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Įvadas. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje saugoma per 150 pavadi- 
nimų 1941–1944 metais Lietuvoje išleistų periodinių leidinių. Šio laikotarpio periodikoje 
atspindėti Antrojo pasaulinio karo įvykiai, su jais susijęs Lietuvos nepriklausomybės praradi-
mas, taigi šie leidiniai yra vertingas istorijos šaltinis. Dauguma leidinių kaip keliantys grėsmę 
visuomenės savimonei iki 1991 metų buvo ribotai prieinami skaitytojams, tai yra, saugomi bib-
liotekos Specialiajame fonde ir išduodami išimties tvarka. Dabar didžioji aptariamosios peri-
odikos dalis saugoma Retų spaudinių skyriaus Senosios periodikos sektoriaus saugyklose.

Šio darbo tikslas – atskleisti turtingą LMA Vrublevskių bibliotekos 1941–1944 metų Lie- 
tuvos periodinių leidinių fondą ir aptarti jo bendruosius bruožus. Straipsnyje pateikiamas Retų 
spaudinių skyriaus Senosios periodikos sektoriuje ir pagrindiniame fonde saugomų 1941–1944 
metų dabartinės Lietuvos teritorijoje įvairiomis kalbomis išleistų laikraščių, žurnalų, biule- 
tenių, tęstinių ir vienkartinių (laikraščio pavidalo) leidinių sąrašas. Į sąrašą nepateko kalendo- 
riai, knygų serijos ir tie leidiniai, kurių 1941–1944 m. egzempliorių biblioteka, deja, neturi. Tau-
pant vietą, sąrašo leidiniai aprašomi trumpuoju būdu (remiantis pirmuoju leidinio numeriu), 
duodama pastabų apie 1941–1944 m. leidimo duomenis.

Bibliografinėje literatūroje 1941–1944 m. periodika aprašyta gana fragmentiškai. Sovieti-
nio laikotarpio leidiniai suregistruoti bibliografijose Didžiojo tėvynės karo laikotarpio Lietuvos 
TSR spauda, 1941–1944 [4] bei Lietuvos TSR spauda 1940–1955 [8], tačiau jose nėra nesovie- 
tinio laikotarpio spaudos. Nacių okupacijos laikotarpiu leistą periodiką aprašė 1941–1943 m. 
žurnalo Bibliografijos žinios numeriai. Apie 1940–1941 m. spaudos ypatybes yra rašęs Stasys 
Makauskas [9]. Aptariant nelegalius periodinius spaudinius praverčia Alberto Ruzgo sudary-
tas 1940–1989 metų lietuviškų pogrindinių periodinių leidinių sąvadas [10], Jono Dainausko 
straipsnis [3], taip pat Michało Ambroso darbas apie Vilniaus krašto lenkiškus leidinius [1]. Kai 
kuriais atvejais galima pasiremti Juliaus Tamošiūno Lietuviškų periodinių leidinių bibliografija 
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[11], Žurnalistikos enciklopedija [13], Jelenos Kosakovskajos straipsniu [5]. Istorinį aptariamojo 
laikotarpio kontekstą padeda suvokti monografijos Lietuva, 1940–1990 [7], Lietuva Antrajame 
pasauliniame kare [6], Liudo Truskos Lietuva 1938–1953 metais [12].

1940–1941 m. Lietuvos periodikos fondą, saugomą Lietuvos mokslų akademijos Vrub-
levskių bibliotekoje, sudaro 153 pavadinimų leidiniai. Didžioji dalis aptariamųjų leidinių (72) 
yra laikraščiai. Jiems būdinga egzempliorių gausa. Bibliotekoje saugoma maždaug vienodas 
skaičius aptariamojo laikotarpio žurnalų (32) bei biuletenių (29). Tęstinių leidinių saugoma 12, 
vienkartinių – 8 pavadinimų.

Dauguma aptariamųjų periodinių spaudinių yra įprastos formos, išleisti poligrafiniu būdu, 
tik vienuolikos pavadinimų leidiniai visiškai arba iš dalies išleisti dauginimo prietaisais. Leidyba 
ne poligrafiniu būdu būdinga pogrindžio leidiniams, tokie yra: Biuletenis, Karinės ir politinės 
žinios, Prošvaistė, Orka, Šiaulių visuomenės akis. Kai kurių pogrindinių leidinių yra tiek spaustu-
viniu, tiek nespaustuviniu būdu išleistų numerių. Pavyzdžiui, laikraščio Apžvalga pirmieji nu-
meriai spausdinti rašomąja mašinėle ir dauginti rotatoriumi: tokie yra 1942-ųjų spalio 15 d. nr. 
101 ir 1943 m. nr. 142–143, o vėlesni numeriai išleisti spaustuvėje. Laikraščio Į laisvę 1943–
1944 m. numeriai išleisti spaustuvės, o dvi „ekstra laidos“ (1943 vas. 24 ir 1943 m. kovo mėn.) –  
dauginimo prietaisu padaugintas mašinraštis. Leidinio Laisvės kovotojas 1942 m. nr. 2 išleistas 
nespaustuviniu būdu, o vėlesni 1943–1944 m. numeriai išleisti spaustuvėje. Reikia pažymėti, 
kad nelegalių pogrindinių laikraštėlių platinimas buvo specifinis: gautus leidinius buvo skatina-
ma dauginti ir platinti (pvz., Apžvalgos 1942, nr. 101 pirmajame puslapyje liepiama: „perskai- 
tęs – padaugink ir duok kitam skaityti“), todėl sunku pasakyti, ar turimi leidiniai buvo ne-
spaustuviniu būdu išleisti pačių leidėjų, ar padauginti palaikančių skaitytojų. Be to, bibliotekoje 
saugoma nespaustuviniu būdu nacių okupacijos metais išleistų biuletenių, pavyzdžiui, Bulletin 
für die Erforschung des Bolschevismus und Judentums (1941 m. nr. 1) ir DNB (visi numeriai).

Bibliotekos fonduose leidiniai saugomi surišti metiniais komplektais arba aplenkti kar-
toniniais aplankais.

Kalbos atžvilgiu periodika yra įvairi. Daugiausia leidinių, žinoma, yra lietuvių kalba, tačiau 
esama ir kitakalbės arba dvikalbės periodikos (žr. 2 lentelę).

Klasifikuoti tipologiniu požiūriu aptariamus leidinius gana keblu, nes jų gausa ir įvairovė 
verčia kalbėti apie dažnas išimtis iš taisyklių. Periodiniai leidiniai apibrėžiami kaip reguliariai 
leidžiami leidiniai tuo pačiu pavadinimu, vienodai apiforminti, numeruoti bei datuoti, paprastai 
vienodos apimties ir formato [13, 385]. Aptariamojo laikotarpio periodika dėl istorinių aplinky-
bių gana dažnai leista nereguliariai, su pertraukomis, kito jos pavadinimai, formatas, yra nenu-
meruotų leidinių ir panašiai.

Pasitaiko tam tikrų neatitikimų tarp leidinyje nurodytos periodikos rūšies ir jo vertinimo 
šių dienų skaitytojo akimis. Tarkim, 1941 m. sovietinis leidinys Komunalinis ūkis, paantraštėje 
įvardytas kaip „LTSR komunalinio ūkio klausimams nagrinėti laikraštis“, atitinka visus dabarti-
nio mėnesinio žurnalo formos ir turinio požymius, todėl priskirtas prie žurnalų. Nacių okupaci-
jos laikotarpiu (spėjama, 1942 m.) išėjęs vienintelis Rytų savanorio numeris paantraštėje priešta-
ringai pavadintas neperiodiniu žurnalu. Jis formaliai priskirtas prie žurnalų, nes yra numeruotas.

Lyg ir nelogiška drauge su periodiniais leidiniais aptarti vienkartinius leidinius, kurie nėra 
periodiniai, tačiau turint omeny lietuviškos spaudos cenzūros išvengimo būdą – antraščių 
kaitaliojimą, vienkartinių leidinių leidimą vietoje laikraščių, tai, jog šie nereguliarūs leidiniai iš 
pažiūros yra panašūs į laikraščius, kalbamojo laikotarpio vienkartiniai leidiniai aptariami drauge 
su periodiniais.

Atskirai aptariami ir biuletenio tipo leidiniai. Tai – periodiniai arba tęstiniai informaciniai 
leidiniai [13, 67]. Išleistų 1941–1944 m. bibliotekoje jų saugoma nemažai – 29 pavadinimai. 
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Daugiausia tai – administracijos įstaigų įsakymai, potvarkiai, įvairių organizacijų pranešimų rin-
kiniai, ataskaitos. 

Šioje apžvalgoje tęstiniais laikomi mokslo darbų ir literatūros kūrinių rinkiniai. Tai kas-
metiniai arba kitokiu dažnumu leisti leidiniai, aptariamu laikotarpiu kai kurie teišėję tik po 
kartą. Galima būtų dvejoti dėl vieno ar kito leidinio priskyrimo prie periodikos, o ne prie knygų. 
Vienas iš tokių yra 1941 m. išleistas literatūros metraštis-almanachas Literatūros metraštis su 
kalendorium 1942 metams. Tačiau dėl paantraštės (metraštis) formaliai jį galima laikyti ir pe- 
riodiškai einančiu kasmetiniu leidiniu. 

Atsižvelgiant į leidimo vietą, matyti, jog daugiausia leidinių išleista Kaune (81), Vilniuje 
(32) ir Šiauliuose (10). Per 1941–1944 m. laikotarpį Kaune ir Vilniuje išleisti septyni leidi- 
niai (perkeliant leidybą iš vieno miesto į kitą arba kaip leidimo vietą nurodant abu miestus). 
Panevėžyje ir Telšiuose išleista po tris, po du – Biržuose ir Marijampolėje, po vieną leidinį – 
Rokiškyje, Švenčionyse, Ukmergėje ir Utenoje. Devynių dokumentų leidimo vieta nenustatyta. 
Abejonių kyla dėl kai kurių leidinių leidimo vietos (pvz., 1944 m. laikraštyje Tarybų vėliava 
nenurodytas leidėjas ir leidimo vieta; vis dėlto jis įtrauktas į sąrašą, nes trūksta duomenų, jog 
leidinys tikrai leistas ne Lietuvoje).

Pagal santykį su ano meto okupacine valdžia periodiką būtų galima skirstyti į legalią ir 
nelegalią. Dauguma (apie 86 proc.) bibliotekoje saugomų Lietuvos 1941–1944 m. periodinių 
leidinių yra leisti legaliai. Legaliąją periodiką pagal nusistovėjusią istorinę periodizaciją galima 
skirti į sovietinės okupacijos (1940–1941), nacių okupacijos (1941–1944) ir antrosios sovie- 
tinės okupacijos (nuo 1944) [7]. Abiejų sovietinių okupacijos laikotarpių leidinius būtų nuosek- 
lu aptarti kartu, taigi skirsime tris aptariamų legalių leidinių grupes: 1) sovietų okupacijos,  
2) nacių okupacijos ir 3) abiem šiais laikotarpiais ėjusius leidinius.

Be paminėtųjų, Senosios periodikos sektoriuje saugomas negausus (25 pavadinimų leidi- 
niai), bet vertingas nelegalių nacių okupacijos metu dabartinės Lietuvos teritorijoje ėjusių 
leidinių fondas. Šie leidiniai sudaro ketvirtąją aptariamą grupę. 

Legali sovietinio laikotarpio periodika. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 
pradžioje buvo uždaryti šalies laikraščiai bei žurnalai. 1938 m. Lietuvoje (be Vilniaus krašto) ėjo 
159 periodiniai leidiniai, o 1941 m. pavasarį (su Vilniaus kraštu) – 34. Komunistų partija įvedė 
griežtą ideologinę spaudos ir literatūros kontrolę [6, 127–128]. 

LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomi 48 pavadinimų sovietinio pobūdžio periodiniai 
leidiniai: 24 laikraščiai, 16 žurnalų, 7 biuleteniai ir 1 tęstinis leidinys. 

Sovietinius laikraščius pagal paskirtį, auditoriją galima skirstyti į tokias grupes: pagrindi- 
nius (respublikinius), regionų bei karinius, leistus Raudonosios armijos kariams. 

Pagrindiniai laikraščiai buvo leidžiami Kaune ir Vilniuje, jų turinį sudarė Komunistų parti-
jos idėjų sklaida, politinės, ideologinės temos, bendrosios naujienos. Įtakingiausiu galima laikyti 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir Ministrų Tarybos laikraštį Tiesa, kuris 
buvo leidžiamas net septynis kartus per savaitę [9, 19]. Šis laikraštis, su pertrūkiais Lietuvoje ir 
užsienyje ėjęs nuo 1917 metų, 1940 m. gruodžio 12 d. – 1941 m. birželio 22 d. buvo LKP(b) 
Kauno miesto komiteto organas. 1942 m. vasario 1 d. – 1944 m. liepos mėn. buvo leidžiamas 
Maskvoje; išėjo 85 numeriai. Nuo 1944 m. rugpjūčio 9 d. vėl kaip dienraštis pradėjo eiti Vilniu-
je: iš pradžių buvo LKP(b) CK organas, 1944 m. rugsėjo 27 d. – 1945 m. rugpjūčio 26 d. dar ir 
LKP(b) Vilniaus miesto komiteto organas. Tiražas – 10 000–35 000 egzempliorių. Redakto- 
riais dirbo: Genrikas Zimanas (1940–1942), Jonas Šimkus (1942), Vladas Niunka (1943–
1944), Romas Šarmaitis (1944–1945) [13, 520]. Bibliotekos Senosios periodikos saugyklose 
saugomuose Tiesos komplektuose esama nedidelių spragų. 
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Be pastarojo, bibliotekoje saugoma ir kitų respublikinių laikraščių: Darbo rūmų dienraštis 
Darbininkų žodis, Lietuvos LKJS CK organas Komjaunimo tiesa, LTSR aukščiausiosios tarybos 
laikraštis Tarybų Lietuva, Lietuvos KP CK, Lietuvos KP (bolševikų) centro komiteto organas 
Valstiečių laikraštis ir kt. Sporto temomis rašė savaitraštis Raudonasis sportas. Ėjo dienraščių rusų 
kalba: Советская Литва ir Труженик. Bibliotekoje esantys respublikinių laikraščių įrišai yra 
pilni arba beveik pilni.

Iš sovietinių regioninių 1941–1944 metų laikotarpio laikraščių Senosios periodikos sekto-
riuje saugomi bene visi tuomet egzistavę leidiniai: Vilniaus dienraštis Vilniaus balsas, Panevėžio 
savaitraštis Panevėžio tiesa, Šiaulių – Raudonoji vėliava, Telšių – Tarybų Žemaitija, Rokiškio –  
Paskutinės žinios, Marijampolės – Naujasis kelias, Švenčionių – rusiškas Новая жизнь. Kaune 
1941 sausį–kovą leistas vokiškas laikraštis Deutsche Nachrichten für Litauen = Vokiečių žinios 
Lietuvoje priskirtas prie sovietinių leidinių, kadangi ėjo sovietų valdžios laikotarpiu, nors ir neat-
spindi sovietinės ideologijos. Regioninių laikraščių komplektai turi nedidelių spragų. 

Laikraštį Tarybų vėliava galima skirti prie sovietinio laikotarpio karinių leidinių. Bibliote-
koje saugoma keletas 1944 m. rugsėjį–lapkritį išleistų numerių.

Sovietiniai 1941–1944 m. žurnalai, saugomi bibliotekoje, temų požiūriu yra gana įvairūs. 
Juos galima būtų klasifikuoti pagal paskirtį į bendro populiaraus pobūdžio leidinius (Šeima, 
Jaunųjų gretos, pakeitusios pavadinimą į Jaunimo gretos), specialiuosius (humoristinį – Šluota, 
vaikams skirtus – Genys, Pionierius, literatūros bei kritikos – Raštai) ir įvairių šakų mokslinius 
(medicinos – Liaudies sveikata, pedagogikos – Mokykla ir gyvenimas, etinį-filosofinį – Laisvoji 
mintis ir pan.). Visi bibliotekoje saugomi sovietinio pobūdžio 1941–1944 m. žurnalai yra išleisti 
lietuvių kalba; jų komplektai be trūkumų.

Sovietinio laikotarpio biuleteniai yra tarnybinio pobūdžio: Iš Tarybinio informacijų biuro 
pranešimų, Lietuvos TSR Darbo liaudies komisariato žinios, Lietuvos TSR Vyriausybės nutarimų 
ir potvarkių rinkinys ir kt. Šiems leidiniams būdingas teksto pateikimas lygiagrečiai lietuvių ir 
rusų kalba. Komplektai pilni arba artipilniai.

Sovietinio laikotarpio tęstinis leidinys bibliotekoje yra tik vienas, tai – literatūros ir kritikos 
almanachas Pergalė, vėliau tapęs žurnalu ir leistas iki 1990 m. Lietuvoje, Kaune, aptariamuoju 
laikotarpiu išėjo 1944 m. nr. 2 (1943 m. nr. 1 buvo išleistas Maskvoje), redagavo Kostas Kor-
sakas.

Legali nacių okupacijos laikotarpio periodika. Hitlerinės okupacijos periodo spauda, 
kaip minėta, mažokai tyrinėta. Jai būdinga nacių ideologija, bolševizmo ir sovietinės sant-
varkos kritika, ryškios rasistinės idėjos. Tuometinė spauda buvo „griežtai vokiečių cenzūruoja-
ma, negalėjo nagrinėti lietuviams aktualių politikos ideologijos, kultūros klausimų“ [12, 112]. 
Dėmesys buvo telkiamas į grožinę literatūrą, medicinos, žemės ūkio, Lietuvos istorijos temas [5, 
121–122].

Bibliotekos fonduose esančią šio laikotarpio periodiką (74 pavadinimų leidinius) pagal rūšį 
galima skirstyti į laikraščius (25), žurnalus (11), biuletenius (19), vienkartinius (8) ir tęstinius 
(11) leidinius.

Laikraščiai pagal paskirtį ir auditoriją klasifikuotini į pagrindinius, regioninius bei karinius. 
Pagrindiniais galima laikyti šiuos dienraščius lietuvių ir vokiečių kalbomis: Ateitis, Į laisvę, Nau-
joji Lietuva, Kauener Zeitung ir Wilnaer Zeitung.

Į laisvę buvo leidžiamas Kaune nuo 1941 m. birželio 25 d. iki 1942 m. gruodžio 31 d. Leido 
Lietuvių aktyvistų frontas. Okupacinei vokiečių valdžiai uždraudus šią organizaciją, laikraštį lei-
do Spaudos žodžio bendrovė. Tiražas sumažėjo nuo 200 000 (1941) iki 100 000 (1942) egzem-
pliorių [13, 166]. Bibliotekoje saugomi pilni dienraščio Į laisvę komplektai. 
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Uždraudus laikraštį Į laisvę, nuo 1943 m. sausio 2 d. iki 1944 m. liepos vidurio Kaune 
imtas leisti dienraštis Ateitis. Leidėjas ir redaktorius – Bronius Daunoras. Į Vakarus pasitrau- 
kusi redakcija 1944 m. rugpjūčio 4 – spalio 12 d. tęsė Ateities leidybą [11, 25]. Paskutiniųjų  
1944 m. laikraščio numerių išleidimo vieta galima laikyti Tilžę, remiantis tų metų nr. 223/224 
p. 4 išspausdintu skelbimu apie Ateities ieškomus darbuotojus. Šie numeriai į sąrašą įtraukti, 
kadangi išleidimo vieta tiksliai nenurodyta. Senosios periodikos fonduose saugomi šio Kauno 
laikraščio komplektai turi nedidelių spragų, o spėjamai Tilžėje leistų saugomi trys defektiniai 
numeriai.

1941 m. birželio 29 d. – 1944 m. liepą nacių okupuotame Vilniuje miesto savivaldybė leido 
dienraštį Naujoji Lietuva. Buvo spausdinami daugiausia informaciniai pranešimai, skelbiama lie- 
tuvių literatūros kūrinių, tautosakos, vokiečių spaudos vertimų. Oficialus redaktorius – Juozas 
Žukauskas (1941 m. faktiškai redagavo Stepas Povilavičius), vėliau – Rapolas Mackonis [12, 
353]. Senosios periodikos sektorius turi beveik visus šio dienraščio numerius.

Okupacinės valdžios nuo 1941 m. spalio 11 iki 1944 m. liepos 15 dienos Kaune ir Vilniu-
je buvo leidžiami dienraščiai vokiečių kalba Kauener Zeitung ir Wilnaer Zeitung. Juose buvo 
spausdinami vokiečių civilinės valdžios įsakymai, potvarkiai, skelbimai, Vokietijos informacijos 
biurų pranešimai, straipsniai apie politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį gyvenimą Lietuvoje ir 
kitose šalyse. Bibliotekoje saugomi Kauener Zeitung komplektai, deja, turi gana daug spragų, yra 
neįrišti, tačiau nedaug spragų yra dienraščio Wilnaer Zeitung komplektuose, kurių tekstai kone 
tokie patys, kaip ir Kauno laikraščio. 

Vokietijoje dirbantiems asmenims specialiai buvo leidžiamas propagandinis savaitraštis  
Lietuviai. Mėnraštis Dirbantieji publikavo straipsnius, susijusius su darbo sauga, aplinka, higie-
na, socialiniais klausimais. Bibliotekoje saugomi ne visi jų numeriai.

Nacių okupacijos meto regioniniai lietuviški laikraščiai bibliotekoje saugomi šie: Žemaičių 
žemė (Telšiai), Išlaisvintas panevėžietis, vėliau pervadintas į Panevėžietį (Panevėžys), Panevėžio 
apygardos balsas (Panevėžys), Nauja gadynė (Marijampolė), Tėvynė (Šiauliai), Tėviškė (Šiauliai), 
Naujosios Biržų žinios (Biržai) ir kt. Komplektai turi didesnių ar mažesnių spragų. 

Biblioteka turi to meto leistų laikraščių ir kitomis kalbomis: lenkų (Goniec codzienny), rusų 
(Вестник) ir baltarusių (Biełaruski hołas). Komplektai pilni arba su nedidelėmis spragomis. 

Apie Antrojo pasaulinio karo naujienas rašė kariniai laikraščiai: Feldzeitung, Frontas ir tėvy-
nė, Der Frontfahrer, Karys. Bibliotekoje saugomi pilni 1941–1944 m. Kario komplektai, beveik 
pilni laikraščio Der Frontfahrer 1943–1944 komplektai, o likusių – tik atskiri numeriai.

Išskirtinio dėmesio vokiečių okupacijos metais sulaukė žemės ūkis. Šia tema įvairią medžiagą 
spausdino laikraščiai: Jaunasis ūkininkas, Ūkininko patarėjas. Biblioteka turi pilnus arba ne-
didelių spragų turinčius šių leidinių įrišus.

Senosios periodikos sektoriuje saugoma ir vienkartinių humoristinių nacių okupacijos meto 
laikraštėlių: Balandžio 1-sios šakė, du to paties pavadinimo naujametiniai leidiniai – Šakė (1943 
ir 1944 m.). Paminėti verta ir vienkartinius proginius leidinius, skirtus 1941 metų birželio 22 d. 
sukilimui atminti: Birželio 22 (du leidiniai: 1942 ir 1944 m.) ir 2 metai (1943 m.).

Atskirai verta paminėti nacių okupacijos metu išleistus provokacinius vienkartinius leidi- 
nius. Tai – išoriškai kitus laikraščius pavadinimu ir išvaizda imituojantys leidiniai, kurių tu-
rinys persunktas nacių propagandos. Tokių nustatyti du: Tarybų Lietuva ir Laisvės kovotojas. 
Vienkartinis laikraštis Tarybų Lietuva, spėjama, išleistas 1941 metais, imituoja kitą, sovieti- 
nio pobūdžio to paties pavadinimo dienraštį. Senosios periodikos sektoriaus fonde esančiame 
1943 metų pogrindinio laikraščio Laisvės kovotojas 1943 m. komplekte įrištas suklastotas, pro-
vokacinis leidinys – oficialios vokiečių valdžios pastangomis išleistas tokio paties pavadinimo  
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1944 m. vasario–kovo numeris; nurodytas neegzistuojantis leidėjas – Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos jaunoji karta.

Bibliotekoje taip pat saugoma vienuolikos pavadinimų 1941–1944 m. nacių okupacijos 
laikotarpiu leistų įvairios tematikos žurnalų. Sukomplektuoti visi pramoginio leidinio Savaitė 
1942 ir 1943 m. numeriai, o 1944 m. komplektas turi spragų. Grožinę literatūrą publikavusio 
žurnalo Kūryba saugoma keletas numerių. Vaikų iliustruoto žurnalo Žiburėlis komplektai pilni. 
Kariams skirtas ir karių literatūrinius bandymus publikavo žurnalas Rytų savanoris, jo saugomas 
vienas numeris.

Aptariamuoju laikotarpiu buvo leidžiami profesiniai žurnalai: Ugniagesys (anksčiau ėjęs 
kaip Lietuvos gaisrininkas), Policija. Gamtos apsaugos, miškininkystės, medžioklės, žūklės ir tu-
rizmo temas gvildeno žurnalas Mūsų girios. Senosios periodikos sektoriuje saugomo Ugniagesio 
1942 m. komplektas pilnas, o 1943 m. turi spragų. Kitų žurnalų komplektai be trūkumų.

Žurnalas Darbas ir sveikata skleidė kampaniją prieš alkoholio vartojimą. Bibliotekoje saugo-
mas vienintelis jo numeris.

Vokiečių okupacijos laikotarpio biuletenių biblioteka turi palyginti nemažai ir įvairių. Dau-
giausia tai kasmetinės įvairių ūkio vienetų – Biržų žemės ūkio draugijos, Lietūkio, Pienocentro, 
Žemės ūkio rūmų ir kt. – ataskaitos. Valdžios įstaigų įsakymų, taisyklių, potvarkių rinkinius 
skelbę leidiniai saugomi šie: Lietuviškosios savivaldos administracijos žinios, Pranešimai įmonėms, 
Amtsblatt der Haupteisenbahndirektion Nord in Wilna, Amtsblatt des Generalkommissars in Kau-
en ir kt. Biuleteniai Savitarpinės pagalbos žinios, Lietuvos sveikatos rūmų žinios, Lietuvos Raudono-
jo Kryžiaus žinios skelbė šių organizacijų naujienas. Taip pat saugomi Kaune ir Vilniuje išleisti 56 
savaitinio biuletenio Bulletin für die Erforschung des Bolschevismus und Judentums numeriai. 

Prie tęstinių leidinių sąlygiškai galima priskirti, kaip minėta, struktūra bei pobūdžiu kny-
goms artimus leidinius. Toks yra Bernardo Brazdžionio redaguotas grožinės literatūros rinkinys 
Literatūros metraštis su kalendorium 1942 metams. Jame publikuotas ir Vaclovo Biržiškos suda- 
rytas lietuvių rašytojų ir kultūros veikėjų atmintinų datų kalendorius. Šio almanacho-metraščio 
Senosios periodikos fonde saugomas vienintelis išėjęs numeris. 

1943 ir 1944 m. Šiauliuose buvo išleista po vieną literatūros almanacho Varpai tomą, ku- 
riuose buvo skelbiami originalūs lietuvių rašytojų kūriniai ir vertimai, straipsniai kultūros temo-
mis, publikuojamos dailės reprodukcijos. Abu tomai saugomi pagrindiniame bibliotekos fonde. 

Iš mokslinio pobūdžio tęstinių leidinių galima paminėti 1942 m. išleistus Vilniaus universi-
teto Matematikos-Gamtos fakulteto darbų tomo du sąsiuvinius, skirtus biologijai, keturis Studijų 
biuro Lietuvių archyvo tomus, Lietuvos universiteto Technikos fakulteto darbų rinkinį Techni-
ka, Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto tęstinį leidinį Lietuvos praeitis, Žemės ūkio 
akademijos ir Žemės ūkio tyrimų departamento leidinį Žemės ūkio metraštis. Pastarųjų leidinių 
bibliotekoje yra saugoma po vieną numerį. 

Legali abiejų okupacijų laikotarpiais ėjusi periodika. Bibliotekoje saugomi 6 pavadinimų 
leidiniai, kurie gyvavo abiejų okupacijų laikotarpiu. Žurnalo Medicina 1941 m. nr. 1–3 vadinosi 
L.T.S.R. medicina, o nuo 1941 m. nr. 4 iki 1944 m. – Lietuviškoji medicina; Kriminalinės ži- 
nios policijai sovietiniu laikotarpiu vadinosi Kriminalinės milicijos žinios, nacių okupacijos –  
Kriminalinės policijos žinios (1941 spalis–1942) ir Lietuvos generalinės srities KP žinios = Melde-
blatt der Kriminalpolizei im Generalbezirk Litauen (1943–1944). 

Žurnalas Žemės ūkis turi du pirmuosius 1941 metų numerius. Sovietinio laikotarpio leidi-
nys (1941 m. nr. 1(203/204)–6(209) (kovas–birželis)) yra bendrosios, populiariosios tematikos, 
o nacių laikotarpio žurnalas (1941 m. nr. 1(210) (spalis) ir vėlesni) yra neabejotinai mokslinis. 
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Abiejų okupacijų metu ėjo moksliniai žurnalai: Bibliografijos žinios, Gimtasai kraštas, bend- 
rojo populiaraus turinio žurnalas Naujoji sodyba. Bibliotekoje saugomi minėtų leidinių komp- 
lektai neturi spragų. 

Nelegali nacių okupacijos laikotarpio periodika. Vertinga ir įdomi aptariamojo laikotar-
pio periodinių leidinių dalis – pogrindiniai Lietuvos leidiniai. Bibliotekos lentynose saugomas 
21 pavadinimo nacių okupacijos laikotarpiu išleisti nelegalūs lietuviški ir 4 pavadinimų lenkiški 
leidiniai. 

Nelegalūs lietuviški leidiniai skleidė slaptų lietuvių organizacijų – Lietuvių fronto, Lietu-
vos laisvės kovotojų sąjungos, Lietuvos laisvės armijos ir kitų – pasipriešinimo tiek nacių, tiek 
ir sovietų okupacijoms idėjas, propagavo tautinę individualybę bei neginkluotą pasipriešinimą 
okupantams. Šiems laikraštėliams būdingas įvairus periodiškumas, dažniausiai nenurodoma 
išleidimo vieta, ne visuomet nuosekli numeracija, nedidelis formatas, leidimas tiek spaustuvės 
mašinomis, tiek dauginimo prietaisais.

Svarbiausiais pogrindiniais leidiniais galima laikyti laikraštėlius Į laisvę, Laisvės kovotojas ir 
Nepriklausoma Lietuva [10, 49]. Pogrindinis laikraštėlis Į laisvę Lietuvių aktyvistų fronto Kaune 
imtas leisti naciams uždraudus legalų to paties pavadinimo dienraštį [10, 27]; ėjo 1943–1944 m.,  
iš viso išleisti 35 numeriai [10, 27–28]. Senosios periodikos fonduose saugomuose šio pogrin- 
dinio leidinio įrišuose trūksta 1943 m. nr. 3 ir 1944 m. nr. 12 (jeigu jie apskritai buvo išleis-
ti), tačiau esama keturių 1943 m. nenumeruotų laikraštėlio ekstra laidų: vasario 24, kovo 17, 
kovo mėnesio, balandžio 8 dienos; be to, specialaus leidinio Į laisvę numerio (1943 m. balandžio 
5 d., nr. 3). Į laisvę puslapiai nenumeruoti, todėl įrišant neišvengta tam tikros painiavos: sun-
ku pasakyti, kokiu pagrindu 1943 m. komplekte prie nr. 2 įrištas į atsišaukimą panašus lapelis 
Visuomenei orientuotis (atspaudas iš Į laisvę [1943] nr. 4), numeriai įrišti ne iš eilės. 

Laisvės kovotoją 1942–1944 m. leido Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga. Iš viso buvo išspaus-
dinti 29 laikraščio numeriai [10, 36–38]. LMA Vrublevskių bibliotekos Senosios periodikos 
sektorius saugo 23 šio laikraščio numerius. 1944 m. Laisvės kovotojo komplekte įrištas įdomus 
dokumentas – Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 1943 m. kovo 17 d. išspausdintas atsišaukimas 
nr. 29, kuriame pranešama apie prasidėjusį lietuvių suiminėjimą.

Nepriklausoma Lietuva – Nepriklausomos Lietuvos sąjūdžio leidinys; 1942–1944 išleisti 
49 numeriai. Senosios periodikos fonduose saugomi ne visi 1942–1943 m. numeriai ir pilnas  
1944 m. komplektas.

Be minėtųjų, Senosios periodikos sektoriuje saugoma ir kitų pogrindžio leidinių: Apžvalga 
(leido Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga), Atžalynas (leido Lietuvių vienybės sąjūdis), Baltija 
(leido Baltų vienijimo sąjūdis), Lietuvos Judas (leido Lietuvių frontas), Lietuvos laisvės trimi- 
tas (leido Lietuvos šaulių sąjunga), Moterų talka, humoristinis Pogrindžio kuntaplis, Šiaulių 
visuomenės akis ir kt. 

Biblioteka turi ir aptariamojo laikotarpio nelegalių biuletenių. Tai – Lietuvos laisvės kovo-
tojų sąjungos Vidaus informacijos tarnybos dauginimo prietaisu išleistas Biuletenis (biblioteka 
turi jo vienintelį 1944 m. 2 numerį) ir Lietuvos laisvės armijos informacinį biuletenį Karinės ir 
politinės žinios (bibliotekoje saugomi du 1944 m. numeriai). 

Nelegaliais 1941–1944 m. Lietuvos leidiniais galima laikyti ir Senosios periodikos fonde 
saugomus keturis lenkiškus nedidelio formato Vilniaus krašto laikraštėlius. Tai Armijos Kra-
jovos leistas Niepodległość su priedu Dodatek dla wsi, vėliau tapusiu savarankišku leidiniu Nasza 
wieś. Pirmojo saugomi du, likusių – po vieną numerį. Taip pat galima paminėti ir vienintelį 
organizacijos Polska Liga Ochrony Narodu laikraščio Orka 1944 m. numerį, išleistą dauginimo 
prietaisu. Šie laikraštėliai turėjo nemažą poveikį Vilniaus krašto lenkų savimonei [1, 316].
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Išvados. Apžvelgus 1941–1944 metų Lietuvos periodikos fondą, saugomą LMA Vrub- 
levskių bibliotekoje, galima daryti išvadą, jog šiuo laikotarpiu spauda buvo svarbus informaci-
jos bei ideologijos sklaidos įrankis. Nepaisant dramatiškų okupacijos, Antrojo pasaulinio karo, 
Lietuvos nepriklausomybės praradimo aplinkybių, šio laikotarpio periodika yra gausi ir įvairi 
tiek nagrinėjamų temų, tiek tipologijos požiūriu. Aptariami leidiniai yra vertingi kaip istorijos 
šaltinis, kadangi atspindi to meto visuomeninę, kultūrinę, ekonominę ir politinę tikrovę, vyra-
vusias idėjas bei lūkesčius. 

Fondą sudaro 153 pavadinimų laikraščiai, žurnalai, biuleteniai, tęstiniai ir vienkartiniai 
leidiniai. Juos galima suskirstyti į legalius ir nelegalius leidinius. Legaliuosius pagal leidimo laiką 
galima klasifikuoti į sovietų ir nacių okupacijų meto periodiką bei abiejų okupacijų laikotarpiais 
ėjusius leidinius. To meto laikraščiams būdinga atitinkama (sovietų arba nacių) ideologinė pro- 
paganda bei bendro pobūdžio administravimo bei karo naujienos. Žurnalų tematika įvairuoja 
nuo populiariosios iki mokslinės. Biuleteniuose skelbiami valdymo organų dokumentai, įvairių 
organizacijų ataskaitos, pranešimai. Tęstiniuose leidiniuose viešinami mokslo įstaigų darbai ir 
skelbiami literatūros rinkiniai. Nacių okupacijos metu leisti vienkartiniai leidiniai, skirti tam 
tikroms progoms, taip pat saugoma įdomių provokacinių vienkartinių leidinių. Nelegaliųjų 
leidinių, išleistų nacių okupacijos metu, pagrindinė tema – tautos išlikimas okupacijos sąlygomis 
ir nepriklausomybės atgavimo siekis. 

1941–1944 m. periodiniai leidiniai, saugomi Senosios periodikos sektoriuje ir pagrindi- 
niame bibliotekos fonde, yra geros fizinės būklės, neblogai sukomplektuoti ir sudaro vertingą 
viešojo bei pogrindinio visuomenės gyvenimo istorinių dokumentų kolekciją.

1 lentelė. 1941–1944 m. Lietuvos periodinių leidinių rūšys Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekoje (pavadinimų)

Sovietų  
okupacijos  
laikotarpio 

leidiniai

Abiejų  
okupacijų  
laikorpiais  
ėję leidiniai

Nacių okupacijos  
laikotarpio leidiniai

Iš viso

Legaliai leisti leidinai Pogrindiniai 
leidiniai

Laikraščiai 24 – 25 23 72
Žurnalai 16 5 11 – 32
Biuleteniai 7 1 19 2 29
Tęstiniai leidiniai 1 – 11 – 12
Vienkartiniai 
leidiniai

– – 8 – 8

Iš viso 48 6 74 25 153

2 lentelė. 1941–1944 m. Lietuvos periodinių leidinių kalba Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublevskių bibliotekoje (pavadinimų)

Kalba Leidinių kiekis Kalba Leidinių kiekis

lietuvių 116 baltarusių 1

vokiečių 10 lietuvių ir vokiečių 7

lenkų 9 lietuvių ir rusų 4

rusų 5 lietuvių ir prancūzų 1
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JOLANTA STASYTĖ-BERNIŪNIENĖ

Periodicals published in Lithuania in 1941–1944: from the holdings  
of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences 

Summary

The repositories of the Old Periodicals Section and of the Stock and Readers Service Department in the 
Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences hold 153 titles of periodicals published in 1941–
1944 on the territory of present-day Lithuania. These publications are a valuable historical source that throw 
light on how Lithuania lost its independence, illustrate life in the country during the time of the Soviet and 
the Nazi occupations, show the spread of the occupation ideologies in press, and testify to the Lithuanian 
resistance to the occupations. The periodical press for this time period has so far been little studied.
The periodicals discussed in the present article are classified into groups based on their relationship with 
occupation authorities and the time period of their publication: 1) legally issued Soviet periodicals; 2) legally 
issued Nazi ones; 3) those legally issued during the both occupations; 4) those illegally issued by the resistance 
movement at the time of the Nazi occupation. The groups are overviewed in regard to publishing method, 
place of publication, language, type of periodical and main topic. The article includes a list of titles of Lithua-
nia’s periodicals for 1941–1944 held by the library and indicates actual issues kept in the holdings. 
Keywords: periodicals; newspapers; journals; bulletins; ephemeral periodicals; serials; underground press.

Įteikta 2019 m. sausį
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Priedas. 1941–1944 m. Lietuvos periodikos, saugomos Lietuvos mokslų akademijos Vrub- 
levskių bibliotekoje, sąrašas

Lotyniškais rašmenimis

Eil. 
nr.

Leidinys Signatūra Egzempliorai

1. Amtsblatt der Haupteisenbahndirektion Nord in 
Wilna : [biuletenis]. – Wilna : [s. n.], 1941. – Įvairaus 
dažnumo. 

P-061132 1941, Nr. 1–4

2. Amtsblatt des Generalkommissars in Kauen : [biule- 
tenis]. – Kauen : [s. n.], 1941–1944. – Įvairaus dažnu-
mo. – Gretutinis tekstas vokiečių ir lietuvių k. 

P-061131 1941, Nr. 1–19  
(September–Dezember); 
1942, Nr. 1–68  
( Januar–Dezember); 
1943, Nr. 1–53  
(Februar–Dezember); 
1944, Nr. 1–14  
( Januar–April)

3. Apžvalga : [pogrindžio laikraštis]. – [Kaunas] : Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga, 1942–1944. – Įvairaus dažnu-
mo. – 1942–1943, nr. 142–143 išleisti nespaustuviniu 
būdu.

P-072366 1942, spal. 15, nr. 101  
(lapkr. 15); 
1943, nr. 30–31, 35, 37–38, 
142–143  
(bal. 10–lapkr. 17); 
1944, nr. 40 (vas. 1)

4. Ateitis : [laikraštis]. – Kaunas : Bronius Daunoras, 
1943–1944. – Kasdieninis. 

P-08463 1943, nr. 1–148, 151–188, 
190–303 (sausis–gruodis);
1944, nr. 1–149, 151–153, 
210, 217/218, 223/224  
(sausis–rugsėjis)

5. Atžalynas : [pogrindžio laikraštis]. – Vilnius : Lietuvių 
vienybės sąjūdis, 1943–1944. – Įvairaus dažnumo.

P-043899 1943, nr. 4–5 (spalis–gruodis); 
1944, kovo 31, bal. 2, nr. 7, 9 
(bal. 28–birž. 10)

6. Balandžio 1-sios šakė : vienkartinis leidinys. – Kaunas : 
Česlovas Spirauskas, 1944. – Nereguliarus.

P-082197 1944, [bal. 1]

7. Baltija : [pogrindžio laikraštis]. – [S. l.] : Baltų vienijimo 
sąjūdis, 1944. – Mėnesinis. 

P-043900 1944, nr. 1–5/6 (sausis– 
birželis)

8. Bibliografijos žinios : [žurnalas]. – Kaunas : Spaudos 
fondas, 1928–1943. – Mėnesinis. – Paantraštė: 1941, 
Nr. 1–2 – LTSR ir lietuvių tautinės bibliografijos 
žurnalas, leidžiamas Kauno universiteto bibliotekos. 
LTSR bibliografijos instituto ir Lietuvos bibliotekininkų 
draugijos organas; 1941, nr. 3–1941, nr. 8 – Lietuvos 
ir lietuvių tautinės bibliografijos žurnalas, leidžiamas 
Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos. Lietuvos 
bibliografijos instituto ir Lietuvos bibliotekininkų 
draugijos organas; 1942, nr. 1–1943, nr. 8 – Lietuvos 
ir lietuvių tautinės bibliografijos žurnalas, leidžiamas 
Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos, Bibliografijos 
instituto. – Leidėjai: 1941, nr. 1–2 – Kauno universiteto 
biblioteka; 1941, nr. 3–1943, nr. 8 – Vytauto Didžiojo 
universiteto biblioteka. 

P-041641 M. 14, nr. 1(83)–6/8(88/90) 
(1941 vasaris–gruodis);
M. 15, nr. 1(91)–7/8(97/98) 
(1942 sausis / vasaris– 
lapkritis / gruodis);
M. 16, nr. 1(99)–6(104)  
(1943 sausis / vasaris– 
lapkritis / gruodis)
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9. Biełaruski hołas = Weissruthenische Stimme : tydniovy 
casapis : [laikraštis]. – Vilnia : Francišak Alachnovič, 
1942–1944. – Savaitinis. 

P-08459 H. 1, Nr. 1–44  
(1942 sakavik–sniežan);
H. 2, Nr. 1(45)–52(96)  
(1943 studen–sniežan);
H. 3, Nr. 2(98)–22(118) 
(1944 studen–červien)

10. Birželio 22 : vienkartinis leidinys, skirtas Lietuvos išlais-
vinimo metinėms – birželio 22-jai. – Kaunas : [s. n.], 
1942. – Nereguliarus.

P-082705 1942, [birž. 22]

11. Birželio 22 : vienkartinis leidinys, skirtas Lietuvos išlais-
vinimo 3 metų sukaktuvėms – birželio 22-jai. – Kaunas : 
[s. n.], 1944. – Nereguliarus.

P-082706 1944, [birž. 22]

12. Biržų žemės ūkio draugijos apyskaita. – Biržai : Biržų 
žemės ūkio draugija, 1933–1943. – Kasmetinis.

P-06285 1941 (1942);
1942 (1943)

13. Biuletenis : [pogrindžio biuletenis]. – [Kaunas] : 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, 1944. – Nežinomo 
dažnumo. – Išleistas nespaustuviniu būdu.

P-064330 1944, nr. 2 (bal. 11)

14. Die Brücke : deutsches Wochenblatt in Litauen :  
[žurnalas]. – Kauen : NSDAP Bezirk Litauen,  
1943–1944. – Savaitinis. 

P-041810 Jg. 1, F. 3/4–5/6, 11/12, 
15/16–17/18  
(1943 Februar–Mai);
Jg. 2, F. 17/18–19/20  
(1944 Juni–Mai)

15. Bulletin für die Erforschung des Bolschevismus und 
Judentums. – Kauen : Studien-Büro, 1941–1944. – 
Savaitinis. – Leidimo vieta: 1942, Nr. 33–1944 –  
Wilna. – 1941, Nr. 1 išleistas nespaustuviniu būdu.

P-061190 1941, Nr. 1 (Dezember);
1942, Nr. 2–33  
( Januar–Dezember)
1943, Nr. 34–50  
( Januar–November);
1944, Nr. 52–56 ( Januar–Mai)

16. Czytanki : dodatek do gazety „Prawda Wileńska“ : 
[laikraštis]. – Wilno : [Prawda Wileńska], 1941. –  
Savaitinis.

P-1154 Do nr. 43, 49, 56, 61, 68, 73, 
89, 94, 100, 103–104, 108, 
114, 116, 118, 120, 122, 125, 
138 „Prawdy Wilenskiej“ 
(1941 luty–czerwiec)

17. Darbas ir sveikata : Lietuvos gen. srities blaivinimo 
s-gos organas : [žurnalas]. – Kaunas : Lietuvos gen. srities 
blaivinimo s-ga, 1943. – Nežinomo dažnumo.

P-071896 1943, [nr. 1] (sausis)

18. Darbininkų žodis : Lietuvos darbo žmonių laikraštis. – 
Kaunas : Darbo rūmai, 1940–1941. – Kasdieninis.

P-46 1941, nr. 1(49)–142(190) 
(sausis–birželis)

19. Deutsche Nachrichten für Litauen = Vokiečių žinios 
Lietuvoje : Wochenschrift für das Deutschtum Li- 
tauens. – Kaunas : [s. n.], 1931–1941, 1989–2005. –  
Savaitinis. 

P-082003 Jg. 11, F. 1–8, 10  
(1941 Januar–März)

20. Dirbantieji : Lietuvos generalinės srities profesinės 
sąjungos pranešimai : [biuletenis]. – Kaunas : Lietuvos 
generalinės srities profesinės sąjunga, 1944. – Dvisavai-
tinis. 

P-061299 1944, nr. 1(20)–12(31)  
(sausis–birželis)

21. DNB : [Deutsche Nachrichtenbüro biuletenis]. –  
Kauen : [s. n.], 1942. – Kasdieninis. – Išleistas  
nespaustuviniu būdu.

P-072354 1942, lapkr. 23–25, 27–30; 
gruod. 1–31

22. Dodatek dla wsi : [pogrindžio laikraštis] :  
[„Niepodległość priedas“]. – Wilno : [Niepodległość], 
1943–1944. – Įvairaus dažnumo.

P-048450 R. 2, nr. 1(10) (1944 styzeń)
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23. 2 metai : 1941-06-22–1943-06-22 : [vienkartinis leidi-
nys]. – [Kaunas] : [s. n.], 1943. – Nereguliarus.

P-072534 1943, birž. 22 

24. Feldzeitung von der Maas bis an die Memel : [laikraš-
tis]. – Kowno : [s. n.], 1941. – Įvairaus dažnumo.

P-082349 1941, Nr. 197 (August)

25. Finansų vadybos Mokesčių departamento biuletenis. –  
Kaunas : [Finansų vadybos Mokesčių departamentas], 
1942–1943. – Įvairaus dažnumo.

P-03767 1942, nr. 1 (liepa)

26. Frontas ir tėvynė : [laikraštis]. – Kaunas : Bronius 
Daunoras, 1943–1944. – Įvairaus dažnumo.

P-08469 1943, gruod. 11;
1944, bal. 3, 25.

27. Der Frontfahrer : Zeitung des Transport–Sicherungs–
Soldaten. – Wilna : [s. n.], 1943–1944. – Įvairaus 
dažnumo.

P-061252 Jg. 1, Nr. 1, 3–10  
(1943 April–1944 Januar);
Jg. 2, Nr. 1–2, 12  
(1944 April–März)

28. Genys : iliustruotas priešmokyklinio amžiaus vaikų 
laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas : Švietimo Liaudies Ko-
misariatas, 1940–1941, 1954–2001. – Dvisavaitinis. – 
Paantraštė: 1941, nr. 1/2–5 – iliustruotas vaikų žurnalas; 
1941, nr. 6–11 – iliustruotas dvisavaitinis vaikų žurna- 
las. – Leidėjas: 1941 – Lietuvos TSR valstybinė leidykla.

P-041344 1941, nr. 1/2–11(17)  
(sausis–birželis)

29. Gimtasai kraštas : kraštotyros organas : [žurnalas]. – 
Šiauliai : Šiaulių kraštotyros draugija, 1934–1943. –  
Ketvirtinis, 1941; kasmetinis, 1942–1943. – Priešan-
traštė: 1942, sąs. 30–1943, nr. 31 – Šiaulių kraštotyros 
draugija, „Aušros“ muziejus. – Paantraštė: 1942, sąs. 30 –  
etnografinės medžiagos rinkinys; 1943, nr. 31 – tauto-
tyros vienkartinis leidinys. – Leidėjai: 1941 – Lietuvos 
mokslų akademija; 1942–1943 – Šiaulių kraštotyros 
draugija, „Aušros“ muziejus.

P-152 M. 8, nr. 1/2(28/29)  
(1941 sausis/birželis);
M. 9, kn. 5, sąs. 30 (1942);
M. 10, nr. 31 (1943)

30. Gimtoji kalba : [žurnalas]. – Kaunas : [s. n.], 1933–
1941. – Mėnesinis. – Paantraštė: 1941 – bendrinės kal-
bos laikraštis. – Leidėjai: 1941 – Lietuvos TSR mokslų 
akademijos Lietuvių kalbos institutas. – Leidimo vieta: 
1941 – Vilnius.

P-150 M. 9, sąs. 1/3(81/84)  
(1941 sausis/kovas)

31. Goniec codzienny : [laikraštis]. – Wilno : Goniec 
codzienny, 1941–1944. – Kasdieninis. 

P-08442 1941, nr. 1–139  
(lipiec–grudzień);
1942, nr. 140–448  
(styczeń–grudzień);
1943, nr. 449–750  
(styczeń–grudzień);
1944, nr. 751–898  
(styczeń–czerwiec)

32. Hidrologinė bibliografija. Lietuva = Bibliographie 
hydrologique de l’année. Lituanie : [biuletenis]. –  
Kaunas : Tarptautinė mokslo sąjungų taryba, Tarptau-
tinė geodezijos ir geofizikos sąjunga, Tarptautinė  
moksliškosios hidrologijos asociacija, 1933–1941. –  
Kasmetinis. – Gretutinis tekstas lietuvių ir prancūzų k. –  
Priešantraštė: 1941 – „Bibliografijos žinių“ ... priedas.

P-04546 M. 6, 1939 (1941) : „Bibliog- 
rafijos žinių“ 1941, nr. 3/5 
priedas [spalis];
M. 7, 1940 (1941) : „Bibliog- 
rafijos žinių“ 1941, nr. 6/8 
priedas [gruodis]

33. Į laisvę : Kauno dienraštis. – Kaunas : Lietuvių aktyvistų 
frontas, 1941–1942. – Kasdieninis. – Leidėjas: 1941,  
nr. 92–1942 – Spaudos žodis.

P-08443 1941, nr. 1–161  
(birželis–gruodis);
1942, nr. 1(162)–305(466) 
(sausis–gruodis)
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34. Į laisvę : [pogrindžio laikraštis]. – [Kaunas] : [Lietuvių 
frontas], 1943–1944. – Įvairaus dažnumo. – 1943  
specialus leidinys nr. 3 (bal. 5) išleistas nespaustuviniu 
būdu. 

P-054119 1943, nr. 1–2, 4–23,  
(sausis–gruodis);
[3 ekstra laidos: 1943 vas. 24; 
1943 kovas; 1943 bal. 8;  
specialus leid. nr. 3 (bal. 5)]; 
1944, nr. 1(24)–11(34)  
(sausis–birželis)

35. Į pagalbą : Lietuvos liaudies pagalbos sąjungos – Mopro 
centro valdybos organas : [žurnalas]. – Kaunas : [s. n.], 
1940–1941. – Mėnesinis.

P-249 M. 2, nr. 1(6)–5(10)  
(1941 sausis–gegužė)

36. Į pagalbą agitatoriams : [žurnalas]. – Kaunas : LTSR 
valstybinė leidykla, 1941. – Nežinomo dažnumo.

P-02476 1941, nr. [1]–4

37. Ieškomi : [biuletenis]. – Kaunas : Kriminalinės policijos 
valdyba, 1928–1944. – Įvairaus dažnumo. – Leidėjas: 
1941 – D. V. Milicijos valdyba.

P-02404 M. 14, nr. 13 (1941 sausis)

38. Iš Tarybinio informacijų biuro ... pranešimo : [biule- 
tenis] – [S. l.] : Raudonoji vėliava, 1942–1944. – Įvairaus 
dažnumo.

P-245 1944, nr. 23, 33–41  
(spalis–gruodis)

39. Išlaisvintas panevėžietis : Panevėžio apsaugos štabo 
laikraštis. – Panevėžys : Panevėžio apsaugos štabas,  
1941. – Savaitinis. – Antraštė: 1941, nr. 10–19 – 
Panevėžietis. – Paantraštė: 1941, nr. 9 – Panevėžio 
savaitraštis.

P-08440 1941, nr. 1–14, 16–19  
(liepa–gruodis)

40. Jaunasis ūkininkas : jaunųjų ūkininkų ratelių  
laikraštis : [„Ūkininko patarėjo“ priedas]. – Kaunas : 
[Ūkininko patarėjas], 1932–1940, 1944. – Dvisavai- 
tinis.

P-07486 1944, nr. 1(365)–13(377) 
(sausis–birželis)

41. Jaunasis valstietis : jaunųjų valstiečių laikraštis. –  
Kaunas, 1940–1941, 1945–1947. – Įvairaus  
dažnumo. 

P-246 1941, nr. 1(5)–17(21)  
(sausis–gegužė)

42. Jaunųjų gretos : [žurnalas]. – Vilnius ; Kaunas : Lietu-
vos LKJS CK, 1944–1995. – Mėnesinis. 

061779 1944, nr. 1–2

43. Karinės ir politinės žinios : [pogrindžio biuletenis]. –  
[Vilnius] : [s. n.], 1944. – Įvairaus dažnumo. – Išleistas 
nespaustuviniu būdu.

P-063738 1944, nr. 14–15  
(balandis–gegužė)

44. Karys : [laikraštis]. – Vilnius : [Simas Urbonas], 1920–
1945, 1991–. – Savaitinis. – Paantraštė: 1941–1943,  
nr. 27 – savisaugos dalių savaitraštis; 1943, nr. 28– 
1944 – lietuvių karių savaitraštis.

P-08434 1941, nr. 1–2 (gruodis);
1942, nr. 3–52/53(1161/1162) 
(sausis–gruodis);
1943, nr. 1(1163)–52(1214) 
(sausis–gruodis);
1944, nr. 1(1215)–26(1240) 
(sausis–liepa)

45. Kauener Zeitung : [laikraštis]. – Kauen ; Wilna :  
Kauener Zeitung, 1941–1944. – Kasdieninis. 

P-08449 Jg. 1, Nr. 1–2, 4–14, 16–26, 
28–32, 34–67  
(1941 Oktober–Dezember);
Jg. 2, Nr. 178–182, 184–229, 
230–249, 251–252, 254–258, 
260–268, 270–299, 301–306 
(1942 August–Dezember);
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Jg. 3, Nr. 77–151, 152–183, 
185, 188–202, 204–284, 286– 
307 (1943 April–Dezember);
Jg. 4, Nr. 1–49, 51–111, 
113–123, 125–153  
(1944 Januar–Juli)

46. Komjaunimo tiesa : Lietuvos komunistinės jaunimo 
s-gos Centro komiteto organas : [laikraštis]. –  
Kaunas : Lietuvos KJS CK, 1940–1941, 1944–1989. –  
Kasdieninis. – Paantraštė: 1941, nr. 1–45 – Lietuvos 
LKJS CK ir Kauno m. k-to organas; 1944 – Lietuvos 
LKJS CK ir Vilniaus m. k-to organas. – Leidimo vieta: 
1944 – Vilnius.

P-419 1941, nr. 1(124)–34(157), 
36(159)–47(170), 49(172)–
72(195), 74(197)–109(232), 
111(234)–145(268)  
(sausis–birželis);
1944, nr. 4(49)–6(51), 
8(53)–12(57) (lapkritis)

47. Komunalinis ūkis = Коммунальное хозяйство : 
LTSR komunalinio ūkio klausimams nagrinėti laikraš-
tis : [žurnalas]. – Kaunas : Komunalinio ūkio liaudies 
komisariatas, 1940–1941. – Mėnesinis.

P-255 M. 2, nr. 1(4)–5(8)  
(1941 sausis–gegužė)

48. Komunistas : Rusijos komunistų partijos lietuvių sekcijų 
Centro biuro organas : [žurnalas]. – Voronežas : Rusijos 
komunistų partijos lietuvių sekcijų Centro biuras, 
1918–1932, 1941, 1945–1990. – Įvairaus dažnumo, 
1918–1932; mėnesinis, 1941, 1945–1990. – Paantraštė: 
1941 – LKP CK žurnalas. – Leidimo vieta: 1941 – Kau-
nas. – Leidėjas: 1941 – Tiesa.

P-256 1941, nr. 2 (gegužė)

49. Kriminalinės žinios policijai : nemokamas „Policijos“ 
priedas : [biuletenis]. – Kaunas : [Kriminalinė policija], 
1926–1944. – Įvairaus dažnumo. – Antraštė: 1941,  
sausis–kovas – Kriminalinės milicijos žinios; 1941, 
spalis–1942 – Kriminalinės policijos žinios; 1943–
1944 – Lietuvos generalinės srities KP žinios =  
Meldeblatt der Kriminalpolizei im Generalbezirk 
Litauen. – Leidėjas: 1941, sausis–kovas – DMV valdy-
ba; 1941, spalis–1942 – Saugumo departamentas; 1943–
1944 – Saugumo policijos ir SD vadas. – 1942–1944 
gretutinis tekstas lietuvių ir vokiečių k.

P-07613 M. 16, nr. 1(458)–3(460) 
(1941 sausis–kovas); 
M. 16, nr. 1–6  
(1941 spalis–gruodis;
M. 17, nr. 1, 22  
(1942 sausis–gruodis);
Jg. 2, Nr. 2–3, 7, 10–19, 
22–23, 25, 30, 35 1943  
( Januar–November);
Jg. 3, Nr. 1–2, 4–6, 9–11  
(1944 Januar–April)

50. Kultūra : mokslo populiarus žurnalas. – Šiauliai : 
„Kultūros“ b-vė, 1923–1941. – Mėnesinis. – Paantraštė: 
1941 – mėnesinis mokslo, meno ir visuomenės žurna- 
las. – Leidimo vieta: 1941 – Kaunas. – Leidėjas: 1941 – 
Lietuvos TSR valstybinė leidykla.

P-162 1941, nr. 1–5 (sausis–gegužė)

51. Kultuvė : visų be palitikės vienraštis : [laikraštis]. –  
Kaunas : „Kultuvės“ b-vė, 1922–1944. – Kasmetinis. –  
Antraštė: 1942 m. – Į kultuvę; 1944 – Fronto ir Tėvy-
nės mažoji kultuvė. 

P-082245 1942, nr. 20 (balandis);
1944, nr. 21 (balandis)

52. Kūryba : [žurnalas]. – Kaunas : Lietuvos TSR valstybinė 
leidykla, 1943–1944. – Mėnesinis. 

P-061301 1943, nr. 1 (lapkritis);
1944, nr. 1–5 (sausis–gegužė)

53. Laisvas žodis : [pogrindžio laikraštis]. – Vilnius : Lietu-
vos laisvės kovotojų sąjunga, 1944. – Įvairaus dažnumo.

P-054116 M. 1, nr. 1 (1944 kovas)

54. Laisvės kovotojas : [provokacinis leidinys]. – [Kaunas] : 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos jaunoji karta, 1944. – 
Nereguliarus. 

P-071952 1944, [nr.] vasario/kovo 
(įrištas su „Laisvės kovotojo“ 
1943 m. komplektu)
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55. Laisvės kovotojas : [pogrindžio laikraštis]. – [Šiauliai] : 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, 1942–1944. – Įvairaus 
dažnumo. – 1942, nr. 2, LLKS 1943 kovo 17 d. atsišauki-
mas išleisti nespaustuviniu būdu.

P-071952 1942, nr. 2 (gruodis);
1943, nr. 4, 6–11, 13–18  
(vasaris–gruodis);
1944, nr. 19–27  
(sausis–birželis);  
[kartu įrištas LLKS  
1943 kovo 17 atsišaukimas]

56. Laisvoji mintis : Lietuvos laisvamanių etinės kultūros 
draugijos Kauno skyriaus vienkartinis leidinys : [laikraš-
tis]. – Kaunas : Jonas Ilgūnas, 1933–1941. – Mėnesinis, 
1933–1938, nr. 11; dvisavaitinis, 1938, nr. 12–1941.

P-275 1941, nr. 1(124)–11(133) 
(sausis–birželis)

57. Liaudies sparnai : [žurnalas]. – Kaunas : LTSR aero- 
klubas, 1940–1941. – Dvimėnesinis. – Leidėjas: 1941, 
nr. 6–9 – LTSR centrinis aeroklubas.

P-272 1941, nr. 1–9 (sausis–gegužė)

58. Liaudies sveikata : nemokamas mėnesinis liaudies 
sveikatos laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas : Sveikatos ir 
socialinės apsaugos ministerijos Sanitarinės propagandos 
skyrius, 1940–1941. – Mėnesinis. – Paantraštė: 1941, 
nr. 1–5 – mėnesinis darbo žmonių sveikatos žurnalas. – 
Leidėjas: 1941 – Sveikatos apsaugos liaudies komisarija-
to Sanitarinio švietimo skyrius.

P-172 M. 1, nr. 1(6)–5(10)  
(1941 sausis–gegužė)

59. Liaudies ūkis : dvisavaitinis ekonominis žurnalas. – Vil-
nius : Valstybinė plano komisija prie LTSR LKT, 1941, 
1958–1990. – Dvisavaitinis. 

P-271 1941, nr. 1–6  
(vasaris–gegužė)

60. Lietūkis. ... metų apyskaita. – Kaunas : „Lietūkis“, 
Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga, 1924– 
1942. – Kasmetinis.

P-06965 1941 (1942)

61. Lietuva : lietuvių tautos laikraštis : [pogrindžio laikraš-
tis]. – [Šiauliai] : [s. n.], 1943–1944. – Įvairaus dažnumo. 

P-061731 1943, nr. 6(2710)–9(2713) 
(gegužė–rugsėjis)

62. Lietuviai : Reiche dirbančių lietuvių savaitraštis. – 
Kaunas : Bronius Daunoras, 1943–1945. – Savaitinis. – 
Paantraštė: 1944 – Reiche gyvenančių lietuvių laikraštis. 

P-08466 M. 1, nr. 1–11, 13–18, 20–
29/30 (1943 birželis–gruodis);
M. 2, nr. 1/2–9/10, 17/18–
47/48 (1944 sausis–birželis)

63. Lietuviškosios savivaldos administracijos žinios :  
[biuletenis]. – Kaunas : Pirmojo generalinio tarėjo įstai-
ga : Kainų direktoriaus įstaiga, 1943–1944. – Įvairaus 
dažnumo. – Gretutinis tekstas lietuvių ir vokiečių k.

P-061253 1 dalis:
1943, nr. 1/3–7/8–11/12–13 
(kovas–gruodis); 
1944, nr. 14–21  
(sausis–balandis);
2 dalis:
1943, nr. 1/5 (rugsėjis); 
1944, nr. 6/7 (vasaris)

64. Lietuvių archyvas : bolševizmo metai : [tęstinis leidi-
nys]. – Kaunas : Studijų biuras, 1942–1943. – Įvairaus 
dažnumo. – Leidimo vieta: 1943 – Vilnius. 

P-051236 1942, t. 1–3;
1943, t. 4

65. Lietuvos gaisrininkas : mėnesinis laikraštis kovai su 
gaisrais Lietuvoje : [žurnalas]. – Kaunas : Domininkas 
Siemaška, 1923–1943. – Mėnesinis. – Antraštė: 1942–
1943 – Ugniagesys. – Leidėjas: 1942–1943 – Lietuvos 
ugniagesių organizacijų sąjunga.

P-06997 M. 19, nr. 1(187)–12(198) 
(1942 sausis–gruodis);
M. 20, nr. 6/7(204/205)–
8/10(206/208)  
(1943 birželis/liepa– 
rugpjūtis/spalis)
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66. Lietuvos geležinkelių žinynas = Anzeiger der Litau-
ischen Eisenbahnen : [biuletenis]. – Vilnius : Lietuvos 
geležinkelių valdyba, 1942–1943. – Įvairaus dažnumo. – 
Gretutinis tekstas lietuvių ir vokiečių k.

P-061189 M. 1, nr. 1–7  
(1942 birželis–gruodis);
M. 2, nr. 8–17, 19–20  
(1943 sausis–balandis)

67. Lietuvos Judas : [pogrindžio laikraštis]. – [Šiauliai] : 
Lietuvių frontas, 1943–1944. – Įvairaus dažnumo.

P-054113 1943, nr. 1–2  
(rugsėjis–gruodis)

68. Lietuvos kelias : [pogrindžio laikraštis]. – [S. l.] : [s. n.], 
1944. – Įvairaus dažnumo.

P-054112 1944, nr. 1–5 (sausis–birželis)

69. Lietuvos laisvės trimitas : [pogrindžio laikraštis]. – 
Vilnius : Lietuvos šaulių sąjunga, 1943–1944. – Įvairaus 
dažnumo.

P-054109 1943, nr. 1–3  
(rugpjūtis–gruodis);
1944, nr. 4 (vasaris)

70. Lietuvos pieno perdirbimo b-vių sąjungos ... metų 
veikimo apyskaita = Report of activities and balance 
sheet The Union of Dairy Farming Societies of Lith- 
uania for … = Verband der Molkerei-Genossenschaf-
ten Litauens Jahresbericht … : [biuletenis]. –  
Kaunas : Pienocentras, 1927–1941. – Kasmetinis. –  
Antraštė: 1941 – Centralinė Lietuvos pieno per-
dirbimo bendrovių sąjunga „Pienocentras“ ... = 
Zentral-Verband der Molkerei-Genossenschaften 
Litauens „Pienocentras“. – 1941 gretutinis tekstas 
lietuvių ir vokiečių k.

P-06964 1941 (1941)

71. Lietuvos praeitis : [tęstinis leidinys]. – Kaunas : Antano 
Smetonos lituanistikos instituto Lietuvos istorijos sky- 
rius, 1940–1941. – Kasmetinis. – Leidimo vieta: 1941 –  
Vilnius, Kaunas. – Leidėjas: 1941 – Lietuvos mokslų 
akademija, Istorijos institutas. 

P-05977 1941, t.1, sąs. 2

72. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus žinios : neperiodinis 
LRK biuletenis. – Kaunas : Lietuvos Raudonasis  
Kryžius, 1941. – Įvairaus dažnumo.

P-08438 1941, nr. 1–10 (liepa–spalis)

73. Lietuvos sveikatos rūmų žinios : „Liet. Medicinos“ 
priedas : [biuletenis]. – Kaunas : Lietuvos sveikatos 
rūmai, 1944. – Įvairaus dažnumo.

P-031454 1944, nr. 1

74. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
posėdžio protokolas ... = Протокол ... заседания 
Президиума Верховного Совета Литовской ССР :  
[biuletenis]. – Kaunas : Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas, 1940–1941, 1945. – Įvairaus 
dažnumo. – Gretutinis tekstas lietuvių ir rusų k.

041337 1941, nr. 5–6 (vasaris–kovas)

75. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos žinios = Ведомости Верховного 
Совета Литовской Советской Социалистической 
Республики : [biuletenis]. – Vilnius : Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, 1940–1941, 
1944–1947, 1950–1957. – Įvairaus dažnumo. – Gretuti-
nis tekstas lietuvių ir rusų k.

P-285 M. 2, nr. 1(3)–6 (8)  
(1941 sausis–balandis);
[M. 3], nr. 1(10) (1944 spalis)

76. Lietuvos TSR Darbo liaudies komisariato žinios =  
Известия Народного комиссариата труда Литовс-
кой ССР : [biuletenis]. – Vilnius : LTSR Darbo liaudies 
komisariatas, 1940–1941. – Mėnesinis. – Gretutinis 
tekstas lietuvių ir rusų k.

P-169 1941, nr. 2–6 (sausis–gegužė)



134 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015–2016

77. Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriau-
sybės nutarimų ir potvarkių rinkinys = Собрание 
постановлений и распоряжений правительства 
Литовской Советской Социалистической 
Республики : [biuletenis]. – Kaunas : Lietuvos TSR 
Liaudies Komisarų taryba, 1940–1941, 1944–1947. – 
Įvairaus dažnumo. – Gretutinis tekstas lietuvių ir rusų 
k. – Leidimo vieta: 1944 – Vilnius. – Leidėjas: 1944 – 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos Reikalų valdyba.

P-053681 1941, nr. 1(4)–11(14)  
(sausis–birželis);
1944, nr. 1 (sausis/gruodis) 

78. Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakulte-
to darbai = Mémoires de la Faculté des Sciences de 
l’Université de Lithuanie : [tęstinis leidinys]. – Kaunas :  
Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultetas, 
1923–1942. – Įvairaus dažnumo. – Antraštė: 1941–
1942 – Vilniaus universiteto Matematikos-gamtos 
fakulteto darbai = Mémoires de la Faculté des Scien- 
ces de l’Université de Vilnius. – Gretutinė antraštė: 
1942 – Veröffentlichungen der Mathematisch-Natur-
wissenschaftlichen Fakultät an der Universität in 
Wilna. – Leidimo vieta: 1941–1942 – Vilnius. – Leidė-
jas: 1941–1942 – Vilniaus universitetas. – 1941–1942 
gretutinis tekstas lietuvių ir vokiečių k.

052526/14/1

052526/14/2

T. 1(14), sąs. 1 (1941) :  
Biologijos skyrius;
T. 1(14), sąs. 2 (1942) : 
Biologija

79. Literatūros metraštis su kalendorium 1942 metams : 
literatūros metraštis-almanachas. – Kaunas : Valstybinė 
leidykla, 1941. – Kasmetinis. 

P-051231 1942 (1941)

80. Medicina : laikraštis, paskirtas medicinos teorijos ir 
praktikos reikalams : [žurnalas]. – Kaunas : Kauno 
medicinos draugija, Gydytojų sekcija prie Lietuvių 
mokslo draugijos, 1920–1944, 1990–. – Mėnesinis. – 
Antraštė: 1941, nr. 1–3 – L.T.S.R. medicina; 1941, 
nr. 4–1944 – Lietuviškoji medicina. – Paantraštė: 
1941–1943, nr. 5/6 – žurnalas, skiriamas medicinos 
teorijos ir praktikos reikalams; 1943, nr. 7–1944,  
nr. 12 – medicinos mokslo, praktikos ir gyd. prof. reik. 
laikraštis. – Leidėjai: 1941, nr. 1–3 – Sveikatos apsaugos 
liaudies komisariatas; 1941, nr. 4–1944 – Liet. sveikatos 
valdyba, V.D. Univ-to Medicinos fakultetas.

P-041292 M. 22, nr. 1–9/12  
(1941 sausis–rugsėjis / 
gruodis);
M. 23, nr. 1–11/12  
(1942 sausis–lapkritis / 
gruodis);
M. 24, nr. 1/2–11/12  
(1943 sausis / vasaris–lapkritis 
/ gruodis);
M. 25, nr. 1–3  
(1944 sausis–kovas)

81. Mitteilungsblatt der Wirtschaftskammer Litauen = 
Lietuvos ūkio rūmų biuletenis. – Kaunas : Lietuvos 
ūkio rūmai, 1943–1944. – Įvairaus dažnumo. – Gretuti-
nis tekstas vokiečių ir lietuvių k.

P-07710 Jg. 1, Nr. 1–2/3 (1943 Septem-
ber–Oktober / November);
Jg. 2, Nr. 1/3  
(1944 Januar / März)

82. Mokykla ir gyvenimas : Lietuvos mokytojų prof. sąjun-
gos mėnes. laikraštis, skiriamas paidagogijos, mokslo ir 
mokytojų profesijos reikalams : [žurnalas]. – Šiauliai : 
Liet. mok. prof. sąjungos Centro valdyba, 1920–1941. – 
Mėnesinis. – Leidimo vieta: 1941 – Kaunas.

P-041712 M. 22–23, nr. 1(204)–
19/20(222/223)  
(1941 sausis–gegužė)

83. Moterų talka : [pogrindžio laikraštis]. – [S. l.] : [s. n.], 
1944. – Nežinomo dažnumo.

P-054115 1944, nr. 1 (kovas)

84. Mūsų girios : miškų žurnalas. – Kaunas : Lietuvos  
miškininkų sąjunga, 1929–1940, 1943–1944, 1957–
1964. – Mėnesinis. – Paantraštė: 1943–1944– miškinin- 
kystės žurnalas. – Leidėjas: 1943–1944 – Miškų ūkio 
generalinė direkcija.

P-051135 1943, [nr. 1–3]  
(liepa–lapkritis / gruodis);
1944, [nr. 1] (kovas / balandis)
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85. Nasza wieś : organ Ziemi Wileńskiej : dawny dodatek 
dla „Wsi Niepodległości“ : [pogrindžio laikraštis]. – Wil-
no : [Armia Krajowa], 1944. – Įvairaus dažnumo.

P-048449 R. 2, nr. 2(11) (1944 styczeń)

86. Nauja gadynė : [laikraštis]. – Marijampolė : [Lietuvių 
nacionalistų partija], 1941. – Įvairaus dažnumo.

P-08439 1941, nr. 9, 26–37 (spalis)

87. Naujasis kelias : Lietuvos komunistų partijos (bolše-
vikų) Marijampolės apskrities vykdomojo komiteto or-
ganas : [laikraštis]. – Marijampolė : Lietuvos komunistų 
partijos (bolševikų) Marijampolės apskrities komitetas, 
1941, 1945–1992. – Įvairaus dažnumo.

P-432 1941, nr. 1–9  
(balandis–birželis)

88. Naujoji Lietuva : [laikraštis]. – Vilnius : Vilniaus miesto 
komitetas, 1941–1944. – Kasdieninis. – Leidėjai: 1941, 
nr. 23–65 – Vilniaus miesto ir srities komitetas; 1941,  
nr. 66–71 – nenurodyta; 1941, nr. 72–77 – Vilniaus 
miesto savivaldybė; 1941, nr. 78–1944 – nenurodyta.

P-08444 M. 1, nr. 1–156  
(1941 birželis–gruodis);
M. 2, nr. 1(157)–309(465) 
(1942 sausis–gruodis);
M. 3, nr. 1/2(466/467)–
204(669), 206(671)–
226(691), 228(693)–306(771) 
(1943 sausis–gruodis);
M. 4, nr. 1(772)–155(926) 
(1944 sausis–liepa)

89. Naujoji sodyba : dvisavaitinis smulkiųjų ūkio šakų 
laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas : Žemės ūkio rūmai,  
1938–1944. – Dvisavaitinis, 1941; mėnesinis, 1942–
1944. – Paantraštė: 1941, nr. 1–5 – specialiųjų kultūrų 
dvisavaitinis laikraštis; 1941, nr. 1(57)–1942, nr. 2 –  
specialiųjų kultūrų dvisavaitinis žurnalas; 1942, nr. 5 – 
11/12 – specialiųjų kultūrų žurnalas; 1942, nr. 3–4, 
1943, nr. 1–1944, nr. 5 – nenurodyta. – Leidėjai: 1941, 
nr. 1–5 – Žemės ūkio liaudies komisariatas; 1941,  
nr. 1(57)–1942, nr. 7 – Žemės ūkio rūmai; 1942,  
nr. 8–1944, nr. 5 – Žemės ūkio vadyba.

P-07620 1941, nr. 1–5 (sausis–kovas);
M. 3, nr. 1(57)–7(63)  
(1941 rugpjūtis–gruodis);
M. 4, nr. 1(64)–11/12(75) 
(sausis–gruodis);
[M. 5], nr. 1–12  
(1943 sausis–gruodis);
[M. 6], nr. 1–5  
(1944 sausis–gegužė)

90. Naujosios Biržų žinios : [laikraštis]. – Biržai : Lietuvių 
aktyvistų fronto Biržų skyrius, 1941–1944. – Savaiti- 
nis. – Antraštė: 1943, nr. 2–51 – Biržų žinios. –  
Paantraštė: 1941, nr. 17–1942, nr. 2 – Biržų savaitraštis; 
1942, nr. 3–21 – Biržų laikraštis; 1942, nr. 22–1944,  
nr. 24 – nenurodyta. 

P-08441 1941, nr. 1–6, 8–21  
(liepa–gruodis);
1942, nr. 1(22)–23(44), 
25(46)–33(54)  
(sausis–gruodis);
1943, nr. 1(55)–51(105)  
(sausis–gruodis);
1944, nr. 1(106)–24(129) 
(sausis–gruodis)

91. Nepriklausoma Lietuva : visuomenės ir politikos  
laikraštis : [pogrindžio laikraštis]. – [S. l.] : [s. n.],  
1942–1944. – Įvairaus dažnumo. 

P-054117 [M. 1], nr. 3/4–6, 8, 11/12 
(1942 rugpjūtis–gruodis);
M. 2, nr. 1(13)–2(14), 4(16), 
ekstra leid., 6(18)–10(22), 
specialus leid., 11/12(23/24), 
14(26)–19/20(31/32), 
23/24(35/36)  
(1943 sausis–gruodis);
M. 3, nr. 1(37)–13(49)  
(1944 sausis–liepa)

92. Niepodległość : organ Ziemi Wileńskiej : [pogrindžio 
laikraštis]. – Wilno : [Armia Krajowa], 1942–1944. – 
Įvairaus dažnumo. 

P-048450 R. 3, nr. 1(35)–2/3(36/37) 
(1944 styczeń)
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93. Orka : [pogrindžio laikraštis]. – Wilno : Polska Liga 
Obrony Narodu, 1944. – Nežinomo dažnumo. –  
Išleistas nespaustuviniu būdu.

P-04547 1944, nr. 1 (styczeń)

94. Ost–Echo : [laikraštis]. – Kauen : Hallmut Thurau, 
1943. – Dvisavaitinis. 

P-08470 Jg. 1, Nr. 1 (1943 Dezember)

95. Panevėžio apygardos balsas : [laikraštis]. – Panevėžys : 
Lietuvos nacionalistų partija, 1941–1944. – Savaitinis. – 
Antraštė: 1942, nr. 16–1944, nr. 24 – PA Balsas. – Paan-
traštė: 1942, nr. 2–1944, nr. 24 – aukštaičių laikraštis. –  
Leidėjai: 1942, nr. 6–9 – Spauda; 1941, nr. 3–1942,  
nr. 5, 1942, nr. 10–1944, nr. 5 – nenurodyta; 1944,  
nr. 6–24 – Jonas Vytautas Narbutas.

P-08436 1941, nr. 1–4  
(lapkritis–gruodis);
1942, nr. 1(5)–52(56)  
(sausis–gruodis);
1943, nr. 1/2(57/58)–48(104) 
(sausis–gruodis);
1944, nr. 2(106)–5(109), 
7(111)–24(128)  
(sausis–birželis)

96. Panevėžio tiesa : LKP(b) Panevėžio apkomo ir  
apskrities bei miesto vykdomųjų komitetų organas : 
[laikraštis]. – Panevėžys : LKP(b) Panevėžio apkomas, 
Panevėžio apskrities vykdomasis komitetas, 1941, 
1944–1990. – 3 kartus per savaitę. 

P-435 1941, nr. 1–10  
(balandis–birželis)

97. Paskutinės žinios : Lietuvos KP(b) Rokiškio apkomo ir 
apskrities vykdomojo komiteto organas. – Rokiškis :  
[Lietuvos KP(b) Rokiškio apkomas ir apskrities vykdo-
masis komitetas], 1944–1950. – 3 kartus per savaitę. –  
Antraštė: 1944, nr. 1 – Rokiškio žinios; 1944, nr. 2– 
32 – Žinios; 1944, nr. 33–1950 – Tarybinis Rokiškis.

P-318

P-328

1944, rugpj. 19, [21, 24, 25, 26, 
28, 30]; rugs. [1], 4;
1944, nr. 1–2, 11, 22–23, 
25–26, 30 (rugsėjis–lapkritis)

98. Pergalė : lietuvių literatūros ir kritikos almanachas. – 
Maskva : LTSR valstybinė leidykla, 1943–[1944]. – Kas-
metinis. – Leidimo vieta: [1944] – Kaunas. – Leidėjas: 
1944 – Valstybinė grožinės literatūros leidykla.

P-2116 Kn. 2 [1944]

99. Pionierius : [žurnalas]. – Kaunas : Lietuvos KJS CK, 
1940–1941. – Savaitinis. – Paantraštė: 1941, nr. 7–15 – 
savaitinis pionierių ir jaunųjų moksleivių žurnalas; 1941, 
nr. 16–23 – savaitinis pionierių ir jaunųjų moksleivių 
žurnalas : Lietuvos LKJS CK organas. – Leidėjai: 1941, 
nr. 1–17 – Lietuvos LKJS CK; 1941, nr. 18–23 – Tiesa.

P-2169 1941, nr. 1–22  
(sausis–birželis)

100. Pogrindžio kuntaplis : [pogrindžio laikraštis]. – Kau-
nas : [s. n.], 1943–1944. – Nežinomo dažnumo.

P-054118 1943, nr. 1 (lapkritis);
1944, nr. 1(2)–2(3)  
(sausis–kovas)

101. Policija : mėnesinis laikraštis : [žurnalas]. – Kaunas : 
VRM Piliečių apsaugos departamentas, 1924–1940, 
1943–1944, 2004–2008. – Mėnesinis. – Paantraštė: 
1943–1944 – policijos, ugniagesybos ir priešlėktuvinės 
apsaugos organas.

P-061259 1943, [nr. 1–2]  
(lapkritis–gruodis]; 
1944, [nr. 1–6]  
(sausis–birželis)

102. Pranešimai įmonėms = Betriebsmitteilungen : [biu-
letenis]. – Kaunas : Profesinių sąjungų Centro biuras, 
1941–1943. – Įvairaus dažnumo. – 1941–1942 gretuti-
nis tekstas lietuvių ir vokiečių k. 

P-071922 Jg. 1, Nr. 7 (1941 Dezember);
Jg. 2, Nr. 1(8) (1942 Februar);
M. 3, Nr. 1(9)–6(14)  
(liepa–spalis)

103. Prawda komsomolska : organ Komitetu Kraju 
Wileńskiego Komunistycznego Związku Młodzieży 
Litwy : [laikraštis]. – Wilno : [s. n.], 1940–1941. –  
Kasdieninis.

P-4110 1941, nr. 28(176)–58(206), 
60(208)–95(243), 97(245)–
101(249), 103(251)–128(276) 
(1941 luty–czerwiec)
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104. Prawda pionierska : organ Wileńskiego powiatowe-
go i miejskiego KZML : [laikraštis]. – Wilno : [s. n.], 
1940–1941. – Įvairaus dažnumo.

P-3183 1941, nr. 5(11)–13/14(19/20) 
(luty–maj)

105. Prawda Wileńska = Vilniaus tiesa : organ Wileńskiego 
Miejskiego i Powiatowego Komitetów K.P.(b)L. oraz 
Wileńskiego Miejskiego i Powiatowego Komitetów 
Wykonawczych : [laikraštis]. – Wilno : Komitet 
Okręgowy Komunistycznej Partii Litwy, 1940–1941, 
1944–1948. – 3 kartus per savaitę. – Paantraštė: 
1944, nr. 1–6 – organ Komitetu Wykonawczego Rady 
Delegatów Ludu Pracującego m. Wilnius i Miejskiego 
Komitetu Wileńskiego KP(b) Litwy. 

P-4109 R. 2, nr. 1(115)–17(131), 
19(133)–146(260)  
(1941 styczeń–czerwiec);
1944, nr. 1–13, 15–120, 
123–138(400)  
(1944 lipiec–grudzień)  

106. Prošvaistė : [pogrindžio laikraštis]. – [Utena], 1944. – 
Įvairaus dažnumo. – Išleistas nespaustuviniu būdu.

P-072367 1944, nr. 13–14 (gegužė)

107. Raštai : literatūros, meno ir kritikos mėnesinis žurna- 
las. – Kaunas : Lietuvos TSR valstybinė leidykla, 
1940–1941. – Mėnesinis.

P-1128 1941, [nr. ] 1–5  
(sausis–gegužė)

108. Raudonasis sportas : [laikraštis]. – Kaunas : Kūno 
kultūros rūmai, 1940–1941. – Savaitinis. – Paantraštė: 
1941, nr. 1–26 – Fizinės kultūros ir Sporto k-to prie 
LTSR LKT organas. – Leidėjai: 1941, nr. 1–22 – Res-
publikinis fizinės kultūros ir sporto komitetas; 1941,  
nr. 23–26 – Respublikinis fizinės kultūros ir sporto 
komitetas prie LTSR LKT.

P-438 1941, nr. 1(22)–26(47)  
(sausis–birželis)

109. Raudonoji vėliava : LKP(b) Šiaulių miesto ir apskrities 
komitetų ir vykdomųjų komitetų organas : [laikraštis]. – 
Šiauliai : [s. n.], 1941, 1944–1988. – Kasdieninis.

P-439 1941, nr. 1–9  
(balandis–gegužė)

110. Rytų savanoris : LSD 12 bn. karių neperiodinis žur-
nalas. – Kaunas : Lietuvių savisaugos dalinių 12 fronto 
batalionas, 1942. – Nežinomo dažnumo.

P-064564 1942, nr. 1

111. Savaitė : iliustruotas kultūros žurnalas visiems. – Kaunas 
: Kazys Obolėnas, 1940, 1942–1944. – Savaitinis. 

P-07594 1942, nr. 1–27/28  
(birželis–gruodis);
1943, nr. 1–49/50  
(sausis–gruodis);
1944, nr. 1–3, 5–9, 11–24 
(sausis–birželis)

112. Savitarpinės pagalbos žinios : neperiodinis SP biule- 
tenis. – Kaunas : Savitarpinė pagalba, 1941–1944. –  
Įvairaus dažnumo. – Paantraštė: 1942, nr. 3–1944 – 
neperiodinis savitarpinės pagalbos biuletenis. – Leidėjai: 
1942, nr. 3–1944, nr. 2 – Vyr. SP komitetas; 1944,  
nr. 3/4–1944 – Vyriausias savitarpinės pagalbos  
komitetas.

P-08435 1941, nr. 1–2 (gruodis);
1942, nr. 3–28/29  
(sausis–gruodis);
1943, nr. 1–22/23(51/52) 
(sausis–gruodis);
1944, nr. 1(53)–12/13(64/65) 
(sausis–birželis)

113. Scripta Horti Botanici Universitatis Vytauti Magni : 
[tęstinis leidinys]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo univer-
siteto Botanikos sodas, 1931–1942, 1999–. – Įvairaus 
dažnumo. – Antraštė: 1942, t. 2(8) – Scripta Instituti et 
Horti Botanici Universitatis Vilniensis = Vilniaus uni-
versiteto Botanikos instituto ir sodo raštai. – Priešant- 
raštė: 1942, t. 2(8) – Atspaudas iš „Vilniaus universiteto 
Matematikos-gamtos fakulteto darbų“ 1942 m. I(XIV) 
t., 2 sąs. – Leidimo vieta: 1941–1942 – Vilnius.

P-052298

2-052298/2

T. 2(8) (1942)
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114. Šakė : vienkartinis leidinys 1943 Naujiems Metams 
sutikti. – Kaunas : Česlovas Spirauskas, 1943. –  
Nereguliarus.

P-082197 1943, [saus. 1]
 

115. Šakė : vienkartinis leidinys. – Kaunas : Česlovas 
Spirauskas, 1944. – Nereguliarus.

P-082197 1944, [gruod. 31]

116. Šeima : laikraštis tėvams ir auklėtojams : [žurnalas]. – 
Kaunas : Švietimo liaudies komisariatas, 1940–1941, 
1970–2002. – Ketvirtinis. – Paantraštė: 1941 – socia- 
listinės šeimos auklėjimo žurnalas. – Leidėjas: 1941 – 
Lietuvos TSR valstybinė leidykla.

P-1108 M. 2, nr. 1(4)–6 (9)  
(1941 sausis–birželis)

117. Šiaulių visuomenės akis : [pogrindžo leidinys]. – [Šiau-
liai] : [s. n.], 1943. – Nežinomo dažnumo. –  
Išleistas nespaustuviniu būdu.

P-071951 1943, nr. 3 (gegužė)

118. Šluota : revoliucinės satyros laikraštis : [žurnalas]. – 
Kaunas : Revoliucinių menininkų grupė, 1934–1936, 
1940–1941, 1956–1998, 2000–2004. – Įvairaus dažnu-
mo. – Paantraštė: 1941, nr. 1–25 – revoliucinis satiros 
žurnalas. – Leidėjai: 1941, nr. 1–19 – Agitpropas; 1941, 
nr. 20–25 – „Tiesos“ leidykla.

P-320 M. 2, nr. [1]–24(47) 
(1941 sausis–birželis)

119. Tarybų Lietuva : Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 
laikraštis : 1940.VI.15–1941.VI.22 : [provokacinis leidi-
nys]. – [Kaunas] : [s. n.], [1944]. – Nereguliarus. 

P-082707 [1944]

120. Tarybų Lietuva = Советская Литва : LTSR Aukščiau-
siosios Tarybos laikraštis. – Kaunas : Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, 1940–1950. –  
Kasdieninis. – Paantraštė: 1942, nr. 1–1944, nr. 25 – 
Lietuvos Komunistų partijos (bolševikų) CK ir LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo laikraštis; 1944, 
nr. 31–161 – LTSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 
laikraštis. – Leidimo vieta: 1942, nr. 1–1944, nr. 25 – 
Maskva; 1944, nr. 31–42 – Vilnius; 1944, nr. 43–161 –  
Kaunas.

P-445 1941, nr. 1(81)–145(225) 
(sausis–birželis);
1944, nr. 28(303)–161(436) 
(liepa–gruodis)

121. Tarybų vėliava : raudonarmiečių laikraštis. – [S. l.] :  
[s. n.], 1944. – Įvairaus dažnumo. 

P-2145 1944, nr. 1–2, 4, 86–89, 
91–93, 100 
(rugsėjis–lapkritis)

122. Tarybų Žemaitija : LKP(b) Telšių apkomo ir apskrities 
vykdomojo komiteto organas : [laikraštis]. – Telšiai :  
[s. n.], 1941, 1944–1955. – 3 kartus per savaitę. 

P-443 1941, nr. 1–5, 7–9 
(balandis–birželis);
1944, nr. 1 (spalis)

123. Tautos žodis : [pogrindžio laikraštis]. – [S. l.] : [s. n.], 
1942–1943. – Dvimėnesinis. – Išleistas nespaustuviniu 
būdu.

P-071953 [M. 1], nr. 3 
(1942 lapkritis);
M. 2, nr. 1(7)–3(9)  
(1943 sausis–vasaris)

124. Technika : Lietuvos universiteto Technikos fakulteto 
leidinys : [tęstinis leidinys]. – Kaunas : Lietuvos univer- 
siteto Technikos fakultetas, 1924–1941. – Kasmetinis. –  
Paantraštė: 1941, nr. 10, d. 2 – Kauno universiteto  
Technikos fakulteto periodinis leidinys. 

P-061074 1941, nr. 10, d. 2

125. Technika : žurnalas Lietuvos techniškojo gyvenimo 
reikalams. – Kaunas : Technikos ir susisiekimo vadyba, 
1944. – Mėnesinis.

P-071879 1944, nr. 1–4 (sausis–balandis)
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126. Tėviškė : lietuvių visuomenės laikraštis. – Šiauliai :  
[s. n.], 1942–1944. – Savaitinis. – Paantraštė: 1943,  
nr. 1–1944, nr. 27/28 – lietuvių visuomenės savaitraštis.

P-08460 1942, nr. 1–52  
(sausis–gruodis);
1943, nr. 1(53)–48(100)  
(sausis–gruodis);
1944, nr. 1(101)–
27/28(27/128), 31(131) 
(sausis–liepa)

127. Tėvynė : [laikraštis]. – Telšiai : Petras Trifonas, 1944. – 
Kasdieninis.

P-082539 M. 1, nr. 1–3  
(1944 liepa–rugpjūtis)

128. Tėvynė : lietuvių dienraštis : [pogrindžio laikraštis]. –  
[S. l.] : [s. n.], 1944. – Kasdieninis.

P-054120 1944, nr. 3, 9–11  
(lapkritis–gruodis)

129. Tėvynė : Šiaulių miesto ir apskrities lietuvių aktyvistų 
organas : [laikraštis]. – Šiauliai : Šiaulių miesto ir aps- 
krities lietuviai aktyvistai, 1941–1942. – Savaitinis. – 
Paantraštė: 1941, nr. 2–30/31 – nenurodyta. – Leidėjai: 
1941, nr. 2–4 – Lietuvos aktyvistų fronto Šiaulių skyrius; 
1941, nr. 5–7 – Lietuvių nacionalistų Geležinio Vilko 
sąjunga; 1941, nr. 8–30/31 – Lietuvių nacionalistų 
partija.

P-08433 1941, nr. 1–30/31  
(liepa–gruodis)

130. Tiesa : Lietuvių rajono R.S.-D.D.P. organas :  
[laikraštis]. – Petrapilis : Lietuvių rajono R.S.D.D.P., 
1917–1922, 1924–1930, 1934–1994. – Įvairaus dažnu-
mo. – Paantraštė : 1941, nr. 1–153, 1942, nr. 4–6 – Lie- 
tuvos komunistų partijos (bolševikų) CK ir Kauno MK 
organas; 1942, nr. 7–1944, nr. 58 – Lietuvos komunistų 
partijos (bolševikų) CK organas; 1944, nr. 59–142 – 
Lietuvos KP(b) CK ir Vilniaus MK organas. – Leidimo 
vieta: 1941, nr. 1–153 – Kaunas; 1942, nr. 4–1944,  
nr. 26/27 – Maskva; 1944, nr. 28–142 – Vilnius. – 
Leidėjai: 1941, nr. 1–153, 1942, nr. 4–6 – LKP (bolše-
vikų) CK Kauno MK; 1942, nr. 7–1944, nr. 58 –  
LKP(b) CK; 1944, nr. 59–1945, nr. 264 – Lietuvos 
KP(b) CK Vilniaus MK.

P-450 1941, nr. 1(175)–150, 
153(327)  
(sausis–birželis);
1944, nr. 28–142(203)  
(rugpjūtis–gruodis)

131. Ūkininko patarėjas : Žemės ūkio ministerijos leidžia-
mas ūkininkams mėnesinis laikraštis. – Kaunas : Žemės 
ūkio ministerija, 1925–1944, 1989–. – Savaitinis. – 
Paantraštė: 1944, nr. 1–26 – savaitinis ūkininkų laikraš-
tis. – Leidėjai: 1927, nr. 1–1942, nr. 29 – Žemės ūkio 
rūmai; 1942, nr. 30–1944, nr. 26 – Žemės ūkio valdyba.

P-081606 1941, nr. 1(622)–27(648) 
(birželis–gruodis);
1942, nr. 1(649)–51/52 
(699/700) (sausis–gruodis);
1943, nr. 1(701)–52(752) 
(sausis–gruodis);
1944, nr. 1(753)–26(778) 
(sausis–birželis)

132. Ukmergės parapijos žinios : Ukmergės šv. Petro ir 
Pauliaus parapijos leidinys : [biuletenis]. – Ukmergė : 
[Šv. Petro ir Pauliaus parapija], 1943–1944. – Įvairaus 
dažnumo.

P-01590 1943, nr. [1]–3 (sausis–spalis);
1944, nr. 1(4) (sausis)

133. Unsere Muttersprache : [žurnalas]. – Kauen : NSDAP, 
1944. – Mėnesinis.

P-061300 Jg. 1, [Nr. 2–4]  
(1944 Februar–April)

134. Valstiečių laikraštis. – Kaunas : Žemės ūkio komisaria- 
tas, 1940–1941, 1944–. – Įvairaus dažnumo. – Paantraš- 
tė: 1941, 1944 – Lietuvos komunistų partijos (bolševikų)  
Centro Komiteto organas. – Leidimo vieta: 1944 – Vil-
nius. – Leidėjas: 1941, 1944 – LKP(b) Centro k-tas.

P-08418 1941, nr. 1(36)–17(52), 
19(54)–47(82)  
(sausis–birželis);
1944, nr. 1(84)–7(90)  
(spalis–gruodis)
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135. Vardan tiesos : [pogrindžio laikraštis]. – [S. l.] : [s. n.], 
1943–1944. – Įvairaus dažnumo.

P-03381 1943, nr. 1 (rugsėjis);
1944, nr. 1(2) (balandis)

136. Varpai : literatūros almanachas. – Šiauliai : Šiaulių meno 
ir mokslo centras, 1943–1944, 1989–. – Kasmetinis.

0514416 [T. 1] (1943);
[T. 2] (1944)

137. Vieninga kova : [pogrindžio laikraštis]. – [Vilnius] :  
[s. n.], 1943–1944. – Įvairaus dažnumo. 

P-054121 1943, nr. 1–4, 6–8  
(vasaris–gruodis);
1944, nr. 1(9)–4(12)  
(sausis–vasaris)

138. Vilniaus balsas : Vilniaus lietuvių dienraštis. – Vilnius : 
redakcinė komisija, 1939–1941. – Kasdieninis. 

P-454 1941, nr. 1(362)–144(505) 
(sausis–birželis)

139. Vyriausiosios sveikatos valdybos žinios : Lietuvos 
medicinos priedas : [biuletenis]. – Kaunas : [Vyriausioji 
sveikatos valdyba], 1942–1943. – Įvairaus dažnumo. – 
Leidėjas: 1943, nr. 4–6 – Vyriausioji sveikatos valdyba.

P-03768 1942, nr. 1–3;
1943, nr. 4–6

140. Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus metraštis. – 
Kaunas : Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, 1941. – 
Kasmetinis. – Priešantraštė: Vytauto Didžiojo kultūros 
muziejaus leidinys nr. 14.

P-0512323 [T.] 1 (1941)

141. Wilnaer Zeitung : [laikraštis]. – Kauen; Wilna :  
Zeitungsverlag und Druckerei Kauen–Wilna, 1941–
1944. – Kasdieninis. 

P-08452 Jg. 1, Nr. 1–26, 28–67  
(1941 Oktober–Dezember);
Jg. 2, Nr. 1–306  
(1942 Januar–Dezember);
Jg. 3, Nr. 1–306  
(1943 Januar–Dezember);
Jg. 4, Nr. 1–128, 130–144, 
146–152  
(1944 Januar–Juni)

142. Žemaičių žemė : žemaičių laikraštis. – Telšiai : Žemaičių 
lietuvių aktyvistų frontas, 1941–1944. – Savaitinis. –  
Paantraštė: 1941, nr. 4–12 – Žemaičių L. aktyvistų 
fronto laikraštis; 1941, nr. 13–1944, nr. 25 – žemaičių 
laikraštis. – Leidėjai: 1941, nr. 21–24 – Lietuvių nacio- 
nalistų partija; 1941, nr. 25–28 – nenurodyta; 1942,  
nr. 1–1944, nr. 25 – Žemaičių žemė.

P-08437 1941, nr. 17–20, 22–28  
(spalis–gruodis);
1942, nr. 1(29)–7(35), 
9(37)–51/52 (80/81)  
(sausis–gruodis);
1943, nr. 2(83)–49(130)  
(sausis–gruodis);
1944, nr. 1(131)–25(155), 
27(157) (sausis–liepa)

143. Žemės ūkio metraštis = Landwirtschaftliches Jahr-
buch : Žemės ūkio akademijos ir Žemės ūkio tyrimų 
departamento darbai. – Kaunas : Žemės ūkio akademija, 
Žemės ūkio tyrimo departamentas, 1941. – Kasmetinis.

P-051561 T. 1, sąs. 1/2 (1941)

144. Valstybinės sviesto kontrolės biuletenis ... . –  
Kaunas : [Valstybinė sviesto kontrolė], 1928–1943. –  
Mėnesinis. – Rengėjas: 1942 – Sviesto kontrolė. – 
Antraštė: 1941, nr. 5/9–1943, nr. 4/6 – Biuletenis. – 
Leidėjas: 1941, nr. 5/9 – Pienocentro rūmai; 1941,  
nr. 10/12–1943, nr. 4/6 – Pienocentras.

P-041293 1942, nr. 1/3 (sausis–kovas)

145. Žemės ūkio rūmų ... darbų apyskaita. – Kaunas : 
[Žemės ūkio rūmai], 1928–1942. – Įvairaus dažnumo. – 
Antraštė: 1942 – Žemės ūkio rūmų ... apyskaita.

P-061160 T. 6 : 1939.I.1–1940.I.1 
(1942)
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146. Žemės ūkio sąskaitybos rezultatai = Résultats de 
la comptabilité agricole : Centralinio žemės ūkio 
sąskaitybos biuro darbai : Žemės ūkio rūmų leidinys : 
[biuletenis]. – Kaunas : Žemės ūkio rūmai, 1934– 
1941. – Kasmetinis. – Antraštė: 1941, [t.] 7 – Žemės  
ūkio sąskaitybos rezultatai = Результаты сельско-
хозяйственного счетоводства. – Priešantraštė: 1941, 
[t.] 7 – Žemės ūkio rūmai. Žemės ūkio sąskaitybos ir 
ekonomikos biuras. – Paantraštė: 1941, [t.] 7 – Žemės 
ūkio rūmų Likvidacinės komisijos leidinys.

P-051241 [T.] 7 : 1938/39 ūkio metai : 
1938.VII.1–1939.VI.30 (1941)

147. Žemės ūkis : Žemės ūkio ministerijos žurnalas. – Kau-
nas : Žemės ūkio ministerija, 1925–1944. – Mėnesinis. – 
Paantraštė: 1941–1944 – žemės ūkio politikos ir mokslo 
žurnalas. – Leidėjai: 1941, nr. 1(203/204)–6(209) –  
Žemės ūkio liaudies komisariatas; 1941, nr. 1(210)–
1942, nr. 5 – Žemės ūkio rūmai; 1942, nr. 6–1944,  
nr. 4 – Žemės ūkio valdyba.

P-05729 1941, nr. 1(203/204)–6(209) 
(kovas–birželis);
1941, nr. 1(210) (spalis);
1942, nr. 1(211)–8(218)  
(sausis–spalis / lapkritis);
1943, nr. 1(219)–10(228) 
(sausis–gruodis);
1944, nr. 1(229)–4(232)  
(sausis–balandis)

148. Žiburėlis : vaikų laikraštis : [žurnalas]. – Jurbarkas :  
[A. Giedraitis], 1920–1944. – 2 kartus per mėnesį. – 
Leidimo vieta: 1941–1944 – Kaunas. – Leidėjas:  
1941 – Lietuvos Raudonojo Kryžiaus valdyba;  
1942–1944 – Savitarpinės pagalbos vyr. komitetas.

P-061573 1941, nr. 1–10  
(liepa–gruodis);
1942, nr. 1–19/20  
(sausis–gruodis);
1943, nr. 1–24  
(sausis–gruodis);
1944, nr. 1/2–9  
(vasaris–gegužė)

Kirilikos rašmenimis

149. Вестник : [laikraštis]. – Ковно : Бюро Поверенного 
по делам русского населения Л.Г.О., 1943–1944. – 
Įvairaus dažnumo.

P-08468 1943, апрель, июнь, август, 
10 октября (def.), 25 
октября, 10 ноября;
1944, 20 января, 12 февраля, 
15 марта, 25 марта, 15 
апреля, 28 апреля, 15 мая

150. Новая жизнь = Naujas gyvenimas : [laikraštis]. –  
Вильно : А. Гордон, 1940–1941. – Kasdieninis. –  
Antraštė: 1941, № 39–145 – Красное знамя. – Paant- 
raštė: 1941, № 39–145 – орган Вильнюсского горкома 
и укома КП(б) Литвы, городского и уездного 
исполкома. – Leidėjas: 1941, № 36–38 – Новая жизнь; 
1941, № 39–145 – Вильнюсский горком и уком 
КП(б) Литвы, Вильнюсский городской и уездный 
исполкомы.

P-4204 1941, № 1(157)–145(301) 
(январь–июнь)
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151. Новая жизнь : орган Швенченисского упкома КП(б)
Л и уисполкома : [laikraštis]. – Свенцяны : [s. n.], 
1940–1941. – Įvairaus dažnumo. 

P-4192 1941, № 20(148)–21(149), 
23(151), 26(154)–27(155), 
30(158)–32(160), 35(163), 
38(166)–39(167), 50(178) 
(март–июнь)

152. Советская Литва : орган Центрального комитета 
КП(б) Литвы, Верховного совета и Совнаркома 
Литовской ССР : [laikraštis]. – Вильнюс : [s. n.], 
1944–1990. – Kasdieninis. 

08571 1944, № 1(391),  
3(393)–48(438)  
(октябрь–декабрь)

153. Труженик : орган Центрального Комитета КП(б) 
Литвы, Верховного Совета и Совнаркома Литовской 
ССР : [laikraštis]. – Каунас : [s. n.], 1940–1941. –  
Kasdieninis. – Paantraštė: 1941, № 1–34 – орган Вер-
ховного Совета Литовской ССР; 1941, № 35–145 – 
орган Центрального Комитета КП(б) Литвы.

P-4240 1941, № 1–53, 55–78, 80–83, 
85–101, 106, 112, 116, 118 
(январь–май)


