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Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos
XIII-tas suvažiavimas
1985 m. gruodžio mėn. 26—29 dienomis
Los Angeles mieste, Kalifornijoje, vyko
XIIILKM akademijos suvažiavimas, kuris
pasižymėjo ne vien tik mokslininkų
gausumu (jų buvo net 28) bet ir ypatingai
įdomiomis, labai gerai paruoštomis
paskaitomis, kurios buvo įvairios ne vien
tik savo tematika, bet taip pat ir per
davimu; negalėję asmeniškai dalyvauti,
prisiuntė savo paskaitas įrekorduotas į
juosteles.
Suvažiavime aktyviai ir gausiai dalyvavo
mūsųdvasiškija: vysk. Paulius Baltakis iš
New Yorko, vysk. Antanas Deksnys iš
Vakarų Vokietijos. Be dviejų vyskupų, dar
dalyvavo ir žemesnio rango dvasiškijos,
daugiausiai iš Romos: kun. dr. Antanas
Liuima, prel. dr. Vytautas Kazlauskas
(Vatikano radijo vedėjas) ir nemažai
kunigų iš kitų vietovių.
Suvažiavimas pradėtas šv. Kazimiero
parapijos salėje. Inž. Jonas Motiejūnas,
LKMA Los Angeles židinio pirmininkas,
atidarė suvažiavimų. Sudarius prezidiumų,
kun. dr. A. Liuima tarė atidaromąjį žodį.
Po to prel. dr. V. KazlausLas skaitė savo
gana įdomių paskaitų “Žmogaus teisių
teologinis pagrindas’’.
Visos kitos paskaitos, posėdžiai ir
diskusijos vyko Ambasadoriaus viešbutyje.
Paskaitų temos įvairios ir įdomios;
Teologijos mokslų paskaitininkai: dr. V.
Balčiūnas, prel. dr. P. Celiešius, kun. dr.
A. Liuima; Gamtos ir matematikos: inž.
A. Girnius, prof. dr. B. Saldukienė;
Lietuvių literatūros: prof. dr. A.
Šlepetytė-Janačienė, kun. dr. P. Ragažinskas, prof. dr. E. Tumienė, rašyt. Alė
Rūta-Arbienė; Lietuvių kalbos: prof. dr.
A. Klimas; Ekonomijos ir politikos: inž.
A. Rudis, dr. V. Vardys; Psichologijos ir
pedagogikos: kun. dr. A. Paskųs, dr. A.
Matulis, kun. J. Krivickas; Filosofijos
mokslų: ar. J. Girnius, kun. prof.
dr.Mankeliūnas, prof. dr. J. Zaranka, dr.

V. Vyčinas, A. Valevičius (doktorantas);
Istorijos mokslų: kun. prof. dr. P.
Rabikauskas, SJ (iš Romos), dr. B.
Malkauskas, kun. dr. L. Andriekus, Rasa
Mažeikaitė (doktorantė); Socialinių ir
teisės mokslų: dr. V. Dambrava (iš
Venecuelos), prof. dr. B. Mačiuika;
Architektūros ir tautinės menotyros:
arch. E. Arbas ir dail. A. Tamošaitis (iš
Kanados).
Paskaitos buvo labai įdomios, tik visa
bėda, kad kai kurios buvo skaitomos tuo
pačiu metu, skirtingose salėse, taip, kad iš
kelių įdomių temų, galėjai klausytis tik
vienos.
Kiekviena suvažiavimo diena buvo pra
dėta pamaldomis. Gruodžio 27 d. suruoš
tas filosofo ir teologo prof. S. Šalkauskio
100 metų gimimo sukakties minėjimas,
kurį pravedė kun. dr. A. Liuima ir pateikė
dr. Juzo Girniaus giliai išnagrinėtų
paskaitų, kuri buvo užrekorduota
juostelėje.

Kun. prof. dr. P. Rabikauskas kalba L. K. M.
akademijos suvažiavime
Nuotrauka - V. Skiriaus

Kadangi tuo metu Los Angeles mieste
siautėjo gripas, tad ir meninė programos
dalis buvo šiek tiek pakeista, bet kai Los
Angeles lietuvių tarpe talentų netrūksta, tad
paskutiniu momentu sukeista programa vis
vien buvo labai įdomi. Mūsų pianistė, labai
gerai pažįstama ir amerikiečiams, Raimon
da Apeikytė sužavėjo klausytojus.
Suvažiavimo metu, šv. Kazimiero
parapijos patalpose vyko įvairios parodos:
inž. E. Kulikausko ir inž. L. Venckaus retų
istorinių Lietuvos žemėlapių, prof. dr. F.
Palubinskio suruošta LKMA leidinių
parodėlė, K. Karužos Lietuvos pašto
ženklų rinkinys, trijų moterų dailininkių,
meno paroda: L Leškienės, R.
Moticjūnaitės-Sarup ir O. DokalskaitėsPaškevičienės. Ypatingų dėmesį atkreipė
B. Kviklio Didžiosios Lietuvos
kunigaikštijos monetų ir žymeniu rinkinys,
nuo XIII a. iki pat nepriklausomybės galo.

LKM Akademijos suvažiavimo dalyviai šv. Kazimiero parapijos salėje klausosi kun. dr. A.
Rabikausko paskaitos apie Lietuvos krikštą Lietuvoje.
Nuotrauka — V. Skiriaus

LELYA’S DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ
7706 Santa Monica Blvd., Los Angeles, CA 90046
tek: (213) 656-1962 arba 874-3813 (po 7 vai vakaro)

LITHUANIANS IN WESTERN AMERICA
4364 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90029-2195, Tel. 664—2919
Leidžia Lietuvių Bend. Centro korporacija

Redaguoja: Redakcinė kolegija

Paštu reguliariai siunčia į Lietuvą dovanų siuntinius, taip pat sudaro
iškvietimo dokumentus.
Lelya’s krautuvėje galite gauti: “Kola” moteriškų kailinių paltų ir
švarkų; vyriškų, moteriškų ir vaikiškų avies kailio paltų ir švarkų,
suknelių, sijonų, megstinių, džinsų, kelnių, Japoniškų vilnonių šalikų,
bliuskučių. “Cripko” laikrodžių, žaislų, lietsargių ir Rusijos gamybos
automobilių.
Visi siuntiniai apdrausti ir pristatymas jūsų giminėms garantuotas.
Krautuvė atdara nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vakaro. Antradieniais—
uždaryta.

Spausdinami straipsniai taisomi redakcijos nuožiūra, jei su autoriais
nesusitarta. ★ Pilnu vardu ar inicialais pasirašyti straipsniai nebūtinai
reiškia redakcijos nuomonę.
★ Anoniminiai raštai nepriimami

*************************************

Prenumerata metams 7.00 dol; atskiras nr. 70 centų

KALIFORNIJOS LIETUVIŲ KREDITO SĄJUNGA

CALIFORNIA CREDIT UNION

Eina nuo 1963 m. kas mėnuo išskyrus du vasaros mėnesius

Vasario 16-ją minint

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, California 90404
Tel.: (213) 828-7095
*#*¥#*******¥»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Lietuviai, pabėgę nuo žiaurios komunistų, okupacijos, išsisklaidę
po platų pasaulį, jau 46 metai, susirinkę mini Lietuvos
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
Nepriklausomybės paskelbimo šventę — Vasario 16-tąją. Viso
laisvo pasaulio šalyse gyvena lietuviai: JAV, Australijoje, Europo
3356 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
je, Pietų Amerikoje, Naujoje Zelandijoje, netgi Izraelyje. Tą dieną
Tel.: (213) 6616-5276
visų lietuvių mintys eina viena kryptimi, nežiūrint, kuriame
ATIDARYTAS:
pasaulio krašte jie gyventų. Visur daromi minėjimai, prisimenama
antradieniais ir ketvirtadieniais 6:00 — 8:00 vai. vak.
kad ir neilgi laisvės metai per kuriuos tiek daug pasiekta, pagerin
šeštadieniais: 9:00 — 12:00 vai.
tas ūkininkų gyvenimas, tiek daug išmokslinta jaunimo! Taip pat
Kooperatyvas duoda įvairių rūšių paskolas palankiausiomis
prisimenami ir pagerbiami tie savanoriai (deja, gyvų vos keletas
išsimokėjimo sąlygomis ir žemiausiais procentais. Nekilno
teliko), kurie Lietuvai laisvę taip sunkiai atkovojo; kiekviena žemės
jamu turtu garantuotos paskolos (I ir II morgičius) duodamos
pėda aplaistyta mūsų savanorių krauju. Lietuvių savanorių buvo
iki 100,000 dol.
tik saujelė palyginus su kitų valstybių gerai apginkluotomis armi
*************************************
jomis, bet tai buvo kova Dovydo prieš Galijotą.
MARCELLA AUGUS
Ir dabar kai kiekvienais metais susirinkę minime prarastą
nepriklausomybę, ne vienam ateina i galvą, kad vėl tikėtis laisvės
President
Lietuvai nerealu. Taip gal galvojo ir lietuviai prieš I-jį pasaulinį
karą, caro vergijoje. Jiems gal atrodė, kad laisvė taip neįmanoma,
kaip kelionė į mėnulį...
2839 Sunset Blvd., Los Angeles, CA 90026
Šiuo metu, kada mes ginklu negalime atgauti laisvės, yra kitų
Tel.: (213) 413-3370
kovos priemonių: nuolat laiškais bombarduoti prezidentą,
*************************************
senatorius, kongresmanus ir kitus politikoje įtakingus žmones paro
dant jiems KGB žiaurumus mūsų tautai. Lietuvos Katalikų
CHRISTOPHER TRAVEL SERVICE
Bažnyčios kronika, net keliomis kalbomis skleidžiama laisvuose
kraštuose, iškeliant lietuvių tautos heroizmą, pateikiant konkrečius
tikėjimo persekiojimo faktus. VLIK-as, remiamas Tautos Fondo,
2472 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90039
laisvų kraštų vyriausybėms įteikia įrodymus atidengdamas tikrąjį
komunistų veidą, auksinį medalį užsitarnavo ir už Laisvės ir Taikos
Tel.: (213) 986-9247
(213) 660-6600
Žygio rėmimą. Visos organizacijos ir pavieni asmenys per spaudą,
Home: (213) 664-0791
televiziją kelia sovietų žiaurumus ir asmens laisvės užgniaužimą,
*************************************
sovietų ignoravimą Helsinkio sutarties, kurią ir jie pasirašė.
HOLLYWOOD
LOS FELIZ
Mes laisvėje gyvenantieji minime šią šventę visi kartu: Amerikos
Vokiečių Maisto ir Delikatesų krautuvė
Lietuvių. Taryba, Lietuvių, bendruomenė, Tautos Fondas (VLIK5126 Hollywood Blv., Los Angeles, CA 90027
as). Su savo vėliavomis ir širdimis įsijungia ir kitos organizaci
jos: skautai, šauliai, Vyčiai ir visi kiti lietuviai. Tik Lietuvoje,
Puikios dešros—Fred Reich ir Vienos skanumynai
užtvertoje geležine uždanga, kiekvienas gal tik širdyje prisimena
Duona — German and Lithuanian Bakery
16-ąją, vieni Sibire, kiti uždaryti bepročių ligoninėse.
Alus, vynas, kosmetikos reikmenys. Įvairūs dalykai dovanoms, kristalas.
Laimingi mes laiku pabėgę nuo raudono slibino, nepamirškime
Šalti užkandžiai baliams ir šeimos šventėms
savųjų Lietuvoje ne vien tik maldose, bet ir dosnia auka, kuri reika
linga padengti išlaidoms kovai prieš sovietus, ne ginklais, bet Atidaryta: ant.-ketv. nuo 9-6, penkt. 9-7, šešt. 9-5,
Sekm. ir pirm.-uždaryta.
TeL 663-4747
žodžiu: specialiai parengtomis radijo programomis, informaciniais
Krautuvę perėmė nauji savininkai
leidiniais įvairiomis kalbomis. Kartais plunksna aštresnė už kardą!

CROWN ESCROW CORPORATION

JONAS PETRONIS
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LOS ANGELES APYLINKIŲ LIETUVIŲ VEIKLA
Los Angeles jaunimas — mūsų pasididžiavimas
PLJS Los Angeles skyrius prieš kelis
metus įrodė savo sugebėjimus suruošdami
ypatingai iškilmingą, balių.. Pernai metais
keli iš jų aktyviai dalyvavo Laisvės ir
Taikos Žygyje. Leidžia savo mėnesinį
žiniaraštį, kuris pasiekia visą pasaulio
jaunimą.
Šiais metais užsimojo dar didesniam
darbui — Naujųjų Metų sutikimo baliui,
kuris įvyko šv. Kazimiero parapijos salėje.
Paprastai šį Naujų Metų sutikimą, ruošė
bendruomenė, bet šiais metais tą rūpestį ir
vargą užleido jauniesiems — jaunimui, kad
jie savo sparnus išbandytų.
Jaunimas, kad ir neturįs daug patyrimo
tokio mąsto pobūviams, šį kartą puikiai
pasirodė savo organizuotumu, ką įrodė
pilna salė svečių; savo jaunatvišku en
tuziazmu užkrėsdami ir publiką. Nuotaika
buvo puiki, maistas puikus, tik gaila, kad

orkestras tiko daugiau pasiklausymui negu
šokiams.
Reikia didžiuotis ir džiaugtis mūsų
jaunimu, kuris mums, seniams, ne tik
nepasiduoda, bet gal ir pralenkia savo nau
jomis, įdomiomis idėjomis, kurios daugiau
pritaikytos dabartiniam gyvenimui, bet ar
timos ir lietuviams.
Viso šio rengimo naštą nešė: Rita
Bureikaitė, Dana Pociūtė, Tadas Dabšys
ir Gintaras Grušas su padėjėjais.
Reikia sveikinti jaunuolius, kurie be
dalyvavimo įvairiose organizacijose,
studijų, leidimo PLJS mėnesinio
žiniaraščio, dar randa laiko ir
parengimams. Ypatingai dabar, kada
daugumas iš jų priklauso “Spinduliui” ir
intensyviai repetuoja besiruošdami liepos
mėnesio išvykai į Pietų Ameriką.

Lietuvos Nepriklausomybės
paskelbimo 68-rių metų
VASARIO 16 d. MINĖJIMAS

Vasario 16-ji Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo šventė yra mūsų didžiausia
šventė. Mylėdami savo kraštą ir trokšdami
Lietuvai laisvės, pasistenkime kuo gau
siausiai dalyvauti šioje šventėje ir savo
auka paremkime Lietuvos laisvės kovų,
darbus.
Vasario 16 d., sekmadienį, minėsime
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
šventę. Tai dienai yra numatyta tokia
programa:
1. 10:15 v. ryto, vėliavų pakėlimas šv.
Kazimiero parapijos kieme. Organizacijos
prašomos dalyvauti su savo vėliavomis.

2. 10:30 v. ryto iškilmingos pamaldos
su pritaikytu pamokslu. Mišioms gieda
parapijos choras ir solistai vadovaujami
komp. B. Budriūno.
3. 12:30 v. p. p. Akademija —
minėjimas šv. Kazimiero parapijos salėje.
Pagrindinę kalbą pasakys Linas Kojelis
specialus prezidento asistentas Baltųj
Rūmų įstaigos santykiams su visuomene
palaikyti. Jis vadovauja tos įstaigos
užsienio politikos ir gynybos reikalų
skyriui. Meninę dalį atliks: sol. B.
Vizgirdienė ir Los Angeles Vyrų kvartetas.
Po minėjimo PIETŪS parapijos salėje.
Kaina lOdol. asmeniui. Vietas rezervuoti
iš anksto pas:
Ramūną Bužėną tel. 254-6048
Simą Kvečą
tel. 393-3367
Antaną Skiriu tel. 664-2919

PIJS-gos ruoštame Naujų Metų sutikime, Gintaras Grušas nekantriai laukia 1986-jų metų.

Pageidaujame, kad moterys ir
mergaitės pasipuoštų tautiniais rūbais.

Nuotrauka — V. Skiriaus

PUS Naujų Metų sutikimo baliaus rengėjai: iš k. Rita Bureikaitė, Dana Pociūtė, Tadas Dabšys ir Gintaras
Grušas.
nuotrauka —V. Skiriaus

Los Angeles “Spindulio” Ansamblis
kartu su Los Angeles International
Travel Centre, kuriame dirba Rimas
Polikaitis ir jo žmona, suruošė skaidrių ir
turistinio pobūdžio paskaitėlių popietę,
sausio mėn. 12 d. Tai buvo popietė skirta
Pietų Amerikos kraštų pažinimui, į kur
mūsų jaunimas ruošiasi pakelti sparnus š.
m. liepos mėnesyje.
Skaidres demonstravo ir parengime da
lyvavo M. Arbalero, antropologas, ar
cheologas, Brazilijos, Argentinos ir
Peru konsulatų atstovai, ir Varig ir
Aerolineas oro linijų atstovai.
Puiki jaunimo idėja iš anksto susi
pažinti su tais kraštais į. kuriuos rengiasi
keliauti, (ką daro visi patyrę keliautojai),
tuo būdu per trumpą laiką sugebės
apžiūrėti krašto įdomybes.
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UCLA pagerbė Emiliją Stirbienę,
kuri 20 metų, išdirbusi kaip medicinos
fakulteto mediciniškų knygų užpirkėja,
išėjo į pensiją. E. Stirbienė būdama labai
paslaugaus ir malonaus būdo, per tuos
metus įsigijo gana daug gerų draugų, ne
vien tik studentų bet ir profesūros tarpe.
Nenuostabu, kad jai buvo suruošti net du
atsisveikinimo pobūviai.
Sausio m. 4 d. vakare, šeštadienį, Terry
Bible rezidencijoje, kuri ne kartą buvo
aprašyta laikraščiuose, aplankyta daugelio
ekskursijų, kaip viena iš žymesnių rezi
dencijų Los Angeles mieste, įvyko at
sisveikinimo vakarienė. Namai buvo dar
papuošti kalėdiniais papuošalais. Nuotaikai
palaikyti skambino populiarios muzikos
pianistas. Teisybę pasakius, nuotaika buvo
labai gera ir linksma ir be muzikos. Į šio
atsisveikinimo vakaro pobūvį susirinko
virš 50 žmonių, kai kurie net iš San Diego,
ir profesorių ir studentų, kurie savo
jėgomis paruošė E. Stirbienės mėgiamus
patiekalus. Pobūvis tęsėsi iki vėlaus
vakaro, nes visi norėjo atsisveikinti ir
prisiminti tas dienas, kai ne kartą
pasinaudojo “Tetos Emos“ patarimais.
Ketvirtadienį, sausio 9 d. UCLA dide
lėje “Kirckhoff“ salėje būvu suruoštos oar
vienos - oficialios išleistuvės. Žinodami,
kad E. Stirbienė yra lietuvė, studentai
susirado lietuvį studentą Darių Jatulį, kuris
studentų vardu atsisveikino lietuviškai. Tai
tikrai buvo staigmena. Universiteto ad
ministracijos vardu atsisveikino direktorius
Jason Reed, Tim Bailey ir kiti universiteto
oficiozai. Vienas iš jų perskaitė trumpą jos
biografiją, netgi paminėdamas, kaip ji
persikėlė per Nemuną bėgdama nuo ko
munistų. Buvo daug sveikinimų žodžiu ir
raštu, iškelti jos nuopelnai universitetui.
Sveikinimai buvo įrišti į gražiai aplenktą
knygą. Jason Reed perskaitė sveikinimą iš
prezidento Reagano.
THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

December 27, 1985

Bernardo Brazdžionio literatūrinės
išvykos

Lietuviai Brentwood-Westwood
simfoninio orkestro koncerte

Kovo 22 ir 23 dienomis New Yorko
lietuvių organizacijos, pirmininkaujant R.
Keziui, Kultūros Židinyje rengia Pauliaus
Jurkaus literatūros ir dailės kūrybos
apžvalginį minėjimą. Programa, panašiai
kaip Los Angeles pernai vykęs LFB
literatūros vakarų dvidešimtmečio
minėjimas, užims dvi dienas. Apie rašytojo
ir dailininko P. Jurkaus kūrybą žodį
pasakyti kviečiamas Bern. Brazdžionis.
Balandžio 20 d. Bostone rengiamas
komp. J. Kačinsko kūrybos koncertas,
kuriame bus atlikta naujausia kom
pozitoriaus kantata “Ateities giesmė“,
parašyta žodžiams Brazdžionio. Dalį pro
gramos atlikti kviečiamas kantatos žodžių
autorius. Poetas į Bostoną vyksta kartu su
žmona Aldona.
Brazdžioniai, prieš atvykstant į Los
Angeles, keletą metų gyveno Bostone ir ten
prisidėjo prie Kultūros klubo ir kt.
organizacijų veiklos

Šiais metais lietuviams teko garbė būti
pakviestiems išpildyti programą! šio sim
foninio orkestro koncerte. Lietuvius
puikiai atstovavo sol. B. Vizgirdienė ir Los
Angeles vyrų kvartetas vadovaujamas
komp. B. Budriūno. Išpildė nemažai B.
Budriūno kompozicijų, ir amerikiečiai, kai
kurie tikrai pirmą kartą išgirdo ne tik
lietuvių kompozitorių kūrinius, bet
lietuviškus žodžius.
Simfoninio orkestro draugijos komitetas
visiems programos dalyviams prisiuntė
labai gražius laiškus, padėkodami už puikią
programą, kuri publikai labai patiko ir
tikisi, kad ir ateityje savo dainomis ir talen
tu pradžiugins koncertų mėgėjus. Kartu su
laišku prisiuntė ir buvusio koncerto
programą, kurioje be poros amerikiečių
muzikų, duodamos ir trumpos muzikinio
kelio biografinės B. Vizgirdienės ir komp.
B. Budriūno santraukos.

Mūsų garbės konsulas amerikiečių
spaudoje
Los Angeles Times sausio mėn. 12
dienos numeryje, davė ilgoką straipsnį apie
Pabaltijo konsulus, daugiausiai vietos skir
damas vietos latvių konsului Leo Ander
son, kuris išbuvęs Latvijos konsulu net 53
metus, dabar išėjo į pensiją sulaukęs 83
metų, Įdėta ir jo nuotrauka, šalia jos ir
nuotrauka Lietuvos garbės konsulo inž.
Vytauto Čekanausko, kuriam irgi duota
nemažai vietos. Įdėtas ir jo pasakojimas
apie susitikimą su rusų atstovu konsuliariniame priėmime. Kadangi mes, los ange1 iečiai, gerai pažįstame V. Čekanauską,
galime iš jo tikėtis įdomaus humoro
nežiūrint kokioj situacijoje jis atsidurtų, o
jam, atstovaujant Lietuvą, ir lankantis
įvairiu tautų atstovų subuvimuose visokių
situacijų pasitaiko, tik gerai, kad jis yra
aukštos kultūros žmogus, labai toleran
tiškas ir padėtyje greitai susigaudo.

Albino Markevičiaus (Roque &
Mark) įstaiga, kuri turi patyrimą įvairiose
Dear Mrs. Sttrbya:
Congratulation* on your retirement. Your*
ha* been a career marked by dedication and
achievement. You should take great pride In
your many years of accomplishment.
Nancy join* me in wishing you continued
happiness and enjoyment in the year* ahead.
Sincerely,

Prieš pradėdama dirbti universiteto
^knygyne, E. Stirbienė ilgą laiką dirbo
“Lietuvių Dienų“ žurnalo įstaigoje.
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prekybos srityse, pradedant nekilnojamo
turto pardavimu, įvairių rūšių apdraudose,
notariniuos patarnavimuos ir 1.1, š. m.
sausio m. 17 d. atšventė savo 20 sėkmingų
gyvavimo jubiliejų. A. Markevičiaus
įstaiga yra įdomi tuo, kad joje daugumas
tarnautojų yra lietuviai. Pats įstaigos
įkūrėjas A. M. yra gana veiklus
lietuviškose organizacijose ir gana dosnus
lietuviškiems reikalams. Jo vardas yra
gerai žinomas ir gerbiamas ne vien tik
lietuvių tarpe.
Linkime A. Markevičiui ir jo bendradar
biams augti, klestėti ir garsėti ne tik
lietuvių tarpe, bet ir visoje Kalifornijoje.

Blynų balius
Š. m. vasario mėn. 8 dieną, 7 vai. vak.
(šeštadienį) šv. Kazimiero parapijos salėje
įvyksta tradicinis

SPINDULIO BLYNU BALIUS
Graži jaunimo programa, skanūs blynai,
gera muzika, šokiai ir 1.1.
Visi, visi maloniai kviečiami atsilankyti,
pasidžiaugti savuoju jaunimu ir paremti jo
veiklą bei kelionę į Pietų Ameriką, kuri
įvyks š. m. liepos pradžioje.
Laukiame visų!
Spindulio vadovybė
Del rezervacijų skambinkite:
663-1366 arba 661-0041.

Tel.

P. S. Daugiau apie išvyka į P. Ameriką
išgirsite per blynų balių iš ekskursijos vadovo,
Rimo Polikaičio (tel. 666-2568)

Aukos 6‘Lietuviai Amerikos
Vakaruose” laikraščiui 1986 m.
Po 13 dok: Albinas Markevičius
Po 10 dol.: J. & R. Gričiai, V.
Raulinaitienė.
Po 8 dol.: Petras Bielskus, Antanas
Musteikis.
Po 5 dol. ir mažiau: B. Adamson,
M.Barauskas, E. Butkienė, dr. E. Domanskis, E. Devenienė-Grigaitienė,
M. Glažė, T. Grikinas, J.Gumbelevičius, I. Gurčinas, J. Gurskas, Moni
ka Lembertienė, Bruno Latoža, Ona
Mekišienė, L. Plukienė, Vladas Ra
čius, M. Kairienė-Roberts, E. Sabalienė, V. Sakalauskas, Ant. Skridulis, V. Stadalninkas, J. Uksas,
J. Venckus, A. Vidugirienė,
Visiems aukotojams redakcija
nuoširdžiai dėkoja.

Vyskupo Pauliaus A. Baltakio, O. F.
M., kreipimasis į lietuvius.

San Francisco atgija lietuviškos tradicijos

Per paskutinius penkius metus i San
Francisco apylinkes atvažiavo daug naujų
lietuvių. Ypatingai padidėjo lietuvių
studentų skaičius vietiniuose univer
sitetuose ir jie aktyviai įsitraukė į tautišką
veiklą. Daugiausia jų studijuoja UC
Berkeley, gerame, nors kartais ir
kontroversinį vardą turinčiame, aukšto
lygio universitete.
Gan aktyviai veikia Lietuvių Bendruo
menės skyrius ir Lietuvių-Amerikiečių
Respublikonų sąjungos skyrius. Pirmasis
turi virš 200 aktyvių narių, antrasis — virš
60.
Šiais metais buvo atgaivinta tradicija, tai
bendros lietuviškos Kūčios, sutraukusios
net 110 trijų generacijų lietuvių ir
lietuviškos kilmės žmonių. Kai kurie net
ir lietuviškai nekalba, bet širdyje jaučiasi
lietuviais, džiaugiasi būdami lietuvių tarpe.
Šią gražią tradiciją atgaivino Felicija
Prekerytė-Brown, o vakaro suorganizavi
mui vadovavo Onutė Vindašienė, talkina
ma Danutės Janutienės, Julijos Fraser,
Genovaitės Zaborskienės ir kitų apylinkės
lietuvių moterų.
Kūęios buvo atšvęstos gruodžio m. 24
d. St. John parapijos salėje, Milpitas
mieste, kur kadaise klebonavo kun. Vik
toras Pavalkis (dabar išėjęs į pensiją).

Kūčių stalas padengtas su tradiciniu šienu,
baltomis staltiesėmis, rūtelėmis ir rojaus
obuoliukais. Šeimininkės sunešė 12-ką
tradicinių patiekalų: keturių rūšių silkių,
kimštą žuvį, žiemos mišrainę (vinigretą)
burokėlių sriubą su grybų ausytėmis, ki
sielių, aguonų pieną su sližikąis, vaisių
kompotą ir kalėdinį pyragą. Plotkelės gau
tos iš vietinio vienuolyno, o kai kurie
atsinešė savų, gautų iš Lietuvos.
Felicija Prekerytė-Brovvn puikiai
nušvietė lietuviškas kūčių tradicijas ir
pravedė keletą kalėdinių giesmių. Kūčių
gale atvažiavo ir Kalėdų senelis (dr.
Ričardas Petrys), kuris jaunuosius dalyvius
apdovanojo gražiomis dovanomis.
Kita tradicija, kuri jau keli metai
praktikuojama San Francisco mieste, tai
lietuviškos Kalėdų eglutės pastatymas
Golden Gate parko pavilijone. Eglutė
puošiama grynai lietuviškai šiaudelių or
namentais, kuriuos pagamina ir papuošia
seserys Alberta Astraitė-Singh ir Marytė
Astraitė-Currier.
Tikime, kad ši gražiai išbujojusi
lietuviškų tradicijų dvasia bus tęsiama ir
sekančiais metais, nes pagal girdėtus gan
dus, į San Francisco apylinkę atvyks
daugiau ir daugiau lietuvių.
V.

Mieli broliai, seserys lietuviai!
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika
yra žymiausias įvykis šių laikų lietuvių
tautos gyvenime. Tai kenčiančios ir
kovojančios tautos kelias — jos kančių
istorija.
L. K. B. Kronikos reikšmė pilnai išryš
kėja, kai ji paskleidžiama laisvuose kraš
tuose įvairiomis kalbomis, iškeldama lie
tuvių tautos heroizmą, jos drąsą ir ryžtą
kovoti už religinius bei tautinius idealus.
Pateikdama konkrečius tikėjimo persekio
jimo faktus, ji parodo tikrąjį komunizmo
veidą.
Šį L. K. B. Kronikos paskelbimą lais
vuose kraštuose atlieka dvi mūsų organi
zacijos: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa,
New Yorke, vadovaujam kun. K. Pugevičiaus ir Lietuvos Kronikos Sąjunga, Čika
goje, vadovaujam kun. K. Kuzminsko. Abi
organizacijos turi savo specifinius tiks
lus ir dirba savarankiškai, viena kitą papildydamos. Religinė Šalpa gautą Kronikos
laidą tuoj pat išverčia į anglų kalbą ir,
kaip šviežią informaciją, atskiru sąsiuviniu
išsiuntinėja spaudai, vyskupams,
senatoriams, tarptautinėms organizacijoms
ir k.
Lietuvos Kronikos Sąjungos Kroniką
paskleidžia 138 valstybėse knygomis
lietuvių, anglų, ispanų ir prancūzų
kalbomis. Tai yra neįkainuojamos vertės
bibliotekinė medžiaga universitetams,
žinių agentūroms, dvasiškiams, politi
kams, tarptautinėms organizacijoms.
Šiuo metu Jūsų ypatingos pagalbos
prašau Lietuvos Kronikos Sąjungai,
baigiančiai ruošti L. K. B. Kronikos anglų,
ispanų ir prancūzųkalbomis šeštuosius
tomus ir lietuvių kalba devintąjį tomą.
Įvertinkime Sąjungos pasišventimą ir
dosnia ranka padėkime Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikai pilnai atsiekti savo
tikslą.
Aukas prašoma siųsti: The Society of

Lietuviškos bendros Kūčios, 1985 m. gruodžio 24 d. Milpitas miestelyje, San Francisco apylinkėje.
Felicija Prekerytė-Brown pasakoja apie kūčių apeigas ir jų reikšmę.
Nuotrauka —V.
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2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA. 90404
Phone: (213) 828-7525
Res. (213) 395-0410

ALBINAS MARKEVIČIUS ir bendradarbiai

2802 Santa Monica Blvd., Santa Monica, CA 90404

Telefonas: (213) 828-7525

Valdyba: E. Jarašūnas, A. Markevičius, R. Nelsas
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Kalifornijos lietuvių golfo klubo
numatyta veikla:
1986 m. vasario m. 2 d, 1 p.p., pas Rūtą
ir Pauliu Arus, 1050 Euclid Avė #301,
Santa Monica, Ca. 90403, įvyks metinis
golfininkų susirinkimas. Šeimininkai pa
vaišins “pizza” ir alumi>
Golfininkų išvykos:
1986 kovo m. 8 d., Meadowlark Golf
Course, Huntington Beach, Ca.

1986 gegužės m. 24 d., Oceanside
Municipal Golf Course, Oceanside,
CA.
1986 m. rugsėjo m. 21 d., Camarillo
Springs Golf Course, Camarillo Sp
rings, Ca.
Smulkesnės innformacijos bus duotos
vėliau.
Valdyba

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
persikėlė į naujai atremontuoas patalpas
Tautiniu, namų apačioje.
Raštinė atdara 5 dienas savaitėje
sekančia
tvarka:
Nuo antradienio iki penktadienio nuo
10 vai. ryto iki 3 vai. p. p.
antradienio vakare nuo 5 iki 7 vakaro
šeštadienį nuo 9 ryto iki 12 vai.
Pirmadieni uždaryta
Kredito kooperatyve labai palankiomis
sąlygomis duodamos paskolos ir už
sutaupu indėlius mokamos aukštos
palūkanos.
Lietuvių kolonijos gyventojai maloniai
kviečiami naudotis šios modernios
lietuviškos įstaigos patarnavimais.

Kooperatyvo antrašas yra:
3352 Glendale Blvd., Los Angeles, C A. 90039
telefonas: 661-5276 arba 667-3080

Lietuvių Kredito Kooperatyvo
metinis narių susirinkimas ir oficialus
naujų patalpų atidarymas įvyks 1986 m.
vasario mėn. 23 d. (sekmadieni) 12:30 p.
p. Lietuviu Tautinių Namų salėje 3356
Glendale Blvd. Los Angeles, CA. 90039.
Kooperatyvo valdyba
*********************************

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant
3352 Glendale Blvd.
Los Angeles, CA 90039
(213) 667-3080
14659 Limedale St.
Panorama City, CA 91402
(818) 894-0136
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Tolimieji rytai prabėgomis
(tęsinys iš praeito numerio)

Visai netoli Ginza Strip yra ir Japonijos
imperatoriaus rūmai. Paklausėm japoniuką
kiek ilgai užtruktų nueiti pėstiems. Apie 20
minučių, jo nuomone. Mes jau iš patyrimo
žinojom, kad jeigu jie sako 20 tai per 10
minučių palengva nueisi. Ir tik vėliau iš
vieno rytiečiu žinovo atradom paslaptį: jų
pėdos daug mažesnės, taigi daugiau
žingsniu tam pačiam atstumui sukarti. Be
to, japonų nuo kitų rytiečių iš veido neat
skirsi, jie mums visi panašūs, bet, jei
liemuo ilgas o kojos trumpos, tai jau
japonas...
Pasiekiam imperatoriaus rūmus. Aplink
vandens kanalai, krantai apsodinti
vinkšnomis, tilteliai permesti per kanalus,
gražiai prižiūrėti sodai, sargybiniai mielai
leidžiasi fotografuojami. Imperatoriaus
rūmų tokioje sodų gilybėje net nesimato,
tad ir jokio įspūdžio nesudarė. Negali,
namo grįžęs, pasigirti: “aš net Japonijos
imperatoriaus rūmus mačiau...”
Labai daug autobusų su uniformuotų
moksleivių, daugiausiai mergaičių., ekskur
sijom, bet ir jie tiek pat matė kiek ir mes.
Visi ekskursantai labai tvarkingi, drausm
ingi, mandagūs ir, žinoma, turėjo išmėginti
savo anglų, kalbos žinojimą ant mudviejų;
pasako “haro” (helio) ir kikena...
Akihabara (Tokyo miesto dalis) — gar
sus Japonijos elektronikų centras. Kiek
viena žemės pėda išnaudota, krautuvės
kelių aukštų, kitos tokios mažos, kad ap
sisukt negali, pilnos elektroninių reikmenų,
kokių tik gali įsivaizduoti. Užsieniečiams
skirtoje krautuvėje girdisi kažkas kalba
rusiškai. Nugi, trys latviai jūrininkai,
išplaukioję beveik po visą pasaulį, išskyrus
Ameriką, atsirado Japonijoje nusipirkt
buržujiškų gėrybių, kaip stereo rekorde
rį... Du labai malonūs, šnekūs, buvę Vil
niuje, trečias “angelas sargas” nė žo
džio. Sekančią dieną, vėl į tą pačią krautu
vę, pamirštų dalykų nusipirkti. Ir vėl ta pati
istorija, vėl latviai, tik kiti, ir su unifor
muotu japonu, jų vertėju. Pasikalbam ir
vėl. Paėmė juokas, kad grįžę į laivą
latviešiai, nutars, kad juos sekė du lietuviai
“šnipai”...
Numatyta kelionė i Fuji kalną ir kitur dėl
blogo oro (lijo kaip iš kibiro) taip ir liko,
bet patį Tokyo miestą tai tikrai gerai
apvaikščiojom. Reikėjo išbandyti ir viso
pasaulio spaudoje išgarsintą Japonijos
pasididžiavimą — elektrinį traukinį
“kulipką” (bullet train), einanti net 140
mylių greičio. Greitas ir patogus susi
siekimas su užmiesčiu ir kitais miestais.
Man asmeniškai didelio įspūdžio nesudarė,
neblogesnė buvo ir mūsų automatrica tarp

Vilniaus ir Kauno... Japonai pyksta, kam
esą, jūs užsieniečiai, pravardžiuoja! tą
traukinį, kuris vadinasi shinkansen...
Palikt Tokyo negaila...
Pakeliui į Korėją. Tokyo aerodrome
matosi sovietų lėktuvas, aplipęs ginkluotais
sargybiniais... Išsikalbam su korėjiečių
imtininkų komandos nariais, grįžtančiais
iš sėkmingu rungtynių Japonijoje. Pasirodo
jie Los Angeles olimpiadoje laimėjo aukso
ir bronzos medalius, tai nenuostabu, kad
nebloga anglu kalba taip gyrė Kaliforni
ją... Visi prisipirkę cigarečių ir degtinės,
abu dalykai Korėjoj dvigubai brangesni.
Iš lėktuvo labai didelį įspūdį sudarė,
mūsų neaplankytas Fuji kalnas! Atvirukai
neparodo jo tikrojo grožio ir didybės.
Neaišku ar lėktuvas visuomet taip arti
kalno skrenda ar tik pilotas norėjo mums
parodyti tą didingą Viešpaties kūrinį, kurio
vaizdas man liks visam gyvenimui.
Artėjame prie Korėjos, lėktuvas skren
da gana žemai, matosi pajūris, tik ne
smėlys , bet šlynas. Puikiausia medžiaga
įvairiems porcelianiniams išdirbiniams...
Matosi kalnuota, žaliai vešli Korėja.
Seoulo aerodrome chaosas! Negali
susikalbėti kur ir kas turi uždėti vizos
antspaudą pase. Nors ir buvom įspėti, kad
angliškai susikalbėt bus labai sunku, bet
netikėjom, kad net infromacijoj nemoka
angliškai! Nors jau Los Angeles
aerodrome turėjom gerą pamoką, kur jų
tarnautojas vietų rezervacijai lėktuve,
mokėjo angliškai truputį daugiau negu
dzūkiškai... Paprašiau vietos prie lango,
rūkytoju sekcijoje. “Yes, yes, thank you”
šypsodamasis padavė sėdymų vietų
numeruotas korteles. Gavom sėdynes prie
lango, tai prie lango, bet rūkymas buvo
didelis “no, no”. Tai per 18 valandų
skridimo, kiekvienas pypkorius žino kokia
kančia neužtraukti dūmo per tiek
valandų!... Tai ir teko lakstyti iš vieno
lėktuvo galo į kitą, ieškant laisvos vietos
nors kelioms minutėms prisėsti ir užtraukti
dūmą. Išvietėje rūkyti negalima, net ir
rūkorių sekcijoj stovint pypkiuoti
negalima, tai nors imk ir sėsk kam nors
kelių. Tik visa laimė, kad pypkoriai
pypkorius užjaučia ir kelioms minutėms
savo vietą užleidžia.
(tęsinys sekančiam numeryje)

Turime pardavimui:
Jadvygos Paukštienės tapytų Lietuvos
vaizdelių, gražiai įrėmintų, Kainos pagal
dydį — nuo 15 dol. iki 60 dol.
Paveikslai
(kurių yra didelis
pasirinkimas) gaunami “Lietuvių Dienų”
redakcijoje, susitarus galite ir sekmadienį
po pamaldų aplankyti “L. D.” įstaigą.

LIETUVIAI PREKYBININKAI - PROFESIONALAI
Advokatai^
JACK ALEX
NIDA BRINKIS

General Contractors

Dantistai
A. PEČIULIS
BIRUTA BARVIKS, D.D.S.

REMODELING and CONSTRUCTION

Member American Dental Society

Sav. ALOYZAS PEČIULIS

Attorneys at Law

10900 Warner Ave., Suite 116
Fountain Valley, CA 92708

Law Offices of

(Corner Warner & Euclid)

814 5th Street, #8
Santa Monica, Ca 90403
Phone: 394-2242

ALEX & BRINKIS

Tel.: 1 (714) 968-5525

1500 W. Covina Pkway, Suite 103
West Covina, CA 91790
Tel.: (818) 337-0777 or
(818) 962-6644

A. BLAKIS, D.D.S.

PAUL NEFAS

Dantistas (Latvių kilmės)

CONSTRUCTION
General Contractor

2901 Wilshire Boulevard
Santa Monica, CA 90403
Phone 828-46I3 by Appointment

WALTER J. DUDOR
Attorney at Law

Law Offices of

CRAIN & DUDOR

Rolandas Giedraitis, D.D.S.
Danutė Giedraitis, D.M.D.
Alma Vilkas-Stočkienė, D.D.S.
Lietuviai dantistai

3151 Glendale Boulevard
Los Angeles, CA 90039
Tel.: 660-1205

10880 Wilshire Blvd., Suite 915
Los Angeles, CA 90024
(213) 470-3555

BRANCH OFFICE
710 Wilshire Blvd., Suite 505
Santa Monica, Ca 90401
Tel.: (213) 395-2231

Attorney at Law
LAW OFFICES

ROTENBERG & KRIVIS
SUITE 301
14260 VENTURA BOULEVARD
SHERMAN OAKS, CALIFORNIA 91423-2734

(818)784-6899

Margis Matulionis
Attorney at Law
412 W. Broadway Ave., Suite 204
Glendale, California 91204
(818) 243-6223

(818) 352-0864
State License No. 441216

Practice Limited to Estate Planning,
Business Planning, Real Estate
and Tax Planning

JEFFREY C. KRIVIS

New Construction-Kitchens
Bathrooms-Remodels

Escrow Kompanijos

ROMAS ŽEMAITAITIS
Home Improvements
Electrical - Heating - Plumbing

2227 Meadow Valley Terr.
Los Angeles, CA 90039
Phone: (213) 664-1661

Nuosavybių pardavėjai

Albinas Markevičius
Real Estate Broker

MARCELLA AUGUS

ROQUE & MARK CO.

President

2802 Santa Monica Boulevard
Santa Monica, CA 90404
Phone: 828-7525 Res.: 395-0410

CROWN ESCROW
CORPORATION
2839 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90026
413-3370

Gydytojai

ROMAS JASIUKONIS
Realtor
Residential • Commercial
Exchanges

Personalized service with a smile

VIOLETA SUTKUS
Attorney at Law
7060 Hollywood Blvd., Suite 701
Los Angeles CA 90028
Tel.: (213) 446-4433

Apdrauda
M&R AMERICANA
Insurance Service, Inc.
A. “Mark” MARKEVIČIUS
All Lines of Insurance

2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
453-1735
828-7525

JOSEPH GUDAUSKAS, M.D.
gydytojas ir chirurgas

Įstaigos telefonas: 826-3090
3231 Pico Boulevard
Santa Monica, CA 90405

JONAS KREGŽDĖ, M.D.
Internal Medicine including Cardiology

1760 Termino Ave., #207
Long Beach, CA 90804
Telefonas: (213) 498-6676

RICHARD A. MASON, M.D.

Res. (818)785-7358

Office:

666-8895

Member of L. A. Board of Realtors

Kelionių agentai
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★♦★★★★★★A

ALDONA JUODVALKIS
Certified Travel Agent
Lėktuvų, traukinių ir laivų (cruises) rezervacijos
Amerikoje ir visame pasaulyje.
Išnuomuojami viešbučių kambariai, automobiliai ir
autobusai. Vienas paskambinimas patogiai ir
ekonomiškai sutvarkys Jūsų kelionės eigą.

Internal Medicine

Dėl informacijos kreipkitės pas Aldoną

Pasadena Medical Group, Inc.

Aardvark Travel, Inc.

150 North Hill Ave., Pasadena, CA 91106
793-2181

(818) 361-8666

arba namuose (818) 894-0136
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PARENGIMŲ
KALEN DORIUS
Vasario mėn.
8 d., šešt. 7 vai. v. Spindulio Blynų
balius, šv.Kazimiero parapijos salėje.
16 d., sekmadienį, iškilmingas Vasario
16-sios dienos minėjimas, visa programa
vyks šv. Kazimiero parapijos patalpose.
23 d., sekm. 12:30, Lietuvių Kredito
kooperatyvo metinis narių susirinkimas ir
oficialus naujų patalpų atidarymas Tautinių
Namų salėje.

Organizacijos ir kiti lietuviai, norintieji
savo parengimų datas įdėti į “LAV”
kalendorių, prašomi prisiųsti žinias
redakcijai.

-TRUMPAIDanutė Prasauskaitė ir Kenneth R.
Cline susituokė Lomitos mieste, Kalif.
1985 m. gruodžio m. 28 d. Po vestuvių
jaunieji išvyko nuolatiniam apsigyvenimui
į Gray, Tennessee, kur jaunasis dirba kopi
javimo mašinų srityje, o Danutė tęs
mokytojos darbą.
Tikrai gaila, kad Danutė taip toli iš
Kalifornijos išsikraustė, jos čia pasiges ne
vien tik skautiškas, bet ir visas lietuviškas
jaunimas.
Vladas Pažiūra, BALF-o Los Angeles
skyriaus pirmininkas, turėjo širdies
priepuoli ir ligoninėje išbuvo visą savaitę.
Jokios operacijos nereikėjo daryti, nes
pagal daktarus galės pasigydyti vaistais.
Linkime Vladui greitai pasveikti.
Vladų Bakūną mūsų spaudos bendradarbį,
Lietuviškos radijo valandėlės pranešėją,
sausio 15 d. ištiko širdies priepuolis.
Širdies operaciją (by pass) padarė sausio
m. 20 d. Fremont ligoninėje.
Linkime mielam bendradarbiui greitai
pasveikti.

Sutaupysite
apskaičiuodami

PAJAMŲ MOKESČIUS
Antanas Skirius yra dirbęs Internal Revenue
Service įstaigoje ir turi 40 metų praktikos
šioje srityje.
Dėl patarnavimo laiko susitarti telefonu:

(213) 664-2919
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-MIRTYSPrel. dr. Petras Celiešius,mirė širdies
priepuoliu 1986 m. sausio mėn. 1 d.
Lucerne.Valley, Calif.
Sausio 5 d.,, sekm. rožinį atkalbėjo ir
gedulingasvmišias atnašavo vysk. Paulius
Baltakis. Šv. Kazimiero bažnyčia buvo
pilnutėlė liūdinčių Los Angeles lietuvių.
Sausio 6 d. velionis palaidotas šv.
Kryžiaus kapinėse, į kurias lydėjo net 48
mašinos buvusių parapijiečių.
Kapinėse paskutinius atsisveikinimo
žodžius tarė: J. Motiejūnas — Ateiti
ninkų Sendraugių vardu, O. Razutienė — Bendruomenės ir “Spindulio”, A.
Mažeika — ALT-o, J. Kiškis — Vyčių,
Piliečių draugijų vardu ir asmeniškai, prof,
dr. F. Palubinskas, G. Palubinskaitė —
Ateitininkų, D. Mitkienė ir prof. dr. E.
Tumienė — asmeniškai, taip pat ir kun. dr.
Urbonas, velionies ilgametis (virš 50 metų)
artimas draugas.

NE VISAS MIRĖ
(Non omnis moriar)
Žodis, pasakytas Vistos ir apylinkių

lietuvių pamaldų komiteto vardu, lai
dojant kun. prel. P. Celiesių 1986 m.
sausio 6 d.
Buvo žmogus, gyveno, veikė, užgęso
kaip užgęsta žiburys. Kiek laiko dar matom
šviesą, žiburiui užgęsus? Momentą,
valandą, metus? Užgęsus žiburiui, tamsa
užpuola tuojau...
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija,
kurios narys buvo kun. prel. Petras
Celiešius, yra išleidusi knygą-nekrologų
rinkinį, vardu “Užgęsę žiburiai”, pagerb
ti, prisiminti mirusius mokslininkus,
lietuvių kultūros žmones. Galvojau: kodėl
tie “žiburiai” “ užgęsę”? Juk jie švietė
kuriančios Lietuvos padangėje būdami
gyvi, bet jų šviesa neužgęso nė jiems
mirus. Jų palikti mokslo kūrybos veikalai
šviečia ir švies ilgus amžius. Gal tai
daugiau negu žiburiai, kuriems užgęsus
sutemsta, gal tai kaip žvaigždės,
šviečiančios, makrokosme: milijonai jų
dega, daugelis užgęsę prieš daugelį metų,
bet jų šviesa vis dar skrenda į žemę, ir mes
regim jų šviesą.
Taip pat ir su žmogum — kūrybos
kultūros, mokslo, dvasios žmogus, kuris
kaip ta tolima, už tūkstančio šviesmečių
žvaigždė, ir po daugelio metų, po daugelio
trumpaamžio žmogaus metų, nors žemėje
užgęsusi, vis dar šviečia, savo paliktais
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skaidrumu, ir b e jo mums daug tamsiau.
Taip. Jis nebepaduos mums savo rankos,
neįsijungs į mūsų būrį, nebeišgirsim jo
balso, bet jo dvasios šiluma, jo minties
šviesa, ir kūnui užgęsus, dar ilgai mums
švies, ir toji šviesa, jeigu tik ton pusėn
atkreipsiu! veidą, jeigu tik atversim širdį,
— šildys, švies ir neš dvasinę paguodą.
Senasis lotynų dainius Horacijus,
kalbėdamas apie savo kūrybą (tai tinka ir
kiekvieno kūrybingo žmogaus palikimui)
yra pasakęs: “non omnis moriar” — ne
visas mirsiu. Ir jis nemirė — savo kūryba
jis gyvena ir šiandieną.
Mirė kun. prel. P. Celiešius kaip
žmogus, bet ne visas mirė kaip kūrybos
asmuo, kaip mokslininkas, kaip auklėtojas,
kaip filosofas, kaip ganytojas kunigas.
Ir paskutiniam žemiško atsisvekinimo
žody jam su poetu norėčiau tarti “non om
nis moriar” — ne visas mirei.
Pasklido mokslo literatūroje evoliucininkų aiškinimai apie Chardeno pasaulio
sukūrimo koncepciją, kiek kitokią negu
senajame Šventajame Rašte pasakyta — ir
daug kam atrodė, kad susvyravo senojo
Šventojo Rašto tiesos — kunigas prelatas
tuojau atėjo su išsamia studija ir išvadomis,
kad tas Chardeno mokslas negriauna Bibli
jos pasaulio sukūrimo tiesų ir kad naujieji
evoliucijos mokslo aiškinimai nepriešta
rauja apreiškimo minčiai. Tie kun. prel.
komentarai pastiprino ne vieną iš mūsų.
Jais gyvenom tada, jie gyvi dabar, jie
nepasens nė rytoj. Ne visas mirei.
Vykstant II-jam Vatikano suvažiavimui,
persvarstant daugelį pasenusių ir
atgyvenusių pragrafų, atrodė, kad sujudės
žemė po kojom ir grius daugelis senųjų
tikėjimo pastuliatų, — kun. prelatas
Celiešius tuojau atsiliepė su svariais
komentarais, ir mes buvom dėkingi už
laiku tartą drąsų ir nesvyruojantį žodį. Ir
juo galėsim pasiremti ir rytoj. Ne visas
mirei!
Ne visas mirei, skleidęs Viešpaties
evangeliją jaunimo stovyklose, koferencijose, parapijose, St. Louis bažnyčioje prieš
daugelį metų ir St. Louis Rey koplyčioje,
kur paskutiniaisiais metais kartą į mėnesį
lankei nuo centro nutolusius lietuvius su
Šv. Mišių auka, su evangelija ir jos komen
tarais, kaip anų pirmųjų krikščionybės
dienų apaštalas, ir tie susikaupimo sekma
dieniai ilgai švies mūsų, vietos apylinkių
lietuviams, — ne visas mirei.
Kūnui baigus žemės kelionę, dar ilgai
regėsim dvasios šviesą, negęstančią kaip
Dangaus uždegtos ir vėl užgęsintos
žvaigždės, — nes ne visas mirei.

