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Lietuvos Jėzuitu Sukaktis
Šv. Ignaco Loyolos įsteigtą Jėzuitų Ordiną oficia

liai patvirtino popiežius Paulius III 1540 metais. Praėjus 
vos 28-riems metams nuo jo įsisteigimo, Vilniaus vysku 
pas V. Protasevičius pakvietė jėzuitus atvykti į Lietuvą- 
15b9 metais gautas oficialus Lietuvos kunigaikščio Žygi 
manto Augusto sutikimas, ir pirmieji jėzuitai iš Vokieti
jos atvyko į Vilnių tų pačių metų rugsėjo raėn, 28 die 
ną. Juos sutiko didžiulės minios žmonių ir vysk. Prota
sevičius labai nuoširdžiai priėmė.

Jėzuitai pradėjo Lietuvoje apaštalauti imdamiesi | 
švietimo. Jeigu jau mūsų laikais yra teisingas popie
žiaus posakis, kad didžiausia Bažnyčios nelaimė yra žmo < 

1 nių ignorancija", tai šis posakis dar labiau galiojo anais 
laikais. Tad 1570 metais jėzuitai įsteigia Vilniuje akade 
miją, kuri vėliau tapo universitetu. Tais laikais dar nė 

I Rusijoje nebuvo jokio universiteto. Tad jėzuitai buvo 
p pirmieji aukštesnio švietimo pionieriai ne tik Lietuvoje, 

bet ir visoje Rytų Europoje.

Tačiau lietuviai jėzuitai neapsiribojo Lik švietimu 
ir Vilniaus universitetu. Jie plėtė savo veiklą visomis 
kryptimis, steigdami įvairias mokyklas, statydami bažny 
čias, ruošdami viešas diskusijas tikėjimo klausimais, 
dirbdami ligoninėse, misijose ir įvairiose mokslo srityse-

Jėzuitų skaičius smarkiai augo. 1598 m. jau buvo 
įsteigta Lietuvos jėzuitų vice-provincija, o 1600 m. - pro 
vincija. Ši provincija savo didumu tuoj pralenkė gal vi
sas kitas jėzuitų provincijas, 1755 m. turėdama net 1114 
narių. Tada Lietuvos jėzuitai turėjo 21 kolegiją, 7 rezi- 

Ideacijas ir 60 misijų namų. Vysk. Merkelis Giedraitis 
pavedė jėzuitams ir Varnių kunigų seminariją kunigams 
auklėti.

Dar ne taip seniai minint Čikagoje Vilniaus univer
siteto 375 m. sukaktį, kard Strich rašė: «Vilniaus uni
versitetas, kurį prieš 375 metu? įsteigė Jėzaus Draugi
jos tėvai, buvo gilios erudicijos centras, vertinamas vi- 

Isame mokslo pasaulyje. Didelės pagarbos jis užsipelnė 
dėl to, kad skleidė kultūrą, lietuvių vikis ir taikos troš
kimą. Jis galėjo triumfuoti dėl to, kad davė Lietuvai ir 
pasauliui daug apsišvietusių katalikų vadų, pasižymėju
sių visose mokslo ir įvairių profesijų srityse.

Kai 1773 m. jėzuitų priešai privertė popiežių panai 
kinti Jėzuitų ordiną, Rusijos karalienė neleido to popie- j 
žiaus rašto paskelbti savo valdomoje šalyje, todėl ne- j 
mažas lietuvių jėzuitų skaičius išliko ir tęsė ordino dar | 
bą. Tuo būdu apsaugota sėkla, iš kurios 1814 metais vėl 
atgijo Jėzaus Draugija (taip yra vadinamas jėzuitų ordi 
nas) ir greit išplito po visą pasaaulį. Bet Lietuvos pro 
vincija, išsaugojusi ir perdavusi gyvybę dešimtims kitų | 
provincijų nuėjo į kapus 150-čiai metų. Tačiau Apvaiz 
da ir čia atėjo lietuviams į pagalbą, pašaukdama į jė 
zuitus Benediktą ANDRUŠKĄ, kuris, baigęs užsienyje 
mokslus ir įšventintas kunigu, grįžo Lietuvon ir su vo
kiečių jėzuitų pagalba atkūrė naują Lietuvos provinci
ją. Ji augo, klestėjo, iki rusų okupantų buvo išsklaidyta 

t po visą pasaulį, Dabar didžiausia jų dalis susispietė Či- 
I kagoje, kur įsteigė Jaunimo Centrą, kuriame stengiasi 

šviesti mūsų jaunimą, telkti įvairius lietuviškos kultūros 
lobius, tikėdamiesi juos kada nors pargabenti į laisvą 
Lietuvą. Čia jie leidžia labai žmonių pamėgtus «Laiškai 
Lietuviams», iš čia keliauja tėvai po Amerikos, Kana
dos parapijas pravesti misijas, rekolekcijas, aptarnauti 
jaunimo stovyklas, iš čia pasiųsti tėvai įkūrė lietuviams 
parapijas Urugvajuje, Kanadoje ir Brazilijoje. »,Lietuviai 
jėzuitai darbuojasi ir Afrikos bei Indijos misijose, kiti 
profesoriauja Amerikos ir Šv. Tėvo Gregorianum un-te.

490 metų jėzuitams išstovėjus Lietuvos katalikų tar 
nyboje ir su jos žmonėmis drauge nešusiai ir nešan
čiais visą persekiojimų, priespaudos naštą, linkėtina ir 
toliau klestėti mūsų tautos ir Bažnyčios labui. O kad 
tai jie galėtų padaryti, reikalingas jiems prieauglis!Tė 
vai, motinos, melskite Viešpatį, kad jis kurį nors jūsų 
sūnų pašauktų savo tarnybon Jėzuitų ordine, Lietuvos 
provincijoje!

Jėzuitų įsikūrimo Lietuvoje sukaktį São Paulyje pa 
i minėsime kiek vėliau iškilminga akademija.

Plačiajame Pasaulyje
AR PASIDUOS SPAUDIMUI?

WASHINGTONAS. Nedide
lės pacifistų grupės organi
zuota manifestac ja prieš ka
rą Pietų Vietname pasiekė ne 
tikėtai didelio masto. Joje da 
lyvavo 90 JAV miestų gyven 
tojai ir 100 universitetų stu
dentai, nemažai įtakingų žmo 
nių, senatorių ir kongreso 
atstovų.

Tai rodo amerikiečių dide
lį nepasitenkinimą Pietų Viet 
name niekada nesibaigiančiu 
karu ir norą bet kuria kaina 
baigti jį. Tai didelis spaudi
mas į JAV-bių prezidentą Nik 
šoną. Dabar visus keliamas 
klausimas: ar Niksonas atsi
laikys ir nepakeis iš pagrin
dų savo politikos Pietų Viet
namo atžvilgiu, ar neatsilai
kys ir baigs tą karą?
nn—asu
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KAIP BAIGTŲ KARĄ?

Svarstomos net kelios gali 
mybės. Pirma — sudaryti nau 
ją koalicinę Pietų Vietnamo 
vyriausybę, kurion įeitų ir 
Vietkoagas •— partizanai’ ko
munistai. Bet prieš tai yra da 
bartinė jSaigono Vyriausybė. 
Kita — palikti Vietkongui tas 
Pietų Vietnamo sritis, kurias 
jis dabar yra užėmęs ir sti
priai įsigalėjęs. Bet kažin ar 
komunistai tuo pasitenkintų 
ir sutiktų Pietų Vietnamo po 
litikai ir kariai? Trečia gali
mybė — tai JAV-ėms vis la
biau atitraukti savo karius iš 
Pietų Vietnamo, paliekant ka
riauti pietų vietnamiečius» 
bet stipriai juos remiant spe
cializuotomis kariuomenės da 
limis ir ginklais.

NUSAVINTA AMERIKIEČIŲ 
BENDROVĖ

BOLIVIJA. LA PAZ. Praeitą 
savaitę gen. Ovando, neatsi
laikydamas prieš savo Vyriau 
sybės kairįjį sparną, nusavi
no šiaurės amerikiečių žiba
lo bendrovę «Bolivian Gulf 
Oil». Tai sukėlė didelį pasi
tenkinimą Bolivijos visuome
nėje. Kairiosios grupės reika 
lauja nusavinti ir visų kitų 
užsieniečių turimas pramonės 
ir prekybos įstaigas ir nemo 
keti jokio atlyginimo už nusa 
vintą turtą. Tačiau atrodo, 
kad "Gulf» bendrovei bus at
lyginta tiek, kiek liks atskai
čius jos visas turimas skolas 
Bolivijos Įstaigoms. Praeitą 
antradienį Bolivijos Vyriausy 
bė paskelbė «Tautinės savi
garbos diena», o kairieji sin
dikatai suorganizavo tą die
ną «Priešimperiaiistinę eise
ną». Ta eisena buvo nukreip 
ta prieš amerikiečius.
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Lietuviu Šeimos ir Švietimo Metai

Šio Numerio GARBĖS LEIDĖJAS
ŠV. JUOZAPO VYRU BROLIJA

Nuoširdžiausias ačiū tiems ištikimiems ir vis nepaills- 
tantiems mūsų rėmėjams vyrams!

M. L. AdministracijaKINIJA
PRASIDĖJO KINIJOS

IR RUSIJOS DERYBOS

Spalio 20 dieną prasidėjo 
Pekine Sovietų Rusijos ir Ki 
nijos derybos dėl pasienio 
konfliktų išvengimo ir sienos 
nustatymo. Sovietai norėtų 
tuo p&t laiku susitarti ir dėl 
prekybos atnaujinimo.

BEIRUTAS
NESAUGI ARTIMŲJŲ

RYTŲ ATEiTIS

Arabų kraštų karas su Iz
raeliu ir vis tebesitęsiančios 
peštynės sukėlė daug sunku
mų visai dešimčiai Artimųjų 
Rytų šalių. Visur pilna pabė
gėlių iš Izraelio ir labiau ap 
šaudomų, bombarduojamų sri
čių. Pabėgėlių stovyklose 
trūksta maisto, vandens ir ki 
tų žmonėms reikalingiausių 
dalykų.

Taip besitęsias karas iššau 
kė partizanus.- Jie visur la
bai įsigalėjo ir turi didelį ara 
bų patriotų pritarimą. Naudo
damiesi tuo ir dideliu žmonių 
nepasitenkinimu visokiais trū
kumais. jie tapo didele poli
tine jėga, konkuruojančia su 
tų valstybių valdžiomis.

Jordanijoje partizanų orga
nizacija turi didesnę šalies 
dalį savo kontrolėje, turi sa 
vo mokesčių rinkėjus, valdi
ninkus, ligonines, socialinį 
draudimą. Karaliaus Hussein 
autoritetas ir valdžia pripa
žįstama praktiškai tik Izrae
lio pasienyje ir prie upių. Li
bane dėl tos kairios partiza
nų organizacijos «Al Fatah» 
turėjo atsistatydinti vyriausy 
bė ir dabartinė yra tik laiki
nai. Partizanai nori iš Libano 
puldinėti Izraelio valstybę, gi 
Libano valdžia tam priešina
si, nenorėdama, kad kraštas 
turėtu nukentėti quo žydų ka 
riuomenės antpuolių. Sirija, 
Sauditioė Arabija, net Egip
tas yra stiprioje tų kairiųjų 
partizanų įtakoje. Todėl ara
bų kraštų vyriausybės arba 
turės greit baigti karą su Iz
raeliu arba susit°rti, net pa
siduoti kairiesiems partiza
nams.
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POPIEŽIUS IR VYSKUPŲ 
KOLEGIJA

Romoje dabar vykstąs ypa
tingasis Sinodas — arba vys 

kupų konferencijų atstovų bei 
kviestinių vyskupų susirinki
mas — sukėlė didxelį ne tik 
katalikų, bet ir pasaulinės 
spaudos susidomėjimą.

Pirmiausia Sinodo posėdžiuo 
se spalio 13 — 15 dienomis dis 
kusijos lietė teortetinę, teolo
ginę klausimo pusę: kokios 
teisės yra popiežiaus ir ko
kios teisės apaštališkosios ko 
legijos arba vyskupų susirin 
kimo, kitais žodžiais tariant, 
ar popiežius Bažnyčios valdy 
me tik išklaūssoĮjvyskupų nuo 
monės («Petras su apaštalais») 
ar popiežius valdo draug su 
vyskupais («Petras ir apaš
talai».

Liberalai arba «Progresis- 
tai* vyskupai, vadovaujami 
Olandijos arkivyskupo kardi
nolo Suenens ir Vokietijos ar 
kivyskupo kardinolo Doepfner 
reikalauja, kad popiežius vai 
dytų draug su vyskupais, at 
siklaustų Sinodo nuomonės, 
priimtų jo reikalavimus ir 
taip toliau. Konservatorių gru 
pė, vadovaujama jėzuito kar 
dinolo Danelou, pasisakė už 
neaprėžtas popiežiaus pirme
nybės teises.

Paskui buvo nutarta šio 
klausimo teorinė pusė palik
ta svarstyti teologų komisi
jai Pereita į praktinę sritį 
— kokiu būdu ir kokiomis 
formomis turėtų pasireikšti 
vyskupų kolegijos ir popie
žiaus «bendras atsakingumas» 
visuotinės Bažnyčios reikalus 
tvarkant.

Sudarytos iš ta pačia kalba 
kalbančių vyskupų komisijos, 
kurios išdiskutuotų tuos klau 
simus ir ‘savo siūlymus pa
teiktų Sinodo pilnatvės posė
džiui, Tikimasi, kad bus su
rastos formos, kurios išlaikys 
ir popiežiaus pirmaujantį au
toritetą (primatą) ir įgalins 
vyskupų kolegiją išreikšti sa
vo galią tam tikrais .‘atvejais^ 
pavyzdžiui, išleidžiant naujas 
enciklikas, naujus nuostatus 
ir i t. /

Daugeliui mūsų pažįstamas 
prelatas Zenonas Ignatavičius 
atsisakė iš lietuvių kolegijos 
Romoje vieerektoriaus vietos. 
Kas jo vietą užims, dar ne
žinoma.
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Šiemet į Šv. Kazimiero ko 
legiją Romoje įstojo trys klie 
rikak vienas 60 metų am
žiaus, antras 54, o trečias 30 
metų amžiaus, 
u-u ŪŪatUEBii

Lietuvos nacionalinė 
M.Mažvydo biblioteka

1



> pusi

VOKIETIJA
STUDIJŲ SAVAITĖ

vo Alp ų kalnuose liepos 27 
dieną. Dar buvo jaunas. Tu
rėjo lik 43 metus amžiau;.

Studijų savaitė prasidėjo lie 
pos 13 dieną Annabergo pily
je prie Reino, Bad Godesberg 
Panai ijo Krikščionių studen
tų namuose; Dalyvavo apie 
100 žmonių įvairaus amžiaus 
iš 10 kraštų, net Amerikos ir 
Australijos. Visą savaitę jie 
klausėsi paskaitų, diskutavo, 
ilsėjosi, pramogavo. Ją suruo 
šė visos Vokietijos draugijos 
bei sambūriai, o globojo ir fi
nansinę pagalbą {suteikė Vo
kietijos Lietuviu Bendruome
nė.
uanBBBgMn 
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RAGANĖLIŲ SURUOŠTAS 
VAKARAS Romuvoje, Vasa
rio 16 Gimnazijoje buvo la
bai įdomus ir sutraukė daug 
žmonių. «Raganėlės» šoko, 
dainavo vis nematytus šokius 
(pavz., Kaminkrėčio). «Raga
nėlės* — tai 16 mergaičių 
būrelis, kurios yra pasižadė
jusios visada kalbėtis lietu
viškai ir padėti kitoms mer
gaitėms išmokti lietuvių kal
bos.
įjgg-!!

ŽUVO KUN. J. RIAUaŪNAS 
Vasario 16 Gimnazijos kape
lionas. Buvo su jaunimo gru
pe išvykęs stovyklaut’ ir žu-

!!■■■»„ 
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NEW YORKO LIETUVIAI

KULTŪROS ŽIDINĮ —JAU
NIMO CENTRĄ ir koplyčią 
yra pasiryžę pasistatyti Lietu 
viai Tėvai Pranciškonai, pa
dedami New Yorko ir Rytų 
Amerikos lietuvių. Rugsėjo 21 
dieną jau įvyko žemės pa
šventinimas, po kurio buvo 
vakarienė-koncertas, kurio 
programą išpildė solistė Aldo
na Stempužienė.
UTĮ 
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«LIETUVOS Atsiminimų Ra
dijo» vadovai suruošė du di
džiulius piknikus, gegužines- 
Rugpiucio 3 dieną gegužinė
je programą atliko «Rūtng» 
ansamblis, vadovaujamas mu
ziko Antano Kačanausko. An
trasis piknikas suruoštas šios 
radijo programos 29 metų gy 
vavimo proga Jai vadovauja 
jau ilgus metus dr. J. Stukas, 
Amerikos Lietuvių jaunimo 
«Vyčiai» vadovas. «Vyčiai» tu 
rėjo savo 56-jį seimą-sdvažia 
vimą rugpiučio 21-24 dieno

MTTsn ’ í lETrr /*

mis netoli New Yorko esan
čiame Newarke, kur’ame da
lyvavo net trys ąplinkinių 
miestų burmistrai.
įimtu 
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LIETUVIŠKAS PIOKŠTE- 
LES — juosteles išleido ame
rikiečių akciniukii bendrovė 
«Euroton». Tos «Casette car
tridges» yra aštuonių juostų 
ir tinka groti automobilyje ąr 
ba namuoše. Viena jų — akor 
deonisto K. Daubaro jgroji- 
mai, kita — New Yorko vy
rų okteto dainos. Ji tuoj iš
leis ir kitą ilgo grojimo plokš 
telę, įdainuotą «Aidučių* an
samblio, kuriam vadovauja 
Alice Stephens.
11 TI 
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LITUANISTIKOS KURSAI 
FORDHAMO universitete jau 
vyksta keturiolika metų. Ir 
šiais metais į vasaros semes
trą susirinko 22 studentai iš 
įvairių Amerikos vietų, net 
Kanados. Nors šis kursas tę
siasi 8 savaites ir yra pati va 
sara, bet retas kas praleido 
vieną kitą pamoką. Kursai bu 
vo trimis grupėmis, lietuvių 
kalbą pradedantiems, pažen
gusiems ir aukštesnis kursas 
— lyginamasis baltų kalboty
ros kursas, kurio klausė ir 
vienas olandas profesorius. 
Kursų dalyvlai turėjo ir išky
lą, ir pasilinksminimų, kuriuo 
se vie skambėjo lietuviškos 
dainos.
ntrarenii 
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LIETUVIS APAŠTA
LAUJA VORKUTOJE
Pavergtųjų Tautų Savaitės 

proga Pranciškonų laikraštis 
«The Immaculate», leidžiamas 
Kenosha, Wis., JAV, turi 
straipsnį «Du kunigai didvy 

riai*. Vienas jų — tai Ri
chard Wurmbran, išlaikytas 
14 metų Rumunijos kalėjimuo 
se, kitas — lietuvis kunigas 
S, apie kuri papasakojo John 
Noble, grąžintas iš tolimos 
Rusijos šiaurės = Vorkutos 
priverčiamųjų darbų stovy
klos. John Noble pasakoja:

— Buvo 1950 metų pradžia, 
kai kun. S. buvo suimtas vie 
noje Lietuvos parapijoje. Jo 
nusikaltimas? — Jis nesutiko 
pamoksle pagarbinti komuniz 
mo. Apkaltintas «valstybės sa 
botažu», buvo pasmerktas 10 
metų darbo anglies kasyklo
se Vorkuton.

— Nors dirbo tuos pačius 
sunkius darbus, kaip ir kiti 
kaliniai, jie neužmiršo esąs 
kunigas. Atlikinėjo kunigo pa
reigas, nepaisydamas asmeni
nio saugumo. Žinojo, kad 
bausmės už tai yra griežtos-

ClNINIS PUODUKAS — TAI 
K1ELIKAS.

— Jis klausė išpažinčių, pro 
tarpiais laikydavo šv. Mišias- 
Tamsios, apleistos stovyklos 
gale kun. S. Mišias laikydavo 
ant improvizuoto altoriaus. Ci 
ninis puodukas buvo jam kie 
ūkas keliems lašams vyno, 
kurio jam pasisekė'gauti. Ga
balėlis juodos duonos buvo 
jam ostija šventajai aukai.

— Žinia apie Mišias paš
nabždom iš lūpų į lūpas pa
siekdavo kalinius lietuvius. 
Surasdavo įvairių priežasčių, 
kad galėtų ilgiau kasyklose 
užtrūkti ir dalyvauti aukoje. 
Apie 30 žmonių toje kasyklo
je taip rasdavo dvasinio su
stiprinimo.

UŽPUOLA FANATIKAS

— Vieną dieną jie buvo su
sekti kalinio, kuris buvo ko
vingas ateistas. Jis puolėsi
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prie kunigo S.; kai tas Miši^ 
aukos nepertraukė, įsiutęs 
ateistas čiupo šsupelę ir kir
to kunigui. Kiti kaliniai puo
lėsi gelbėti. Bet kas pada-y- 
ta, jau buvo padaryta: kuni
gui buvo perlaužta ranka.

— Kai jis buvo nugabentas 
į lagerio ligoninę, visą istori
ją patyrė MVD. Kai tik ran
ka buvo sutvarstyta, jam bu
vo nuplėšti drabužiai ir buvo 
įmestaš į vienutę. Vienutėje 
kunigas buvo prirakintas prie 
sienos tokiu būdu, kad kiek
vienas raumuo, kiekvienas 
nervas buvo įtemptas.

— Tai buvo baisus skaus
mas. Maisto jam duodavo tik 
30 nuošimčių įprastinio duo
nos davinio ir kiek sriubos. 
Bado kančia tuojau padidino 
jo agoniją.

— Po 2 mėnesių šio rafi
nuoto kankinimo kun. S. bu
vo grąžintas prie įprastinio 
darbo kasyklose. Dėl netinka
mo rankos sutvarstymo kuni
gas liko invalidas ir darbą ga 
Įėjo dirbti tik sveikąja ranka 
ir petimi.

— Netrukus jis teikė toliau 
dvasinę paguodą, kokią tega 
Įėjo duoti tik tas Dievo žmo
gus.

— Kada jis bus laisvas, 
kaip ir kiti tūkstančiai kuni
gų už geležinės uždangos? 
Kada galės laisvai vykdyti 
taikos ir susipratimo misiją? 
— Vienas Dievas težino. Vie
na yra aišku — šis ir pana
šūs į jį tūkstančiai kunigų at. 
siteisia už bėgančius iš kuni
gystės Vakarų «laisvosiose* 
šalyse...

Pirmosios Dienos Brazilijoje
FELIKSAS RALICKAS

(tęsinys)

DIENOS UŽDARBIS

Saulė buvo jau žemai. Artinosi pirmosios 
dienos galas. Baigiau pripildyti pirmąjį maišą. 
Kai ant marškų beliko keli grūdai, nutariau nu
nešti kavą priėmimo vieton Kitų padedamas už
siverčiau maišą ant pečių ir susilenkęs tempiau 
ištisos dienos darbo vaisius. Besidairydamas po 
medžių eiles, pastebėjau vieną negriuką, kokių 
dešimties metų vėtant kavą, ir tai jam taip leng 
vai sekėsi, kaip ir pačiam fiskalui nėjo. Manau, 
argi aš negalėsiu tai pat padaryti, kaip jis?

Priėmimo punkte, ant kelio pristatyta dau
gybė maišų, kuriuos keli negrai krovė į dvira
čius. Numečiau savo maišą nuo kupros prie vie- 
»o blėkinio saiko, kur telpa j 10 litrų. Supyliau 
visą savo kavą, iškratydamas iki paskutinio grū 
do, ir vos vos buvo iki blėkinės braunos. Kavą 
priiminėjęs vyras pakraipė savo plačiųjų atbrai
lų skribėlę, priėmė mano kavą ir išdavė tokią 
raudoną kortelę, kur buvo įrašytas plantacijos 
vardas ir didelėm! raidėmis; «Alqueire de café»- 
Toks tai buvo mano visos dienos uždarbis, kurį 
įsikišau kišenėn kaip pinigą.

Man dar nepasišalinus, atėjo su maišu ant 
kupros tas pats negras, kuris su savo dviem du 
krom mus pralenkė kavą renkant, Jis gana leng
vai nuvertė maišą ant vieno peties ir, nenulei- 
dęs jo žemėn, išpylė visą kavą į blokinę, net su 
kaupu. Jam padavė tokią raudoną kortelę, kaip 
ir man. Bet kaip aš nustebau, kai jis išsitraukė 

iš kišenės dar keturias tokias korteles ir, pridė
jęs prie jų dabar gautąją, padavė priėmėjui kaž 
ką sakydamas. Tas jam padavė vieną žalios spal 
vos ir aš suspėjau pamatyti didelėmis raidėmis 
užrašą: «5 alqueires de café». Eidamas ir galvo
ju; «Mes penki žmonės vos vieną, o jie trys — 
5 alkeirus pririnko».

NAMO

Nespėjau pasiekti savuosius, kai pasigirdo 
rago balsas. Kilo triukšmas. Visi skubėjo namo. 
Vieni rėkė visa gerkle, kiti švilpė ir šaukė. Vai 
kai bėgo pakalnėn pirmieji, riedami sietus, o 
pirm jų pulkai šunų, raudonų dulkių debesis su 
keldami, f-enesni ir visai seni ėjo palengvėle, at 
silikę. Grįžę į trobą nusiplovėme storą sluoksnį 
prilipusių žemių nuo akių, nuo ausų ir nuo ran 
kų. Visi skundėsi esą sudraskytos rankos ir perš 
ti. O kai mano rankos, tai nebuvo sudraskytos. 
Bet be galo skaudėjo kuprą ir rankų raumenis, 
besistengiant pagauti išlėkusius į orą grūdus, Vis 
dėlto visi buvom alkani ir godžiai valgėme ry
žius su pupelėmis, atsisėdę trobos pakraščiais 
ant plytų.

Taip tai praėjo darbo diena. Darbo, iš ku
rio vaisių turėsim gyventi. Tat pirmieji mūsų 
žingsniai svetimoje šalyje, tolimojoj Brazilijoj, 
kurion ruošėmės daug vargo, laiko ir nesmagu
mų patirdami nuo savųjų valdininkų. Sukome gal 
vas, spėliojome Įvairiausiai, kur yra ta mūsų pa 
žadėtoji žemė. O štai jau ji ir čia. Jau esame 
joje. Dabar vėl — kas laukia mūsų? Kaip dirb
sime? Ar būsime mušami ir skriaudžiami, kaip 
sakydavo? Štai šiandieną jau užsimenu ir tai. 
Žmonės kaip ir mes. Tik raudoni), arba juodi. 
Dirbome kiek išgalėjome ir niekas neujo, nera
gino. Tik visa bėda, neįprastas darbas.

GYVENIMAS KINTA

Bėgo dienos, savaitės ir mėnesiai. Nors kas 
mielą rytą dar tamsoje aidėdavo mažojo varpo 
garsai, nors visuomet, vos tik pasirodžius pirmie 
siems saulės spinduliams, fiskalas, pasilipęs i.ant 
įkaltųjų kuolų, pūsdavo ragan, ragindamas .žmo
nes į kavos laukus, bet mūsų gyvenimas pasikei 
tė. Seniai dingo nuo aslos žolės, ant kurių nak
timis ilsėjomės, nebevalgėme vakarienės pirkios 
pasieniuos ant plytų susėdę. Visuose trijuose 
kambariuose jau stovėjo po keletą lovų, tėvelio 
padirbtų iš bambuko medžio. Kiekvienai lovai 
įkalė žemėn po keturis kuolus, pritvirtino reika
lingus skersinius, išilgai pridėjo perskeltų bam
bukų lazdų, o ant jų priklojo kukuruzų žievių. 
Kambaryje prie virtuvės jau stovėjo stalas. Ly
gus jis nebuvo. Ir jis buvo nepajudinamas iš vie 
tos, padirbtas irgi iš bambuko karčių ir lazdelių, 
todėl dažnai, vos paliestas juodos kavos puode
lis, apvirsdavo, o skystimėlis ten pat pro bambu 
kų tarpus nulašėdavo minkšton aslon ir jon su
sigerdavo. Tačiau, kai sekmadienį sesuo apdeng 
davo jį aštuonyte staltiese, atrodydavo gana 
puikiai!

Arti stalo, palei abu jo šonus driekėsi dvi 
eilės nejudomų ilgų suolų, aišku, irgi iš skaldy-; 
tų bambukų. Virtuvėje jau padaugėjo indų. Daž
nai valgydavome «mandioko* bulves su kiauli
niais riebalais, ir vėliau kukurūzų duonos ir dar 
net raugintos. Ryžiai su pupelėmis visgi niekuo
met nebedingo'iš mūsų «meniu*.
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Keli Lietuvos vaizdeliai
Apskaitai, komunistų dienraštis «Tiesa» yra labai nuo

bodus laikraštis. Diena iš dienos skelbiami įsipareigojimai 
atlikti darbą anksčiau negu buvo suplanuota, žinoma, Lenino 
garbei, arba visokie tariami komunizmo «triumfai» daro tą 
partijos organą tokį monotonišką ir neįvairų, kad, paskaitęs 
porą numerių, gali spėti, kas bus už savaitės ar metų. Ta
čiau kartais pasitaiko ir komunistų santvarkos «perliukų». 
Jie atskleidžia Sovietų Lietuvos veidą ir centralizuotos eko
nomijos pasėkas. Štai keletas pavyzdžių.

Šių metų kovo 25 d. Alg. Naujokaitis taip rašo «Tiesoje»;

Naujakuriu vargai
«Džiugu gauti naujo, dar dažais kvepinčio buto raktus. 

Bet kartais tas džiaugsmas trunka neilgai. Gyvenu Alytuje- 
Butą gavau žiemą. Šilto vandaus kranai yra, už šią paslau
gą moku pinigus, o vandens nė lašo. Ir taip jau treti metai- 
Tikros kančios prasideda žiemą. Kambaryje termometras ro
do 4 arba 6 C laipsniu šilumos. Einu į miesto komunalinių 
įmonių kombinatą. Nieko doro man negali paaiškinti. Bepigu 
tiems kurie turi dujų balionus «bužonus» namuose. O mes, 
mikrorajono gyventojai, dujas gauname centralizuotai. Dujų 
slėgis (spaudimas) toks (silpnas), kad arbata verda 2 - 3 va
landas. — Nieko padėti negalime. — sako miesto dujų ūkio 
kontoros viršininkas A Zubrickas. — Tokias dujas atsiuntė. 
Cisternos pilnos, o manometrai, lyg susitarę, rodo nulį. Kai 
oras atšils, dujų slėgis padidės. Mano mintis nutraukia durų 
skambutis. Tai vėl iš namų valdybos, jau dešimtą kartą tik
rina, ar papildomų radiatorių sekcijų kambariuose neprisi
jungęs, ar nevagiu nesamos šilumos.»

Metalo laužas ir... auklėjimo momentai
Ta antrašte šių metų gegužės 25 d. «Tiesa* atspausdino 

tokį straipsnelį; «Jonavos rajono mokykloms 1969 m. įsakyta 
surinkti 39 tonas metalo laužo. Mokiniai ir mokytojai, be vi
sų savo pareigų, gauna dar vieną — vaikštinėti paskui sta
tybininkus, montuotojus, stengtis patekti į netvarkingų ūkių 
kiemus ir iš ten tempti metalo laužą į savo mokyklos kiemą, 
o paskui prašinėti, kad kas tą laužą išvežtų. Jau ne kartą 
buvo rašyta, kad metalo laužo, o taip pat popierių tempimas 
iš įmonių ir įstaigų į mokyklų kiemus niekam nedaro dide
lės garbės. — Tos problemos nebe naujos, — atsakė redak
cijai Švietimo ministerijos mokyklų valdybos viršininkas V. 
Liutikas. — Buvo susitarta, kad mokiniai bus tik žvalgai, pra 
nešinės antrinių žaliavų supirkimo punktams apie pastebėtą 
išmestą metalą. Deja, ne vieno rajono vykdomasis komite
tas, sudarinėdamas metalo laužo rinkimo planus, užmiršo 
apie susitarimus ir vėl reikalauja iš mokyklų to, ko neturė 
tų reikalauti Iš tiesų, nesąžininga reikalauti, kad mokiniai 
savo rankomis suneštų mokyklon dešimties tonų kažkieno 
išmestų, nesutvarkytų dalykų.

Tame pačiame numeryje įdėtas ir kitas nusiskundimas. 
Jis užvardintas:

«Be išeities»
"Šeduvos geležinkelio stoties teritoriją ir gretimas gy

venvietes nusausindavo kanalas, ėjęs per visą teritoriją. Per 
eilę metų jis, niekeno neprižiūrimas, tapo vandens, srutų ir 
naftos atliekų kaupimo vieta. Kreipėmės į Šeduvos apylin
kės Tarybą, į Šiaulių geležinkelių apygardos namų valdybą 
ir dar kai kur. Važinėjo komisijos, rašinėjo nutarimus, žadė
jo sutvarkyti. Galiausiai geležinkelio stoties gyventojai ėmė
si valyti kanalą. Gyvenvietės ribose jis buvo išvalytas. Bet 
naftos bazė ir rajkoopsąjunga ties savais sandėliais tvarkos 
nepadarė. Kanalas vėl nešvarus, vėl jame dvokiantis skys
tis. Padėtis visai pablogėjo, kai geležinkelio Iškrovimo aikš
telę užėmė Radviliškio rajkoopsąjunga ir pradėjo ten sandė
liuoti lentas ir miško medžiagą. «Sandėliu» tapo ir pats ka
nalas. Visai jį užvertus, vanduo ėmė tekėti j gyventojų so
dus, sodybinius sklypus. Pradėjo nykti vaismedžiai. Be to, 
rajkoopsąjunga atvežė cisterną, įvertė ją į griovį kitoje ke
lio pusėje ir ten supylė degalus. Jau dveji metai, kai dega 
lai sandėliuojami gatvėje, ant griovio kranto. Šiaulių naftos 
bazės Šeduvos skyriaus naftos sandėliai ne tik teršia aplin
ką, bet ir kelia pavojų. Sandėliai yra arčiau kaip 100 metrų 
nuo gyvenamųjų namų. Atsitiktinai numesta nuorūka gali su
kelti gaisrą. Šiuo klausimu buvo kreiptasi į Šeduvos prieš
gaisrinę apsaugą. Ten atsakė, jog jai teritorija nepriklauso. 
Šiaulių geležinkelių apygardos priešgaisrinė organizacija sa 
vo ruožtu atsakė, jog naftos bazė — tai ne geležinkelio jpas 
tatai ir jiems taip pat nepriklauso». Tikrai, be išeities.

kalkinimo darbus. Kalkes gan 
name iš Akmenės statybinių 
medžiagų kombinato. Buvo pa 
stebėta, kad atvežtų medžia
gų kiekis neatitinka važtaraš. 
čių. (Atveža mažiau, negu už 
rašyta ataskaitose. Red ). 1967 
m. komisija nustatė; kiekvie
name iš 20 vagonų trūksta po 
10, 12, 15 tonų trąšų. Apie tai 
pranešėme kombinatui, kuris 
už trūkstamą medžiagų kieki 
grąžino oinigus. Tik perveži
mo išlaidos pasiliko mums (1^, 
užsakovui. Ką padarysi? Ma
nėme — apsiriko tiekėjas. Ta 
čiau pernai pavasarį taip pat 
išaiškinome didelį trūkumą. 
Lapkričio mėnesį pagal pa
teiktą aktą kombinatas vėl 
buvo priverstas sugrąžinti pi 
nigus už 249 tonas (neprista
tytų) trąšų. Istorija kartojasi, 
kaip pasaka be galo. Surašo
me aktą, grąžina pinigus. Ne
surašome — negauname. Ne
gi kasdien geležinkelio stoty 
je turi budėti komisija ir ti
krinti vagonus? Be to, ir kai. 
kių kokybė bloga. Dėl akių 
vagonuose ant viršaus užpila 
mos smulkios, gražios kal
kės, Giliau — drėgni, nemal
ti, nestandartinio dydžio ga
balai. Geležinkeliu pervežti 
pustuščiai vagonai, bloga kal
kių kokybė — frai ne vien tik 
užsakovo — Plungės melio. 
racinės statybos valdybos — 
nuostoliai Tai nuostolis že 
mės ūkiui. Rajone žlugdomi 
dirvų kalkinimo darbai»,

Jei kapitalistas gamintų to
kias kalkes ir taip aptarnau
tų savo klijentus, jis tuojau 
subankrutuotų. Bet Sovietų 
Lietuvoje tokios įmonės išsi
laiko, nes jų savininkas yra 
valdžia.

Pridėkime dar viena «perliuką»
1969 m. balandžio 6 d. «Tiesa» atspausdino tokį J. Arma 

liaus straipsnelį: «Brokas ir nesąžiningumas. Plungės melio- 
racinės statybos valdyba, kurioje dirbu, rajone atlieka dirvų

! _ _
Musu Sąžinės Troškimas

Paskutiniame numeryje at- 
kreipėm dėmesį į mūsų troš
kimą laimės. Bet mumyse ne 

\ rimsta troškimas būti geru. 
Suprantame, jog negalima verž 
tis prie laimės bet kokia kai
na. Taip darant, laimė nebe
būtų laime. Norim GERAI gy
venti. Vyras gali mylėti mote 
rį. Bet jei ta meilė įstumtų 
vargan jos vyrą ir vaikus, taj 
šitaip mylėti negalima. Žmo
nės «gerumą» stato aukščiau 
už laimę, jei jie nori būti iš 
tiesų laimingi. Mes turim są
žinę.

Visi pažįsta sąžinės balsą. 
Dažnai stengiamasi išaiškinti 
jį «suprantamesniais» dalykais 
Manyta, jog sąžinė yra tik 
natūralūs varžymasis. Kaip sa 
vis&ugos instinktas palaido 
žmogų taikioje aplinkoje, kur 
gyvybė gali išsilaikyti, taip sa 
vo būdu veikia ir sąžinė.

Aiškino sąžinę esant ir pa

garba sau pačiam, ir priven- 
gimu viešosios nuomonės, ir 
paveldėtu papročiu, auklėji
mu bei aplinka. Be abejo, vi
sa tai vaidina savo vaidmenį 
sąžinėje. Tai išaiškina kaip 
sąžinė veikia atskirais atve
jais, kodėl įvairūs žmonės ki 
taip nustato ribas tarp gėrio 
ir blogio Yra didelių skirtu
mų kaip žmonės sprendžia kas 
yra gera ir kas bloga. O ta
čiau visi sutinka, jog skirtu 
mas tarp gero ir blogo gludi 
kažkur giliau.

Net niekam neregint mano 
daromo blogio, mano sąžinė 
perspėja kas gera kas teisin
ga. Kiti gali man pa lėti su
vokti KA> yra tikrai gera da
ryti ir kas nėra gera. Bet ma 
no yra atsakomybė, mano no
ras būti geru, žodžiu, aš esu 
ir stoviu vienas pats tuo atve 
ju, kai privalau daryti tai, kas 
teisinga. Aš vienas jaučiu są 

žinės graužimą. Nė artimiau, 
sias man žmogus negali pa
dėt' jį pakentėti. Aš girdžiu 
tą balsą. Ar tai kalbėtų «pa
garba sau pačiam»? Ne, ne aš 
pats save teisiu. Aš patiriu 
kažin ką didesnio už save. Ar 
gi tai būtų nesąmoningai jun
tami kitų į mane subesti žvil 
geniai? Ne. Man atrodo, jog aš 
stoviu pats vienas su savo 
kalte.

Sąžinės ištarmę lydi gilūs 
jausmai. Kartais jaučiame bai 
mę — bijomės nepataikę j sa
vo gyvenimo tikriausiąjį tiks
lą. Už vis labiau, sąžinė yra 
gilaus džiaugsmo šaltinis—to 
džiaugsmo, jog sutinki su sa
vo tikruoju likimu, su savo 
paskutiniuoju tobulu tikslu.

Tai ar mano gyvenimas tori 
tikslą, prasmę? Mūsų troški
mas gėrio sako, tegu mes esą 
me ir labai riboti, silpni vis- 
tiek esame sudaryti ir skirti 
būti visiškai geri. Vien tai jau 
yra didelis gyvenimo tikslas? 
gili jo prasmė.

ESAME ŠAUKIAMI 
AMŽINYBEI

Mūsų dalinis nepilnas geru
mas reikalauja kad būtų ir pil 
nas tobulas gerumas. Mūsų 

silpnos jėgos šaukiasi visaga 
lybės. Mūsų žmoniškumas šau 
kiasi dieviškumo. Tiesa, mū
sų buities ribotumas krenta į 
akis ir ją esant ribotą pama
tom tik sugretinę su savo troš 
kimų ir minčių begalybe. Kad 
pasaulis ir mūsų gyvenimas 
nebūtų be prasmės, turim pri
pažinti jog yra kažkas neri
botas. Todėl šv. Paulius galė 
jo sakyti; «Nuo pat pasaulio 
įkūrimo Dievo neregimąją pri 
gimtį buvo galima matyti iš jo 
padarytųjų dalykų»iRom. 1.20)

VISO GYVENIMO ŽVILGIS
Apaštalas betgi aiškiai nuro 

do, jog protas kalba iš gyve
nimo pilnybės. Jis pabrėžia, 
jog protui kliudo nuodėmė. 
Tačiau jis nesako, kad asme 
niška nuodėmė sukliudo žmo
nių protus priimti «tokią taip 
aiškiai mūsų gyveniman įsiki 
šančią Begalybę. Aplinka, au
klėjimas ir dvasinė struktūra 
dažnai gali padaryti, jog yra 
beveik neįmanoma priimti vi
sų tų daiktų verčiančią jėgą, 
.tar.um pirštu rodančią į Bėga 
lybę Aplamai, patyrimas sa
ko, jog žmogus turi būt susi
gyvenęs su Dievu tikėjimu 
pirmiau, negu jis gali priimti 

protinius jo buvimo įrodymus. 
Todėl tikintysis negali didžiuo 
tis pats žinąs, kas teikia pras 
mę žmogaus gyvenimui. To 
jis nepatyrė nei savo gudru
mu, nei gabumais. Jis tai ga 
vo kaip dovaną.

Mokytieji vyrai paprastos 
širdies nujautimą gali išplėsti 
iki mokslinio įrodymo. Bet tai 
nebus toks pat įrodymas, ko
kie yra gamtos mokslų įrody
mai. Begalybė nėra mokslų 
tiesa. Juk ir pasaulio Istorija 
negali būt suvedama į moks
lų formules, nes jai pažinti 
reikia viso gyvenimo. Juo la
biau giliausi mūsų buities-eg- 
zistencijos klausimai negali 
būt apimami nustatytų formu
lių. Jie yra per dideli, per
daug susiję su vi u tuo kas 
yra žmogus. Tačiau sistema- 
tiškas tų giliųjų klausimų per
galvojimas yra «mokslinis». 
Filosofija gali naudotis pro
to šviesa ir parodyti, jog 
kiekvienu savo apie gyveni
mą ištariamu sakiniu mes pa
liečiame paliečiame Begaly
bę kaip didžiąją TIESĄ, kaip 
tikrąją TIKROVĘ, kaip GŪRI 
kaip DŽIAUGS Ą.

ŪKHKiaii
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šaukiamas lapkričio 30 die
nai, Zelinoje, Ramovėje. Pra 
nešKite vieni kitiems.-

Kun. J. Šeškevičius
nmsagn 
iiUBsaKŪ

BROLIJOS P KN5KAS
M

Šv. Juozapo Vyrų Brolija 
rengia paskutinį šių metų pik 
niką PRAIA GRANDE.

Piknikas bus sekmadienį, 
lapkričio 16 dieną, kaip jau 
seniai buvo skelbiama paren 
girnų kalendoriuje, išvažiavi
mo valandos įrašytos bilietuo 
se. Jau galima iš anksto įsi
gyti Casa Verde pas Juozą 
Tijūnėlį, lurgį Matelionį ir 
Andrių Stankūną. Prudentėje 
pas Motiejų Tamaliūną, rua 
Agostinho Latari, 346 ir pas 
visus Brolijos narius Zeli- 
noje.|

Bus lietuviška muzika ir 
šokiai.

Pasinaudokite proga.

ÜKBHHHÍÍ

UŽSIMOKĖJO UŽ ML

Lapkričio 23 dieną Seserų 
Pranciškiečių salėje AUŠROS 
choro penkmečio koncertas 
ir savanorių kūrėjų, partiza
nų bei už Lietuvos laisvę gal
vas paguldžiusių karių pami
nėjimas.

Pakvietimus galima gauti 
pas visus AUŠROS CHORO 
narius. Suaugusieji aukoja 
tris kruzeirus, mokiniai ir stu 
dentai vieną kruzeirą.
lIBHfiSBSJIIl
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VIS! «AUŠROS, CHORO NA 
RIAI MALONIAI PRAŠOME 

DR. ANTONIO SIAULYS
C. R. M. 10.647

Cirurgião da Santa Casa de São Paulo 
Medico da Cruzada Pro-Infancia

Especialista em Obstetrícia pela Maternidade de S. Paulo
Ciinicagde Adultos e Crianças — Moléstias de Senhoras 

Partos — Operações
Horário; Das 12 as 14 e das 19 as 21 horas

JoiiBultorio e Residência RUA DOS TRILHOS, 1576 
Moocaj Fone 92-3991

Atende-se com hora marcada I

DR JONAS NICIPORCiUKAS
Cirurgião Dentista

p/ Universidade de São Paulo 
RAIOS X

Consuitorio: Rua Cap’1 Pacheco Chaves, 1206, 
Vila Prudente, Tel. 63-5352

NEAPLEISTI NĖ VIENOS SA
VO REPEUCUOS. JAU ČIA 
PAT MÚ Ų KONCERTAS, 
TAT REIKIA Baigti vi
siems GEBAI SUSIDA NUO- 
TI. ■

Moterų balsai šį šeštadienį 
renkasi lygiai 7 valandą va
karo, vyrai valandą vėliau.

Valdyba
iiEEgssaan 
íilWiii

Ateinančią savaitę į šv. Ka
zimiero parapijiečių kalėdinį 
lankymą įsijungs ir Tėvas Pe 
tras Daugintiis, S. J. Jis lan
kys Casa Verde ir Vila Ca
rolina,

VĖLINIŲ PAMALDOS ŠV.
KAZIMIERO PARAPIJOJE 

bus pirmadienį, 19,30 valandą 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje. Ir 
mišios ir egzekvijos bus lie
tuviškai. Dalyvaujantieji pa
maldose kviečiami primti šv. 
Komuniją mišiose, nes per ją 
artimiausiai susijungsite su 
savo mirusiais ir jiems ge
riausiai padėsite, kiek jie yra 
jūsų pagalbos dar reikalingi. 
Išpažintys bus klausomos va 
landą prieš pamaldas.

Klebonas

Julius Paliliūnas 20 ncr., 
VI. Žiogra, St. Vingris, A. Mar 
kevičius ir Elena Monstavi- 
čienė po 15 ncr., dr. J. Gru
žauskas (USA) 10 dolerių, 
iimsaacii 
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Po ilgos ir varginančios, li
gos, spalio 20 d. mirė a. a.

MARIJA KVIESKIENÉ

Į «Quarta Parada» kapines 
nulydėjo T. Jonas Bružikas, 
S. J. ir gausus lietuvių būrys-

Septintos dienos mišios bus 
šeštadienį, spalio 25 dieną

Jiri-ri' MH-n-TKB,,,....r—mxuijml nTTWT—~tTTrwr»™—-•-'■n Į, į w,„bttnriTttii HIÍIIH1

TRADICINIS
j L. K. BENDRUOMENĖS CHORO

KONCERTAS SU SIMFONINIU ORKESTRU
lapkričio mėn. 8 dieną 21 valandą vila Zelinoje, gimna

zijos salėje. Šiame koncerte simfoninis orkestras 
pagros kelis numerius.

Šokiams gros jaunimo mėgiamas orkestras. Veiks bufe
tas. Pakvietimus ir staliukus galima įsigyti pas choris

tus ir V’la Zelinoje klebonijoje.

Piano Koncertas
Po pianisto A. Kuprevičiaus 

koncerto visi skirstės paten
kinti. Lietinga ir šalta naktis 
nekliudė puikaus koncerto įs 
pūdžiams.

O vistik pradžioje atrodė, 
kad viskas susidėjo prieš ge
rą koncerto pasisekimą. Pir
moje [vietoje jis sutapo su 
Lietuvių Diena. Dauguma ten 
buvo. Grįžti netaip jau leng
va, Su lietumi gerokai pablo
gėja susisiekimą-. Tie, kurie 
liko namie tokiam, ore tikrai 
nelabai tenorėjo judintis į 
miestą.

Bet, Kaip ir visuomet, ge-

Agua Rasa Liurdo bažnyčio
je 9 valanną ryto.

Užuojauta mirusios gimi
nėms, globėjams.
II—II 
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Platesnis Lietuvių Dienos 
aprašymas su nuotraukomis 
bus kitam «Mūsų Lietuvos» nu 
meryje.

Dabar tik tiek, jog nepai
sant popietinio lietaus Lietu
vių Diena praėjo draugiškoje 
lietuviškoje nuotaikoje...
II—II 
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GRIŽO IŠ EUROPOS pp. 
Jonas Valavičius ^su žmcna. 
Aplankė įvairius kraštus. Bu
vo ir Romoje, kur dėję pas
tangų gauti lietuvį vyskupą 
Brazilijos lietuviams.
II—IĮ 
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Parengimai
Lapkričio 8 d. Liet. Kat. 

Bendruomenės choro balius - 
koncertas Zelinoje, Sės. Pran 
ciškiečių gimnazijos salėje.

Vyrų Brolijos piknikas lap
kričio 16 d.

PAIEŠKO

Jonas Reinys iš Vila Gui- 
Ihermina ieško savo dėdžių 
Jono ir Prano Reižių, taip pat 
savo pusbrolio Juozo Tamo
šiūno. Kas žinotų apie juos 
prašoma pranešti į ML redak 
ciją.

ADVOKATĖ IRENA GRITĖNAS — SPINĄ 

praneša tautiečiams, kâd daro inventarus, iškraustymus, 
skyrybas, nejudomo turto administravimą,

Priima klientus savo raštinėje, esančioje Largo 
Sete de Setembro, 52, 6.o andar, sala 607 
(priešais Forum) nuo 16 iki 18 valandos.

ros muzikos mėgėjų netrūks
ta. Nė viena tauta negali gir
tis. kad jos dauguma mėgtų 
kla«inę piano muziką. Lietu
viai tuo atžvilgiu stovi gana 
geroje pozicijoje. Dar atsime 
nant, kad tiksli koncerto da
ta buvo paskelbta vos prieš 
dvi savaites, tai ir kukli šim
tinė klausytojų mums reiškia 
gana daug.

Pianistas A. Kuprevičius, 
papratęs turėti gausią publi
ką Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, galėjo būti nemaloniai 
nustebintas negausios publi
kos būrelio. Bet būtų užtekę 
aplankyti kokį kitą klasinės 
muzikos koncertą S. Paulyje 
ir Įsitikinti, kad pas mus ne 
gausūs rateliai yra visiškai 
normalus dalykas.

Kas liečia pačią programą 
tenka pastebėti, kad, pripra- 
tús prie lotynų tautų pianistų 
saldžių interpretavimų, ypač 
Šopenas atrodė per šaltas ir 
per stiprus. Iš viso, pats re
pertuaras mūsų publikai ne- 
perdaug pažįstamas. Gal dėl 
to publika atrodė šaltoka. 
Tik jau gale, kai išgirdo kaip 
programos priedus, labai ir 
labai girdėtus kūrinius, ploji 
mams nebuvo galo. Tas pat 
ir kalbant apie Letuvius auto 
rius, jie skambėjo kažkaip 
svetimai. Ir aišku, kad tai ne 
interpretavimo reikalas, o kad 
mes dar nepažįstame savų 
kompozitorių. Mums įprasta 
girdėti chorų dainos, lengvos 
melodijos ir nesudėtinga struk 
tūra. Jau visai kas kita ins
trumentinėje muzikoje. Dar 
pridėtiaa, kad kūrybagatitinka 
savo laiko dvasiai ir mūsų 
daugumai atrodo per moder
niška. Jaūnimui gal tai su
prantamiau.

Išvadoje nieko tikslaus ne 
galim pasakyti apie patį in
terpretavimą, kuris dažnai pri 
klauso nuo vykdymo momen
to, aplinkos. Niekas negalėjo 
įsivaizduoti, pavyzdžiui, kad 
sekmadienio vakare būtų» gir 
dimas konservatorijos kon
certų toks didelis gatvės 
triukšmas.

Tai visą laiką erzinančiai 
veikė publiką, ir, be abejo 
dar daugiau veikė patį pianis 
tą. Už tai sunku pasakyti, ar 

KAINA 0,30

patys fortissimo būtų vienodi 
normaliai tykioje salėje, ar 
pianissimo neauo.ų daug ge
resnio kontrasto. Ačiū, kad 
organizatoriai ir tokią salę 
ant greitųjų surado, tuo la
biau, kad panašios problemos 
niekas negali pramatyti.

Tačiau, pasvėrus kliūtis ir 
pasėkas, svarstyklės rodo ge 
ras pajamas; ne pinigines, 
bet dvasines, menines paja
mas. Tenka padėkoti (ką, įbe 
abejo, organizatoriai ir vie
šai ir privačiai padarė), pia
nistui Andriui Kuprevičiui. 
Mums labai ir labai reikėtų 
kuo daugiau tokių ir panašių 
instrumentinės muzikos kuri < 
nių, ypač kaip šį kartą, paly
ginamųjų tarp lietuvių auto
rių ir tarptautinio masto 
maestrų.

Tai mums duotų galimybių 
ypač pažinti savuosius, išgirs 
ti ir, su laiku, pamilti savo 
tautos sūnų kompozicijas. Bū 
kime atviri, mes jų beveik 
nepažįstame. Mūsų vaikų . 
vien tik liaudies dainelėmis 
nepatenkinsime, jei jie nepa
žins kitokių vertybių. Niekas 
negali mylėti to, ko nepažįs 
ta. Pažinti savus kompozito
rius tai negreitas darbas. 
Daugiau ^tokios kategorijos 
koncertų duotų progos ir už 
šie-iečiams pažinti lietuvių 
tautos darbą geros muzikos 
dirvoje.

A. D, P.

ã
DĖMESIO! DĖMESIO!

Naujas visiems lietuviams 
žinotinas adresas! Vienintelės 
Brazilijoje asmeninės Šv. Ka 
zimiero parapijos, Tėvų Jė
zuitų, laikraščio «Mūsų Lie
tuva» ir lituanistinės moky
klos adresas dabar yra toks:

RUA JUATINDIBA, 20
Parque da Moóca.

Telefonas lieka tas pats;
273-0338. Laiškus siųsti geriau 
per Caixa Postai 4421, S. Paulo
IIHBggMMI!
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ML PRIE PAŠTO
«Mūsų Lietuvos» paskirų 

numerių galima vis gauti nu
sipirkti kioske, įeinant į Cen- 
tralinį Paštą kairėje pusėje.
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