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Tokiame krašte, kur laikas ir 
kiekvienas pajudėjimas matuo
jamas'doleriu, tenka su nuosta
ba ir pasigėrėjimu kalbėti apie 
idėjinį darbą, kuriuo pasižymi 
lietuvių kultūros puoselėtojai, 
pirmoj eilėj chorai. 

Čiurlionio ansamblis yra vie
nas iš tokių pasišventėlių, kurio 
nariai neklausia, kiek jiems bus 
užmokėta už sugaištą laiką repe
ticijose ir kancertuose. 

Ligšioliniai čiurlioniečių kon
certai Amerikos didmiesčiuose 
parodė, kad lietuviai patys vie
ni užpildo geriausias ir didžiau
sias sales. Norėtųsi tikėti, kad 
tai nėra laikinis reiškinys, kad 
taip bus ir ateityje. 

Kai Draugo dienraščio atsto
vas dr. Juška kreipės į Chicagos 
Operos rūmų administratorių 
dėl salės Čiurlionio ansamblio 
koncertui, šis bandė jį atkalbė
ti nuo tokios didelės salės užėmi
mo. Esą, tokia salė labai retai 
kada būna pilna žmonių. Tik pri
minus, kad koncertuos pernai 
čia pat koncertavęs Čiurlionio 
ansamblis, administratorius su. 
pasitenkinimu priėmė užsakymą, 
sakydamas, jog lietuviai esą 
antrieji... žydai. 

Antrasis čiurlioniečių pasiro
dymas Chicagoje yra tuo nepa
prastas, kad iš šio koncerto ho
noraro ansamblis paskyrė 1,000 
dolerių premiją lietuvių litera
tūrai. Gražus ir pavyzdingas 
bendradarbiavimas tarp rengėjų^ 
scenos dalyvių ir publikos. 

Čiurlionio ansamblis šiam kon
certui buvo ypač gerai pasiruo
šęs ir Civic Operos scenoje pa
sirodė visa savo jėga, kaip da
lyvių skaičiumi, balsine medžia
ga, taip ir programos atlikimo 
tikslumu. Kad ne kiekvienas at
liekamas dalykas reikėjo karto
ti, kad didžulės salės gale sėdė
ję klausytojai "negalėjo gerai 
girdėti" subtilių dainų pianissi
mo — tai jau ne dainininkų kal
tė. Įvairaus mentaliteto publi
kai sunku pilnai įtikti. Daug kas 
nori tik trankių dainų, kurios 
salės sienas drebintų, lubas kil
notų, kitas nori širdį kutenan
čių romansų ... Bet juk ne ta
me yra muzikos dvasia. A. Mi
kulskis yra iš tų muzikų, kurie 
Mūzos vėliavą neša augštai... 

* * 

•programoje buvo 23 dalykai. 
Atliko mišrus choras, moterų 

choras su kanklėmis, vyrų cho
ras^ mišrus choras su tautinių 
instrumentų orkestru (kanklė
mis, rageliais, lumzdeliais, sku
dučiais), tautinių šokių poros. 
Solistai: Natalija Aukštuolienė, 
Regina Malcanaitė, Valerija Vo-
feišaitė, Aldona Varekojienė, 
Petras Maželis, Antanas Kava
liūnai, Aleksandras Liutkus, 
Pranas Petraitis (sekminių ra

Ift Čiurlionio Ansamblio 
antrosios viešnages Chicagoje 

gelis) ir koncerto favoritai: Be
nediktas Butkus ir Vytau
tas M a 1 c a n a s — du ber
niukai, sužavėję publiką Pieme
nėlių dainoje. Pranešėja Pranė 
Ambrozėvičiūtė, tautinių šokių 
valdovas Vytautas Aukštuolis, 
kanklių orkestro vadovė Ona 
Mikulskienė. Ansamblio pirmi
ninkas Juozas Stempužis. 

Koncertas baigėsi karštais pa
dėkos ir sveikinimo žodžiais bei 
premijos čekio perdavimu. An
samblį sveikino rengėjai, Dai
navos ansamblis, Lietuvių Rašy
tojų Draugija ir Vilniečių Są
junga. Ansamblis gavo gėlių. Į 
sveikinimus atsakė ansamblio 
vadovas A. Mikulskis. 

Prieš koncertą Mailand vieš
butyje įvykusiuose pietuose kal
bėjo Lietuvių Rašytojų Draugi
jos pirmininkas Babrauskas, 
Lietuvių Dailininkų Draugijos 
vardu Adomas Varnas, tautosa
kos rinkėjas J. Būga, Draugo ir 
ALT vardu Leonardas šimutis, 
Lietuvos konsulas Chicagoje dr. 
P. Daužvardis, Draugo leidėjų 
vienuolių Marijonų vardu tėvas 
Miciūnas ir ansamblio globėja 
tremtyje ponia Daužvardienė. 

Rašytojas Babrauskas, pami
nėjęs lietuvių literatūrai vargin
gus 1950 metus, pasidžiaugė 
gražia pradžia ateinančiam pus
mečiui. 

—.. Plikas nuogam paduoda 
ranką, —. kalbėjo Babrauskas. 
— Nuošfrdi padėka ne kam ki
tam, kaip tik Čiurlionio ansamb
liui. 

Dailininkę veteranas Ad. Var
nas pareiškė didelį džiaugsmą, 
pažymėdamas, kad jau iki 10 
rašytojų pradėjo darbą kūrybo
je, paskatinti šios premijos, ir 
palinkėjo ansambliui ilgiausių 
metų ir ištvermės. 

— Aš sveikinu Čiurlionio an
samblį, — kalbėjo J. Būga, — 
kaip lietuvių liaudies dainų po
puliarintoją. — Jis prižadėjo 
duoti iš savo surinkto lobyno 
tinkamų melodijų. 

— Aš dėkoju už padarytą di
delę malonę Draugui ir Rašyto
jų Draugijai/tarė L. Šimutis. — 
Aš norėčiau, kad jūsų atsilanky
mas virstų tradicija. Kaip ALT 
pirmininkas, noriu padėkoti už 
tą didelę pagalbą kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. Mums reikia pa
galbos visose srityse. 

Jūs taip, kaip geriausi mu
zikos artistai, — prabilo konsu
las Daužvardis, -•>— pasirodote, 
sužavite ... Jūsų dainos sužavi 
kiekvieną. Jūs kaip mistika, ku
rią skelbia Konstantinas Čiurlio
nis. Į jus lietuviai žiūri, kaip į 

TREMTiS 
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SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

— 50 centų vienam mėnesiui — 
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Visai Amerikai, išskyrus Chicagos miestą — 
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, Chicagos miestui ir Kanadai — 
W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evanston, fit 
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specifinę sąvoką. Jūs turite ne
paprastą reikšmę tautai. Skelb
kite tą Evangeliją ... Jūs nesu
stokite prie lietuvių auditorijos, 
bet užkariaukite Amerikos vi
suomenę ... 

— Gaila, kad jūs, kaip žaibas: 
pasirodote ir dingstate> — sa
ko ponia Daužvardienė. Ne
turime progos parodyti jums 
didelį lietuvių vaišingumą, pasi
džiaugti jumis ilgiau ... Jūs 
esate lietuvių tautos istorijos 
pavyzdys. 

* « 

Panašūs koncertai yra lietu
vių vieningumo rodikliai. Čiur
lionio ansamblis yra apolitinis 
kultūros veiksnys. Jis dainuoja 
ir gieda. Jis priima, kiekvienos 
lietuviškos organizacijos kvieti
mą, išskyrus maskoliams parsi
davusių raudonųjų. Rašytojų 
draugija, kuriai Čiurlionis pa
dovanojo didelę premiją, irgi yra 
apolitinė organizacija. Tačiau 
įdomu, kas "neleido" ALT da
lyvaujančios social demokra
tų srovės dienraščiui — Naujie
noms nors trumpai parašyti apie 
įvyksiantį Čiurlionio ansamblio 
koncertą Chicagos Operos rū
muose? Tiesa, koncerto rengė
jas buvo Naujienų ideologinis 
priešininkas Draugas. Bet argi 
mūsų socialdemokratai niekada 
neiškyla iš partinio kiauto? Ar
gi jiems nedžiugu, kai lietuiviai 
perpildo didžiausias Amerikos 
didmiesčių sales? Argi jiems 
nerūpi lietuvių vieningumas ko
voje dėl Lietuvos laisvės? 

Koncerto metu Naujienos bu
vo sušaukusios Lietuvių audito
rijoj Darbininkų šventės (ge
gužės pirmosios) minėjimą su 
dr. P. Grigaičio prakalba. Svar
bi yra (ir tokia šventė, bet ar ne 
daugiau garbės būtų buvę Nau
jienoms, jei tą šventę būtų šven
tę kitu laiku? ... 

Ed. Karnėnas 

• Komplimentu ir sentimentų 
išsiliejimo metu, atrodo, auto
riui, ir, kiek tenka pastebėti, 
daug kam susipainiojo, kaip yra 
su ta Čiurlionio ansamblio lite
ratūrine premija. Daugeliui su
sidarė įspūdis, kad štai šio kon
certo dėka 1952 metų Lietuvių 
Rašytojų Draugijos literatūros 
premija bus jaū nebe 500, o vi
sas 1,000 dolerių, ir kad Lietu
vių Rašytojų Draugija tą sumą 
dabar jau turi. Tačiau tai visai 
klaidingas įspūdis: premijai nu
matytoji suma — $1,000 vertės 
čekis, — įteiktas ne Lietuvių 
Rašytojų Draugijai ir ne meti
nei literatūros premijai išmo
kėti, bet Draugo leidėjams, kal
bamojo koncerto rengėjams, ku
rie šią sumą yra numatę.panau
doti šiais metais parašytinam 
lietuviškam romanui premijuoti. 

Kiek girdėti, konkurso sąly
gose esą numatyta taip premi
juotąjį romaną tuo pačiu faktu 
perimti Draugo leidyklos nuosa
vybėn, jį išleisti ir, berods (?) 
iš pajamų sudaryti naują pre
miją kitais metais. (Nors yra 
tvirtinimų, kad kitais metais 
norima vėl rengti panašų kon
certą tokiai premijai sudaryti). 
Jei premijos sąlygos iš tikro to
kios, tai galima būtų abejoti, ar 

tai yra premija įprastine to žo-
žio prasme: tai būtų greičiau 
pirkymas varžytynių būdu — 
kas už tam tikrą sumą pasiūlys 
geriausią prekę. Ię mokamoji 
suma tokiomis sąlygomis geriau 
tiktų vadinti ne premija, o ho
noraru autoriui už perleidimą 
spausdinimo bei pardavinėjimo 
teisių. 

Pavadinus dalykus jiems pri
derančiais vardais, kiek kitokio
je šviesoje atsiduria ir Naujie
nų laikysena šio koncerto at
žvilgiu, dėl kurios autorius (ir 
daugelis — dėl to ir ši pastaba 
dedama) daro priekaištą: bu
vo pamato į šį koncertą žiūrėti, 
kaip į vienos leidyklos komerci
nį parengimą, žinoma, Čiurlio
nio ansamblio koncertai, vis-
tiek, kokio pobūdžio bebūtų jo 
komercinė pusė, visada yra žy
mus kultūrinis įvykis, ir todėl 
atkreipti į jį skaitytojų dėmesį 
pritinka kiekvienam lietuviškam 
laikraščiui, net ir savo iniciaty
va, be rengėjų ar pačių koncer
tuotojų prašymo ar priminimo. 
Bet pažymėtina taip pat, kad 
šiuo atveju tokių priminimų ki
tiems laikraščiams, berods, nei 
nebuvo: rengėjai pasitikėjo sa
vomis garsinimo priemonėmis, 
ir, kaip matyti, neapsivylė. 

Ta proga paliestinas ir paties 
"premijos padovanojimo" klau
simas, kadangi daugeliui iškyla 
neaiškumų, kaip čia yra: an
samblis ką tik pasiskundė, kad 
nesuveda galų su galais, kad po 
eilės koncertų prisidarė net sko
lų, ir staiga pasidarė toks dos
nus, kad davanoja Draugo lei
dyklai 1,000 doleriui Ir kodėl, 
būtent, Draugo ? 

Mums tas dalykas taip atrq^ 
do, pagal turimas informacijas: 

Draugo leidėjai pasiryžo suor
ganizuoti ansamblio koncertą ir 
tuo pačiu žygiu sudaryti pinigų 
kiek galima geresniam naujam 
romanui įsigyti. Ligi šiol ansam
blio koncertų rengėjai, susitarda
vo su ansambliu, kad iš koncer
to pajamų jam išmoka tiek ir 
tiek, o nuostolių riziką ar pelno 
viltį rengėjai pasilieka sau. Šiuo 
atveju pasiūlymas atvirkščias: 
rengėjai iš pajamų apmoka vie
tines išlaidas, gauna 1,000 dole
rių romano reikalaus, o kas lie
ka — ansamblio: jis iš to apsi
moka savo kelionės ir kitas su 
koncertu surištas išlaidas, o jei 
dar lieka, tai jo pelnas. Jei jo 
vardas publikos nesutrauktų — 
gal ir kelionei neužtektų. Kitaip 
sakant, — pelno nuostolių rizi
ka čia teko ne rengėjams, o an
sambliui. Rengėjai gerai pasi
darbavo, ansamblis taip pat — 
publikos buvo pilna salė, koncer
tas buvo geras, išlaidos padeng
tos, romano reikalui tūkstantis 
susidar§, ansamblio kelionės 
išlaidoms užteko ir girdėti, 
liko tiek, kad ansamblis iš skolų 
išbrisiąs. Prie to dar reikia pri
dėti visą tautiškai moralinę kan-
certo reikšmę. Visi patenkinti, 
numatyti užsimojimai įvykdyti, 
ko daugiau bereikia. Tai nuopel
nas ansamblio, kad prirengė ir 
atliko koncertą, nuopelnas ren
gėjų, kad suorganizavo, nuopel
nas ir Chicagos lietuvių, kad 
gausiai susirinko. Visi gavo už 
tuos nuopelnus ir po šiokį tokį 
atpildą — gal ir ne visais atve
jais atsveriantį įdėtas pastan
gas. 

Tas paaiškina, iš kuyansamb-
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Didžiosios amerikiečių patrankos Korėjos fronte. Iš už 15 mylių per kalnus jos tiksliai pataiko. 

Los Angeles „Amerikos Balso" negirdi 
Per didelį atstumą, kuris mus 

skiria nuo New Yorko (3,000 
mylių su viršum), mes čia 
"Amerikos Balso" negirdime ir 
tenka tik retkarčiais pamatyti 
mūsų spaudoje kas lietuvių kal
ba transliuojamoje programoje 
Lietuvai perduodama. 

TREMTINIAI PERKASI 
NAMUS 

Iš Los Angeles gyvenančiųjų 
tremtinių, jau 10 šeimų įsigijo 
namus. Vieni iš paskutiniųjų 
pirkę namus yra Ąžuolaitis ir 
Jasinevičius. Pastarasis įsigijo 
net dvejus namus. 

MAŽAI MOKINIŲ LIETUVIŲ 
SEKMADIENIO MOKYKLOJ 

Viename susirinkime, lietu
vių sekmadienio mokyklos, kuri 
veikia prie parapijos bažnyčios, 
mokytojas V. Pažiūra atkreipė 
ypačiai tremtinių tėvų dėmesį, 
kad mokykla kartais lankoma 
labai mažo skaičiaus vaikų. Pa
sitaiko, kad teatvyksta tik vie
nas kitas vaikas. Tokio neskait
lingo lankymosi priežastis, grei
čiausiai, yra ta, kad Los Ange
les mieste tremtiniai gyvena la
bai tolimose vietose nuo mokyk
los ir šventadienių susisiekimo 
sunkumai trukdo vaikams lan
kyti mokyklą. 

LIETUVIŲ IŠVYKA 
Į "MEILĖS UOSTĄ" 

Praėjusį sekmadieni, gegužės 
6 d., daug Los Angeles lietuvių 
automobiliais buvo išvykę į 
"meilės uostą" — San Diego, 
aplankyti teų. gyvenenčius lie
tuvius, kurių ten tepriskaitoma 
vos kelios šeimos. San Diego 

ym viena didžiausii} Amerikos 
jūrų laivyno bazių ir ne be rei
kalo vadinama "meilės uostu", 
nes gi kur daug jūrininkų — 
'ten daug ir meilės... 

AUTOMOBILIU SUVAŽINĖJO 
...140V0JU 

Ankstų praėjusio sekmadie
nio rytą susidūrus dideliu grei
čiu važiuojantiems automobi
liams, vienas iš jų smarkia jėga 
atsimušė į vienos lietuvės na
mą. Savininkė buvo išmesta iš 
lovos ir sunkiai sužeista. Auto
mobilio smūgis buvo toks stip
rus, kad namas sukrypo, lyg 
būtų buvęs pastatytas iš kortų. 
Iš važiavusiųjų vienas užmuš
tas, du sunkiai sužeisti. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPfi 

yra viena iš veikliausių Los An
geles lietuvių organizacijų. Bal. 

lis toks turtingas, kad gali jau 
tūkstantines dovanas duoti. Pa
aiškina ir kodėl ta dovana Drau
gui, o ne kam kitam. Tai, tiesą 
pasakius, rengėjų pelnas, arba 
iš anksto sutartas atlyginimas 
už jų gerai atliktą darbą. Ka
dangi tas atlyginimas iš anksto 
numatytas sunaudoti romano 
rankraščio įsigyjimui, tai tas ir 
davė pamato pavadinti jį pre
mija bei ansamblio dovana. Jei 
kurie kiti rengėjai yra turėję iš 
ansamblio koncertų pelno, tai ga
lima sakyti, kad irgi yra tokių 
dovanų gavę .,. Tik kiti nesusi
prato ta mpelnui (jeigu jo bu
vo) t tokio skambaus vardo duo
ti... RED. 

14 dalyvavo Pasadenos Gėlių pa
rodoje, bal. 22 atstovavo lietu
viams Tarpt. Instituto festiva-
lyje, geg. 6 — Liet. Dienų kon
certe San Diego, o gegužės 26 
dalyvaus irgi LD koncerte San 
Francisco. Grupę sudaro dau
giausiai naujai atvykę lietuviai: 
Ina Bertulytė^ L. Jociūtė, Dalia 
Karaliūtė, Ada Korsakaitė, J. 
Pamataitytė, E. Truska u skaitė, 
St. Makarevičius, L. Gružas, R. 
Dabšys ir J. Dranginis. Vado
vauja Liucija Zaikienė. 

Naujas žodynas 
V. Peteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 

žodynas" 

Gabija, 340 Union Ave., Bro

oklyn 11, N. Y. 

Kaina $2.00. 

TREMTIS IŠLEIDŽIA ŽINOMĄ PUTINO ROMANĄ 

A L T O R I Ų  Š E Š E L Y  
v i s u s  t r i s  t o m u s  v i e n o j e  k n y g o j e  

Knygos iileidžiama ribotas kiekis, užsisakykite ii anksto 

Užsisakantieji iš anksto laikomi knygos garbės prenume

r a t o r i a i s  .  U ž s i s a k y d a m i  š i ą  k n y g ą  r e m i a m e  T r e m t i ,  

vieaintclj " lietuvišką laikrašti, leidžiamą Vokietijoje, ir ' 

prailginame jo išsilaikymą 

KNYGA JAU BAIGIAMA RINKTI IR BUS ISŠPAUSD1NTA 

DAR SIŲ METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO GALE IR VISIEMS 

UŽSISAKIUSIEMS BUS TUOJ IŠSIUNTINĖTA 

KNYGOS KAINA — 4 DOLERIAI 

Amerikoj knyga užsisakoma per TREMTIES atstovą: 

S T E P O N A S  N A S V Y T I S ,  4 5 7 9  W .  1 5 7  S T .  
C L E V E L A N D  1 1 ,  O H I O  

Užsisakant sinčiami ir pifiigai — 4 doleriai 

A N G L Ų  K A L B O S  
neįmanoma išmokti be vadovėliu ir žodyny. 

Didžiausias šios rūšies literatūros pasirinkimas 
yra Lietuvių Spaudos Centre "Gabijoje" 

V. PfiTERAITIS, Mažasis lietuviškai angliškas žodynas, su tar* 
timi, 418 psl., daugiau kaip 12,000 žodžių. Kaina $2.00 

V. PĖTERAITIS, Didysis lietuviškai angliškas žodynas, daugiau 
kaip 30,000 žodžiu, 580 psl., didelio formato. Kaina $5.00 

A.HERLITAS, Angliškai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.00 
A. LALIS, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynas. 

2 tomai kartu Kaina $ 14.00 
J. KUKANAUZA, Anglų kalbos gramatika lietuviams, 192 psl., 

Kaina $ 2.00 
V. MIJVKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $ 1.20 

kalbos mokytojas, 174 psl Kaina $2.00 

Su užsakymu, pridedant po 15 centq smulkiais pašto 
ženklais persiuntimui, siųsti kartu ir pinigus, čekius ar 
Money Order, adresuotus: 

G A B I J A  
340 Union Ave., Brooklyn 11* N. Y. 


