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Panevėžio miestas, kraštas ir apskritis Pirmojo pasaulinio karo metais 
Literatūros sąrašas 

 
Atskiri leidiniai 

 
Panevėžys. I-ojo pasaulinio karo metais [Grafika] : [atvirukų rinkinys / teksto autorius A. 
Vaicekauskas ; dailininkai V. Kosmauskas ir E. Strockis]. - Panevėžys : Panevėžio kraštotyros 
muziejus, [1993] ([Kaunas] : Spindulys). - 1 apl. (12 atvirukų) : nespalv. - Gretut. tekstas liet., angl. 
 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės „Karo meto dienoraščio“ leidimai 
 

Karo  meto dienoraštis / G. Petkevičaitės. - Kaunas : "Varpo" bendrovė, 1925-1931 (Kaunas : "Varpo" 
b-vės sp.). - 2 d.- 
 [D. 1]. - 1925. - 178 p 
 D. 2 : 1915-1916 metų okupacija. - 1931. - 453 p.  
 
Karo  meto dienoraštis / G. Petkevičaitė-Bitė ; [sudarytoja Jerutė Vaičekauskienė]. - Panevėžys : E. 
Vaičekausko knygyno leidykla, 2008-. - 3 t.- 
 T. 1. - 2010. - 231, [1] p. : iliustr. 
 T. 2. - 2011 (Kaunas : Arx Baltica). - 527 p. 
 T. 3. - 2008 (Kaunas : Print.lt). - 431, [1] p. : iliustr. 

 
Raštai / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ; red. komisija: K. Doveika… [et al.]. - Vilnius : Vaga, 1966-1968. 
- 6 t. 
 [T.] 2 : Karo meto dienoraštis. - 1966. - 839, [2] p. 
 

Straipsniai 
 

Ant  valstybingumo slenksčio : [1914-1918 m.] / Arūnas Astramskas // Panevėžio balsas. - ISSN 1392-
8201. - 1995, vas. 16, p. 2, 4. 
 
Atminim ų lapelis, parašytas 1926 m. kovo 8 d. / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė // Raštai. - Vilnius : Vaga, 
1966-1968. - [T.] 2, p. 580-584. 

Autorės prisiminimai apie Vincą Jonušką, Juozą Indriūną bei bendradarbiavimą su jais I-ojo 
pasaulinio karo metais leidžiant nelegalų laikraštėlį "Laisvės kelias". 
 
Atsiminimai  : (1893 - 1920 m.) / Mikalina Glemžaitė. - Iliustr. // Kupiškis. - Kupiškis : Kupiškio 
etnografinis muziejus, 2009. - P. 529-570. 
 
[Autoriaus  prisiminimai apie pedagogą M. Grigonį bei gyvenimą Panevėžyje Pirmojo Pasaulinio karo 
ir Nepriklausomybės kovų metais (1918 - 1919 m.)] / Stasys Janauskas. - Iliustr. // Mano gyvenimo 
užrašai. - Kaunas, 2007. - P. 40-42, 46-51, 52-54, 60-62. 
 
Didžiojo karo atsiminimai / Juozas Audickas // Karo archyvas. - ISSN 1392-6489. - [T.] 9, p. 198-
211. 

Autoriaus prisiminimai apie I-ojo pasaulinio karo įvykius - vokiečių ir bolševikų okupacijas - 
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Rokiškio apskrityje. 
 
Dienoraštis - sau, žmonėms, istorijai / Viktorija Daujotytė. - Bibliogr.: str. gale // Karo meto 
dienoraštis. - Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2008-. - T. 1, p. 3-12. 

Apie G. Petkevičaitės-Bitės "Karo meto dienoraštį". 
 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: humanizmo idealų sargyboje / Rimantas Glinskis. - Rec. kn.: Karo meto 
dienoraštis // XX amžiaus lietuvių dienoraščiai: tarp literat ūros ir dokumento. - Vilnius : Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2006. - P. 52-55. 

Apie G. Petkevičaitės-Bitės I pasaulinio karo įvykius fiksuojantį kūrinį "Karo meto dienoraštis". 
 
Gimnazijoje / Petras Lelis // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. - Panevėžys : 
Amalkeros leidyba, 2007. - P. 147-152. 

Autoriaus prisiminimai apie mokymąsi Panevėžio gimnazijoje I-ojo pasaulinio karo metais ir 
1918-1920, moksleivių šaulių talkininkavimą Lietuvos kariuomenei kovų už nepriklausomybę metu, 
1918 m. Panevėžyje kilusį gaisrą; persp. iš Lelis P. Lietuvos keliu, 1973, p. 36-84. 
 
Gydytojas Pranas Mažylis Panevėžyje / Petras Knizikevičius. - Portr. // Kraštiečiai. Panevėžio 
medikai. - Panevėžys : [Panevėžio kraštotyros muziejus], 2009. - P. 15-18. 

Ir apie Panevėžio apskrities bei Panevėžio Raudonojo kryžiaus ligonines baigiantis I-ajam 
pasauliniam karui. 
 
Grobimai  ir žudynės Kubiliūnų seniūnijoje / Donė Lapinskaitė // Lietuva Didžiajame kare. - Vilnius 
: Wydawnictwo "Vilniaus žodis", 1939. - P. 269-274. 

Atsiminimai apie I-ąjį pasaulinį karą (1915-1918) Pasvalio krašte. 
 
I pasaulinio karo ir nepriklausomybės metai / Vladislovas Marciuška. - Iliustr. // Miežiškiai. - Kaunas 
: AB sp. "Spindulys", 2003. - P. 76 - 104. 

Miežiškių istorija, buitis, verslai, amatai, gyventojai ir kt. 
 
Introdukcija  į atsiskyrėlių gyvenimą / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė. - Iliustr. - Bibliogr.: išnašose // 
Teatro uždangą praskleidus. Jonas Alekna, 1917-1964. - Vilnius : Forumas "Kultūros 
eksperimentai", 2010. - P. 170-186. 

Ir apie Panevėžį I-ojo pasaulinio karo metu. 
 
[I-ojo  pasaulinio karo metais darytos Lietuvos vietovių ir objektų nuotraukos]. - Iliustr. // Bilder aus 
Litauen. - Kowno : Kownoer Zeitung, 1917. - P. 55-120. 

Nuotraukos taip pat iš Biržų, Kupiškio, Rokiškio, Obelių, Joniškėlio; Panevėžiio, su Pabiržės, 
Astravo, Joniškėlio, Panemunėlio dvarų nuotraukomis. 
 
Iš Paįstrio praeities / Bronius Mažylis. - Iliustr. - Bibliogr.: str. gale // Kur Įstras pievomis virvena. - 
Panevėžys : [ARG ofsetas] ; Paįstrys (Panevėžio r.) : Paįstrio kraštiečių klubas "Ąžuolas" [etc.], 2010. - 
P. 19-51. 

Turinyje: Paįstrio apylinkių proistorija ; Vėlesnis istorijos tarpsnis ; Rusijos sudėtyje ; Baudžiavos 
panaikinimas ; 1863 metų sukilimas ; Lietuviškos spaudos uždraudimas ; Pirmasis pasaulinis karas ; 
Kovos už Lietuvos nepriklausomybę ; 1919 - 1920 metų savanoriai 
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Iš Pirmojo pasaulinio karo istorijos / Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius // Tėvynė. - ISSN 1392-849X. 
- 1993, spal. 16. 

Apie Pirmojo pasaulinio karo veiksmus Panevėžio apskrityje. 
 
Juozo Balčikonio gimnazijos (buv. pijorų kolegijos, bajorų, realinės mokyklos) mokytojai bei mokiniai 
sukilimų ir karų verpetuose : [pranešimas] / Vytautas Baliūnas. - Iliustr. - Santr. liet., angl. - Bibliogr. 
išnašose // Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai. - [Panevėžys] : Panevėžio kraštotyros 
muziejus, [2008]. - P. 84-105, 119-121; Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. - ISSN 2029-1566. - 
[T.]12 (2008), p. 41-58. 
 
Kai  ugnies liežuviai debesis siekė / P. Tumas // Lietuva Didžiajame kare. - Vilnius : Wydawnictwo 
"Vilniaus žodis", 1939. - P. 293-297. 

Atsiminimai apie I-ojo pasaulinio karo įvykius Rokiškio a. 
 
Kaip  vokiečiai nukankino Mikoliūną / L. Leknickas // Lietuva Didžiajame kare. - Vilnius : 
Wydawnictwo "Vilniaus žodis", 1939. - P. 287-293. 

Apie I-ojo pasaulinio karo įvykius Čypiškių kaime netoli Skapiškio. 
 
Kaizerinės Vokietijos kariškiai pas Liesiškių kaimo ūkininkus Kavaliauskus : [nuotrauka] // Rokiškio 
krašto muziejui 75. - [Vilnius : Petro ofsetas ; Rokiškis] : Rokiškio krašto muziejus, 2008. - P. 145. 
 
Kariniai  veiksmai Panevėžio apskrityje 1915 m. vasarą / Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius. - Iliustr. - 
Bibliogr.: 32 pavad. // Panevėžio istorijos fragmentai. - Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, 
1993. - P. 50-52. 

Straipsnio prieiga per internetą: http://www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.422. 
 
Kari ų kapai Biržų ir Rokiškio apskrityse : [lentelė] / Pečiulis // Karo archyvas. - ISSN 1392-6489. - 
[T.] 3 (1926) p. 320-327. 

Biržų, Pasvalio, Rokiškio vietovių, kuriose yra I-ojo pasaulinio karo karių bei nepriklausomybės 
kovų savanorių kapai, sąrašas. 
 
Karo  metų dienoraštis : ištraukos / Gabrielė Petkevičaitė-Bitė // Pergalė. - ISSN 1822-7228. - 1989, 
Nr. 11, p. 121-132. 
 
Kėlės kraštas naujam gyvenimui : [Pasvalio kraštas 1914-1918 m.] / Jonas Aničas. - Iliustr. - Bibliogr. 
išnašose // Pasvalio krašto istorija 1918-1940 m. - Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2012. - P. 11-38. 

Turinys: Pirmasis pasaulinis karas ir okupacija ; Švietimas gimtąją kalba ; Lietuviškos valdžios 
kūrimas ; Joniškėlio apskrities komitetas 
 
Kupiškio  kautynės [1915 m.] / Alvydas Totoris. - Iliustr., lent. - Bibliogr.: 56 pavad. // Kupiškis. - 
[Nr.] 3 (2005), p. 26-33. 
 
Kur kelias į analfabetų minią? - Gabrielės Petkevičaitės-Bitės požiūrio į lietuvių brandumą 
nepriklausomybei atspindžiai "Karo meto dienoraštyje" 1914-1919 m. / Justina Armonaitė. - Santr. 
angl. - Bibliogr.: išnašose // Gabrielė Petkevičaitė-Bitė Lietuvos kultūros kontekste. - Panevėžys : 
[Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės  viešoji biblioteka, 2010. - P. 
156-165. 
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Lietuviškos gimnazijos pradžia ; Mokymosi dienų Panevėžio gimnazijoje iki 1924-ųjų fragmentai / 
Domas Cesevičius // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija prisiminimuose. - Panevėžys : 
Amalkeros leidyba, 2007. - P. 127-131. 

Atsiminimai apie Panevėžio gimnaziją I-ojo pasaulinio karo - 1920 metų laikotarpiu ir vėliau. 
 
Lietuvos žydų frakcijos ir tarybos veikla (XX a. pr.) / Joana Viga Čiplytė // Mažosios Jeruzalės – 
Panevėžio žydų istorija . - Vilnius : Homo liber, [2009]. - P. 12-13. 

Apie Žydų tautos tarybos veiklą, rūpinantis žydų, I-ojo pasaulinio karo pabėgėlių, grįžimu iš 
Rusijos į Lietuvą. 
 
Mano tarnyba geležinkelių kuopoje / M. Sivocho. - Iliustr. // Karo archyvas. - ISSN 1392-6489. - [T.] 
11, (1939), p. 308-319. 

Nepriklausomybės kovų karininko prisiminimai apie tarnybą geležinkelių kuopoje I pasaulinio 
karo ir kovų už nepriklausomybę metais. 
 
Medicinos pagalba valdant Rusijai / Liudvika Knizikevičienė. - Iliustr. // Panevėžio medicinos 
istorija . - Panevėžys : ARG ofsetas, 2010. - P. 35-71. 

Turinyje: Stacionarios medicinos pagalbos kūrimasis Panvėžyje ; Panevėžio miesto ligoninė 
1843-1915 m. ; Privačios praktikos gydytojai ; Panevėžio žydų ligoninė ; Panevėžio kalėjimo ligoninė ; 
Laikonoji karo ligoninė ; Vaistinės ; Visuomeninės sveikatos priežiūros organizacijos 
 
Nuo maro, bado, ugnies ir karo… // Lietuva Didžiajame kare. - Vilnius : Wydawnictwo "Vilniaus 
žodis", 1939. - P. 259-269. 

Pasvalio krašto gyventojų prisiminimai apie I-ąjį pasaulinį karą; atsiminimų autorės Ona 
Gudliauskaitė, Veronika Kasčiūnaitė-Tamašauskienė, Emilija Martišiūnaitė. 
 
Okupacija Pakuršėje / Donė Lapinskaitė // Lietuva Didžiajame kare. - Vilnius : Wydawnictwo 
"Vilniaus žodis", 1939. - P. 274-284. 

Atsiminimai apie I-ąjį pasaulinį karą Pasvalio krašte (1915-1918). 
 
Onos Lelytės-Mikeliūnienės (1897-1984) prisiminimai. - Iliustr. // Miškai ten dainavo… - Vilnius : 
Agora, 2011. - P. 196-219. 

Ir apie gyvenimą Skaistgiriuose (Panevėžio v.) I pasaulinio karo metais. 
 
Pabiržė / Juozapas Čepėnas. - Iliustr. // Sacerdos in aeternum. - Kaunas : Lututė, 2010. - P. 308-338. 

Autoriaus prisiminimai apie kunigavimą Pabiržėje (Biržų r.) 1910-1915 m., Pabiržės parapijos 
kunigus; ir apie dvarus - Pabiržės, Montegailiškio, Padaičių, Likėnų, Kaunių, Daniūnų, Daudžgirių, 
Naradavos - bei jų savininkus; apie I-ąjį pasaulinį karą Pabiržėje. 
 
Paieškojimai kapų - tikrų ir… / Antanas Seibutis. - Iliustr. // Šiaurės Rytai. - ISSN 1392-9240. - 2003, 
gruod. 16, p. 5. 

Biržų miesto, karių kapinių istorija. 
 
Palaukių k. (Karsakiškio sen.) ant kalvos pirmojo pasaulinio karo metu žuvusių vokiečių kapai : 
[nuotrauka]. - Iliustr. // Iš Panevėžio krašto tautosakos. - Panevėžys : UAB "Panevėžio spaustuvė", 
2003-. - D. 1, Įkl. tarp p. 32-33. 
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Panevėžio apskritis / P. Stašys // Lietuva Didžiajame kare. - Vilnius : Wydawnictwo "Vilniaus 
žodis", 1939. - P. 168-173. 
 Autoriaus prisiminimai apie vokiečių okupaciją I-ojo pasaulinio karo metais. 
 
Panevėžio gimnazija vokiečių okupacijos metais / Vladas Paulauskas. - Portr. // Panevėžio Juozo 
Balčikonio gimnazija prisiminimuose. - Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2007. - P. 192-194. 

Buvusio mokyklos muzikos mokytojo prisiminimai apie I-ojo pasaulinio karo laikotarpį 
Panevėžyje. 
 
[Panevėžio istorija] / Vanda Daugirdaitė-Sruogienė. - Iliustr. // Lietuvos istorija . - Vilnius : Vyturys, 
1990. - P. 245, 251, 263, 287, 312-316, 343, 351, 383. 

Ir apie Panevėžį I pasaulinio karo metu.  
 
Panevėžio kronika. - Parašas: J. Č. // Viltis . - 1915, saus. 11, p. 2. 

Apie 1915 m. saus. 4 d. Didžiosios Kunigaikštytės Tatjanos komiteto Panevėžio skyriaus surengtą 
labdaros koncertą nukentėjusiems nuo karo. Prieiga per internetą: 
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=52466. 
 
Panevėžio miškai senaisiais laikais / parengė Linas Balčiūnas. - Iliustr. // Panevėžio miškų urėdija . - 
Panevėžys : [UAB "Nevėžio sp."], 1999. - P. 9-27. 

Turinys: Reljefas ir dirvožemiai ; Upytės krašto miškai XVI amžiuje ; Karai ir sukilimai Upytės ir 
Panevėžio krašte ; Gyvenviečių augimas ir miškų mažėjimas ; Miškų administracija ; Miškai Pirmojo 
pasaulinio karo išvakarėse ; Pirmojo pasaulinio karo padariniai miškams 
 
Panevėžio realinėje mokykloje / Kazimieras Mikolajūnas // Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 
prisiminimuose. - Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2007. - P. 78-80. 

Autoriaus, mokyklą baigusio 1915 m., prisiminimai, ir apie I-ojo pasaulinio karo pradžią 
Panevėžyje. 
 
Panevėžio žmonės ir žemė: Pirmasis pasaulinis karas, vokiečių okupacija, pasipriešinimas okupantams 
ir bolševizmui : karo veiksmai Lietuvos žemėje / Petras Bliumas ; [su Algimanto Kaminsko prierašu]. // 
Tėvynė. - ISSN 1392-849X. - 1994, birž. 1, 8, 15, 22, liep. 13, 20, 27, rugpj. 3. 

Mokytojo Petro Bliumo, kilusio iš Piniavos, atsiminimai apie Pirmąjį pasaulinį karą. 
 
Panevėžys. - Iliustr. - Schem. // Mūsų Lietuva. - Vilnius : Mintis, 1989-1992. - T. 2, p. 556-569. 

Panevėžio miesto istorija nuo seniausių laikų iki 1963 m. 
 
Panevėžys evakuojas : (lapas iš Juozapo Kozakevičiaus amžiaus "Kronikos"). - B. d. // Panevėžio 
garsas. - 1938, liep. 23, 30, rugpj. 6, 13, 20, rugs. 3, 17. 

Apie Panevėžį Pirmojo pasaulinio karo metu (1914-1918 m.). Prieiga per internetą: 
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=18291. 
 
Panevėžys kapitalizmo įsigalėjimo laikotarpiu / Ona Maksimaitienė. - Iliustr. - Bibliogr. išnašose // 
Panevėžio miesto istorija. - Panevėžys : UAB "Panevėžio spaustuvė", 2003. - P. 118-317. 

Turinys: Baudžiavos panaikinimas ir 1861 m. manifestacinis judėjimas ; 1863-1864 m. sukilimas ; 
Panevėžio miesto vidaus gyvenimo bruožai XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. pradžioje ; Gamyba ir 
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prekyba ; Miesto augimas ir jo teritorijos keitimasis ; Kultūrinis gyvenimas ; Miesto finansai ir kreditas 
; Panevėžio darbo žmonių revoliucinė kova ; I pasaulinis karas (1914-1918) ; Sovietinis Panevėžys 
1918-1919 m. ; Panevėžio miestas 1919-1940 m. 
 
Panevėžys Pirmojo pasaulinio karo (1914-1918) metu / Povilas Žilys // Panevėžys. - Chicago (Ill.) : 
Panevėžiečių klubas, 1963. - P. 163-168. 

Turinys: Karo pradžia ; Frontui artėjant ; Rusai pasiruošia evakuacijai ; Vokiečiai užima Panevėžį 
; Prekių trūkumas ; Ligos ; Gaisras ; Lietuviškasis veikimas ; Laisvei švintan ; Iš Rusijos grįžta karo 
pabėgėliai ; Lietuviškosios visuomenės kristalizavimasis 
 
Panevėžys Pirmojo pasaulinio karo metais / Kęstutis Gudas // Iš Panevėžio praeities : miestas karų 
metais. - Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, 2001. - P. 8-9. 
 
Panevėžys Pirmojo pasaulinio karo metais / Kęstutis Gudas. - Bibliogr.: (24 pavad.) str. gale // 
Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. - Panevėžys : UAB "Nevėžio spaustuvė", 2003. - P. 287-297. 
 
Panevėžys. Kauno ūkiškosios draugijos Mašinų skyrius, 1915 m. : [atvirukas, reprodukcija] // 
Lietuvos verslo istorija. - Kaunas : Kas yra kas Lietuvoje [i.e. Neolitas, 2010]. - P. 121. 
 
Paštai Panevėžyje 1915 - 1919 metais / Vytautas Doniela. - Iliustr. // Filatelistų draugijos "Lietuva" 
žurnalas. - 2006, Nr. 1/ 2, p. 37-44. 

Turinys: Rusų karinė cenzūra ; Feldpost 216 ; Postgebiet Ober-Ost ; Sovietinis paštas 1919 m. ; 
Lietuviškojo Panevėžio pašto pradžia ; Liet. karo lauko paštas ; Panevėžio Atskiras Batalionas 
 
Pirmajame pasauliniame kare žuvusių karių kapai Paliūniškyje / Rūta Grincevičiūtė. - Bibliogr.: str. 
gale // Krašto paveldas. - Panevėžys : Reklamos forma, 2011. - P. 31-32. 
 
Pirmasis pasaulinis karas / Petras Lelis. - Iliustr. // Lietuvos keliu. - Toronto (Ont.) : Tėviškės žiburiai, 
1973. - P. 27-46. 

Turinys: Karo pradžia ir mobilizacija ; Dardanėlų epizodas ; Vokiečiai sumuša rusus ; Vokiečių 
okupacija ; Hindenburgas Panevėžyje ; Gimnazijoje ; Trūksta maisto ; Bažnyčios pavėsyje ; Panevėžys 
dega ; Laisvės priešaušryje 

Autoriaus atsiminimai apie Panevėžį Pirmojo pasaulinio karo metais. 
 
Pirmojo  pasaulinio karo kapinės Panevėžio rajone / Asta Bočiulytė, Petras Juknevičius. - Iliustr. - 
Santr. vok. - Bibliogr.: 44 pavad. // Kult ūros paminklai. - ISSN 1392-155X. - [Nr.] 2 (1995), p. 36-38. 

Prieiga per internetą: http://www.paneveziomuziejus.lt/get.php?f.500. 
 
Pirmojo  pasaulinio karo metais sugriautas Panevėžys : [nuotrauka] // Panevėžio istorijos fragmentai. 
- Panevėžys : Panevėžio kraštotyros muziejus, 1993. - Įkl. tarp p. 52-53. 
 
Pirmojo  pasaulinio karo metu / Antanas Juška // Mano žemiškoji kelionė. - Vilnius : [Jusida], 2010. - 
P. 33-39. 

Autoriaus prisiminimai apie vokiečių okupaciją I-ojo pasaulinio karo metais Palėvenėje. 
 
 
Pirmojo  pasaulinio karo padariniai Panevėžio miestui / Kęstutis Gudas. - Iliustr. - Bibliogr.: str. gale // 
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Panevėžys kovų už Lietuvos nepriklausomybę laikotarpiu. 1918-1920 m. - Panevėžys : Panevėžio 
sp., 1997. - P. 7-18. 
 
Pirmojo pasaulinio karo sūkuriuose : [Pasvalio kraštas] / Albinas Kazlauskas // Laiko niekas 
nesulaiko. - Pasvalys [i.e. Panevėžys : Panevėžio spaustuvė], 2008. - P. 42-46. 
 
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapai Butėnų kaime, 1989 m. : [nuotrauka] / fotografas Jonas 
Ambraška // Tarp Žaliosios ir L ėvens. - Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2011. - P. 95. 
 
Pirmojo  pasaulinio karo vokiečių karių kapinės Panevėžyje / Vaida Medelinskaitė, Loreta 
Paškevičienė. - Bibliogr.: str. gale // Krašto paveldas. - Panevėžys : Reklamos forma, 2011. - P. 30-31. 
 
Priedėlis ; Mokytojų sąrašas / M. Urbšienė // Lietuvos mokykla Didžiojo karo metu. - [Kaunas] : s. 
n., [1938]. - P. 32-35. 

Yra duomenų ir apie Pirmojo pasaulinio karo metais (1916-1918) vokiečių įvykdytą Panevėžio, 
Biržų, Rokiškio, Kupiškio mokyklų administracinį suskirstymą į mokyklines srities inspekcijas, jų 
inspektorius, pedagogus. 
 
Prieš 90 metų // Kupiškis. - Nr. 4 (2006), p. 99. 

Salos (Rokiškio r.) ir Šimonys (Kupiškio r.) I-ojo pasaulinio karo metais (1916) 
 
Skapiškis Pirmojo pasaulinio karo metais / Vidmantas Jankauskas. - Iliustr. // Kupiškis. - Nr. 8(2010), 
p. 62, 3 p. (virš.). 

Apie I-ojo pasaulinio karo metais vokiečių darytas Skapiškio nuotraukas; su šių fotografinių 
vaizdų atvirukais (7), išleistais A. Hesso leidykloje Frankfurte prie Maino; atvirukai iš Lino Balčiūno 
kolekcijos. 
 
Stadione archeologai ieško palaikų / Vaida Repovienė. - Iliustr. // Sekundė. - ISSN 1392-3951. - 2010, 
geg. 27, p. 4. 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos buvusiame stadione po penkerių metų pertraukos vėl 
tęsiami Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių palaikų kasinėjimo darbai. 
 
Sugrįžimas į Lietuvą / Alfonsas Gilvydis. - Iliustr. // Nuo Kikonių iki Detroito . - Vilnius : [Petro 
ofsetas], 2012. - P. 94-114. 

Autoriaus prisiminimai apie istorinius 1917 -1919 m. įvykius ir savo visuomeninę veiklą 
Lietuvoje - Kupiškyje, Panevėžyje ir kitur; ir apie Kupiškio apskrities savivaldos formavimąsi 
besibaigiant I-ajam pasauliniam karui. 
 
Sveikatos globa / Petras Bliumas. - Iliustr. // Panevėžys. - Chicago (Ill.) : Panevėžiečių klubas, 1963. - 
P. 260-271. 

Turinys: Prieškariniai laikai ; Vokiečių okupacijos laikai ; Nepriklausomybės laikai ; Ligoninės ; 
Ambulatorijos ; Laboratorijos ; Vaistinės ; Vaistų sandėliai ; Greitoji pagalba ; Kitos žinios ; Medicinos 
personalas ; Med. gydytojai ; Dantų gydytojai ; Akių gydytojai ; Med. felčeriai ; Sveikatos priežiūra ; 
Sveikatos globos organizacijos 

Apie sveikatos apsaugą Panevėžyje. 
 
Šiaulių apskritis / B. Brazauskas. - Iliustr. // Lietuva Didžiajame kare. - Vilnius : Wydawnictwo 
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"Vilniaus žodis", 1939. - P. 138-167. 
 Autoriaus prisiminimai apie I-ąjį pasaulinį karą; ir apie lankymąsi Panevėžyje, susitikimą su 
prelatu Januševičiumi, "Saulės" gimnazijos direktoriumi K. Bizausku, p. 159-160. 
 
Vinco Jonuškos dienoraštis : (1915 - 1917) / Vincas Jonuška ; Vytautas Steponaitis // Karo archyvas. - 
ISSN 1392-6489. - [T.] 7, p. 226-299. 

Dienoraštyje - I pasaulinio karo metų įvykiai Panevėžyje ir apskrityje. 
 
Vokiečiams į pagalbą atėjo šiltinė / Ona Tuomėnaitė // Lietuva Didžiajame kare. - Vilnius : 
Wydawnictwo "Vilniaus žodis", 1939. - P. 284-286. 

Prisiminimai apie I-ąjį pasaulinį karą Biržų a. 
 
Vokiečių nelaisvėje / Petras Ruseckas. - Iliustr. - Pradžia. Tęs. kt. nr. // Mūsų žinynas. - 1930, t. 18, 
Nr. 63, p. 448-466, t. 19, Nr. 64, p. 40-66. 
  Aut. prisiminimai apie laiką, praleistą vokiečių nelaisvėje I-ojo pasaulinio karo metais (1915); 
prieiga per internetą: 
http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=53482&biRecordId=5135. 
 
Vokiečių okupacijos ūkis Lietuvoje / M. Urbšienė. - Lent. // Karo archyvas. - ISSN 1392-6489. - [T.] 
11, p. 19-100. 

Duomenys lentelėse ir apie aukso bei valiutos kiekius, vokiečių išvežtus iš Lietuvos t.p. ir 
Panevėžio apskrities I-ojo pasaulinio karo metais (1916-1918). 
 
Žinios apie Lietuvos pasaulinio karo dalyvius. - Lent. // Lietuvos gyventojai. - Kaunas : [s.n.], 1923. - 
P. 307. 

Lentelėje pateikti duomenys apie Panevėžio apskrities ir miesto gyventojus, dalyvavusius 
Pirmajame pasauliniame kare. 

 
 

Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių palaikų ekshumacija Panevėžio Juozo Balčikonio 
gimnazijos teritorijoje ir perlaidojimas Klaip ėdoje 

 
Ant  vokiečių karių palaikų futbolo nebežais / Raimonda Mikučionytė. - Iliustr. // Panevėžio balsas. - 
ISSN 1392-8201. - 2004, birž. 4, p. 1, 3. 

Apie Savivaldybės sprendimą dėl vokiečių karių palaikų iškeldinimo iš J. Balčikonio gimnazijos 
stadiono. 
 
Archeologai Panevėžyje jau atkasė daugiau kaip 600 vokiečių karių palaikų // Lietuvos aidas. - ISSN 
1648-4215. - 2005, liep. 18, p. 1. 
 
Archeologai vėl gimnazijos aikštyne / Daiva Savickienė. - Nuotr. // Panevėžio balsas. - ISSN 1392-
8201. - 2010, geg. 26, p. 1, 2. 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos sporto aikštyne tęsiami Pirmojo pasaulinio karo vokiečių 
karių palaikų kasinėjimo darbai. 
 
Archeologiniai kasinėjimai jau pažėrė netikėtumų / Daiva Rasimavičiūtė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. 
- ISSN 1392-2386. - 2005, birž. 10, p. 3. 
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Apie Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos stadiono teritorijoje pradėtus čia palaidotų I-jo 
pasaulinio karo vokiečių karių palaikų perkėlimo darbus. 
 
Archeologists uncover mass WWI grave. - Iliustr. // The Baltic times. - ISSN 1407-2300. - 2005, July 
21-27 (no. 466), p. 4. 

Apie Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių palaikų iškasimą Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos 
stadione. 
 
Archeologus pakeitė statybininkai / Mantas Tomkūnas. - Iliustr. // Sekundė. - ISSN 1392-3951. - 
2010, liep. 13, p. 1, 3. 

Apie pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių palaikų archeologinių kasinėjimų darbų pabaigą 
Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos stadione. 
 
Atgulė kariai / Giedrė Balčiūtė. - Iliustr. // Klaip ėda. - ISSN 1392-558X. - 2005, rugs. 21, p. 1 - 2. 

Apie I pasaulinio karo metais žuvusių vokiečių karių palaikų, rastų Panevėžyje, perlaidojimą 
Klaipėdoje. 
 
Dėl vokiečių kareivių perlaidojimo - aistros / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 
1392-2351. - 2005, liep. 23, p. 4. 

Apie baigtus kasinėjimus Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos stadione bei tarp Lietuvos ir 
Vokietijos kilusius nesutarimus dėl radinių nuosavybės. 
 
Exhumation uncovers WW I soldiers // The Baltic times. - ISSN 1407-2300. - 2005, June 16-29 (no. 
462), p. 15. 

Apie Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių palaikų iškasimą Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos 
stadione. 
 
Gimnazijos kieme virsta šimtamečiai medžiai : daug metų J. Balčikonio gimnazijos stadione gulėję 
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių palaikai pagaliau bus perlaidoti ir jų nebemindys sportuojantys 
moksleiviai / Daiva Rasimavičiūtė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2005, geg. 11, p. 
2. 
 
Gimnazijos stadione atkasti pirmieji vokiečių karių palaikai : [Panevėžys] / Rasa Šošič. - Iliustr. // 
Sekundė. - ISSN 1392-3951. - 2005, birž. 16, p. 1, 3. 
 
Gimnazijos stadione kapinių nebeliks / Virginija Januševičienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 
1392-2386. - 2005, kovo 22, p. 1, 3. 
 
Gimnazistai kapinėse nebesportuos / Daiva Baronienė // Lietuvos žinios. - ISSN 1822-1637. - 2010, 
birž. 12, p. 3. 

Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos stadione tebeieškoma 1915-1918 metais Panevėžyje žuvusių 
vokiečių karių palaikų. 
 
Gimnazistai nebemindžios palaikų / Genė Silickienė // Respublika. - ISSN 1392-5873. - 2005, kovo 
25, p. 24. 

I pasaulinio karo vokiečių karių palaikai iš Juozo Balčikonio gimnazijos stadiono bus perlaidoti į 
Klaipėdos kapines. 
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Gimnazistai nebemindžios vokiečių karių palaikų / Genė Silickienė // Respublika. - ISSN 1392-5873. 
- 2004, birž. 3, p. 4. 

Apie Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos vadovybės planus rekonstruoti seną stadioną, kurio 
vietoje kasinėjant rasti Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių palaikai; Vokietijos ambasados ir 
Panevėžio savivaldybės vadovų sprendimą iškeldinti vokiečių karių palaikus; šios gimnazijos istorija, 
su gimnazijos direktoriaus R. Dambrausko pasisakymu. 
 
Gimnazistams nebeteks sportuoti kapinėse : iš Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos stadiono jau 
iškeliami per Pirmąjį pasaulinį karą žuvusių vokiečių karių palaikai. Perlaidojimo procesas truks iki 
rudens / Daiva Baronienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - ISSN 1822-1637. - 2005, birž. 13, p. 3. 
 
Istorinis  teisingumas - beveik po šimtmečio / Gertrūda Rinkūnienė. - Iliustr. // Ūkininko patar ėjas. - 
ISSN 1392-2769. - 2005, birž. 30, p. 4. 
 
Iš gimnazijos stadiono karių palaikai bus iškelti / Neringa Trinskytė. - Iliustr. // Sekundė. - ISSN 1392-
3951. - 2004, birž. 4, p. 3. 
 
Iš masinės kapvietės - į parodą / Virginija Januševičienė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-
2386. - 2006, spal. 23, p. 1, 3. 

Apie Panevėžio kraštotyros muziejuje eksponuojamus radinius iš kasinėjimų Juozo Balčikonio 
gimnazijos stadione. 
 
Iš stadiono išrinko kaulus / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 
2010, birž. 2, p. 18. 
 
Išniekintus kapus mena seni klevai : J. Balčikonio gimnazijos direktorius mano, kad geriausias 
kažkada išniekintų mirusiųjų pagerbimas ir jų atsiprašymas būtų palaikų perlaidojimas iš mokyklos 
stadiono į kapines / Daiva Rasimavičiūtė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2003, birž. 
5, p. 1, 3. 
 
Kapinynas pasakoja apie karių mirtį / Daiva Rasimavičiūtė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-
2386. - 2005, liep. 13, p. 1-2. 

Apie Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos stadione vykstančių archeologinių kasinėjimų 
radinius, apie kasinėjimus atliekančius moksleivius bei radinius tyrinėjančius mokslininkus. 
 
Kapvietės radinius globos muziejus / Ingrida Nagrockienė. - Iliustr. // Sekundė. - ISSN 1392-3951. - 
2006, spal. 17, p. 1, 3. 

Apie Panevėžio kraštotyros muziejuje eksponuojamus J. Balčikonio gimnazijos stadione vykusių 
archeologinių kasinėjimų radinius. 
 
Kareivi ų kaulams - laukta ramybė : ekshumuoti Pirmojo pasaulinio karo voriečių karių palaikai vakar 
kartoninėse dėžėse visiems laikams iškeliavo iš Panevėžio gimnazijos stadiono į Klaipėdos kapines / 
Živil ė Dambrauskaitė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2005, rugpj. 5, p. 1-2. 
 
Kariams ruošiamoje kapavietėje - nauji kaulai / Vaida Jutkonė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - ISSN 
1392-7590. - 2005, rugpj. 3, p. 1, 3. 
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Klaipėdos vokiečių karių kapinėse amžinojo poilsio atguls beveik 800 vokiečių karių palaikų, 
kurie rasti Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos stadione. 
 
Kari ų palaikams ruošiamoje kapvietėje - nauji kaulai / Raimonda Mikučionytė. - Nuotr. // Panevėžio 
balsas. - ISSN 1392-8201. - 2005, rugpj. 4, p. 2. 

Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos stadione iškasti, ištirti, ekshumuoti ir identifikuoti I 
Pasaulinio karo vokiečių karių palaikai bus perlaidoti netoli Klaipėdos esančiose vokiečių karių 
kapinėse. 
 
Klaip ėda priglaudė vokiečių karių palaikus / Vaida Jutkonė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - ISSN 
1392-7590. - 2005, rugpj. 5, p. 1, 4. 
 
Klaip ėda priglaudė vokiečių karius / Rima Beinoravičienė. - Iliustr. // Lietuvos žinios. - ISSN 1822-
1637. - 2005, rugpj. 5, p. 3. 
 
Panevėžio gimnazijoje - akistatos su karu : mokyklos stadione iškastus vokiečių kaulus ir kaukoles 
priglaudė sporto salė / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2005, 
birž. 28, p. 1, 3. 
 
Panevėžys - CNN televizijos žiniose. - "Panevėžio ryto" inf. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 
2005, birž. 27, p. 2. 

Panevėžyje lankėsi JAV televizijos CNN atstovai ir domėjosi unikaliu Europoje I pasaulinio karo 
vokiečių karių palaikų perkėlimu iš J. Balčikonio gimnazijos stadiono į Klaipėdos kapines. 
 
Panevėžys - pasaulio žiniasklaidos dėmesio centre / Neringa Martinkutė. - Nuotr. // Panevėžio balsas. 
- ISSN 1392-8201. - 2005, birž. 25, p. 3. 

Apie vokiečių karių palaikų ekshumaciją Panevėžyje. 
 
Perlaidojo vokiečių karių palaikus / Lina Bieliauskaitė. - Iliustr. // Klaip ėda. - ISSN 1392-558X. - 
2010, lapkr. 24, p. 2. 

Apie žuvusių Pirmajame pasauliniame kare karių palaikų, rastų vykdant kasinėjimus Panevėžio 
Juozo Balčikonio gimazijos stadione, perlaidojimą Klaipėdos Vokiečių karių kapinėse. 
 
Pirmojo  pasaulinio karo vokiečių karių kapinių Panevėžyje archeologiniai tyrimai. - 
http://www.archeologijosdraugija.lt/atl/2005/134-135.pdf / Daina Stankevičiūtė. - Santr. angl. // 
Archeologiniai tyrin ėjimai Lietuvoje . - ISSN 1392-5512. - 2005, P. 134-135. 
 
Po dešimtmečių - į naują kapą : lietuviai perlaidojo vokiečių kariškių palaikus / Gediminas Pilaitis. - 
Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2005, rugpj. 5, p. 1, 3. 
 
Praeities dulkės gimnazistams nekelia baimės : į darbą prie kaulų panevėžiečiai žvelgia kaip į įdomią 
ir vertingą istorijos pamoką / Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 
2005, liep. 13, priedas "Mes!!!", p. 1, 2. 

Apie Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapų kasinėjimus Panevėžio J. Balčikonio 
gimnazijos stadione, moksleivių talkininkavimą archeologams, kt. klausimus. 
 
Preliminarūs 2005 m. kasinėjimų antropologinės medžiagos tyrimų rezultatai / Rimantas Jankauskas, 
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Arūnas Barkus, Agnius Urbanavičius // Archeologiniai tyrin ėjimai Lietuvoje . - ISSN 1392-5512. - 
2005, P. 434-455. 

Ir Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapų Panevėžyje antropologinių tyrimų rezultatai. 
 
Sporto salė priglaus šimtus žmonių griaučių / Darius Skirkevičius. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 
1392-2386. - 2005, birž. 16, p. 4. 

Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazijos stadione jau iškasti pirmieji I-ojo pasaulinio karo 
vokiečių karių palaikai. 
 
Stadionas jau be palaikų / Raimonda Mikučionytė. - Nuotr. // Panevėžio balsas. - ISSN 1392-8201. - 
2010, liepos 13, p. 2. 

Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos stadione archeologai iškasė paskutinius Pirmojo pasaulinio 
karo vokiečių karių palaikus, rengiamas mokyklos sporto aikštynas. 
 
Šalia karių palaikų - vertingi radiniai : lietuviai ir vokiečiai nesutaria dėl kapavietėje rastų daiktų / 
Virginija Petrauskienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2005, liep. 21, p. 1, 3. 

Apie tarp Lietuvos ir Vokietijos iškilusius nesutarimus dėl daiktų, rastų kasinėjimų metu Juozo 
Balčikonio gimnazijos stadione bei apie kitus palaikų perlaidojimo klausimus. 
 
Šią savaitę bus perlaidojami vokiečių karių palaikai. - "Sekundės" inf. // Sekundė. - ISSN 1392-3951. - 
2005, rugpj. 3, p. 3. 

I pasaulinio karo vokiečių karių palaikų iškasimo Panevėžyje darbų rezultatai. 
 
The 2005 Excavation of the First World War German Military Cemetery in Panevėžys / Daina 
Stankevičiūtė. - Iliustr. // Archaeological investigations in independent Lithuania (1990-2010). - 
Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2012. - P. 176-179. 
 
Vokiečiai pretenduoja į kapviečių radinius : pasirengimą J. Balčikonio gimnazijos stadione atkastų 
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių kareivių palaikų perlaidojimui temdo, pasak archeologų, nepagrįstos 
vokiečių pretenzijos ir reikalavimai / Rasa Šošič. - Iliustr. // Sekundė. - ISSN 1392-3951. - 2005, liep. 
22, p. 1, 3. 
 
Vokiečių kareivių palaikai amžinojo poilsio atguls Klaipėdoje / Gintautas Subačius. - Iliustr. // 
Sekundė. - ISSN 1392-3951. - 2005, birž. 10, p. 1-2. 
 
Vokiečių karių daiktai - jau muziejuje / Inga Kontrimavičiūtė. - Iliustr. // Sekundė. - ISSN 1392-3951. 
- 2006, geg. 17, p. 2. 

Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos stadione iškasti Pirmojo pasaulinio karo archeologiniai 
radiniai perduoti Panevėžio kraštotyros muziejui. 
 
Vokiečių karių palaikai atguls uostamiestyje // Lietuvos rytas. - ISSN 1392-2351. - 2005, birž. 10, p. 
14. 
 
Vokiečių karių palaikai gabenti per Šiaulius / Jono Tamulio nuotr. - Iliustr. - "Šiaulių krašto" inf. // 
Šiaulių kraštas. - ISSN 1648-4010. - 2005, rugpj. 5, p. 5. 

Klaipėdoje vokiečių karių kapinėse perlaidoti 832 per Pirmąjį pasaulinį karą žuvę vokiečių kariai. 
Jų palaikai buvo ekshumuoti Panevėžyje. 
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Vokiečių karių palaikai perlaidoti Klaipėdoje / Evija Lipartė. - Iliustr. // Sekundė. - ISSN 1392-3951. - 
2005, rugpj. 5, p. 1-2. 
 
Vokiečių karių palaikai ramybę rado Klaipėdoje / Sandra Lukošiūtė. - Iliustr. // Vakarų ekspresas. - 
ISSN 1392-7590. - 2005, rugs. 21, p. 2. 
 
Vokiečių karių palaikų gimnazistai nebetryps : beveik šimtmetį šalia gimnazijos gulinčios Pirmojo 
pasaulinio karo aukos pagaliau turės ramybę, o mokyklos bendruomenė - geresnį stadioną / Daiva 
Rasimavičiūtė. - Iliustr. // Panevėžio rytas. - ISSN 1392-2386. - 2004, birž. 3, p. 1, 5. 
 
Vokiečių karių palaikus iš stadiono išveš vasarą / Raimonda Mikučionytė. - Nuotr. // Panevėžio 
balsas. - ISSN 1392-8201. - 2005, kovo 22, p. 1, 3. 

Apie Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių palaikų perkėlimą iš Panevėžio miesto J. Balčikonio 
gimnazijos stadiono į Klaipėdos kapines H. Manto gatvėje. 
 
Vokiečių karių palaikus nutarta perlaidoti / Virginija Januševičienė. - Iliustr. // Lietuvos rytas. - ISSN 
1392-2351. - 2005, kovo 22, p. 17. 

Apie ketinimą perkelti Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių palaikus, esančius Panevėžio J. 
Balčikonio gimnazijos stadione, į Klaipėdoje esančias kapines. 
 
Vokiečių karių palaikus priglaus Klaipėdos žemė / Giedrė Rytmetytė. - Nuotr. // Panevėžio balsas. - 
ISSN 1392-8201. - 2005, birž. 16, p. 3. 
 
Vokiečių palaikai bus perlaidoti : [pokalbis su Panevėžio miesto Savivaldybės administracijos 
direktoriumi Visvaldu Matkevičiumi] / kalbėjosi Raimonda Mikučionytė. - Nuotr. // Panevėžio balsas. 
- ISSN 1392-8201. - 2005, saus. 19, p. 2. 

Apie vokiečių karių palaikų iškeldinimą iš J. Balčikonio gimnazijos stadiono teritorijos. 
 
 


