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Skelbimai — petito eilutė arba jos
vieta skelbimų skyriuje — 60 centų,
tekste — 1lt, pirmame pusl. — 1,50lt.

M a s k v a , IV/9. ( E l t a ) . Vyriausybės pranešime, prasidėjusiam
Maskvos gubernijos tarybų suvažiavime, Rykovas; komisarų ta
rybos pirmininkas, pažymėjo an
glų amerikiečių priešingumus, ku
rių pasėka galįs būti karas ir pa
brėžė nepasikeitusias Sovietų vy
riausybės panstangas dėl taikos,
nurodydamas, kad Maskvos proto
kolas jau ratifikuotas visų valsty
bių, tuo tarpu, kai Kellogo paktas
dar neįsigaliojo. Sovietų vyriau
sybė žino, kad Maskvos proto
kolas ir Kellogo paktas negaran
tuoja nuo karo, o tik pasunkina
pasiruošimą prie jo. Galimumui
apsisaugoti nuo karo SSSR padėjo.
Karas šiemet mažiau galimas, negu
prieš dvejus metus. Taikos laiko
tarpis SSSR turi būt išnaudotas
ūkiui plėsti ir SSSR kariškam
pasiruošimui stiprinti, nes nė viena

taikos sutartis negarantuoja nuo
karo.
Liesdamas anglų ameri
kiečių tarpusavio santykius, Rykovas nurodė, kad anglų Sovietų
santykių nutrūkimas nepateisino
jų iniciatorių planų. Kitos šalys
nepasekė Anglijos pavyzdžiu. An
glų vyriausybės politikos pasėkoj,
pasak Rykovo, anglų pramonė iš
stumiama iš Sovietų rinkos kitų
kraštų pramonininkų,
Rykovas
įspėjo, kad nereikia teikti perdaug
reikšmės anglų delegacijos atvy
kimui, nes ji neturi vyriausybės
įgaliojimų.
Sovietų vyriausybė
gali vesti derybas dėl stambių
sandėrių tik su ta sąlyga, kad
bus atnaujinti diplomatiniai santykiai, nes nenori rizikuoti savo
prekybos santykiais dėl įvairių
netikėtumų. Santykiai su Anglija
gali pagerėti tik tuo atveju, jei
bus pastatyti į normalines sąlygas.

Koalicijos derybos
Vokietijoje
Laikraščiai plačiai svarsto pra
sidėjusias derybas, kurios, kaip
manoma, galės atvesti prie Vo
kietijos vidaus krizio išsprendimo.
Dėl vakar įvykusio pasitarimo
tarp kanclerio Miūlerio vyriausy
bės ir partijų vadų laikraščiai
pažymi, kad sudarytas kompro
misas jokių sunkumų nesukėlė.
Be to, pažymima, kad per tą pa
sitarimą buvo pritarta didžiosios
koalicijos sudarymui. Tačiau, pa
sak laikraščių, didžiosios koalici
jos
sudarymui svarbią rolę suvai
B e r l y n a s , IV-9 (Elta). Per
dinsiąs
šarvuoto kreiserio staty
balandžio 8 d. popiet įvykusius,
pasitarimus tarp kanclerio Mūllerio bos tęsimo klausimas.
ir vyriausybę remiančių partijų
Vyriausybės partijų reichstago
vadų j o k i ų nutarimų nepriimta. frakcijos susirenka posėdžiui su
Buvo pareikštas pageidavimas pa sidariusiai padėčiai aptarti dar
laukti, kol reichstago frakcijos, pa šiandien vakare. Tą pat vakarą
čios išsitars dėl savo nusistatymo partijų vadai painformuos kancvyriausybės partijų sudaryto kom lerį Miūlerį apie tų frakcijų pasi
promiso klausimu.
tarimų rezultatus.
B e r l y n a s , IV-8 (Elta). Ba
landžio 8 d. vėl prasidėjo Velykų
atostogų pertraukti reichastago
darbai. Kai kurios k-jos susirinko
posėdžiams skubiems klausimams
apsvarstyti. Kancleris Mulleris po
piet tarėsi su vyriausybę remian
čių partijų vadais dėl pasekų,
kurios galinčios pasireikšti Vo
kietijos politikoj ryšy su partijų
sudarytu kompromisu valstybės
biudžetui paremti.

Svitalskio kabinetas
Lenkijoj?
r a n n y " , n e t praneša, k a d valstybės
prezidentas jau sutikęs pavesti
Svitalskiui sudaryti ministerių k a binetą. K a n d i d a t a i s į j o k a b i n e tą minimi šie asmenys: gen. Skladkovskis — vidaus reikalų ministeris gen. Gureckis — prekybos
pulk. Kolontas arba p u l k . Pristor
- socialinės apsaugos, maršalas
Pilsudskis — krašto apsaugos, Za
leskis — užsienių reikalų ir Caras
-teisingumo.

V a r š u v a . IV-9 (ELTA). Nepaprastai aštrus Pilsudskio straipsnio tonas, nukreiptas prieš seimą
dar labiau pablogino politinę padėtį
Lenkijoj. „Kurjer P o r a n n y " , kaip
žinoma, labai artimas Pilsutskiui,
pasisako už s u d a r y m ą dabartinio
švietimo ministerio Svitalskio kabineto.
Svitalskis
žinomas, kaip
aštrus parlamento priešininkas, ir
atstovauja
kabinete vadinamajai
„pulkininkų" grupei. „Kurjer P o -

Didelė naujokų ėmimo
afera Lodzėj
V a r š u v a , IV-9 (Elta) „Kurjer Poranny" praneša didėlės nau
jokų ėmimo aferos smulkmenas.
Vyriausias tos aferos asmuo yra
pulkininkas Rogalskis, toliau poručnikas Kijania ir seržantas Vrobelis, kurie Lodzėj nelegaliu bū
du atleido visą eilę naujokų. Jo

byla Lodzėj kelia didelę sensaciją,
juo labiau, k a d pulkininko Rogalskio žmona, pranešė, jog ji į
teismą atvyksianti su revolveriu
paruoštu šauti. Netrukus kaltinamųjų suole Lodzėj sedės 20 as
menų, įmaišytų į šią aferą.
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V i l n i u s . IV-9 ( E l t a ) . Vil
niaus laikraščiai pilni pranešimų
apie sunkią Vilniaus krašto eko
nominę būklę, kuri kasdien vis
blogėja.
„Vilniaus Rytojus"" rašo kad
dėl skurdo šių metų Velykos Vil
niui buvo labai liūdnos. Seniau
prieš Velykas krautuvėse nuo ry
to iki vakaro buvo pilna žmonių,
šiemet priešingai — tuščia, jokio
judėjimo, jokios apyvartos.
„Express Wilenski"įdėjo aliarmuojantį straipsnį, kuriam puola
fantastiškus magistrato projektus,
kurie, jei būt įvykdyti, visai suelgetintų miestą. Šiuo metu mieste
uždaryta, t. y., subankrutiję apie
300 krautuvių.
„Slowo" praneša, kad provin
cijoj galima užtikti miškuose mo
terėles, su piautuvais beieškančias
po sniegu maisto sau ir gyvuliams
šamanų, kad raguočiai dėl pašaro
ir kraiko nustojo nagų ir keliami
už ragų ir uodegų.
„Dziennik Wilenski" rašo, kad
provincijoj dešimtys, šimtai krau
tuvių likviduoja savo reikalus, nes
negali pakelti mokesčių naštos.
Centro valdžia nedaug kreipia
dėmesio į Vilniaus krašto ūkio
stovį, o vietinė komunalinė val
džia visiškai nesiskaito su gyven
tojų mokesčių mokėjimo galia.
Pav., Braslavos apskrity valsčių
sekvestratoriai iš nukentėjusių nuo
nederliaus be jokios atodairos ren
ka mokesčius, parduodami pasku
tinius daiktus.

Prenumerata—Lietuvoje: mėnesiui
5 lt., trims mėn. 15 lt.; su pristatymu
Kaune: mėnesiui 6 lt., trims mėn. 18 lt.

ūkio konjuktūra pablo
Lenkijos ekonominė Lenkijos
gėjo. Tą pasikeitimą į blogą pusę
numatė nuo kurio laiko ekono
būklė blogėja
mistai, neapakinti oficialiniu op-

V i l n i u s , I V - 9 ( E l t a ) . Žydų
„Cait"
nagrinėdamas Lenkijos
ekonominę būklę, tvirtina, kad
visi simptomai rodo į tos būklės
pablogėjimą. Nestinga
žymių,
kad konjuktūra pablogėjo. Galima
tai patvirtinti tiek pat pinigų rin
koj, kaip ir pramonėj, prekyboj
ir žemės ūky. Gyventojų mokė
jimo, galios pablogėjimas pasireiš
kia nuolatiniu protestuotų vekselių
augimu. Prekyboj jaučiamas užmirimas beveik visose srityse. Ai
škinama tai ta aplinkybe, kad
plačiųjų gyventojų masių pirkimo
galia sumažėjo, nes neturi pinigų.
Statybos sezonas taip pat nieko
gera nežada, nes krašto ūkio
bankas neturi lėšų kredituoti statybą net pernykštėse ribose. To
pasėka yra nedarbo padidėjimas.
Po trumpo pagerėjimo vėl pablo
gėjo prekybos balansas. Kartu
pastebimas didelis atsargumas už
sieniuos teikiant prekių kreditus
Lenkijai, ypač Olandijoj ir Angli
joj. Reziumuodamas visus tuos
simptomus, laikraštis pareiškia,
k a d palyginti su praeitais metais,

tizmu. Mokesčių šriubą vyriau
sybė vis dėlto atleisti nemano.

Orlaivių katastrofos
Prancūzijoj ir
Latvijoj
P a r y ž i u s , IV-9 (Elta). Pran
cūzijoj nukrito ir sudužo du lėk
tuvai. Du žmonės užsimušė ir
vienas sužeistas. Užmuštųjų tarpe
yra ir vienas iš įžymiausių pran
cūzų lakūnų—Bastard.
R y g a , IV-9 ( E l t a ) . Vakar
ties Ryga įvyko orlaivio katastro
fa, kurios metu buvo sužeisti 2
lakūnai seržantai. Staiga pasisuk
damas 100 metrų aukštumoj or
laivis nustojo greitumo ir nukrito.
Motoras sudužo.

Amerikoj žmonės
miršta dėl karščio
N e w-Y o r k a s, IV-9 ( E l t a ) .
Dėl didelių karščių Jungtinių
Amerikos Valstybių Atlanto van
denyno pakrašty mirė 5 žmonės.

Viduržemio jūros problema
Viduržemio jūra—tas, „nuosta viduržemio valstybė, ji tampa
bus uostas Europos, Azijos ir Af tokia padariusi Utrechto sutartį
rikos centre"—kaip rašė geležinis, (1713), gaudama Gibraltarą; Vie
kancleris savo garsiame memo- nos sutartimi (1815) gaudama Mal
randume į M a z z i n i: „kanalas tą ir Berlyno sutartim (1884 —
tarp Atlanto ir Didžiojo vande 1885)— Kiprą ir, pagaliau, galuti
nynų" dėl savo geografinės padė nai įsitvirtino įgydama Egipto
ties ir dėl ypatingai gerų klimato protektoratą ir Sueso kanalą.
sąlygų visą laiką buvo Europos
Vėliau, įsikiša ir Prancūzija.
ir pasaulio civilizacijų lopšys.
Kovodama dėl Viduržemių jūros
Čia
amžiams bėgant mes ma su Anglija, ji suorganizavo ekspe
tome, visą eilę valstybių formavi- diciją į Alžirą (1830) ir užgriebė
mosi, jų imperialistiškos ekspansijos Tunisą (1882).
ir žlugimo procesų.
Didysis karas nustūmė į šalį
Čia ryškiai pasirodo imperia- Vokietiją ir jos lunga m a n u s
lizmas, kaip tendencija išsiplėsti — Austriją kovojusią daugiausia
ir viešpatauti. Čia visų ryškiau- dėl Viduržemio jūros ir iškėlė į
siai iškyla tas faktas, kad gyve- pirmą vietą Italiją.
nimas - tai aktinga kova su nuSusivienijusi tiktai 1870 metais
galėjimo, perkeitimo ir viešpata ir dar iš karto per silpna impevimo tikslu; kad visa žmonijos rialistiškai kovai ji atsisakė nuo
istorija yra įvairios formos impe- anglų pasiūlymo dėl bendro Egi
rializmų milžiniškų susirėmimų pto protektorato, išleido iš savo
rezultatas, kurie vėliau iššaukda- rankų Tunisą, nežiūrint Vokietivo kultūrų
susiliejimą, chemišką jos raginimų ir Anglijos palanku
procesą gimdantį naųją civiliza- mo; neteko TUNISO, apie kurį
ciją, absoliučiai skirtingą nuo žymus geografas Rekliu 1863 mekultūrų - pagrindinių proceso ele jais rašė: „Italijos misija yra sumentų.
jungti Tunisą su Europa; keldamosi iš kapo Scipionų tėvynė at
Senovėje čia išaugo egiptėnų,
finikiečių, graikų, romėnų, Bizan- gims ne viena - prikels ir seną
tijos kultūros, Viduramžių lai kartagenos priešą.
kais čia išaugo imperializmu pra- . Tunisas - Sicilijos geografiškas
žydusios ir galingos Italijos jūrų tęsinys, vienodo su ja klimato ir
respublikos.
fizinių salygų, kolonizuotas beveik
vienų italų — pateko į Prancūzijos
Atradus Ameriką Viduržemio
jūros reikšmė laikinai nukrito ir rankas drauge su ypatingai svar
tik Anglija pirmoji suprato jos biu uostu Bizerta.
kultūrinę, ekonominę ir strateginę
Ir tuo pačių metu Italijoj te
reikšmę. Nebūdama geografiškai bėra tie patys stimulai, kurie

gimdo imperializmą — visų pirma
energingų ir talentingų gyventojų
perteklius, kurie keliauna per oke
aną, sudaro turtus ir papildo kitų
kraštų gyventojų skaičių.
Tik 20 šimtmečio pradžia pa
dėjo pagrindus Italijos nuolat drą
sesniam išėjimui į kovos areną su
kitomis valstybėmis dėl teisės
plėsti s a v ą civilizaciją, ieškoti
v i e t o s s a v o gyventojams,
dirbti s a v o gerovei.
Užkariauti Tripolis ir Kirenaika (1911), Didžiojo karo metu
gautos Egėjaus salos, senos kolonijos Afrikoj Eretrija ir Somalija
greit virsta patogiomis vietomis
pritaikinti Italijos kapitalui, dar
bui ir kolonizavimo talentams.
Nekultūringa Albanija, kurios
laisvė yra daugiausia Albanijos
italų - kolonistų darbas, jau se
nai prieš Didįjį karą, kurio dalyviai buvo ir Italijos albanai
emigravę į Italiją turkų užplūdimo
metu, pradėjo augti ir stiprėti r e 
miama italų kapitalų ir technikos.
Šiandien, Italija
ekonomiš
kai išaugo tiek, kad nepažinsi,
palyginus ją su prieškarine Italija,
- ji jau y r a didžiųjų valstybių
skaičiuj.
Tarp Viduržemio valstybių
šiandien iškyla lig šiol apeitoji
Italija, kuri turi gauti jai pritinkamą vietą.
Čia ir yra nauja Viduržemio
jūros problemos fazė.

Rytprūsių
delegacija Maskvoj
M a s k v a , IV-9 ( E l t a ) . Į
Maskvą iš Leningrado atvyko
Rytų Prūsijos ekonominė dele
gacija, kurią stoty sutiko užsienių
reikalų komisariato kolegijos na
rys Stomoniakovas. Delegacijos
pirmininkas pareiškė, kad jos at
vykimo tikslas susipažinti su SSSR
ekonomine padėtimi ir jos vadais.

Prancūzai tebestato karo laivus
P a r y ž i u s , IV-9 ( E l t a ) . Radio žiniomis, balandžio mėn. Pran
cūzija baigs statyti dar 7 karo
laivus bendro 31.000 tonų tonažo
Vienas kreiserių bus pavadintas
„Fochu".

Iš meilės...

„Šančiuose dviejų dienų laikotarpyje nusinuodijo 5 moterys.
liavimas .

Ten sužieduotinis kažkur pražuvo —
jaunoji taiso jau, špagatą.
Kita galanda lovoje skustuvą,
trečia burnon stikliną acto meta...

Tenai, žiūrėk, apgaudinėja vyras —
naktimis ūžia restoranuos...
O židinys šeimynos visiškai iširęs —
kiekvieną valandą ir vėl romanas...

Kiniečiai miršta štai iš bado,
audringoj Meksikoj už šventą kryžių.
O Šančiuose naujus kelius surado,
kelius, kurių nepraktikuoja ir Paryžius.

Tikėkit man — pabrango actas Panemunėj,
aršeniko čionai visai negausi...
Dažnai tokių atsitikimų būna —
actu pradegina kurią nors ausį...

Ir taip po trupučiuką europėjam,
civilizacija į prigimtį lietuvio veikia...
Kas ž i n ? . . . Gal Šančiuos kurias epopėja,
bet faktas tai, kad visgi actą gert nesveika.

Svajonės
apie Pabaltijo Karalystę

1927 m. rudenį susiorganizavo
„raudonos rožės klubas"; susėdo
ten įvairūs, gerokai nusinešioję
žmonės, griežtai dešinės politinės
krypties šalininkai, ir tuo viskas
užsibaigė. Niekas nežinojo, ir net
nesiįdomavo, kokių tikslų siekia
vatyvų partijos pastangos suda „raudonos rožės klubas".
ryti buržuazinį, prieš darbo par
tiją nukreiptą bloką nepasisekė,
Bet 1928 m. rudenį pradėjo
nes liberalų partijos vadas pa žmonės kalbėti, kad klubas, kuris
reiškė, kad liberalai nesudarys ir savo patalpos neturėjo, yra Pa
pakto nei su konservatyvais, nei su baltijo rojalistų organizacija, ku
darbo partija.
rios steigėju esąs kažkoks majoras

Anglų konservato
riams nesiseka
Nankino kariuomeB e r 1 y n a s, IV-9 ( E l t a ) . Lai
nei sekasi
kraščių pranešimu, anglų konser

Komunistų riaušės
Rumunijoj
P a r y ž i u s . IV-8 (Elta). Radio
žiniomis iš Bukarešto, rumunų vi
daus reikalų ministeris davė pa
aiškinimų dėl įvykusio incidento
su komunistais. Atsisakius vy
riausybei pailginti komunistų sin
dikatų kongreso laiką susirinkę
komunistai nutarė iškilmingai pa
laidoti atvežtą iš kitos vietos mi
rusį komunistą ir surengti šia pro
ga manifestacijas. Tačiau apžiū
rėjus gydytojui lavoną, jis konsta
tavo, jog jau prasidėjo puvimo
procesas ir įsakė padėti lavoną į
lavoninę. Komunistai klausyti to
įsakymo atsisakė. Jie užsibari
kadavo vietos klube ir apšaudė
atvykusius policininkus, 4 polici
ninkai buvo sužeisti. Tuomet po
licija taip pat perėjo į ginkluotą
puolimą, šaudydama į užsidarusius
namuos komunistus, kol šie paga
liau pasidavė. 250 jų buvo nu
gabenti prefektūron. 2 komunistai
sužeisti. Lavonas padėtas lavoni
nėn. Tvarka atstatyta.

Emigracija
Lietuva jau nuo XIX šimtme
čio 70 metų visuomet buvo emi
gracijos šalis. Iki pat karo lietu
viai, kaip žinome, emigravo be
veik be išimties į Jungtines Ame
rikos Valstybes, kur jų šiandien
priskaitoma iki 700.000. Tai su
daro apie 35% visų Lietuvos gy
ventojų ir, deja, tik apie 1/2 % vi
sų Jungt. Amerikos Valstybių gy
ventojų.
Didž. karo metu, savaime aišku,
emigracija turėjo sustoti.
Didž. karui pasibaigus, mato
me priešingą reiškinį — lietuviai
iš Amerikos grįžta Lietuvon ir
daug jų, kas labai svarbu, mano
visiškai apsigyventi. Ieško įvairių
biznių atvežtiems kapitalams, ieško
nuolatinio ir pastovaus pragyve
nimo šaltinio. Bet ši įvažiuojan
čių lietuvių amerikiečių banga la
bai greit atslūgsta. Lietuvos eko
nominio gyvenimo sąlygos ir ga
limybės juos apvilia ir parvažia
vusieji vėl grįžta į Ameriką.
Nuo 1925/26 metų prasideda
naujas lietuvių emigracijos laiko
tarpis. Sunkios ekonominio gyve
nimo sąlygos sudaro naujus emi
gruojančių kadrus iš senesnių,
nuolatinių Lietuvos gyventojų.
1926 m. emigruoja viso 10.364
1927 m.
„
„ 18.086
1928 m. pirmą pusmetį 4.715
Visa emigracija beveik be iš
imties nukreipta į Pietų Ameriką:
Braziliją ir Argentiną.
Duotieji skaitmens, nevertinant
jų palyginamai su kitų šalių emi
gracija, tarytum maža mus turėtų

Priežastis — meilės intrigos ir pavydu(Iš laikraščių).

Gal iš tikro kaltas Šliupas
su laisvamaniškom idėjom.
Šilkarskį būt visai sulupęs
tik reaguot mes nemokėjom.

(Mūsų Rygos korespondento).

N a n k i n a s , IV-9 (Elta). Nankino kariuomenė seka toliau be
sitraukiančią Vuhano kariuomenę.
Vuhano kariuomenės mėginimas
įsibrauti į Hunano provinciją bu
vo sulaikytas kanonierių laivų
ties Hankau.

Jul. Boks

Libert, savo laiku tarnavęs serbų
o vėliau prancūzų legionų Afrikoje
armijose. Libertas pradėjo kurti
visokius fantastiškus projektus ir
išgalvojo pagaliau Pabaltijo kara
lystę. (Tas pats Libertas yra pa
rašęs brošiūrą apie Latvijos ir Lie
tuvos susijungimą).
Pabaltijo karalystė, Pabaltijo
rojalistų sumanymu, turi apimti:
Latviją, Lietuvą, Baltgudiją ir tą
Lenkijos teritorijos dalį, kuri et
nografiškai turi priklausyti Lietu
vai. Karalijos sostinė — Vilnius.
Vilnius sostine numatomas todėl,

Gerųjų papročių sargai
Kaž kuris senojo įstatymo pra
našas yra pasakęs, kad gulinčio
neverta esą nemušti. Koptai, gotentotai ir kiti afrikaniškos etikos
atstovai, kurie apskritai apie se
nąjį įstatymą teturi labai miglo
tos nuovokos, — šį dėsnį vis dėl
to pripažįsta ir reikalui atsitikus
ką nors pribaigti, jį pakelia nuo
žemės ir jau tada tik galabija.
Tad dideliai nuostabu,
kaip
pasakytų protingas Klaipėdietis,
kad mūsų krašte, kur pranašų
knygos turi nemažą tiražą, pribaigimo reikalas tvarkomas visai at
virkščiai.
Kol žmogus stačias, jo niekas
nelies.
Priešininkai ir draugai
vaikšto aplink sukandę dantis su
kinžalais užanty ir laukia. Ar
dar nepaslydo?
Ach, jau gula? Tai, vadinas,
galima. Užspardykim jį.
Gerųjų papročių sargai uždusę
bėga į ekzekucijos vietą.
Mes
pirmutiniai, mes visuomet pirmu
tiniai, kur reikia rizikuoti. Žilos
galvos plauku už dorą, už skais
čią tėvynės ateitį...
Studijuoja pargriuvusio visas
išeinamas vietas, apžiūrinėja bal
tinius, apklausinėja kiemsargį, —
kad, ginkdie, kokia labai svarbi
pikantiška smulkmena pro akis
nepraslystų. Kaip gi? Toks ka
zusas ! Buvo aukštas dvasininkas,

o dabar į kalėjimą atsisėdo. Ir
kaip dar atsisėdo. Stačiai veržte
veržėsi. Buvo progų išvažiuoti,
buvo progų nusišauti, o dabar
ėmė ir savarankiškai atsisėdo.
Kitaip sakant — atsigulė. Reiš
kia, — galima pribaigti.
Kad
nuobodaujančios Kauno poniutės,
ilsėdamos nuo labdaringųjų vaka
rų, skalbia artimo dūšią, — jų
toks darbas. Skalbti reikalauja
moters prigimtis, — o nuosavus
baltinius joms tarnaitės išmazgoja.
Tiek ir belieka, kad artimo dūšią
prosavoti.
Bet kai šio amato
griebiasi Kauno valdininkai, kuni
gai, žurnalistai, universiteto pro
fesoriai, ir vardan gerųjų papročių
imasi daug stipresnėmis kojomis
spardyti pargriuvusį, — norisi su
šukti: — Ponai, ar dar nepavargot?
Štai pagyvenęs malonios iš
vaizdos profesorius kuria „Tikin
čiųjų mokslininkų preiskurantą",
o atliekamu laiku bėginėja po
Kauno salionus ir rankioja „me
džiagą" apie suspenduotąjį prela
tą. Ne apie tai, žinoma, kad šis
suspenduotasis prelatas savo lai
ku apgaudinėjo rusų žandarus ir
įsteigė vienintelę Lietuvoj lietu
višką mokyklą, ne apie tai, kad
šis žmogus ir vėliau rūpinosi mū
sų krašto švietimo reikalais, kai
dar nebuvo kam rūpintis, — šito
kia medžiaga visai netinka, kai

stebinti. Nuo 10.000 iki 18.000
žmonių emigracijos sudaro vos tik
apie 1 1/2 % visų Lietuvos gyven
tojų. Jeigu palyginsime emigraciją
su Lietuvos gyventojų prieaugliu,
tai irgi matysime, kad Lietuvoje
gyventojų prieauglis yra vis dėlto
didesnis negu jų emigracija.
Priaugo emigravo skirt.
1926 m. 29.275
10.364
18.911
1927 m. 27.217
18.086
19.131
t. y. nežiūrint, didelės emigracijos,
gyventojų skaičius Lietuvoje vis
dėlto auga.
Bet... Šie daviniai bei stebėji
mai neišrišą to klausimo, dėl ku
rio šiandien visuomenė sielojasi
ir su pasibaisėjimu žiūri į augan
čios emigracijos reiškinį—ar emi
gracija nėra vienas mūsų šalies
ekonominio skurdo pažymių?
Bismarkas kartą yra pasakęs:
„Jeigu š a l i s n e t u r i ekspor
t u i p r e k i ų , tai j i e k s p o r t u o 
ja ž m o n e s " . . . t. y. jeigu šaly
nėra gamybos, pramonės, jeigu
šaly nėra uždarbio, tai natūralūs
gyventojų prieauglis turi emigruo
ti į svetimas šalis. Šis vaizdžiai

suformuluotas dėsnis tinka visoms
toms šalims, kur ekonominis gy
venimas savo santrauka yra gana
primityvus, jos pakilimo laipsnis
žemas, ir kur gyventojų tirštumas
yra menkas.
Lietuva kitų Europos šalių
tarpe gali būti priskaitoma prie
rečiausiai apgyvenančių šalių.
Lietuvoj 1 kv. klm. ten. 38,11 gv.
Danijoj
,,
,,
,,
80,01 gv.
Latvijoj
,,
,,
,,
28,04 gv.
Estijoj
,,
,,
,,
25,28 gv.
Vokietijoj ,, ,, ,, 134,24 gv.
Belgijoj
,,
,,
,,
245,26 gv.
Dabar paimkime tų pačių ša
lių emigracijos davinius.
Nuo 10.000 gyventojų 1926-27 m.
iš Lietuvos emigravo 43,2 77,1
iš Danijos
„
16,7 20,2
iš Latvijos
„
1,7 1,6
iš Estijos . „
21,7 20,8
iš Vokietijos „
10,5 9,6
iš Belgijos
„
4,7 5,2
Iš šių palyginamų gyventojų
tirštumo ir emigracijos davinių
aiškiai matome, kad Lietuva gali būti priskaitoma prie mažiausiai apgyventų šalių, tuo tarpu, kaip emi

reikia pargriuvusį pribaigti. Pro
fesorius renka taip sau medžiagėlę su rizikingomis smulkmeno
mis. O tos medžiagėlės Kaune
— koks „Lobynas su notums".
Profesorius pamiršo, kad užsidėjęs
kaukę ir ėmęs Kaune rankioti
medžiagą apie save, — surinktų
tokių griekų, apie kuriuos jis ir
sapne nesapnavo, nebent tik „pe
kliškoj knygoj" yra skaitęs. Šiaip
ar taip, medžiagėlė surinkta. Pro
fesorius puola jauną feljetonistą.
„Kurk feljetoną! Aktuali tema.
Ir dorai patarnausi"... Ir štai
profesorius su „feljetonu" rankoje
bėginėja po redakcijas, bėginėja
pas kaimynus.—„Genialus kūrinys,
tik paklausykit... Štai nors ir
va, šita smulkmena, ar nepikantiškai
paimta?" — Džiaugiasi profesorius.
Džiaugiasi ir klausytojai.
Puiki proga kanopomis par
griuvusį paspardyti. Gotentotas
pasakytų, — ponai, pakėlėkit jį
šiek tiek nuo žemės, — negražu
gulintį taip daužyti. O mūsų ge
rųjų papročių sargams tai patogiausis momentas.
Baigiant norisi paklausti!
— Ponai profesoriai ir kiti
gerųjų papročių sargai, kokią kai
ną jūs pastatysite ties savo pavar
de „Tikinčiųjų mokslininkų preiskurante"?
K.
B-is.

kad ten senovėje jau buvo Lie
tuvos sostinė.
Rojalistai mano, kad jei nebus
sukurta Pabaltijo karalystė, tai
anksčiau ar vėliau Latvija ir Lie
t u v a taps Lenkijos ir SSSR pro
vincija.
Karalių teisės bus išdirbtos pa
gal anglų įstatymus. Numatoma
sudaryti senatas iš 100 lietuvių,
100 latvių ir 100 baltgudžių.
*

Rojalistai svarstė ir Pabaltijo
karalystės sosto kandidatų klau
simą. Pradžioje jie buvo apsistoję
ties kunigaikščiais Radvilais, kurie
yra labai turtingi ir yra kilę iš
Lietuvos. Paskiau iškilo švedų
grovo Folke Bernardoto kandida
tūra. Kada spaudoje pasirodė ži
nios apie rojalistų sumanymus —
jie nutilo. Bet dabar, per Vely
kas, įvyko jų kongresas.
Kongrese buvo aptartas roja
listų veikimo planas ir ten, kaip
svečiai, dalyvavo Lietuvos ir Baltgudijos atstovai. Kongresas buvo
slaptas, bet vienam reporteriui vis
dėlto pavyko sužinoti kai kurias
smulkmenas. Pasirodo, kad yra
sudaryta sosto taryba, į kurią bus
pakviesti kunigaikštis Radvilas,
grovas F. Bernardot ir keletas
Lietuvos kunigaikščių, turinčių gi
minystės ryšių su buvusiais Lietuvos karaliais. Kaip žinome, Lat
vija tokios senos giminės neturi.
Latvijos rojalistai tikrina, kad
jie seime turi savo neoficialų at
stovą. Žurnalistai, peržiūrėję visą
100 atstovų, sustojo, pagaliau, ties
atstovu prof. Baluodžiu, kuris karo
metu prie Vilhelmo II buvo eko
nomiškuoju patarėju.
Pasirodo,
kad šis atstovas ištikro pritaria
rojalistams; bet oficialiai juos at
stovauti atsisako, kol vienas iš nu
matytų sosto įpėdinių nepareikš
savo oficialaus sutikimo. Biržely
manoma sušaukti pirmąją sosto
tarybos konferenciją.
N.

negalima ją kaltinti ir tuo, kad ji
bendrai būtų linkusi geriau gy
venti svetur, negu savo tėvynėje.
Ne, čia vyksta žiauri kova dėl
būvio. Menkas ir netikras uždar
bis, blogos medžiaginio gyvenimo
sąlygos, medžiaginio skurdo ap
linkuma — štai bus tikriausios
emigracijos priežastys.
Bendrai turiu paskelbti, kad
šalis, kurios ekonomika pareina
vien tik žemės ūkiui bei pramo
nės ir prekybos, turi palyginamai
labai menką pajėgumą išmaitinti
ir suteikti uždarbį dideliam žmo
gracijos žvilgsniu prie daugiausia nių skaičiui. Gyventojų talpumas
emigruojančių. V i s o s E u r o p o s , Lietuvoje galės padidėti tik tada
šalių tarpe Lietuvos emigraciją pra- kada e k n o m i n ė politika tinkamai
šoka tik Airija, iš kurios 1927 m. susirūpins ne tik žemės ūkiu, bet
emigravo 102,3 kiekvienam 10.000 drauge, prekyba ir pramone. Emi
gyventojų. (Viso emigravo 11.899; gracija gal savaime turi ir daug
iš Lietuvos 18.086). Taigi L i e t u  gerų pusių, jeigu, žinoma, ji pla
v a i k i t ų E u r o p o s š a l i ų t a r - ningai tvarkoma ir emigravę pi
p e p r i k l a u s o r e k o r d i n i s liečiai patenka į geras pragyveni
mo sąlygas tačiau, retai apgyvene m i g r a c i j o s p r o c e n t a s.
Duotu pavyzdžiu Danija ir tam kraštui ji yra žalinga. Juo
Latvija savo ekonomine struktūra tvirčiau apgyventa šalis, juo dides
Lietuvai yra giminingos — visos nis joje gyvenimo impulsas, juo
šalys yra žemės ūkio kraštai. Ir intensingiau vyksta ir vystosi kultūros gyyenimas, juo stipriau klesti
vis dėlto, ką mes matome?
komercija
ir ekonomiką bendrai,
Danijoj gyventojų tirštumas,
pagaliau
tirštai
apgyventas kraštas
nors ir virš dviejų kartų didesnis,
atsparesnis
prieš
puolantį išorinį
negu Lietuvoj, bet jos emigracija
priešą.
sudaro vis tik 1/3 (nuošimtinis
skaičius); Latvijoj, tiesa, gyvento
Ar šiaip, ar taip tokia didelė
jų tirštumas kiek mažesnis, bet emigracija Lietuvai yra nenorma
užtat emigracijos ten beveik visai lus ir būtinai vengtinas reiškinys.
nėra. Kuo gi paaiškinti šį nepap Mūsų sąlygomis tačiau e m i g r a rastą reiškinį, kad iš palyginamai c i j o s n e g a l i m a v e n g t i j ą
retai apgyventos Lietuvos emigruo d r a u d ž i a n t, bet reikia jos venją labai daug?!
gti keliat šalies ekonominio gyveNegalima kaltinti, kad lietuvių nimo
sąlygas.
St.
Kzm.
tauta būtų tingi ir tik lengvo už
darbio dėliai emigruoja į užjūrį;

Pirmoji 1929 metų kometa
Kaip ir paprastai esti, ši kome
Hamburgo astronomijos obserta
buvo
surasta pripuolamai.
vatorija surado naują kometą, pirDažnai
pasitaiko, kad astro
mąją 1929 metais. Kometos paprastomis akimis įžvelgti negalima. nomas, darąs fotografišką dangaus
Tai yra dangaus kūnas vienuolik skliauto nuotrauką, pastebi ant
tojo dydžio ir todėl tematomas per klišės mažą, rūkais aptrauktą,
ypatingai stiprų teleskopą. Kaip žvaigždę, kuri daugiausia pasiro
žinoma, paprasta akimi galima pa do kometa esanti. Tokių atsitiki
matyti žvaigždes tik ligi 6-to dy mų esti labai daug.
Naujų kometų suradimas yra
džio; visi kiti astraliniai kūnai
apsunkintas
kad ir tuo atžvilgiu,
matomi tik per teleskopus.

1. Popietinis sijonas iš dvilinko raudono krepsatino.
2. Išeiginis sijonas iš mėlynos vilnonės medžiagos su
atsaginiais.
3. Puošnus ansamblis iš žalsvo šilko. Palaidinėlis ir
bliuzė juodai apvedžioti. Juoda šarpė pečiams.
4. Rožių spalvos krepdešino bliuze. Smailas kaklo su
kirpimas apvedžiotas plačia juoda šilko juosta, kuri
kilpiniu mazgu krinta žemyn ant nugaros.

jog tam tikri astronomiški kūnai
tam tikrais laikotarpiais vėl iš
naujo pasirodo.
1926 m. astronomai surado 7
kometas, iš kurių 6-pasirodė pasi
kartojusiomis. 1927 m. kometų
suradimų atžvilgiu buvo rekordi
niai — surasta net 10 visai nau
jų kometų. Kometa „C" prisiarti
no, prie žemės ligi 6 milijonų ki
lometrų ir buvo matoma danguje,

kaip ūkanota dėmė mėnulio di
dumo. Žemei ji nebuvo pavojinga
susidūrimu, nes ji buvo suskaldy
ta į smulkius gabalėlius.
1927 m. birželio m. 27 d. mū
sų žemė vienok susidūrė su tos
kometos skeveldromis, kurios 500
meteorų pavydale valandėlei ap
švietė dangaus skliaustą aukso
varsomis.
1927 m. kometą „K" surado
naktį dežuravęs policininkas Aus
tralijoje. Tas astronomiškas kūnas
būdamas jau arti saulės, švietė

5. Paprastas namų sijonas iš mėlyno ripso su nerinių apykakle, fechtavimo rankovėlėmis ir brindomis.
6. Apsiaustas — sijonas iš vilnonės medžiagos su
matomu susegimu. Apykaklė ir rankovėlės ta
bako spalvos.
7. Elegantiškas kostiumas. Vienaeilis palaidinėlio
atsaginėjimas pabrėžia strėnų linijas.

taip aiškiai, kad jo šviesa buvo
didesnė ir už vakarinės žvaigždės.
Garsus matematikas, dr. Krommelin, išaiškino, kad ta kometa
yra tapatinga De Vico kometai,
kuri pasirodė 1846 metais.
1928 metai kometomis buvo
nelabai gausūs.
Naujos kometos suradimas šiais
metais duotų astronomams gerą
pradžią, nes ta kometa yra 11-to
didumo. Pagal astronomų apskai
čiavimus, reikia tikėtis, kad greit
bus surasta dar daugiau kometų.

8. Apsiaustas iš gniužtinės medžiagos su apsiuvinėtais dryžais.
Be to, odinis dirželis.
9. Išeiginis sijonas iš pilkos medžiagos. Didelėmis sagomis
susegioti bliuzės ir sijono atraitai apvedžioti triguba dyksnių eile.
10. Jaunimo kostiumas. Palaidinėlis sako pavydalo, sijonas pla
tus ir su bužmais.
11. Pavasario apsiaustas su atsegama kailinių apykakle. Tokie
pat kailiniai ant smailių rankogalių, kurių lenktas kraštas
pasikartoja šarpės pavydalo apykaklės kairiojoj pusėj.

Keisti vienos vengrų
literatės
pergyvenimai
Išsipildęs nujautimas. Žiedas,
kuris ieško savo šeimininkės.

Šaltos vonios
Ligi šiol buvo įprasta maudy
tis šaltame vandeny tik vasarą.
Dabar žada virsti kiti laikai. Žmo
nės, pradės maudytis ir žiemą.
Šis sportas pas mus berods sura
do tik du šalininkus Panevėžy,
tuo tarpu kai užsieniuos, ypač
Vienoje, jis turėjęs didelio pasise
kimo. Vyrai ir moterys ateina
paupin, nusivelka ant sniego ir
šoksta į vandenį prie 5° šalčio.
Mūsti reprodukuojama fotografija
yra dar cbarakteringesnė. Viena

jauna moteris maudo savo dviejų
metų vaiką Dunojaus upėje žie
mą. Vaikas truputį raukosi, bet
neverkia, matomai jau pripratęs
prie tos rūšies maudynių. Nevie
na motina sudrebės pamačiusi šį
vaizdą. Tačiau panašios vonios
nėra pavojingos su sąlyga, kad po
jų sektų smarki reakcija.
Tą labai gerai žino anglės, ku
rios plaukiojimo sportą prakti
kuoja įvairiais metų laikais.

Ar galima praustis šiltu
vandeniu?
Yra manoma, ypač grožiosios
lyties atstovių tarpe, kad veido
oda nepakenčia vandens, o juo
labiau muilo ir, kad klaidingai
daro tie žmonės, kurie šiomis prie
monėmis prausiasi.
Tuom tarpu, prausimas veido
kasdien šiltu vandeniu ir geru,
neerzinančiu, vadinasi neitralizuo
tu, turinčiu daug riebalų tualeti

niu muilu ne tik nekenkia odai,
bet kaip tik higienos atžvilgiu yra
naudingas, nes nuvalo nereika
lingus veido riebalus, spuogus,
nešvarumus ir kt.
Kasdienis tokios rūšies tuale
tas ne tik nepakenks, bet page
rins veido odos išvaizdą.
Žmonės su labai jautria oda,
linkusia prie sutrūkimų, vakarais
gali ją atsargiai ištepti neerzinanciu kremu (pav.Cold.Cream).

Žymi vengrų rašytoja Margit
Veši aprašinėja viename italų laik
rašty du sensacingus jos gyveni
mo nuotykius. Prieš keletą metų
ji gyveno Paryžiuje kartu su savo
pirmuoju vyru Fr. Molnaru. Kartą
vakare jie nuėjo į reviu „Folies
Bergeres". Pirmą aktą ji žiūrėjo
labai domiai, bet antrojo gale ji
pajuto nepaprastą susijaudinimą,
negalėjo išbūti iki spektaklio galo
ir grįžo namo įsitikinusi, kad jos
maža dukrytė s u n k i a i serga.
Be reikalo stengėsi vyras ir gi
minės ją nuraminti. Dar tą pačią
dieną ji išvyko į Berlyną, kur
tuokart gyveno jos duktė. Pasiro
dė, kad nujautimas buvo tikras,
mergaitė gulėjo lovoje karščiuo
dama. Pasak p. M. Veši, įvykiai
turi savo paslaptingą įspėjimų
kalbą, kurią ne kiekvienas supranta.
Kad taip yra, rodo šis tos pačios
rašytojos gyvenimo faktas. Kartą
p. Veši viešėjo Stecijoj pas Skulp
torių M. Vedresą. Vieną dieną ten
susirinko svečių ir visi išėjo pasi
vaikščioti į kalnus, kur išbuvo dvi
valandas laipiodami uolomis ir
bėgiodami tankumynais. Kada vi
si sugrįžo, namo p. Veši pastebėjo
pametusi savo žiedą, kurį skaitė
savo laimės talismanu. Kadangi
ieškoti jo kalnuose nebuvo jokios
prasmės ir ponia Veši jau buvo
bepradedanti nusiraminti, staiga
po trijų dienų ji pajuto, kad žie
das ieško savo šeiminin
k ė s ir nori prie jos sugrįžti. Ji
išėjo ieškoti žiedo su savo drauge
ir jos broliu. Ilgai šie vaikščiojo
po kalnus ir daubas, nuvargo ir
ir norėjo jau grįžti, kai ponia Ve
ši staiga sušuko iš džiaugsmo:
prie jos kojų gulėjo pamestas
žiedas!
Sakė bulvės mūs sušalo
O dabar, kad ją kur galas,
Vos tik paeini nuo stalo
Kyla viduriuos skandalas.

Gomury, kaip pekloj daros,
Kambaryje genda oras,
Nes pro skyles veržias garas,
Žmogus t a r t u m samavoras.

Potvynio sargyboje

susikimšimams
Ausyse kiek ūžia nuo oro
Tai didelės ir gražios Lietuvos pavojingiausioje
Iš viršaus nesupranti, slėgimo pasikeitimų, b e t dar dau
ateities raktas — 30 tūkstančių vietoje.
arklio jėgų pigios energijos arti kuo tas ledas laikosi, kodėl dar giau sukasi galva, ne fiziška pra
Prof. S. K o l u p a i l a .
Kauno, Vilniaus ir Gardino! Dar neplaukia? Vietos, kur ledas bu sme, nuo daugybės malonių įspū
(Pabaiga).
tebemiega Nemuno kilpa, kaip o minomis išsprogdintas, matyti džių, retų reginių, įdomių pastePilotas keletą kartų žiūrėjo kairėn — prie Nemuno. Skren dabar dar ledo sukaustyti visi jo taisyklingais kvadratais suskirsty bėjimų ir naujų žinių Per dvi
atgal; kaip pasakė sugrįžęs, ieško- dame per Strėvos slėnį; nedidelis vingiai!
tos apskritos skylės. Prie Veršvų valandas pamatyta ištisai 300 ki
jo Čiobiškio tilto, pernai nuardyto. upelis, bet išsiliejo plačiau už
Gražus apskritas Pūnios šilas, sutinkame sniego debesį; pro jį lometrų upių, o įdomesnės vietos
Taip žiūrėdami Čiobiškio tilto pa- Nemuną; vanduo, matyti, užšalęs Nemuno vingių apsuptas. Aukš lėktuvas pralenda, kaip per dū užfiksuotos plokštelėse! Visai ki
matytumėm ir Vilnių. Nuo čia ir tik pro ledo laukus vingiuoja čiau jo iškilo raudonu stogu Pū mus. Ir vėl K a u n a s . . . Prašau tomis akimis matoma dabartis;
lieka tik 25 km., arba 10 minučių mažytė Strėva.
nios bažnyčia. Giliame Nemuno kap. Garolį dar kiek pasukti atgal, drąsiau galima daryti ir ateities
slėnyje aukščiau Pūnios prigrūsta noriu sugadinti paskutinę plokštelę. prognozą. Aišku, pav., kad nuo
Pradedame leistis. Lėktuvas galimo potvynio Kauną apsaugojo
ledų. Visai mums netikėtai Ne
munas prie Alytaus, kiek žemiau daro didelį ratą, pasisukdamas Nemuno kilpa ir Karmėlava, kur
Pilotas sulaikyti ledai.
Galima tikėtis,
ir aukščiau — laisvas, o ledai ant Aukštosios Fredos.
nuplaukė iki Pūnios. Nemuno rodo man ranka žemyn; aš jau kad ten ledai palauks, kol žemiau
kilpa, kaip visuomet, sulaikė ledus. pats ieškau savo Technikos pro Kauno pasidarys laisvas ledui
Iš dešinės toli matyti trys di spekto. Išsirikiavę į eilę gražūs kelias.
Mūsų aviacija dar kartą gra
delės baltos dėmės; tai — didieji namukai; jų tarpe randu ir savo
— „vaikų žaisliuką" — baltas žiai patarnavo svarbiam reikalui.
Dzūkijos ežerai.
Po kelių Nemuno pasisukimų kartoninis namukas su raudonu Aviacijos viršininkas pulk. P u nmatau Alytų abiejuose Nemuno stogu, toks juokingai mažas. Vai d z e v i č i u s , kuriam nuvykau
padėkoti už pagelbą, žadėjo mus
krantuose ir tiltą per aukštai pa kai laukia ir žiūri į dangų...
Sukamės pro senamiestį, jau ir toliau palaikyti.
kilusią upę. Toliau nėra reikalo
O kap.
Garoliui,
kuris su
skristi; ženklais susitariame su pi visai žemai, netoli bokštų. Da
bar
aiškiai
matyti
visos
smulkme
tokiu
noru
sutiko
mūsų
darbui
lotu sukti atgal.
Lėktuvas taip smarkiai pasuko, nos, galima žmonės pažinti. Jau padėti ir kartu su didele nauda
kad iš kairiojo šono pamačiau ir aerodromas. Taip pat lengvai, man asmeniškai suteikė nepaprastą
Nemuną ir jau ieškojau seklesnės kaip pakilo, mūsų lėktuvas pasie malonumą, bent šiomis eilutėmis
kia žemę. Nors leidžiantis pri reiškiu savo nuoširdų ačiū! Tu
vietos, kur nukristi.
Grįžtame vėl per Nemuno kil sirišau diržu, nepajutau smūgio, riu vilties, kad dar paskraidysime!
pą, pasikeliame kiek aukštyn — kai lėktuvo ratai ir pašliūža prie
fotografuoju įdomiausias vietas. uodegos atsirado žemėje. Nusi
Birštone ledas suskilo keliose vie leidome švelniau, kaip automobi 20.000 dolerių tam, kas
Toliau iššauks sumaterializuotą
tose nuo Vytauto kalno pradedant; lis . gatvės pasisukime!
Garsiosios Nemuno kilpos vaizdas. Matyti keli vingiai, Birštonas (dešiniajame šone), didelis vandes tarpas juoduoja ties važiuojame,
kaip
automobiliu,
dvasią
Verknės slėnis (apačioje). Kaip visuomet, Nemuno kilpa sulaikė ledus ir apsaugojo Nemaniūnais, kitur taip pat kelios per lauką iki angaro; krato smar
Šiomis dienomis
Amerikoje
Kauną nuo nemalonaus siurprizo.
kiau, kaip ore.
juodos dėmės.
atidarytas žinomos milijonierės ir
Sugrįžome...
Dežuruojantis garsaus rašytojo motinos Julijos
Nuo Verknės iki Bičių slenks
skridimo... Stengiuos bent pama Štai
ir Nemunas, dar nepasi
pasakė, kad skridome Hapwood testamentas.
Velionė
tyti iš tolo: lengvas ūkanos šydas judinęs.
Verknės gražus slėnis; čių — Nemunas dar sveikas, tik karininkas
daugiau,
kaip
2
valandas,
o
man
prie
Darsūniškio
pasidarė
vidury
paskutiniu
laiku
pasidarė
uoli
slepia Vilniaus bokštus. O Kauną sriauni Verknė išmeta savo drum
pasirodė
koks
pusvalandis.
upės
siaura
ir
ilga
properšė.
Le
spiritistė ir didesnę dienos dalį
mačiau už 50 kilometrų!
stą rūdą vandenį į Nemuną; dėl
Širdingai dėkoju pilotui, ku
Prie Panerio dvaro lėktuvas to ir ledas nuo Birštono jau nu do nusmukimai matyti Bičiuose, rio rankose buvau dvi valandas. praleisdavo spiritiškiems tyrinėji
taip pat žemiau, prieš dailius Pa
mams. Ponia Hopwood buvo taip
plaukė iki čia.
suka dešinėn ir atgal.
Ne tik rankose, bet ir kojose, — pat didelė gyvulių mylėtoja ir sa
žaislio
vienolyno
konturus.
Atsisveikinę su Nerimi, laiko
Skrendame per Nemuno kil
o tos vos nenušalo: pilotas laikė
mės geležinkelio linijos. Didelis pą... Kiek kartų matyta, išvaikš
Vėl akis pritraukia plati Kauno kojas odiniais batais visą laiką vo namuose laikė keliolika rasi
nių šunų ir keletą beždžionių. Di
Vievio ežeras; švariu, lyg nepa čiota, išvažinėta, jau ir iš oro panorama; Nemuno vingiai, tiltai, ant geležinių pedalų!
džiausia jos turto dalis teko Miliestu ledu važiuoja rogėmis; dar matyta!
Visomis kryptimis po radio stotis, tunelis... Per patį
čigano universitetui g y v u l i ų
tikra žiema, ir laukai dar gerokai keletą kartų matyti įvairūs vin miestą skrendame toliau, pama
p s i c h o l o g i j o s ir s p i r i t i z 
apsnigti. Vievio geležinkelio sto giai. Stebuklingas vaizdas, kurio tyti, kas darosi žemiau Kauno,
m o s t u d i j o m s. Vienas iš tes
tis apkrauta rąstais ir malkomis; iš žemės ne tik nepamatysi, bet Nuo Nevėžio žiočių ledas nustum
tamento punktų skiria 20.000 do
judėjimo
nejaučiama.
Žaslių ir neįsivaizduosi! Kaip ant delno tas apie kilometrą žemyn, kitur
lerių
tam mediumui, kuriam pasimiestelis ir ežeras; matyti ir kiti Birštonas, Prienai, Kernuvė, Bal suplyšęs ir pasiruošęs plaukti.
seks be jokių moksliškų priemo
ežerai. Prieš Kaišiadoris sukame bieriškis, Nemaniūnai, Pūnia . . . Jau matyti plyšių ir ties Veršvais
nių iššaukti sumaterializuotą „dvasią ".
Ponia Hopwoud neužmiršo ir
savo numylėtų keturkojų paskir
dama beždžionių išlaikymui nuošimčius nuo 10.000 dolerių.

Mūsų praeities paminklai ir jų
išsaugojimo būdai.

„Dienos" redakcijos patiektoji gomis ašaromis verkė bežiūrėdama kaip tas pats negailestingas laikas.
mums šia antrašte tama yra per į Koliziejaus sienas Romoje. Už Prieš jį visi lygūs, jis viską nive
daug plati, kad viename laikraščio klausta vieno europiečio — kas liuoja. Į pagalbą jam ateina dar
straipsny, vienam asmeniui ją ją tuose griuvėsiuose taip jaudina, atmosferiniai reiškiniai. Kartais
būtų galima nuodugniai išgvil atsakė: „mes amerikiečiai nelai užtenka vieno vandens lašelio,
denti ir tinkamai išspręsti. Tai yra mingi esame: turime auksą, dango kad nuo senovės mūro atplyštų
tam tikro specialistų kolektyvo raižius, bet neturime praeities pa gabalas ir kurčiu dundesiu nurie
darbas ir net ne vienų metų. minklų, kurie taip į mūsų sielą dėtų apačion, o ten subirėtų į
Visų pirma tektų mūsų praeities galėtų prabilti, kaip štai šie griū dulkes. Argi su tuo gabalu ding
paminklus suinventarizuoti, nusta vėsiai..." Tai yra gal per daug sta tiktai statinio fragmentas? Ne,
Kap. Garolis.
tyti jų šiandieninis stovis ir iš to kraštutinis faktas, bet kaip vaiz praeities puslapis, kurio kartais
išeinant, nustatyti būdus ir prie džiai jis rodo, kad vien tik ma jau nieks neįstengia pakeisti.
mones jų tolimesniam išsaugojimui. terialinės gyvenimo gėrybės nepa Dings viens po kito tokie frag elgiamasi su mūsų piliakalniais, mū- kultūros paminklų likimu, tai pasi
Todėl mes šį klausimą paliesime tenkina žmoguje to, kas jame yra mentai ir žiūrėsime mūsų praeitin, sų kitais paminklais, tai kalti jau tik rūpina tuo jos protektoriai. Nes
ne tiek praktikinių, kiek principinių prakilniausia — dvasios. Tad ne yt į tamsią besielę duobę. Kad tai mes patys. D a r pirmais, an tie paminklai šiandien skaitomi
nuostabu, kad vienas rusų seno išsaugojus senovės paminklus nuo trais nepriklausomybės metais tu bendrai brangintini visam kultūir liūdnų faktų atžvilgiais.
Šalis ir tauta turtinga ir puošni vės apsaugojimo darbuotojų sako: tų naikintojų, kiekviena, savo rėjome šiems reikalams Valsty ringam pasauliui. Mums, ačiu Diene vien tiktai savo materialiniais „atimkite iš žmogaus dvasinės praeitį gerbianti tauta imasi visų binę archeologijos komisiją. Tiesa, vui, protektoriai nereikalingi. Tad
turtais ir naujai statomais milio- kultūros paminklus ir jo gyveni galimų ir griežčiausių priemonių. įstaigą daugiau popierinę negu šis darbas laukia mūs pačių. Laukia
ninės vertės rūmais. Daug dau mas pasidarys tuščia, nepaken Rūpinasi tuo tam tikros valsty gyvai organizuotą, bet vis tiktai taip ilgai, kad vargu bau mums
giau matome puošnumo ir turtin čiama našta". Todėl visos tautos, binės įstaigos, visuomeninės orga šį tą atlikusią. Tiktai jos dėka kuomet nors pasiseks tuo atžvilgiu
buvo apsaugotas Pažaislio vienuo pavyti su mumis atgavusius neprigumo, kaip gamta nepasišykšti kurioms praeitis paliko tuos pa nizacijos. Pas mus ,tuo atžvilgiu,
,
savojo grožio, kaip tauta sugeba minklus, globoja ir saugoja juos, kaip rusai sako, wtiš i glad —Bo- lynas — uždėtas stogas, apsau klausomybę mūsų kaimynus —
kurti dvasinio gyvenimo brange kaip puikiame sode gražiausias žija blagodat".—Mūsų praeities gota- Zapyškio bažnyčia, vienur latvius, estus, gudus.
nybes — kultūrą. Šioji pastaroji gėles.
paminklų likimui abejinga yra kitur neleista ardyti piliakalnių,
Kame gi glūdi tokio apsireiš
vazdingiausiai reiškiasi per įvai
Pažvelkime dabar, ką šiuo valstybė ir tokia pat visuomenė. stengtasi atgauti iš Rusijos savo kimo priežastis?
Tiktai mūsų
rius tos kultūros liudininkus — atžvilgiu matome Lietuvoje.
Stovi jis, laikosi Dievo valia — metu išgrobtus iš Lietuvos kultū sumaterialėjime, mūsų nerangume,
paminklus, kartais siekiančius giLietuvių tauta savo kultūrą gerai, išgriuvo, išnyko — gal dar ros bei meno turtus. Bet ir tą mūsų susnūdime, mūsų šaltaširdišlios praities. Šis paminklų senu kūrė nuo neatmenamų laikų. Kūrė geriau, nieks galvos nekvaršina. įstaigą pradėjo ėsti stagnacijos kir- kume, tam, kas mus žadino mas priklauso ne vien nuo jiems ją iš gelmės savo primityvios sie Taip buvo, kai tauta šimtmečius minas. Kurį laiką pavegetavusi, šaukė pabusti iš amžių miego,
pavartotos medžiagos pastovumo, los ir, susidūrusi su kaimyninių tiktai liūdesio persunktą engimo dingo nežiniomis. Dingo skaudžiai numesti engėjų pančius. Nebūtų
bet ir nuo tautos sugebėjimo ap tautų aukštesne kultūra, mokėjo dainą niūniavo, taip yra ir šian komiškoje formoje: dingo kelių garbingos praeities, nebūtume tusaugoti juos nuo išnykimo ir tuo ją savaip suprasti, savaip išreikšti. dien, kuomet laisvės himnus rašom. metų protokolų knyga ir... pas rėję ir ateities. O šiam darbui
būdu duoti jiems galimumą kartų Visa tai galime matyti mūsų pi Bet anais, sunkiaisiais priespaudos nieką neatsirado noro toliau dirbti. dirvą turime plačią, per dešimts
vieton nieko kito iki šiol
kartoms byloti savo prosenovės lių likučiuose, mūsų bažnyčių archi laikais, kaltės už mūsų
pa Jos
nepadaryta
skaudiems kultūrinio nepriklausomybės metų vienur
kalba apie tautos garbingą praeitį. tektūroje, mūsų taip charakterin minklų likimą sau negalėjome pri
kitur vos paliestą. Bet imtis jo
Kad šie mūsų posakiai yra ne guose ir kartais išdidžiuose pilia siimti Engėjai gerai nusimanė, gyvenimo reikalams gydyti.Tiesa, galėsime tiktai tuomet, kaip tų,
fantazija, o turi ir realaus gyve kalniuose, mūsų mediniuose kry ką tie paminklai reiškia gyvybės iš dalies ją bandė, atstoti Lietuvai nuo kurių tatai priklauso, bus panimo pagrindą, gražiausiai gali žiuose.. Bet kaip mes visus tuos trokštančiai tautai, tad lygino juos Pagražinti Draugija, visuomeninė šaukta gyvuoti Archeologijos ko
paliudyti šis faktas. Kam teko mūsų tautos garbingos praeities su žeme, arba taip subiaurodavo, organizacija, bet kiek mums ži misija bei kuri kita institucija, bus
lankyti Europos Vakarų šalis tikslu liudininkus išlaikome? Ne tiktai kaip, pavyzdžiui, Gedimino bokštą noma, Lietuvos praeities paminklų išleista visa eilė reikalingų įstasusipažinti su jų kultūra, tos kul prieš svetimuosius, bet ir prieš Vilniuje, kad jie k u o mažiausiai sa- apsaugojimo srity ji ne ką tenu tymų. Kiek mums teko girdėti,
tūros paminklų grožiu, tas, Pary save gėda prisipažinti. Mūsų pilia vyje turėtų prosenovės pasakingos veikė, jeigu neperdėsime, pasakę, geros valios žmonių kai kurie tų
žiuje bei Romoje nekartą galėjo kalniai neapsaugoti jokiais įsta šnektos. Ant puikiausių baro k a d - n i e k o .
įstatymų y r a paruošti, tiktai, deja,
patėmyti, kaip nesuskaitomos ame tymais, nuo jų nuolatinio ardymo, kinių bažnyčių rioglino svogū
Rodos, užtenka davinių, kad guli ir, rodos,
jau ilgą laiką
rikiečių turistų minios iki ašaroto kurį pagreitino ir žemės reforma, ninės formos bokštus, išdažydavo drįstume prisipažinti, jog šiuo at- dulkėtuose k a ž k i e n o stalčiuose.
susijaudinimo valandomis stovi atidavusi juos naujakuriams, eks šlykščia spalva ir buvo gaunamai žvilgiu Lietuva yra vienintelė val- 0 gal jau juos ir žiurkės suėdė.
prieš kurį nors paminklą ir savo ploatuoti, kaip jie išmano. Pilių svetimos . dvasios „paminklas". stybė ir tauta pasaulyje, jeigu ne- Prie gerų norų irgi nedidelė bėda,
mintimis skrajoja pasakingumo likučiai pavieniai architektūros pa
skaityti Honolulų salų, kurioje vis gal vėl atsirastų gerų norų žmonių,
pasauly , nes ten, jų dolerių gim minklai dažniausiai atiduoti laiko Bet kaip šiandien, mūsų valsty- dėlto turi... meno akademiją. kurie juos išnaujo surašytų.
tinėje, jie nieko panašaus neturi. „loskai ir neloskai". O nėra tų bės ir tautos nepriklausomybės Kuomet kuri nors maža tautelė
Kartą viena amerikietė graudin paminklų žiauresnio naikintojo, vienuoliktais metais nyksta Kauno nesugeba tinkamai pasirūpinti savo
pilies likučiai, kaip taip žiauriai

Iš originalinės literatūros bai
Literatūros
apie
Vytautą 64 litus būsiąs parduodamas pilgiama spausdinti Durio-Durickio bibliografua. Teko patirti, kad Kryževičiaus grabas. Įdomu, kas
„Kalbos mokslo pagrindai" ir laisv. artinantis Vytauto jubiliejui komi jį, būdamas gyvas, norės nusi
menininko J. Žilevičiaus „Muzikos tetas yra numatęs pirmoj eilėj su pirkti.
Rašyla.
mokslo vadovėlis".
daryti literatūros apie Vytautą
Toliau, prof. J.
Biržai
Šiais metais „Švyturys" nu bibhografįją.
Emigrantai išvežę 10.000.000 jon 6 kovo per Virbalį išvežta mato išleisti apie 30 beletristikos Yčas apie Vytautą skaitys ištisą
Gripo epidemijos pavojus. Bir
ciklą radio paskaitų. Universitete, žų apylinkėse prasidėjo gripo epi
litų. Vakar vakare šaulių salėj Vokietijon 2 vagonai — 64 kiaulės ir mokslo leidinių.
prof. I. Jonynas tam reikalui yra demija. Susirgimų skaičius kasdien
ekonominių studijų draugijos ini ir vagonas — 18 raguočių.
*
numatęs pašvęsti ,visą seminarą.. didėja.
ciatyva, buvo surengti pranešimai
emigracijos klausimais. Doc. Pak
*
Užuot pasveikinimo antausis.
štas skaitė kokios reikšmės Lie
Bulvių mažai beturima. Retai
tuvai turi emigracija. Konstatuo
Žinomųjų br. K. galanterijos
kam pavyko iš rudens apsirūpinti
ta, kad Lietuvoje emigracija ga krautuvėje Kaune šiomis dienomis
bulvių sėkloms. Tik aukštesnių
lės žymiai sumažėti po 20—25 m., atsitiko charakteringas įvykis, ro
žvyro ir smėlio laukų ūkininkai
kad pernai emigrantai iš Lietuvos dąs tam tikros mūsų visuomenės
teturėjo menką bulvių derlių. Da
išvežė apie 10.000.000 litų. Nu dalies inteligentiškumo ir asmens
Darbininkų ir visokių amati bar aiškėja, kad daugeliui ūkininkų
Klaipėda
sistatyta steigti emigracijos insti gerbimo laipsnį.
ninkų Mariampolėje yra gana daug. šią žiemą bulvės sušalo.
tutas, o tuo tarpu jų sekcija prie
Klaipėdos uostas ledams susi- Žiemą jokių darbų, jokios pramo
Vieną rytą į tą krautuvę užėjo
*
ekonominių studijų.
savininkų sesuo. Vienas iš buvu grūdus buvo 20 dienų uždarytas, nės nebuvo. Visi laukė pavasa
Pašaro reikalai. Daug kam iš
siųjų krautuvėje tarnautojų sutiko ledus išlaužius ir nuo jų apvalius rio, kad kur sau duonos kąsnelį
ūkininkų
trūksta pašaro. Bet retai
ją pasveikinimu: „labas rytas", — uostą, atidarytas balandžio 2 dieną. uždirbus. Dabar, kaip girdėt, dar
Paleido 8 socialdemokratus. į ką pastaroji atsakė: „nachalas!" Tą dieną stovėję uoste laivai, iš iš nukentėjusio nuo nederliaus kas tesiperka dobilų, nors jų į
Mums teko patirti, k a d vakar kri jaunuolis, nenorėdamas pasilikti plaukė į jūrą ir tuo prasidėjo nor krašto darbininkų atvyksta. Bet turgų nemažai priveža. Ūkininkai
minalinė policija, paleido 8 iš 30 skolingas, atsakė žodžiu „kvailė", malus laivų judėjimas.
Laivas Marijampolėje kol kas jokių viešų dažniausia perka pigiausį pašarą
areštuotų socialdemokratų. D a r į ką energiškoji penelė atsikirto „Gonzenheim" buvo įkliuvęs į darbų rengiant negirdėt. O, rodos, —blogą šieną, šiaudus. Geresnį
liko arešte žymesni socdem. Ga „chamu" ir pridėjo magaryčių — ledus. Į Klaipėdos uostą įplaukė būtų gana daug ko veikti. Trūksta pašarą su dobilais daugumoje at
vejų superka Latvijos ūkininkai
linis ir Savickis. Laukiama, k a d antausį.
Velykų pirmą dieną ir šiomis die iniciatyvos.
arba parubežio spekuliantai. Lat
artimiausiu laiku dar keli bus pa
Šis įvykis greit bus nagrinėja nomis baigia iškrauti atvežtas
*
vijos
ūkininkai, matyt, šiam tiks
leisti.
prekes.
mas pas taikos teisėją.
lui
turi
stipresnius kreditus.
Pirties
reikalu.
Lig
šiol
Ma
*
Ledai Kuršių įlankoje jau bai rijampolėje tebuvo vos viena pir
*
gia
eiti
ir
laivai
laisvai
plauko
telė, bet ir ta pati, del jos nešva
Žemės ūkio kreditavimas per
Pavasariui beauštant. Pradė
Tranzitas. Pastaruoju laiku iš iki Smeltės.
Ledas Akmenės raus užlaikymo, nedaug tebuvo
Žemės banką
jęs tirpti ledas vėl sušalo. Bijoma,
Rusijos į Tilžę per Lietuvą eina upėje išlaužtas iki geležinkelio
KIEK suteikta kreditų ūkininkams ir naujaku- žymus medžių, popiermalkių ce- tilto ir čia laivai plauko laisvai. lankoma. Dabar vietinis gyven kad nepagadintų žiemkenčių javų
tojas D-ras Slavėnas rengiasi sta ir dobilų tebesitęsianti naktimis
riams per pirmą ketvirtį
liuliozai dirbti, tranzitas.. Kasdien
Šiomis dienomis laukiama at tyti naują modernišką pirtį. Lau 4—6° šalčiai.
Surinktomis žiniomis Žemės veža po 3 0 - 5 0 vagonų. Iš Tilžės vykstant į Klaipėdos uostą apie
bankas iki š. m. balandžio 1 d. vėl prasidėio tranzitas celiulio- 10 naujų laivų, kurie laikinai už kiame.
*
iš viso ūkininkams ir naujaku zos per Klaipėdos uostą, kuris darius uostą, buvo priversti laukti
Vilnius
riams yra suteikę kreditų: a) ūki uostui užšalus buvo sustojęs.
Naujas kinematografas. Pa
Viešbučiai apsileido.
Savo
kitose vietose.
čiame
miesto centre prie pat Baž laiku blizgėję savo įrengimu Vil
ninkams, naujakuriams ir žemės
*
*
nyčios gatvės, namų savininkas niaus viešbučiai, kaip „George",
ūkio kultūrinėms organizacijoms
Nubaudė. Pirmadienį Kauno
Prostkis ketinąs pastatyti naują „Bristolis" ir kiti, matyt, dėl mažo
diskontuojant jų vekselius —
Mariampolė
kinematografui
rūmą. Tai būtų jų lankymo mojo ranka į savo iš
11.193.172.30 litų; b) kreditų pie geležinkelių policija sustatė 2 auk
ninėms ir organizacijoms už maši štesniems valdininkams protokolą Senų laikų darbų darbuotojas trečias kinematografas Marijampo vaizdą. Šiomis dienomis padaryta
lėje.
nas 599.747.458 litus; c) paskolų, už lenkų kalbos vartojimą.
sanitarinė revizija rado juos tiek
Mariampolėje gyvena senų lai
*
pagrindiniam kapitalui sudaryti
apleistus ir nešvarius, kad nubaudė
*
kų („Auszros", „Varpo" ir t. t.)
(smulkioms kredito draugijoms) —
Autobusai Marijampolėje, ku „George" ir „Bristolį" po 500 zl.
859.000 litų; d) nukentėjusiems
Žemės ūkio ministerijos centro darbuotojas Kostas Stiklius. Jis rių bus apie desėtką, po ilgų sun „Ermitažą" 200 zl. „Wersalį" 300
nuo nederliaus — 110.000 litų ir įstaigos valdininkams savo laiku turi susikrovęs gražų senų knygų kios žiemos atostogų, dabar tik zl. Tačiau abejojojama, kad ir
e) paskolų, laiduotų turtu — neišlaikiusiems lietuvių kalbos eg ir dokumentų rinkinėlį.
savo ratus miklina ir rengiasi į šios priemonės vargu juos beįstengs
28.456.055.28 litų.
zaminų, pakartotini egzaminai že Turi dar senovės „Aušros", „Var svarbų vasaros sezono darbą. Leng pakelti.
„Apšvietos",
„Naujienų"
*
mės ūkio ministerio įsakymu pa po",
*
vaisiais susisiekimas su Vilkaviš
(Tilžės
1901—1902
metų),
„Ūki
skirti balandžio 19 d. Egzaminų
vedasi. „Dz. WilenNukentėjusiems nuo neder- komisijon paskirti miškininkas Gu- ninko", „Tėvynės Sargo", „Dar kiu, Kybartais ir Kalvarija prasi ski"Kalvinai
stebisi,
kad Vilniaus kalvinų
liaus šelpti paaukojo: Lietuvos pa donis, agronomas Petruškevičius bininkų Balso" ir t. t., turi „Vil dėjo. Sunkieji laukia savo laiko,
siuntinybės Estijoj tarnautojai — ir švietimo ministerijos atstovas. niaus Žinių" komplektą. Kaip kol plentai, pašalo suminkštinti, parapija, kuri teturinti tik 1049
parapijonų sujungusi pereitais me
100 lt., Liėtuvos konsulato Karadarbavęsis prieš 25 metus „Vil sutvirtės.
tais 214 porų, kas sudaro nepa
*
haučiuj tarnautojai 200 lt. ir vice
niaus Žinių" redakcijoje, turi
*
prastai didelį vedimų nuošimtį.
konsulas kun. Jovarauskas Liepodaug dokumentų iš tų laikų vi
Literatūros
naujienos.
Te
Loterija.
Marijampolėje
nuken
Vadinas, kas penktas kalvinas, kas
juj 100 litų. (E)
ko patirti, kad „Švyturio" b-vė suomeniško gyvenimo. Sakysim tėjusiai šiaurės Lietuvai remti ko met bent po vieną kartą vedasi.
baigia spausdinti šiuos naujus pa toks dokumentas, kaip a. a. Petro mitetas suruošė grandiozinę lote Tuo tarpu kai kitų tikybų dvasi
Vileišio ranka užrašas: „Tepimas
Ekonominių studijų draugijos saulinės literatūros kūrinius: A. prie spaudos išgavimo 500 rublių" riją, kurioje paskelbta net 5000 ninkai teturi laimės Vilnijoj tik iš
koperacijos sekcija ketvirtadienį, Diumo 3 tomą „Trys mušketinin- ir t. t., apie 200 „Vilniaus Žinių" išlošimų. Bilietai tik po 50 centų. 1000 žmonių vos dešimtį Gimibalandžio 11 d. šaukia savo eilinį kai", Victor Hugo „Paryžiaus ka autorių rankos rašto pavyzdžių Tai gražus ir naudingas artimo nejaus ryšiais sujungti.
visumos posėdį. Dienotvarkėj — tedra" (Notre Dame de Paris), (autografų), sąrašą visų „Viln. meilės darbas.
*
žemės ūkio koperacija, referuoja tris tomus Jules Verne. — „Kapi Žinių" autorių, ką kas rašė, kiek
tono Granto vaikai", 3 tomus.
Dr. Urmonas.
Maine Reid—„Nelaimės ženklas" parašė ir kiek honoraro gavo.
Grabas iš varžytynių. Marijūrų romanas ir spaudai paruošta Tai aukso verti dokumentai.
jampolėje gatvėse išlipintuose skelGyvulių eksportas. Jau pra eilė A. Diumo, J. Verne ir kitų
bimuose parašyta, k a d gegužės
*
sidėjo gyvulių eksportas Vokieti- rašytojų veikalų.
3 d. 10 valanda rytą iš varžytinių už
k

— Iš kur ir kur link tamsta
. Susidarė ir mokykla, kuri jau
sunkus. Bent tokio įspūdžio darė
Ką gi dar galime pasakyti?
per pirmuosius metus davė iš savo
Su širdgėla palinkėsime išva premjera. Ekspresyvė dalis ir keliauji dabar, atlikinėdamas sa
tarpo visą eilę jaunuomenės, gar žiuojančiam baletmeisteriui pasi masiniai šokiai tarpais buvo be vo koncertinį „turnė"?
— Dabar vykstu iš Italijos ir
bingai papildžiusios senąjį bran sekimo naujoje vietoje ir naujuose reikiamos ekspresijos ir darnumo.
Baletmeisteris P. Petrovas duolį.
darbuose karštai jo mylimoje sri Iš dalies tas, rasit, parėjo nuo di Vokietijos. Bet neseniai esu bu
delio dalyvių skaičiaus. Jie tie vęs Maskvoj.
Figaro.
Vakar dienos premjera „SkaidJau metams praslinkus mūsų tyje.
siog
perpildė sceną.
— Kokie tamstos išsivežtieji
riuoju Paukščiu" ir „Arlekinada" scenoje pirmu kartu buvo pasta
Maskvos
įspūdžiai.
Aprašomo spektaklio antras
baletmeisteris P. Petrovas užbaigė tytas baletas „Coppelia", kaip vi
100 baleto spektaklis
— Galiu kalbėti tiktai apie
savo darbą Valstybės Teatre. Kaip sai savystovus spektaklis. 0 baSpektaklio programą sudarė du veikalas buvo Drigo „Arlekinada".
Maskvoj daug naujų
mums teko sužinoti, šiomis die- leto pasirodymus operose jis iš veikalai. Vienas modernusis — P. Petrovo pastatyme ji pasirodė muziką.
muzikalinių
ir vokalinių jėgų...
visai
nepriprastoj
formoj.
Jau
pir
nimis jis išvažiuoja ir apleidžia pagrindų pertvarkė ir papildė ligi Stravinskio „Skaidrusis Paukštis"
—
Ar
tiesa,
kad prieš keletą
mame
paveiksle
—
konstruktyvė
Lietuvą visai. Penkeri šio balet- partitūros reikalaujamų rėmų.
kitas — klasiškasis, pereito šimt
meisterio darbo metai mūsų scePirmųjų P. Petrovo darbų pa- mečio nuotaika dvelkiąs Drigo ba scenos apyvoka (dekoracijos) buvo dienų tamsta gavai pakvietimą
noje sudarė tamprų ryšį tarp jo sisekimas buvo labai ir labai di letas „Arlekinada". Sugretinimas su aiškiomis „sumoderninimo" žy būti Berlyno valstybinės konser
ir publikos, kaip kad jo paskutinio delis. Kiekvienas baleto pasiro- gal bent kiek rizikingas, bet in mėmis. Bet antrame paveiksle visa vatorijos profesorium?
— Taip, tai tiesa.
pasirodymo, kaip baletmeisterio ir dymas operose buvo lydimas karš triguojąs lauktinomis priešingy buvo nesitikėta: pradedant ilgais
farlataniniais
šleifais,
baigiant
„gru— Ar ketini tamsta užsiimti
šokėjo faktas, negali ir neturi būti tu plojimu ir ilgais iššaukimais.
bėmis.
mais"
su
gėlių
bukietais.
muzikališkai pedagoginiu darbu?
praeitas nepastebėtas.
Po „Coppelijos" ėjo „ŠopeniaTačiau šį kartą mūsų baletas
— Tuo tarpu neketinu. Prie
Drigo
muzikai
grojant,
vietoj
Neatsižvelgiant į priežastis, dėl na", „Tuščias atsargumas", „Gul (ir jo vadovas) stačiai nustebino
šingai,
planuoju kelias naujas
senų
„tur"
ir
„kor-de-baletų",
buvo
kurių šis veikėjas išeina iš mūsų bių ežeras" „Silvia" ir, pagaliau, visa eile netikėtumų. Aprašomo
koncertines
keliones po Europą
teatro - žuvis ieško kur giliau, „Skaidrus Paukštis" ir „Arleki- spektaklio
pirmutinis veikalas šokama tango ir imituojama „gerls "
ir anapus vandenyno.
o žmogus kur geriau — mes ran nada"
„Skaidrusis Paukštis" — paremtas grakštūs mostai...
— Kuriuos komprozitorius
Baleto
vaidinimų
sukaktuvių
dame reikalo pasakyti čia keletą
Per penkerius savo darbo me- išimtinai ant garsinės dinamikos
žodžių kai dėl jo meniško veikimo. tus P. Petrovas pastatė 13 baleto beveik be šokių muzikos (pripras proga, būta gėlių, dovanų, sveiki- tamsta, maestro, labiausiai mėg
P. Petrovas atvažiavo pas mus ir 17 operai skiriamų veikalų, o tąja prasme) yra atsakominga už nimų. Žodžiu - tikra teatrališka state?
— Tai gali tamsta spręsti iš
šventė. Be kitų, sveikino V. Te
tada, kada mūsų V. teatre baleto, svarbiausia - pakėlė baletą tokion duotis mūsų jaunam baletui.
kaip tam tikros savystovios meno aukštumon, kuri davė jam pilną
Stravinskis iš VISO mūsų teatre atro vadovybė, baleto dalyviai, programos. Mano sritis—klasikai.
— Kokie tamstos Kauno įs
šakos, net ir kvapo nebuvo. Buvo teisę rodytis, kaip visai, savysto- iki šiol negirdėta naujenybė. studija, opera, drama, scenos ir
pūdžiai?
adminstratyvinis
personalas.
b a l e t i n i s divertismentas, kuris vy
viai meno įstaigai drauge su opera ,,Skaidrusis Paukštis" šalia gar— Jūsų laikinos sostinės audi
kusiai ar nevykusiai iliustravo su- i r d r a m a .
sios „Lakštingalos", bene žymiau„Skaidriajam Paukščiui" efek
trumpintą baletinę operos partitingas dekoracijas sukomponavo torija aš labai patenkintas. Ji
Be to, susikūrė mokykla, kuri sias to kompozitorio veikalas.
tūrą.
Jo
muzika
kupina
dinamikos,
V. Dubeneckis. „Skaidrųjį Paukš opi ir be galo jautri! Rytų Eu
be abejo turi tęsti savo veikimą.
ropos šalyse man tekdavo ką kita
disonansų,
ekspresijos.
Jos
turi
tį" dirigavo M. Bukša. Aramis.
Nuo pirmos savo darbo dienos
Ir štai dabar, po tokio didelio
pastebėti...
P. Petrovas, kaip pamatą, padėjo rimto ir naudingo darbo mes ski- niui reikšti, be abejo netinka nei
— Ar tamsta žinai, maestro,
priprastos baletinės priemonės su
baleto mokyklos sukūrimo reikalą. riaėms su P. Petrovu.
kad
muzikališkoji visuomenė jau
šuoliais,
„pa",
„puantais"
ir
„piJo gautoji baletinė medžiaga
Mes esame giliai įsitikinę, kad
Pas
Emanuelį
Feuermaną
praminė
tamstą „mūsų dienų Paruetais".
„Skaidriam
Paukščiui"
buvo ir, maža ir be reikiamo pa- laikas viską suvirškins, sėlenos
Koncerto
pertraukos
metu
jūsų
gasini".
reikia
ryškaus
emocionalio
masto,
ruošimo.
nubirės, o palikusis tyras darbo
bendradarbiui pasitaikė proga pa— „Oficialiai" — tai man ne
Geriausios rusų baleto mokyk grūdas paliks visados ir sudygs. kurį tegal teikti autorius — ne tik simatyti su garsiuoju čelistu—vir
žinoma.
l o s , būtent Petrapilio mokyklos,
P. Petrovo darbas tai pirmasis geras šokėjas, bet kartu brendęs tuozu Emanueliu Feuermanu.
Mums
bekalbant pasigirdo
atstovas, P. Petrovas iš karto savo mūsų rimtai sukurto baleto pama vaidyla.
Gerb.
maestro
buvo
ne
vienas.
skambutis.
Buvo metas man į
jauną trupę pradėjo mokyti ele- tinis lapas, ir iš mūsų teatro istoJaunoms mūsų baleto pajėgoms Pasikalbėjimas buvo suglaustas ir
salę,
o
gerb.
koncertantui į sceną.
mentariškų baleto meno žinių.
rijos jo neišplėši.

„Skaidrusis Paukštis" pasirodė per trumpas.

Šukės
Viltis į šiltą pavasarį su kiek
Kairiame Nemuno krante, prie
viena diena mažėja.
Linksmadvario, ant molinės uolos
Metereologijos stotys skelbia, stovi aukštas namas...
kad pavasaris bus šaltas ir ilgas.
Jį vadina „astronomijos insti
Tiesa, yra jau nauja patarlė: „me tutu".
luoja, kaip metereologijos biulete
Ir ištikrųjų jo stogą vainikuoja
nis", bet vis dėlto tikruma leidžia bokštas.
ir paabejoti: meluoja, meluoja, o
Mes nežinome tikrosios šio na
ims staiga ir teisybę sumeluos.
mo
užduoties, bet, rodosi, čia nu
Kažkokiame laikrašty, kažkoks
matoma
patalpinti mūsų universi
mokslinčius įrodinėja, kad dabar
teto
fakultetą.
tinis visatos gyvenimo periodas
Prie to instituto buvo manoma
pasikeis. O naujas bus — ledynų
gadynė. Perspektyva ne taip jau pratiesti kelias.
liksma... Šypsotis jai gali galbūt
Geras platus, ant kurio būtų
tik žiemos sporto įrankių prekiau galima ir tramvajų įrengti.
tojai.
Sušaukė bedarbius ir pradėjo
Prisimena anekdotas:
kasti.
— Dėlko pasidarė taip šalta?
Kasė, kasė, kasė...
— Na... dėlko?
Ką per savaitę iškasa — tą
— Mat sako Golfštromas savo
lietus
per naktį nuplauna.
kryptį pakeitė.
Nusispiovė ir paliovė...
— Ach, Viešpatie! Aš taip ir
maniau! Ir vėl žydas kaltas.
j
Taip ir stovi tas namas be
*
kelio, be privažiavimo.

Valstybės Teatras
Trečiadienį, balandž. 10 d.

Pažadėtoji žemė
4 veiksmų drama
Bilietai nuo 1—6 It.
Ketvirtadienį,
balandžio 11 d.
K.Petrauskui dalyvaujant

Dubrovskis
Napravniko 5 pav. opera
Bilietai nuo 3—12 litų.

Penktadienį,
balandžio 12 d.
K.Petrauskui dalyvaujant
opera

Pajacai
ir baleto divertismentas
dalyvaujant
primabalerinai V. Karalli
Bilietai nuo 3—12 lt.
Šeštadienį,
balandžio 13 d.

Glušas
Fuldos 5 v. komedija
Bilietai nuo 1—6 lt.

Vaidinimų pradžia 19 val. 30 min. Kasa atdara nuo
11—13 val. ir 17—20 val. vakaro.

Atsakomasis redaktorius: V. Rastenis. — Leidėjas: Č. Buividas.

Kalbėjo, kad į tą namą per
kels kažkokią ligoninę.
Kad Universitetui ji netinka,
kad profesoriai į kalną laipioti
nenori ir nemoka.
Kalbėjo, kad čia įrengs bepro
čių namus.
Tai gal ir būtų buvę patogu.
Ypač tiems, kurie pradžioje
pastato, o paskui prie pastatytojo
namo kelią tiesia.
Pats pastatė — pats ir atsisėdo.
Pasakoja apie vieną kaimietį,
kuris vasaros metu svirne roges
darė.
Padarė nuostabias roges... O
kai žiema atėjo ir reikėjo roges į
Alechinas ir Bogoliubovas.
kiemą išvilkti — pasirodė, kad
rogės per duris nelenda.
Patarė kaimiečiui svirną su
griauti.
O jis užsigavo ir roges kirviu
Matčas čempiono vardui įgyti. Tartakoverio išsireiškimą) sferose
sukapojo.
Figaro.
Garsus rusų šachmatistas Bogo- su šaltu apgalvojimu.
Alechino lošimo būdas taip
liubov iššaukė šachmatų karalių
įvairus
ir nepanašus į jo dabarti
Alechiną matčan, tikslu paveržti
nio laiko konkurentų lošimą, kad
iš jo pasaulio čempiono vardą.
įvertinti jį įprastu mastu yra la
Matčas įvyks dar šį pavasarį bai sunku.
Visbadene.
Koks gi bus to susitikimo re
zultatas?
Puikus šachmatistas, po Ale
Alechinas — Bogoliubovas.
chino gal būt populiariškiausias,
Būsimosios
rungtynės
tarp maestro
Bogoliubovas
iššaukė
šachmatų pasaulio čempiono Ale- rungtis šachmatų karalių. Kaip
chino ir maestro Bogoliubovo, su žinoma, Bogoliubovas jau senai
daro naują epochą šachmatų isto norėjo susitikti su Alechinu ir tik
rijoje, kaip rusų šachmatų minties dabar, nugalėjus kai kurias kliūtis,
įsigalėjimas.
Alechinui teks susitikti su galingu
Jau nepamirštamas prieš „ne priešininku, puikiu analitiku. Ne
nugalimąjį" Kapablanką nustebino darant iš busimojo matčo jokių
pasaulį sutapimu atkaklios kūry- spėliojimų, mes neapsiriksime pa
binės fantazijos pakilimu „tran sakę, kad kova bus ilga ir intenscendentinės kombinacijos" (pagal singa.
Šachmatistas.

Šachmatai

Karo cenzūros leista.
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