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  Abolicionistų draugijos įstatai : šie įstatai 1920 m. 
[S.l.] [1920] 4 4 RS ŠP 991 visatekstis   

rugsėjo m. 15 d. įregistruoti Kauno miesto ir         

1  apskrities viršininko raštinėj rejestro N 62.       

  Advokatas-patarėjas yra iliustruotas laikraštis       

  „Sargyba“, kuris 1927-ais metais eis kas savaitė ir 
[Kaunas] [1926] 1 1 RS A-11-14980 visatekstis   

rašys jau ne tik apie blaivybę … : [raginama         

2  prenumeruoti žurnalą]       

  Amerikos lietuvių parapijų 1929 metų statistika : [JAV] [1930] 1 1 RS C-11-14967 visatekstis 

3  [apie parapijų veiklą ir jų turimą turtą]       

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 19 : 
[Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295561 visatekstis 

4 
 

Profesinių darbininkų sąjungų        

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 1 : 
[Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295562 visatekstis 

5 
 

Darbininkų kuopos        

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 7 :       

  Darbininkų, bežemių, mažažemių ir naujakūrių [Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295563 visatekstis 

6  (Darbo federacijos)       

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas № 8 : 
[Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295564 visatekstis 

7 
 

Kauno miesto namų savininkų draugijos        

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 9 : 
[Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295565 visatekstis 

8 
 

Lietuvos socialdemokratų partijos        

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 11 : 
[Kaunas] [1922] 1 1 A 295566 visatekstis 

9 
 

Bepartyvės Lietuvos atgimimo draugijos        

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 12 : [Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295567 visatekstis 

10  Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos       

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 13 : [Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295568 visatekstis 

11  „Už tautos autonomiją“ sioninkų organizacijų       

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 14 : 
[Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295569 visatekstis 

12 
 

Lenkų centralinio rinkimų komiteto        

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 15 : 
[Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295570 visatekstis 

13 
 

Žydų liaudies komiteto        

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 16 : 
[Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295571 visatekstis 

14 
 

Lenkų darbininkų ir valstiečių kuopos        

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 17 : 
[Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295572 visatekstis 

15 
 

žydų liaudies rinkimų grupės „Achdus“        

  II apygardos kandidatų Seiman sąrašas Nr. 18 : [Kaunas] [1922] 1 1 RS A 295572 visatekstis 

16  Ekonominės bei politinės žemdirbių sąjungos       

  Ar jau žinote, kad šiais, Vytauto Didžiojo, metais, 
Kaunas [1930] 1 1 RS A-11-15025 visatekstis   

nuo rugsėjo mėnesio "Naujoji vaidilutė" eis žymiai         

17  padidinta ir daug įdomesnė, negu buvo : [reklama]       

  Artistiška bažnytinių daiktų dirbtuvė ir knygynas       
  Alexandro Zaborskio Šiaulių mieste Kaun. gub. : [Šiauliai] [s.a.] 1 1 RS IIR-12-1894 visatekstis 

  "Dirbu naujus altorius, sakyklas, konfesijonalus       

18  …" : [reklaminis skelbimas] / A. Zaborskis       

19  Aštuntoji paslaptis : vainikavimas erškėčiais [S.l.] [1933] 4 4 RS A-11-15252 visatekstis 

  Atiduotinio kiekio nustatymas 1942/43 ūkio       

  metams = Veranlagungsbescheid für das 
[S.l.] 1942 2 2 RS A-12-2603 visatekstis   

Wirtschaftsjahr 1942/43 : [dėl grūdų ir pašarų         

20  prievolės pristatymo] / Žemės ūkio vadyba       

  Atsišaukimas į Rytų krašto gyventojus dėl vokiečių       
  kariuomenės išduotųjų pakvitavimų apmokėjimo = 

Ryga 1941 1 1 RS IIR-12-1935 visatekstis   

Aufruf an die Bevölkerunh des Ostlandes zur         

  Einlösung von Empfangsbescheinigungen / Reicho       

21  komisaras Rytų kraštui Lohse       

  Aukokime nukentėjusiems nuo potvynio : „Kovo 
14 ir 15 dienos tebūnie pagalbos dienomis“ / 
Centralinis komitetas 

      

  [Kaunas] [1931] 1 1 RS H-12-2578 visatekstis 

22        

  "Aušros" knygynas Svietimo Ministerijos       

  komisijonierius Kaune … : "I. 1921 m. išleido, 
[Kaunas] 1921 1 1 RS ŠP-11-14885 visatekstis   

leidžia arba turi sukrautus šiuos veikalus" :         

23  [leidinių sąrašas]       

  "Balana, degtukas, žvakė ir žibalas duoda 
pavojingą gaisrui, primityvią ir nepastovią šviesą" 
: [baterijos "Syrius" reklama] 

      

  [S.l.] [1937] 3 3 RS A-12-2527 visatekstis 

24        

  Gerbiamasis! : "Šiandie jau ir Lietuvoje pradedama       
  suprasti spausdinto žodžio reikšmė kultūriniam Jurbarkas 1928 1 1 RS A-11-15023 visatekstis 
  gyvenimui" : [pasiūlymas prenumeruoti "Saulutę"] /       

25 Balčytis, Stasys mokytojas St. Balčytis, "Saulutės" administratorius       
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  Baltiška šiaudų ir milo kepurių fabrika Klaipėdoje 
[S.l.] [193?] 1 1 RS C-12-1891 visatekstis 

26 
 

: [reklama]        

  
Kokie yra pievų kultūros darbai rudenį? : 

[apie pievų priežiūrą ir tręšimą] / H. Baranas 
[S.l.] [1929] 2 2 RS C-12-2645 visatekstis 

27 Baranas, H.       

  
Kokie yra pievų kultūros darbai rudenį? : 
[apie pievų priežiūrą ir tręšimą] / H. Baranas 

[S.l.] [1929] 2 2 RS C-12-2647 visatekstis 
28 Baranas, H.       

29 Baranauskas, Anta Velykų giesmė : "Linksma diena mums prašvito …" 
[Marijampolė] [s.a.] 4 4 RS A 204650 visatekstis 

      

  Lentelės kreivėms (gatvių trasavimui) / dipl. ing. S. 

[S.l.] [apie 1936] 4 4 RS A 295586 visatekstis 
30 Bertschmann, Sim Bertschmann       

  Anglų politika nėra nei padori, nei gerbtina. Jos  
[1941- 

    
  

žymiausia savybė - veidmainiškumas [Grafika] / [S.l.] 1 1 RS IIR 19153 visatekstis   1944] 
31 Bismarck, Otto vo Bismarkas 

     

      

  Brangus skaitytojau! : "Jau bus tuojau metai, kaip       

  skaitai "Spindulį" : [raginimas platinti žurnalą] / Seinai [1910] 2 2 RS IIR-12-2631 visatekstis 

32  "Spindulio" redakcija       

  Broliai - katalikai! : "Aštuonioliktojo amžiaus       

  pabaigoje, viešpataujant Katarinai II iš Vokietijos       

  buvo pargabenti ukinįkai - ateiviai, kurie savo       

  pavyzdžiu turėjo rodyti, kaip vesti ukę šiaurinėse [S.l.] [1907] 4 4 RS IIR-12-2582 visatekstis 

  gubernijose" : [dėl aukų rinkimo katalikų bažnyčios       

  statybai Narvoje] / [kun. Jonas Grass, Karolis       

33  Čapliauskis]       

 Čepulis, Visiems, ypač tretininkams, žinotina apie šv.       

 Pranciškus Elžbietos, vyriausios tretininkų globėjos, 700 [S.l.] [1931] 4 4 RS A-11-15264 visatekstis 

34 Kazimieras metų jubiliejų / T. Kazimieras Čepulis O.F.M.       

  
"Dainos" draugijos centrinio choro koncerto 

programa 
Kaunas 1940 3 3 RS C-12-1895 visatekstis 

35 Daina       

  "Dainos" dr-jos 25-rių metų gyvavimo jubiliejaus       

  vakaro-koncerto Kaune, Valstybiniame teatre Kaunas 1924 2 2 RS A-11-15246 visatekstis 

36 Daina programa       

  Muzikos mylėtojų „Dainos“ draugijos 40 metų 

sukaktuvėms paminėti, 1939 m. gruodžio 16 d., 

20 val., Karininkų ramovės salėje, ruošiamo 

draugijos choro koncerto programa 

      

  
[Kaunas] [1939] 2 2 RS A-11-15259 visatekstis   

        

37 Daina       

  Darbininko kvieslys : "Visiems reikia žinoti, kad       

  "Darbininkas" yra pigiausias savaitraštis ir dėl to 
[Kaunas] [1931] 2 2 RS C-12-1870 visatekstis   

ypač dabar esant ekonominiam kriziui patogiausia         

38  1932 metams išsirašyti …"       

39  

"Darbo sveikatos" ankieta : "Darbo sveikata" 
informuoja ligonių kasų administracijos organus ir 
apdraustuosius". - [Kaunas] : ["Darbo sveikatos" 
redakcija], [1929-1933]. - [2] p. ; 31 cm. - 
Priešantr.: Rašyti rašalu ir aiškiai. [Kaunas] 1929-1933 2 2 RS C-12-1879 visatekstis 

  Darbo žmonės! Piliečiai! : „Šiandien pasiekė mus       
  žinios, kurios verte perveria kiekvieno piliečio ir       

  darbo žmonių draugo širdį“ : [raginama ginti Kaunas 1919 4 4 RS ŠP-11-14872 visatekstis 

  Vilniaus kraštą nuo lenkų] / Socialistų liaudininkų       

  demokratų Centro komitetas, L[ietuvos] valstiečių       

40  sąjungos Centro komitetas.       

  Daugiau pratę skaityti ūkininkai užsisako Žemės 

ūkio rūmų leidžiamą „Žemės ūkį“ : [žurnalo 

reklama] 

      

  [Kaunas] [1927] 2 2 RS H-11-15043 visatekstis 

41        

  Dėmesio! Dėmesio! Šiandien 16-18,30 val.       

  Ąžuolyne … bus Jaunosios Lietuvos Dainų šventė [S.l.] [193?] 1 1 RS A-11-15257 visatekstis 

42  : [skelbimas]       

43  

Devintoji paslaptis : kryžiaus nešimas. - [Kaunas] 
: [s.n.], [1933]. - [4] p. : iliustr. [Kaunas] [1933] 4 4 RS H-11-15249 visatekstis 

  D. G. T. "Manydami, kad Tamsta neatsisakysi būti       

  mūsų žurnalo prenumeratorium siunčiame Tamstai       

  žurnalo 3 nr." : [dėl žurnalo "Mokykla ir Kaunas 1931 1 1 RS A-12-2604 visatekstis 

  gyvenimas" prenumeratos] / redakcija ir       

44  administracija       

  Die Glocken von Corneville : komische Oper in 3 
Akten von R. Planquette = Kornevilio varpai : R. 
Planquette 3 v. komiška opera : 1942.IV.1 
[programa] 

      

  [Kaunas] [1942] 6 6 RS Už 20311 visatekstis 

45        

  
"Bendrovė yra išleidusi įvairių kūrinių …" 
[reklama] / "Dirvos" bendrovė knygoms leisti 

[Kaunas] [192?] 2 2 RS B-12-2704 visatekstis 
46 Dirva       

  Draugai kareiviai! : „Atsiminkime tik, draugai, kas       

  mes buvome dveji metai atgal! Visoje Lietuvoje 
[S.l.] [1920] 2 2 RS IIR-11-14990 visatekstis   

viešpatavo dar galingieji vokiečiai“ / Lietuvos         

47  gynejai       

  Eglė : M. Petrausko - J.Dambrausko 6 p[av.] opera 

: tekstą tvarkė St. Santvaras : 1939.II.15 [programa] 

[Kaunas] [1939] 4 4 RS ŠP 3760 visatekstis 

48        

  Extra telegrama. Negirdėta naujiena! : "Liaudies       
  savaitraštis "Sargyba" nuo š.m. kovo mėn. 1 d. 

Kaunas 1929 1 1 RS A-11-15028 visatekstis   
pakeičiama mėnesiniu mokslo popularizacijos,         

  blaivybės ir sveikatos laikraščiu" : [reklama] /       

49  "Sargybos" administracija       

50 
 

Gal dar nepareina į Tamstos namus gražiausias 

dvasinio turinio mėnesinis laikraštis „Žvaigždė!“ : 

[žurnalo reklama] 
[Kaunas] [1926] 1 1 RS A-11-15059 

visatekstis 

 

  Gal dar nepareina į Tamstos namus gražiausias 

dvasinio turinio mėnesinis laikraštis „Zvaigždė!“ 

      

  [Kaunas] [1926] 1 1 RS A-11-15061 visatekstis 
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51  [i.e. „Žvaigždė“] : [žurnalo reklama]       

52  

Gaminamosios bendrovės įstatai : [pavyzdiniai 
įstatai]. [S.l.] [1920] 4 4 RS ŠP 1245 visatekstis 

53  Gamintojų bendrovės įstatai : [pavyzdiniai įstatai] [S.l.] [s.a.] 4 4 RS ŠP 1241 visatekstis 
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  Gerbiamas Tamsta : "Redakcijos ir leidėjų       

  nuolatinis rūpestis - gerinti ir tobulinti žurnalo Kaunas [193?] 2 2 RS C-12-2688 visatekstis 

54  turinį …" : [anketa skaitytojams]       

  Gerbiamasis Tamsta : "Rygos balsas" bepartinis, 
[S.l.] [192?] 1 1 RS A-11-15045 visatekstis   

katalikybės pagrindu pagrįstas lietuviškas         

55  savaitraštis…" : [raginimas užsisakyti leidinį]       

  Gerbiamasis Tamsta! : „Vilniui vaduoti sąjunga tarp       
  kitų savo darbų skaito labai reikalingu dalyku leisti [S.l.] [apie 1930] 1 1 RS A 294197 visatekstis 

  laikraštį …“ : [žurnalo „Mūsų Vilnius“ reklama] /       

56  Vilniui vaduoti sąjungos Centro komitetas       

  Gerbiamieji! : "Per palyginti trumpą laiką mūsų       

  spauda padarė didžiulę pažangą" : [laikraščio 

"Mūsų rytojus" reklama ir prenumeratos sąlygos 

1935 metams] / "Mūsų rytojaus" redakcija ir 

administracija 

      

  [S.l.] [1934] 1 1 RS C-12-1890 visatekstis 

        

57        

  Gerb. "Kultūros" skaitytojams : "Ir šiemet,       

  baigdami metus, atsiklausiam mūsų skaitytojų Šiauliai 1929 3 3 RS C-12-2689 visatekstis 

58  nuomonės dėl šių metų "K" žurnalo" : [anketa]       

  
Program egzaminu maturalnego z nauki religji w 

Gimnazjum Polskiem w Kownie 
[Kaunas] [1930?] 3 3 RS U 121595 visatekstis 

59 Gimnazja polskie       

  Gieda gaideliai : J. Baltušio 4 veiksmų pjesė :       

  pastatymas A. Kernagio : [programa] / Meno Vilnius 1948 3 3 RS ŠP-11-14897 visatekstis 

60  reikalų valdyba prie LTSR Ministrų Tarybos       

  Giesmė : "Sveika panele, Šiluvos Marija" :       

  [giesmės žodžiai] / [ištaisė A. Žalvarnis 1928 m. [Kaunas] [1929] 4 4 RS A 204682 visatekstis 

61  VIII m. 9 d. Panevėžy]       

  Gintaro krantas : 83 mūsų pajūrio vaizdai : "Šią     
RS RA 24301 

 
  

knygą Lietuvos spauda taip įvertino: …" : [P. [Kaunas] [1932] 4 4 visatekstis    
62 

 

Babicko knygos reklama] 
     

       

63  

Gyvenkime Jėzui : švenčiausiųjų mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus žaizdų rožantėlis, arba Pasigailėjimo 
vainikėlis : [maldos] [S.l.] [s.a.] 4 4 RS A 204779 visatekstis 

  Į tolimesnę karo raidą taip rytuose taip vakaruose       

  mes galime žvelgti su šaltu krauju ir ramumu [S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19903 visatekstis 

64 Goebbels, Joseph [Grafika] / dr. Goebbels       

  Juo kritiškesni ir dramatiškesni darosi atskiri šio       

  karo epizodai, tuo tvirčiau mes tikime į jo laimingą [S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19899 visatekstis 

65 Goebbels, Joseph užbaigą [Grafika] / dr. Goebbels       

  Mes išsiruošėme žygiui kartą tam, kad padėtume       

  teisingumui laimėti. Jeigu mes šioje kovoje 
[S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19896 visatekstis   

nepalušime, tai vieną dieną jį ir iškovosime         

66 Goebbels, Joseph [Grafika] / dr. Goebbels       

  Mes jaučiamės pakankamai stiprūs, kad šią dėl       

  mūsų gyvybės vykstančią kovą užbaigtume pergale [S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19906 visatekstis 

67 Goebbels, Joseph [Grafika] / dr. Goebbels       

  Mes karui esame visiškai pasiruošę. Mes imame jį [S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19895 visatekstis 

68 Goebbels, Joseph tokį, koks jis yra [Grafika] / dr. Goebbels       

  Mes neturime pasirinkimo tarp karo ir taikos, bet [S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19904 visatekstis 

69 Goebbels, Joseph tik tarp karo ir sunaikinimo [Grafika] / dr. Goebbels       

  Modernusis karas nežino pasigailéjimo jis yra       

  nepermaldaujama kova dél tautų gyvenimo ir kas 
[S.l.] [1943] 1 1 RS IIR 19900 visatekstis   

jame neištveria, to laukia pragaras [Grafika] / dr.         

70 Goebbels, Joseph Goebbels       

  Kuo kiečiau ir beatodairiškiau kovodami ir       

  dirbdami atsidėsime karui, tuo greičiau pasieksime [S.l.] [1943] 1 1 RS IIR 19155 visatekstis 

71 Goebbels, Joseph pergalę [Grafika] / dr. Goebbels       

  
Karą nulemia ne norai arba iliuzijos, bet tik kieti 

faktai [Grafika] / dr. Goebbels 
[S.l.] [1943] 1 1 RS IIR 19901 visatekstis 

72 Goebbels, Joseph       

  Pergalei vienų norų neužtenka. Šiuo laiku ypatingai 
[S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19897 visatekstis   

labiau negu bet kada tai yra vienas iš svarbiausių         

73 Goebbels, Joseph reikalavimų [Grafika] / dr. Goebbels       

  Prieš mūsų akis atsiskleidžia banguojančių javų       

  laukų, rūkstančių kaminų, dailių kaimų ir       

  gigantiškų miestų regėjimas. Visa tai kada nors bus [S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19905 visatekstis 

  išvaduotosios Europos tėvynė [Grafika] / dr.       

74 Goebbels, Joseph Goebbels       

  Šį karą laimės tik tos tautos, kurios šiandieną       

  kovodamos jame ištvers, bet ne tos, kurios 
[S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19898 visatekstis   

lūkuriuodamos leis jam praeiti pro šalį [Grafika] /         

75 Goebbels, Joseph dr. Goebbels       

  Šis karas yra kova už gyvybę arba mirtį visoms       

  jame dalyvaujančioms tautoms [Grafika] / dr. [S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19902 visatekstis 

76 Goebbels, Joseph Goebbels       

  G.T. Prienų "Žiburio" gimnazijos medelyne 1931 

metų rudenį (spalių-lapkričio mėn.) ir 1932 m. 

pavasarį bus parduodami šių obelų atmainų čiepai : 

[veislių sąrašas ir pristatymo sąlygos] 

      
  [S.l.] [1931] 2 2 RS C 7487 visatekstis 

        

77        

  G.T. "1925 m. rugsėjo m. pabaigoje pas mus išeis       

  A. Merkio "Lietuvos įstatymai" II tomas" : [knygos Klaipėda 1925 1 1 RS C 7573 visatekstis 

78 Rytas reklama] / "Rytas" akc. b-vė       

  Aš priklausau prie tų, kurie yra tvirčiausiai       

  įsitikinę, kas Vokietijos nugalėti negalima [S.l.] [1943] 1 1 RS IIR 19151 visatekstis 

79 Hedin, Sven Ander [Grafika] / Sven Hedinas       
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  Ieško vyrų, moterų, vaikinų, mergų, vistiek kokio       
  amţio laukų darbams dirbti Vokietijoje = Männer, [S.l.] [apie 1942] 1 1 RS C 7568 visatekstis 

  Frauen, Burschen, Mädchen jeden alters nach       

80  Deutschland zur Landarbeit gesucht : [skelbimas]       

  Į "Kultūros" žurnalo skaitytojus : "Kultūros"       
  žurnalo leidėjams - Kultūros švietimo draugijai [S.l.] [apie 1929] 1 1 RS A-11-15006 visatekstis 

  tenka šiandien pakelti labai sunki žurnalo leidimo       

81  našta" : [raginimas laiku apmokėti prenumeratą]       

  Į laisvosios Lietuvos Respublikos darbininkus ir       

  darbininkes, valstiečius ir valstietes, karius ir       

  darbo inteligentus : "1. Piliečiai! Lietuvos liaudis       

  šiandien laisvai atsikvėpė ir ryžtingai ruošiasi kurti Kaunas [1940] 1 1 RS ŠP-11-14865 visatekstis 

  naują gražų gyvenimą" : [atsišaukimas dėl       

  dalyvavimo Liaudies seimo rinkimuose] / Lietuvos       

82  darbo sąjunga       

  Instrukcija ekskursijoms tvarkyti, vykstant į       
  Lietuvos žemės ūkio, pramonės ir industrijos       

  parodą Klaipėdoje 1927 m. nuo liepos mėn. 10 iki 
[S.l.] [1927] 2 2 RS C-12-1876 visatekstis   

17 d. imtinai : "Sulig Susisiekimo ministerijos         

  Gelžkelių valdybos raštu iš 1925 m. balandžio       

  mėn. 30 d., Nr. 1172/9, asmens, vykstantieji į       

83  Parodą …"       

  
Įstatymas kariškiams žeme aprūpinti : „1. 

Kariškiai, Lietuvos piliečiai, bežemiai ir 

mažažemiai, kurie savo noru ar Lietuvos 

Vyriausybės šaukiami, stoja Lietuvos kariuomenėn 

gintų Lietuvos nepriklausomybės ir, gindami ją 

nuo priešininkų, nebuvo teismo baudžiami ir 

ištikimai tarnavo kariuomenėje ligo karo pabaigos 

ir demobilizacijos, turi pirmenybę prieš visus kitus 

gauti žemės iš valstybės“ 

      
        

        

  
Kaunas 1919 2 2 RS IIR-12-2690 visatekstis   

        

        

        

        

84        

  Iš Veiverių bažnyčios istorijos : "Veiveriuose ligi 
[S.l.] [apie 1938] 2 2 RS H-11-15058 visatekstis   

1818 mt. buvo maža koplyčia" : [apie J. Šalčiaus         

85  knygą "Veiveriai"]       

  Yra žinoma : „Yra žinoma, kad Lietuvoje 1923 m. 
Kaunas [1924] 2 2 RS A-11-15046 visatekstis   

buvo iš viso įvairių svaigiųjų gėrimų 64 dirbtuvės         

86  su 1407 darbininkais“ : [agitacija prieš alkoholį]       

  K. Klimavičius. Matematikos vadovėlis pirmajai 

vidurinės ir aukštesniosios mokyklos klasei ir 

savamoksliams : [vadovėlio reklama] / 

[A. Jakučionis] 

      

  
[Kaunas] [1933] 4 4 RS A 294184 visatekstis   

        

87 Jakučionis, Augus       

  Jaunieji lietuvių vyrai! Tavo tauta nori gyventi! :       

  "Tavo tautos gyvenimas ir ateitis pareina nuo Tavo 
[S.l.] [1942] 2 2 RS C-12-1867 visatekstis   

laikymosi" : [kvietimas registruotis į Reicho darbo         

88  tarnybą]       

  Jau pats laikas neatidėliojant pratęsti Tautos ūkio       
  prenumeratą 1940 metams : "Kitaip gali [Kaunas] [1939] 1 1 RS A-11-15005 visatekstis 

  susitrukdyti pirmųjų 1940 metų žurnalo numerių       

89  prisiuntimas …" / Tautos ūkio redakcija       

  Jėzaus meilės tarnyboje : nusidėjėliams atversti : 
[Kaunas] [1940] 4 4 RS H-11-15278 visatekstis 

90 
 

pasiaukojimo malda        

  Ką daryti, kad bulvės derėtų? : 
[patarimai ūkininkams] 

[S.l.] [1910] 4 4 RS IIR-11-14977 visatekstis 
91 

 

       

  
Kaip auginti apkaupiamuosius : „Paveiksle A 

pažymėtas normaliai išaugęs augalas, kada jis mets 

iš meto pakankamai gavo kalio, fosforo rūkšties ir 

azoto“ : [patarimai, kaip tręšti augalus] 

      
  [S.l.] [1929] 5 5 RS A-12-2655 visatekstis 

        

92        

  Kaip "Mūsų rytojų" užsisakyti : "Mūsų rytojų"       

  ateinantiems 1929 metams užsisakyti jokių [Kaunas] [1928] 2 2 RS H-11-15042 visatekstis 

93  perlaidų nereikia"       

  Kareivių dienos visoj Lietuvoj : „Kareivių prietelių       

  draugija jau ne kartą kreipės į mūsų duosnią       

  visuomenę padėt aukom mūsų Tėvynės gynėjam ir [Kaunas] [1921] 2 2 RS C 7532 visatekstis 

  karo fronto karžygiam“ : [raginama aukoti       

94  kareiviams]       

  Kario ankieta - priedas prie 19/20 nr. : "1. Kada 
[Kaunas] 1929 2 2 RS C-11-15026 visatekstis 

95 
 

Tamsta pradėjai skaityti "Karį"?"        

  Katalikų veikimo centro konferencijos Kaune,       

  Ateitininkų salėj, Laisvės alėja 3, dienotvarkė / Kaunas 1932 2 2 RS C-12-1904 visatekstis 

96  K.V.C. Vyriausioji valdyba       

  Kauno miesto pradžios mokyklų 1925 m. šventės 

programa (1925m. geguž. mėn. 17,18 ir 22 d.) 

[S.l.] [s.a.] 4 4 RS A-10-11908 visatekstis 

97        

98 
 

Ketvirtoji paslaptis : atnašavimas Viešpaties Jėzaus 
[Kaunas] [1933] 4 4 RS H-11-15248 visatekstis 

       

  

Knygynas "Atžala" … : "Atžalos" knygynas, nors 
dar visai neseniai atidarytas, bet per trumpą laiką 
sugebėjo išplėtoti prekybinius santykius …" :  

[Kaunas] [apie 1938] 4 4 RS A-11-15017 visatekstis 
99 

 

[reklama]        
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  Kodėl Tamsta neišsirašai „Tautos ūkį“? : "Ar       

  Tamsta nežinai, kad: jau išėjo iš spaudos Nr. 2 …" [Kaunas] [1930] 1 1 RS A-11-15010 visatekstis 

100  : [žurnalo reklama]       

  Kodėl visi prekybininkai, pramonininkai skaito       
  "Tautos ūkį" ? : "O todėl, kad: 1. "Tautos ūkyje" 

[Kaunas] [1936?] 2 2 RS C-12-1861 visatekstis   

kiekvienas jų randa daugiausia informacijų …" :         

  [žurnalo reklama ir prenumeratos sąlygos] /       

101  "Tautos ūkio" redakcija ir administracija       

  Kokį-gi motorą geriau įgyti? : "Niekados       

  nenuilstanti išradimų dvasia privedė prie to …" : [S.l.] [s.a.] 1 1 RS B 14963 visatekstis 

102  ["Ursus" motorų reklama]       

  Koncertas Klaipėdoje 1920-mt. birželio 21-d. :       

  [programa] / Lietuvių meno kūrėjų draugija [S.l.] [1920] 4 4 RS C 7557 visatekstis 

103  Muzikos sekcija       

  Koperacijos sąjungos "Spaudos fondas" 1928 m. 
[S.l.] [1927] 4 4 RS H-11-15254 visatekstis 

104 
 

kalendorius        

  Kornevilio varpai : R. Planquet'o 3 veiks. komiška 
[Kaunas] 1950 4 4 RS ŠP-11-14893 visatekstis   

apera : pastatymas J. Gustaičio : [programa] /         

105  Meno reikalų valdyba prie LTSR Ministrų Tarybos       

106  Kuo tręšti avižos? Seinai [1913] 4 4 RS IIR-11-7628 visatekstis 

  Kiek keleivių važiuoja automobily? „Kiekvienas       

  tatai atspėjęs, gali gauti …“ : [„Kultūros“ b-vės ir [Šiauliai] [1925] 4 4 RS A-12-2572 visatekstis 

107 Kultūra jos leidinių reklama]       

  Kultūros žurnalo anketa : "Kultūros" redakcija, 

norėdama palaikyti juo glaudesnius santykius su 

gerb. žurnalo skaitytojais … prašo atvirai atsakyti į 

šiuos klausimus" 

      
  [Kaunas] [1936] 2 2 RS C-12-2618 visatekstis 

        

108        

109  Kunigų marijonų vienuolijos juvenatas [Marijampolė] [192?] 4 4 RS A 180488 visatekstis 

  Kun. K. Žitkus. Tėve mūsų. Antroji laida : "Naujoji       

  pradžios mokyklos tikybos programa … iš 
[Kaunas] [1936] 4 4 RS A-12-2610 visatekstis   

pagrindų pakeitė II-jo skyriaus tikybos kursą" :         

110  [vadovėlio reklama]       

  
Kur mes keliaujame? : „Ne kur kitur, kaip į 

amžinybę. O toji amžinybė taip nebetoli, kad jau po 

20, 15, o gal net po 5 ar 3 metų iš mūsų vienas 

kitas ją pasieksime“ : [žurnalo „Žvaigždė“ 

reklama] 

      
  [S.l.] [1929] 2 2 RS A-11-14969 visatekstis 

        

111        

  Vaižgantas - Lietuvos šaulys visą savo gyvenimą : 

 [apie J. Tumą-Vaižgantą] / parašė Zigmantas 

Kuzmickis 

[S.l.] 1936 3 3 RS C-12-1968 visatekstis   

        

112 Kuzmickis, Zigma       

  
"Laimės kalendoriaus" loterija įvyko birželio 1 d. 

18 val. :       
  "Kadangi dauguma platintojų dar buvo [Kaunas] [192?] 1 1 RS A-11-15016 visatekstis 

  neatsiskaitę, tai rezultatų paskelbimas teko atidėti       

113  iki birželio 15 d." : [laimėjimų sąrašas]       

  Apdraudimo draugija "Lietuva" : bendrosios       

  kapitalo apdraudimo sąlygos mirties atsitikimui ir [S.l.] [1924] 4 4 RS C 7552 visatekstis 

114 Lietuva sutartam terminui       

  
Tarifas I. Draudimas visam amžiui : be dalyvavimo 
pelne : [draudimo tarifų lentelė] 

[S.l.] 1924 2 2 RS A 295582 visatekstis 
115 Lietuva       

  
Tarifas III. Draudimas sutrumpintam laikui : be 

dalyvavimo pelne : [draudimo tarifų lentelė] 
[S.l.] 1924 3 3 RS A 295583 visatekstis 

116 Lietuva       

  Lietuva išsižada lietuvių! Svarbus momentas!       

  Lietuva eina į pražūtį! : „Vienas lietuvių tautos       

  trečdalis, gyvenąs Amerikoje, jau yra atskiriamas       

  nuo Tėvynės mūsų Lietuvos“ : [Seimo rinkimuose 
[S.l.] [1922] 2 2 RS C-12-1944 visatekstis   

Amerikos lietuviai ragina balsuoti už Lietuvos         

  valstiečių sąjungą ir Lietuvos socialistų       

  liaudininkų demokratų partiją] / Antanas       

117  Ivaškevičius       

  Lietuviai jaunuoliai! Jūsų tauta nori gyventi : "Jūsų       

  tautos gyvenimas ir ateitis pareina nuo Jūsų 
[S.l.] [1942] 2 2 RS C-12-1877 visatekstis   

laikymosi" : [kvietimas registruotis į Reicho darbo         

118  tarnybą]       

  Lietuviai, pabuskit! : „Tėvynei pavojus kas dieną       

  didėja. Tariamieji „broliai“ lenkai kas kartą veržiasi       

  vis giliau į mūsų žėmę ir kesinasi pavergti mūsų [S.l.] [1919] 1 1 RS ŠP-11-14895 visatekstis 

  tėvus, mūsų brolius“ : [raginama kovoti prieš       

119  lenkų invaziją]       

  Lietuviams! Lenko balsas : "Ilgai ir kantriai       

  tylėjome, žiurėdami arti į aklą ir trumparegę 
[Vilnius] [1940] 1 1 RS C-12-2568 visatekstis   

atgimdytos Lietuvos vyriausybės politiką" :         

120  [atsišaukimas dėl lietuvių-lenkų santykių]       

  Lietuvių bendrovė "Vilija" nuosavame fabrike 

Vilniuje, Poltavos g-vė 55 dirba vienavagius ir 

dvivagius plūgus, įvairias akėčias, kaupikus ir kitus 

žemei dirbti įrankius : [reklama] 

      
  [S.l.] [apie 1913] 2 2 RS IIR 32567 visatekstis 

        

121        

  Lietuvių katalikų jaunuomenės "Pavasarininkų" 
[S.l.] [1914] 1 1 RS IIR-11-15007 visatekstis 

122 
 

draugijos įstatai        
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  Ir dar vienas priešas!. : „Alkoholio pirkliai jau 
[Kaunas] [1923] 2 2 RS C-12-1909 visatekstis  

Lietuvių katalikų atakuoja valsčių valdybas, norėdami iškaulyt sau        

123 blaivybės draugija teisių girtybės įstaigoms laikyti“       

  Lietuvos darbininkai! Lietuvos pilieciai! :       

  „Paryžiuj taikos konferencija berods jau žada       

  baigti savo darbus, bet išvargintąją Lietuvą ima 
Kaunas [1919] 2 2 RS ŠP-11-14905 visatekstis   

gulti tiek priešų, kiek ji nėra mačiusi net karo         

  metu“ : [raginama stoti į kovą su lenkais ir Rusijos       

124  kariuomene]       

  Lietuvos darbo źmonès : „Per ilgus amžius 

maskoliaus viešpatavimo jus slėgė caro, žandarmo, 

ir činauninkų biauri letena …“ : [rinkimuose į 

Steigiamąjį Seimą raginama balsuoti už Lietuvos 

darbo federacijos sąrašą] 

      
  

[S.l.] [1920] 1 1 RS C 7574 visatekstis   

        

        

125        

  Lietuvos ev. reformatų sinodo Švietimo fondo 
[S.l.] [1933] 2 2 RS A 209425 visatekstis 

126 
 

įstatai        

  Lietuvos inžinierių ir architektų draugijos įstatų 

pakeitimas : "1937 m. kovo mėn. 6 d. ir 1938 m. 

kovo mėn. 5 d. visuotinuose nepaprastuose 

draugijos narių susirinkimuose pakeista draugijos 

vardas ir įstatų …" 

      
  

[S.l.] [1938] 4 4 RS A-11-15036 visatekstis   

        

        

127        

  Lietuvos inžinierių ir architektų draugijos       

  sekcijoms steigti ir tvarkyti instrukcija : "1.       

  Pasiremdami draugijos įstatų § 3, nemažiau kaip [S.l.] [1938] 4 4 RS A-11-15035 visatekstis 

  penki draugijos nariai turi teisę steigti atskiros       

128  specialybės sekciją".       

  Lietuvos piliečiai : „Pritrūko kantrybės: negalime 

daugiau tylėti“ : [pasisakoma prieš lenkų invaziją] 

[S.l.] [apie 1919] 2 2 RS ŠP-11-14907 visatekstis 

129        

  Lietuvos piliečiai! : „Vokiečiai iš mūsų krašto jau       

  išeina“ : [atsišaukimas dėl Lietuvos Valstybės Kaunas 1919 1 1 RS IIR 32623 visatekstis 

130  atkūrimo]       

131 Lietuvių rašytojų i 

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga. Įstatai : 
[patvirtino 1922 m. kovo 11 d. Kauno m. ir a. 
viršininkas] [S.l.] 1922 2 2 RS C 7553 visatekstis 

  
Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos įstatų 
projektas 

[S.l.] [1922] 1 1 RS C 7556 visatekstis 
132 Lietuvių rašytojų i       

  Aplinkraštis. "Lietuvos koperacijos bendrovių       

  sąjungos tikslas yra parūpinti plačiausiems       

  Lietuvos vartotojų sluoksniams kuo 
Šiauliai [192?] 1 1 RS C-12-2549 visatekstis   

prieinamiausiomis sąlygomis įvairių vartojimo         

  dalykų" : [saldainių fabriko "Talka" produkcijos       

133  reklama]       

 Lietuvos Sėklų kainininkas / Lietuvos koperacijos bendrovių 

sąjunga Kaunas 1925 4 4 RS ŠP 928 visatekstis  
kooperacijos        

134 bendrovių sąjunga       

  Lietuvos koperatyvų banko narių įgaliotinių IV-jo 
[Kaunas] [1923] 4 4 RS ŠP-11-14884 visatekstis 

135 
 

susirinkimo protokolas        

  Bendrosios veikimo sąlygos prekybiniuose       
  ryšiuose su Lietuvos kredito banku, Kaune : "1) 

Kaunas [192?] 3 3 RS C 7554 visatekstis   

Lietuvos kredito bankas, suteikia sąskaitų ištraukų         

 Lietuvos kredito reguliariai kalendoriaus metų bertainiui praslinkus"       

136 bankas : [sutarties sąlygos]       

  Lietuvos sporto sąjungos įstatai : [patvirtino       

  Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos 
[S.l.] [1919] 4 4 

RS A 209489 
[Inv. Nr. A 209489c] visatekstis   

departamento direktorius R. Dulskis, 1919 liep.         

137  24 d.]       

 Lietuvių spaudos 

platinimo 

draugija. Centro 

valdyba 

"Maloniai prašome Tamstą užsiprenumeruoti D. 

L. 

K. Vytauto jubiliejinį leidinį …" : [leidinio 

reklama ir užsakymo blankas] 

      
 Kaunas 1929 2 2 RS C-12-2679 visatekstis 

       

138       

  L. T. S-gos skyriams ir apskr. komitetams       

 Lietuvių pranešimas nr. 13 : savosios pramonės rėmimas :       

 tautininkų "Viduramžių laikais priprasta buvo visa, kas tik [S.l.] [193?] 3 3 RS C-12-2565 visatekstis 

 sąjunga. žmogui reikalinga, pasigaminti savo ūkyje" /       

139 Sekretoriatas [sekretariatas]       

  LTSR valstybinės leidyklos knygų naujienos : 
Kaunas 1941 5 5 RS A-12-2613 visatekstis 

140 
 

1941 m. vasario mėn. : [katalogas]        

  Lietuvos ūkininke! : "Artinasi pavasaris, kuris šiais 
[S.l.] [apie 1943] 2 2 RS C-12-1949 visatekstis   

metais prasidēs žymiai anksčiau negu pernai ir         

141  užpernai" : [patarimai pavasario sėjai]       

  Lietuvos ūkininkų partijos pirmojo suvažiavimo [S.l.] [1925] 4 4 RS ŠP-11-14899 visatekstis 

142  rezoliucijos - programos ir statuto klausimais       

  Lietuvos ūkininkų sąjungos … trumpa veikimo 
[Kaunas] [1927] 3 3 RS ŠP 3600 visatekstis 

143 
 

apyskaita        

  Vidaus reikalų ministerio įsakymas nr. 42 :       

  [pasirašė P. Aravičius, Kaunas, 1930 m. spalių Kaunas 1930 1 1 RS B-12-1863 visatekstis 

144 Lietuva. Vidaus re mėn. 2 d.]       
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  Likimo keliais : V. Krėvės-Mickevičiais [i.e. 
[Kaunas] [1929] 1 1 RS B-12-2580 visatekstis   

Mickevičiaus] 5 veiksmų misterija : pastatymas         

145  režisieriaus B. Dauguviečio : [programa]       

  L.M. S-gos visuotinio skyrių atstovų ir apskričių       

  

komitetų pirmininkų suvažiavimo 1940 m. 

gegužės 
[S.l.] 1940 1 1 RS A-11-15012 visatekstis   

m. 12 ir 13 d.d. Vilniuje, Vytauto Didžiojo         

146  gimnazijos salėje programa       

147  "Lurdo" kalendorėlis 1938 metams [S.l.] [1937] 2 2 RS A-11-15003 visatekstis 

  Malda į savo Angelą Sargą : „O mano brangusis 
[S.l.] [apie 1938] 2 2 RS MH-11-15049 visatekstis 

148 
 

Angele …“        

  Malda prie [D]ievo motynos del laimingosios       

  mirties : "O Marija, be nuodèmès pradėtoji, [S.l.] [s.a.] 4 4 RS H-11-15281 visatekstis 

149  melskis už mus …"       

  Malda : „Tavo apgyniman puolame Šventoji Dievo 
[S.l.] [1938] 2 2 RS H-11-15051 visatekstis 

150 
 

Gimdytoja …“        

  Malda už stabmeldžių atvertimą : „Amžinasis 
[S.l.] [1934] 2 2 RS H-11-15054 visatekstis 

151 
 

Dieve, visų daiktų Tvėrėjau …“        

  Maldos apaštalavimas : "M.A. narys … kasdien       

  kalba" : [Maldos apaštalavimo sąjungos nario [S.l.] [s.a.] 4 4 RS H-11-15056 visatekstis 

152  lapelis]       

  Maldos apaštalavimo rugsėjo mėnesio lapelis : [Kaunas] [1932] 4 4 
RS H 402 

[Inv. Nr. H 402] visatekstis 

153  Jėzaus Širdie, mirštančių priebėga, pasigailėk mūsų       

  Maldos apaštalavimo vasario mėn. lapelis : per [Kaunas] [1931?] 4 4 RS H 5042 visatekstis 

154  maldą ir darbą būkime vienybėj su Jėzaus Širdimi!        

  Maldos apaštalavimo 1932 m. birželio mėn. 
[Kaunas] [1932] 6 6 RS A 204750 visatekstis 

155 
 

lapelis : visa Tau aukoju Švenč. Jėzaus Širdie!        

  Maldos ir vyrų apaštalavimo 1936 m. birželio mėn. [Kaunas] [1936] 6 6 RS A 180515 visatekstis 

156  lapelis : mėn. gl[obėjas] - šv. Aloyzas, birţ. 21 d.       

  Maldos apaštalavimo 1938 jubil. metų vasario 
[Kaunas] [1938] 4 4 RS H 5040 visatekstis 

157 
 

mėnuo : mėn. gl[obėjas] - šv. Leonas, 20 dieną        

158  Maldos apaštalavimas 1939 m. lapkričio mėnesį [Kaunas] [1939] 4 4 RS A 204719 visatekstis 

  Maldos ir aktai su atlaidomis : "Garbe ir       

  išaugštinimas, meilė ir padėka tebūna Tau, Jėzaus Vilnius [1918] 4 4 RS IIR-11-15272 visatekstis 

159  Širdie, Švenčiausiame Sakramente …"       

  Maldos ir vyrų apaštalavimo 1935 m. gegužės 
[Kaunas] [1935] 4 4 RS H-11-15057 visatekstis 

160 
 

mėn. lapelis : mėn. glob[ėja] - šv. Monika 4 d        

  Maldos ir vyrų apaštalavimo 1936 m. lapkričio 
[Kaunas] [1936] 4 4 RS H 5039 visatekstis 

161 
 

mėn. lapelis : mėn. gl[obėja] - šv. Elzbieta 19 d.        

  Maldos ir vyrų apaštalavimo 1936 m. spalių mėn.       

  lapelis : mėn. gl[obėja] - šv. Marg[arita] Aliakok, [Kaunas] [1936] 4 4 RS H 5041 visatekstis 

162  17 d.       

  Maldos ir vyrų apaštalavimo 1937 m. sausio mėn. [Kaunas] [1937] 4 4 RS H 5038 visatekstis 

163  lapelis : mėn. gl[obėjas] Pranciškus Salez. 29 d.       

  Maldos ir vyrų apaštalavimo mėn. glob[ėjas] - šv.       

  Jurgis balandžio 23 d. : 1934 eucharistinių metų 4 [Kaunas] [1934] 4 4 RS H-11-15053 visatekstis 

164  nr.       

  Malonus, -i skaitytojau, -a! : "Mums yra didelio       

  džiaugsmo turėti Tamstą nuolatinių "Ateities" 
[Kaunas] [s.a.] 1 1 RS A-12-2640 visatekstis   

skaitytojų ir rėmėjų skaičiuje …" : [prenumeratos         

165  reklama]       

  Malonūs knygų mylėtojai! : „Didžioji šių leidinių       

  dalis jau baigiama išparduoti, ir jų greit jau 
[Kaunas] [1937] 1 1 RS C-12-2546 visatekstis   

pritrūks“ : ["Žinijos" parduodamų leidinių         

166  katalogas] / "Žinija"       

  Mano Dievas ir viskas : 50 dienų atlaidų suteikė 

Leonas XIII : misijų atminimas [ir maldos] 
[S.l.] [1931] 4 4 RS A 209416 visatekstis 

167        

  Marijos vaikų ir "Šaltinėlio" skaitytojų dovanos 

Šventajam Tėvui : "Tur būt jau perskaitei 

"Šaltinėlio" 8 nr. pirmąjį straipsnelį ir sužinojai, 

kad Marijos vaikai … rengiasi siųsti Šventajam 

Tėvui Šventųjų metų proga dovanų" 

      
  

Kaunas [1933] 2 2 RS A-12-2576 visatekstis   

        

        

168        

  Kaip ūkininkas gali taisyklingu tręšimu padidinti       

  savo ūkio pelną? / parašė agron[omas] Benno [S.l.] [1928] 4 4 RS C-12-1926 visatekstis 

169 Marquart, Benno Marquart, Karaliaučiuje       

  Marta : F. Flotovo 5 p. opera : į lietuvių kalbą 
[Kaunas] [1937] 6 6 RS B-12-2609 visatekstis 

170 
 

išvertė S. Santvaras : 1937-I-28 [programa]        

  Memorandumas Teologijos-filosofijos fakulteto       

  klausimu : „Pasikeitus mūsų krašto vyriausybei, [Kaunas] [1926] 4 4 RS C-12-1924 visatekstis 

171  pasigirdo balsų …“       

  Bałsas duszios prie diewiszko kalinio : [eiliuota 
malda] [S.l.] [1892] 4 4 RS IR-11-7634 visatekstis 

172 Mycielski, Michał       

  Misijos Kauno arkikatedros bazilikoje 1932 m. 
Kaunas 1932 4 4 RS A 204733 visatekstis 

173 
 

nuo kovo mėn. 13 d. iki kovo mėn. 20 d.        

174  Misijų atmintis [Kaunas] [1922] 4 4 RS H-12-2636 visatekstis 

  Moteris kūrėja - tautos ateitis! : „Didžiai 
nuskriaus save kiekviena moteris 1935 metais, 
jeigu neskaitys katalikių inteligenčių žurnalą 
„Naująją vaidilutę“…“ 

      

  
[S.l.] [1935] 1 1 RS A-11-14962 visatekstis   

        

175        
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  „Mūsų tautai, dideliais žingsniais skubančiai, kad 

neatsiliktų nuo kitų tautų ir išsilaikytų nenustumta 

nuo gyvenimo arenos reikia, su ypatingu 

atsidėjimu ugdyti meno medį …“ : [kviečiama 

prenumeruoti žurnalą „Meno kultūra“] 

      
  

[Kaunas] [1929] 2 2 RS C-12-2589 visatekstis   

        

        

176        

  Mūsų rytojaus klausimų lapelis II : spėju, kad 

"Mūsų rytojus" 1928 metų sausio mėnesį turės … 

tūkstančius prenumeratorių : [anketa skaitytojams] 

Kaunas [1927] 2 2 RS A-12-2606 visatekstis   

        

177        

  Mūsų rytojaus klausimų lapelis. IV : [anketa 
Kaunas [1930] 2 2 RS A-12-2607 visatekstis 

178 
 

skaitytojams]        

  Namų ir žemės savininkai! Tyčiojosi iš jūsų 
[Kaunas] [1926] 1 1 RS C 7572 visatekstis   

septynerius metus! : [Seimo rinkimuose raginama         

179  balsuoti už Namų ir žemės savininkų sąrašą № 4]       

  Naudinga ir kiekvienam reikalinga išsirašyti : 

"Lietuvos žinios" dažniausiai einantis ir pigiausis 

demokratiškis laikraštis skiriamas labiausiai 

inteligentams ir miestų gyventojams : [reklama ir 

prenumeratos sąlygos] / red. S. Mošinskaitė 

      
  

[Vilnius] [1913] 1 1 RS IIR 32568 visatekstis   

        

        

180        

  Naujas rytinis dienraštis! : "Nuo šeštadienio,       

  gruodžio 18 dienos eina rytinis dienraštis [Kaunas] [1937] 1 1 RS A-11-15024 visatekstis 

181  "Šiandien" : [laikraščio reklama]       

  Novena į šv. brolį Konradą, kapuciną, kovo mėn. 
21 d. : „Šv. broli Konrade!“ 

[S.l.] [apie 1936] 2 2 RS H-11-15052 visatekstis 
182 

 

       

183  Novena į Šventąją Dvasią [Marijampolė] [1938] 4 4 RS A 204747 visatekstis 

  Novena į šv. Pranciškų Asyžietį : „Dieve, kuris dėl       

  palaimintojo mūsų tėvo Pranciškaus nuopelnų [S.l.] [1938] 2 2 RS H-11-15050 visatekstis 

184  išplėtei savo Bažnyčią …“       

  Nuoširdžiai kviečiame aukštai gerb. … atsilankyti į       

  Liudvigui van Beethovenui, jo 100 m. mirties 
[Kaunas] [1927] 4 4 RS A-11-14974 visatekstis   

sukaktuvėms paminėti, rengiamąjį viešą seminarą         

185  … : [seminaro dienotvarkė]       

  Obywatele Litwy! : "Rząd kowieński,       

  zaprzyjaźniony z Niemcami i bolszewikami, od       

  początku swego istnienia gnębił i prześladował [S.l.] [1920] 1 1 RS Už 22604 visatekstis 

  polaków - obywateli Litwy" : [atsišaukimas] /       

186  Żołnierze Litwy Środkowej       

  Opus klausimas : „Tai kaip mes turime tręšti?“ : 
[Kaunas] [1928] 4 4 RS C-12-1972 visatekstis 

187 
 

[patarimai ūkininkams]        

  Paaiškinimas, kaip „Mūsų rytojų“ užsisakyti :       

  „Mūsų rytojų“ ateinantiems 1929 metams [Kaunas] [1928] 2 2 RS H-11-15040 visatekstis 

188  užsisakyti dar lengviau …“       

  Paaiškinimas, kaip „Mūsų rytojų“ užsisakyti :       

  „Mūsų rytojų“ ateinantiems 1929 metams [Kaunas] [1928] 2 2 RS H-11-15039 visatekstis 

189  užsisakyti jokių perlaidų nereikia“       

  Paaiškinimas, kaip „Mūsų rytojų“ užsisakyti :       

  „Mūsų rytojų“ ateinantiems 1930 metams 
[Kaunas] [1929] 2 2 RS H-11-15041 visatekstis   

užsisakyti, kaip ir pernai, galima be perlaidos“ /         

190  administracija       

  Pajamų mokesčio deklaracija už 194… 
kalendorinius metus. Priešantr.: Pirma 
perskaitykite pridėtą instrukciją, paskum 
užpildykite! 

      

  
[S.l.] 1944 4 4 

RS C 6291  

[Inv. Nr. C 6291a] visatekstis   

        

191        

  Pakvietimas : "Centralinės apdraudimo s-gos       

  "Kooperacija" valdyba … šaukia šių m. rugpiūčio 
Kaunas 1939 2 2 RS H-11-15038 visatekstis   

mėn. 23 d. 17 val. … s-gos narių-įgaliotinių         

192  suvažiavimą …"       

193 Palėjus, Karolis Gaminkime daugiau gerų, pigių pašarų! / K. Palei 
[Kaunas] 1929 6 6 RS ŠP-11-14898 visatekstis 

      

  „Panevėžio balso“ extra telegrama. Paskutiniai 

„Eltos“ pranešimai : suimtas Voldemaras. Gen. 

Kubiliūnas pasitraukė. Suimti 7 neramumų 

dalyviai. Numatoma padaryti daugiau areštų 

      
  [Panevėžys] [1934] 1 1 RS C-12-1871 visatekstis 

        

194        

  Paremkite naują svarbų spaudos darbą! :       

  „Gerbiamieji! Netenka kalbėti, kokios didelės 
Kaunas 1932 2 2 RS A-12-1873 visatekstis   

reikšmės turi periodinė spauda …“ : [laikraščio         

195  „Mūsų rytojus“ reklama]       

196  Pasiaukojimo aktas [S.l.] [1938] 4 4 RS A 204797 visatekstis 

  Patentas šv. Pronciškaus Asiz. tretininkams : 
[S.l.] [s.a.] 8 8 RS A-11-15256 visatekstis 

197 
 

[ordino nario knygelė]        

  Pavasario kvieslys 1928 metams : [žurnalo 
[Kaunas] [1927] 

  
RS A-11-15031 visatekstis 

198 
 

reklama] 
  

       

  „Per trejus metus sutelkęs apie save 

žymesniuosius mūsų rašytojus […] žurnalas 

„Židinys“ yra išspausdinęs daugybę straipsnių …“ : 

[raginimas prenumeruoti žurnalą] 

      
  Kaunas [1928] 1 1 RS C-12-1942 visatekstis 

        

199        

  
Gerinkim pievas : [patarimai ūkininkams] / agr. K. 

Petrauskas 
[S.l.] [1926] 4 4 RS C-12-2651 visatekstis 

200 Petrauskas, Kosta       

  G. T. „Lietuvos jaunimo Raudonojo Kryžiaus       

  būreliai jau nuo seniai įkurti …“ : [raginimas 
[Kaunas] [1937] 1 1 RS C 7488 visatekstis   

steigti mokyklose jaunimo Raudonojo Kryžiaus         

201 Petrikas, Aloyzas. būrelius] / dr. A. Petrikas       
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  Ūkininkaujant lengvose žemėse : [patarimai kaip 

[S.l.] [193?] 6 6 RS A-11-15008 visatekstis 
202 Petrušauskas, Juoz dirvą tręšti] / dipl. agr. J. Petrušauskas       

  Piliečiai! „Lietuvos nepriklausomybė ant bedugnės       

  kranto …“ : [kviečiama ginti Lietuvos 
[Vilnius] [1919] 1 1 RS A 295585 visatekstis   

nepriklausomybę] / Lietuvos Respublikai ginti         

203  komitetas       

204 
 Platinkite „Lietuvos žinias“ : [laikraščio reklama] Kaunas [1923] 4 4 RS C-12-2591 visatekstis 
       

  Platonas Krečetas : A. Korneičiuko 5 paveikslų       

  pjesė : pastatymas V. Bernso, dailininkas B. 
[Vilnius] 

[1948- 
4 4 RS ŠP 3759 visatekstis   

Matuzevičius, režisieriaus pad. V. Tamaliūnas : 1949]        

205  [programa]       

206  Politinės ekonomijos programa 1933 m. [Kaunas] 1933 4 4 RS ŠP-11-14867 visatekstis 

207  Politinės ekonomijos kurso programa 1936 m. [Kaunas] [1936] 4 4 RS ŠP-11-14869 visatekstis 

  Ponams pradinių mokyklų vedėjams per ponus 

pradinių mokyklų vyr. inspektorius. Specialinio 

mokslo propagavimo reikalu : "Pono Švietimo 

generalinio tarėjo 1942 m. kovo 30 d. aplinkraščiu 

nr. 5170 buvo nurodyta amatininkų trūkumas …" : 

[aplinkraštis nr. 1698] / Švietimo vadyba 

      
        

  [S.l.] 1944 1 1 RS C 7489 visatekstis 

        

        

208        

  Prieš saulėleidį : G. Hauptmann 4 v. drama,       

  pastatymas R. Juknevičiaus, dailininkas V. [Vilnius] [1941] 4 4 RS ŠP 3761 visatekstis 

209  Andriušis : [programa]       

  „Prov. A. Buršteinas […] sandėlis vaistų, guminių       

  išdirbinių, fotografijos reikmenų ir parfumer.“ : [Kaunas] [1937] 1 1 RS A-12-2526 visatekstis 

210  [reklama]       

  Radio laboratorija : dalys ir medžiaga radio 
[S.l.] [1924] 4 4 RS A-11-15027 visatekstis 

211 
 

aparatams : [reklama]        

  Raseinių vartotojų kooperatyvo „Dubysa“ 1934 

metų apyskaita : balansas 1935 m. sausio mėn. 1 d. 
[S.l.] [1935] 4 4 RS ŠP 258 visatekstis 

212        

  Vilniaus arkivyskupijos dalies, esančios Tarybų 

Lietuvoje, gerbiamiems, klebonams, bažnyčių 

rektoriams ir tikintiesiems siunčia palaiminimą : 

Mylimieji Kristuje! : [kvietimas raginti gyventojus 

pasiaukojamu darbu atstatyti Tėvynę] / Mečislovas 

Reinys. - Vilnius : [S.l.], 1945. - [2] p. 

      
        

  Vilnius 1945 2 2 RS C 7486 visatekstis 

        

        

213 Reinys, Mečislova       

  „Revoliuciją, revoliuciją, mūsų spaudoje sukels       
  moderniškiausias, gausiai iliustruotas, savaitinis,       

  kultūros, visuomenės, literatūros, mokslo ir dailės 
[Kaunas] [1930] 2 2 RS C-12-1897 visatekstis   

žurnalas Naujoji Romuva …“ : [reklama ir         

  užsakymo lapelis] / „Naujosios Romuvos“       

214  redakcija ir administracija       

  Aš tikiu, jog mūsų priešai dar toli gražu       
  neįsivaizduoja, kokio pajėgumo yra vokiečių tauta       

  ir jos sąjunginės tautos ir su kokiu atkakliu [S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19154 visatekstis 

  pasiryžimu ir nepajudinamu pasitikėjimu pergale       

  jos žiūri į būsimas kovas [Grafika] / Reicho       

215 Ribbentrop, Joach užsienių reikalų ministeris Ribbentrop       

  Nors mūsų lauktų dar ne vienas kietas mūšis, vienu       
  dalyku mes galime būti tikri - mūsų kariai,       

  žinodami savo jėgą ir savo individualinį pranašumą [S.l.] [1944] 1 1 RS IIR 19907 visatekstis 

  priešo atžvilgiu, kovos ant apsaugos pylimų dėl       

  Europos su nematytu fanatizmu [Grafika] / Reicho       

216 Ribbentrop, Joach užsienių reikalų ministeris von Ribbentrop       

  Rygos lietuvių choro „Šviesa“ koncerto,       

  pirmadienį, lapkričio mēn. 18 d. 1929 m. Kaune, [S.l.] [1929] 3 3 RS A-11-15260 visatekstis 

217  Valstybēs teatre, programa       

218  Runkeliai yra svarbus pašaras Seinai 1913 4 4 RS IIR-11-7629 visatekstis 

  Sakalo literatūra. 1938 m. iki gegužės 15 d. : 
[Kaunas] [1938] 4 4 RS A-12-2605 visatekstis 

219 
 

[knygų reklama]        

  Santaros programa : Santaros partija 
[Kaunas] [1920] 1 1 

RS C 7528 
[Inv. Nr. C 7528] visatekstis   

Steigiamajame Seime rūpinsis / Santaros Centro         

220  komitetas. - [Kaunas] : [S.l.], [1920]. - [1] p.       

  Saulės kursai dėl paaugusiųjų Kaune : "Viena iš       

  

didžiausių kliučių, dėl kurios musų jaunimas 

mažai       

  tegalėjo naudotis esamomis Lietuvoje [S.l.] [1907] 1 1 RS IIR-12-1866 visatekstis 

  mokyklomis, buvo amžiaus aprybavimas įstojant į       

  mokyklas" : [apie kursų suaugusiems įsteigimą] /       

221  Kursų taryba       

  Sėklos supirkimo reikalu / „Ūkininko patarėjo“ 
Kaunas 1929 1 1 RS B-12-1948 visatekstis 

222 
 

redakcija        

223 
 

Septintoji paslaptis : nuplakimas Viešpaties Jėzaus 
[Kaunas] [1933] 4 4 RS H-11-15253 visatekstis 

       

  Siaubingas yra karas, tačiau daug siaubingesnė yra 
[S.l.] [1943] 1 1 RS IIR 19152 visatekstis 

224 
 

bolševikų taika [Grafika]        

  Susisiekimo ministerijos ligonių kasos taisyklių       

  papildymas ir pakeitimas : [patvirtino Susisiekimo 
[S.l.] [1932] 2 2 RS A-11-7631 visatekstis   

ministras V. Vileišis 1932.VII.29]. -[S.l.], [1932]. -         

225  [2] p.       
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  „Skaitytojau! Tamsta esi kviečiamas prisidėti prie       

  didžiosios talkos - nugalėti mūsų Tėvynėje 
[Kaunas] 1928 4 4 

 
visatekstis   

laikraščių neskaitymą …“ : [laikraščių reklama su RS A-12-1917        

226  užsakymo lapeliu]       

  Skaitytojų dėmesiui. „1) Kooperatinei „Raidės“ 

spaustuvei […] pasikeitė ir „Kultūros“ žurnalo 

kauniškis adresas …“ / „Kultūros“ žurnalas 

[Kaunas] [1938] 1 1 RS A-11-15021 visatekstis   

        

227        

  

Skautų laužas Valstybės teatre 1936 m. gegužės 
18 d.       

  Pradžia 16 val. : "Taip žydi baltai visi sodai …" : [S.l.] 1936 2 2 RS A-11-15032 visatekstis 

228  [eiliuotas kvietimas]       

  Kooperacijos bendrovė Spaudos fondas : knygos. 

Vadovėliai. Mokslo priemonės. „Lietuviškoji 

enciklopedija“. Rašomoji medžiaga … : [reklama] 

Kaunas 1939 4 4 RS C-12-1902 visatekstis   

        

229 Spaudos fondas       

  Kooperacijos sąjunga „Spaudos fondas“ … :       

  lietuviškų knygų platinimo mėnuo! Nepraleiskit 
[Kaunas] [1930] 4 4 RS C-12-1928 visatekstis   

geriausios progos įsigyti vertingų knygų! :         

230 Spaudos fondas [parduodamų knygų sąrašai]       

  Spindulio kvieslys. Lietuvi mielas! : "Sveikiname       
  pirmiausiai tavo Viešpaties Jėzaus žodžiais: Tegul       

  bus pagarbintas Jėzus Kristus. Rašome tau šį raštą, Seinai [1910?] 2 2 RS IIR-12-2625 visatekstis 

  kviezdami nusipirkti pigią, o labai gražią ir       

  naudingą gazietą …" : [laikraščio reklama ir       

231  prenumeratos sąlygos]       

  Amerikos Chicago ir jo apylinkių raguvių, aukojant 
[S.l.] [1931] 2 2 RS IIR 13333 visatekstis   

Raguvos bažnyčiai tris varpus 1931 m. Raguvos         

232 Sriubienė, K. parapijiečiams raštas : [eilėraštis] / K. Sriubienė       

  Stojantiems į vidurinę mokyklą suaugusiems :       

  "Penktadienį, spalių mėn. 18 dieną, 19 val. 30 min.       

  gimnazijos salėje įvyks visų stojančių mokytis į [S.l.] 1940 1 1 RS C 7544 visatekstis 

  vidurinę mokyklą suaugusiems pasitarimas…" :       

233  [skelbimas] / St. Haškerienė       

  
Tik šakniavaisius augindami išbrisime iš vargo / 

agr. J. Strazdas 
[Kaunas] [apie 1928] 4 4 RS C-12-2692 visatekstis 

234 Strazdas, Justas       

  Sustok! Pagalvok! Pilieti! „Spalių mėn. 4-ta diena       

  yra švento Asižiečio vardo diena …“ : [raginimas 
[Kaunas] [1934] 2 2 RS C-12-2654 visatekstis   

globoti gyvulius] / Lietuvos gyvulių globotojų         

235  draugija       

  Svarbu ūkininkams : [apie chemijos fabriko       

  „Merkur“ produkciją galvijams ir paukščiams: [Kaunas] [1930] 2 2 RS ŠP-11-14856 visatekstis 

236  „Neli“, „Milka“, „Derbi“]m       

  Svarbu visiems mokytojams. „Sakalas“ netrukus 

išleidžia …“ : [knygų reklama] / „Sakalo“ b-vė 
[Kaunas] [1940] 1 1 RS A-11-14991 visatekstis 

237        

238 Šalčius, Petras 
Kooperacija : [studijų programa] / doc. P. Šalčius [Kaunas] [1931] 2 2 RS ŠP-11-14901 visatekstis 

      

  
„Šaltinio“ anketa [Marijampolė] 

[1926- 
2 2 RS C-12-1945 visatekstis 

239 
 

1940]       

  Šaltinio kvieslys. 1913 : [laikraščio reklama ir 
Seinai [1913] 4 4 RS IIR-11-7630 visatekstis 

240 
 

prenumeratos sąlygos]        

  Šeduvos miesto gyventojams apsodinimui       

  medeliais kelių-vieškelių privalomoji instrukcija : 
Šeduva 1924 7 7 RS A 209489 visatekstis   

[patvirtino Panevėžio miesto ir apskrities         

241  viršininkas Rozmanas, 1923.IV.24]       

  „Šešupės“ knygynas […] pigiajam mėnesiui siūlo 

šias knygas : papiginimas galioja nuo 1938 m. 

kovo 25 d. iki gegužės 25 d. : [knygų sąrašas] 

[Marijampolė] [1938] 2 2 RS A-11-14994 visatekstis   

        

242        

  Šiais metais nuo gegužės mėn. 13 iki 18 d. 
[S.l.] [1929] 2 2 RS C-12-1921 visatekstis 

243 
 

ruošiama Švaros savaitė : [skelbimas]        

  Šiauliai. Kino - Rekord (buvusis liaudies namas) :       

  "Šeštadienyje birželio 14 d. ir sekmadienyje       

  birželio 15 dieną 1919 m. pervažiuojant įvyks 
[S.l.] [1919] 1 1 RS IIR 32625 visatekstis   

tiktai dvi gastroli zymaus rusų jumoristo -         

  autoriaus zmonių mylimo Mikolo Bravin'o …" :       

244  [plakatas]       

  Kviečiu Romuvon : „Romuvos vasarvietė randasi       

  Zarasų apskrity…“ / linkęs patarnauti rašytojas [S.l.] [1936] 2 2 RS A-12-2586 visatekstis 

245 Šidlauskas, Domas Visuomis       

  Šio pavasario uždaviniai : [apie pašarinių augalų 
[Kaunas] 1930 6 6 RS ŠP-11-14874 visatekstis 

246 
 

auginimą, tręšimą]        

  Štai keli tiesos žodžiai : „Miela sese ir mielas 

brolau per kriauras [i.e. kiauras] dienas nuo ryto iki 

vakaro dirbant […] pabosta iki gyvo kaulo …“ : [K. 

Bajerčiaus knygų „Žemės vieškeliais“, „Namuose 

ir giriose“, „Spindulėliai“ reklama ir užsakymo 

lap.] / leidėjai 

      
        

  [Kaunas] [1930] 2 2 RS C-12-1905 visatekstis 

        

        

247        

248  Švč. Jėzaus Širdies litanija [S.l.] [1939] 8 8 RS A 204720 visatekstis 

249  Švenčiausiosios Panos Marijos litanija [Vilkaviškis] [1927] 4 4 RS A 204707 visatekstis 

  Šventųjų bendravimo ankieta : "Ištisus metus       

  lankęs savo gerbiamuosius skaitytojus, "Šv.B." 
[Marijampolė] [apie 1931] 2 2 RS C-12-2542 visatekstis   

norėtų išgirsti apie save ir pačių skaitytojų         

250  nuomonę"       
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251  Šviesos kelių ankieta : [anketa skaitytojams] [Kaunas] [1933] 3 3 RS A-12-2623 visatekstis 

  Mokslo metų užbaigtuvių programa trečiadienį,       

  birželio devintą dieną 1937 m. / Šv. Kazimiero [Chicago (Ill.)] 1937 4 4 RS IIR 47525 visatekstis 

252 Šv. Kazimiero aka akademija, Chicago, Illinois       

  Tarptautinė taupymo diena. Piliečiai! : "Tarptautinė 

taupymo diena visiems primena taupymo reikalą" : 

[raginimas laikyti pinigus kredito įstaigose] 

[S.l.] [apie 1930] 1 1 RS A-12-2649 visatekstis   

        

253        

  Telegrama! : "Šiuo pranešame ūkininkų žiniai, kad 

b-vė "Eksimportas" šiam pavasario sezonui įpirko 

1000 tonų olandiško superfosfato …" 

[S.l.] [S.a.] 1 1 RS A-11-15019 visatekstis   

        

254        

  
Telesusisiekimo apribojimai : papildomas priedas 

prie telegrafo tarifo VII laidos / Pašto valdyba 

    

RS ŠP-11-14871 

 

  [S.l.] 1939 4 4 visatekstis 

255        

  Tu Petras, ir ant tos uolos aš pastatysiu savo 
Bažnyčią… : [apie šv. Tėvo skatinimą jungtis į 

katalikiškas draugijas] 

      

  [Marijampolė] 1930 4 4 RS H-11-15279 visatekstis 

256        

  Tikru šviesuoliu, išsimokslinusiu, blaiviai į       

  gyvenimą žiūrinčiu tapsi skaitydamas […] žurnalą       

  Kultūrą" : [žurnalo reklama ir užsakymo lapelis] / [Šiauliai] 1928 1 1 RS C-12-1880 visatekstis 

  "Kultūros" redakcija ir administracija, Kultūros       

257  švietimo draugija       

  Pranešimas. Stojamieji kvotimai į kunigų Marijonų       

  juvenatą - gimnaziją Mariampolėje : "Norintiems       

  stoti į kunigų Marijonų juvenatą kvotimai bus 23 [Marijampolė] [1924] 1 1 RS H-12-2634 visatekstis 

  birželio ir 21 rugpiūčio šių 1924 m." / K.J.       

258 Totoraitis, Jonas Totoraitis       

  Tręšimas kaliu Lietuvos žemės ūkyj : "Ką privalo       

  ūkininkas šiais sunkiais laikais veikti?" : [patarimai Kaunas [1933?] 2 2 RS C-12-1943 visatekstis 

259  ūkininkams]       

260 
 Tręškite bulves mineralų trąšomis! : [trąšų reklama] Seinai [1913] 4 4 RS IIR-11-7626 visatekstis 
       

261 
 Tretininko atlaidų lapelis 1933 m. : [atlaidų datos] [S.l.] [1938] 2 2 RS H-11-15055 visatekstis 
       

262 
 Tretininko atlaidų lapelis 1939 m. : [atlaidų datos] [S.l.] [1938] 2 2 RS A-11-15029 visatekstis 
       

263  Tretininko lapelis 1929 m. : [atlaidų datos] [S.l.] [1928] 2 2 RS A-11-15034 visatekstis 

  Turime laimėt! : "Gyvenimas yra kova. Laimės tas, 

kas daugiausia sukurs visose gyvenimo srityse" : 

[žurnalo "Naujoji vaidilutė" reklama 1932 metams] 

[S.l.] [1931] 1 1 RS A-11-15015 visatekstis   

        

264        

  Draugai! : "Tik komunistai įdiegs į gyvenimą mūsų       

  svajonę - socializmą …" : [raginimas balsuoti uţ 
[S.l.] [1919] 1 1 

RS A 295559 
[Inv. Nr. A 295559] visatekstis   

komunistus] / Tveriamųjį[!] sąjungų Laik. centro         

265 Tveriamųjų sąjung biuras       

  Ūkininkai, didinkit savo derlių! : „Žemės ūkis yra 

Lietuvos gyvavimo pamatas josios gyvybės nervas“ 

: [apie dirbtines trąšas] / agr. dr. Linter'is 

Kaunas [1924] 2 2 RS C-12-1875 visatekstis   

        

266        

  Ūkininkai, mūsų kelias į gerovę - per žemės ūkio       

  draugijas ir laikraščius! : [raginimas prenumeruoti Kaunas [1923] 2 2 RS C-12-1883 visatekstis 

267  "Lietuvos dirvą"]       

  Ūkininkai, nepamirškite tręšti žiemkenčius iš       

  rudens! : kas ūkininkui šiandien rūpi? Gi trąšos : [Kaunas] [192?] 2 2 RS C-12-1857 visatekstis 

268  [patarimai ūkininkams]       

  Ūkininkai, pabuskit! : "Lietuva - žemės ūkio ir       
  ūkininkų kraštas" : [raginama balsuoti Seimo 

[Kaunas] [1926] 2 2 RS C-12-2680 visatekstis   

rinkimuose už Lietuvos ūkininkų partiją] / Lietuvos         

269  ūkininkų partijos Centro komitetas       

  Ūkininkams žinotina : "Šiaulių žemės ūkio       

  draugijos valdyba skelbia ūkininkų žiniai …" / Šiauliai [192?] 1 1 RS A 295575 visatekstis 

270  Šiaulių žemės ūkio draugijos valdyba       

  „Ūkininko“ redakcijos klausimai skaitytojams : "1.  
[1923- 

    
  

Ar Tamsta išsiraši [i.e. išsirašai] be "Ūkininko" dar [Kaunas] 2 2 RS A-11-14996 visatekstis   1928] 
271 

 

kurį kitą laikraštį …" 
     

       

  Užsisakykite 1926 metams literatūros, mokslo, 

visuomenės ir akademiškojo gyvenimo mėnesinį 

žurnalą Židinį : [reklama ir III tomo turinys] 

[S.l.] [1925] 4 4 RS ŠP-11-14868 visatekstis   

        

272        

  Už 3 litus lietuviškas mišiolas! : ["Liturginių 
[S.l.] [1937] 2 2 RS A-11-14999 visatekstis 

273 
 

mišių" reklama ir prenumeratos sąlygos]        

  Vaidinimas pilyje : Franko Molnaro 3 v. komedija       

  : pastatymas ir dekoracijos B. Dauguviečio, 
[Kaunas] [1933] 2 2 RS ŠP-11-14861 visatekstis   

režisūra K. Glinskio : [programa] / Valstybės         

274  teatras       

  Antrasis pasikalbėjimas apie kalio ir kitas trąšas : 

[S.l.] [S.a.] 4 4 RS C-12-2694 visatekstis 
275 Valatka Jonas (Jonas ir Petras) / dipl. agr. J. Valatka       

  Kas daryti? : "Šiandien jau daugel ūkininkų       

  susirūpino, kaip savo ūkį geriau sutvarkyti" : 
[Kaunas] [po 1926] 2 2 RS C-12-1865 visatekstis   

[patarimai ūkininkams apie dirvos priežiūrą] / dipl.         

276 Valatka Jonas agr. J. Valatka       

  Tam, kas kaliu tręšia : "Kas yra kalis? Kalis yra       

  labai svarbi ir būtina visiems laukų, pievų ir 
[S.l.] [apie 1928] 2 2 RS C-12-2644 visatekstis   

ganyklų augalams maistinga medžiaga" : [patarimai         

277 Valatka Jonas ūkininkams] / agr. J. Valatka       
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  Tam, kas kaliu tręšia : "Kas yra kalis? Kalis yra       

  labai svarbi ir būtina visiems laukų, pievų ir 
[S.l.] [apie 1928] 2 2 RS C-12-2642 visatekstis   

ganyklų augalams maistinga medžiaga" : [patarimai         

278 Valatka Jonas ūkininkams] / agr. J. Valatka       

  Ūkininkai, auginkime daugiau apkaupiamųjų! : 

[S.l.] [1930?] 3 3 RS C-12-2652 visatekstis 
279 Valatka, Jonas [patarimai ūkininkams] / dipl. agr. J. Valatka       

  VALVO geriausios radio lemputės : "Galima gauti 

radio prekyboje H. Gladšteinas …" : [reklama] 
[S.l.] [S.a.] 4 4 RS A-12-2617 visatekstis 

280        

281 
 Vartotojų bendrovės įstatai : [pavyzdiniai įstatai] [S.l.] [1919] 4 4 RS ŠP-11-14911 visatekstis 
       

  Vartotojų kooperatyvo " …" įstatai : [pavyzdiniai 
Kaunas 1941 4 4 RS ŠP-11-14909 visatekstis 

282 
 

įstatai]        

  Veiklusis jaunime! : "Laimingas-a esi, kad nėkieno 
[S.l.] [1938] 2 2 RS A-12-2594 visatekstis   

nevaržomas-a gali skaityti ir rašyti savo gimtąja         

283  kalba" : [knygos "Motinos auka" reklama]       

  Vienbalsiai nutarta! : "100 % Šaltinio skaitytojų,       

  atsakydami į anketą, vienbalsiai nutarė: Šaltinis yra       

  nepavaduojamas kiekvieno asmens draugas …" : [S.l.] [1937] 2 2 RS A-11-15044 visatekstis 

  [reklama ir prenumeratos sąlygos 1938 m.] /       

284  Šaltinis       

  Vienybės kvieslys 1925 m. Perskaitęs duok kitam!       
  : "Jau septyniolikti metai eina iš Kauno lietuvių 

[Kaunas] [1924] 2 2 RS C-12-2678 visatekstis   

mėgiamasis savaitraštis "Vienybė", nešdamas         

  šviesą broliams lietuviams …" : [reklama ir       

285  prenumeratos sąlygos]       

  Visi skaitytojai iki vieno atsiliepkit per šį [Kaunas] [1933] 3 3 RS C-12-2675 visatekstis 

286  nemokamą paštą! : ["Ūkininko patarėjo" anketa]       

  Visi ūkininkai - senieji ir naujakuriai - balsuokit už       
  Lietuvos ūkininkų partiją! : "Rinkimai paskelbti. 

[Kaunas] [1926] 2 2 RS C-12-1950 visatekstis   
Atėjo krikščionims demokratams laikas duoti         

  apyskaitą iš savo darbų" / Lietuvos ūkininkų       

287  partijos centro komitetas       

  Visuomenes žiniai. 16 vasario 1920 m.       
  Nepriklausomybės šventes šventimo dienotvarkė : 

[S.l.] [1920] 1 1 RS IIR 32624 visatekstis   
"I. Pamaldas. Visi mokslaiviai prieš pamaldas,         

  kurios turi įvykti žemiau nyrodytame laike, renkasi       

288  į savo mokyklas…"       

  Vytauto Didžiojo universitetas Teologijos- 
[Kaunas] [1930] 4 4 RS ŠP 218 visatekstis   

filosofijos fakultetas : [kvietimas į šv. Augustino         

289  paminėjimą ir paminėjimo programa]       

  Worcesteryj seniausias ir sumaniausias lietuvis       
  agentas J.J. Kalakauskas : "Sumanus ir praktiškas [S.l.] [S.a.] 1 1 RS IIR 32548 visatekstis 

  žmogaus pasielgimas visada padaro žmogų       

290  laimingu!" : [nekilnojamojo turto agento reklama]       

  Paskutinio Lietuvos Koperatyvų kongreso metu, t.       

  y. 1924 m. gruodžio mėnesy smulkaus kredito       

  draugijų buvo 151 … : [kalba Ketvirtajame [Kaunas] [1929] 1 1 RS ŠP-11-14889 visatekstis 

 Zakarevičius, Lietuvos kooperatyvų kongrese, 1929 m. bal. 14-       

291 Vincas 16 d.] / V. Zakarevičius       

  Zarasų kraštas 1933 metams : "Jau daugeliui       

  pažįstamas lietuviškos minties savaitraštis "Zarasų 
[S.l.] [1932] 1 1 RS C-12-2573 visatekstis   

kraštas" žengia į 1933 metus …" : [savaitraščio         

292  reklama]       

  Žemaiti, atmink ir gerbk Lietuvos patriarchą       

  daktarą Joną Basanavičių : "Šiandien visa Lietuva,       

  visi jos tikrieji mylėtojai, švenčia nepaprastas [Telšiai] 1926 1 1 RS C-12-1892 visatekstis 

  sukaktuves: d-ro J. Basanavičiaus 75 metų gimimo       

293  dieną"       

  Žodis Lietuvos visuomenei : "Pažvelgę į Lietuvos 

gyvenimą, matome vieną liūdną ir skaudų reiškinį: 

seni ir jauni … geria svaiginamuosius gėrimus" : 

[skelbiama blaivybės savaitė] / L.K. blaivybės d-jos 

c. Valdyba 

      
  

Kaunas 1930 1 1 RS C-12-1882 visatekstis   

        

        

294        

  Žodis visiems Lietuvos ūkininkams, tartas       

  visuotino Lietuvos ūkininkų sąjungos skyrių       

  atstovų suvažiavimo Kaune, š.m. vasario mėn. 21- 
[S.l.] [1926] 1 1 RS C-12-2547 visatekstis   

24 d. : "Gyvename svarbią mūsų valstybiško         

  gyvenimo valandą. Savaitė po savaitės įvyks nauji       

295  Seimo rinkimai"       

  XX amžiaus ekstra telegrama. Šiandien sudaryta 
[Kaunas] [1939] 1 1 RS C-12-1859 visatekstis   

nauja Ministerių taryba : "(XX) šiandien, lapkričio         

296  21 d., sudaryta nauja Lietuvos vyriausybė"       

297 
 

IX Lietuvos Raudonojo Kryžiaus loterijos planas 
[Kaunas] [1926] 2 2 RS C-12-1974 visatekstis 

       

298 
 

VI Lietuvos Raudonojo Kryžiaus loterijos planas 
[Kaunas] [1925] 2 2 RS A 295595 visatekstis 
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  1940/41 mokslo metų kooperacijos kurso       

  programa / LTSR valstybinis Vilniaus [Vilnius] [1941] 2 2 RS ŠP 3965 visatekstis 

299  universitetas. Ekonomikos mokslų fakultetas       

  5000 litų dovanų metiniams skaitytojams duoda       

  pigiausias ir prieinamiausias laikraštis „Ūkininkas“ [Kaunas] [1924] 3 3 RS C-12-1933 visatekstis 

300  : [laikraščio reklama]       

  Deklaracja Tymczasowego komitetu politycznego       

  Ziemi Kowieńskiej : złożona Naczelnemu       

  Wodzowi Litwy Środkowej i Tymczasowej [Kaunas] [1920] 1 1 RS R 70311 visatekstis 

  Komisji Rządzącej dnia 28/X 1920 r. / Ignacy       

301  Sokołowski       

  Do społeczeństwa Litwy, włościan i robotników : 

"Litwa - robotników kraina. Litwa przez długie 

wieki uciskana przez polaków, moskali i niemców 

…" : [atsišaukimas] / Litewski robotniczy i 

włościański komitet 

      
  

[S.l.] [1920] 1 1 RS Už 22607 visatekstis   

        

        

302        

  Żołnierze polskiej armji! : "Przywiedli was do       

  Litwy Panowie wasi i rząd przez nich ustanowiony" 
[S.l.] [1920] 1 1 RS Už 22605 visatekstis   

: [atsišaukimas] / Komitet litewskich robotników i         

303  włościan       

  Именное объявленiе для явки на выборы въ       

  Государственную Думу по обоимъ отделенiямъ       

  Второго съезда Ковенскихъ городскихъ       

  избирателей как евреевъ, так и не евреевъ, [Kaunas] [1907] 2 2 RS R 58635 visatekstis 

  назначенные на 24-е сентября 1907 года … :       

  [vardinis kvietimas į Rusijos Valstybės Dūmos       

304  rinkimus]       

  М. Г. "Въ понедельникъ, 25-го сего iюня, въ 7       

  час. вечера, предполагается устроить въ г.       

  Ковне, въ помещенiи Городской Думы       

  (Ратушная площадь) общественный 
Ковно 1912 4 4 RS R 58627 visatekstis   

прощальный обедъ Ковенскому губернатору,         

  Двора Его Величества камергеру, Петру       

  Владимировичу Веревкину …" : [programa] / А.       

305  Бржозовскiй       

  Театръ бр. Тильмансъ и Ко : "12 мая с. г.       

  устраивается вокально-музыкальн. вечеръ со 
Ковно 1913 4 4 RS R 58632 visatekstis   

световыми картинами при участiи г-на Рихарда         

306  Iордана изъ Риги …" : [programa]       

  Учебный планъ предполагаемаго къ открытiю 

обществомъ "Saule" въ м. … уезда Ковенской 

губернiи частнаго однокласснаго … училища 

[S.l.] [1906?] 2 2 RS R 58563 visatekstis   

        

307        

308  

Gavėnios giesmė. - [S.l.] : [s.n.], [1930]. - [4] p. : 

iliustr. ; 13 cm 
[S.l.] [1930] 4 4 RS A 211222 visatekstis  
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