Rīts: Svētdiena, 22. septembris, 1935

Māksla
ASPAZIJA 40 GADU DRAMATISKAS DARBĪBAS atceri paredzējusi svinat šajā skatuves
mākila» Mioni. Dsejniece ar dramatisko mākslo

•avi saistīta uzskata kopš 1894. gada, kad pirmo raisi uz skatuves parādījis „Vaid«lote"
Neveselības dēt pag. gadi jnbilajn atlika . Noslēdzot šo darba posmu Aspazija pasākoši liafālra
dramatisku triloģiju no latviaiu vāsturest pirmā 'daļa šim darbam 15. maija Inga saeansibai
rakstīti „Imantas ausma", drāma 12 ainās, par Imantu, Kaupa un Zilo kalna (luga nodota izrādām
Nacionāli tai. tr1)t strādā pia otrās daļas „Ulis trimdā" (Uli. — Imanta dils), seko* troiā
vēsturiskā drāma . JAUNAS LUGAS ar dziesmām: Zentas Mauriņa» spālai pantos un preci ..
Lidotājs Pavasaris" (skolu teātriem) mūzik u kompontjla P. Barisonsļ Zeltmata vēsturiskā,
triloģijas „Arājdils" pādijai daļai ,.ZiUis kalns", ko autors tikko dseji nobeidzis, dziesmas
komponēji* J. Kalniņi. PĒTERIS ERMANIS sarakstījis garāku apceri .. Astoņdesmito gadu
lirika" (Vensku Edvarts, Esanberģu Jānis, Pavasara Jānis u. e.)| stridi pie literāturvēsturiska darba
par Zeltmati. Ietilps latviešu literatūra* vēsture , («Literātam." Uti) nāk. sējumā. JĀNIS MISIŅŠ
savācis nepazīstamus datos un materiālos par Jēkaba Zvalgsnīti. Tos lids ar aprakstu publicēs .
Ceļi" 8. sējumā , kas būs veltīts Kr. Barona 100 g. atcerei . KĀRLIS KRAUJIŅS šoruden
atskatās us 38 darba gadiem rakstniecībā, 1900. gadā iespiests viņa pirmais dzejdaros. Galvenā
kārti izcēlies ki jaunatnes rakstnieks. Šoruden gatava olro jaunī-ba* stāstu grāmatu „Lāču smēde"
. Pasāk t* kultūrvēsturisks romāns 2 daļā* «Rīgas Jānitis". Mēģina*
ari dramatiķa
JĀNIS VESELIS pasāc! * rakstīt leģendas — latvju teiksmas sākot ne pasaules radīšanas,
beidzot ar nākotne* zīlējumiem. Teiksmu romāna «Cilvēku sacelšanās", kam pagājušā gadā
parādī-jās 1. daļa, cer pabeigt pie 6 gadiem.
JOLIJS ALEKSANDRS STUDENTS kārto savas filozofiska satura grāmata * — «Atziņas
teorija" an ,.Estētika un mākslas cinatas*".
Ziemelletvijes teātris
sezonu atklāj šovakar Valmieras latviešu biedrības zilē. Uzvedis V. Zonberga dramatizējumu
«Kri-šus Lakata". Izrādē pjedalāg 40 tēlotāji, koris un speciāls orķestris. Lugu inscenējis režisors
Žanis Veinbergs. Pirms izrādes svinīgs akts, kurā pledallsiet ari izglītības ministrijas pārstāvis .

