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"visa Širdimi esu su jumis..." t 
Šventojo Tėvo Jono-Pauliaus H pamoks- r 
tas, pasakytas itališkai birželio 28, sek
madienį, švenčiant šešių šimtų metų Lie
tuvos krikšto sukaktį ir Dievo Tarno Jur
gio Matulaičio beatifikaciją Šv. Petro 
bazilikoje.

1. "Esame pakrikštyti Kristuje" (Rm 
6,3).

Kai šiandien — vienybėje su Bažnyčia 
Lietuvoje — dėkojame Švenčiausiajai Tre
jybei už prieš šešis šimtus metų įvykusį 
Krikštą toje tautoje, specialiai į mus pra
byla šv. Paulius: "Argi nežinote, kad 
mes visi, pakrikštytieji Jėzuje Kristuje, 
esame pakrikštyti jo mirtyje? ... esame 
taigi kartu su juo palaidoti..., nes kaip 
Kristus buvo prikeltas iš numirusiųjų Tė
vo šlovinga galia,... galime gyventi naują 
gyvenimą'' (Rm 6,3-4).

Jei šiandien kas nors klausia, kas įvy
ko prieš šešis šimtus metų Vilniuje ir Lie
tuvoje, randa atsakymą tik ką cituotuo
se apaštalo žodžiuose. Atsakymą pilną. 
Kristus velykine savo paslaptimi įėjo į 
asmeninę Didžiojo Kunigaikščio ir jo 
tautiečių istoriją. Jie tapo paurbinti Kris-- 
taus atperkamoje mirtyje, kad per jo pri
sikėlimą galėtų drauge pereiti į naują gy
venimą.

2. Susirinką šiandien, būdami dvasinė
je vienybėje su mūsų broliais ir seserimis 
Lietuvoje, apmąstome sakramentine 
Krikšto realybę visoje jos gilybėje ir ga
lybėje.

Kai Prisikėlusysis siuntė apaštalus j vi
sas žemės tautas skelbti Evangelijos ir 
krikštyti Švenčiausios Trejybės vardu, iš
sipildė pranašo Ezechielio žodžiai, karto
jami šios dienos liturgijoje: "Paimsiu jus 
iš pagonių, surinksiu iš visos žemės... duo
siu jums naują širdį, įdiegsiu jumyse nau
ją dvasią (Ez 36,24-26).

Krikštas, pagal Kristaus žodžius Nikon 
demui, yra sakramentas, kuris atgimdo 
iš vandens ir Šventosios Dvasios. Krikš
tas yra sakramentas naujo gyvenimo, ku
riame nugalimos gimtosios nuodėmės pa
sekmės ir įskiepijamas Išganymo pavel
das, būtent malonė ir meilė. Taip, kaip 
meldžia Psaimistas: "Sutverk, o Dieve, 
manyje tyrą širdį, atnaujink manyje tvir
tą dvasią" (Ps 50/51,12).

Krikštas yra pirmojo Šventosios Dva
sios pergalė žmogaus sieloje, amžinojo iš
ganymo pradžia Dievuje, mumyse esan
ti Dievo karalystė.

3. šių iškilmių liturgija veda mus į 
vidinį žmogų, kuris yra iš naujo atkuria-

Šv. Tėvas JONAS-PAULIUS H sveikinasi su lietuviais maldininkais audiencijų salėje 1987 m. 
birželio 27 d. per Lietuvos 600 Metų Krikščionybės jubiliejaus ir arkivyskupo Jurgio Matulai
čio beatifikacijos iškilmes. Nuotrauka is’ "L'Osservatore Romano"

mas per Sakramentą: "Dėsiu savo dvasią 
jumyse ir veiksiu, kad jūs gyventumėte 
pagal mano įsakymus; padarysiu, kad 
jūs įgyvendintumėte mano nuostatus" 
(Ez 36,27).

Šios iškilmės drauge veda j.tautą: 
"Jūs gyvensite žemėje, kurią daviau jū
sų tėvams; būsite man mano tauta, o aš 
būsiu jums jūsų Dievas" (Ez 36,28).

Kai klausomės pranašo žodžių, mūsų 
mintys ir mūsų širdys skrieja į žemę, ku
ri nuo amžių yra apgyvendinta lietuvių 
tautos: lietuviai yra mūsų broliai ir sese
rys katalikiško paveldo vienybėje.

Esame dvasiškai vieningi su ana, mū
sų sese, Bažnyčia, kuri šiais istoriniais 
1987 metais dėkoja Švenčiausiajai Trejy
bei už Krikšto dovaną.

Ši dvasinė bendrystė nūdien randa 
ypatingiausią išraišką sutapime mūsų iš
kilmių ant apaštalo Petro karsto ir tau
tinio jubiliejaus minėjimo Vilniuje. Šiuo 
pat metu vyskupai, kunigai, vienuoliai ir 
vienuolės drauge su tikinčiaisiais yra susi 
rinkę prie švento Kazimiero, Lietuvos 
Globėjo, karsto: jų ir mūsų baisai kyla 
drauge j Viešpatį, visų Tėvą ir visokerio
pų gėrybių Davėją.

Dalyvavimas šioje bazilikoje jš Lietu- 
Lietuvos nacionalinė

M.Mažvydo biblioteka 

vos atvykusios delegacijos, vadovauja
mos mūsų garbingo brolio vyskupo An
tano Vaičiaus ir sudarytos iš kunigų, ku
rie atstovauja kiekvienai vyskupijai, darc 
itin gyvą, juste jaučiamą mūsų bendrys
tę. Brangūs broliai. Jūsų buvimas mūsų 
tarpe šioje katalikybės ir mūsų širdyje d 
ro lyg visa jūsų garbinga tauta būtų su 
mumis: tauta taip turtinga tikėjimu ir 
gailestingumu, o taip pat nelygstamu Ic 
biu dvasinių dovanų, kurį ji šešių šimtų 
metų istorijos eigoje nešė ir tebeneša vi
suotinei Bažnyčiai.

Su džiaugsmu taipgi priimame išeivi
jos lietuvius, kurie atvyko gausiai iš įvai
rių kontinentų, kad liudytų savo ištiki
mybę tėvų priimto Krikšto dovanai ir 
parodytų brolišką vienybę katalikiškai 
Bendrijai tėvynėje.

4. Brangūs mano broliai ir seserys lie
tuviai. Romos vyskupas, kuris, kaip švei 
to Petro įpėdinis, yra liudininkas ir tar
nas vienybės visoje Bažnyčioje, šiandien 
nuoširdžiai jus sveikina ir jums teikia 
šioje Eucharistijoje brolišką taikos pabi 
čiavimą.

Visu savo širdies troškimu esu su ju
mis. Šį troškimą nešioju savyje jau sente 
kiekvieną dieną maldoje lankau jūsų tė
vynę. Šioje maldoje, prisimenant jus, pu
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giasi su manim visãHBãlnyèiãLYparÈuro- nyciai gyvenimo sąlygose; virš visko ir 
pos Bažnyčia, mylimieji broliai ir seserys, pilnai atsidavęs jam patikėtų sielų išga- 
jaučia glaudžius ryšius su jumis, nes jūs 
tiek geografine padėtimi, tiek visa istorine 
eiga priklausote prie šio kontinento kriš- 
čioniškų tautų šeimos. Kaip tik dėl to 
yra reikšmingas šiandien beveik visų Eu
ropos episkopatų dalyvavimas: tai juk sa
ko, kaip giliai mes visi jaučiame bendrys
tę ir vienybę su jumis.

Džiaugiamės jūsų tikėjimu ir jūsų krikš
čioniška ištverme. Drauge su jumis išpa
žįstame, kad "Kristus, kartą prisikėlęs, 
nebemiršta; mirtis jam nebeturi galios... 
Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuo
dėmei, bet gyvais Dievui Jėzuje Kristuje"

Meldžiame Visagalį Dievą drauge su 
jumis, kad "padarytų jus savo pašauki
mo vertus ir savo galybę leistų jums įvyk
dyti gerus jūsų užsimojimus bei tikėjimo 
darbus; idant jumyse būtų pašlovintas 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardas, 
ir jūs jame" (2 Tess 1, 11-12).

5. Norime šiandien dėkoti už visus 
tuos, kurie nuo šimtmečių iki dabar tarp 
jūsų senolių'yra tapę dieviškų paslapčių 
tarnais ir teikėjais.

Dėkojame taipgi, kad Lietuvos krikš
tas ir toliau neša savo išganingus vaisius 
mūsų amžiuje. Ryškus šio patvirtinimas 
yra mūsų tautiečio Palimintojo asmeny
bė. Jį kaip tik šiandien turiu džiaugsmą 
iškelti į altorių garbę.

Arkivyskupas Jurgis Matulaitis-Matu- 
levičius, kurio gyvenimas ir nuopelnai 
buvo ką tik nusakyti, yra ypatinga Baž
nyčiai ir.lietuvių tautai dovana, švenčiant 
šią sukaktį. Tikras "Jėzaus Kristaus tar
nas ir apaštalas" IPetr 1,1), uolus nenuils
tantis sielovados tarnyboje, ne tik tėvy
nėje, bet ir Lenkijoje, Romoje ir kitose 
vietose. Jis buvo Ganytojas drąsus ir pil
nas iniciatyvos, sumanus ir pašiaukojąs,' 
pajėgus prisiimti ir veikti sunkiose Baž:
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bandymus ir laimėti visų labai didelį ver
tinimą, tai priklausė nuo jo ypatingu 
būdu praktikuotų dorybių. Tai patvirti
na gausūs liudijimai iš įvairių sričių, kur 
reiškėsi jo ganytojinė veikla, atnešusi 
gausių vaisių: nuo uolaus kunigiško apaš-

» talavimo iki svarbių Šventojo Sosto jam 
patikėtų pareigų; nuo akademinio mo
kymo iki praktiško kėlimo katalikiškos 
kultūros ir socialinio teisingumo reika
lavimų, o ir asmeninių nuolatinių įsipa
reigojimų vargdienių ir beturčių naudai. 
Ypač noriu priminti tą uolumą, kuri jis 
parodė vienuoliniame gyvenime, refor
muodamas marijonų kongregaciją ir 
įsteigdamas Nekalto Prasidėjimo seserų 
ir Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių vienuo
lijas. Jo dvasiniai sūnūs ir dukros, kurie 
šiandien čia gausiai dalyvauja, savo bran
gų iš jo paveldėjimą šventumo ir atsida
vimo Bažnyčios ir brolių tarnystei. Visi 
šie pasiekti rezultatai kilo iš gilaus vidi
nio gyvenimo, kuris jį laikė nuolatinėje 
vienybėje su Dievu.

Palaimintasis Matulaitis ypač yra švie
sus vyskupo paveikslas, kuris pasidarė 
"visiems visa", būdamas giliai sąmonin-' 
gas savo ganytojinio pašaukimo, tikras 
vienybės apaštalas, pilnai atsidavęs Evan
gelijos skleidimui ir pastangoms vesti sie
las į šventumą.

6. Šiai dienai skirtoje Evangelijoje gir- 
dime Viešpaties Kristaus žodžius: "Kas 
neima savo kryžiaus ir neseka manim, 
nėra manęs vertas. Kas atrastų savo gy
vybę, ją praras; ir kas prarastų savo gy
vybę dėl manęs, ją atras" (Mt 10, 38-39). kos

- , , bčtlilJJV tautu ?;vr>iina.c. n,. t v . . »

Štai tiksliausias nusakymas gyvenimo Prezidentą, kad jis išleistų proklamaciją, 
ir pašaukimo arkivyskupo Jurgio. Per 
penkiasdešimt šešerius metus jis stengė
si būti vertas Kristaus. Nešė tad savo

kryžių, o kryžiai, kuriuos jis turėjo neš 
ti, buvo daugeriopi. Nešė jis šiuos kry 
žius ir sekė Kristų. Įvairiais atvejais bu
vo pasirengęs "aukoti savo gyvybę dėl 
Kristaus". Tai liudija jo darbai, jo žo
džiai ir visa jo sielovadinė veikla. Nejieš- 
kojo savęs. Nesiekė "susirasti sau gyve
nimo". Priešingai, buvo pasirengęs ne 
vienu atveju "prarasti" savo gyvenimą. 
Ir kaip tik dėl to atsirado anoje gyveni
mo pilnatvėje, kurią žmogus gali patirti 
Kristuje. Sekdamas Kristų, vedė su sa
vim kitus Evangelijos keliu; keliu, kuris 
yra vaisius ir pasekmė Kriikšto Kristuje.

7. Brangus broliai ir sesės lietuviai, 
šiandien Bažnyčia kreipiasi į jus Kristaus 
žodžiais iš Evangelijos: Priimkite prana
šą. Priimkite teisųjį, kaip teisųjį (Mt 10, 
41). Tai yra šios beatifikacijos šūkis 
Krikšto sukakčiai. Šventuosius reikia pri 
imti su širdimi ir su tikėjimu, kad jie pa
rodytų kelią, tą kelią, kuris prasideda su 
"pasinėrimu Kristuje" per Krikštą.

Taigi drauge su naujuoju Palaimintuo
ju, kuris prisistato jums šalia šventojo Ka 
zimiero, Lietuvos globėjo, meldžiame, 
kad jūs nepaliautumėte būti "verti Kris
taus". Jis gi sako: "Kas ima savo kryžių * 
ir seka manim, tas yra manęs vertas".

istorijos eigoje jūs tiek kartų parodėte 
ir jrodėte savo norą būti verti Kristaus 
neretai net herojišku būdu.

Ką daugiau galėtume šiandien, šiais 
sukaktuviniais metais, linkėti jums atei
čiai? Linkime: būti vertais Kristaus, bū
ti Dievo tauta žemėje, kurią Dievas davė 
jūsų senoliams... kad Dievas ir mūsų Vieš 
paties Jėzaus Kristaus Tėvas būtų visuo
met jūsų Dievas (plg Ez 36,28). Amen.

Pabaltijo Laisvės Diena
Birželio 11 d. JAV Atstovų Rūmai pri

ėmė rezoliuciją apie ..Pabaltijo Laisvės 
Dienos" paskelbimą

Rezoliucijoje sakoma, kad JAV Kon
gresas pripažįsta Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos tautų nuolatinį troškimą ir teisę 
būti laisvomis ir nepriklausomomis nuo 
Sovietų Sąjungos valdymo. Kongresas, 
taip pat smerkia Sovietų Sąjungą už jos 
atsisakymą pripažinti jų nepriklausomy
bę. ir skelbia 1987 m. birželio 14 d. 
masinių išvežimų metines — „Pabaltijo 
Laisvės Diena", kuri simbolizuoja Ameri- 

autos solidarumą su pavergtųjų Pa- 1 
baltijo tautų siekimais; kreipiasi i JAV 

kad ..Pabaltijo Laisvės Diena" būtų mi
nima su atitinkamomis ceremonijomis ir 
veikla.
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LIETUVA AMERIKOS PREZIDENTU^ 
ROJE IR KONGRESE

"TŽ" bendradarbio pranešimas 
iš Vašingtono

Ankstyvesniuose mano pranešimuose 
is’ Vašingtono buvo užuominų, kad Lie
tuvos krikšto 600 metu sukakties proga 
lietuviu delegaciją gal priims JAV prezi
dentas R. Reaganas. Vilties buvo ir dėl 
to, kad pastaruoju metu Baltieji rūmai 
paskelbė specialius pareiškimus Lietu
vos krikšto sukakties ir Baltiečiu laisvės 
dienos proga.

Lietuvos krikšto sukakties rengėju de
legacijos priėmimas Baltuosiuose rūmuo
se įvyko birželio 18 d. Vyskupo P. Balta
kio vadovaujama delegacija Baltųjų rū
mu prezidento kabinete R. Reaganui pri
statė Baltųjų rūmu pareigūnas Linas Ko
jelis. Delegacjjoje, šalia vysk. P. Baltakio, 
buvo Lietuvos atstovas-Vašingtone ir 
Lietuvos diplomatijos šefas dr. S. Bačkis, 
Lietuviu informacijos centro direktorius 
kun. K. Pugevičius, seselė Igne, J. Kava
liūnas, L. Stukienė, A. Nelsienė, sostinės 
Vašingtono rengimo k-to pirm. J. Vait
kus ir kiti.

Delegacijos vadovas vysk. P. Baltakis 
įteikė prezidentui kalinamu lietuviu są
žinės kaliniu sąrašą ir paprašė, susitikus 
su Sovietu Sąjungos komunistu partijos 
gen. sekretorium M. Gorbačiovu, iškelti 
Lietuvos reikalą. Prezidentui dovanu bu
vo įteiktas Lietuvos krikšto 600 m. su
kakties medalis, taip pat specialus ta 
proga Lietuvoje išleistas ženklelis ir 1981 
m. Lietuvos jaunimo atsiusto sveikini
mo originalas bei vertimas j anglu kalbą.

Prezidentas, atidžiai apžiūrėjęs lietu
viu delegacijos įteiktas dovanas, pareiš
kė, kad dovanos bus padėtos jo vardo 
bibliotekoje. Lietuvos reikalą pažadėjo • 
iškelti kartu su valstybės sekretorium G. 
Schulzu, kai susitiks su M. Gorbačiovu. 
Priėmimo metu visa delegacija kartu ir 
taip pat atskirai kiekvienas jos narys su 
prezidentu nusifotografavo. Priėmimas 
užtruko 15 minučių. Delegacijoje dalyva
vęs "Amerikos balso" lietuviu tarnybos 
viršininkas Romas Sakadolskis apie apsi
lankymą pas prezidentą tuojau pat pa
ruošė pranešimą Lietuvai. įdomu pabrėž
ti, kad pastaruoju metu "Amerikos bal
so" laidos lietuviu kalba sovietu netruk
doma. . .

Paminėta nepripažinimo 
sukaktis

Tuo tarpu birželio 13 d. popietę ge
rokai per 200 lietuviu, latviu, estu ir jų 
draugu amerikiečiu susirinko j JAV 
kongreso Longsworth vardo įstaigų rū
mus prie Kapitoliaus paminėti 65-rių 
metu sukakties, kai JAV Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją pripažįsta nepriklausomomis 
valstybėmis. Ta proga visų trijų tautų 
atstovai prisiminė ri siaubinguosius bir
želio įvykius, palietusius visas tris šalis. 
Minėjimą rengė Jungtinis baltiečiu komi
tetas, o garbės rengėjai buvo JAV sena
torius D. Riegle, JAV atstovų rūmų na
riai D. Hartel ir D. Ritter. Pastarasis yra 
kongesinio "Ad hoc" komiteto Baltijos 
kraštų ir Ukrainos reikalams kopirminin- 
kas.

Centrinė iškilmių dalis buvo baltiečiu 
laisvės žymenų įteikimas žymiems ame
rikiečiams, baltiečiu draugams. Šiais me
tais žymenis gavo: buvęs Baltųjų rūmų 
komunikacijos direktorius žurnalistas 
Pat Buchanan, teisininkas ir knygos apie 
Baltijos valstybių aneksiją autorius Wil-, 
liamas Hough, HAV ambasadorius Mask
voje Jack Matlock, žurnalistas John Wal
lach ir JAV kongreso narys bei kongresi
nio Helsinkio komiteto pirmininkas Ste- 
ny Hoher. Pastarieji du iškilmėse asme
niškai dalyvavo, o žurnalistas Wallach 
taip pat priėmė ir ambasadoriui Matloc- 
kui skirtą žymenį.

Jungtinio baltiečiu komiteto pirminin
kas J. Simonsonas šio minėjimo proga 
priminė, jog Baltiečiu laisvės diena siekia
ma, kad nebūtų užmiršta viena juodžiau
sių Estijos, Latvijos ir Lietuvos dienų - 
birželio 14-ji, kai dešimtys tūkstančiu 
vyru, moterų ir vaikų vidury nakties bu
vo prikelti iš miego, suvaryti į gyvulinius 
vagonus ir išvežti j Sibiro vergų stovyk
las. Jam bekalbant, čia pat buvo dalina
ma JAV kongreso rezoliucija, skelbianti 
Baltiečiu laisvės dieną.

Žurnalistas Waliachas gražiais žodžiais 
prisiminė praėjusį rudenį Jūrmaloje įvy
kusios privačios konferencijos amerikie
čių delegacijos vadovą dabartinį ambasa
dorių Sovietų Sąjungoje J. Matlock. O 
apie pačią konferenciją, kurioje Wallach 
taip pat dalyvavo, sakė: "Kreipdamasis 
j susirinkusius, aš juos vadinau sovietų 
piliečiais. Vladimiras Pozdneris, vadova
vęs konferencijai iš sovietų pusės, neiš
kentė ir per garsintuvą pasakė, kad lat- Ml 1 I

MUSU LIETUVA 3 rif*w'—11....LHWHI........................ Ml

viai taip pat yra sovietiniai piliečiai. 1 tai 
aš, ilgai negalvojęs, atsakiau: tai gal tegul 
jie patys apsisprendžia..." (vertimas iš 
"AB" įrašo magnetofono juostoje).

Priimdamas Laisvės žymenį JAV kon
greso narys S. Hoyer pareiškė: "Apdova
nojimas priklauso jums, čia susirinkusiem1 
kadangi jūs savo kasdieniniu triūsu nelei
džiate užgęsti žibintui, kurį daugelis lai
ko iškėlę Estijoje, daugelis Latvijoje ir 
daugelis Lietuvoje. Helsinkio komiteto 
uždavinys yra dirbti kartu su jumis var
dan tų, kurie tikisi, jog mes jų nepamir
šom. Dirbti su viltimi, kad vieną dieną 
jie bus laisvi, kaip ir buvo..."

Taip pastarųjų savaičių laikotarpiu 
Lietuvos vardas skambėjo JAV preziden
tūroje ir kongreso įstaigų rūmuose.

OKUPACINĖS VALDŽIOS 
IŠSPAUSDINTI LEIDINIAI

Iš Lietuvos atėjo sąrašas oficialiai iš
leistų, nuo 1944 iki 1987 m., Bažnytinių 
leidinių (atskirai seka pilnas tekstas). So
vietai tame laikotarpyje leido išspausdin
ti 36 leidinius, įskaitant šešis, kurie yra 
dar "gaminami", šešis tomus mišiolo, pa
veikslėlius (šv. Kazimiero, Krikšto sukak
ties), Evangelijas, maldaknyges, apeigy- 
nus, katekizmą, Naująjį Testamentą, ka
talikų kalendorių-Žinyną ir pan. Tiražas 
— nuo 1000 egz. iki 11500. Tiktai malda
knygių ir katekizmo tiražas per keletą 
laidų pasiekė 50.000 su viršum egz., o li
turginis maldynas — 160.000 egz. (1984 
m.)

"Per tiek laiko taip mažai buvo išleis
ta", pastebi vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
"Palyginus su ateistinės ir kitokios litera
tūros tiražais, tai tik lašas jūroje trims mi
lijonams Lietuvos gyventoju: Pagal Religi
nių reikalų įgaliotinį Anilionį, esą nerea
lu norėti, kad kiekviena šeimd turėtu po 
katekizma..."

"Daugelis šių leidinių yra skirta tik ku
nigams", t jliau tęsia vysk. Baltakis. "Pa
grindinė Mišiolo dalis, sakramentorius, 
dar iki šiol nėra išleista, nors tam tikslui 
prieš kelis metus Vatikanas padovanojo 
popierių. O vienintelė reguliariai spausdi
nama religinė literatūra dvasiškiams, bū
tent kataliku kalendorius-žinynas, išeina 
tik nuo 1982 m. Be kita ko, nemaža da
lis leidiniu yra ir eksportui ų užsienį".

Lietuviu Katalikų Religinės Šalpos ve
dėjas, kun. Kazimieras Pugevičius galvo
ja, kad "siaučiant tikėjimo persekiojimui, 
ribotas religinės literatu ros tiražas yra lyg 

’ okupacinės valdžios pasiteisinimas prieš 
jos grubius religinių bendruomenių suvar
žymus. Tikintieji neturi nei savo laikraš
čio, nei žurnalo, negali naudotis nei so
vietine spauda, nei radiju, nei teievizija. 
Slaptai spausdinti paveikslėlius ar tikiby- 
nius tekstus griežtai draudžiama. Už tai 
jau daug kas nukentėjo".
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Valančiaus tipo vadas 
Arki v. Jurgio Matu lai®© 
vieta atgimstančioj tautoj

GYVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DVASIOS METAMS 
»

(Katalikų Kalendorius Žinynas, Kaunas - Vilnius 1986)

VIENUOLIJA — ŽMONIŲ IR DIEVO 
KŪRINYS

Matulaičio suburtu seselių sukaktis#
(Tęsinys) . _....  .
Juk laiko tėkmėje veikia ne tik žmonės, 

bet ir Dievas. Nei žmonės veikia vieni, be 
Dievo, nei Dievas veikia be žmonių. Šią 
mintį liudija tekstai Mišių, kurias nūnai lai
kome. Graduale pasakyta: "'Viešpatie, tu 
duodi žmonėms maisto savu laiku” — ne 
tik medžiaginio, bet ir dvasinio maisto. Ir 
šv. Paulius lekcijoje primena: "Gerai pa
naudokite laiką... ir stenkitės suprasti, kas 
yra Dievo valia!” Ir evangelijoje Romos 
valdininkas tikrino laiką, kada Kristaus žo
dis tapo veiksmingas jo sergančiam sūnui.

Ar mes, tikintieji, galime galvoti, jog 
prieš 50 metų atsiradusi nauja lietuviškoji 
vienuolija buvo grynas istorinis atsitiktinu
mas? Atsirado žmogus, fizinis invalidas, 
koncentruotas į dvasinius reikalus ir sugal
vojo vieną vienuoliją atnaujinti, o antrą 
naujai įkurti. Aišku, jis siekė, savo tautai 
gero. Jam rūpėjo Bažnyčios reikalai Lietu
voje ir socialinė veikla tarp žmonių. Kaip 
geras sociologas ir religininkas jis žinojo, 
kad didesnius ir patvaresnius darbus gali- 
atlikti tik organizuoti ir inspiruoti bran
duoliai. Žinojo jis ir moteriškąjį uolumą, 
kurį gerai panaudojus galima pasiekti ne
mažų vaisių bažnytiniame, tautiniame, kul
tūriniame ir socialiniame bare.

Taip mes galėtume išaiškinti labai pa
prastai ir natūraliai visą tą mūsų minimos 
vienuolijos kilmę ir netgi jos veiklą. Ir tai 
būtų teisinga, tačiau tik vienu požiūriu ir 
tik iš vienos pusės. Antroji pusė mums atsi
veria tada, kai mes stebime tą asmenį, kuris 
šią vienuoliją kūrė ir kaip jis ją kūrė. Ko
kius uždavinius jai skyrė, kokias formas pa
rinko jos veiklai. Tas asmuo buvo ne tik 
realistas, bet ir dvasios žmogus. Jis taip 
stipriai jautė laiko reikalavimus, kad skubė
jo į juos atsiliepti nelaukdamas ir nedelsda
mas. Jis lygiai nenumaldomai pergyveno 
viršlaikės impulsus. Jis troško kaip žvakė 
sudegti ir likti nežinomas Dievo valios įran
kis, kaip skuduras susinešioti ir būti nusvies
tas į šalį, bevalydamas dulkes Bažnyčioje ir 
tautoje. Jo šūkiai buvo: eiti ten, kur labiau
siai žmonėms reikia; daryti tai, kas sunkiau
sia ir ko kiti vengia daryti; imtis plačių už
davinių, neribojant savęs pomėgiais, prana
šesnėm ar naudingesnėm darbo sritim; visur 
nešti Kristų, visur ieškoti Dievo pirmon 
eilėn ir tarnauti žmonėms neužinteresuotai. 
Pagaliau, jo žodžiais, nebijoti persekiojimų, 
kalėjimo, nes bus tokie atvejai, kada dėl

□ VIIb — Yra žmonių, kurie nesusitinka gyvenimo draugo 
ir gyvena vieni. Būna, kad mirtis 
išplėšia vaikus, tėvus, vyrą ar žmoną,
Ir vienas žmogus — vyras ar moteris — 
yra ligiavertis ir lygiateisis, 
gali pragyventi vienas ir gyventi garbingai.
Žmogus, kuris žinosi pašauktas
būti kunigu, kūrėju, atradėju, pedagogu, 
TURI likti v i e n a s — be šeimos ir be artimųjų.
Mokslui, menui, auklybai, apaštalystei 
reikia viso žmogaus, reikia visu jėgų, 
•r šeima, reikalaudama taip pat visko, 
arba trukdys, arba nukentės nuskriausta.
Sunku, nenormalu, bet būtina,

; nes šitie pašaukima įima ir net prašoka šeimą. 
Ir teikia tuos pačius džiaugsmus —
— tik dar labiau. — kaip ir šeima.
Auklėtojo laukia didžiulė savųjų šeimyna.
Kiekvienas kūrinys — kaip mylimiausias kūdikis.
Moksliniai tyrimai išsiurbia visas jėgas, bet atskleidžia slaptybes.
Kunigui — visi žmonės kaip vaikai savi.
Visos kūrybinės žmogaus galios
ir čia koncentruojasi, įsitempia ir duoda vaisių.
Šviesus džiaugsmas pripildo širdį kuriančio žmogaus:
kai daugelis tėvu vadina ir mokytoju,
kai gėrisi tavo kūriniais ar naudojasi tavo atskleistom paslaptim. 
Ir glūdintis žmoguje nerimas 
gali išsilieti visokia kūryba.

□ Krikščionybė — ne šiaip religija, ne Dievo pagarbinimas, 
o — gyvenimas su Dievu.
Vien garbinimu išgelbėtas niekas nebus, 
dangun nenueis, nesukurs žemėje laimės.
Nes malda — kaip pavasarinė paukščio giesmė, 
nesulaikomai plaukianti iš pilnos širdies, 
ar skundas, aimūna iš skaudančios sielos, 
ar padėka — iš dėkingų ir džkojančių gelmių, 
ar prašymas, kad Dievas padėtų padaryti pačiam.
Malda — tik įžanga užbaiga, vainikas, 
išraiška ar maršas žygiui, pasistiebimui, darbui, 
susikaupimas skrydžiui, susitelkimas šuoliui, 
Malda — priemonė — svarbi, būtina, 
kad GYVENT! iš tikrųjų galėtum.
Už maldą — nemokama, nuo maldos — neatleidžiama, 
maldoj — nepavaduojama, maid^ — neišperkama.
Melstis, mylėti ir išsivalyti reikia pačiam — 
kaip ir gyventi, kurti ir mirti.

O Kiekvienas TĖVE MUSU sakinys rodo, kad Tas, 
Kuris šitos maldos išmokė, yra Dievas.
— leigu žmogus į Dievą gali kreiptis 
vaikų žodžiu "TėteT''Tėvuli", "Tėve", 
jis ne tik Žino, gerbia ar bijo, .
prašo,pagerbia, jis - Dievui savas ir myli Jį.
Tai — tikroji žmogaus didybė: 
savam būti Dievui. \ į

Dievo ir žmonių gero reikės pakeiti nepap- p3S žmone>. roctyu jiems prasmingesni 
rastų aukų. Eit-i tiesiu keliu — pro duris-,-..o gyvenimą, laimuti juos kilniem* darbams- 
jei negalima — veržtis pro langus. Padėti i 
sali net vienuolišką rūbą, jei to reikia, bet

4



JR. 31 (2016) 1987.VII 1.6
~*-íi v k: i;«< r urn arv .rnuj u

GRAŽI TU MUSU 3RANGI TĖVYNE...
L i e tu va, b rangi m a no té vyne, 
Šalis kur miega kapuos didvyriai.
Graži tu savo dangaus mėlyne, 
Brangi, nes daugel vargu patyrei.

Maironis
Giedodami Sauerveino parašytą gies

me — Lietuviais esame mes gimė — daž
nai pamirštam, kad lietuviu gimti yra 
daug lengviau, negu juo būti. Pamirštam 
savo gimtojo krašto — Lietuvos gamtos 
groži, meile ir pareigą. 0 tas kraštas tik
rai Aukščiausiojo apdovanotas nepapras
tu gamtos grožiu. Graži Lietuva ir musu 
iteratu roję.

Poetas vyskupas A. Baranauskas 
'Anykščiu šilelyje" atskleidžia nuosta
biai puikią Lietuvos gamtos grožio dalį. 
Vaižganto Napalys prieš Lietuvos gam
tos grožybe, kaip prieš dievybe, eidamas 
pro rugiu lauką — nusiima kepure. Tau
tos pranašas Maironis "Pavasario Balsuo
se". Krėvė "Dainavos Šalies Senu Žmo
nių Padavimuose", ir kiti rašytojai bei 
poetai savo kūriniuose atskleidžia Lietu
vos nepaprastą, savitą gamtos groži.

Lietuva v ra gyva artojo prakaite, pie
menėlio dainoje., vyturėlio čirenime, prie 
kelio st .vinčiamė kryžiuje, šieną vartan
čios mergaitės dainoje, lakštingalos suo
kime, raibosios gegulės kukavime...

Plaukiant Nemunu jo krantus puošia 
piliakalniai, pilių griuvėsiai, bažnytkai
miai, miesteliai, sodybos su visomis isto
rinėmis smulkmenomis ir štai sušunki: 
"Kaip gražu, neištveria mano širdis".

Zarasu apylinkėse: ežeru ežerėliai, su 
neapsakomo grožio salomis, salelėmis. 
Deimantu spindi laukai, pievos. Ežeru 
vandenyse, kaip sidabro veidrodžiuose, 
atsispindi sodybų šešėliai. Šilai, miškai, 
miškeliai, pilni riešutu, uogų, grybu, 
paukščių balsu. Lakštingalų ištisi būriai 
irsiu paukšteliu čiulbėjimai -- negalima 
žodžiais aprašyti. Lietuviškos sodybos 
paskendusios puikiuose soduose, kurie 
kvepia medumi, vaisiais, pilni dūzgančiu 
bitučių.

Tok'u vaizdu pūna Lietuva. Šešuoė, 
Šventoji, Neris, Nevėžis, Trakai, Panerių 
kalnai, Palanga, saulės spinduliuose skęs
tanti Nida, Neringa.

Kaune, Vytauto Didžiojo Karo Muzie
jus, Kęstučio ir Birutės paveikslui prime
na jų meilę ant aukšto kalno, prie jūros 
Palangoje. Karo Muziejaus vakarinės ap
eigos ir vėliavos nuleidimas, viskas liks
neužmirštamai.

O Vilnius, gražioji Lietuvos sostinė 
Neries ir Vilnios santakoje. Jo savitumas' 
kyla iš įspūdingos gamtinės aplinkos, sva-|' 
jingumo ir neblėstančio romantiškumo 
prisiminimų. Jis ramiai įsilėjo į žalią rūbą 
su neaukštomis kalvutėmis, lėtais upių

Kauno pilies griuvėsiai ir senamiesčio bažnyčių bokštai

vingiais, vos ne vos i pati centrą atbėgan
čiais miškais. Tai Gedimino sapno išdavė 
-didžiojo Lietuvos kunigaikščio sostinė.

Aukštutinės pilies ir gynybės sienų lie
kanos, siauros ir klaidžios, tačiau šviesios 
ir jaukios senamiesčio gatvelės. Išlikusi 
Vilniaus gotika labiau negu Vakaru Euro
pos atitolusi nuo eskezės, ji tarsi nujau
čia Renesansą, tarsi negali pamiršti, kad 
vienintelis būties centras yra žmogus. Re
nesansas paliko savitą pėdsaką architek 
tūroje, jos ryškus ir gausiuose miesto ar
chitektūros stiliuose — baroke bei klasi
cizme.

"Koks lengvas muzikos akordas - 
Bernardinu, Šv.Onos, ir Šv. Mykolo baž
nyčių ansamblis, stebuklingi Aušros Var
tai, Šv. Teresės bažnyčia, Sv. Jono baž- 
nvčia, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Šv. 
Kazimiero bažnyčia ir garsi Vilniaus ka
tedra su varpine.

Gražu akims, mielai širdžiai. Viskas 
taip sava, artima, miela ir rodos; dar taip 
nesenai buvo matyta. O, kad galima bū
tu Lietuvos grožį, visą tą paveiksią įdėti 
į auksinius rėmus. Kaip graži tu mūsų, 
Brangi Tėvyne.

Vyturys Claudio BUTKUS Cz. 500,00

COMPRAS - VENDAS - 
ADMINISTRAÇÃO bE BENS 

Sacadura Cabrai S. Andrė

Direito CIVIL • Dir. CRIMINAL
Direito

Av. Novo

RUGPIŪČIO MĖNESIO GIMTADIENIAI

Sveikiname savo narius kurie švenčia ■ 
gimtadienį šį mėnesį ir linkime daug sėk
mės. • • j y -
04/08 -• Elaine Cristina Kozakas Magila 
06/08 - Zenia Žukas Ferrari 
08/08 - Jonas Jodei is
09/08 - Margarete Bumbles Steponaitis' 
11/08 — Antanas Dutkus
12/08 - Marijona Po.lgrimas Magila 
14/08 - Silvia Bendoraitis Machado 
14/08 — Elena Popelis
15/08 — Marijona Jakiūnas
20/08 - Sonia Žukas
24/08 - Albina Ambrozevičius 
24/08 ’ - Angelina J. Teta runas 
25/08 -- V y ta u ta s T u m as
26'08 -- Helenica Kairys Collela
31/08 - Austina G. Stonis Stankevičius

Sąjunga - Aliança 
Valdyba

UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Marė ŽUKAS Çz. 500,00
Adilson PUODŽIŪNAS Cz. 200,00
Juozas VENGRYS Cz. 300,00
Albertas LIPAS Cz2.000,00

TRABALISTA PONE: 449-4379
Horizonte, 213 • Coni., 2‘ . Vila
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Vytautas Bacevičius
KELIONĖ l ROMĄ

Rašau čia kelis savo įspūdžius ne apie 
kelionės tikrą tikslą: švęsti Lietuvos 
Krikšto 600 metu sukaktį ir dalyvauti 
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio beatifi
kacijoje, nes apie tai jau labai gražiai pa
raše kiti su visomis smulkmenomis.

Penktadieni, birželio 25 d. septintą 
valandą vakaro, pirmas gražus ir dar sau 
lėtas europietiškas vakaras, nuo to kai 
atvažiavau birželio 13 d. j Hūttenfeldą, 
Vokietijoje, pas savo dukrelę Beatričę, 
žentą Stefan Kosėk ir pas savo anūkė! ius.|J

Visus atsisveikinę, kartu su dukra, su
sitinkame su kitais tautiečiais ir 16-to- 
sios Vasario gimnazijos mokiniais, mo
kyklos kieme. Apie 90 žmonių, tarp su
augusių ir jaunuoliu užpildėm-du pato
gius autobusus: vieną su visu jaunimu, o 
kitame mes, direktorius Smitas, pp. Vir
šeliai, p. Lukošius, kiti mokytojai, sve
čiai iš Amerikos ir Kanados ir kiti.

Po 7 valandų važiavimo sustojome 
Bazely, Šveicarijos rubežiuje, kur reikė
jo tik parodyti mūsų pasą. Jau šveicarų 
žemėje pravažiavome St. Gotthard tune
lį, 17 kilometrų ilgio ir tuoj įvažiavome 
j Italiją, kur sustojome pusryčiams nes 
jau buvo 6 valanda ryto. Tuoj pastebėjo
me kad viskas brangiau negu Vokietijo
je.

Iš autobuso, važiuojant j Pietus ma
tau kelio užrašus į miestus, Pisa, Milano, 
Verone, Torino, Genova, Firenze — .
šiam paskutiniam sutosime grįždami.

Pagaliau 11 vai. ryto atsiradome Ro
moje ir sustojome musų būstinėje. Gavo
me kambarius, kur skubėjome išsimau
dyti, persirengti, nes buvo labai karšta 
ir buvome visi pavargę nuo kelionės. Ga
vome pietus ir aišku, valgėme makaro
nus. •

Po pietų, grįžtame į autobusus, kurie 
mums tarnavo visą laiką mūsų viešnagėj 
Romoje. Važiuojame j Vilą Lituanią — 
vietą susipažinimui. Ten reikėjo prisiseg
ti korteles prie rūbų, nusipirkti bilietus 
j šventės parengimus. Viską susitvarkę 
važiuojame j Vatikaną, j Švento Petro 
aikštę, kur susirinko visi lietuviai atvažia
vę iš visų vietovių dalyvauti šventėje. 
Ten įvyko Kryžiaus kelio maldos, ketu-

ai

COMERCIAL
BEBIDAS FfNAS EM GERAL, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS

WISKIES - CHAMPANHES - CONHAQUES - LICORES - AGUARDENTES
CERVEJAS - REFRIGERANTES - SUCOS » AGUAS MiNÉRÃIS

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA FESTAS EM GERAL 
CASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS, CONFRATERNIZAÇÕES, ETC.

PROGRAME SUA FESTA E 
DEIXE AS BEBIDAS SOB NOSSA RESPONSABILIDADE.

Rua Manaló, 7 - CEP 03140 - Fone; 215-6227 - Vila Zelina - S. Fado

ETC.
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geli pasveikino. Su giliu jausmu pašo
kinau ir aš ir pabučiavau Popiežiaus zu .
dą. Grįždamas atgal į sceną, su visais v v- 
kupais ir kunigais, nusifotografavo, ma 
čiau kad tarp jųjų buvo ir mūsų kun. 
Pranas Gavėnas. Gimnazijos mokiniai 
pašoko kelis tautinius šokius ir buvo 
Švento Tėvo pasveikinti. Atsisveikinęs, 
Popiežius išėjo visų labai karštais rankų 
plojimais palydėtas.

Išeinant sutinku dar vieną tautietį iš
. Brazilijos, kun. M. Valiukevičių su grupe 
į vienuolių taip pat iš Rio de Janeiro.
I ėliau autobusas mus paliko miesteV

kur aplankėm žymiausias Romos vietas 
Colosseo, Capitolio, Forum Komanum 
Fontaną di Trevi, Vittorio Emanuelio 
Paminklą, Arco di Constantino.

Čia įvyko nemalonumas: du mažame 
fJJ čiai vagiai, ištraukė pi ilginę iš vienos mū 
JI šų mergaitės irsi pradėjo rėkti. Kaip tik 

važiavo policijos mašina ir juos suėmė, 
č Pa ga I vo j a u, ka d n e t i k m ūsų S a n pa u I y j e

yra tokių atsitikimų, (bus daugiau)ROMA - šv. Petro aikštė: Vytautas Bacevicius,z 
kun. Hermanas Šulcas ir Beatrice Bacevičiūtė— 
Kosekienė 
riomis kalbomis ir kiekvieną stoti apgie
dojo choras iš Los Angeles. Viena dalis 
dalyvautojo procesijos eeiseną su trim 
lietuviškais kryžiais ėjo apie paminklą, 
obeliską aikštės centre. Pastebėjau, kad 
Popiežiaus kambario languose šviesa ži
bėjo ir jaučiau, kad jis sekė mūsų maldas.

Šeštadienio rytas: tuoj po pusryčių 
vėl visi susirenkame Švento Petre aikštė
je dėl audiencijos, kuri įvyko naujoje sa
lėje, pastatytoje tuoj po atentato, kur bu
vo sužeistas Šventas Tėvas Jonas-Paulius 
II. Už tai įvyko krata dėl saugumo. Ten 
sutikau tautietį, iš mano miesto São Pau
lo dr. Šiaulį su žmona p. Aida.

Didžiausioje salėje, kurioj sutelpa maž
daug 6 tūkstančiai žmonių, beveik pusė 
buvo užimta vien lietuviais. Nusidžiau
giau nes gavau vietą prie vidurinio kori
doriaus, kur praeis Šventas Tėvas.

Labai ap.iplojamas., Šventas Tėvas įeina 
į sceną, kurioje jau laukė lietuviai vysku-,. 
pai. Juos pasveikinęs atsisėdo scenos cen- Í 
tre. Vyskupai padėkojo už arkiv. J. Matu- i 
laičio beatifikaciją. Popiežius tarė žodį | 
lietuviškai, apie Lietuvą, jos krikštą, apie | 
arkiv. Matulaitį ir apie tikėjimą. Paskui 
Šventas Tėvas priėjo prie žmonių ir dau- |

f

į
s

sI

1985 metų rugpjūčio 25 die
ną São Paule įsisteigė KULTŪ
RINIS KAZIMIERINIS FON
DAS (KKF) - FUNDO CUL
TURAL CASIMIRIANO. Fon
dui pradžią sudarė Kazimieri- 

. nių Metų Ruošos komiteto pir
mininko, kun. Pr. Gavėno, įna
šas — Cr. 1.000,000.

£
Fondo tikslas— KKF- | 

das turi tikslą sudaryti finansi
nę paramą lietuviškam kultūri
niam veikimui, ypač spaudos, 
mokyklų ir, bendrai, jaunimo 
reikalams.

Fondo kapitalas — 
KKF-do kapitalą sudaro laisvas 
tautiečių bei kitataučių įnašas, 
palikimai, tam tikslui renkamos 
aukos.

Kapitalas lieka nejudomas; 
tik kapitalo uždarbis galės būti 
panaudotas aukščiau numaty
tiems tikslams.

Fondo a d m i n i s t ra
vi m a s - KKF-dą globos, val
dys ir administruos šv. Kazimie
ro parapijos atsakingi ir teisėti 
pareigūnai.

Fondo likvidacija 
— Jei užsibaigtų ir pranyktų 
numatytieji tikslai čia, Brazili
joj, KKF-do kapitalas būtų per? 
leistas panašiais tikslais veikiam 
čiom organizacijom kitur.
PAGERBKIME SAVO MIRU
SIUOSIUS ĮRAŠYDAMI JUOS

Į KK FONDĄ.
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Kazys Bėkšta, SDB "programėlę", ir su ja pradėjau perrašyti v° v*sd klausytojų suprantami. Taigi, ne
’ žodyną. Aišku, tegalėjau dirbti tik po • tik žodžius, (morfemų sudarinius/reikia

IŠ BABILONIŠKOS AMAZONIJOS komerciališko valandų tvarkaraščio. Žino- rašyti žodynan, bet irtas mažutėles mor-

Šį rytą, rašiau kompiuteri n Šiaurės 
Amazonijos indėnų Yanonami žodyną. 
Paskui susitikau su tukano-indėnais. Po 
pietų atėjo Dessana-indėnų vadas, iš rio * 
Tiquié. Vakarėjant daviau vokiečių kal
bos pamoką vienam Amazonijos jaunuo
liui, kada atėjo kun. Urbaitis, su dideliu 
tėvišku apkabinimu manęs pasveikinti 
lietuviškai... Man susimaišė visos kalbos 
galvoje, ir pasakiau jam, kad tai babilo
niško kalbu sumišimo rezultatas.

Rašydamas, dar vis rodos gebu parašy 
ti 'lietuviškai, nes yra laiko pagalvoti, pri
siminti ir pasitaisyti. Bet jau gyva kalba 
lietuviškai nebekalbu gal daugiau kaip 
40 metų, tad atverdamas burną pradedu 
žodj lietuviškai ir jau susipainioja su kita 
kalba. Laimingi tie, kurie turi galimybės 
pasitikti, pasišnekėti, puoselėti savo gim
tąją kalba.

Kun. Urbaitis prašė kad parašyčiau 
ką nors apie savo darbus Amazonijos sos
tinėj. Nors gyvenu civilizuotam mieste, 
šis miestas yra kaip sala džiunglėse. Da
bar vien tik lėktuvais ar laivais tepasiekia
mas miestas, nes gamtos gaivalai sugrio
vė žmonių pastatytus vieškelius (negali
ma ju plentais vadinti), kur susisiekda- 
vom su kitais kraštai ar su Brazilijos 
miestais.

Nors ir mieste, nors ir duodamas an
tologines paskaitas Amazonijos Vysku
pų centralinioje Seminatijoje (dabar val
džios pripažintam Filosofijos Fakultete), 
rytą seminaristams, po pietų paskaitos 
filosofijos studentams, o naktį pasaulie
čiams pastoraliniams veikėjams,... vis te
bepalaikau ryšius su džiunglių indėnais, 
su kuriais per tiek laiko dirbau džiunglė
se, Aukštojo rio Negro upės intakų srity
je. Daugiau kaip 8 metus rašau ant po
pieriaus lapelių Yanonami indėnų kalbos 
žodžius. Ir jau buvau susirūpinęs, kaip 
reikės tuos popierėlius sutvarkyti abėcė
lės tvarkoje. O paskui, vėl pertvarkyti žo
dyno vertime... Ir štai, radau žinią, kad 
kompiuterio pagalba galima parašyti 
žmonių adresus, telefonus, ir sutvarkyti 
viską pagal abėcėlės tvarką. Nutariau pa
siteirauti, nors ir sunkiai tesutiko tų 
kompiuterių specialistai, nes jie dirbo ad
ministracinėse programose, o ne tekstų 
organizavime. Pagaliau pasisekė gauti

g ' CHOPP — Pl ZZA — QUEI JOS - FRIOS
g RESERVAS PARA FESTAS - MUSICA AO VIVO 
I Ru a SOL ON 106 2 - Bom Re ti ro - Tel, 223- 2333

jau, kad už valandą kompiuterio naudo
jimo užmokama ligi šimto dolerių. O aš 
čia galėjau veltui užsiiminėti. Tad ir atsi-< 
raičiau rankoves. Rašau, kaip rašomąja 
mašinėle, o vietoj popieriaus žiūriu j tele
vizijos ekraną, kur pasirodo visas mano 
rašomas tekstas. Kada jau buvau parašęs 
apie tūkstanti žodžių su paaiškinimais, ir 
su kokiu sakiniu, kur parodoma kaip tas 
žodis panaudojamas indėnų kalbos kons
trukcijoj, vienas mano bendrabrolis paė
mė tą visą tekstą, paspaudė kelias raides, 
ir po kelių minučių lengvo ūžimo, kom
piuteris pradėjo spausdinti alfabetiškoj 
tvarkoje visus mano įnašus. Per kelias mi
nutes padarė daugiau darbo negu aš su 
rankraščiais per 8 metus... VALIO.

Tai tik ir dirbi nuo ankstaus ryto, ligi 
vidurnakčio. "Pasiilsėti reikia", kun. Ur
baitis perspėja. Bet, ką padarysi? Nėra 
kito, kas tame darbe padėtų. Pasiuntėm 
vieną indėnų pasakojimų rinkinėlį i São 
Paulį, ir ten atsakė, kad neturi reikalin
gu spaustuvės ženklų. (? ) Kas kalbos 
nemokėdamas eis rinkti nesuprantamos 
kalbos raides? Jau ir kalbą mokėdamas 
žmogus apsirinki, mašinėle rašydamas... 
Tad ir teliko viena išeitis: pasinaudoti 
kompiuteriu, ir su jo pagalba padaryti 
tekstą, kurį paskui bus galima atspaisdin- 
ti fotografiniu būdu, (offset).

Per rytinę dalį, parašau vieną puslapi, 
per naktinę dalį parašau kitą puslapį. 
Juk reikia ne tik parašyti, bet ir analizuo 
ti, išrinkti tarp kelių varijantų geresnę iš
tarmę, rasti to žodžio sudėtis, dalis ir jų 
reikšmę, duoti to žodžio įvairias reikš
mes įvairiose sakinio padėtyse...

Dauguma indėnų kalbų turi sakinio 
tvarką skirtingą, nepanašią j portugališ
ką žodžių sėkmę. Yanonami kalboje pir
miau pasakomas sakinio veiksnys (vardi
ninkas), paskui seka galininkas, vėl eina 
vardininko prefiksas, galininko prefiksas, 
o -paskui eina veiksmažodis, kurio vidu
je įsismeigia prieveiksmiai, o po visko pa
sakoma veiksmažodžio galūnė.

Žodžio šaknis yra sudėta iš kelių reikš
mingų dalelių: jas vadiname morfemomis. 
Tas morfemas galima laisvai kitaip sudė
lioti ir padaryti naujus žodžius, kaip Šv. 
Paulius Apaštalas darė graikų "koinė" 

femas, su jų vertės paaiškinimu... Mano 
rankraštyje yra apie 2000 puslapių, su 
kokia 50 davinių kiekvienam puslapyj. ' 
Kompiuterio puslapyj sutelpa apie 15 da
vinių su paaiškinimais. Kada jau pabaigsiu 
tą žodyną? Vienas geras Dievas žino.

O paskui dar eilėje stovi tukanų kal
bos žodynas. Dar gal didesnis už tą ya
nonami kalbos žodynėlį. Ir kiek jau tų 
indėnų kalbų? Vien tik Aukštojo Rio 
Negro upės srityje yra Tukano kalbos 
grupė su 32 kalbomis-seserimis.

Aruak kalbos grupėje yra bent 15 in
dėnų kalbų. Maku kalbų grupėj yra ko
kios 8 kalbos. Pridėkit dar Yanonami 
kalbą su keliais dialektais...

Ak, tiesa, kiekviena kalba dar yra pa
dalinama į tarmes (dialektus). Vien tu
kanų kalba turi 4 tarmes. Dessana kalba 
turi 8 dialektus — tarmes...

Tai jeigu Dessana genties yra apie 
900 asmenų, kiek žmonių kalba savo 
dialektais? Apie 100-150. Tai kaip dary
ti, tokioj babiloniškoj painiavoj? Val
džia nori visiems uždėti portugalų kalbą 
ir sunaikinti tūkstantmetines skirtingas 
kalbas. Lygiai, kaip komunistinė tarybų 
valdžia visiems liepia kalbėti ir rašyti 
"tautine" rusų kalba.

Jei lietuviai nuo pat carsitinių spaudos 
draudimo laikų kovojo dėl savo kalbos 
teisių, suprantu aš ir vietinių indėnų at
sparumą, stengimąsi nenutautėti, išlaiky
ti savo kalbą ir kultūrines vertybes.

Per didžiaširdę kun. Antano Saulaičio 
(SJ) paramą, gavau lietuvių rašytinės kal
bos kūrimosi istoriją. Nuo Mažvydo,^Dau
kanto, Valančiaus ligi Kudirkos, Aisčio,, 
Bradūno, Šalkausko, Maceinos, ir kitų 
didelių rašytojų... Man parūpino Lietuvos 
tarmių mokslo vadovėlį, su tarmių žemė
lapiais. Su jų pagalba pradėjau orientuo-' 
tis indėnų kalbų ir tarmių geografijoj. Tu
riu kelis indėnus, kurie užsidegė savo kal
bos meile, ir jie jau rašo savo kalbomis. 
Praėjusią savaitę įdaviau vieną rašomąją 
mašinėlę uanana indėnų kalbos rašyto
jams, su keliais tūkstančiais popieriaus 
lapų. Ir jie pradės kurti savo kalbos rašy
mo istoriją.

Net irTariana indėnai, kurie yra lai
komi svarbiausiais, aukštesnės kultūros 
puoselėtojai, kurie buvo veik praradę 
savo kalbą, šnekėdami vien tukanų kal
ba, dabar pradėjo susirūpinti savo kal
bos atgimimu. Taip ir gimsta jų Basana
vičiai, Kudirkos, Jablonskiai...

Kam tokio rūpesčio tokių negausin
gų kalbančiųjų kalbomis? Kalba tai kul
tūrinė vertybė, kultūros ir asmenybės 
nugarkaulis. Be kalbos, esi kaip be savo 
asmenybės. Tai viena. O kita: pats Vieš
pats Dievas, pirmąjį Šventos Dvasios ste
buklą padarė, duodamas kalbų dovaną...
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NAMŲ REMONTAS
Šv. Kazimiero parapijos pastatai jau 

seniai laukė remonto. Prieš porą metu 
buvo atremontuota parapijos salė, o da
bar namai perdažyti iš lauko ir nuplautas 
fasadas - plytelių namu priekis. Dideles 
išlaidos, bet būtinos namu geram užsilai
kymui. L

Namu remonto darbus prižiūrėjo ir Q 
tvarkė rangovas Jonas Si lie kas. Jam šir
dingai dėkojame už tokius didelius nemo
kamus patarnavimus. Vėliasniam laikui 
liks stogu taisymas.

Kun. P. Rukšys

Šio
GARBĖS LEIDĖJAS

Mielam musu savaitraščio skaitytojui širdingai dėkojame 
uâ paramą spaudai.

ML redakcija ir administracija

"ILGIAUSIU METŲ"
TEKLĖ SERKANIENÉ iš Casa Verdes 

atšventė 80 metu gimtadienį liepos 23 > 
dieną. Gražią šventę surengė duktė Van
da su vyru Albertu Varkala ir sūnum Jo-i 
nu. '

Linkime mielai poniai Teklei daug laP 
mes, geros sveikatos ir gausios Dievo pa
laimos. *

<a

DANIELA RUZGAITÉ atšventė gim
tadienį liepos 21 d. bet tik praeitą sek
madienį draugai galėjo susirinkti ir "Gru
po Sergio" restorane ant Paes de Barros 
"pabaliavoti" ir viešoje vietoje nebijojo 
sugiedoti "Ilgiausiu Metu". Geros sveika*- 
tos ir daug laimės Daniela.

KUN. PETRAS M. URBAITIS 
"D IASPO ROS M ĮSI JON IE RIUS"

VYKSTA į RIO DE JANEIRO
Kai kas — ir čia ir kitur — klausia:
— Dėl ko misijonierius tiek daug važi

nėja? Atsakymas nėra toks sunkus:
— Misijonierius, jei jis yra "Misionie

rius keliautojas" ("Missionário itineran
te") — jo pareiga yra kiek galint daugiau, 
kiek jėgos ir pinigai padeda — keliauti ir 
keliauti; neužmirštant aplankyti: ypač 
vargingesnio — senelio — ligonio parapi
jiečio.

Kitas klausimas:
— O iš kur misijonierius gauna pinigu, 

pigiausią kelionės bilietą, "pigiausios kla
sės" — orlaivy, ar laive, ar valtyje, o taip 
pat — ir autobuse užsimokėti. Be to yra 
ir kas misijonierių "gratis" pavėžina, iš 
Dievo ir artimo meilės.

Kaip taisyklė, Misijonierius neturi pini- . n
go nei brangiam resto ra n tu i. Jis vengia hoyeJ^ būti (kaip ^{}ate Bendruomene J

ta, aplankyta, pagerbtą.
Belo? Riju j nuo seno vargsta ir garsu

sis mūsų rašytojas - publicistas - fotogra 
fas p. Petras Babickas. Jis yra vertas.būti 

savo pa- atmintas ypač dabar, kada pats iš savo Jau- 
žo-namo nei kojos neįstengia iškelti. ;

RUGPIUCIO 16 DIENĄ - SEKMADIENI • 13:00 Valanda.

-

tinentinėje publikoje musu p. Petro babic 
ko gerbėju. "Lietuvos Dukterg Organiza- 
Gija" - kari aiškiai kalbant, jam prailgina 
gyvenimą su kasdienos duona, ir kuriai 
Jis ligonis yra iš visos širdies dėkingas.

Atsirado ir kita ponia — kuri "iš pasku
tinių" paaukojo 100 doleriu vaistams.

Būtina nedelsti iškeisti ("paralelo" bū-

telių, nes ten nesaugu, o valgo, ką randa 
viešoj turgavietėj — uždaroj, ar ant gat
vės beveikiančio’,

Na, ir dabar kliuvo klausimas:
— Dėl ko skubėti pas Rio de Janeiro 

lietuvius? Atsakymas ir čia nėra sunkus.
— Keliaujantis misijonierius jau beveik 

šeši mėnesiai neaplankė Rijaus tautiečių.
Jų tarpe yra ir senesnių ir ligotų ir misijo- dti) pinigus ir juos i rankas p. Babickui 
nieriaus vizitos pasiilgusiu.

Šiais metais švenčiame "600 Metų Lie
tuvos Krikšto Jubiliejų", kur būtina pa
minėti ne vien Lietuvoj ar Romoj. Ir vi
sur, ačiū Dievui, yra daugiau ar mažiau 
daroma.

Rio de Janeiro yra tarp viso šimto gerų
— geresnių — geriausių lietuvių. Jie turi

O be to suorganizuoti pastovu (bent 
savaitini) jo lankymą.

Iš viso, mes čia išeivijoj, gyvename ir 
mirštame.drauge - lyg rankom susikabi
nu

Kiekvieno musu ir gyvenimas, ir veik
la, o ir mirtis ir neveikia yra musu bendra 
dalia ar nedalia, nuo kurios priklauso mū- 

būti pajėgesnės São Paulo kolonijos atmintų tautinės, kultūrinės, religinės veiklos 
pratęsimas šioje didingoje (antroje po Či
kagos) Lietuviu kolonijoje - Sanpauly 
ir visoj milžiniškoje Brazilijoje.

Su nuoširdžiais sveikinimais visiems
Sąjunga - Aliança praneša, kad Rugsė

jo 6 d. 14:00 vai. prasidės "sekmadieni
niai popiečiai” "Domingueiras", 
talpose, Rua Lituânia, 67 Moóca.

Matiniai kviečia savo narius jose daly- Kun. Petras M. Urbaitis sutiko tarpkon- 
vauti.

Kun. Petras M. Urbaitis

J
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