Derybos su vokiečiais atnaujina
mos Kaune

„Pabaltė

Kauno sukaktys
Turėjom gauti prieš 50 metų anglišką
elektrą.
Kauno miesto savivaldybė šįmet
galėtų švesti visą eilę sukakčių. Ly
giai prieš 40 metų buvo švęstas mūsų
laikinojoj sostinėj naujas savivaldy
bių įstatymas, smarkiai pakėlęs cen
zą rinkikams, kurių liko visam mieste
150—180 žmonių.
Prieš 50 metų buvo dar aktuales
nis mums dalykas. Būtent, miesto ta
ryba priėmė Anglų bendrovės pasiū
lymą įrengti Kaune elektros stotį.
Tačiau tas dalykas po to eusitrukdė
ir kauniškiai angliškos elektros nesu
laukė.

Šiaulių savivald. atsisa
ko nuo statybos
Šiaulių savivaldybė buvo nusista
čiusi šiais metais visai eilei miesto
įstaigų reikalams pastatyti nuosavas
patalpas. Tarp kitko buvo nutarta
pastatyti už 200.000 litų namą Šiaulių
5 miesto pradžios mokyklai ir centraliniam knygynui. Bet kadangi Valst.
taun. kasa atsisakė šiemet sutelkti
naują paskolą Šiaulių miestui staty
bos reikalams, tai Šiaulių savivaldy
bė nusistačiusi visiškai atsisakyti
nuo visų šiemet numatytų naujų sta
tybos darbų.

Kauniečiai
vasaroti

Bus antras cukraus fabrikas

išmoko

Kaip pasakoja seniausi Kauno „čia
buviai", 1933 metais sukaks 30 me
tų nuo kauniškių vasarojimo pra
džios. Ligi 1903 metų iš Kauno be
veik niekas iš vidutinių sluoksnių
žmonių nevažinėjo vasarą ilsėtis.
Tik nuo 1903 m. įeina madon vasa
roti. Didžiausį pasisekimą tada turėjo
Kačerginė.
Kulautuvoj gyvendavo
vos keliolika vasarotojų.
Birštonas buvo sunkiai pasiekia
mas vidutiniams žmonėms, neturėju
siems nuosavų arklių. Liližansas iš
Kauno į Birštoną ėjo penkias valan
das, važinėjo daugiausiai naktį.

Studijų kelionė
į Fjordus

Mandžiurija"

Hitlerininkų slaptas pasitarimas dėl „Drang nach Osten".
Mūsų gautomis iš patikimų žmonių o žydus prieš valdžią.
žinioms, prieš kelioliką dienų Karaliau
Tai sudarytų nacionalsocialistams
čiuj įvyko slaptas ir svarbus hitleri palankią dirvą. Be to, pogromai su
ninkų pasitarimas dėl tolimesnių pla ardytų boikotą prieš vokiečių prekes.
nų Pabaltijos kraštuose. Baronas Ro Be to, siuloma stengtis įeiti į viso
zenbergas sutrukdytas skubiais Hit- kias organizacijas, kurios bent kiek
lerio parvestais dalykais paliko Berly galėtų buti panaudotos ,,naci" akcijai,
ne, bet pasitarimui vadovavo jo arti sustiprinti agitaciją už politinės lini
mas asmuo iš Pabaltijos kraštų buvo jos pakeitimą Rygoj ir Taline, kurie
atvykę delegatai, kurie uoliai daly esą per daug nutolę nuo Berlyno. Su
vavo debatuose. Iš lenkų koridoriaus dideliu pritarimu minėtas latvių le
atvažiavo tik vienas visų tenykščių gionininkų ir kitų veikimas.
nac. soc. organizacijų įgaliotas asmuo. Visa ta akcija turės būti varoma
Pradžioj išklausyta pranešimai iš per nuolatinius agentus. Tačiau atsi
vietų. Svarbiausis tų pranešimų turi sakyta nuo jos suvienijimo kiekvie
nys buvo tai, kad senoji „Štrezemaniš nam krašte vieno rezidento (bolševi
ka" taktika — ekonominio ir kultūri kų pavyzdžiu) rankose. Bus keli
nio Pabaltijo kraštų užkariavimo po lygiateisiai agentai, kurių vieni rems
litika nepavyko ir dabar visai supara- antisemitus, kiti varys visokią eko
ližuota.
Ekonominę
ekspansiją nominę
propagandą
(vyriausybių
trukdą visokie boikotai, kultūrinę — „pražūtingos" politikos kritika), kiti
nepalanki nacional-socialistams vie vėl ieškos kontakto su giminingomis
šoji opinija.
organizacijomis.
Dėl visa to įtakingesnių pranešėjų
Tačiau visi agentai turės būti tik
buvo siūloma imtis tiesioginių, o ne- gryniausi vokiečiai, nes kiti būtų ne
aplinkinių priemonių — būtent, pra ištikimi. Agentai bus siunčiami kaip
dėti politinės įtakos Pabaltijoj didini komivojažeriai ir prekybiniai agentai.
mo akciją..
Jau esantiems Pabaltijy vokiečių
Tokia akcija turi būti varoma labai pirkliams — Vokietijos piliečiams,
organizuotai ir atsargiai, kad neatbau- palankiems „naci" judėjimui bus pa
ginus nuo nacional-socialistų gautų vedamas akcijos finansavimas, nes tai
platesnių sluoksnių, kurie galėtų jiems negalės duoti pagrindo įtarimams, esą
būti palankūs.
pinigai ateiną iš užsienio.
Pasitarimo pirmininkas baigęs po
Lengviausis ir tiksliausis būdas —
ūgdyti antisemitinį judėjimą, nesibijo sėdį trumpu, bet reikšmingu žodžiu:
nei ekscesų. Vienas kitas pogromas Pabaltė tai mūsų Mandžurija. Nuo
galėtų labai sunervinti atatinkamą jos užkariavimo priklauso mūsų politi
kraštą sukiršinti valdžią prieš žydus kos Rytuose ateitis".

Į Kauną parvažiuoja iš Berlyno
vokiečių ministeris p. Cechlinas. Kaip
esam sužinoję, su juo čia pat Kaune
bus vedamos prekybos derybos. At
vejų atvejais iš Berlyno bus kviečia
mi ekspertai.
Iš vokiečių pusės norima tačiau
derėtis, ne prekybos sutarčiai suda
ryti, o tik sureguliuoti prekybos mai
nams.

Kada

mūsų

Kauno
teisme
bus
vėlių
byla
Nabašnikai ieškosi skolų iš numirėlių
Prieš karą Kaune gana plačiai vei
kė savitarpio kredito dr-ja, turėju
si nemaža pajininkų ir skolininkų.
Karas tą bankelį išgriovė, daugumas
pajininkų dingo ar mirė, tas pat įvyko
su skolininkais ir indėlininkais.
Tačiau po karo šį dalyką iškėlė
pora buvusių indėlininkų, norėdami
išieškoti savo pinigus iš buvusių pa
jininkų, kurie atsako dešimteriopa
pajaus suma. Tačiau indėlininkai tą
bylą teisme prakišo, nes teismas rado
neįmanomu tokį skolų ieškojimą iš
dingusių ar mirusių žmonių. Gi užkrau
ti visą atsakomybę vienam kitam li
kusiam Kaune pajininkui būtų ne
tikslu ir neteisinga.
To nepaisydami, dabar kiti indėlininkai vėl nori savo dalyką iškelti.
Gegužės mėnesy Kauno taikos teis
me paskirta nagrinėti byla jų pra

šymu. Įdomiausia yra tai, kad ragi
nimai atsakovams išsiuntinėti miru
siems prieš 30 metų asmenims, arba
net tokiems, kurie prieš karą Kaune
negyveno ir su tuo bankeliu biznių
nėra turėję.
Kauniškiai juokais sako, kad tai
yra nabašninkų su numirėliais byla.
Teisininkai susidomėję laukia to „vė
lių proceso" išdavų.
PABALTIJO SAVIVALDYBIŲ SĄ
JUNGOS KOMITETO POSĖDIS
ŠIAULIUOSE.
Š. m. gegužės mėn. 25 d Šiauliuose
įvyks Pabaltijo miestų savivaldybių
sąjungos komiteto posėdis, kuriame

Teko sužinoti, kad cukraus fabriko vadovybė jau sudariusi visas su
tartis su runkelių gamintojais, ku
riems jau išdalinti atatinkami avan
sai. Iš viso šiemet cukraus fabrikas
yra užsakęs 80.000 tonų runkelių.
Iš viso per ateinančios vasaros
cukraus kampaniją fabrikas išdirbsiąs 110.000 maišų arba 11..000 tonų
cukraus. Vadinas, tikimasi iš runke
lių gauti vidutiniškai 14% cukringumo. Pernai cukraus fabrikas yra pa
aminęs 150.000 maišų, arba 16.000
tonų cukraus. Nors grynai techniš
kai Marijampol4s cukraus fabrikas
ir šiemet sugebėtų pagaminti tą patį
cukraus kiekį, bet kaip pasirodė,
dalyvaus iš Latvijos inž. Jares ir
Vikninš, iš Estijos P. P. Uernas ir
Smitakinas, iš Lietuvos — Kauno m.
burm. inž. Graurogkas ir Šiaulių bur
mistras P. Valančius ir pris. adv.
pad. P. Gužas, Per šį posėdį tarp
kitko bus nustatyta sekančio Pa
baltijos miestų bei miestelių savivaldybių sąjungos kongreso progra
ma. Minėtas kongresas įvyksiąs 1934
m. Kaune.

tas yra surišta su tam tikrų nuosto
lių rizika. Norint pagaminti didesnį
cukraus kiekį, cukraus gamybos
kampanija turi užtrukti fabrike arti
penkių mėnesių, bet kaip paaiškėjo,
praeitos kampanijos metu mūsų run
keliai taip ilgai neišsaugojami, dau
gelis jų supuvo arba nustojo savo
cukringumo daug nuošimčių, todėl
yra griežtai nusistatyta, kad cukraus
gamybos kampanija neužtruktų ilgiau
100 dienų, ir kad kasdieną būtų pa
gaminta kiek daugiau 1000 maišų cukkraus. Kadangi tokiu būdu Marijam
polės cukraus fabrikas jau nesuge
bės patenkinti visą krašto cukraus
paklausą, tai atatinkamuose sluoks
niuose vėl pasidarė aktualus antro
cukraus fabriko statybos reikalas.
Greičiausiai antras cukraus fabrikas
bus pradėtas statyt šiemet. Jeigu
bus nusistatyta statyti ir antrą
cukraus fabriką, tai prie jo būsiąs
įrengtas taip pat ir kieto cukraus
gamybos skyrius. Marijampolės cukraus fabrikas kieto cukraus gaminti
negalįs. O kasmet į Lietuvą iš užsienio įvežama 3000 tonų kieto cukraus.

Šokėjos,

kurias gali

Aš noriu su jumis kur nors prisėsti
ir pasakoti jums. Jums, žinoma, ne
taip svarbu tie du doleriai ir aštuo
niasdešimt centų, nes tai yra mūsų
taksa valandai, kai mes nešokame
80 eina lokalui.
Taip, šis stalas patogus. Ne, dėko
ju, mes tarnybos metu nerūkom. Tai
būtų prieš mūsų namų įstatymus. Na,
labai dėkui, bet alkoholis taip pat
griežtai uždraustas. Prašau, užsaky
kite man stiklą oranžado. Vienas
stiklas brandy ar vyno ir aš gaučiau
dvi savaites sus. Kas tai yra? Suspen
duota, dvi savaites be šokių — t. y.,
dvi savaites nieko neuždirbti.
Jei taip diena iš dienos galėtum
aštuonias valandas šokti, — galėtų
uždirbti 100 dolerių į sąvaitę. Bet taip
neatsitinka; net tos mergaitės kurios
jau turi savo nuolatinius svečius, ne
gali išnaudoti kiekvienos minutės.
Taip, matote, nuolatiniai svečiai, tai
yra svarbus dalykas. Kas prisivilio-

išnuomoti

ja nuolatinių lankytojų, yra direkci
jos palaikomas ir mėgiamas.
Ar yra kokia amžiaus riba? Ne,
statute nenustatyta, bet aš nemanau,
kad kuri mergaitė be 17 ar 18 metų
būtų priimta, o taipogi nė viena iš mū
ų nėra daugiau 27 ar 28 metų.
Nemalonumų? Žinoma, tenka jų patirti nuo vyrų. Bet, reikia žinoti, kad
mes irgi nesame naujokės. Be to, rei
kia pagalvoti: atvažiuoja koks nors
vyras iš laukinių vakarų ir patenka
1-ą sykį Newjorke į šokių lokalą. Jis
elgias taip, kaip ir pas save namie
smuklėj. Direkcija tai pastebi ir mes
būname pamokomos: jokio nusistebė
jimo, jokio garso! Praeiname pro nu
stebusį, linktelim jam, — to pakanka.
Mes turime savo bendrus susirinki
mus. Kiekviena mūsų atsineša visų
tų „pergyvenimų" sąrašą, kurie nuo
paskutinio susirinkimo įvyko. Disku
sijose, kur menadžierius ir vyresnioji
šokėja dalyvauja, nustatoma kaip rei
kia įvykiui pasikartojus elgtis. To
dėl prieš kiekvieną netikėtumą mes
esame pasiruošusios ne be nuovokos.
Pagaliau, mes esame moderniškos ir
apsisprendusios ir, kai toks puslauki
nis padaro nedorą „pasiūlymą", mes
nealpstame ir nešaukiame policijos.
Mes nekreipiame į tai dėmesio, nes
tai mums suprantama. Bet aš ne tvir
tinu, kad čia vien žaidžiama dorove
ir aš galiu užtikrinti, kad mūsų mer
gaitės tokios pat, kaip įstaigose ir
krautuvėse.
Didesnioji mūsų lankytojų dalis yra
„vidutinio" amžiaus vyrai, tarp 35 ir
50 metų; dažniausia pirkliai, kurie
turi Newjorke reikalų ir nori kur nors
laisvą laiką praleisti. Jie labiau nori
kalbėti negu šokti. Čia šokių-girl tu
ri mokėti juos užinteresuoti. Ji turi
žinoti kas pasauly vyksta. Galima
apie viską su jais kalbėti, tik ne apie
prekybą. Tad iš pradžių reikia atsar
giai ieškoti, kas kuo domisi. Kai ku
rie yra labai kuklūs, — juos sunku
išjudinti.
Senesnio semestro, taip tarp 50—60
metų, noriai sėdi gražiam lokale, su
gražia mergaite tarp žmonių ir triukš
mo. Šie ponai turi labai laisvą ranką
arbatpinigiams. Tiesa, gerų šokėjų
reikalauja tik jauni vyrukai. Jie flir
tuoja, rodosi įsimylėjusiais, bet ir tai
gražiu būdu, — mes prieš tai nieko
neturim.
Vyrų lengvabūdiškumas yra toks
dalykas, su kuriuo reikia skaitytis.
Įsivaizduokite, jei su kuo nors aš šo
kau ir plepėjau ir staiga man reikia
pasakyti: „Valanda praslinko, jei jūs
norite toliau su manim šokti ar ple
pėti, — jūs turite už naują valandą
užsimokėti''. Nuolatiniai svečiai tai
supranta, bet naujokai kartais labai
užsigauna, nes jie galvoja, kad jau tu
rėtų užtekti jų draugystės vietoj at
lyginimo. Tokiu atveju aš visumet
turiu pakartoti pasaką, kad net ma
loniausieji daktarai ir gydytojai, ne
žiūrėdami į klijento puikumą ir gražu
mą reikalauja mokesčio.
Tada jie
truputį supranta, bet, vistiek, palieka
kiek paniurę —Apropos: mano laikas
jau pasibaigė, — nesupykit, bet gešeftas lieka gešeftu! Good bye, Sir!..
K. Da.

