f.: E.

Добужинский, Мстислав Ва-
ле рианович (1875–1957) 
1889; apie  121, 122, 
606–11, 757–77, 834, 
1144–47, 1443–52, 3599, 
5214. – pav. f.: Dabužinskis; 
Dobužinskis. – Vardo f.: M.

Засс, Александр Иванович 
(1888–1962) apie  752. – 
pav. f.: Zass

Ио, Михаил (1895–1960) apie  
2738, 4081. – pav. f.: Jo. – 
Vardo f.: Mykolas

Ихильчик, Григорий Иосифо-
вич (g. 1877) apie  3031. – 
pav. f.: Ichilčikas. – Vardo  
f.: G.Z.

Карсавина, Тамара Платоновна 
(1885–1978) apie  2874. – 
pav. f.: Karsavina. – Vardo f.: 
Tama ra

Катаев, Валентин Петрович 
(1897–1986) apie  5257. – 
pav. f.: Katajevas. – Vardo 
f.: V.

Качалов, Василий Иванович 
(1875–1948) apie  4493. – 
pav. f.: Kačalov. – Vardo  
f.: V.I.

Коровин, Константин Алексее-
вич (1861–1939) apie  3074. – 
pav. f.: Karovinas. – Vardo 
f.: K. 

Купер, Эмиль Альбертович 
(1877–1960) apie  54. – pav. 
f.: Cooper. – Vardo f.: Emil

Куприн, Александр Иванович 
(1870–1938) apie  1330. – 
pav. f.: Kuprinas

Лабунская, Александра  
Ва силь евна apie  4271, 
4299. – pav.: Labunska; 
Labunskaja. – Vardo f.: A.V.
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Левитская, О.А. apie  2438. – 
pav. f.: Levitska. – Vardo  
f.: O.A.

Ленин, Владимир Ильич 
(1870–1924) apie  2160. –  
pav. f.: Leninas

Ленский, Александр Павлович 
(1847–1908) apie  1383. – 
pav. f.: Leonovas-Lenskis. – 
Vardo f.: p.

Лисенко, Наталия Андрианов-
на (1884–1969) apie  4271. – 
pav. f.: Lisenko. –  
Vardo f.: N.

Лисенко-Коныч, Иван Кононо-
 вич apie  5683. – pav. f.: Ly- 
 sen ka-Konyčius. – Vardo f.: I.
Лукашевич, Клавдия Владими-

ровна (1859–1937) apie  
4204. – pav. f.: Lukoševič. – 
Vardo f.: K.

Максимов, Владимир Василье-
вич (1880–1937) apie  895. – 
pav. f.: Maksimovas

Мейерхольд, Всеволод 
Эмилье вич (1874–1940) 
apie  4493. – pav. f.: 
Meierhold. – Vardo f.: V.E.

Мозжухин, Иван Ильич (1888–
1939) apie  4271. – pav. f.: 
Možuchin. – Vardo f.: Ivan

Мусоргский, Модест Петрович 
 (1839–1881) apie  606–11. – 
 pav. f.: Musorgskis. –  
 Vardo f.: M.
Мясницкий, Иван (1854–1911) 

apie  5258. – pav. f.:  
Miasnickis. – Vardo f.: J.

Ольденбургский, Александр 
Пет ро вич (1844–1932) apie  
3031. – pav. f.: Oldenburs-
kis. – Var do f.: A.p.

Орджоникидзе, Григорий  
Константинович (1886–
1937) apie  205. – pav. f.: 
Or dze ni ki džė 

Osmołowski, Jerzy Marcin 
(1872–1952) 4900. – pav. f.: 

Os mo lovski’s. – Vardo f.: 
Jurgis

Островский, Александр Нико-
лаевич (1823–1886) apie  
3394. – pav. f.: Ostrovskis. – 
Vardo f.: A.

Пётр I (1672–1725), Rusijos 
im- pe ratorius apie  4479. – 
Vardo f.: petras I

Петров, Павел Николаевич 
(1881–1938) apie  506–08, 
728–32, 778–82, 921–23, 
1439–42, 2490–93, 5242. – 
pav. f.: petrovas. – Vardo f.: p.

Петровский, Андрей Павлович 
(1869–1933) apie  4493. – 
pav. f.: petrovski. –  
Vardo f.: A.p.

Полонский, Витольд Альфон-
сович (1879–1919) apie  
895. – pav. f.: polonskis

Прокофьев, Сергей Сергее вич 
(1891–1953) apie  158, 
3110. – pav. f.: prokofje-
vas. – Vardo f.: S.; Sergejus

Пушкин, Александр Сергеевич 
(1799–1837) apie  485–99, 
606–11. – pav. f.: puškinas. – 
Vardo f.: A.

Распутин, Григорий Ефимович 
 (1864 ar 1865–1916) apie  
 1454. – pav. f.: Rasputinas
Римский-Корсаков, Николай 

Ан дреевич (1844–1908) 
apie  528–31, 3074. – pav. f.: 
Rimskis-Korsakovas

Рубинштейн, Антон Григорье-
вич (1829–1894) apie  921–
25. – pav. f.: Rubinšteinas. – 
Vardo f.: A.

Рунич, Осип Иванович (1889–
1947) apie  166, 895, 1324. – 
pav. f.: Runič; Runičas; Ru-
ničis. – Vardo f.: U.; Juozas

Свободин, Владимир Павлович 
(1880–1935) apie  2438, 
4271. – pav. f.: Svobodin; 
Svo bo dinas. – Vardo f.: V.p.

Северянин, Игорь (1887–1941) 
apie  502. – pav. f.: Se ver ja-
ninas. – Vardo f.: Igoras

Стэн, Анна (1908–1993) apie  
4493. – pav. f.: Sten. –  
Vardo f.: A.

Толстой, Алексей Николаевич 
(1883–1945) apie  4504. – 
pav. f.: Tolstojus. – Vardo f.: A

Толстой, Лев Николаевич 
(1828–1910), grafas apie  
2586, 4492. – pav. f.: Tolsto-
jus; Tolstojus. – Vardo f.:  
L.; L.N.

Трауберг, Леонид Захарович 
(1902–1990) apie  4466. – 
pav. f.: Trauberg. – Vardo f.: 
Ilija

Унгер, А.К. apie  2438. – pav. f.: 
Ungeras. – Vardo f.: L.K.

Унгерн, Рудольф Александро-
вич (1876–apie 1942) apie  
2495. – pav. f.: Ungern. – 
Vardo f.: R.

Успенский, Александр Арефье-
вич (1872–1951) apie  392. – 
pav. f.: Uspenskis. – Vardo 
f.: A.

Фокин, Михаил Михайлович 
(1880–1942) apie  2770. – 
pav. f.: fokinas. – Vardo f.: M.

Ходасевич, Валентина Ми-
хай ловна (1894–1970) 
apie  485–99. – pav. f.: 
Chodasevič. – Vardo f.: V.

Холодная, Вера Васильевна 
(1893–1919) apie  895, 
1324. – pav. f.: Cholodnaja. – 
Vardo f.: Viera

Худолеев, Иван Николаевич 
(1869–1932) apie  895. – 
pav. f.: Chudolejevas

Чайковский, Пётр Ильич 
(1840–1893) apie  2469–
88, 2490–93. – pav. f.: 
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Caikovskis; Čai kovskis. – 
Vardo f.: p.

Чардынин, Пётр Иванович 
(1873–1934) apie  2462, 
4452. – pav. f.: Čardininas. – 
Vardo f.: p.I. 

Черепов, Александр Филиппо-
вич (1892 ar 1893–1946) 
apie  1649. – pav. f.: Čerepo-
vas. – Var do f.: Aleksandras

Чернихов, Яков Георгиевич 
(1889–1951) apie  3474. – 
pav. f.: Černichovas. –  
Vardo f.: J.

Чехов, Антон Павлович (1860–
1904) apie  591, 785–87, 
5493. – pav. f.: Čechovas. – 
Vardo f.: A.

Чехов, Михаил Александро-
вич (1891–1955) apie  786, 
1340. – pav. f.: Čechovas. – 
Vardo f.: M.; M.A.

Шевченко, Тарас Григорович 
(1814–1861) apie  2004, 
2006. – pav. f.: Ševčenka. – 
Vardo f.: Tarasas

Шмидт, И.Ф. apie  2495. – pav. 
f.: Šmidtas. – Vardo f.: J.f.

Юренев, Георгий Митрофано-
вич (1891–1963) apie  4107. – 
pav. f.: Jurenev’as. –  
Vardo f.: J.

Юровский, Юрий Ильич 
(1894–1959) apie  1321. – 
pav. f.: Jurovski. –  
Vardo f.: Jur. 

Юрьевская, Зинаида Петровна 
(1896–1925) apie  159. – 
pav. f.: Jurjevskienė. –  
Vardo f.: Zinaida

Яковлев, Юрий Дмитриевич 
(1888–1938) apie  1321. – 
pav. f.: Jakovlev. –  
Vardo f.: Jur.

  apie (g. 1892)  אזרא, אלעכסאנדער
297. – pav. f.: Azro. –  
Vardo f.: Aleksandras

  apie (g. 1896) אלאמיס, סוניע
297. – pav. f.: Alomis. – 
Vardo f.: Sonia

  apie  (1957–1880)   אש, שלום
3391. – pav. f.: Ašas. –  
Vardo f.: So lomas

  (1934–1873) ביאליק, חיים נחמן
apie  1621. – pav. f.: 
Bijalikas. – Vardo f.: Ch. N.

  apie (1956–1887) גרינבלאט, נתן
5571. – pav. f.: Grinblatas. – 
Var do f.: N.

  apie (1948–1880) הירשביין, פרץ
4235. – pav. f.: Hiršbeinas. - 
Var do f.: perecas

 ,spaustuv. 527  ,.יאסעלעוויטש, ש
906, 992, 1266, 1393, 

1561, 2648, 3420, 4231, 
5568, 5571. – pav. f.: 
Joselevičius. – Vardo f.: S.

 .spaustuv  ,פייגנזאהן, נפתלי שרגא
66, 85, 135, 140, 144, 147, 
152, 294, 402, 830, 856, 
894, 899, 902, 918–20, 962, 
1156, 1158, 1160, 1164, 
1172, 1174, 1179, 1183, 
1185, 1273, 1383, 1391, 
1399, 1548, 1598, 1676, 
2361, 2364, 2617, 3000, 
3029, 3039, 3071, 3073, 
3148, 3272, 3285, 3291, 
3292, 3305, 3606, 4074, 
4083–87, 4203, 4206, 4297, 
4304, 4327, 4450, 4455, 
4465, 4495, 4672, 4673, 
4675, 4847, 4858, 4926, 
4928, 4968, 4969, 5271, 
5276, 5347, 5352, 5361–64, 
5366, 5368–73, 5382, 5393, 
5407, 5409, 5413, 5416, 
5422, 5423, 5425, 5431, 
5452, 5475, 5536, 5537, 
5556, 5573, 5598, 5603, 
5659, 5831, 5832, 5869, 
5893, 6070, 6113. – pav.  
f.: feigen sonas; feigen zo-
nas. – Vardo f.: N.; f.

 (1916–1859) ראבינאוויטש, שלום
apie  590, 3029. – pav. f.: 
Ale- che mas; Aleichemas. – 
Vardo f.: Solomas; Šolem
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A N T R A Š Č I ų R O D Y K L Ė

Akc. b-vės „Varpas“ balansas 1937 
metų sausio mėn. 1 d. 2255

Akcinės bendrovės „Varpas“ ba-
lansas 1925 metų sausio mė-
nesio 1 dienai 2257

Akcinės bendrovės „Varpas“ ba-
lansas 1938 metų sausio mėn. 
1 d. 2256

Akcinės prekybos bendrovės
 „Agaras“, Biržuose 1939 m. 

sausio mėn. 1 d. balansas 81
Amnestijos įstatymo projektas 

3711
Antrasis pasikalbėjimas apie ka-

lio ir kitas trąšas (Jonas ir pet-
ras) 5928-29

Apie L.K.J.S. darbo pakeitimą. 
„Musų partijos CK tarė savo 
žodį apie reikalingumą pa-
keist visą LKJS darbą …“ 123

Aplink pasaulį. „Keliaujam peš-
čiais, važiuojam tiktai esant 
blogo oro sąlygom k. a. dide-
liam šalčiui ir t. t. traukiniu ar 
laivu …“ 3180

Atsišaukimas į Lietuvos ūkinin-
kus! „Šiandieną valgome savo 
krašto duoną, gyvename nuo-
savoje pastogėje …“ 4938

Belgijos švietimo ministerio, žo-
dis. „Esu laimingas, galėdamas 
pareikšti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei savo dėkingumo 
jausmus …“ 616

Bendros apdraudimo nuo ugnies 
są lygos 5015

Bendros D. profesinės sąjungos 
na riams taisyklės 557

Bendros laisvo valstybinio nuo ug- 
 nies apdraudimo sąlygos, pa-
tvirtintos fin., pr. ir pr. Minis-
terio 1922 m. liepos 8 d., su 
pakeitimais, patvirtintais Mi-

nis terių kabineto 1928 m., ba-
landžio 4 d. 4444

Bendros laisvo valstybinio nuo 
ug nies apdraudimo sąlygos, 
pa tvirtintos fin., pr. ir pr. mi-
nisterio 1922 m. liepos 8 d. 
su pakeitimais, patvirtintais 
Ministerių kabineto 1928 m. 
balandžio 4 d. 5016

Bendros laisvo valstybinio nuo 
ug nies apdraudimo sąlygos, 
užtvirtintos p. finansų, pre-
kybos ir pramonės Ministerio 
1922 m. liepos 8 d. 4445

Bendros nuo ugnies apdraudimo 
sąlygos 195, 4505–10, 5010

Bendros nuo ugnies apdraudimo 
sąlygos finansų, prekybos ir 
pramonės ministerio patvir-
tintos 1921 m. gegužės mėn. 
6 d. 193, 5011–14

Bendrovės įstatų ištrauka 3584
Brangūs miestiečiai! „pavasa rį pas 

daugumą Tamstų kyla klausi-
mas, kur pasilsėti, kur praleisti 
vasarą ar jos dalį? …“ 5697

Broliai lietuviai:- „Musų moty-
na – Lietuva badą, priespaudą 
kenčia, sunkius vergijos rete-
žius velka …“ 5706

Buhalterijos išmoksi per 10 valan-
dų! „Išėjęs mokslą Leipcigo 
Handelshochschulėj (Vo kie ti-
joj), instruktavęs prekybos ir 
pramonės įstaigas 10 metų ir 
mokinęs nuo 1907 metų, iš-
mokinu Amerikos dvigubosios 
buhalterijos kiekvieną asmenį 
per 7-15 valandų! …“ 5698

Būkime kat. spaudos apaštalais! 
5823

Butų mokesčio savivaldybių nau-
dai įstatymo ištrauka (Vyr. žin. 
67 ir 214) 691

Butų mokesčio savivaldybių nau-
dai įstatymo (Vyr. žin. 67 Nr.) 
ištraukos 4680

Civilinių įstatymų X t. I d. 1558 
str. 4904

Daina apie panevėžį 578
Dantų gydytojų ir kasos narių dė-

mesiui 855
Dėl Lietuviškosios enciklopedi-

jos 579
Didž. gerb. Tamsta! „Ateinančiais 

1938 metais sukanka lygiai 20 
metų nuo Lietuvos Nepriklau-
somybės paskelbimo …“ 2415

Draugui Ordzenikidžei mirus 205

Ekstra telegrama humanitarų dr-
jos krizio momentu. „Huma-
nitarų draugija – viso fakulteto 
studentijos reikalų rūpinimosi 
ir atstovavimo organas …“ 
484

Esperanto tautų bendradarbiavi-
mo tiltas. „Nes tik esperanto 
pagalba darbo žmonėms pato-
giausia susižinoti su visų šalių 
atitinkamomis organizacijo-
mis …“ 4071

G.G. kūrybos rėmėj -au -a! „Ro-
ma nas „Klaikuma“ išeis po 
pir mo. Jį siuntinėsiu 7-to, 8-to, 
9-to gruodžio m. šių me tų …“ 
5290

Gerb. „Maloniai kviečiu dalyvau-
ti mano pirmosiose šventose 
Mišiose, kurias laikysiu 1936 
m. birželio mėn. 21 d. Sasna-
vos parapijos bažnyčioje …“ 
1143

Gerbiamajai panevėžio vyskupi-
jos dvasiškijai 4663
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Gerbiamajai Telšių dijecezijos ir 
Klaipėdos prelatūros dvasiš-
kijai. „Šiandien taip įsigalė-
jusi begėdiškojo naturalizmo 
srovė reiškiasi ne tik teatruose 
ir beletristikoje, bet ir kasdie-
niniame gyvenime …“ 5484

Gerbiamasis Tamsta! „Artinasi lai-
kas Lietuvoje, kada laikraščių 
klausimas pasidarys vienas iš 
aktualiausių …“ 612

Gerbiamieji broliai kunigai! „Die-
vo Apveizdos bažnyčios atlai-
duose 23 kovo šių metų su si-
rin ko dvidešimt su viršum ku-
nigų …“ 682

Gerbiamieji -ios:- „Lietuva per iš-
tisus šimtmečius, nuo Vytauto 
laikų, puošiasi gražiomis baž-
nyčiomis, gražiais kry žiais …“ 
2428

Gerbiamieji katalikai! „Štai, jau 
1937 metų Velykos …“ 4050

Gerbiamiejie:- „Kuomet mane val-
džia areštavo kaipo „politikinį 
prasižengėlį“, tai laikraščiai 
pradėjo rašyt apie mane nebu-
tus dalykus ir žmonės, negalė-
dami žinoti tikros tiesos, visaip 
apie mane kalbėjo …“ 534

Gyvuliams globoti įstatymas („Vyr. 
žin.“ 441 Nr.) 2420

Gyvuliams globoti įstatymui vyk-
dyti taisyklės („Vyr. žin.“ 457 
Nr.) 2420

Į Amerikos lietuvius. „Nors ilgas, 
kelerių metų, karas neleido 
mums tiesiog susisiekti su ju-
mis, broliai Amerikos lietu-
viai, tečiau juto Lietuva, visą 
tą vargingą laiką, ištolo jai 
tiesiamą jusų dosnią pagalbos 
ranką …“ 5458 

Į lietuvius mokytojus ir mokytojas 
Vilniaus krašte atsišaukimas. 
„Kaip visos lietuvių tautos fol-
kloras […] sulig šiol nėra dar 
dorai surankiota ir aprašyta, 
taip dar labiau yra apleistas 

šiuomi žvilgsniu Vilniaus kraš-
tas …“ 541

Įstojimo į už akių dėstymo insti-
tutą sąlygos 213

Iš kupiškėnų darbuotės. Kvieti-
mas. „Skaitančiai laikraščius 
Ame rikos lietuvių visuomenei 
yra žinoma, kad kupiškėnai 
pasiryžo įsigyti savo apylin-
kėj laisvas kapines …“ 2429 

Iš „Liet. ūk-kų drauijos [i.e. drau-
gijos]“ įstatų išrašos 3747

Iš praeities 5000
Ištrauka iš dr-jos įstatų 1284
Ištrauka iš L.M.p. s-gos įstatų 

4265
Ištraukos iš „Laidojimo ir mirties 

priežasčių registracijos tai-
syklių“ (Vyriausybės žinios“ 
277 Nr.) 4172

Ištrauka iš Lietuvos gyvulių glo-
botojų draugijos įstatų 2420

Ištrauka iš Lietuvos Valstybės 
kons titucijos 415

Ištrauka iš taisyklių §§ 16, 26, 37 
4859

Ištrauka iš tarifo taisyklių 4860
Ištrauka iš „Vyriausybės žinių“ I 

dalies Nr. 522 5916

J.E. arkivyskupo ir metropolito 
pavedamas, Kauno arkikate-
dros bazilikos vice-prepozitas 
duoda žinią, kad š. m. vasario 
11 d. Šventojo Tėvo pijaus 
XI išrinkimo ir vainikavimo 
dvyliktų sukaktuvių proga bus 
atlaikytos iškilmingos pontifi-
kalinės Šv. Mišios …“ 1149 

J.E. arkivyskupo ir metropolito 
pa vedamas, Kauno arkikate-
dros bazilikos vice-prepozi-
tas duoda žinią, kad šių metų 
gegužės mėn. 12 d. Sekminių 
sekmadienį Jo Ekscelencija 
apaštališkasis nuncijus Lietu-
vai mons. Aloyzas Čentozas, 
tit. Edesos Osroenėje arkivys-
kupas, bus iškilmingai priim-

tas Kauno arkikatedros bazili-
koje …“ 1150 

Jubilėjaus atminčiai. „Liepos mė-
nesį 1886 m. vyskupas Bara-
nauskas kartu su kitais ir mane 
pašventino į kunigus Kaune 
Šv. Jurgio bažnyčioje …“ 594 

Juozapas Dievo gailestingumu ir 
Apaštalavimų Sosto malone 
Kauno arkivyskupas ir metro-
politas, GG. savo arkivyskupi-
jos broliams kunigams ir vie-
nuoliams siunčia sveikinimą ir 
laiminimą. „Nuo pat katalikų 
bažnyčios pradžios visuomet 
būdavo vyskupo pasitarimų 
su jo vyskupijos kunigija …“ 
5457

Jurgis Matulevičius Dievo ir Apaš-
talų sosto malone Vilniaus vys-
kupas. Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus! Vilniečiai kata-
likai! „Del pastarųjų dienų at-
sitikimų, verčia mane ganytojo 
priedermės tarti Jums keletą 
sirdingų žodžių …“ 4057

K. Klimavičius. Matematikos va-
dovėlis. pirmajai vidurinės ir 
aukštesniosios mokyklos kla-
sei ir savamoksliams. Moky-
tojų knygyno „Šviesa“ leidi-
nys 2689 

Kalendorius 1928 metams 3657
Kalendorius 1932 m. 1431
Knygomis naudotis taisyklės 5333
Kražiečiai pasekė Kupiškėnus. 

„Viešpataujant žiauraus caro 
priespaudai įsigalėjo Lietuvos 
dvasiskija ir monopolizavo ir 
tai, kas jiems nepriklauso …“ 
2430

 
L.A.K. narių rėmėjų 1935 m. tel-

kimo taisyklių ištrauka 4266
L.Ž.ū.D. profesinės sąjungos na-

riams taisyklės 3781
Laisvės himnas. „pabuski nors kar-

tą jau, darbo žmonija, ir trenk 
savo jungą! …“ 4543
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Laisvų kapinių reikalu. „pirmiaus 
buvo paskelbta visuomenės 
žiniai, kad steigiamoms lais-
voms kapinėms Kupiškyje pa-
siųsta $34.75 …“ 2431 

Leidėjų žodis 579
„Lietuvos ūkininko“ sieninis ka-

lendorius 1935 metams 3744
„Lietuvos ūkininko“ sieninis ka-

lendorius 1936 metams 3745
Linkiu jums. „Kai didysis pasau-

lis bando antrą savo karą už-
kurti …“ 535 

Lokomobiliai 567

Malda į Švenčiausiąją panelę lai-
mingai mirčiai išprašyti 2646

Manifestas. „Aš ir mano veličestvo 
pranciškus I-asis, samoderžec 
visų durnių, krul polski, velikij 
kniaz lietuviškas […] paveliju 
jums, mano bernai, išleisti pir-
mutinį lietuviško laik raščio nu-
merį Argentinoje“ 5291 

Marija, Marija. „Marija, Marija! 
Skaisčiausia lelija! …“ 3830

Marija – mūsų priebėga. „Šven-
čiausioji panelė visada užtaria 
Dievui savo ištikimuosius tar-
nus …“ 615

Medžioklės įstatymu nustatytas 
medžiojamųjų gyvių apsau-
gos laikas 3736

Mes skrisime į Lietuvą! „Lietu-
vių tauta laukia iš savo sunų ir 
drąsesnių žygių …“ 876 

Mylimas brolau, sesuo. „Ir kali nys 
turi jausmus, siela …“ 2693 

Misijos Šv. petro bažnyčioje So. 
Bos ton, Mass. spalių 5, iki 
18 d., 1936. „Kaip gyvensi, 
taip mirsi, o paskui laiminga 
ar nelaiminga amžinybė! …“ 
681

Miškų kirtimo plotų lentelė 4218
„Mokytojai ir knygyninkai, ar jūs 

jau žinot, kad spalvotas ele-
mentorius „Kelias į šviesą“ 
80 pusl. 18 leidimas papigin-
tas …“ 2690 

Motina ir šeima. „Davusieji Mo-
tinos dienos sąjūdžiui pradžią, 
turėjo tikslą pripažinti motinai 
jos vertę bei pagarbą …“ 833 

Mūsų rūpesniai 687 
Musų Vilnius! „Įdomiausi kruta-

mi paveikslai ką šįmet Lietu-
voj nutraukti. Atvaizduoja Lie-
tuvos 10 metų gyvenimą kaipo 
nepriklausoma valstybė. Rodo-
mi pirmą kartą Amerikoje …“ 
1303

Narių priedermės ir teisės 3487
Neapleisk mūsų. „Tikim – žinom, 

kad šioj žemėj …“ 5835 
Nušviečia kelią darbo žmonėms į 

platųjį pasaulį. „Nes tik espe-
ranto pagalba darbo žmonėms 
patogiausia susižinoti su visų 
šalių atitinkamomis organiza-
cijomis …“ 4072 

padėkime bažnyčiai 2763 
pamūšio istorija 2399
pasiūlymas. „Mano sandėlyje vi-

suomet galima gauti šių atvi-
ručių …“ 737 

paskaitų lentelė 213
ponui mokytojui. Gerbiamasis! 

„Šian die jau ir Lietuvoje pra-
de dama suprasti spausdinto 
žo džio reikšmė kultūriniam 
gyvenimui …“ 505

 
Radijo abonentams įsidėmėtini da-

lykai 5210
Reguleminas 3141
Romualdas Jałbrzykowskis Dievo 

gailestingumu ir Apaštalų sos-
to malone Vilniaus arkivysku-
pas metropolita gerbiamiems 
kunigams ir mylimiems Kris-
tuje tikintiesiems pasveikini-
mas Viešpatyje. „Svei kinu Jus, 
brangūs ir mylimi Kristuje 
Vil niaus arkivyskupijos tikėto-
jai ...“ 2691

Sąjungos tikslas. Narių pareigos 
ir teisės 3489

„Savišvietos“ instituto įstojimo 
taisyklės 214

Skelbiama nepaprastas jubiliejus 
2692 

Skelbimas. „Gegužės m. 29 d. 
Ma riampolės savanorių gais-
rininkų komanda atsisakė eiti 
toliau gaisrininkų pareigas. 
Gaisrininkų draugijos valdy-
ba, susitarusi su Miesto val-
dyba, pakvietė mane suorga-
nizuoti naują komandą …“ 
6102

Spindulio bendrovės įstatų ištrau-
ka 3067

Šeima ir bažnyčia 5812
Šeimynoms pageidaujamos lyties 

ainiai vaikeliai arba mergelės 
2694 

Šv. Kazimiero dr-ja priima komi-
san pardavinėti šiomis sąlygo-
mis 3108

„Šv. pranciškaus III ordino vienuo-
lis tėvas Ambroziejus pabrė-
ža …“ 1139–40

Šv. pranciškus Asižietis 5754
Šv. Rokas 4658
Šv. Stanislovas Kostka 3971
Šv. Tėvo Leono XIII žodžiai 5752

Tam tikros sąlygos 29
„Tautos ūkio“ sąmata 1382
Tėmykite nariai L.G.D.! „Laiky-

kite kuopų susirinkimus nere-
čiau kaip kas antrą savaitę …“ 
2432

Tėvas šių dienų rūpesčiuose 539 
Tikroji tikyba 533 
1935 m. Šv. Kalėdų aukos 536
1936 metų kalendorius 4870

ūkininkai, nepamirškite tręšti 
 žiem kenčius iš rudens! 3814-

16
ūkininkų dėmesiui! „Turbūt ne-

bėra mūsų krašte tokio ūkinin-
ko, kuris nesirūpintų pagerinti 
savo pievas ir ganyklas …“ 
4939 
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ūkininkų žiniai. „Žemės ūkio dar-
bas, kaip ir kiekvienas kitas 
versmas reikalinga mokėti ge-
rai atlikti …“ 2406 

Už altorių ir šeimos židinį. „Šią 
vasarą per 40 kunigų atlaikė 
pirmąsias Šv. Mišias – primi-
cijas …“ 695 

Vaikų saugojimas nuo džiovos 
2448

Valstybės loterijos taisyklės 934
Visi susirūpinkime ugniagesyba. 

„Garbingų ir didelių pasišven-
timų eilėje […] reikia pirmoje 
vietoje statyti ugniagesio pa-
sišventimą …“ 4025 

Visu atydai…! Draugai: „Visi skai-
tykite ir usiraszikite lai kras ti 
„Aida“ …“ 5480 

Visuomenės ūkio ir finansų laik-
raštis „Lietuvos ūkis“ 4218 

Visuomio raidynas 5699 

Žaliojo kalno gyventojai katali kai! 
„Šiais metais … noriu pir mą 
kartą Jus aplankyti, kaip vietos 
kunigas, dvasios reikalų rūpin-
tojas …“ 2857 

Žiurkių ir pelių naikinimas gyvo-
mis bakterių kultūromis 566 
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