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jas pasižadėjo, jei vokiečiai viešai nri- Į kaito, kruvinų aukų bei pasiryžimo vaV
IŠ SVETUR.
lTffzrns-tfetTivos^riei5rtk1aiisomyb<j, Bet- sius. Nuo musų tad prideru, nuo mti
voKteCfaf savo" ZodžTo nelaikė, tad sų ištvermės, darbštumo, pašiau kav
- Anglija. Mirties bausmė Airi
Trečiadienį, vasario 16 dieną gf
Taryba, kiek pasvyravus ir savyturpy mo |r tuktoD—- jos galutinas sutvirtlniį jbje. Anglų v\ii.iir.yhr, lemdamasi
o tai išvaduojant Vilnių.
/ ypatingu Airijos p.i.Irtum, u/tviilino
UETUVIŲ GIMNAZIJOS pasiginčijus, kirto vpbjfifilains- LJ£tu- mas, Valio
musų
sostinė,
valio
Lietu-
mirties bausmę Anuo-, sukilėliams.
. VQS nepriklausDTmy^ė's paskelbimu, Len
vos
Vilnius!
j
būste rengiama
'• Italija. Ii.ihj l.ukiaViai u vi
kai juokėsi tai išgirdę, žydai piktino
Valio nepriklausomoji Lietuva!/
suomenė atnaujinimą piekybos su Pu
si* Rusuosna pakrypę, vokiečiai siuto.
sais skaito labai svaibiu ink.ilu Ai
Betgi Taryba išliko, nors daugelis atunu laiku bus padai \i.i piekybmr
bejojo del jos tolesnio likimo, jos iš
sutaitis
tarp Italu n I v i .i|. Italų ko
keltas tautos siekimo obalsis ne tuš
ŠITOKIA PROGRAMA.
inuinslij laikiaščiai iašo, K.ui IUSIJ at
čiai skambtelėjo, tik, išeidamas iš tik
I) „Mirga" Puidos istorinė I veiks rų tautos gyvybės reikalų supratimo,
stovo atvykimas ltali|ou duoda vii
mų drama.
ties, kad Italų vynau \hr gint piijiu
aidų aidais ėjo per žmones. Žmonės
.?) Deklamacijos.
žlns bolševikų v.iUi/I.Į
dar — tylėjo, kiti kraipė galvas, kiti
.») Dainos.
-. Mirties biiu .me". Kaio teis
Posėdis bus Paryžiuje, o ne
•I) Orkestras.
Tas obalsis neveikiai tegalima bu
mas
Varšuvoje paanrike muilu VIa
Ženevoje.
5) Gimnastikos mankštymaisi.
vo įvykinti. Vokiečiai siūto, varžė py
dą Pilinskj 25 nuiij amžiam, sveika
nė Tarybą, neleido jai veikti, kai kas
MASKVA 13 II (O). Tautų Są tos ministerijos tainaiito"pj, u/ vahly
Pradžia lygiai 6 vai.
manė net ją esant visai nebereikalin jungos Tarybos posėdis, pask'rtasai bės tuito giobiiii.i n < 11K v 11 j i n i. |
Prasidėjus vaidinimu}, Įėjimas snliin bus gą. Prasidėjo visokių politikos intrigų,
vasario 21 d., bus Paryžiuje.
draudžiamas.
kilo nelemtasis Uracho klausimas, tfoBilietus galima pirktis trečiadieni gim de^rpvTs'as Lietuvos klausimas ore ka
PrancU/.ai kalti už nepripažinimą.
bąs. Nežuvo Lietuva: griuvo senoji
nazijos Ijūste nuo 3 vai.
tvarka Vokietijoje, griuvo ir .JUuicJip,
DANCIGAS H - II (O). Maskvos
kombinacijos, griuvo konvencijų pa radio pranešta, jog Anlanla, gundo
vojus, net patys Vokiečiai nuo savo ma
Prancūzijos, nepripažino Lietu
pfčfenšijų prie Lietuvos atsisakė. 1918 vos de jure, kad tokiu būdu priver
„Latvijos kareivis" vrl švaisto Bal
metais rudenj sujudo, vokiečiais kiek tus
Kauno vyriausybę padaryti su tijos pajur. vulst\biij S.i|inų>,<»s kiausi
apsikračiusi, Taryba, pastatė pirmąją Lenkais sutartj militarinę ir eko mą, be kito taip :->als\damas
Pirm trijų metų, 1918 m. vasario Lietuvos ministeriją, šoko ruošti ka nominę.
„Musų nepriėmimas i vadinamą
\t> d. ankštame Lietuvių Draugijos del riuomenę, tvarkyti šalies valdymą.
ŽLNHVA M - I I (O). Tautų Są Tautų Sąjungą galu Į.'a k* įsejo musų
karo nukentėjusiems šelpti Centro Ko Bolševikų įsiveržimas išstūmė Lietuvos jungos sekretarijatas nuo komisijėlės, naudai: mes vėl nnrm pasitikėti lik lai
miteto bute prie Didžiosios gatvės vyriausybę iš Vilniaus Kaunan, bet kuri nagrinėja kivirčą tarp Lenkų ir savo spėkom ir IIĮMI švaistytas Haiti
Lietuvos T a r y b a j i ^ ^ ė ^ j j į u į e pil- Lietuvos organizavimosi nesustab'dė. Lietuvių, gavo raštą, kuriame komi- jos pajuiio valstvluij sąpm^os pro
>lIL Ljeju,y_Qji- -ialstyBėS-. neptiRufusb"- Ji susitvarkė, pastatė kariuomenę ir sijėlė praneša, kad vasario 21 d., jektas virsta reale tikimybe.
po sėkmingų kovų nusikratė bolševikus. dalyvaujant Šveicarų vyriausybės at
Aukščiau mes tikėjom, kad tie
Keista tatai tuomet atrodė, nesu Vokiečiai irgi išėjo. Išvyti ir ber stovui, bus ištirtas klausimas apie 30.000 latvių kaieivui, žuvusių del
prantama, gal vaikiška. Vokiečiai te montininkai. Taip išėjo 1919 — ieji tarptautinės kariuomenės gabenimą Santarvės ir dabartinio Ženevos kon
bebuvo dar savo galybes Čiukurejjąip metai, darbo ir pasiryžimo kupini; per Šveicarų teritoriją.
greso nutarimų, diktuojačių pergalę,
bent LietuVDjeTaTai dldžTulrfiaTlffrode. n et r u ko vargo^Jimuasinio ueda tek I i ąuj?,
bus iškovoję savo tautai dul/iųjų tautų
Jie valdė tieka Rusų valstybės ploto, kĮaiuV_ 9
Vingių politika.
dėkingumo ir palankumo... Apsinkom.
sėkmingai grūmėsi Vakaruose, Vi
Gargdama bei dirbdama Lietuva
Priimama jvairios negrų ir mululų re
VARŠUVA.
Ministeris Sapieha, spublikos—Liberija, Haiti ir k. Balti
liaus letena slėgė pasaulį. Del Lie ėjo istorijos išpažinties atlikti -j Stei
tuvos tiek jie tesisieliojo, kiek klau giamąjį Seimą. Seimas pakeitė Tary kalbėdamasis Paryžiuj su „Rzeczpo- jos respublikos ir Kaukazo valstybes
simui išrišti: ar ja tarrvsavęs ir Rusų bą. Dabar nebegalima sakyti apie tau spolita" korespondentu, pasakė, jog neranda tos malones. Kalta esanti
pasidalijus ar kad ir visų saupasiv^ej-.. tos
valios uxurpaAdmifr--kaip Tarybai maršalas Pilsudskis negalėjo prižadėti, Rusų anurkiju.
^us.
Ir musų pastangas siekties ne kad lenkų buvo prikišama: demokra kad generolas Želigovskis atsitrauks
O juk priimti Suomiai; Lenkui,
priklausomybės rūpinosi savo naudai tinis Seimas gegužės 15 d- (1920 nuX iš Vilniaus, nes šis generolas. -Pilsud kurių sienos su Rusais tusias daugiau,
apversti, pasauliui pasistatę esą kylan patvirtino Lietuvos nepriklausomybę. skiui nepriklauso, o prižadėjo tilt pa kaip tukstantj varstų, bet I ieluva,
čios tautos te i j gynėjai, gi jos kyli- Po dviejų mėnesių jau Rusija liepos daryti itaka* kad generolas Želigov neturinti sienų su bolševikų teiitoriju,
mą tikėdamie. supančiuosią jos ne 12 d. sutartyje gavo pripažinti Lietu skis pasiduotų Tautų. Sąjungos nu nepriimama...
priklausomybę nušluojančiomis kon vos nepriklausomybę ir atsisakyti nuo sprendimui.
Ženevos konferencijos nutarimas
vencijomis — kaip ekonomijos, susi
spyrė grįžti j senąjį Baltijos valstybių
siekimo, pinigų. Tas konvencijas jie g g ^ g ! ? ! » J l S W_PriJ»«!!« i
A p l e „ptaclja nesilaikyta.
Sąjungos projektą, kurio įvykdymą
stengėsi mums primesti dar 1917 m.
r a s l d e d a a,vi ra k
v a
. , Vm • •*£ P
.
° |
RYOA. 14-11. (O). Teisių k<
komi trukdė Lietuvos Lenkų kivirčai. Mes
vasarą keliolikai musų veikėjų Vilniun del
Vilniaus, Lietuvos sostinės. Tos sijos posėdy buvo svarstoma optaci- manėm, kad seksis sudaiyt sąjunga iš
suvažiavus tarp savęs pasitarti, toliau kovos nukrypimai ir bėgis visiems
visų 5 valstybių... įvyk.ai paiode, kad
rudenj susirinkusiai lietuvių konferen mums yra žinomi. Kitam gal jie nu- jos klausimas pagal lenkų sumanymo.
tik pamažu, rišant bendrų interesų
cijai, pagalios žiemą jos išrinktajai sįvy,lixno™hus~41afėpQ kitam goiyjsiss. Lenkų sumanymas optacijos teisę pri
jungiamas etskiras valstybes, lai bus
r
Tarybai. Mes jutom visą tų kouvenci- T<os nevilties. Bet gi atsiminę savo pažįsta visiems asmenims, kurių pro
seniai, ar iš tėvo ar motinos pusės, pasiekiama.
j£feTnnWrgą"'3
nieko"
prisikėlimą
ir
Suomių susiartinimas su Tįstais —
nuolatos gyveno buvusios Lenkijos že*
,r
j$ste4ainLdM.4&įe^^
Mo prisikėlimo sąlygas bei ypatybes, mėje ir be jokios abejonės parodė veik jvykęs faktas. Tarp Latvių ir fistų
šTnfl^Jslengėmėsi J^iLiQiiaJl--JMk$KISll drąsiai galime žifireti ateičiai j akis. savo priklausymą prie lenkybės. Tame taip pat nėra kliūčių sąjungai kurt.
•™°22y4Lj^^
Varguose gimusi, varguose auganti klausime dar nesusitaikyta.
Su Lietuva Latviai susitars netrukus,
Tarmiasir konferencija | vokiečių spi-l nepriklausomoji Lietuva pamažėl, bet
nes tose valstybėse niekas nemano,
rimą atsakė neaiškiai pasisakydami! tvirtai žengia šviesesniojon ateitin. Jos
kad Palangos, Biržų, Mažeikių, J ogi Taryba gruodžio 11 d. (1917 m.)A nepriklausomybė—ne tėvų arprietelių
n i š k i o, ar Smėlyno priklausomybė
nesirišdaraa konvencijomis, ateičiai* dovanų, tik sunkaus savo darbo pra*
Kalėtų ISkeiti rimtą ginčą ar ginkluotą

i
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TELEGRAMOS.

Erškiečių keliu.

Baltijos valstybių sąjungos reikalin
gumas.
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susirėmimą tarp tautų, kurias jungia
giminybės ryšiai. Ir Lietuva, nesanti
reikalo, orientuotis j rytus ar vakarus,
ims laikytis lietuviškos orientuotės, nes
Baltijos Sąjungoj kiekvieno nario rei
kalai atatinka kitų narių reikalams.
Tikimas ir Lenkai neatsiliks, atmi
nė suvo seną riteringą obalsį—ant
viribus unitis —ir Vilniaus klausimas
nebus plyšiu tarp kitų Baltijos valsty
bių ir Lenkų.
Turėdami du priešus kaimynuos,
jų reikalas yra turčti flanguose drau
gus... o Lietuva nuo Vilniaus neatsi
sakys ir jj praradusi taps amžinu
priešu
Mes del gerų santykių paaukavom
estam Valką. Lenkai be Jidelios šird
gėlos galėtų atsisakyti nuo Vilniaus ir
tuo pasiekt sau gerų santykių su Lie
tuva, su kuria taip ilgai dalinos džiaug
smu ir vargu... jei ginčais vien rūpin
simės, vėl liksim Kauno, Vitebsko ar
Lomžos gubėrnių įnamiais.
...Baltijos valstybių sąjunga, kurios
projektas išsivystė Latviuose, ir ne
mūsų kaltė, kad jis nerealizuotas,—
turi būti išvestas... šio pasaulio galingieji skaitos tik su jėga. Kursim naujoj
sąjungoj tą jėgą ir tada su visais savo
draugais ir priešais kalbėsim, kaip
lygus su lygiais".

V I L N I U S
bus — Lietuvos archeologijos tirinėjimus. Podraug toji pat delegacija prof.
Krzyvickiui pasiūlė archeologijos pro
fesoriaus vietą Aukštuosiuose kursuo
se Kaune. Bet prof. Krzyvickis pasiū
lymo nepriėmęs. Taip pat prof. Bauduin de Courtenay gavęs užkvietimą
užimti tuose pačiuose kursuose paly
ginimo kalbų mokslo vietą. Tikro at
sakymo jisai dar nedavęs. Matyt, Lie
tuvos vyriausybė labai rūpinasi ir
aukštojo mokslo skleidimu, nes krei
piasi net j priešingą Lietuvai valstybe,
profesorių ieškodama. Ir nenuostabu.
Lietuva daug davė Lenkams poetų,
rašytojų, mokslininkų, karžygių. Len
kai tuo atžvilgiu labai Lietuviams yr
skolingi. Metas jau jiems susiprasti —
ir skolas bent pradėti mokėti. Mes
nemanome, kad jie sektų bolševikų
pavyzdį, kad norėtų skolas anuliuoti.

vinėti užsienio pasus Latvijon šitokio
3) Atvykusių pranešimai.
mis sąlygomis:"
4) Žydų ūkininkų Lietuvoje Sąjun
1) Prašymai apie užsienio pasus ga— vice-pirmininkas- A. Finkelšteinas.
Latvijon reikia paduoti j administra5) „Hachaluc" (taip vadinasi piotyvines Vidurinės Lietuvos jstalgas su nerių ūkio srityj organizacija, kuri
žyniu mokesniu, sulig veikiamųjų Vi ruošiasi emigruoti j Palestiną; ir žydų
durinėj Lietuvoj įstatų, ir su gauta iš darbininkai — kultūros skyriaus virši
Vidaus reikalių departamento nuo ninkas prie žydų R. Ministerijos dr.
mone, siunčiami Vilniun Lenkijos Švabe.
Delegatui.
6) Apie žemės ūkio kreditą — se
2) Prie prašymo privalo būti pri kretorius tautos bankų skyriaus prie
dėta 2 fotografijos, asmens dokumen Ž. T. Tarybos A Akselrodas.
U..>, o taip pat 510 mrk. (500 mrk
7) Naujom augmenų kultūros—so
užmokesnis už pasą ir 10 mar. už dininkystė ir daržininkystė—agr.-inžin.
pasinę knygelę).
Lešeš.
3) Pasai po jų parašymo siunčia
X Asmens, turintieji artimus sanmi Vidaus reikalų departamentam
tikius su užsienio dalykų ministerija,
Pasai bus duodami ir Lenkijos pasakoja apie šitokį keistą atsitikimą.
piliečiams ir Vidurinės Lietuvos gy Tą dieną, kai buvo gauta žinia apie
ventojams.
pripažinimą Latvijos ir Estijos de
X Lenkų kursai suaugusiems. jure, j vice-ministerj p-tį Klimą krei
Sekmadienį vasario 13 d. buvo iškil pėsi tūlas prancūzų apiceris iš vietinės
mingas kursų atidarymas. Susirinko misijos ir pranešė, kad gauta tele
apie 200 žmonių. Kun. Olšanskis pra grama apie pripažinimą visų Priebaltkalboje paaiškino, kad jam gyvenime jūno valstybių tame skaičiuje ir Lie
organizuoti ir juos atidengti jau tuvos. Tik ką gautomi'. žiniomis ga
ŽINIOS IŠ LIETUVOS. tenka
septinti toki kursai. Kareivijos Vysku lutinai išaiškinta šita istorija. Gauta
pas—Bandurskis pasakė įdomią pra iŠ Paryžiaus telegramos apie tai, kad
Vilnius,
kalbą apie naudą, kurią darbininkams Anglija, Italija ir kitų valstybių atsto
X Pranešama iš tikrų šaltinių, duoda pasauliniai mo' slai: aritmetika, vai, dalyvaujantieji Pirmininkų konfe
kad taikos derybos Rygoje tarp len fizika, chemija ir kiti. Neužmiršo pa rencijoj išsireiškė už Lietuvos pripa
kų ir bolševikų eina labai-labai sun minėti lenkų kalbos ir istorijos; tiky žinimą de jure. Tiktai Brianui suma
kiai. Politikos veikėjų tarpe manoma, bos neminėjo. Prakalbą pradėjo ir už nius tapo Lietuvos pripažinimas su
kad .derybos gali būti pertrauktos, baigė žodžiais: „liaudies apšvieta pa stabdytas.
jeigu nepasiseks rasti išeitį.
darys stebuklus". Jo prakalboje ne- j
(„Wilenskij Kurjer").
buvo'dievotumo ir nuolatinio minėji
X Maitinimo dalykai. Šiomis die mo Dievo vardo, kaip paskiau kalbė
nomis atvežta Vilniun 4 vagonai cu jusio prof. Masoniuso: nekalbėti apie
Vilniaus dienrašty „Gaz. VVil." kraus, svorio 3299 pūdai, druskos juo save ir savo nuveiktuosius darbus, kas
Nr 35 įdėta keletas laiškų iš Švenčio dos nemaltos 2726 pūdai, druskos nuolatos pastebiama kun. Olšanskio
nių apskričio sodžių ir valsčių. Tie baltos 1809 pūdai, silkių iš Norvegi kalbose; nebuvo pataikavimo lenkų
laiškai turi išrodyti, kad gyventojai jos 349 bačkos. Vežama Vilniun dar endekų jausmams,- nebuvo pataikavi
norį priklausyti prie Lenkijos. Štai 20 vagonų pirmosios rūšies druskos. mo miniai — demagogijos. Priešingai,
5 rajono 16 viršaičių ir seniūnų, su Kaina: atseina su atgabenimu 4,3 mk. išrodinėdamas mokslo reikalingumą ir
važiavusių Pabradės miestelin, „kaipo svaras, kooperatyvai gi pardavinės po jo naudą, jis nupiešė lenko darbi, inko tipą visai nepagirtinomis žymėmis.
gyventojų atstovai, reiškia savo val-: 5 mrk. už svarą.
X Cukrus ir miltai. Sulig aukš* Darbininkas yra tamsuSt nesumanus^
dinybą (=poddanstwo) Laikinajai val
dymo komisijai, kaip laikinajai vy tesnėsės vyriausybės noro maitinimo nemokąspalengvintisaudarba,nelinkes
riausybei", o laiške į „pirmąjį Len departamentas skiriamą padalijimui *tprie išradimų^ Pageidaujamas yr lenkijos maršalą Juozapą Pilsudskį", tarp Vilniaus gyventojų cukrų įteikė įRų darbininkas ir Vokietijoj, Prancūsodžiaus galiūnai rašo, kad „gy-< magistratui, kuris išdalys jį pagal kor fejjoj, bet tik dėliai jo fizinės jėgos.
ventojai
nori gyventi vien tik telių po 1 svarą asmeniui po 50 mrk. Girdėdami tokią neprielankią apie saTavo Tėviškoje globoje". Kitame už svarą. Ruginiai miltai po sumali- ,ve nuomonę susirinkusieji ėmė rau
laiške
iš sodžiaus
Zacišek to\ mo taip pat bus magistrato išdalyti kytis ir šnairuoti. Vyskupo prakalba
buvo trumpa, gilt ir nuosekli. Dar
paties apskričio
21
paširašiusis vpagai kortelių.
X Ir Vilniaus ministeriai trau ilgai ir nuobodžiai kalbėjo apie moks
asmuo, vardu
45 buvusių susi
rinkime, prašo Pilsudskio, kad mūsų kiasi. „Gaz. Kr." praneša, jog Lai lo naudą prof. Masonius, apie visą
žemė priklausytų prie Lenkijos, nes kinosios Valdymo Komisijos narys, tvarką kun. Olšanskis. Be to dar iš
žemės dirbimo departamento direkto klausyta pasveikinimo nuo Lenkų mo
ji yra mūsų motina".
kyklų Motinos, kurį pasakė tos orga
Trečias laiškas — jš Klašunų so rius p-tis Liudkevičius ir kontrolerius nizacijos atstovė. Tuo ir pasibaigė vi
džiau. Jis rašytas ir Želigovskiui ir Chominskis padavę prašymą, apie at sa iškilmė: nebuvo nė giesmių,, nė
Pilsudskiui. Jame vardu 200 asmenų, statydinimą jų nuo vietos.
X Tautų Sąjungos Komisija ren dainų, nė papuošimo. Sienas puošė
kuriuos mitingan sukvietė „Straž Kretik trys—keturi abėcėlės lapai ir Slo
sowa", dėkojama už išgelbėjimą nuo gia Šeptvckio kareivines Vilniuje, kad' vackio paveikslas. Kursų atidengimo
priešininkų ir prašoma juos kuo grei patalpinus jose tarptautinės kariuome-, iškilmė buvo neiškilminga. Kad ne
čiausiai prie Lenkijos prijungti. Tik neS B.urius*
vyskupo prakalba, tai per iškilmę nie
viename laiške, būtent iš Pabradės ^ - X Užminę mjslę. Vilniaus laik ko nebuvo.
miestelio, kur
trimis dienomis rašty „Vilenskoje Slovo" kronikoje
ankščiau minimieji viršaičiai ir seniū įdėta šitokia žinutė: „Tarp politikos
X Kaunas. Žydų Tautos Tarybos
nai posėdžiavo, parašytas tradicinis veikėjų kilo sumanymas sušaukti val ūkio skyrius šaukia žydų ūkininkų ir
skaičius 2000 asmenų, kurios sukvie stybės pasitarymą visuomenės įstaigų daržininkų susivažiavimą vasario 21 d.
tė taip-pat „Straž Kresovva", o jų atstovų ir žymių valstybės veikėjų.
Dienotvarkė numatoma sekanti:
vardu pasirašę 29 asmens. Žinoma, Tikslas ir sumanyto pasitarimo užda
1) įžanginės kalbos — Ž. T.. Tar.
kad šie visi laiškai visuomenės nuo viniai tuo tarpu nesužinota". — Ku
tasai
pasitarymas
manoma
šaukti,
ko
prezidento
dr. Rozenbaumo, Ž. R.
monės nenustatys ir į krašto likimo
kios
valstybės
veikėjai
čia
dalyvaus
ir
ministerio dr. Soloveičiko ir Seimo
nulėmimą jokios įtakos neturės. Jie
bent parodo, kad lenkai „kresovcai" apie kokios valstybės reikalus jie tar narių dr. Rachmilevičiaus ir adv. Finnenuilstamai „veikia". Gaila tik, kad sis — dienrašty neparašyta. |spėk, jei kelšteino.
2) Pranešimas apie ūkininkų ir
pasirašiusieji Barzdo, Balun, Vilkoje, gudrus.
Pasai Latvijon. Nuo vasario 6 d. daržininkų padėtį Lietuvoje—ūkio sky
Žurkevič ir kiti, kurių rodo pavardės, jog
jie su lenkybe neturėtų turėti nieko Lenkijos atstovo Biuras pradėjo da riaus viršininkas agr. Lešeš.
bendra, duoda taip save kvailinti. Juk
jeigu caro laikais jau buvo vengiama
j/ąldįnybės jausmu ir noro būti vieno
asmens globoje* tai mūsų demokrati
nėms laikams tai visai jau nepritinka.
Jie žemina ir reiškėjus ir priėmėjus.
Reiktų auklėti pilietinius respublikanius jausmus ir norus, o ne grižti
absoliutizmo laikuosna.

\Iš Vilniaus lenkų laikraščių.

„Gaz. Kraj." Nr 35 rašo, kad lie
tuvių delegacija, važinėdama Lenkijon,
įteikė Lietuvos vyriausybės vardu prof.
Krzyvickiui padėkos raštą už jo darRedaktorius ir Leidėjas Mykolas Biržiška,

.Žaibo* spaustuvė

