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„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.:
muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys
1904 m. gegužės 7 d. paskelbus spaudos draudimo
lotyniškais rašmenimis panaikinimą, Lietuvoje sparčiai
pradėta steigti įvairius periodinius leidinius lietuvių kalba:
1904 m. Peterburge išleistas savaitraštis „Lietuvių laikraštis“ (ėjęs iki 1906), Vilniuje tų pačių metų gruodžio 10 d.
(senuoju stiliumi1) Petro Vileišio pastangomis pradėjo eiti
dienraštis „Vilniaus žinios“. 1905–1917 m. Lietuvoje ėjo
daugiau kaip 200 lietuviškų periodinių leidinių, o remiantis
Vilniaus spaudos reikalų laikinojo komiteto ataskaita, vien
1913 m. „per 10 pirmųjų mėnesių Vilniuje išspausdinti
944 spaudiniai, iš jų 382 – žydų kalba, 271 – rusų, 158 –
lenkų ir 120 – lietuvių“ (Černiauskaitė, 2005, p. 117–118).
1913 m. Vilniuje iš viso veikė apie 60 spaustuvių, lietuviškus leidinius spausdino dešimt iš jų (lietuvišką periodiką
leido Martyno Kuktos, Jozefo Zawadzkio, Petro Vileišio
„Vilniaus žinių“, Kazimiero Strazdo ir Alfonso Vėgėlės,
Anatolijaus Syrkino, „Znicz“ spaustuvės; Černiauskaitė,
2005, p. 125). 1914 m. birželį Vilniuje Lietuvių mokslo
draugija surengė pirmąją Lietuvių spaudos parodą, skirtą
lietuviškos spaudos 30-ies metų jubiliejui. Ši sukaktis buvo
skaičiuojama nuo Ragainėje ir Tilžėje 1883–1886 m. leisto
pirmojo tautinio mėnraščio „Aušra“ pirmo numerio, kurio
leidėju pasirašė Jonas Basanavičius. Parodoje eksponuota
net 2500 nuo 1883 m. pasirodžiusių lietuviškų leidinių:
knygos, laikraščiai, žurnalai, natos ir pan. Anot rengėjų,
dar trūko apie 500 leidinių, išleistų daugiausia kitose šalyse,
pavyzdžiui, Amerikoje2.
XX a. pradžioje lietuviška periodika apėmė skirtingų
krypčių laikraščius ir žurnalus, atstovavusius įvairioms
politinėms kryptims, draugijoms ar privatiems asmenims.
Tačiau 1914–1915 m. sandūra, artėjant Pirmajam pasauliniam karui ir jam prasidėjus, tapo kritiniais metais,
didžioji lietuviškos spaudos dalis nustota leisti. Anot Laimos Laučkaitės, 1915 m. į Lietuvą vokiečiai atėjo „ne tik
gerai ginkluoti, bet ir su puikiai paruoštu propagandiniu
aparatu, modernia spaustuvių baze ir, uždarę okupuotuose
kraštuose vietinius laikraščius, ėmė leisti savus“ (Laučkaitė,
2012). Vilniuje pradėta leisti vokiškus laikraščius „Zeitung
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der 10. Armee“, „Wilnaer Zeitung“, iliustruotą savaitinį 4
puslapių priedą „Bilderschau der Wilnaer Zeitung“, kuris
šiandien laikomas bene svarbiausiu karo laikotarpio Vilniaus vaizdų šaltiniu.
1914–1915 m. Lietuvoje nustojo veikti ir įvairios
kultūrinės institucijos: nutrūko Vilniaus dailės draugijos,
dėmesį skyrusios ir lietuvių muzikai, veikla (veikė nuo
1907); 1914 m. uždarytas nuo 1785 m. veikęs Vilniaus
miesto teatras; 1915 m. į Rusiją išsikėlė Imperatoriškosios
rusų muzikos draugijos Vilniaus skyriaus muzikos mokykla
(įsteigta 1873)3; Vilniaus miesto salėje (dabar Lietuvos nacionalinė filharmonija) karo metais buvo įsikūrusi vokiečių
karo ligoninė; Kaune veiklą sustabdė vos 1914 m. pradėjusi
veikti vargonininkų mokykla (darbą atnaujinusi 1919); vokiečiams užėmus Vilnių uždaryta „Rūtos“ draugija (įkurta
1908), organizavusi koncertus, paskaitas, vaidinimus;
sustabdyta Kaune veikusi „Dainos“ draugija (įkurta 1899,
gavus kaizerinės valdžios leidimą veiklą atnaujino 1917);
Šiauliuose karas sustabdė dramos, muzikos ir dainos draugijos „Varpas“ funkcionavimą, o Marijampolėje – „Gabijos“
draugijos, 1914 m. rugpjūtį ketinusios surengti Suvalkijos
dainų šventę, veiklą; lietuvių inteligentų pasitraukimas
iš Vilniaus 1914 m. sutrikdė lietuvių švietimo draugijos
„Rytas“ veiklą. Vis dėlto karo paralyžiuotas kultūrinis
gyvenimas šalyje nenutrūko, jį tęsė svetur nepasitraukę
ir čia pirmaisiais karo metais likę Lietuvos inteligentai.
Pavyzdžiui, įvairiuose 1914–1915 m. spaudos skelbimuose
ir to meto tyrimuose minima faktologija:
• Juozas Naujalis, 1914 m. vasarą su šeima iš Kauno
pasitraukęs į šalies gilumą – Švenčionėlius, netrukus
atvyko ir apsigyveno Vilniuje, čia subūrė chorą, rengė
pasirodymus, dirbo muzikos mokytoju 1915 m. rudenį
atidarytoje „Ryto“ gimnazijoje (Narbutienė, 1989,
p. 53–54). Apie Naujalio atvykimą į Vilnių paskelbta
įvairioje lietuvių spaudoje. „Vilties“ 1914 m. gruodžio
3 d. (16) Nr. 273 rašoma: „P. Juozas Naujalis, Žemaičių
katedros vargonininkas, karo laikui persikėlė Vilniun ir
čia apsigyveno, Ponomarskij per. Nr. 1, butas, 1, Zarečje“,
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o po kelių mėnesių – 1915 m. gegužės 16 d. (29) Nr. 108
paskelbta, kad Naujalis Vilniuje „apsigyveno ilgesniam
laikui <...> Oranžereiny 3–11“; savaitraštyje „Aušra“
1915 m. liepos mėn.4 išspausdinta: „J. Naujalis ruošia
toliau chorą ir prašo visų dainininkų atvykti in repeticijas šv. Mikalojaus salėn.“
• Naujalis bendravo su Vilniuje tuomet gyvenusiu dramaturgu Gabrieliumi Landsbergiu-Žemkalniu, kuris salėje
prie Šv. Mikalojaus bažnyčios repetavo Miko Petrausko
operetės „Adomas ir Ieva“ pastatymą (Narbutienė,
1989, p. 53), o Panevėžyje 1915 m. sausį ir kovą įvyko
Petrausko operečių „Adomas ir Ieva“ bei „Consilium
facultatis“ pastatymai (Daukšaitė, 2002, p. 91).
• 1914 m. vasarą po studijų Peterburge į Lietuvą grįžo
Stasys Šimkus – 1914 m. birželio 5 d. Kauno miesto
teatre jis surengė savo kūrybos koncertą (žr. 1 pvz.), vėliau apsigyveno Vilniuje, čia vadovavo chorui, su kuriuo
repetuodavo „Saulės“ kursų patalpose ar Šv. Mikalojaus
bažnyčios salėje5, Lietuvių dviklasėje mokykloje mokė
muzikos. 1914 m. rugpjūtį „Vairo“ laikraštyje pasirodė
žinutė, kad „Stasys Šimkus, baigęs Petrogrado konservatoriją, apsigyveno Vilniuje. Duoda muzikos lekcijas:
fortepijonas, kompozicijos teorija ir t. t. Lidskij per.
No. 7. Lietuvių Mokslo Draugija“6; panašaus turinio
žinutė po pusmečio išspausdinta „Viltyje“7. Įvairioje to
meto Vilniaus periodikoje plačiai aprašyti Šimkaus pasirodymai su choru, tarp svarbesnių koncertų minėtini:
„Lietuvių dainos vakaras“ 1915 m. vasario 9 d. Vilniuje,

Oficierių salėje, kurio metu atliktos harmonizuotos
ir originalios lietuvių liaudies dainos, kompozitorius
fortepijonu paskambino savo pjeses, o Stasys Šilingas
perskaitė paskaitą „Tautų dainų genezis“8, ir koncertas
1915 m. balandžio 19 d. Katchės gimnazijoje, programoje skambėjo Šimkaus, Čiurlionio ir Sasnausko dainos,
skambino pianistė Kimantienė, kartu su Šimkumi fortepijonu buvo atlikta Beethoveno simfonija ir Schuberto
„Rozamunda“9. Neilgai trukus po šio koncerto Šimkus,
Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti įpareigotas, išvyko į JAV rinkti aukų10.
• „Ryto“ gimnazijoje muzikos disciplinas dėstė Vilniuje
1907–1917 m. gyvenęs kompozitorius, vargonininkas
kunigas Teodoras Brazys, dainavimo mokęs ir Vilniaus
kunigų seminarijoje, katedroje dirbęs choro ir orkestro
dirigentu (Palionytė-Banevičienė, 2002a, p. 358).
• Vilniuje iki pasitraukimo į Maskvą 1915 m. darbavosi
kompozitorius, dirigentas ir pedagogas Konstantinas
Galkauskas: 1914 m. lakpričio 1 d. labdaringame vakare
Junkerių mokykloje jis skaitė paskaitą „Meno tikėjimo
simbolis – muzika“, dainavo 1914 m. lapkričio 21 d.
organizuotame vakare, Junkerių mokykloje ir Vilniaus
muzikos mokykloje turėjo muzikos pamokas, redagavo
populiarios muzikinės bibliotekos leidinius, talkino
Vilniaus meno draugijai, kuri 1914 m. gruodžio 8 d.
išleido žurnalą „Meno diena“ penkiomis kalbomis
(baltarusių, lenkų, lietuvių, rusų, žydų; Matulaitytė,
1975, p. 48–50; Markova, 2005, p. 93–95).

1 pvz. Kauno miesto teatras. Birželio 5 d. 1914 m. Programas St. Šimkaus veikalų koncerto, http://www.epaveldas.lt/object/
recordDescription/LNB/C1BC1R0000132093 [žiūrėta 2014 08 25]
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Lietuvos muzikinio gyvenimo kontekste pirmaisiais
karo metais svarbų tautiškumo palaikymo ir puoselėjimo
vaidmenį įgavo tuo metu organizuojami lietuviški vakarai,
jų programą dažniausiai sudarydavo 1–2 spektakliai ir
muzikinė dalis – choro pasirodymas. Lietuviškoje spaudoje
neretai skelbiamos žinutės apie skirtingose šalies vietose
veikiančius chorus (dažniausiai suburtus kunigo ar vadovaujamus vietinio vargonininko), renginius ar išleistus
lietuviškos muzikos giesmynus11, išspausdinta lietuviškų
giesmių ir harmonizuotų liaudies dainų su natomis, kurių
muzikos autoriai – kompozitoriai kunigas Brazys, Šimkus
ir Naujalis12.
„Vilties“ dienraštis ir greta jo Vilniuje leisti laikraščiai
„Lietuvos žinios“ ir „Aušra“ nuo pirmųjų leidybos metų
buvo meno informacijos viešinimui tinkama platforma.
Savo rašinius, kritinius tekstus apie muziką čia spausdino
ir įvairūs lietuvių kompozitoriai – Čiurlionis, Sasnauskas,
Mikas Petrauskas, Šimkus, Tallat-Kelpša, Brazys, Banaitis
(Palionytė-Banevičienė, 2002b, p. 21). Tačiau pirmaisiais
karo metais dėmesio centre, savaime suprantama, atsidūrė
karo įvykių svetur ir šalyje apžvalga, kritinių tekstų apie muziką sumažėjo, dominuoja renginius anonsuojantys skelbimai, o ne išsamūs įvykusių koncertų aprašymai, informacija
pateikiama neperiodiškai. Pavyzdžiui, iki 1914 m. rugpjūčio
pradžios „Lietuvos žiniose“ gana dažnai spausdinta skiltis
„Teatras“, kurioje buvo skelbiamos ir muzikos naujienos, išnyko13, o pavienės žinios apie koncertus ar kultūros vakarus,
į kuriuose įeidavo muzikinės programos, perkeltos į bendrą
skiltį „Lietuvos žinios“.
Toliau straipsnyje pateikiama vieno pagrindinių to
meto laikraščių lietuvių kalba, leisto Vilniuje, „Vilties“
nuo 1914 m. rugpjūčio 1 d. išleistų numerių apžvalga,
liudijanti tuo metu vyravusį muzikinio gyvenimo aprašymo fragmentiškumą. Laikraštyje paskelbtos informacijos
turinį, susijusį su šalies muzikiniu gyvenimu, galima skirti
į penkias grupes:
1) renginių anonsai ir trumpa faktologinė informacija
apie jau įvykusius renginius. Šio pobūdžio tekstai sudaro
didžiają „Viltyje“ skelbiamos informacijos dalį ir leidžia
sudaryti bendrą šalies lietuvių kultūrinį kraštovaizdį bei
parodo situaciją ne tik Vilniuje ar Kaune, bet ir atokesnėse
Lietuvos vietovėse;
2) išsamūs vykusių renginių aprašymai, kurių turinys apžvalginio pobūdžio arba artimas kritinės recenzijos žanrui;
3) kultūrologiniai, visuomenės švietimui skirti, tautiškumo savimonę žadinantys straipsniai, pavyzdžiui, 1914 m.
Nr. 189 išspausdintas straipsnis apie Amerikoje „veikiantį“
Miką Petrauską ir jo naują operą „Vestuvės“, 1914 m.
Nr. 241, 249 ar 270 publikuoti vargonininkų aktualijas
aptariantys tekstai, 1915 m. Nr. 25 išspausdintas sausio
25 d. Inteligentų klube įvykusią J. Jurkūno paskaitą apie
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meno problemas aptariantis tekstas, Nr. 130, 133 ir 134
paskelbti išsamūs straipsniai apie IX visuotiniame Lietuvos
mokslų draugijos suvažiavime perskaitytas paskaitas meno
temomis (Bičiūno paskaita apie Čiurlionį, Basanavičiaus
paskaita apie liaudies dainas ir Biržiškos paskaita apie dainų
rinkimo istoriją), 1915 m. Nr. 142 publikuotas probleminis
straipsnis „Dainų svarbumas“, Nr. 165 – kunigas M. Gustaitis paskelbė straipsnį „Mūsų muzika“ apie naują Sasnausko
kompozicijų sąsiuvinį su giesmėmis;
4) kitokio pobūdžio informacija, pristatanti Lietuvos
muzikinės kultūros atstovų veiklą; pavyzdžiui, Šimkus
minimas kaip dalyvavęs Lietuvių draugijos nukentėjusiems
dėl karo šelpti steigiamajame susirinkime 1914 m. lapkričio
21 d., 1915 m. balandį išvykęs į Ameriką rinkti aukų;
5) atskira pranešimų grupė, pateikianti žinių apie svetur
gyvenančius lietuvius (skiltyje „Lietuviai kitur“ skelbiama
informacija apie muzikinius renginius, dažniausiai vykusius
pagrindiniuose lietuvių išeivijos miestuose Sankt Peterburge, Rygoje).
Pastebėta, kad „Viltyje“ plačiausiai buvo nušviečiamas
Vilniuje vykęs muzikinis gyvenimas, daugiausia buvo
orientuojamasi į lietuviškus vakarus, kitų tautų renginius
tarsi paliekant nuošalėje. Informaciją apie lenkų, rusų, gudų
muzikinius įvykius skelbė tokie laikraščiai kaip 1898–1915
m. Vilniuje leistas nuo caro valdžios nepriklausomas rusų
ir žydų periodinis leidinys „Severo-Zapadnyj golos“, lenkų
laikraštis „Przegląd Wileński“.

1914–1915 m. Lietuvos muzikinių įvykių apžvalga
„Vilties“ dienraštyje
„Viltis“ – visuomenės, literatūros ir politikos laikraštis,
Vilniuje leistas 1907–1915 m. (atnaujintas 1991–1994).
Nuo 1915 m. Nr. 59 laikraščio paantraštėje teigiama, kad
tai „vienintelis lietuvių visuomenės, literatūros ir politikos
dienraštis“. Knygotyrininkės Violetos Černiauskaitės parengtas šio leidinio pristatymas:
„Lietuvių literatūra buvo itin globojama A. Smetonos ir
J. Tumo atstovaujamoje 1907 m. rudenį įkurtoje kooperatinėje bendrovėje „Vilties“ laikraščiui leisti. Energingomis
kun. J. Tumo pastangomis į bendrovę pavyko įtraukti apie
180 akcininkų ir sutelkti vieną gausiausių lietuvių literatų
būrį. Šio savaitraščio literatūriniame priede pirmą kartą buvo
paskelbti V. Krėvės kūriniai „Šarūnas“, „Bobulės vargai“,
„Skerdžius“, stambiausias to laikotarpio prozos kūriniys
Lazdynų Pelėdos romanas „Klaida“, pirmieji I. Šeiniaus
vaizdeliai, L. Giros, F. Kiršos, J. Mikučio poezija, vėliau
išleisti atskiromis knygelėmis. Nuo 1913 m. gruodžio „Viltis“ užkariavo skaitytojų simpatijas ir tapo dienraščiu. Iš 45
atskiromis knygelėmis išleistų „Vilties“ publikacijų 60 proc.
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sudarė originaliosios lietuvių literatūros kūriniai. „Viltis“
įgavo ypatingą reikšmę Lietuvos rytams, Vilniaus krašto
lietuvių švietimui. Šiems klausimams skirta kita didžioji
dalis „Vilties“ knygelių. Pavyzdžiui, keliomis laidomis buvo
išspausdinta J. Basanavičiaus brošiūra „Šv. Jono bažnyčia
ir lietuvių kalba Vilniuje“, leista knygelių kooperatinio
judėjimo, rinkimų į Valstybės dūmą, medicinos klausimais.“
(Černiauskaitė, 2005, p. 123–124)

1914–1915 m. „Vilties“ redaktorius buvo Pranas
Dovydaitis. Nors teigiama, kad laikraštis ėjo „iš Vilniaus
anksti rytą kasdien, išskyrus pirmadienius ir dienas po
didžiųjų švenčių“, karo metais jo leidyba buvo nereguliari (žr. 1 lentelę). 1915 m. rugpjūtį laikraščio leidyba
sutriko, paskutinis numeris pasirodė rugsėjo 19 d. (spalio
6). Nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios iki laikraščio
sustabdymo buvo išleistas 321 numeris: 1914 m. – 135,
1915 m. – 186.
„Viltyje“ paskelbtos Lietuvos muzikinio gyvenimo informacijos tyrimo pradžią nulėmė Pirmojo pasaulinio karo
pradžios data 2014 m. rugpjūčio 1 d. (senuoju stiliumi liepos
19). Šią dieną „Lietuvos žinių“ pirmajame puslapyje rašoma:
„Austrijos vyriausybė įteikė Serbijai austrų ultimatumą,
Serbija davė nepatenkinantį į jį atsaką, Pranas-Juozapas
paskelbė oficialiai karą, – vis tik dar nenorėjosi tikėti, kad
pradės lieties žmonių kraujas. Bet štai telegrafas praneša
baisią žinią: karas prasidėjo, Belgradas bombarduojamas“14,
o „Viltyje“ pasirodo tokio turinio pranešimas: „Įvyko tai,
ko niekas nesitikėjo ir tikėtis negalėjo. Prieš mėnesį laiko
jaunas Bosnijos piktadaris Bosnijos Sarajeve paleido šūvį.
Tai rodos savimi menkas apsireiškimas paleisti šūvis. Ir kas
gi? Šiandien po mėnesiui laiko dėl to šūvio jau visa Europa
sujudo. Sujudo nuo Uralo ligi Atlantiko, nuo Viduržemio
jūrų lig Šiaurės ledynų. Bet ne vien Europa pasipurtė. Atsimušė aidas už Atlantiko ir net kitame Australijos pasvietyje.
Galima sakyt, viso žemės ritulio žmonija sudrebėjo vien dėl
to, kad prieš mėnesį laiko buvo paleistas vienas, du šūviu.“15
Straipsnyje pateiktos „Vilties“ apžvalgos pabaigos ribą lėmė
laikraščio sustabdymas po 1915 m. rugsėjo 5 d. (18), kai į
Vilnių įžengė vokiečių kariuomenė. Tą dieną išėjo paskutinis dienraščio „Lietuvos žinios“ numeris, kurio pirmame
puslapyje buvo skelbiama: „Šiandien, rugsėjo 5 (18) dieną,
iš Vilniaus pasitraukė rusų kariuomenė. Vilnius – tai Lietuvos širdis, senovės lietuvių sostinė. Netrukus miestan įeis
vokiečių kariuomenė. Lietuvoje atsiveria naujas gyvenimo
lapas. Koksai bus tas gyvenimas, tuo tarpu ne laikas dar
spręsti. Laikykimės vienybėje, visai ramiai ir tvirtai, be jokių
išsišokimų.“ Taip pat šiame numeryje galima perskaityti ir
tokias žinutes16:

2 pvz. „Vilties“ laikraštis, titulinis puslapis, 1914, Nr. 161,
liepos 22 d. (rugpjūčio 4)
„Vilniaus tautų visuomenės gyvenime taipos yra įvykusių
šiokių tokių atmainų. Inteligentų, galima sakyti, dauguma
išvažinėjo; laikraščių išeina mažiau. Kai dėl lietuvių laikraščių,
tai kurį laiką jie buvo visai nustoję eiti. Dabar, be „Lietuvos
Žinių“, yra pasirodžiusios „Viltis“ ir „Aušra“. Lenkų „Kurjer
Litewski“ ir rusų „Vilenskij Viestnik“ išsikėlė. „Kurjer Litewski“ vieton Vilniuje išeina „Maly Kurjer“, o didysis eina iš
Minsko pasivadinęs „Nowy Kurjer Litewski“.
„Mūsų išvažiavusieji inteligentai. Sužinoję, paduodame kai
kurių mūsų išvažiavusiųjų iš Vilniaus inteligentų adresus:
<…>.“ (Straipsnyje minimos pavardės: A. ir A. Bulotai,
J. Žymantienė (Žemaitė), D. ir M. Sleževičiai, P. Leonas,
Stasys Šilingas, M. Višinskienė, d-ras J. Bagdanavičius, d‑ras
S. Matulaitis, agron. J. Kriščiūnas, inž. Čiurlys, komers.
D. Šidlauskis, d-ras Laumianskis, J. Balčikonis, dantų gydytoja Biliūnienė, dailininkas Varnas-Rikkers, J. Kubilius, d-ras
Pietaris, gimnazijos mokyt. Z. Žemaitis, d-rė Alseikienė,
mokytojas Šakenis.)

Po dviejų savaičių, 1915 m. rugsėjo 19 d. (spalio 6), išėjo
ir paskutinis „Vilties“ numeris (Nr. 188), o laikraščio leidyba
atnaujinta tik 1991 m.
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1 lentelė. „Vilties“ laikraščio 1914 m. liepos 19 d. (rugpjūčio 1)–1915 m. rugsėjo 19 d. (spalio 6) išleistų numerių suvestinė. Numerių
datavimas pateikiamas kaip išspausdinta laikraštyje – pirma data senuoju stiliumi, skliausteliuose – naujuoju stiliumi
1914 08 01–1914 12 31 išleisti 135 numeriai
LIEPA
11 numerių

Žinučių
kiekis

RUGPJŪTIS
26 numeriai

Žinučių
kiekis

RUGSĖJIS
24 numeriai

Žinučių
kiekis

Nr. 159, liepos 19 (rugpjūčio 1)
Nr. 160, liepos 20 (rugpjūčio 2)
Nr. 161, liepos 22 (rugpjūčio 4)
Nr. 162, liepos 23 (rugpjūčio 5)
Nr. 163, liepos 24 (rugpjūčio 6)
Nr. 164, liepos 25 (rugpjūčio 7)
Nr. 165–166, liepos 26–27 (rugpjūčio 8–9)
Nr. 167, liepos 29 (rugpjūčio 11)
Nr. 168, liepos 30 (rugpjūčio 12)
Nr. 169, liepos 31 (rugpjūčio 13)

3
8
2
–
–
–
–
–
–
–

Nr. 170, rugpjūčio 1 (14)
Nr. 171, rugpjūčio 2 (15)
Nr. 172, rugpjūčio 3 (16)
Nr. 173, rugpjūčio 5 (18)
Nr. 174, rugpjūčio 6 (19)
Nr. 175, rugpjūčio 7 (20)
Nr. 176, rugpjūčio 8 (21)
Nr. 177, rugpjūčio 9 (22)
Nr. 178, rugpjūčio 10 (23)
Nr. 179, rugpjūčio 12 (25)
Nr. 180, rugpjūčio 13 (26)
Nr. 181, rugpjūčio 14 (27)
Nr. 182, rugpjūčio 15 (28)
Nr. 183, rugpjūčio 17 (30)
Nr. 184, rugpjūčio 19 (rugsėjo 1)
Nr. 185, rugpjūčio 20 (rugsėjo 2)
Nr. 186, rugpjūčio 21 (rugsėjo 3)
Nr. 187, rugpjūčio 22 (rugsėjo 4)
Nr. 188, rugpjūčio 23 (rugsėjo 5)
Nr. 189, rugpjūčio 24 (rugsėjo 6)
Nr. 190, rugpjūčio 26 (rugsėjo 8)
Nr. 191, rugpjūčio 27 (rugsėjo 9)
Nr. 192, rugpjūčio 28 (rugsėjo 10)
Nr. 193, rugpjūčio 29 (rugsėjo 11)
Nr. 194, rugpjūčio 30 (rugsėjo 12)
Nr. 195, rugpjūčio 31 (rugsėjo 13)

–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
–
–
–
–
1
–
2
–
2
–
–
2
2

Nr. 196, rugsėjo 2 (15)
Nr. 197, rugsėjo 3 (16)
Nr. 198, rugsėjo 4 (17)
Nr. 199, rugsėjo 5 (18)
Nr. 200, rugsėjo 6 (19)
Nr. 201, rugsėjo 7 (20)
Nr. 202, rugsėjo 10 (23)
Nr. 203, rugsėjo 11 (24)
Nr. 204, rugsėjo 12 (25)
Nr. 205, rugsėjo 13 (26)
Nr. 206, rugsėjo 14 (27)
Nr. 207, rugsėjo 16 (29)
Nr. 208, rugsėjo 17 (30)
Nr. 209, rugsėjo 18 (spalio 1)
Nr. 210, rugsėjo 19 (spalio 2)
Nr. 211, rugsėjo 20 (spalio 3)
Nr. 212, rugsėjo 21 (spalio 4)
Nr. 213, rugsėjo 23 (spalio 6)
Nr. 214, rugsėjo 24 (spalio 7)
Nr. 215, rugsėjo 25 (spalio 8)
Nr. 216, rugsėjo 26 (spalio 9)
Nr. 217, rugsėjo 27 (spalio 10)
Nr. 218, rugsėjo 28 (spalio 11)
Nr. 219, rugsėjo 30 (spalio 13)

2
–
–
1
1
4
–
–
2
–
1
–
3
–
–
–
3
–
1
1
1
–
–
3

SPALIS
27 numeriai
Nr. 220, spalio 1 (14)
Nr. 221, spalio 2 (15)
Nr. 222, spalio 3 (16)
Nr. 223, spalio 4 (17)
Nr. 224, spalio 5 (18)
Nr. 225, spalio 7 (20)
Nr. 226, spalio 8 (21)
Nr. 227, spalio 9 (22)
Nr. 228, spalio 10 (23)
Nr. 229, spalio 11 (24)
Nr. 230, spalio 12 (25)
Nr. 231, spalio 14 (27)
Nr. 232, spalio 15 (28)
Nr. 233, spalio 16 (29)
Nr. 234, spalio 17 (30)
Nr. 235, spalio 18 (31)
Nr. 236, spalio 19 (lapkričio 1)
Nr. 237, spalio 21 (lapkričio 3)
Nr. 238, spalio 22 (lapkričio 4)
Nr. 239, spalio 23 (lapkričio 5)
Nr. 240, spalio 24 (lapkričio 6)
Nr. 241, spalio 25 (lapkričio 7)
Nr. 242, spalio 26 (lapkričio 8)
Nr. 243, spalio 27 (lapkričio 9)
Nr. 244, spalio 28 (lapkričio 10)
Nr. 245, spalio 30 (lapkričio 12)
Nr. 246, spalio 31 (lapkričio 13)
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Žinučių
kiekis

LAPKRITIS
25 numeriai

Žinučių
kiekis

GRUODIS
22 numeriai

Žinučių
kiekis

–
–
–
1
–
1
1
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
2
2
2
–
1

Nr. 247, lapkričio 1 (14)
Nr. 248, lapkričio 4 (17)
Nr. 249, lapkričio 5 (18)
Nr. 250, lapkričio 6 (19)
Nr. 251, lapkričio 7 (20)
Nr. 252, lapkričio 8 (21)
Nr. 253, lapkričio 9 (22)
Nr. 254, lapkričio 11 (24)
Nr. 255, lapkričio 12 (25)
Nr. 256, lapkričio 13 (26)
Nr. 257, lapkričio 14 (27)
Nr. 258, lapkričio 15 (28)
Nr. 259, lapkričio 16 (29)
Nr. 260, lapkričio 18 (gruodžio 1)
Nr. 261, lapkričio 19 (gruodžio 2)
Nr. 262, lapkričio 20 (gruodžio 3)
Nr. 263, lapkričio 21 (gruodžio 4)
Nr. 264, lapkričio 22 (gruodžio 5)
Nr. 265, lapkričio 23 (gruodžio 6)
Nr. 266, lapkričio 25 (gruodžio 8)
Nr. 267, lapkričio 26 (gruodžio 9)
Nr. 268, lapkričio 27 (gruodžio 10)
Nr. 269, lapkričio 28 (gruodžio 11)
Nr. 270, lapkričio 29 (gruodžio 12)
Nr. 271, lapkričio 30 (gruodžio 13)

4
1
1
–
1
–
–
3
1
2
1
1
1
–
2
2
2
1
3
–
–
–
–
2
1

Nr. 272, gruodžio 2 (15)
Nr. 273, gruodžio 3 (16)
Nr. 274, gruodžio 4 (17)
Nr. 275, gruodžio 5 (18)
Nr. 276, gruodžio 6 (19)
Nr. 277, gruodžio 7 (20)
Nr. 278, gruodžio 10 (23)
Nr. 279, gruodžio 11 (24)
Nr. 280, gruodžio 12 (25)
Nr. 281, gruodžio 13 (26)
Nr. 282, gruodžio 14 (27)
Nr. 283, gruodžio 16 (29)
Nr. 284, gruodžio 17 (30)
Nr. 285, gruodžio 18 (31)
Nr. 286, gruodžio 19 (sausio 1)
Nr. 287, gruodžio 20 (sausio 2)
Nr. 288, gruodžio 21 (sausio 3)
Nr. 289, gruodžio 23 (sausio 5)
Nr. 290, gruodžio 24 (sausio 6)
Nr. 291, gruodžio 28 (sausio 10)
Nr. 292, gruodžio 30 (sausio 12)
Nr. 293, gruodžio 31 (sausio 13)

1
1
–
1
–
2
2
1
1
2
2
3
1
1
–
2
5
1
2
1
3
–

„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.: muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys

1915 01 01–1915 09 19 išleisti 188 numeriai
SAUSIS
25 numeriai
Nr. 1, sausio 1 (14)
Nr. 2, sausio 3 (16)
Nr. 3, sausio 4 (17)
Nr. 4, sausio 6 (19)
Nr. 5, sausio 8 (21)
Nr. 6, sausio 9 (22)
Nr. 7, sausio 10 (23)
Nr. 8, sausio 11 (24)
Nr. 9, sausio 13 (26)
Nr. 10, sausio 14 (27)
Nr. 11, sausio 15 (28)
Nr. 12, sausio 16 (29)
Nr. 13, sausio 17 (30)
Nr. 14, sausio 18 (31)
Nr. 15, sausio 20 (vasario 2)
Nr. 16, sausio 21 (vasario 3)
Nr. 17, sausio 22 (vasario 4)
Nr. 18, sausio 23 (vasario 5)
Nr. 19, sausio 24 (vasario 6)
Nr. 20, sausio 25 (vasario 7)
Nr. 21, sausio 27 (vasario 9)
Nr. 22, sausio 28 (vasario 10)
Nr. 23, sausio 29 (vasario 11)
Nr. 24, sausio 30 (vasario 12)
Nr. 25, sausio 31 (vasario 13)
BALANDIS
26 numeriai
Nr. 71, balandžio 1 (14)
Nr. 72, balandžio 2 (15)
Nr. 73, balandžio 3 (16)
Nr. 74, balandžio 4 (17)
Nr. 75, balandžio 5 (18)
Nr. 76, balandžio 7 (20)
Nr. 77, balandžio 8 (21)
Nr. 78, balandžio 9 (22)
Nr. 79, balandžio 10 (23)
Nr. 80, balandžio 11 (24)
Nr. 81, balandžio 12 (25)
Nr. 82, balandžio 14 (27)
Nr. 83, balandžio 15 (28)
Nr. 84, balandžio 16 (29)
Nr. 85, balandžio 17 (30)
Nr. 86, balandžio 18 (gegužės 1)
Nr. 87, balandžio 19 (gegužės 2)
Nr. 88, balandžio 21 (gegužės 4)
Nr. 89, balandžio 22 (gegužės 5)
Nr. 90, balandžio 23 (gegužės 6)
Nr. 91, balandžio 24 (gegužės 7)
Nr. 92, balandžio 25 (gegužės 8)
Nr. 93, balandžio 26 (gegužės 9)
Nr. 94, balandžio 28 (gegužės 11)
Nr. 95, balandžio 29 (gegužės 12)
Nr. 96, balandžio 30 (gegužės 13)

Žinučių
kiekis
1
–
1
3
1
3
2
2
2
–
2
–
2
4
2
3
–
2
2
3
6
1
1
1
4

VASARIS
23 numeriai
Nr. 26, vasario 1 (14)
Nr. 27, vasario 4 (17)
Nr. 28, vasario 5 (18)
Nr. 29, vasario 6 (19)
Nr. 30, vasario 7 (20)
Nr. 31, vasario 8 (21)
Nr. 32, vasario 10 (23)
Nr. 33, vasario 11 (24)
Nr. 34, vasario 12 (25)
Nr. 35, vasario 13 (26)
Nr. 36, vasario 14 (27)
Nr. 37, vasario 15 (28)
Nr. 38, vasario 17 (kovo 2)
Nr. 39, vasario 18 (kovo 3)
Nr. 40, vasario 19 (kovo 4)
Nr. 41, vasario 20 (kovo 5)
Nr. 42, vasario 21 (kovo 6)
Nr. 43, vasario 22 (kovo 7)
Nr. 44, vasario 24 (kovo 9)
Nr. 45, vasario 25 (kovo 10)
Nr. 46, vasario 26 (kovo 11)
Nr. 47, vasario 27 (kovo 12)
Nr. 48, vasario 28 (kovo 13)

Žinučių
kiekis

KOVAS
22 numeriai

Žinučių
kiekis

3
2
–
–
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
–
–
1
1
3

Nr. 49, kovo 1 (14)
Nr. 50, kovo 3 (16)
Nr. 51, kovo 4 (17)
Nr. 52, kovo 6 (19)
Nr. 53, kovo 7 (20)
Nr. 54, kovo 8 (21)
Nr. 55, kovo 10 (23)
Nr. 56, kovo 11 (24)
Nr. 57, kovo 12 (25)
Nr. 58, kovo 13 (26)
Nr. 59, kovo 14 (27)
Nr. 60, kovo 15 (28)
Nr. 61, kovo 17 (30)
Nr. 62, kovo 18 (31)
Nr. 63, kovo 19 (balandžio 1)
Nr. 64, kovo 20 (balandžio 2)
Nr. 65, kovo 21 (balandžio 3)
Nr. 66, kovo 25 (balandžio 7)
Nr. 67, kovo 26 (balandžio 8)
Nr. 68, kovo 27 (balandžio 9)
Nr. 69, kovo 28 (balandžio 10)
Nr. 70, kovo 29 (balandžio 11)

3
2
2
1
3
–
1
–
–
2
2
–
–
–
–
2
4
–
4
3
3
3

Žinučių
kiekis

GEGUŽĖ
24 numeriai

Žinučių
kiekis

BIRŽELIS
24 numeriai

Žinučių
kiekis

3
4
4
–
5
2
3
3
3
2
3
1
–
–
1
1
6
3
–
–
3
2
1
–
–
–

Nr. 97, gegužės 2 (15)
Nr. 98, gegužės 3 (16)
Nr. 99, gegužės 5 (18)
Nr. 100, gegužės 6 (19)
Nr. 101, gegužės 7 (20)
Nr. 102, gegužės 8 (21)
Nr. 103, gegužės 9 (22)
Nr. 104, gegužės 10 (23)
Nr. 105, gegužės 13 (26)
Nr. 106, gegužės 14 (27)
Nr. 107, gegužės 15 (28)
Nr. 108, gegužės 16 (29)
Nr. 109, gegužės 17 (30)
Nr. 110, gegužės 19 (birželio 1)
Nr. 111, gegužės 20 (birželio 2)
Nr. 112, gegužės 21 (birželio 3)
Nr. 113, gegužės 23 (birželio 5)
Nr. 114, gegužės 24 (birželio 6)
Nr. 115, gegužės 26 (birželio 8)
Nr. 116, gegužės 27 (birželio 9)
Nr. 117, gegužės 28 (birželio 10)
Nr. 118, gegužės 29 (birželio 11)
Nr. 119, gegužės 30 (birželio 12)
Nr. 120, gegužės 31 (birželio 13)

1
–
3
2
1
2
1
2
–
2
–
2
3
5
2
1
1
3
2
1
1
1
1
–

Nr. 121, birželio 2 (15)
Nr. 122, birželio 3 (16)
Nr. 123, birželio 4 (17)
Nr. 124, birželio 5 (18)
Nr. 125, birželio 6 (19)
Nr. 126, birželio 7 (20)
Nr. 127, birželio 9 (22)
Nr. 128, birželio 10 (23)
Nr. 129, birželio 11 (24)
Nr. 130, birželio 12 (25)
Nr. 131, birželio 13 (26)
Nr. 132, birželio 14 (27)
Nr. 133, birželio 16 (29)
Nr. 134, birželio 17 (30)
Nr. 135, birželio 18 (liepos 1)
Nr. 136, birželio 19 (liepos 2)
Nr. 137, birželio 20 (liepos 3)
Nr. 138, birželio 21 (liepos 4)
Nr. 139, birželio 23 (liepos 6)
Nr. 140, birželio 24 (liepos 7)
Nr. 141, birželio 25 (liepos 8)
Nr. 142, birželio 26 (liepos 9)
Nr. 143, birželio 27 (liepos 10)
Nr. 144, birželio 28 (liepos 11)

–
2
1
1
2
1
2
2
4
3
2
1
1
2
–
2
–
2
1
2
1
3
3
2
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LIEPA
26 numeriai

Žinučių
kiekis

Nr. 145, liepos 1 (14)
Nr. 146, liepos 2 (15)
Nr. 147, liepos 3 (16)
Nr. 148, liepos 4 (17)
Nr. 149, liepos 5 (18)
Nr. 150, liepos 7 (20)
Nr. 151, liepos 8 (21)
Nr. 152, liepos 9 (22)
Nr. 153, liepos 10 (23)
Nr. 154, liepos 11 (24)
Nr. 155, liepos 12 (25)
Nr. 156, liepos 14 (27)
Nr. 157, liepos 15 (28)
Nr. 158, liepos 17 (30)
Nr. 159, liepos 18 (31)
Nr. 160, liepos 19 (rugpjūčio 1)
Nr. 161, liepos 21 (rugpjūčio 3)
Nr. 162, liepos 22 (rugpjūčio 4)
Nr. 163, liepos 23 (rugpjūčio 5)
Nr. 164, liepos 24 (rugpjūčio 6)
Nr. 165, liepos 25 (rugpjūčio 7)
Nr. 166, liepos 26 (rugpjūčio 8)
Nr. 167, liepos 28 (rugpjūčio 10)
Nr. 168, liepos 29 (rugpjūčio 11)
Nr. 169, liepos 30 (rugpjūčio 12)
Nr. 170, liepos 31 (rugpjūčio 13)

7
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
–
–
1
–
–
2
–
–
2
–
–
–
–
–

RUGPJŪTIS
15 numerių
Nr. 171, rugpjūčio 1 (14)
Nr. 172, rugpjūčio 2 (15)
Nr. 173, rugpjūčio 4 (17)
Nr. 174, rugpjūčio 5 (18)
Nr. 175, rugpjūčio 6 (19)
Nr. 176, rugpjūčio 7 (20)
Nr. 177, rugpjūčio 8 (21)
Nr. 178, rugpjūčio 9 (22)
Nr. 179, rugpjūčio 11 (24)
Nr. 180, rugpjūčio 25 (rugsėjo 7)
Nr. 181, rugpjūčio 26 (rugsėjo 8)
Nr. 182, rugpjūčio 27 (rugsėjo 9)
Nr. 183, rugpjūčio 28 (rugsėjo 10)
Nr. 184, rugpjūčio 29 (rugsėjo 11)
Nr. 185, rugpjūčio 30 (rugsėjo 12)

Muzikinių įvykių apžvalgos suvestinė
1914 liepa
Nr. 159. 3 žinutės:
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė, Šiaulių apskr.: liepos
13 d. surengta gegužinė, grojo trimitų orkestras;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Girdiškės, Raseinių apskr.: liepos 13 d.
surengtas pasilinksminimo vakaras;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Pikeliai, Telšių apskr.: prieš septynerius metus prie senojo vargonininko būta choro. Dabartinis
vargonininkas namuose turi fortepijoną, klebono įkurtoje
mokykloje stovi fisharmonija.
Nr. 160. 8 žinutės:
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kaunas: aprašomas nesusipratimas
dėl liepos 1 d. Kaune surengto „Saulės“ koncerto (dalyvavo
Naujalis) ir liepos 2 d. įvykusios paskaitos apie choro „vedimą“
(skaitė Šimkus);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika: bajoras Vincas Gedvila dainuoja Rygos lietuvių pašalpos draugijos chore;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika, anonsas: liepos 26 d.
Didžiosios Altonavos salėje „Giedros“ draugija rengia lietuvių vakarą-teatrą, dainuos draugijos choras, „vadovaujamas
inžinieriaus P. Kulitonies“17;
4) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika, anonsas: liepos 27 d.
Didžiosios Altonavos salėje Rygos lietuvių pašalpos draugija
rengia vakarą-pasilinksminimą, dainuos draugijos choras,
„vadovaujamas kompozitoriaus J. Dryjos-Visockio“;
5) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika, anonsas: rugpjūčio
17 d. „Provodniko“ sodne (Raudondauguvyje) Rygos lietuvių
apšvietimo draugija „Žvaigždė“ rengia vakarą-pasilinksminimą su dainomis;
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Žinučių
kiekis

RUGSĖJIS
3 numeriai

Žinučių
kiekis

–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ne. 186, rugsėjo 1 (rugsėjo 14)
Nr. 187, rugsėjo 4 (rugsėjo 17)
Nr. 188, rugsėjo 19 (spalio 2)

–
–
–

6) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naumiestis, anonsas: rugpjūčio 15 d.
rengiamas lietuvių vakaras, dalyvaus solistai, choras, kurį moko
Antanas Vaičiūnas, akompanuos Viktoras Žadeika;
7) p. 4, Skelbimai: Onos Vitkauskytės knygynas, Kaunas,
Viešasis plecius, galima įsigyti kompozitorių gaidų;
8) p. 4, Skelbimai: Povilo Olšauskio „Knygynas ir gaidų sankrova“ likviduojamas, Kaunas.
Nr. 161. 2 žinutės:
1) p. 4, „Viltis – mūsų organas“: Šv. Grigaliaus katalikiškos
vargonininkų draugijos pranešimas18;
2) p. 4, Skelbimai: „Sandėlis fortepijonų ir pianinų K. Dambrauskės perneštas į Vokiečių gatvę 3–6“19.
Nr. 162–169. Informacijos nėra.
1914 rugpjūtis
Nr. 170. Informacijos nėra.
Nr. 171. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: 48 metų vargonininkas Domas Laucevičius
iš Vindavos, Kuršo gub., ieško vietos, moka gerai vargonuoti,
vadovauti chorui;
Nr. 172. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: 48 metų vargonininkas Domas Laucevičius
iš Vindavos, Kuršo gub., ieško vietos, moka gerai vargonuoti,
vadovauti chorui.
Nr. 173–179. Informacijos nėra.
Nr. 180. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas iš Kuršėnų, Kauno gub.,
ieško vietos.
Nr. 181. Informacijos nėra.

„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.: muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys

Nr. 182. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Kuršėnų, Kauno gub.,
ieško vietos.
Nr. 183–186. Informacijos nėra.
Nr. 187. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Gryvos, Kuršo apskr., ieško
vietos, moka vadovauti chorui.
Nr. 188. Informacijos nėra.
Nr. 189. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: „šiandien“
(rugpjūčio 24 d.) bernardinų sode rengiamas simfoninio orkestro ir solistų koncertas. Programoje: belgų, anglų, prancūzų
himnai, Čaikovskio uvertiūra „1812“, Rimskio-Korsakovo
Fantanzija serbų temomis, op. 6;
2) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas.
Nr. 190. Informacijos nėra.
Nr. 189. 2 žinutės.
1) skiltyje „Amerikos lietuviai“, straipsnis apie Amerikoje
„veikiantį“ Miką Petrauską ir jo naują operą „Vestuvės“, kuri
bus išspausdinta apie lapkričio 1 d., norintieji įsigyti operos
natas kviečiami siųsti 6 rub. „Vilties“ redakcijai;
2) p. 4, Skelbimai: jaunas, nevedęs vargonininkas Y. Z. ieško
vietos, moka vadovauti chorui.
Nr. 192–193. Informacijos nėra.
Nr. 194. 2 žinutės.
1) skiltyje „Literatūros žinios“, Miko Petrausko skelbimas apie
galimybę įsigyti jo naują operą „Vestuvės“;
2) p. 2, Skelbimai: jaunas, nevedęs vargonininkas Y. Z. ieško
vietos, moka vadovauti chorui.
Nr. 195. 2 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: jaunas, nevedęs vargonininkas Y. Z. ieško
vietos, moka vadovauti chorui;
2) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas.
1914 rugsėjis
Nr. 196. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Rusų
teatras veiklą pradės rugsėjo 15 d., minima „gerai žinomoji
vilniečiams artistė Sarancova“;
2) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas.
Nr. 197–198. Informacijos nėra.
Nr. 199. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: „jaunikaitis užimtų vargonininko vietą“.
Nr. 200. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: „jaunikaitis užimtų vargonininko vietą“.
Nr. 201. 4 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: jaunas, nevedęs vargonininkas Y. Z. ieško
vietos, moka vadovauti chorui;
2) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas, kreiptis į kunigą K. Paulavičių;
3) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas;
4) p. 4, Skelbimai: „jaunikaitis užimtų vargonininko vietą“.
Nr. 202–203. Informacijos nėra.
Nr. 204. 2 žinutės.

1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: mieste veikusi
draugija „Aidas“ (rengusi spektaklių, koncertų vakarus)
stabdo veiklą ir žiemą vaidinimų nerengs, nes „teatras užimtas
Kauno žemės tvarkymo komisijos“20;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: pranešama apie
kare galimai sužeistą miesto artistą lietuvį p. Puziną.
Nr. 205. Informacijos nėra.
Nr. 206. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai svetur“: pranešimas apie Amerikoje,
Čikagoje, steigiamą lietuvių muzikos mokyklą (apie tai rašoma laikraštyje „Draugas“, Nr. 84), fortepijono bei teorijos,
harmonijos, kontrapunkto, muzikos istorijos skyriuose dirbs
Aleksandras Aleksis-Aleksandravičius, Antanas Pocius, giedojimo – Ona Klimavičiūtė-Pocienė, smuiko – C. M. Mixer,
vargonų – Aleksandravičius21.
Nr. 207. Informacijos nėra.
Nr. 208. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: mieste apsigyveno,
dviklasėje mokykloje dirba Šimkus, rašo operą „Kame išganymas“ (Maironio libretas);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Šv. Mikalojaus
bažnyčios vargonininkas, „Rūtos“ draugijos ir Šv. Mikalojaus
chorų vadovas P. Adamavičius [Pijus Adomavičius] įstojo į
Sankt Peterburgo konservatoriją, vargonininkauja bažnyčioje
už Narvos vartų (čia prieš tai vargonavo Tallat Kelpša)22. Į
Adomavičiaus vietą Šv. Mikalojaus bažnyčioje priimtas vargonininkas K. Paškevičius iš Žaslių;
3) p. 4, Skelbimai: Švenčionėlių vargonininkas J. Kudirka
ieško Agotos ir Viktės Benešiunyčių iš Aukštosios Panemunės.
Nr. 209–211. Informacijos nėra.
Nr. 212. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Druskininkuose
mirė Čiurlionio tėvas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: išleistas įsakymas,
pagal kurį miesto koncertų salės veiklą turi baigti iki 11 val.
vakaro;
3) p. 4, Skelbimai: Švenčionėlių vargonininkas J. Kudirka
ieško Agotos ir Viktės Benešiunyčių iš Aukštosios Panemunės.
Nr. 213. Informacijos nėra.
Nr. 214. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Švenčionėlių vargonininkas J. Kudirka
ieško Agotos ir Viktės Benešiunyčių iš Aukštosios Panemunės.
Nr. 215. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: „Rusų teatre vaidinimai prasidės visuomet lygiai 7½ val. vakarą, kad galima
būtų baigti ligi 11 val.“
Nr. 216. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: blaivus, nevedęs vargonininkas ieško vietos,
moka vadovauti chorui.
Nr. 217–218. Informacijos nėra.
Nr. 219. 3 žinutės.
1) skiltyje „Amerikos lietuviai“: Čikagoje, J. M. Tananevičienės
banko namuose, rugsėjo 8 d. (naujuoju stiliumi) atidaryta lietuvių muzikos mokykla, atidarymo proga surengtas koncertas;
2) p. 2, Skelbimai: geras vargonininkas ieško vietos;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas T. Zakas iš Seredžiaus ieško
vietos.
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1914 spalis
Nr. 220–222. Informacijos nėra.
Nr. 223. 1 žinutė.
1) skiltyje „Amerikos lietuviai“: Čikagoje, Šv. Jurgio svetainėje rengiami vakarai; rugsėjo 21 d. koncertavo koncertuos
Aleksandravičius, Pocius, Pocienė ir Marijona Janušauskienė;
rugsėjo 23 d. dainavo „Vyčių“ choras, dirigavo Aleksandravičius; rugsėjo 24 d. atlikta Pociaus kūryba; rugsėjo 25 d.
Sasnausko kantatą „Broliai“ atliko Vladas Daukša (tenoras),
Čikagos parapijų chorai, dirigentas Pocius.
Nr. 224. Informacijos nėra.
Nr. 225. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: Kiaukliuose, Širvintų raj., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 226. 1 žinutė.
1) skiltyje „Įvairios žinios“: pranešime „Protestas prieš Vagnerį“ rašoma, kad laikraštyje „Echo de Paris“ išspausdintas
Saint-Saënso raginimas nestatyti Wagnerio operų Prancūzijos
teatruose23.
Nr. 227–229. Informacijos nėra.
Nr. 230. 1 žinutė.
1) straipsnis „Amerikos lietuvių seimas“: Čikagoje rugsėjo 21
ir 22 d. (naujuoju stiliumi) vykusiame Amerikos lietuvių seime
tarp į spaudos komisiją išrinktų narių minimas kompozitorius
Juozas Karosas.
Nr. 231–240. Informacijos nėra.
Nr. 241. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui;
2) straipsnis „Vargonininkai, atsiliepkite!“: vargonininkų
prašoma pranešti apie esamą situaciją, savo krašto žinias
ir pan.; kreipiamasi į vargonininkų draugijos valdybą, kad
paskelbtų platesnę informaciją apie liepos 2 d. Kaune įvykusį
metinį vargonininkų suvažiavimą ir ta proga surengtą Šimkaus
koncertą (pasirašė G. M.)24;
3) p. 4, Skelbimai: Kliuščionyse, Švenčionių apskr., reikalingas
vargonininkas, mokantis vadovauti chorui.
Nr. 242. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui;
2) p. 4, Skelbimai: Kliuščionyse, Švenčionių apskr., reikalingas
vargonininkas, mokantis vadovauti chorui.
Nr. 243. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Maskva: spalio 22 d. Mansfeldo
komercijos mokyklos (D. Nikitų g. 21) salėje įvyko Maskvos
lietuvių šalpos draugijos narių susirinkimas. Nuspręsta lapkričio pab. surengti koncertą, kuriame turėtų dainuoti Kipras
Petrauskas, chorui diriguos Šimkus25.
2) p. 4, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui.
Nr. 244. 2 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
2) p. 2, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui.
Nr. 245. Informacijos nėra.
Nr. 246. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žakevičius iš Šiaulių prašo pranešti, kur
yra Pajavonio vargonininko Kalvaičio šeima.

170

Rima POVILIONIENĖ

1914 lapkritis
Nr. 247. 4 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Žakevičius iš Šiaulių prašo pranešti, kur
yra Pajavonio vargonininko Kalvaičio šeima;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „jaunikaitis“ ieško vietos,
moka vadovauti chorui, sutinka važiuoti į Rusiją;
4) p. 4, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui.
Nr. 248. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žakevičius iš Šiaulių prašo pranešti, kur
yra Pajavonio vargonininko Kalvaičio šeima.
Nr. 249. 1 žinutė.
1) p. 1, straipsnis „Vargonininkų reikalai“: raginama imtis
iniciatyvos, kad vargonininkai būtų atleisti nuo karo tarnybos
(pasirašo P. T.).
Nr. 250. Informacijos nėra.
Nr. 251. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: rašoma, kad per
Vėlines lietuvių moksleiviai prie Čiurlionio kapo pagiedojo
„Aniolas Dievo“ ir „Dievas mūsų apgynėjas“.
Nr. 252–253. Informacijos nėra.
Nr. 254. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Pagirio geležinkelininkų klube planuojama surengti lietuvių vakarą-vaidinimą
(bus vaidinama Kazio Puidos „Kruvina pasaka“ – „Rūtų
vainikas“);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Katedros Šv. Kazimiero koplyčioje statomi nauji 10 registrų vargonai, bus vieta
chorui, vargonus stato vargondirbys Waclavas Biernackis;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: lapkričio 9 d. įvyko
koncertas sužeistiesiems kareiviams paremti, dainavo Sutkevičaitė.
Nr. 255. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Šenbergo, Kuršo gub.,
ieško vietos.
Nr. 256. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: lapkričio 9 d.
įvyko Šv. Zitos draugijos patalpų (Zabalkanskio g. 30–34)
pašventinimas, giedojo 15–20 žmonių choras (paminėtos
giesmės ir dainos „Viešpatie! Tavęs šaukiamės“, „Ilgiausių
metų“, „Lietuva, tėvyne mūsų“, „Šaltyšius“, „Pasisėjau žalią
rūtą“, „Girioj“, „Ko liūdi, sesele“ ir kt.);
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Šenbergo, Kuršo gub.,
ieško vietos.
Nr. 257. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: Kauno žemės
tvarkomajai komisijai išsikėlus Montvilo teatras atnaujino
veiklą, tačiau vaidinimai nevyksta, nes gubernatorius neduoda
leidimo, geresni artistai išėję į karą (minima artistė p. Rylytė,
išvykusi į karą gailestingąja seserimi).
Nr. 258. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiaulių kronika: Šv. Juozapo draugija
kas savaitę rengia vaidinimų ir muzikos vakarus, draugijoje
susibūrusi „gana gerai griežianti“ kapela.
Nr. 259. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika, anonsas: lapkričio
17 d. miesto teatre rengiamas dainininkės Nadeždos Plevickos26 koncertas27.
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Nr. 260. Informacijos nėra.
Nr. 261. 2 žinutės.
1) Vilniaus kronika: Lietuvos dailės draugijos patalpos,
kuriose veikė nuolatinė Čiurlionio darbų paroda, paimtos
karo reikmėms;
2) Vilniaus kronika, anonsas: gruodžio 8 d. rengiama „Dailininkų diena“, Šv. Jurgio (Gedimino) prospekte, Lukiškių
aikštėje, restoranuose, kavinėse, kino salėse vyks vaidinimai
ir koncertai.
Nr. 262. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gruodžio
8 d. rengiama „dailės diena“;
2) p. 2, Skelbimai: reikalingas vargonininkas, „žinantis gerai
muziką“, „reikia mokėti vesti chorą“.
Nr. 263. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: lapkričio 17 d. įvyko
dainininkės Plevickos koncertas;
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Šenbergo, Kuršo gub.,
ieško vietos.
Nr. 264. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: žmonių grupės
iniciatyva rūpinamasi dėl leidimo rengti nuolatinius teatrų,
koncertų vakarus, „tvirtovės komendantas Grigorjevas esąs
tam palankus“.
Nr. 265. 3 žinutės.
1) straipsnis apie Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo
šelpti pirmąjį (steigiamąjį) susirinkimą lapkričio 21 d.: kandidatu į valdybą išrinktas Šimkus;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Utena: lapkričio 15 d. įvyko mėgėjų
spektaklis, koncertavo balalaikų orkestras. Lietuviai miestelyje
nežada rengti vaidinimų-koncertų, nes daug artistų ir choro
vadovas išvykę į karą;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gruodžio
8 d. rengiama „artistų diena“.
Nr. 266–269. Informacijos nėra.
Nr. 270. 2 žinutės.
1) straipsnis „Vargonininkų reikalai“: aprašomas liepos 2 ir
3 d. Kaune vykęs vargonininkų suvažiavimas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Gegužinas, Trakų apskr.: bažnyčia turi
chorą, „vargonininkas neseniai atvažiavęs, jaunas, pasižymi
geru aukštu balsu“.
Nr. 271. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: Šv. Kazimiero draugijos knygyne Kaune
galima įsigyti Sasnausko Ateitininkų himno mišriems balsams
ir fortepijonui natas.
1914 gruodis
Nr. 272. 1 žinutė.
1) straipsnis „Dėl „Rūtos“ vakaro Marijampolėje“: ginčas dėl
ketinimo rengti muzikinį vakarą 1914 m. liepos 6 d. (19)
p. Brevern gimnazijos salėje Marijampolėje, čia minimas choro
dirigentas Albinas Iešmanta, Marijampolėje repetuojantis su
choru ir rengiantis pasirodymus28.
Nr. 273. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: mieste karo laikui
apsigyveno Naujalis.

Nr. 274. Informacijos nėra.
Nr. 275. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiaulių kronika: kiekvieną sekmadienį
per mišias gieda mokiniai, šeštadienio vakarais rengiamos
repeticijos pas kapelioną.
Nr. 276. Informacijos nėra.
Nr. 277. 2 žinutės.
1) straipsnis „Meno diena Vilniuje gruodžio 8 dieną“, anonsas:
renginio programos ir muzikantų pristatymas („Liutnios“
kvartetas, dainininkai Cukier, Potockaitė, Adrijanova, Lieskova, Velskis ir Velskaja, Aleksandrovas, Karčmaras, Galkovskis
[Konstantinas Galkauskas], Krastoševskis, Latovič, pianistai
Legrandas, Kovarskaja, dirigentas Golubčikas ir jo choras);
2) p. 4, Skelbimai: Rundanuose, Liucino pšt., Vitebsko gub.29,
reikalingas vargonininkas, „nevedęs, mokąs vesti chorą“.
Nr. 278. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Didysis Panemunys, Zarasų apskr.:
atvykus naujam vargonininkui N. Martynoniui [Nikodemas
Martinonis], suburtas 40 žmonių choras, prieš Kalėdas rengiamas vakaras su dainomis;
2) p. 4, Skelbimai: Rundanuose, Liucino pšt., Vitebsko gub.,
reikalingas vargonininkas, „nevedęs, mokąs vesti chorą“.
Nr. 279. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas lietuvis.
Nr. 280. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas lietuvis.
Nr. 281. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas
lietuvis;
2) p. 4, Skelbimai: Šv. Kazimiero draugijos knygyne Kaune
galima įsigyti Sasnausko Ateitininkų himno mišriems balsams
ir fortepijonui natas.
Nr. 282. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas
lietuvis;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. Adomavičius iš Kuršėnų
ieško vietos, „prityręs vesti chorą“.
Nr. 283. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas
lietuvis;
2) p. 1, Skelbimai: Naujalio mokinys vargonininkas K. Ž. iš
Kauno gub. ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. Adomavičius iš Kuršėnų
ieško vietos, „prityręs vesti chorą“.
Nr. 284. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Naujalio mokinys vargonininkas K. Ž. iš
Kauno gub. ieško vietos.
Nr. 285. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Naujalio mokinys vargonininkas K. Ž. iš
Kauno gub. ieško vietos.
Nr. 286. Informacijos nėra.
Nr. 287. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė, Šiaulių apskr., anonsas: gruodžio 28 d. rengiamas lietuvių vakaras, programoje –
spektaklis ir muzikinė dalis (lietuviškas dainas atliks vietos
choras, diriguojamas vargonininko Grigaičio)30;
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2) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: bažnyčioje
už „Nevos vartų“ vargonuoja buvęs Vilniaus Šv. Mikalojaus
bažnyčios vargonininkas ir choro dirigentas Adomavičius,
bažnyčioje gieda choras; lietuvių mokykloje mokytojauja
Tallat Kelpšos žmona.
Nr. 288. 5 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Naujalio mokinys vargonininkas K. Ž. iš
Kauno gub. ieško vietos;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kražiai, Kauno apskr.: „išėjus vargonininkui į karą iširo ir pusėtinai pramokytas choras“, naujas
vargonininkas valandas gieda lenkiškai, nors „mūsų parapija
grynai lietuviška“;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
6 d. Vilniaus gudų dramos būrelis rengia vakarą, programoje – Naumo Prigavkos operetė „Zalioty“, režisierė
Kymantienė;
4) straipsnis / recenzija „Iš latvių gyvenimo. Latvių koncertas
Petrograde“: aprašomas gruodžio 7 d. Sankt Peterburge,
„Liaudies namų“ salėje surengtas latvių koncertas, dalyvavo
dainininkai, ~200 žmonių choras, simfoninis orkestras,
dirigentai. Apgailestaujama, kad „mums toli iki latvių. <...>
dabartiniu laiku būtų be galo reikalinga ir visai Lietuvai
atneštų naudos panašus kaip latvių koncertas, vienok apie
jo surengimą nieks nė nesapnuoja. Sakytum, kad nebūt jėgų,
nebūt kam, ogi dabar – juk kuo-ne visi mūsų muzikai čia
gyvena. Gaila, kad jie nepasirūpina šio vargo laiku primesti
ir savo dvylekio Lietuvos naudai!“ (pasirašo J. Survila);
5) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 289. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Penza, Rusija: naujoje mūro bažnyčioje yra geri vargonai, puikiai giedantis nedidelis choras,
trūksta lietuvių kalba laikomų mišių.
Nr. 290. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Marijampolė: gruodžio 27 d. įvykusiame „Žiburio“ draugijos susirinkime nutarta, kad jaunimas
rinksis mokytis giedoti;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 291. 1 žinutė.
1) Vilniaus kronika: Šimkus kviečia gruodžio 28 d. į pirmą
choro susirinkimą Lietuvių dviklasėje mokykloje, su choru
1915 m. sausio pabaigoje planuojama surengti lietuvių
koncertą;
2) gruodžio 28 d. pasirodė pirmasis lenkų laikraščio „Przeglad
Wileński“ numeris.
Nr. 292. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: gruodžio 28 d.
įvyko pirmas lietuvių choro susirinkimas, atėjo daugiau kaip
100 dainininkų, skelbiamas repeticijų tvarkaraštis;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: sausio 18 d. miesto
teatre rengiamas lietuvių dainų koncertas, dalyvaus Šančių
choras, dirigentas Kavaliauskas, „kariškas orkestras“;
3) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: sausio 4 d.
Pavlovos teatro salėje (Troickaja 13) rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama tragedija „Pilėnų kunigaikštis“, dalyvaus
lietuvių choras, dirigentas Busilas (?).
Nr. 293. Informacijos nėra.
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1915 sausis
Nr. 1. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Ilguva, Naumiesčio apskr.: buvęs
kunigas Brundza subūrė keliais balsais giedantį chorą, kunigui
išvykus choras išnyko;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: sausio 1 d. Sakalo
salėje (Vilniaus g. prieš Šv. Kotrynos bažnyčią) bus vaidinamas
„Betliejus“, po spektaklio gimnastikos pasirodymas.
Nr. 2. Informacijos nėra.
Nr. 3. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: „lietuvis repetitorius ieško lekcijų. Taip pat
galįs mokyti muzikos smuiku, trimytais ir t. t.“
Nr. 4. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Mažeikiai: „pas mus nestinga pasirodymų. Štai jau taisomas net 7 vakaras.“
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: šįvakar (sausio 6
[19]) planuotas gudų vakaras Filharmonijos salėje31 neįvyks,
renginys perkeltas į sekmadienį (sausio 18 [31])32;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika, anonsas: sausio
11 d. miesto salėje rengiamas koncertas, kviečiamas Šimkus ir
Vilniaus muzikantai. Kritikuojamas dirigentas Kavaliauskas,
žadantis surengti choro koncertą, nes „p. Kavaliauskis, kaipo
dirigentas ir chorų vedėjas nekoks“ (pasirašo „Vienas iš daugelio nepatenkintų“).
Nr. 5. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė: Kalėdų antrą dieną
„pataisyta eglelė vaikams“, dainavo choras, dirigentas J. Grigaitis, grojo latvių orkestras (išsamiai renginys aprašytas kitame
numeryje, Nr. 6).
Nr. 6. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė, recenzija: aprašomas
gruodžio 28 d. įvykęs lietuvių vakaras;
2) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: gruodžio 28 d.
planuota eglutė įvyko Naujaisiais metais, skambėjo „tikros
lietuviškos dainos“, Tallat Kelpša akompanavo vaikų chorui;
3) p. 4, Skelbimai: Naujalio mokinys, gerą balsą turįs vargonininkas ieško vietos.
Nr. 7. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė: sausio 4 d. „Blaivybės“ skyrius surengė vaikams eglelę, keletą lietuviškų dainų
padainavo Grigaičio vadovaujamas choras;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
18 d. rengiamas gudų vakaras, tačiau ne Filharmonijos salėje,
bet Karininkų klube33.
Nr. 8. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: sausio 4 d. surengtas koncertas, dalyvavo „artistai-mėgėjai“ – dainininkė
Jodickaitė, smuikininkas Moricas, pianistė Milikova („neseniai atvykusi iš Amerikos“);
2) p. 4, Skelbimai: „lietuvis repetitorius ieško lekcijų. Taip pat
galįs mokyti muzikos smuiku, trimytais ir t. t.“
Nr. 9. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Krakėse reikalingas vargonininkas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
18 d. Inteligentų klube34 vyks Igno Šeiniaus [Ignas Jurkūnas]
paskaita apie meną35.
Nr. 10. Informacijos nėra.
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Nr. 11. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Krakėse reikalingas vargonininkas;
2) p. 2, Skelbimai: Naujalio mokinys, gerą balsą turįs vargonininkas ieško vietos.
Nr. 12. Informacijos nėra.
Nr. 13. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gudų
vakaras įvyks sausio 25 d. Filharmonijos salėje;
2) p. 4, Skelbimai: Andrioniškio bažnyčiai reikalingas vargonininkas, „mokantis vesti chorą, <...> Pageidaujama vedęs“.
Nr. 14. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Griškabūdis, Naumiesčio apskr.:
prieš metus suburtas bažnytinis choras, gieda keturiais balsais,
vadovauja vietos vargonininkas Vincas Bilevičius;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Šeiniaus
paskaita apie meną Inteligentų klube perkelta į sausio 25 d.;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: sausio 4 d. įvyko
„jau antras karo metu“ koncertas;
4) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: sausio 11 d. įvyko
lietuvių vakaras („pirmutinis karo metu“), atlikta Petrausko
operetė „Adomas ir Ieva“36.
Nr. 15. 2 žinutės.
1) straipsnis „Ryga ir lietuviai“: 1904 m. Rygos lietuviai įsteigė
draugiją „Kanklės“, kuri „dabar atstovauja teatrus ir dainas“,
Rygoje gyvena ~50 tūkstančių lietuvių;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: aprašomas operetės „Adomas ir Ieva“ vakaras sausio 11 d., septynias dainas padainavo Paulauskio [Vladas Paulauskas] diriguojamas choras.
Nr. 16. 3 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kiturs“, Sankt Peterburgas: vasario 1 d.
studentai rengia koncertą Pollako muzikos dramos kursų
salėje (Galernaja 33);
2) p. 2, Skelbimai: Pranas Puskunigis iš Skriaudžių gamina
lietuviškas kankles.
3) p. 2, Skelbimai: žinutė apie tai, kad Šimkus apsigyveno
Vilniuje ir „duoda muzikos lekcijas“37.
Nr. 17. Informacijos nėra.
Nr. 18. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
25 d. Filharmonijos salėje rengiamas gudų vakaras-operetė;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika, anonsas: sausio 24 d.
miesto teatre vyks lietuvių dainų koncertas, taip pat bus padainuota kelios rusų dainos, akompanuos orkestras.
Nr. 19. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Švenčionėliai: sausio 31 d. rengiamas
vakaras, bus „rusiškas vaidinimas ir lietuviškas choras“;
2) p. 4, Skelbimai: žinutė apie tai, kad Šimkus apsigyveno
Vilniuje ir „duoda muzikos lekcijas“.
Nr. 20. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
25 d. Filharmonijos salėje rengiamas gudų vakaras-operetė;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
25 d. Inteligentų klube rengiama Šeiniaus paskaita;
3) p. 4, Skelbimai: vedęs vargonininkas ieško vietos.
Nr. 21. 6 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
1 d. Inteligentų klube rengiamas lietuvių dainos vakaras,

dainuos Šimkaus diriguojamas choras, Šimkus paskambins
fortepijonu, Šilingas skaitys paskaitą „Tautos dainų genezis“;
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: išsamiai aprašomas
sausio 25 d. Filharmonijos salėje įvykęs gudų vakaras-operetė;
3) skiltyje „Teatras“, Marijampolė, anonsas: vasario 1 d.
rengiamas spektaklis-koncertas, dalyvaus „Gabijos“ choras
ir vadovas Bendaravičius, vyrų choras ir vadovas Vaičiūnas,
pianistas Kamaitis, violončelininkas Mažeika, smuikininkas
Grinkevičius, dainininkės Vasilūtė ir Luckiūtė, skaitovės
Kauniūtė ir Matulaičiūtė;
4) skiltyje „Teatras“, Ryga, anonsas: sausio 29 d. latvių teatre
Puškino bulvare lietuvių draugijos rengia „didelį patriotinį
vakarą su teatru ir dainomis“, dalyvaus „Kanklių“ choras ir
solistai, vadovaujami Kačanausko;
5) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas, anonsas: vasario 1 d.
studentai rengia koncertą Pollako muzikos dramos kursų salėje, muzikinėje dalyje pasirodys Morta Vaičkienė, Vladislava
Grigaitienė, Dvaranavičaitė, Kutkauskas, Tallat Kelpša;
6) p. 4, Skelbimai: žinutė apie tai, kad Šimkus apsigyveno
Vilniuje ir „duoda muzikos lekcijas“.
Nr. 22. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Švenčionėliai: sausio 30 d. (ne 31 kaip
skelbta Nr. 19) rengiamas vakaras, bus „rusiškas vaidinimas
ir lietuviškas choras“.
Nr. 23. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas.
Nr. 24. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas.
Nr. 25. 4 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas;
2) straipsnis „J. Jurkūno paskaita apie meno problemas“: išsamiai aprašoma sausio 25 d. Inteligentų klube įvykusi paskaita;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė: „Blaivybės“ skyriaus
ataskaita, kurioje minimas sausio 4 d. surengtas eglutės vakaras
vaikams su lietuviškomis dainomis;
4) skiltyje „Teatras“, Kaunas, recenzija: sausio 24 d. miesto
teatre įvyko choro ir dirigento Kavaliausko koncertas, grojo
karinis orkestras, kritiškas choro pasirodymo įvertinimas
(pasirašė Tomas).
1915 vasaris
Nr. 26. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario 1 d.
Inteligentų klube rengiamas lietuvių dainų vakaras, dalyvauja
choras, Šimkus, Šilingas;
3) p. 1, Skelbimai: Rokiškio mokyklą baigęs vargonininkas
ieško vietos.
Nr. 27. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
1 d. Inteligentų klube planuotas lietuvių dainų vakaras įvyks
vasario 9 d. Karininkų („Aficerių“) klube;
2) skiltyje „Teatras“, Ryga, recenzija: išsamiai aprašomas sausio
29 d. latvių teatre Puškino bulvare šešių lietuvių draugijų surengtas vakaras, dainavo „Kanklių“ choras, solistai, dirigentas
Kačanauskas (pasirašė Periklis).
Nr. 28–29. Informacijos nėra.
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Nr. 30. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Žasliai, Trakų apskr.: Žaslių parapija
ilgą laiką garsėjo savo choru, pastaraisiais laikais choras „visai
benykstąs“, tačiau dabar, „rodos, vėl atgys“, nes miestelyje
apsigyveno „geras vargonininkas“ J. Kudirka;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
9 d. Karininkų („Aficerių“) klube įvyks lietuvių dainų vakaras.
Nr. 31. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
9 d. Karininkų („Aficerių“) klube įvyks lietuvių dainų vakaras;
2) p. 4, Skelbimai: Rokiškio mokyklą baigęs vargonininkas
ieško vietos.
Nr. 32. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, recenzija:
vasario 2 d. mokykloje-prieglaudoje prie Zabalkanskio įvyko
„Vaikų vakariukas“, dainavo vaikų choras (pasirašė Ildeginis).
Nr. 33. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, recenzija: išsamiai aprašytas vasario 9 d.
surengtas „Lietuvių dainos vakaras“.
Nr. 34. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, recenzija: išsamiai aprašytas vasario 9 d.
surengtas „Lietuvių dainos vakaras“, choro pasirodymas ir
muzikinė programa.
Nr. 35. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Švenčionėliai, recenzija: aprašytas sausio
30 d. surengtas rusų-lietuvių vakaras, dainavo choras, dirigentas vietos vargonininkas A. Nacevičius, dainavo Juškevičaitė,
Lukaševičaitė, Nalivaikytė.
Nr. 36. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, recenzija:
išsamiai pristatytas vasario 1 d. surengtas lietuvių vakaras,
programoje – 2 spektakliai ir koncertas, aprašomi spektakliai
(tęsinys Nr. 37, pasirašė J. S.).
Nr. 37. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, recenzija
(tęsinys): išsamiai pristatytas vasario 1 d. surengtas lietuvių
vakaras, programoje – 2 spektaliai ir koncertas, aprašomas
antrasis spektaklis ir muzikinė dalis (pasirašė J. S.);
2) p. 4, Skelbimai: Rokiškio mokyklą baigęs vargonininkas
ieško vietos.
Nr. 38. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas, anonsas: balandžio
4 d. rengiamas vakaras, programoje – vaidinimas, choro
pasirodymas.
Nr. 39. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas, anonsas: per Velykas
rengiamas lietuvių vakaras, programoje – vaidinimas, „koncerto skyrius“.
Nr. 40. 2 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: Dotnuvoje reikalingas vargonininkas;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [Saturninas Lukaševičius]
ieško vietos.
Nr. 41. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Dotnuvoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 42. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario 29 d.
rengiamas lietuvių vakaras, programoje – Puidos „Gairės“38.
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Nr. 43. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: Dotnuvoje reikalingas vargonininkas;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [Saturninas Lukaševičius]
ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [D. Burakas] ieško vietos.
Nr. 44–45. Informacijos nėra.
Nr. 46. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 1 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių vakaras.
Nr. 47. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. V. ieško vietos.
Nr. 48. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 1 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių vakaras,
programoje – Puidos „Gairės“;
2) skiltyje „Amerikos lietuviai“, Bostonas: informacija apie
Bostone Miko Petrausko suburtą „Gabijos“ chorą, naują
operą „Vestuvės“ (atlikta instrumentuotė, dėl karo sustabdyta
natų leidyba);
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. V. ieško vietos.
1915 kovas
Nr. 49. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. V. ieško vietos;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [D. Burakas] ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [Saturninas Lukaševičius]
ieško vietos.
Nr. 50. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Palėvenė, Ukmergės apskr.: bažnyčioje
yra geri, 10 registrų vargonai, „choras gyvuoja tik apysilpniai“;
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius: aprašytas kovo 1 d. salėje prie
Šv. Mikalojaus bažnyčios surengtas lietuvių vakaras, vaidinta
Puidos komedija „Gairės“, buvo deklamuojama39.
Nr. 51. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: spausdinama
1914 m. gruodžio 8 d. įvykusios „Meno dienos“ pajamų ir
išlaidų ataskaita;
2) p. 4, Skelbimai: tarp „Žinyno“ (Vilnius) išleistų knygelių
minimos kun. Antano Strazdo dainų natos.
Nr. 52. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 8 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas choro susirinkimas, chorui vadovauja Šimkus.
Nr. 53. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vidiškiai, Ukmergės apskr.: skundžiamasi lietuviams neprielankiu sulenkėjusiu vargonininku40;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika, anonsas: kovo 7 d.
rengiamas lietuvių vakaras, programoje – spektaklis „Nepasisekė Marytei“;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika: nuo balandžio 1 d.
uždaroma H. Cimmermano [ Julius Heinrich Zimmermann]
muzikos instrumentų parduotuvė.
Nr. 54. Informacijos nėra.
Nr. 55. 1 žinutė.
1) straipsnis „Visuotinis Lietuvių dailės draugijos susirinkimas“: ataskaitoje pateikiama informacija apie nuo 1913 m.
spalio iki 1914 m. lapkričio 1 d. su pertraukomis veikusią
Čiurlionio darbų parodą, eksponuoti 227 paveikslai.
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Nr. 56–57. Informacijos nėra.
Nr. 58. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Utena, anonsas: kovo 29 d. parapijos
namuose rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama drama
„Kova su girtuoklyste“;
2) skiltyje „Teatras“, Ryga, recenzija: aprašomas kovo 7 d.
įvykęs lietuvių vakaras, vaidintas spektaklis, koncerte dainavo
Kačanauskas, O. Valavičaitė, Pakalnytė, V. Sakalauskas, Dvekevičius, akompanavo J. Visockaitė, fortepijonu pagrojo p-lė
T. R. (pasirašė Periklis).
Nr. 59. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, anonsas: balandžio 4 d. Inžinierių salėje (Serpuchovo g. 10) rengiamas
vakaras, programoje – Liudo Giros „Beauštanti aušrelė“, choro
pasirodymas (kviečiamas dirigentas Adomavičius), kanklių
muzika (kviečiamas kanklininkas Pranas Puskunigis);
2) „Prie „Visuotinio Lietuvių dailės draugijos susirinkimo“:
papildomai spausdinama informacija dėl Čiurlionio knygos
išlaidų, atsiskaitymo už Čiurlionio paveikslus su Sofija Čiurlioniene.
Nr. 60–63. Informacijos nėra.
Nr. 64. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Kuršėnai, anonsas: gegužės mėn. rengiamas lietuvių vakaras su dainomis;
2) p. 4, Skelbimai: Strunaičiuose [Strūnaitis] reikalingas
lietuvis vargonininkas, „gerai mokąs vesti chorą“.
Nr. 65. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Velykų
antrą dieną Karininkų („Aficerių“) klube rengiamas vakaras;
2) p. 4, Skelbimai: Strunaičiuose [Strūnaitis] reikalingas
lietuvis vargonininkas, „gerai mokąs vesti chorą“;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, „chorvedys,
su gražiu balsu“;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [ Justinas Šakalys?] ieško
vietos, „gerai išsilavinęs muzikoje, gali vesti chorą“.
Nr. 66. Informacijos nėra.
Nr. 67. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vyžuonos, Ukmergės apskr.: įvykusiame „Saulės“ skyriaus susirinkime norėta balandžio 23 d.
surengti lietuvių vakarą, bet nieko nenutarta;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Ariogala, Kauno apskr.: kovo 8, 9,
10 d. vyko iškilmingi atlaida, kritiškai atsiliepiama apie vietos
chorą („giedorkos per Šv. Mišias taip klykavo, kaip gervės
prieš lietų. <...> Choro vedėjas seniukas septyniasdešimties
kelių metų. Gaidų nepažįsta, o gieda visa ir griežia iš ausies“);
3) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: kritikuojamos Velykų
antrą dieną Karininkų („Aficerių“) klube surengtame vakare
vaidintos „Vaito piršlybos“, vaidino Naumiesčio trupė;
4) skiltyje „Teatras“, Alunta, Ukmergės apskr., anonsas: kovo
29 d. rengiamas vakaras, programoje – 2 spektakliai ir choro
pasirodymas.
Nr. 68. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: ieškomas vargondirbys (vargonų meistras)
J. Mikučevskis;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, „chorvedys,
su gražiu balsu“;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [ Justinas Šakalys?] ieško
vietos, „gerai išsilavinęs muzikoje, gali vesti chorą“.

Nr. 69. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vidiškiai, Ukmergės apskr.: vargonininko Julijono Steponavičiaus atsiliepimas į „Vilties“ Nr. 53
išspausdintą pranešimą apie neva sulenkėjusį, lietuviams
nepalankų vargoninką;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Šimkus kviečia choro
dainininkus kovo 29 d. giedoti mišiose Bonifratrų bažnyčioje;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiauliai: aprašomas Velykų trečią
dieną surengtas vakaras, suvaidinti 2 spektakliai.
Nr. 70. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 29 d.
Karininkų klube rengiamas lietuvių vakaras, programoje –
komedija ir vodevilis;
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Šimkaus
vadovaujamas choras rengiasi dainų koncertui balandžio 11 d.;
1) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime (dab. Latvija), Vitebsko
gub., reikalingas vargonininkas.
1915 balandis
Nr. 71. 3 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Viekšniai, Šiaulių apskr., anonsas:
rengiami du lietuvių vakarai – balandžio 5 d. (programoje –
vaidinimas „Marytė, vargonininko duktė, operetė „Adomas
ir Ieva“) ir gegužės 10 d. (programoje – spektakliai „Užburtas
kunigaikštis“ ir „Neatmezgamas mazgas“);
2) skiltyje „Teatras“, Telšiai, anonsas: planuojama surengti
lietuvių vakarą, programoje – Giros tragedija „Kerštas“;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „su aukštesniu muzikališku
mokslu, abstinentas, mylįs chorą ir choralą“ ieško vietos, „tiktų
ir sulenkėjusioj parapijoj, nes geras lietuvis“.
Nr. 72. 4 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Anykščiai: kovo 23 d. surengtas lietuvių
vakaras su 2 spektakliais;
2) skiltyje „Teatras“, Vilniaus kronika: kritiškas atsiliepimas
apie kovo 29 d. Karininkų klube surengtą vaidinimą;
3) p. 4, Skelbimai: tarp naujų knygų minimas natų leidinys
„Muzikos aidas“ (maršas, valsas, polka, kt.);
4) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime, Vitebsko gub., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 73. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: atsiliepimas
apie kovo 20 d. gaisrininkų salėje „Aido“ draugijos surengtą
lietuvių vakarą, programoje – vaidinimas, „saloniškai“ dainavo
Pašakarnis ir Frankaitė;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiaulių kronika: atsiliepimas apie
naują vargonininką, kuris veikiausiai atvykęs iš Varšuvos ar
Krokuvos, „nei žodžio lietuviškai nemoka“;
3) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime, Vitebsko gub., reikalingas
vargonininkas;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „su aukštesniu muzikališku
mokslu, abstinentas, mylįs chorą ir choralą“ ieško vietos, „tiktų
ir sulenkėjusioj parapijoj, nes geras lietuvis“.
Nr. 74. Informacijos nėra.
Nr. 75. 5 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Mažeikiai, recencija: kovo 29 d. įvyko
lietuvių vakaras, programoje – spektaklis, operetė „Malūnininkas ir kaminkrėtys“, Dutkevičiaus diriguojamas choras;
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2) skiltyje „Teatras“, Utena: atsiliepimas apie kovo 29 d. įvykusį
vaidinimą, anonsuojamas vakaras per šeštines, kurio metu bus
vaidinama, dainuos choras;
3) p. 4, Skelbimai: Šliselburge (dab. Rusija) reikalingas vargonininkas, „geistina p. Naujalio rekomendavimas“;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
5) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime, Vitebsko gub., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 76. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Pagiriai, Ukmergės apskr.: pateikiama
ataskaita apie kovo 29 ir 30 d. surengtą labdaringą „Bazarą“,
minimos išaidos muzikai – 22 rub., liudijančios, kad labdaringo renginio metu suorganizuota muzikinė programa;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 77. 3 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Alanta, recenzija: aprašomas kovo 29 d.41
surengtas vaidinimų ir muzikos vakaras, koncertavo choras,
dirigavo vietos vargonininkas Juozas Karosas;
2) p. 2, Skelbimai: Šliselburge reikalingas vargonininkas;
3) p. 2, Skelbimai: Rogovkos kaime reikalingas vargonininkas.
Nr. 78. 3 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Šliselburge reikalingas vargonininkas;
2) p. 2, Skelbimai: Rogovkos kaime reikalingas vargonininkas;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 79. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: „Vilniuje
susidarė didelis (apie 150 žm.) ir geras lietuvių choras“, balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
choro koncertas, dainuos Šimkaus vadovaujamas choras,
akompanuos, solo skambins pianistė Kimantienė, kartu su
Šimkumi fortepijonu 4 rankomis atliks Beethoveno simfoniją
ir Schuberto „Rozamundą“;
2) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, anonsas: balandžio 11 d. rengiamas lietuvių vakaras, programoje – spektaklis
„Velnias ne boba“ ir koncertas;
3) p. 4, Skelbimai: Gegužinėje, Trakų apskr., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 80. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Semeliškės, Trakų apskr., anonsas: balandžio 23 d., per Jurgines, rengiamas lietuvių vakaras (vaidinimas
„Marytė, vargonininko duktė“, dainos, kaimo muzika);
2) p. 2, Skelbimai: Gegužinėje, Trakų apskr., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 81. 3 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: aprašomas
kovo 29 d. įvykęs Petrogrado lietuvių dramos-muzikos kuopos-draugijos steigiamasis susirinkimas, „įstatuose kalbama
kuo-ne išimtinai apie apie sceną, apie muziką gi beveik nieko,
nors kuopos vardas „dramos-muzikos“. Tas trūkumas tuojau
ir buvo susirinkime viešai pastebėta“;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: Gegužinėje, Trakų apskr., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 82. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 83–84. Informacijos nėra.
Nr. 85. 1 žinutė.
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1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
lietuvių koncertas.
Nr. 86. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
lietuvių koncertas.
Nr. 87. 6 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Alovė, Trakų apskr.: kol parapijoje
būta vargoninko P., suburtas neblogas choras, kuris iširo
vargoninkui išėjus; dabartinis vargonininkas choro neburia,
nors „šioj apylinkėj yra ir gerų balsų, ir norinčių dalyvauti“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
lietuvių koncertas;
3) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas: informacija apie
balandžio 4 d. įvykusį lietuvių vakarą, dainavo Adomavičiaus
diriguojamas choras;
4) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas: aprašomas balandžio
11 d. „Komedijos“ salėje įvykęs lietuvių vakaras, koncertinėje
dalyje dainavo Adomavičiaus diriguojamas choras, solistė
Vaičkienė, akompanavo Tallat Kelpša;
5) p. 4, Skelbimai: vargonų meistras Stankevičius iš Vilniaus
priima užsakymus;
6) p. 4, Skelbimai: Švenčionėliuose reikalingas vargonininkas.
Nr. 88. 3 žinutės.
1) straipsnyje „Dėl Šančių lietuvių protesto“, lietuvių ir lenkų
konfrontacijos kontekste rašoma: „Lietuviai giesmininkai
paliovė prie vargonų giedoti ne už tai, kad vargonininkas
paliuosuota, bet kad lenkų giesmininkai per Naujus Metus
lietuvius nuo chorų nustumdė“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: trumpas komentaras apie „gerai pasisekusį“ lietuvių koncertą balandžio 19 d.;
3) p. 4, Skelbimai: suvalkietis vargonininkas ieško vietos.
Nr. 89–90. Informacijos nėra.
Nr. 91. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: pranešama, kad
Šimkus balandžio 22 d. išvyko į Ameriką rinkti aukų;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: uždrausti vaidinimai „žydų žargono kalba, kuri yra panaši į vokiečių kalbą;
vaidinimai senąja žydų kalba, kaip ir pirma, leidžiami“;
3) skiltyje „Teatras“, Ryga, recenzija: aprašomas balandžio 11 d.
Rygos latvių teatre surengtas lietuvių dainos ir dramos vakaras.
Suvaidinta „Genovaitė“ (rež. J. Linartas); dainavo Juozo DryjosVisockio diriguojamas choras, J. Balandienė (sopranas), M. Stankaitė (II sopranas), V. Čekavičaitė (mecosopranas), S. Dargytė
(altas), fotepijonu akompanavo Juzė Dryja-Visockaitė.
Nr. 92. 2 žinutės.
1) straipnyje „Iš Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo
šelpti“ pateikiama Lietuvių mokslo draugijos visuotinio susirinkimo birželio 10–14 d. (23–27) programa, numatomos
paskaitos – Jono Basanavičiaus „Gamta lietuvių dainose ir
pasakose. Fokloro studija“ ir Mykolo Biržiškos „Iš dainų
rinkimo istorijos“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: balandžio 23 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios surengtas lietuvių vakaras,
fortepijonu skambino Jadvyga Čiurlionytė.
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Nr. 93. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonų meistras Stankevičius iš Vilniaus
priima užsakymus.
Nr. 94–96. Informacijos nėra.
1915 gegužė
Nr. 97. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: balandžio 29 d.
miesto dūmos posėdyje svarstyta ir nutarta leisti vasarą rengti
simfoninius koncertus Bernardinų sode, koncertai bus keturis
kartus per savaitę; sekmadieniais ir šventadieniais leista rengti
viešus muzikos renginius Lukiškių, Šnipiškių ir kitose aikštėse.
Nr. 98. Informacijos nėra.
Nr. 99. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gegužės
10 d. Karininkų klube rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“;
2) p. 4, skiltyje „Pranešimai“, Butrimonys, anonsas: gegužės 11
ir 31 d. planuojama surengti liaudies dainų koncertus, dainuos
mišrus Pivašiūnų choras42;
3) p. 4, Skelbimai: Trakeliuose reikalingas vargonininkasdirigentas.
Nr. 100. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gegužę ir
birželį planuojami lietuvių vakarai, bus vaidinamas Maironio
„Kame išganymas“ ir Puidos drama „Mirga“;
2) p. 2, Skelbimai: Utenoje reikalingas vargonininkas „ligi
sugrįš iš karo senasis“.
Nr. 101. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Utenoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 102. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Stakliškės: anksčiau būta daugiau kaip
50 merginų ir vaikinų choro, dabar „chore gieda vos keliolika
merginų ir apie keletas vyriškių“43;
2) p. 2, Skelbimai: Utenoje reikalingas vargonininkas.
Nr.103. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: gegužės 10 d. Karininkų klube bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“.
Nr. 104. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: gegužės 10 d. Karininkų klube bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gegužės
10 d. Karininkų klube bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“, režisierius Liudas Gira. Minima, kad muziką dramai
rašo ar ketina rašyti Šimkus.
Nr. 105. Informacijos nėra.
Nr. 106. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželį Karininkų klube planuojama surengti ne mažiau kaip keturis lietuvių
vaidinimus. Birželio 7 d. – Puidos „Mirga“ (Maskvos lietuvių
studentų „Rūtos“ draugijos vaidinimas), Vydūno „Anga“ ir
ištraukos iš Krėvės „Šarūno“ (Vilniaus lietuvių jaunimo būrelis),
„Kęstutis“ (rež. Landsbergis-Žemkalnis), Žulavskio „Mirtų
vainikas“ (buvusi Vilniaus lietuvių artistų trupė);
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: aprašomas gegužės
10 d. Karininkų klube įvykęs vaidinimas Mairono „Kame
išganymas“.

Nr. 107. Informacijos nėra.
Nr. 108. 2 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas;
2) p. 2, Skelbimai: pranešama, kad Vilniuje apsigyveno Naujalis, „užsiima muzikos ir giedojimo lekcijomis“.
Nr. 109. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, „pusėtino
išsilavinimo, nevedęs“;
2) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas;
3) p. 4, Skelbimai: pranešama, kad Vilniuje apsigyveno
Naujalis.
Nr. 110. 5 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Alanta: Nr. 77 pranešime paskelbtos
datos pataisymas – lietuvių vakaras Alantoje įvyko ne kovo
20, bet 29 d.;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Smėlynės
(Panevėžys) vargonininkui V. Dambrauskui;
3) ) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, baigęs Rokiškio mokyklą, „gabiai groja, pabėgęs nuo Prūsų sienos“, rašyti
Butvėnų vargonininkui Baltušiui;
4) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas;
5) p. 4, Skelbimai: pranešama, kad Vilniuje apsigyveno
Naujalis.
Nr. 111. 2 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Butvėnų
vargonininkui Baltušiui;
2) p. 2, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 112. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 113. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius: skelbiama 1914 m. birželio
13 d. Pagirių geležinkelio salėje vykusio koncerto finansinė
ataskaita, ja remiantis sužinoma, kad koncerte dainavo choras,
grojo orkestras.
Nr. 114. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: pranešama, kad
dirigentas Iešmanta kviečia dainuoti chore ir rinktis gegužės
25 d. salėje prieš Šv. Mikalojaus bažnyčios;
2) p. 4, Skelbimai: „Varšuvos konservatorijos auklėtinis duoda
fortepijono muzikos lekcijų“;
3) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 115. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panemunė: rašoma, kad bažnyčia
pasižymi choru, kuriam vadovauja Martinonis;
2) p. 4, Skelbimai: „Varšuvos konservatorijos auklėtinis duoda
fortepijono muzikos lekcijų“.
Nr. 116. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos lietuvių pašalpos draugija,
anonsas: liepos 12 d. „Didžiosios Altamavos sodne ir salėje“
ketinama surengti vakarą-teatrą, kuriame be vaidinimo dainuos draugijos choras.
Nr. 117. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: rašoma apie
Sankt Peterburge besimokančius lietuvių vaikus, kurie mokytojos T. Prapuoleniūtės [kybartietė Teresė Prapuolenytė?]
mokomi giedoti lietuviškai.
Nr. 118. 1 žinutė.

177

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

1) skiltyje „Teatras“, Antazavė: rašoma apie gegužės 17 d.
surengtą lietuvių vakarą, jo metu vaidinti spektakliai „Eksproprijatorius“ ir „Apsiriko“44.
Nr. 119. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: dirigentas Iešmanta
praneša, kad pirma choro repeticija įvyks birželio 1 d.
Nr. 120. Informacijos nėra.
1915 birželis
Nr. 121. Informacijos nėra.
Nr. 122. 2 žinutės.
1) p. 1 skelbiama Lietuvių mokslo draugijos visuotinio susirinkimo birželio 10–14 d. (23–27) programa, numatomos paskaitos – Vytauto Bičiūno „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis,
jo asmuo ir jo tvėryba“, Jono Basanavičiaus „Gamta lietuvių
dainose ir pasakose. Fokloro studija“ ir Mykolo Biržiškos „Iš
dainų rinkimo istorijos“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube rengiamas Maskvos lietuvių studentų
draugijos vakaras, bus vaidinama Puidos „Mirga“ ir Gustaičio
trilogija „Gedulių šeima“, koncertuos Vaičkienė, Naujalis,
Kamaitis.
Nr. 123. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
14 d. rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama Vydūno
„Piktoji gudrybė“ ir Z. Przybilskio [Pšibilskis] „Burtai“, koncertuos Vaičiūno diriguojamas choras (Sasnausko, Naujalio,
Brazio dainos ir giesmės); kviečiama į choro repeticijas salėje
prie Šv. Mikalojaus bažnyčios.
Nr. 124. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, „Bažnyčios žinios“: Vilniuje išspausdinta ir po 1 kapeiką parduodama Maironio „Marijos giesmė“,
Naujalio muzika.
Nr. 125. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Dubingiai: rašoma apie miestelio
lietuviškumą, 24 metų moters padainuotas tris lietuvių dainas
(pasirašė Akmeninis);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: pranešama, kad
birželio 11 d. planuotas studentų vakaras „atidedamas kiek
tolimesniam laikui“.
Nr. 126. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 127. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“ draugija rengia vakarą. Kitas – birželio 14 d. numatytas renginys perkeliamas
į birželio 21 d. ir vyks salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „gerai žinąs
bažnytinį giedojimą ir muziką“ ieško vietos.
Nr. 128. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kaltinėnai, anonsas: birželio 13 d.
rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama Gogolio komedija
„Piršlybos“, dainuos vietos vargonininko diriguojamas „bažnytinis jaunesnysis choras“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Antazavė, recenzija: kritiškas atsiliepimas apie gegužės 17 d. surengtą lietuvių vakarą45.
Nr. 129. 4 žinutės.
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1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“
draugija rengia vakarą, bus vaidinama Puidos „Mirga“ ir
Gustaičio trilogija „Gedulių šeima“, koncertuos Vaičkienė,
Naujalis, Kamaitis;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
21 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas vakaras –
vaidinimai „Piktoji gudrybė“ ir „Burtai“ bei Vaičiūno choro
koncertas;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
21 d. Karininkų klube vyks vaidinimai – „Iš geros širdies“,
„Uošvė į namus – tylos nebebus“ ir Sofijos KymantaitėsČiurlionienės „Kalinys“ (režisierius Landsbergis-Žemkalnis);
4) p. 2, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „gerai žinąs
bažnytinį giedojimą ir muziką“ ieško vietos.
Nr. 130. 3 žinutės.
1) straipsnyje „IX-jo Visuotinio L. M. Draugijos suvažiavimo
posėdžiai“ aprašoma birželio 10 d. Bičiūno pristatyta paskaita
apie Čiurlionį;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: pranešama, kad Lietuvos mokslų draugijos posėdyje birželio 13 d. bus
skaitomos Basanavičiaus ir Biržiškos paskaitos;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“
draugija rengia vakarą.
Nr. 131. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: pranešama, kad Lietuvos mokslų draugijos posėdyje birželio 13 d. bus
skaitomos Basanavičiaus ir Biržiškos paskaitos;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“
draugija rengia vakarą.
Nr. 132. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „gerai žinąs
bažnytinį giedojimą ir muziką“ ieško vietos.
Nr. 133. 1 žinutė.
1) straipsnyje „IX-jo Visuotinio L. M. Draugijos suvažiavimo
posėdžiai“ aprašoma birželio 13 d. Basanavičiaus pristatyta
paskaita apie liaudies dainas.
Nr. 134. 2 žinutės.
1) straipsnyje „IX-jo Visuotinio L. M. Draugijos suvažiavimo
posėdžiai“ aprašoma birželio 13 d. Biržiškos pristatyta paskaita apie dainų rinkimo istoriją;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Stakliškės: vargonininko V. Tulevičiaus atsiliepimas, neigiantis informaciją apie miestelyje
nykstantį chorą ir giedotojų muštynes, išspausdintą dienraščio
Nr. 102.
Nr. 135. Informacijos nėra.
Nr. 136. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, dvi recenzijos (pasirašė V-tis ir
p. Šapas): aprašomas birželio 13 d. Karininkų klube įvykęs
vakaras, smulkiai aptariami vaidinimai ir muzikantų pasirodymas vertinami teigiamai46;
2) skiltyje „Teatras“, Biržai, anonsas: birželio 20 ir 21 d.
rengiami lietuvių vakarai su dviem vaidinimais („Iš meilės“ ir
komedija „Gaila ūsų“).
Nr. 137. Informacijos nėra.
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Nr. 138. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: planuotas
birželio 21 d. „vaidinimo vakaras“ Karininkų klube nukeliamas į birželio 24 d.;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: planuotas
birželio 21 d. vakaras (vaidinimai ir koncertas) salėje prie Šv.
Mikalojaus bažnyčios nukeliamas į birželio 27 d.
Nr. 139. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
24 d.Karininkų klube vyks „vaidinimo vakaras“.
Nr. 140. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Stakliškės: atsakas į miestelio vargonininko pranešimą Nr. 134 (pasirašė Nekaimiečių Jonas);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
24 d. Karininkų klube vyks „vaidinimo vakaras“.
Nr. 141. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Butrimonys, recenzija: aprašomas gegužės 31 d. vykęs lietuvių koncertas, dainavo Pivašiūnų choras,
vadovaujamas vargonininko J. Uoginto, programoje – dainos
(pasirašė C. Maumas).
Nr. 142. 3 žinutės.
1) publikuojamas probleminis straipsnis „Dainų svarbumas“
(pasirašė Saugus);
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: smulkiai aprašomas
birželio 24 d. Karininkų klube įvykęs „vaidinimo vakaras“;
3) skiltyje „Teatras“, Vilnius, anonsas: birželio 27 d. salėje prie
Šv. Mikalojaus bažnyčios vyks lietuvių vakaras (vaidinimai ir
koncertas).
Nr. 143. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Rozalime reikalingas vargonininkas;
2) p. 1, Skelbimai: birželio 27 d. salėje prie Šv. Mikalojaus
bažnyčios vyks lietuvių vakaras. Ta pati informacija skelbiama
ir dienraščio tekste;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
27 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios vyks lietuvių vakaras,
pateikiama programa (vaidinimai ir koncertas).
Nr. 144. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Rozalime reikalingas vargonininkas;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas V. K. „pabėgėlis“ ieško
vietos.
1915 liepa
Nr. 145. 7 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: aprašomas birželio 27 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios įvykęs lietuvių vakaras;
2) skiltyje „Teatras“, Kaltinėnai, recenzija: aprašomas birželio
13 d. įvykęs lietuvių vakaras, kurio metu surengtas vaidinimas
„Piršlybos“, Dambrausko diriguojamas choras padainavo
daugiau kaip dešimt dainų;
3) skiltyje „Teatras“, Daugai, anonsas: birželio 29 d. planuotas
lietuvių vakaras nukeltas į liepos 12 d. programoje – vaidinimas „Amerika pirtyje“, operetė „Adomas ir Ieva“, dainos. Taip
pat Dauguose žadama surengti lietuvių vakarą rugpjūčio 2 d.;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas lietuvis ieško vietos, „malonėtų kur toliau karo laukų ir didesnėn parapijon“;
5) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Stasiui
Šimkui;

6) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „liuosas nuo
kariuomenės“ ieško vietos;
7) p. 4, Skelbimai: vargonininkas V. K. „pabėgėlis“ ieško
vietos.
Nr. 146. 3 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Vilniuje parduodama fisharmonija;
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Stasiui
Šimkui;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „liuosas nuo
kariuomenės“ ieško vietos.
Nr. 147. 3 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, anonsas: liepos 12 d. salėje prie Šv.
Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių vakaras – vaidinimai
ir koncertas, Naujalis „pasižadėjo paruošti chorą <...> Apie
pirmą dainų repeticiją praneš p. Žemkalnis“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: choro dirigentas
Vaičiūnas reiškia padėką dainininkams rengiant koncertą
birželio 27 d.;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas V. K. „pabėgėlis“ ieško
vietos.
Nr. 148. 3 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Vilniuje parduodama fisharmonija;
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „liuosas nuo
kariuomenės“ ieško vietos;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas lietuvis ieško vietos, „malonėtų kur toliau karo laukų ir didesnėn parapijon“.
Nr. 149. 3 žinutės.
1) pranešime „Vilniaus lietuvių jaunimui įsidomėtina“ skelbiama, kad Naujaliui pavesta „rūpintis dainų daile Vilniuje“,
jaunimas kviečiamas į užsirašyti į Naujalio organizuojamus
chorus;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilnius, anonsas: gautas leidimas
liepos 12 d. rengti lietuvių vakarą;
3) p. 4, Skelbimai: Daugėliškyje reikalingas vargonininkas,
„geras lietuvis“.
Nr. 150. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: „Kurier litewski“
rašo, kad fotografas J. Bulhakas surinkęs surinkęs „798 fotografijas įdomesniųjų senojo Vilniaus paminklų“, išspausdintas
katalogas „Vilnius J. Balgak’o fotografijose“;
2) p. 4, Skelbimai: Daugėliškyje reikalingas vargonininkas,
„geras lietuvis“.
Nr. 151. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Daugai: birželio 29 d. surengtas lietuvių
vakaras, vaidinta komedija „Amerika pirtyje“, dainavo vargonininko Antano Vanagaičio vadovaujamas vietos choras;
2) skiltyje „Teatras“, Daugai, anonsas: liepos 12 d. rengiamas
lietuvių vakaras, programoje – operetė „Adomas ir Ieva“,
choro dainos.
Nr. 152. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Daugėliškyje reikalingas vargonininkas,
„geras lietuvis“.
Nr. 153. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Vabalninkas: žiemą klebono namuose
surengti du lietuvių vakarai; vietos artistai-mėgėjai rengia
istorinę tragediją „Pilėnų kunigaikštis“.
Nr. 154. 1 žinutė.
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1) skiltyje „Teatras“, Daugai, anonsas: liepos 12 d. rengiamas
lietuvių vakaras, programoje – operetė „Adomas ir Ieva“,
choro dainos; kitas lietuvių vakaras numatomas rugpjūčio 2 d.
Nr. 155. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: liepos
12 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių
vakaras, programoje – drama „Pietro Caruzo“ ir komedija
„Uošvė į namus – tylos nebebus“.
Nr. 156. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: rašoma apie liepos
12 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios įvykusį „p. Žemkalnio spektaklį“ („Pietro Caruzo“ ir „Uošvė į namus – tylos
nebebus“).
Nr. 157–158. Informacijos nėra.
Nr. 159. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Daugai: rašoma apie liepos 12 d. įvykusį
lietuvių vakarą, vaidinta operetė „Adomas ir Ieva“, dainavo
Vanagaičio vadovaujamas choras.
Nr. 160–161. Informacijos nėra.
Nr. 162. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: kviečiama į Naujalio choro repeticiją liepos 23 d. salėje prieš Šv. Mikalojaus
bažnyčios;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Antorilskio žydų
artistų trupei leista rengti vaidinimus cirko rūmuose, tik
rusų kalba.
Nr. 163–164. Informacijos nėra.
Nr. 165. 2 žinutės.
1) straipsnyje „Chuliganų koncertas Zarasų bažnyčioje“
rašoma apie liepos 19 d. Zarasų bažnyčioje įvykusį skandalą:
„Vargonininkas pradėjo giedoti „Kyrie eleison“, chuliganai
gi lenkiškai – „Padnijmy na twarz“ ir taip traukė ligi galo
baisiausiai rėkdami, norėdami užrėkti net vargonus. Bažnyčia
virto lyg koksai jomarkas.“ (pasirašė A. Spaknys);
2) straipsnyje „Mūsų muzika“ rašoma apie pasirodžiusį Sasnausko kompozicijų sąsiuvinį su giesmėmis keturiems balsams
a capella, pristatomos rinkinyje išspausdintos giesmės (pasirašė
kun. M. Gustaitis).
Nr. 166–170. Informacijos nėra.
1915 rugpjūtis
Nr. 171–174. Informacijos nėra.
Nr. 175. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai moksleiviai“: pranešama, kad Vilniaus
ciesoriaus muzikos mokykla [Imperatoriškosios rusų muzikos
draugijos Vilniaus skyriaus muzikos mokykla] perkeliama į
Vitebską.
Nr. 176–185. Informacijos nėra.
1915 rugsėjis
Nr. 186–188. Informacijos nėra.
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Nuorodos
1

2

3

4
5

6
7
8

9

10

11

Grigaliaus kalendorius (dar vadinamas naujuoju stiliumi)
Lietuvoje buvo naudojamas iki XIX a. pradžios, kai Rusijos
imperija įvedė Julijaus kalendorių (senuoju stiliumi). Pastarasis
Lietuvoje galiojo iki Pirmojo pasaulinio karo, paskui grįžta
prie naujojo stiliaus. Julijaus kalendorius nuo naujojo stiliaus
XIX a. atsiliko 12 dienų, XX a. – 13 dienų.
Informacija apie parodą išspausdinta laikraštyje Lietuvos
žinios, 1914, Nr. 128, penktadienis, birželio 13 (26), p. 2.
Vilniaus skyriaus muzikos mokyklą galima laikyti bene
svarbiausia profesionalaus muzikinio švietimo institucija to
meto Lietuvoje. Antai nuo 1906 m. šioje mokykloje mokėsi
smuikininkas Jascha Heifetzas, 1908–1918 m. čia mokytojavo
pianistė Elena Stanek-Laumenskienė, fortepijono specialybę
studijavusi Maskvos konservatorijoje pas Aleksandrą Skriabiną ir Konstantiną Igumnovą. „Viltyje“ 1915 m. rugpjūčio 6 d.
(19) Nr. 175 rašoma, kad mokykla perkelta į Vitebską; Janinos
Stankevičienės teigimu, mokykla „kartu su visais instrumentais, moksleiviais ir personalu“ buvo evakuota ir veiklą tęsė
Maskvoje ( Janina Stankevičienė, „Muzikos mokymo įstaigos“.
In Lietuvos muzikos istorija, I knyga: Tautinio atgimimo metai
1883–1918, sud. ir red. Dana Palionytė-Banevičienė, Vilnius,
2002, p. 176–177).
Aušra, 1915, Nr. 28, liepos 22, p. 359.
Apie kvietimą atvykti į repeticijas išspausdinta keletas žinučių,
pavyzdžiui, „Lietuvos žinių“ dienraštyje, 1915, Nr. 15 ir 28.
Vairas, 1914, Nr. 14, rugpjūčio 30, p. 16.
Viltis, 1915, Nr. 16, sausio 21 (vasario 3), p. 2.
Šis koncertas buvo plačiai aprašytas įvairioje spaudoje: išsami
recenzija „Aušroje“ (1915, Nr. 7, balandžio 15, p. 82), keletas
anonsų ir rencenzijų „Lietuvos žiniose“ (1915, Nr. 11, 13, 15,
16, 18), „Viltyje“ (1915, Nr. 21, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34).
Atkreiptinas dėmesys, kad bibliografijoje kartais pateikiama
klaidinanti šio koncerto data – vasario 1 d. (pavzydžiui,
Daukšaitė, 2002, p. 91). Iš tiesų koncertą buvo sumanyta
rengti vasario 1 d., tačiau negavus leidimo, renginys perkeltas
vėliau – tai užfiksuota „Lietuvos žiniose“ (1915, Nr. 15, 16,
18) ir „Viltyje“ (1915, Nr. 27, 30, 31, 33, 34).
Apie 1915 m. balandžio 19 d. koncertą rašyta „Aušroje“
(anonsas, 1915, Nr. 14, balandžio 15, p. 176), „Lietuvos žiniose“ (anonsai 1915, Nr. 40, 41, 43, recenzija Nr. 46), „Viltyje“
(anonsai 1915, Nr. 79, 85, 86, 87, recenzija Nr. 88).
Apie tai, kad Šimkus žada išvykti, paskelbta savaitraštyje
„Aušra“ (1915, Nr. 15, balandžio 21), „Viltyje“ rašoma apie
„prieš dvi dienas“ išvykusį kompozitorių (1915, Nr. 91, balandžio 24 (gegužės 7)), „Lietuvos žiniose“ skelbiama, kad
Šimkus jau Amerikoje (1915, Nr. 75, liepos 3 (16)), o Nr. 88
(1915, rugpjūčio 7 (20) ) pasirodė straipsnis apie tai, kaip
kompozitoriui sekasi rinkti aukas.
Pavyzdžiui, „Aušros“ 1914 m. spalio 1 d., Nr. 38, p. 467, išspausdinta Rodūnios (Lydos apskr.) lietuvių choro su vadovu
kun. J. Breiva, 1914 m., nuotrauka; 1915 m. balandžio 21 d.,
Nr. 15, viršelyje išspausdinta kompozitoriaus Šimkaus nuotrauka; 1915 m. birželio 3 d. publikuotas Antano Vaičiūno
straipsnis „Mūsų daina“, raginantis atkreipti dėmesį į lietuviškos dainos puoselėjimą ir melodijos svarbą (Vaičiūnas, 1915,
p. 263–264); net keliuose numeriuose (1915 m. Nr. 16–26,
balandis–liepa) publikuoti skelbimai apie bažnytinius giesmynus, kuriuos surinko ir chorui parengė Naujalis; periodinėje
skiltyje „Iš Lietuvos“ paskelbtos tokios žinutės:
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15
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1915 m. balandžio 1 d., Nr. 12, p. 150, Varėna: vargonininkas
K. Mieliauskas subūrė ir išlavino chorą, kuris gieda 4 balsais;
1915 m. balandžio 21 d., Nr. 15, p. 188, Gegrėnai: jau 3 metai
šiame miestelyje yra muzikantų būrelis, griežiantis šventadieniais, tačiau nėra vargonininko, kuris suburtų chorą;
1915 m. balandžio 29 d., Nr. 16, p. 202, Semeliškės: balandžio
23 d. buvo surengtas vakaras, jame suvaidinti 2 spektakliai,
choro nebuvo, tačiau mergaitės padainavo vietinių dainelių;
1915 m. gegužės 6 d., Nr. 17, p. 216, Marcinkonys: rašoma,
kad vietos choras nyksta;
1915 m. birželio 10 d., Nr. 22, p. 278–279, Butrimonys:
rašoma apie gegužės 31 d. įvykusį liaudies dainų koncertą;
1915 m. birželio 17 d., Nr. 23, p. 292–293, Jieznas: kunigas
subūrė chorą, tačiau vietos vargonininkas su choristais per
šiurkščiai bendrauja, choro mokymui reikėtų pianino.
Pavyzdžiui, „Aušroje“ 1915 m. išspausdintos 8 dainos:
Nr. 4 (sausio 27), p. 40: Šimkaus daina „Ant tėvelio dvaro“;
Nr. 8 (vasario 27), p. 96: Naujalio daina „O ant kranto putinas“;
Nr. 11 (kovo 17), p. 131: Naujalio „Velykų giesmė“ iš „Giesmyno“;
Nr. 12 (balandžio 1), p. 148: Brazio daina „Oi žiba žiburėlis“;
Nr. 16 (balandžio 29), p. 195: Brazio daina „Palaužta rūtelė“;
Nr. 18 (gegužės 13), p. 224: Naujalio „Marijos giesmė“;
Nr. 24 (birželio 24), p. 299: Brazio harmonizuota liet. liaudies
daina „Vai ūžkit, gauskit“;
„Aušros“ Velykų priede Nr. 11, p. 4: daina „Dunojėlis“
(ž. E. Karandžiūtės, melodija – Semeliškių merginų choro,
chorui harmonizavo kun. T. Brazys).
Po 1914 m. rugpjūčio 1 d. „Teatro“ skiltis išspausdinta tik 4
numeriuose iš 129: dviejuose pirmuose 1914 m. numeriuose
liepos 19, 20 d. (rugpjūčio 1, 2); prieš Velykas 1915 m. kovo
20 d. (balandžio 2) ir gegužės 17 d. (30).
Lietuvos žinios, 1914, Nr. 159, šeštadienis, liepos 19 (rugpjūčio
1), p. 1.
Viltis, 1914, Nr. 159, šeštadienis, liepos 19 (rugpjūčio 1), p. 1.
Lietuvos žinios, 1915, šeštadienis, rugsėjo 5 (18).
Nėra žinoma, ar renginiai, paskelbti šiame ir kituose panašaus
turinio anonsuose, įvyko, nes karo metu suorganizuoti viešą
renginį reikėjo specialaus, pavyzdžiui, gubernatoriaus leidimo,
kurį ne visada pavykdavo gauti. Esant informacijai, kad anonsuojamas renginys įvyko, šiame straipsnyje bus nurodoma.
Šiame vargonininkų draugijos pranešime teigiama, esą draugijai labai naudinga informaciją apie savo veiklą ir pan. skelbti
„Vilties“ dienraštyje, nes pastarąjį skaito daug kunigų. Tai
paaiškina, kodėl šiame dienraštyje nuolatos buvo spausdinami
vargonininko vietos ar vargonininko ieškančių skelbimai.
Pavyzdžiui, tuo pačiu metu Vilniuje leistame kitame dienraštyje „Lietuvos žinios“ nuo 1914 m. liepos 19 d. (rugpjūčio
1) iki paskutinio numerio 1915 m. rugsėjo 5 d. (rugsėjo 18)
neaptikta nė vieno tokio turinio skelbimo.
Tą pačią dieną šis skelbimas išspausdintas ir kitame Vilniuje
leistame dienraštyje „Lietuvos žinios“: „K. Dambrauskienės
pianino ir partepijonų sandėlis perkelta į Vokiečių g. 3–6“
(Nr. 161, 1914 m. liepos 22 d. [rugpjūčio 4]).
Apie Panevėžio vadinamojo Montvilo teatro veiklos atnaujinimą bus paskelbta „Vilties“ Nr. 257, 1914 m. lapkričio
14 d. (24). Teatras buvo Respublikos g., jį XX a. pradžioje
pramonininkas ir filantropas Stanislovas Montvila įrengė
vietoj mielių ir spirito fabriko šaltkalvystės dirbtuvių. 1913 m.
gruodžio 1 d. (naujuoju stiliumi gruodžio 14) teatro pastatas
buvo atidarytas ir atiduotas Panevėžio miesto bendruomenei
vaidinimams ir muzikiniams vakarams rengti.
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Taip pat „Viltyje“ bus išspausdintas skelbimas apie mokyklos
atidarymą (Nr. 219, 1914 m. rugsėjo 30 d. [spalio 13]).
Apie Adomavičių „Viltyje“ taip pat rašoma 1914 m. gruodžio
20 d. (sausio 2), Nr. 287.
„Viltyje“ išspausdinto teksto turinys (kalba netaisyta, Nr. 226,
1914 m. spalio 8 d. [21], p. 2):
Žinomas prancūzų kompozitorius Saint Sain’sas padėjo
laikraštyje „Echo de Paris“ karštą protestą prieš statymą Prancijos
teatruose Rišardo Vagnerio operų ir kitų veikalų.
Ar jūs plosite žinomajam dainiui, – klausia Saint Sain’sas, – jeigu jis užgavo jūsų motyną? Muzika – yra daugiau, negu
tautos sielos kalba. Vagneris vokiečių laikomas vokiškojo genijaus
įsikūnijimu. Prancija gi negali užmiršti, kad Vagner’is – atstovas
tautos, kuri žūdė moteris ir vaikus, šaudė į ligonines, griovė bažnyčias, neapkentė Prancijos. Kaip gi taip galima ploti Vagneriui?
Vargonininkų draugijos valdybos nario straipsnis apie įvykusį
susirinkimą bus išspausdintas „Vilties“ Nr. 270, 1914 m. lapkričio 29 d. (gruodžio 12).
Veikiausiai apie tą patį koncertą 1914 m. gruodžio 24 d. (sausio 6) rašyta „Lietuvos žiniose“ (Nr. 196): skiltyje „Lietuviai
svetur“ rašoma, kad Maskvoje gruodžio 10 d. buvo planuotas
koncertas, kuris neįvyko negavus leidimo. Koncerte turėjo
pasirodyti: dainininkas Kipras Petrauskas, kompozitorius
Šimkus ir maskviečių choras; muzikinė programa – 10 lietuvių liaudies bei Šimkaus ir Čiurlionio harmonizuotų dainų.
Teigiama, kad choro repeticijoje buvo repetuojamos dainos
„Lietuviais esame mes gimę“, „Šią nedėlėlę“, „Ko liūdi“, „Oželis“, „Bijūnėlis“, „Vai, kas sodai“, „Vai žydėk“, „Šėriau žirgelį“.
Nadežda Vasiljevna Plevickaja (1884–1941), mecosopranas,
nuo 1914 m. rudens lankėsi Vilniuje, Kaune, rengė Raudonojo
Kryžiaus paramos koncertus.
Apie įvykusį koncertą rašoma „Vilties“ Nr. 263, 1914 m.
lapkričio 21 d. (gruodžio 4).
Iš Marijampolės dirigentas Iešmanta netrukus persikėlė į
Vilnių, tai liudija „Lietuvos žiniose“ 1915 m. gegužės ir birželio numeriuose (Nr. 60, 68) išspausdinta informacija apie
dirigento repeticijas su choru Šv. Mikalojaus bažnyčios salėje,
panašaus turinio pranešimą paskelbė ir „Viltis“ (Nr. 114).
Liepos 18 d. Vilniaus rusų klube buvo planuojama surengti
Petrogrado, Maskvos, Varšuvos ir Dorpato lietuvių studentų
vakarą, kurio programoje – 2 spektakliai ir Iešmanto diriguojamo choro muzikos koncertas, tačiau koncertas neįvyko, nes
„visi Vilniaus gyventojai nuo 18 iki 50 metų liepos 16 d. turėjo
išeiti karo darbų dirbti“ (apie planuojamą koncertą rašyta
„Lietuvos žinių“ 1915 m. Nr. 78, 80, 81).
Rundanai – dab. Rundėnai / Rundēni, Latvija; Liucinas – dab.
Ludza, Latvija.
Atsiliepimas apie įvykusį koncertą išspausdintas „Vilties“
1915 m. sausio 8 d. (21) Nr. 5, išsami recenzija publikuota
1915 m. sausio 9 d. (22) Nr. 6.
Filharmonijos salės adresas Vilniuje tuo metu buvo Nižegorodo ir Makarijaus gatvių kampas.
„Lietuvių suvalkiečių naudai“ rengiamas gudų vakaras įvyks
ne sausio 18, bet 25 d., apie tai paskelbta „Viltyje“ 1915 m.
sausio 17 d. (30), Nr. 13.
„Aficerių“, „Oficierių“ klubas buvo vadinamojoje Ignatjevo
aikštėje („Lietuvos žinios“, Nr. 15, 1915 m. vasario 6 (19) d.),
buvusios, t. y. Šv. Ignoto, bažnyčios patalpose, dabar Šv. Ignoto
g. 6.
Dabar Gedimino pr. 22, čia įsikūręs Vilniaus mažasis teatras.
Paskaita bus nukelta į sausio 25 d. („Viltis“, 1915 m. sausio
18 d. (31) Nr. 14).
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Plačiau apie šį vakarą rašome kitame „Vilties“ numeryje
(Nr. 15, 1915 m. sausio 20 d. [vasario 2]).
Beje, panašaus turinio žinutė dar prieš pusmetį, 1914 m.
rugpjūtį, buvo išspausdinta „Vairo“ laikraštyje (1914, Nr. 14,
rugpjūčio 30, p. 16):
Stasys Šimkus, baigęs Petrogrado konservatoriją, apsigyveno
Vilniuje. Duoda muzikos lekcijas: fortepijonas, kompozicijos
teorija ir t. t. Lidskij per. No. 7. Lietuvių Mokslo Draugija.
Kituose „Vilties“ numeriuose nurodoma renginio data – kovo
1 d. (žr. Nr. 46, 48).
„Lietuvos žiniose“ išspausdintoje recenzijoje teigiama, kad
šiame vakare taip pat buvo dainuojama solo (Lietuvos žinios,
1915 m. kovo 4 d. (17), Nr. 26).
Į šį pranešimą išspausdintas Vidiškių vargonininko Julijono
Steponavičiaus atsakomasis tekstas „Vilties“ Nr. 69, 1915 m.
kovo 28 d. (balandžio 10), paneigiantis čia parašytą informaciją.
Šiame pranešime nurodyta kita data – kovo 20 d., tačiau
„Vilties“ Nr. 110 Aluntos kunigas Balandis išspausdino klaidos
atitaisymą – kovo 29 d.
Apie Butrimonyse gegužės 31 d. įvykusį liaudies dainų koncertą „Viltyje“ išspausdinta recenzija (1915 m. birželio 25 d.
[liepos 8], Nr. 141); apie šį koncertą taip pat rašyta „Aušroje“
(1915 m. birželio 10 d., Nr. 22, p. 278–279).
Stakliškių vargonininko V. Tulevičiaus atsiliepimas į šį pranešimą dėl neteisingos informacijos išspausdintas „Viltyje“
1915 m. birželio 17 d. (30), Nr. 134, o po savaitės, birželio 24
d. (liepos 7), Nr. 140 pasirodys atsakas į vargonininko tekstą
(autorius Nekaimiečių Jonas).
Apie šį renginį rašoma ir vėliau, „Vilties“ Nr. 128, 1915 m.
birželio 10 d. (23).
Apie šį renginį rašyta ir ankstesniame „Vilties“ numeryje
(žr. Nr. 118).
Su šiomis recenzijomis polemizuojama po kelių dienų, 1915
m. birželio 28 d. (liepos 11), „Lietuvos žiniose“ (Nr. 73)
išspausdintoje recenzijoje, kurioje teigiama, kad pianistas
Kamaitis fortepijonu „skambino labai techniškai, bet ir... be
jokio jausmo“, dėl prasto pasirodymo kritikuojami vaidinimai.
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