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Dovanos Karaliui 
VYSKUPAS HANSAS DUMPYS 

Du būdai ruoštis Kalėdoms 
Yra du geri būdai ruoštis Kalė

doms, t.y. ruoštis paminėjimui 
įvykio, kada Dievas priima žmo
gaus prigimti ir tokiu būdu įsi
jungia j žmonijos gyvenimą. 
Vienas būdas yra toks, kur j gali
ma pavadinti nuostabos būdu. 
Nuostabu iš tikrųjų yra: kaip Die
vas gali pasidaryti žmogumi, kuri 
jis yra sukūręs. Kitas būdas ruoš
tis Kalėdoms yra priešingo kelio: 
ne nuostabos, bet Dievo ir žmo
gaus artimumo kelias. Galima 
mąstyti apie gilų žmogaus 
artimumą Dievui. Ji aptaria 
Jonas savo evangelijos įvade, 
sakydamas, kad Kristus atėjo pas 
tuos, kurie jam yra artimi. Tai 
reiškia, kad tarp Dievo ir žmo
gaus yra didelio artimumo. Taigi 
yra du būdai mąstyti apie Dievo 
įsikūnijimą: vienas yra nuostabos 
kelias, kitas artimumo kelias. 

Pradėkime nuo to Kalėdų pa
slapties suvokimo būdo, kurį mes 
pavadinome nuostabos būdu. Mes 
žinome, kad mes esame mirtingi 
ir dėl to ne nuolatiniai. Tuo tar 
pu apie Dievą žinome, kad jo 
buvimas yra be jokios pradžios ir 
be jokios pabaigos. Ir jeigu, nepai
sant to, jis priimąs mūsų žmo
gišką prigimtį, tai yra nuostabų 
nuostaba. Dievo įsikūnijimo 
nepaprastybė yra tokia didelė, 
kaip sujungimas į vieną tokio 
dalyko, kuris yra begalinis, su 
tokiu dalyku, kuris yra tik ri
botas. Tai yra sujungimas to, 
nuo kurio yra pradžia visos žmo
nijos gyvybės, su tuo, kas yra 
atskiro žmogaus gyvybė. Bet kaip 
tik tai mini Kalėdų šventė ir tai 
yra vienas būdas mąstyti, ruo
šiantis Kalėdoms. 

Tačiau yra ir kitas būdas ruoš
tis Kalėdoms, ir jis yra priešingas 
tam būdui, kurį aptarėme. Jeigu 
mūsų aptartas būdas rėmėsi 
tiesa, kaip Dievas yra toli nuo 
žmogaus, tai kitas Kalėdoms 
ruošimosi būdas remiasi tiesa, 
kaip Dievas yra arti kiekvienam 
žmogui. Šiam mąstymui pagrin
dą sudaro Švento Rašto pasaky
mas, kad Kristus atėjo pas savuo
sius. Iš tikrųjų Dievas žmones 
laiko tarp arti savęs, kad juos 
myli, nes ateina pas savuosius. 

Ar turi pagrindo pasakymas, 
kad žmogus yra arti Dievo? Tam 
pagrindą sudaro tiesa, kad žmo
gus yra sukurtas panašus į 
Dievą. Kai Dievas kūrė pirmąjį 
žmogų, jis pasakė: padarykime 
žmogų, panašų j mus. Bet jei tai 
galioja pirmajam žmogui, tai 
galioja ir mums. nes Dievas 
kitokio žmogaus kūrimo nėra 
padaręs. Ir dėl to teisinga yra 
sakyti apie Kristų, kad jis yra 
atėjės pas savuosius, ir kad mes 
kiekvienas ir kiekviena esame 
jam artimi. Taigi žmogaus arti
mumas Dievui yra kitas būdas 
ruoštis Kalėdoms. 

Kuris iš tų dviejų būdų yra 
geresnis, ruošiantis Kalėdoms? 
Ar toks, kad Kristus kaip Dievas 
netelpa žmogiškoje galioje ir kad 
Dievo prisiėmimas žmogiškos pri
gimties nesutelpa žmogiškoje 
galioje? Ar tas, kad Dievas ateina 
pas tuos, kurie jam yra labai ar
timi, ir kad mes kiekvienas ir 
kiekviena galime save laikyti 
Dievui artimais? Šie abu Kalė
doms ruošimosi būdai yra geri. 
Pasirinkime, kuris mums geriau 
patinka. Nuostabos būdas parodo 

Kalėdų metu mes renkamės sa
vo namuose su šeimos nariais 
duoti ir priimti dovanas vienas iš 
kito. Bet šis kalėdinis paprotys 
turi gilesnę prasmę: mūsų do
vanų davimas ir priėmimas turi 
darbo su pačiu Išganytoju. Do
vana, kurią Jis duoda visiems, 
kurie Juo pasitiki, yra Dievo ra
mybė mūsų širdims, Jo atleidimo 
ir pasigailėjimo pažadas nusidė
jėliams. O Jis kviečia mus Jam 
dovanoti savo brangiausią do
vaną, mūsų širdies atsidavimą, 
visa, ką mes turime, ir visa, kas 
mes esame. 

Vienas ryškiausių pavyzdžių 
mūsų gavimui iš Viešpaties ir 
mūsų davimui Jam yra trys 
išminčiai. Jie ir gavo, ir davė. Ką 
išminčiai gavo? Jie gavo dan
gišką šviesą, spindinčią žvaigždę, 
kuri privertė juos pakuoti la
gaminus brangiomis dovanomis 
ir pasileisti į kelionę. Evangelis
tas Matas rašo: „Išvydę žvaigždę, 
jie be galo džiaugėsi. įžengę į 
namus, pamatė kūdikį su Motina 
Marija ir, parpuolę ant žemės, jį 
pagarbino. Paskui jie atidengė 
savo brangenybių dėžutes ir davė 
jam dovanų: aukso, smilkalų ir 
miros". (Mato 2:10-11). Šviesa iš 
aukštybių vedėjuos prie Kūdikio, 
kurį Marija buvo paguldžiusi su
vystytą ėdžiose. Žvaigždės šviesa 
privedė išminčius prie Kristaus. 
Tai yra geriausia visų Dievo 
dovanų ir mums. 

Mes galime Viešpačiui už daug 
ką dėkoti. Mes dėkojame Jam už 
sveikatą, už aprangą ir maistą 
kūno išlaikymui. Mes esame Jam 
dėkingi už proto gabumus, už 
galimybes pasiruošti naudingam 
gyvenimui. Kalėdų metu mes 
esame ypačiai dėkingi už šeimos 
meilę, už ištikimus draugus, už 
praėjusių Kalėdų švenčių pri
siminimus. 

Bet visos šios Dievo dovanos 
yra antraeilės, palyginus su svar
biausia dovana — tikėjimu į Jė
zų Kristų, mūsų Emanuelj, Dievą 
su mumis. Kada mes iš širdies 
išpažįstame, kad Jėzus Kristus 
yra mūsų Viešpats, tada mes gau
name tą Viešpaties dovaną, kuri 
atrakina duris visoms Jo bran
genybėms. Priėmę šitą dovaną, 
mes galime išgyventi visus tuos 
Kalėdų laiko išsiblaškymus, 
kurie dažnai neveda į Betliejų, 
bet į nuovargį, išsieikvojimą ir 
Kristaus apėjimą. Kada viskas, 
ką mes siejame su šiuo sezonu, 
praeis, tada vien Kristus pasiliks. 
Malonės šviesa, kuri šviečia iš Jo 
švento gyvenimo, neužges nieka
dos. 

Matas pasakoja, kad išminčiai 
ne vien tik gavo vedimo dovaną. 

mums Dievo didybę, o artimumo 
būdas parodo mums Dievo meilę 
kiekvienam ir kiekvienai iš 
mūsų. 

V. Bgd. 

Aišku, jie tai gavo, oetjie ir davė. 
Jų aukso, smilkalų ir miros 
dovanos iš tikrųjų buvo dovanos, 
skirtos Karaliui. Kada Dievo 
malonės dovana Kristuje yra 
tikėjimu priimta, tada mūsų šir
dis panašiai atsiveria. Išminčiai 
iš pagarbos parpuoie ant kelių. 
Jie atidavė Kūdiki c i visų pirma 
geriausią dovaną, karią jie iš viso 
galėjo duoti —jų laisvą ir visišką 
savo širdžių pagarbą. 

Tegul tai būna mūsų pirmiau
sia dovana Viešpačiui Kalėdų 
švenčių metu: mūsų širdžių pilna 
ir laisva pagarba. Tam gi mes 
renkamės Kalėdų pamaldoms — 
giedoti ir išreikšti Dievui, kad 
mūsų širdys pilnos meilės Jam. 
Tam mes gi buvome sukurti — 
visų pirma mylėti Dievą ir Jam 
tarnauti. Tam mes buvome Kris 
taus išvaduoti — Jį garbinti su 
meile ir džiaugsmu 

Ką išminčiai patyrė savo šir
dyse, jie išreiškė savo dovanomis 
Kūdikiui. Dievo sukelta meilė vi
suomet taip veikia Meilė nepa
silieka vien širdyje Ji yra malo
nės jėga, kuri užvaldo visą mūsų 
gyvenimą, ir kuri gėrisi, galė
dama duoti medžiagines dovanas. 
Tai yra tikras Kalėdų džiaugs 
mas, kad mes galime Dievui 
duoti dovanas, kuriomis Jis 
džiaugiasi. 

Dovanos, tinkamos Karaliui, 
buvo atneštos prie ėdžių. Jos buvo 
naudingos, nes buvo naudojamos 
per dienas, mėnesius, net metus, 
kurie sekė. Kaip kitaip galėjo 
Juozapas ir Marija keliauti į 
Egiptą ir ten išsilaikyti tol, kol 
Erodas pasimirė ir jiems buvo 
galima sugrįžti į gimtinę, jeigu ne 
šių brangių dovanų dėka? 

Ar tai nėra dalis mūsų at
siliepimo Kristui, kada mes 
suprantame esą ne savininkai, 
bet prižiūrėtojai to, kas mums 
laikinai patikėta, kada mes 
džiaugiamės ne vien gavimu, bet 
ir davimu, ir kada randame pasi
tenkinimą ne laimės gavimu, bet 
laimės suteikimu artimui? Duoti 
meilę, paskatin-mą, supratimą; 
duoti laiką, pagalbą, sumanumą; 
duoti aukas Evangelijai skelbti, 
badaujančius šelpti, misijos dar
bams — ar visa tai ne dalis Kalė
dų švenčių, kurios sieja mus su 
anais išminčiais Kurie atėjo Kū
dikį pagarbinti :• apdovanoti? 

Apaštalas sak< yra daugiau 
palaiminta duot negu gauti. 
Ypatingai Kalėdų metu mums 
aiškėja, ką jis tur^o omeny. Duo
dant mes esam<- laimingesni 
negu gaunant, n^s tada priar 
tėjame prie Dievo, kuris yra pir 

Šiame numeryje: 
Kalėdos — Dievo su mumis šventė • „Metų" žurnalo redakcija 
susitinka su skaitytojais • Birutės Pūkelevičiūtės „Kalėdų pasaka" 
• Ados Sutkuvienės pluoštinis menas • Juozo Ereto šimtmečiui 
• Kornelijaus Jazbučio eilėraščiai • Los Angeles Dailiųjų menų 
klube • Naujos knygos 

U Pauliaus Galam** „Lietuvių liaudie* menas: grafika, t apyba" (Vilnius, 1968). „Trys karaliai" At-
•paarta U vienos lentom su įrašu 34x27.4 cm. Kauno Valstybinis M. K. Čiurlionio vardo dai le , mu
ziejus, i i Lazarskio „Teko*". 

minis Davėjas. Būdami davėjai, 
mes jaugame j mūsų išvaduotą 
prigimtį kaip Viešpaties bendra
darbiai neužbaigtuose Jo kara
lystės darbuose žemėje. 

Sesės ir broliai, Kalėdų Evan
gelija skelbia, kad mes esame 
Dievo numylėti vaikai, kurie ap
dovanoti Viešpaties brangiausia 
dovana, Jo Sūnumi Jėzumi Kris
tumi. Priimdami Jo malonę, mes 
gauname, tai, ką mums reikia 
nuolat ir be atodairos duoti ki
tiems ir už kitus, būtent meile, 
kuri atėjo į mūsų biedną pasaulį 
Betliejuje, kuri apsigyveno mū
sų širdyse Šventosios Dvasios 
veikimu, ir kuri pasilieka su 
mumis visose mūsų gyvenimo 
dienose! 

* Hansas Dumpys, Lietuvių 
evangeliku liuteronų Bažnyčios išei
vijoje vyskupas, sveikina visus Kris
t aus Gimimo šventės proga. 

Gimė Meiles Dievas 
Džiaukimės, 
giedokim, 
dainuokim. 
nes gimė 
Karalių Karalius, 
Jėzus Kristus, 
mūsų Atpirkėjas. 

Jis mūsų šviesa. 
mūsų viltis 
ir džiaugsmas 

Iš meilės mums 
Jis nusilenks kryžiui. 
Už mūsų nuodėmes 
ant kryžiaus 
numirs. 

Jis sunaikins 
piktojo galią, 
nuodėmės tamsą. 

Dovanos mums 
savo ramybę. 

Todėl 
džiaukimės. 
dainuokim. 
giedokim — 
mažam kūdikiui. 
didingam, amžinam 
Meilės Dievui. 

• 

Joana Danutė Žilai ty t e 

Etnografui Vaciui Miliui - 70 
Vilniuje gruodi. 5 dieną jvyko 

išplėstinis Lietu s istorijos in
stituto tarybos p* *dis , skirtas 
vyriausiojo moks; nio bendradar
bio prof. habil. dr Vacio Miliaus 
70 metų jubilie :i. Jubiliatas 
kalbėjo apie savi patirtį — „50 
metų po etninės kultūros ženk
lu". Po to koncertavo Lietuvos 
mokslų akademijas folklorinis 
ansamblis „Dijūn" (vadovė — 
Aušra Žičkienė). In ~tituto tarybos 
pirmininkas yra prof. Vytautas 
Merkys, direktorių- — prof. Anta
nas Tyla. 

Profesoriaus Vacio Miliaus 
gimtadieniui gr>; džio 8 dieną 

Lietuvos istorijos ins t i tu tas 
išleido knygute Vacys Milius. 
Bibliografijos rodyklė 1950-1996. 
86-iuose puslapiuose suregistruo
ta jo parašytos knygos, straips
niai, leidiniai, kuriems talki 
ninkauta. Bibliografiją sudarė 
Rita Strazdūnaitė. 

Nuo 1992 metų dr Milius skai 
to lietuvių materialinės kultūros 
kursą Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune 1994 metais jis gavo 
profesoriaus vardą. Dar vis daly
vauja ekspedicijose į kaimus ir 
rašo mokslinius straipsnius. 

Jurg is Gimbutas 

Kalėdinės muzikos 
koncertai Vilniuje 

Vilniaus paveikslų galerijoje 
kameriniai ansambliai surengs 
kelis kalėdinės muzikos kon
certus. 

Gruodžio 25-osios vakarą čia 
koncertuos kamerinis ansamblis 
..Musica Humana" , gruodžio 
26-ąją — Senosios muzikos an
samblis „Arsenalas", gruodžio 
27-ąją koncertą rengia „Atrium 
Muaicum" 

Gruodžio 31-osios vakarą Vil
niaus paveikslų galerijoje Nauja 
metinį koncertą rengia „Musica 
Humana". 

Lietuvos dailės muziejus bei šie 
kameriniai ansambliai nuo gruo
džio mėnesio pradėjo koncertų 

ciklą „Baroko muzikos ketvirta
dieniai" . Kiekvieno mėnesio 
trečiąjį ketvirtadienį skambės iš
kiliausi baroko epochos kompozi
torių kūriniai. (BNS) 

ATITAISOME „GALERIJOS" 
PUSLAPIO INTERNET-E 

ADRESĄ 

Praėjusį šeštadieni, gruodžio 7 
dieną, išspausdintame straips
nelyje ..Rengiama lietuvių meno 
paroda Internete ' pate iktas 
Galerijos adresas In ternet 'e 
turėjo būti toks: www.xnet.com 
Awgalerijavindex.html. Internet'o 
naudotojai kviečiami šį puslapi 
atsidaryti ir pareikšti savo nuo
mone elektroniniu paštu. Kezys 
-ftmsn com 

http://www.xnet.com
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Susitikimas su žurnalu „Metai" 
ALGIMANTAS ANTANAS NAUJOKAITIS 

Vilniuje, Rašytojų sąjungos klu
be, mėnraščio Metai redakcijos 
darbuotojai susitiko su šio lei
dinio autoriais ir skaitytojais. 
Metai — tai solidžiausias Lietuvos 
literatūrinis žurnalas, spaus
dinantis naujausią Lietuvoje ir 
išeivijoje kuriančių rašytojų 
prozą, poeziją, eseistiką, litera
tūros kritikų straipsnius, su
pažindinantis su įdomiausiais 
užsienio literatūros, filosofijos ir 
estetikos kūrėjų darbais. 

Susirinkusius supažindin
damas su žurnalu ir jo redakcijos 
darbu, vyriausias redaktorius 
Danielius Mušinskas pateikė 
tokią statistiką: žurnalo tiražas — 
netoli 2,000 egzempliorių, per 
metus išspausdinama tekstų, 
sudarančių maždaug 3,800 ma
šinraščio puslapių. Jų didžiumą 
sudaro romanai, apysakos, no
velės. Šiemet išspausdinta 23 
poetų poezijos kūrinių, maždaug 
pusšimtis recenzijų. Danielius 
Mušinskas pripažino, kad žur
nalo kryptis, jo turinys yra pa
stovūs; keičiasi nebent tiek, kiek 
keičiasi literatūros procesas. 

Žurnalo prozos skyrių tvar
kantis Juozas Aputis pasakė, kad 
pastaraisiais metais mėnraštyje 
pasirodo gana daug seniau 
parašytų, bet dėl sovietmečio 
barjerų i spaudą negalėjusių 
patekti prozos kūrinių. Aputis 
taip pat pabrėžė, kad žurnale 
visados atviros durys geriems kū
riniams, kad jų tekstai dabar 
mažai taisomi, kad autoriaus 
valiai paliekamas ir stilius, ir 
kokia neįprasta metafora, paga
liau tariama klaida. Redakcija 
nebijo modernių tekstų. 

— Nors dabar gana daug šne
kama apie poezijos krize, yra 
nuomonių, esą eilėraščiai įdomūs 
tik autoriams ar jų draugams, 
tačiau gan gausiai leidžiamos 
poezijos knygos, visuomet pilnas 
rankraščiu^ žurnalo poezijos sky
riaus krepšys sako ką kita — 
pasakė poezijos skyriaus redak

torius Vladas Šimkus. — Poezija 
puošia, praskaidrina žurnalą. De
ja, tiek Metai, tiek kiti litera
tūriniai leidiniai, gal tik išskyrus 
Viktorijos Daujotytės rašinius, 
pasigenda atgarsių, atsiliepimų, 
net į šviežesnes poezijos publika
cijas. Poezijai — tai blogas ženk
las. Nerimą kelia ir verstinės poe
zijos stygius, vertimų nuskurdi
mas. Tai irgi grėsmė mūsų poe
zijai. 

Literatūros kritikos skyriaus 
redaktoriaus Liudviko Jakima
vičiaus nuomone, kritikos tekstai 
tiek pat vertingi, kiek ir prozos ir 
poezijos kalba. Tik gaila, kad Me
tuose publikuojamos knygų re
cenzijos, netgi probleminiai 
straipsniai, vėlgi dažniausiai lie
ka skaitytojų, ir literatūrologų 
nepastebėti, dargi neperskaityti, 
neužsižiebia polemikos ugnelė. 
Tiesa, žurnalui pateikiama gana 
daug atsitiktinių, paviršutiniškų 
kritikos tekstų, panašių į diserta
cijos fragmentus ar studentų 
diplominius darbus. Bet redakci
joje įprasta reikli atranka — 
Liudvikas Jakimavičius dedas į 
pirmą stalčių geresnius rank
raščius, menkesnius — į antrą. 

Susitikimo dalyviai, žurnalistai 
domėjosi, kokią vietą žurnale 
užima egzodo literatūra. Vyriau
sias redaktorius Danielius 
Mušinskas, prozos skyriaus 
redaktorius Juozas Aputis pasi
džiaugė, kad dabar jau nėra jokio 
rašytojų skirstymo į vietinius ir 
išeivijos rašytojus, kad visi suėjo 
draugėn. Galima tik pasidžiaug
ti Metuose pasirodančiais egzodo 
rašytojų tekstais. Jie laukiami ir 
mielai spausdinami. Dažna jų 
publikacija atšviežina, paįvairina 
žurnalą. Metuose išspausdintą 
Kosto Ostrausko pjese „Vaižgan
tas" Juozas Aputis palygino su 
Juozo Grušo dramaturgija. Esą 
neturime Grušo, bet užtat turime 
panašių kūrybinių aukštumų 
pasiekusi Ostrauską. Tiek Mu
šinskas, tiek Aputis pripažino, 

kad žurnalui gera turėti savo 
bendradarbius, redakcijos atsto
vus užsienio šalyse (tokie bendra
darbiai JAV — Violeta Keler
tienė, Bronys Raila, Rimvydas 
Šilbajoris; Kanadoje — Ilona 
Gražytė-Maziliauskienė ir Valdas 
Petrauskas). Šie simpatingi bend
radarbiai, be kita ko, redakcijai 
ir pataria, ir informuoja apie 
literatūrinį gyvenimą užsieniuo
se. 

Redakcijos atstovai pridūrė, 
kad užsienyje žurnalas turi 
maždaug 30 prenumeratorių. 
Žinoma, galėtų būti gerokai dau
giau, tuo labiau, kad užsienyje 
gyvenantys skaitytojai Metus gali 
užsiprenumeruoti arba juos 
paremti, redakcijos adresu siųs
dami čekius. Už 72 dolerius už
sieniečiams žurnalas visus metus 
pristatomas oro paštu. 

Susitikimo dalyviai žurnalui iš
sakė nemažai pastabų, netrūko ir 
pagyrimų. Valentino Sventicko 
nuomone, imponuoja Metų soli
dumas, darbuotojų išmanymas ir 
skonis. Albertas Zalatorius, Me
tus pavadino sąžiningiausiu už 
visus kitus žurnalus. Vis dėlto 
pažymėjo, kad jo išvaizda, 
laužymas, šriftas, apipavidali
nimas yra senstelėję, jam trūks
ta modernumo. Zalatorius siūlė 
žurnale įvesti Amerikos, Prancū
zijos, kitų užsienio šalių perio
dinių leidinių apžvalgas. 

• Virgilijus Noreika išleido 
pirmąjį kompaktinį diską ir gar
so kasete „Kur bakūžė samano
ta". Juose įrašyta 20 lietuvių 
liaudies ir estradinių dainų. Al
bumą išleido bendros firmos 
„Bomba records" ir Vilniaus 
plokštelių studijos padalinys „33 
records". Vilniaus „Karolinos" 
klube surengtame aukcione vie
netinė kompaktinio disko „ Kur 
bakūžė samanota" kopija buvo 
parduota už 2,500 litų. Artimiau
siu metu ketinama išleisti Vir
gilijaus Noreikos solinio koncerto 
Australijoje su akompaniatore 
Gražina Ručyte-Landsbergiene 
garso kasete-

Monumentali Ados 
Sutkuvienės paroda 

ALGIMANTAS KEZYS 
Dailininkės Ados Sutkuvienės 

pluošto technika atliktų darbų 
paroda buvo atidaryta Lietuvių 
dailės muziejuje, Lemont, Illinois, 
gruodžio 7 dieną. Kūriniai ekspo
nuoti saikingai, muziejiškai. Keli 
darbai sienos dydžio. Tai didinga 
paroda, traukianti akį technikos 
pavyzdingumu, estetine gelme, 
monumentalumu. 

Ados Sutkuvienės pluoštinės 
kompozicijos turi bendrą motyvą: 
visos vaizduoja monochrominius 
trijų dimensijų žmogaus ar kokio 
gyvio galvos pavidalus abstrak 
čiame, įvairiaspalviame fone. 
Siužetiniu požiūriu darbus ga
lima būtų suskirstyti į pasako
jamuosius, vaizduojančius tikrus 
įvykius, ir simbolinius, atsklei
džiančius metafizines ar mi
tologines prasmes. 

Šių pluoštinių kompozicijų 
gyvybė tyvuliuoja ir kunkuliuo
ja labiau pakalnėse, žemumose, 
negu trijų dimensijų technika su
kurtuose reljefiniuose veiduose. 
Pastarieji tarsi piliakalniai, išni
rę pievų ir vandenų lygumose, ty
lūs, paniurę, bekraųjai, aske
tiškai išsekę, panašūs į pomir
tines kaukes ar užgesusius ugni
kalnius. Pravertos lūpos — išdžiū
vę krateriai, tuščios akys įbestos 
į tolį. O pievos pievos! Tiksliau — 
lapų sluoksniai ar gražiai ban
guojantys vandenys. Vieni 
sluoksniai dengia kitus skersais 
pusrutuliais, susikabindami 
pavasarišku džiaugsmu. Kontras
tų kontrastai — ir kompozicine, ir 
pasakojamąja prasme. Vienur — 
šėlstanti gyvybė, kitur — tik 
gyvybės liekanos. Vienur skam
ba simfoninė muzika, kitur spen
gia mirtina tyla. Spalvų ir at
spalvių niuansai ir pilka mono
chromija. Tai gyvybės ir mirties 
šokis, išreikštas abstrahuota figū-
ratyvine kalba. 

Ši Ados paroda atspindi pačios 
autorės charakterį- Kas Adą 

pažįsta artimiau, taa žino, kad jos 
būde rasi ir moteriško kuklumo, 
ir plieninės tvirtybės. Vienas jos 
darbas taip ir pavadintas: „Ko
pos, ežeras ir plienas" (1988). 
Užuominų apie plieną kituose jos 
darbuose ne tiek daug. Bet žiū
rovai pajunta jų esatį, glūdinčią 
gelmėje — tarsi šaknis, kamie
nus, kuriais remiasi gėlynai. Tai 
kieto darbo ištesėjimas, at
kaklumas, užsibrėžto uždavinio 
vykdymas, nesigailint savęs. 
Pažvelkim į šiuos Ados pluošto 
darbus iš arčiau: potėpiai, štrichai, 
spalvų niuansai, išgauti spalvo
tais siūlais apsuktomis virve
lėmis. Negana to. Tie siūlai ir 
virvelės, sukabinėtos šalia, išsi
driekia dideliais plotais, išsi
lanksto į trijų matmenų erd
vinius pavidalus. 

Ar Ados kūrimų ritmuose ne
slypi kokios nors užkoduotos pa
slaptys, minčių srautai? Siuže
tinius, pasakojamuosius darbus 
aiškiai nusako jų pavadinimai: 
„Auka prie Baltijos, 1995", 
„S.O.S." (darbas, skirtas prisi
minti autorės šeimos traukimosi 
iš Lietuvos dramą 1944 metais). 
Kitų pavadinimai didaktiški, 
paradoksalūs: „Angelas, pa
skendęs materializme", „Angelas 
pramonėje", „Kartieji rojaus vai
siai". Šių darbų spalvų ir dėmių 
sandūrose, grafiškųjų elementų 
priešpriešose ir deriniuose slepia
si autorės apmąstymai. „Kartieji 
rojaus vaisiai" tarsi ne vien 
teikia moralinius nurodymus 
pasimetusiam žmogui, bet ati-
desniam žiūrovui primena ir 
pirmapradės evoliucijos stadiją, 
besivystančias archetipinės ma
terijos ir gyvybės užuomazgas bei 
jau subrendusius dvasingos būty
bės veido bruožus. „Dykumų sro
vė" — pirmųjų vandenų judesiai, 
pranašaujantys neužtvenkiamos 
upės veržlią stichiją. „Svetimame 
rojuje" — archeologinių mikrobų 
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pasauliojunginių formos, pirmų 
jų gyvybių kontūrai, užkoduoti 
senose uolose, tik dabar archeolo 
gų atrandami. Šių darbų autore 
tarsi teigia: materialusis pasaulis 
— ne iš akmens; akmenys — gy
vos būtybės, juose kirba iki šiol 
neužtikta biologinė, o gal ultra-
biologinė gyvybė. „Angelas pra
monėje" — evoliucinis judėjimas, 
davęs pradžią biomorfiniams 
pavidalams, pamažu užleidžia 
vietą industriniams vaizdiniams. 
Šie vaizdiniai Ados Sutkuvienės 
mene panašus į pirmapradžius 
gyvybine chemija alsuojančius 
padarus, per ilgą evoliuciją iš es
mės nepasikeitusius. 

Pagrindinis parodos akcentas — 
sienos dydžio darbas , Auka prie 
Baltijos, 1995", dedikuotas žuvu-

„Taiko* konferroeUa", IMS 
PluoMaa. « ' £6T 

šioms Vilniuje Sausio 13-ąją. Tai 
mirusiųjų apoteozė, juodųjų jėgų 
ir mirties pavertimas pergale. Ir 
masteliu, ir idėjos subtilumu, ir 
technikos virtuoziškumu, įkū
nytas pluošto virvelės 'įragreti-
nimais didingoje skalėje, Sis dar 
bas tampa parodos šedevru, Ados 
Sutkuvienės kūrybos aukštuma. 

• Rietavas. Prieš 400 metų 
Rietave jau veikė parapijos mo
kykla; Spalio 26 d. š\. Mįt ini is 
viena seniausių Lietuvos mo
kyklų, Rietavo Lauryno Ivins
kio vidurinė mokykla, paminė
jo šį garbingą jubiliejų. Telšių 
vyskupas A. Vaičius pašventino 
mokyklos vėliavą ir jubiliejaus 
proga pastatytą paminkhwtilpį. 

i i r i i" i i i i 

Birutė Pūkelevičiūtė 

Kalėdų pasaka 
Kadangi Lietuvos vairą perėmė nauja 

valdžia, netrukus įvyks daugybė pasikeitimų. 
Jau dabar ministerijose suskato tvarkytis 
tarnautojai: nudulkinamos lentynos, peržiū
rimi stalčiai. Ir netikėtai viename stalčiuje bu
vo surasti seni užrašai, kurie niekad nebuvo 
viešai paskelbti. (Gal todėl, kad juose buvo 
iškelta viena prieškalėdinė istorija, kuri per
nykščiams Lietuvos valdovams didelės garbės 
nesuteikė.) Pasirodo, tai buvo jauno žurnalis
to darbas — deja, jį nutildė spaudos komisija. 
Nusivylęs žurnalistas šiuo metu augina ridi
kus Neveronių šiltnamiuose, bet jis maloniai 
davė leidimą — perspausdinti jo senus užrašus 
Drauge. Tad štai, kaip pernai klostėsi įvykiai: 

Kasmet prieš Kalėdas Betliejuje yra su
daromas „ad hoc" komitetas Vaikeliui Jėzui 
pasitikti. Dalyvauja dangus ir žemė — angelai 
ir žmones. O žmonės visokiausi: įvairių tautų 
ir įvairių religijų. Juk jau senokai pasaulyje 
plazda ekumeninė dvasia, o šiuo metu ėmė 
spurdėti ir „unireliginė" dvaselė: atseit, 
vienykimės visi tikintieji! 

Iki šiol lietuvių tautai Betliejuje atsto
vaudavo išeivija, bet dabar, kai atgavome 
laisvę, buvo pakviestas atstovas iš Lietuvos. 
Taip pasiūlė popiežius Grigalius, kuris visados 
yra išrenkamas komiteto pirmininku (Griga
lius Didysis, šventasis, grigalinio giedojimo 
pradininkas). 

Tad Vilniaus orauosty j Šventąją žemę 
buvo iškilmingai išlydėtas Anupras — Seimo 
narys ir garbes bei orumo bylų komisijos sekre
torius Nebūtu galima pasakyti, kad jis išvyko 
džiūgaudamas. Juk Lietuvoje Kalėdų metu 
valdžios žmonių laukia „spec. pokyliai" ir ki
tokios „spec linksmybės". Anuprą ypač vilio
jo naujoji Turniškių pirtelė (skirta valdžiai pir
tis), kuri valstybei kainavo veik milijoną litų. 
Bet Anupras suprato, kad išvykti reikia, nes 
kas nors turi pasiaukoti tėvynės labui. 

Garbus atstovas tikėjosi iškilmingo 
priėmimo Izraelio parlamente KNESSET ir 
buvo netgi paruošęs trumpą pranešimą, jame 

fltul Klee/Ange oubtieux 
idnuritu *ngd*s 

įderindamas vaikystėj girdėtos Kalėdų giesmės 
kelis žodžius: „Gul šiandieną jau ant šieno". 
Kas būtent ant šieno guli — jis pamiršo. 
Tačiau atstovaujant katalikiškam kraštui, 
gražu ir pagirtina prisiminti bent giesmės ske
veldrėlę. 

Sunku butų nupasakoti Anupro nusivyli
mą, kai atvykus į Šventąją žeme, jam buvo pa
skirta pasirūpinti Kūdikėlio Jėzaus tvarteliu. 
Kopdamas į kalvą aštriom uolom, jis negailes
tingai subraižė savo puikius, Italijoj pirktus ba
tus, o vakaro vėsoj visas ėmė drebėti, apsivil
kės lengva šilkine eilute (kaip dabar būtų pra

vertusi tėvo skrandelė!). To negana: kai Anup
ras pagaliau pasiekė tvartelį, paaiškėjo, kad 
Suomijos atstovas ten darbavosi nuo ryto: jau
tis ir asilas pašerti ir pagirdyti. Anuprui teliko 
iššluoti tvartelį. 

— Pasiutot! — suriaumojo Lietuvos atsto
vas. — Tai negirdėtas pasityčiojimas! Aš nesu 
nei šlavikas, nei koks pastumdėlis, kad liuob
čiau tvartus. Nesulauktumėt! 

Jis spyrė atrajojančiam jaučiui į koją, 
nusuko ausį kvailam asilui ir išbėgo pro tvar
telio duris. Skubiai nudardėjęs akmenuotu 
keliuku žemyn ir įšokės į malūnsparnį, Anup
ras nuskrido į Jeruzalę, o iš ten — mažu, baltu 
sprausminuku — bematant pasiekė Vilnių. 
Ogi laimė —jis dar spėjo prisijungti prie Lietu
vos galiūnų — prie Ekscelencijų ir jų linksmo 
būrio: Kūčių dieną buvo numatyta šernų me
džioklė (nors tai pasidarė truputį banalu, bet 
naujų linksmybių sunku sugalvoti). 

Anksčiau Betliejuje lietuvių tautai atsto
vaudavo senukas atsargos generolas iš Čika
gos. Jis pašerdavo gyvulėlius, kasmet gražiai 
iššluodavo tvartelį ir ėdžiose pakreikdavo 
kvapnaus šieno. Bet atgavus laisvę, išeivijai 
reikštis buvo palikta tik labdaros sritis. (Juk 
valstybė nebeturėjo laiko — rūpintis savo 
pavargėliais.) 

Popiežius Grigalius, netekęs Seimo žymūno, 
nenusiminė. Jo Šventenybė žinojo, kad kartais 
politikos veikėjai būna nepatikimi žmonės 
(kiek daug bėdos jam buvo suteikęs Spoleto 
kunigaikštis!). Tad dabar popiežius nutarė pa
sikviesti kūrybinės inteligentijos pažibą — filo
sofę Skirmantę, kuri ilgokai dirbo „mokslinį 
darbą", pagal marksistinę metodologiją, tačiau 
(pačiu laiku!) pasiskelbė esanti ekonomistė, ir 
jai nušvito nauji akiračiai. 

Vilniaus orauosty vėl įvyko iškilmingas 
išlydėjimas. Skirmantei kelionė į užsienį ne
buvo naujiena: ji stažavosi Danijoj bei Angli
joj, gilinosi į bankų operacijas Italijoj, taipgi ir 
Norvegijoj. Iš tikro ii intelektuale daugiau 
stažavosi, negu darbavosi. Tad jos įgūdžiai 
turėjo progos svetur atsiskleisti. Ir įdomu: 
proletariškas auklėjimas, pasirodo, buvo 
išauginęs labai „ponišką" būtybę! 

Skirmantė tikėjosi, kad dabar jai atsiveria 
galimybė stažuotis Izraelyje (o tai būtų visais 
atžvilgiais naudinga!) ir, aišku, gerokai nuste
bo bei nusivylė, kai komiteto raštinėj jai buvo 

išduotas raštelis: „Arfų blizginimas". Skir
mantė buvo nuvesta į Erodo kiemą, kur pasie
ny stovėjo daugybė puikių arfų. Mat Kūčių 
vakarą garsiausi pasaulio arfistai pritars 
angelų giesmei „Gloria in ezcelsis Deo". Čia 
jau darbavosi jauna grafaitė iš Italijos, lenkė 
advokatė ir žymi Čilės verpalų audėja. Jos 
visos sėdėjo ant žemų suoliukų, pasirišusios 
prijuostėles ir kruopščiai blizgino arfų metalą, 
kuris turėjo spindėti kaip auksas! 

Šveisti? Blizginti? Jokiu būdu! Skirmantės 
rankos buvo itin švelnios, kas vakarą nuglamo-
nėjamos „Chanel" kremais. Antra vertus, ji 
stačiai paniškai bijojo šveitimo miltelių, muilų 
bei chemikalų ir bjaurėjosi guminėm piršti 
nėn . Svarbiausia — pats darbas (jau vien kaip 
darbas!) jai atrodė didžiai nepatrauklus daly
kas, niekinantis kultūringą bei dvasingą 
žmogų: moterį su aukštuoju mokslu! Juk tai 
prastuoliška, tarnaitiška, juk tai žemiausia 
vergijos pakopa! Tad Skirmantė tučtuojau apsi-
grjžo ir nuskrido stažuotis į Ispaniją. 

Kai taip nelauktai išvyko Lietuvos kūrybi
nės inteligentijos atstovė, popiežius Grigalius 
pasiūlė Betliejun atsikviesti ūkininką! I 
tikruosius Lietuvos ūkininkus Žemės ūkio 
ministerija nesikreipė (kur juos rasti?). Buvo 
skubiai pasiųstas buvęs kolūkio pirmininkas 
Boleslovas. Šiuo metu jis jau nepirmininkavo: 
už skatikus nusipirkęs privatizuojamą dvarelį, 
vėliau jį iškeitė į kitokias gėrybes ir tapo di
džiulio cemento fabriko direktorium. 

Boleslovas buvo labai atsargus. Tuojau pat, 
atvykęs į Betliejų, pasiklausė, kokios bus jo 
pareigos. Sužinojęs, kad jam paskirta su Pales
tinos piemenimis eiti Kūdikėlio Jėzaus svei
kinti, jis griežtai atsisakė: 

— Ar tai aš esu piemuo, kad drauge su 
piemenimis žingsniuočiau? Neturiu nieko su 
jais bendro, net ir vaikystėj nei žąsų, nei 
kiaulių neganiau. 

Užklaustas, ko jis tikėjosi Betliejuje, 
atsakė, kad buvo matės Trijų Karalių pa
veikslėlį ir būtų norėjęs pajodinėti ant 
kupranugario (bendram išsilavinimui) — ypač 
ant to, kuris nešė skrynelę aukso. 

Ketvirto kvietimo Lietuva nesusilaukė: 
kitų tautų atstovai sutvarkė tvartelį, pagirdė 
kupranugarius, uždegė didžiąja Betliejaus 
žvaigždę ir su piemenimis džiaugsmingai nuėjo 
Kūdikėlio pasveikinti. 

Vienas angelas (choristas, giedojęs „Glo
ria") parašė laiškelį savo bičiuliui, klierikui 
Kauno seminarijoj: „Žinai, Domine, tavo šalis 
dar tebėra misijų žemė. Tad pirmiausia tektų 
žmonėms papasakoti apie puikybę. Juk 
prisimeni, Domine, kodėl ir išpuikęs angelas 
Luciferis atsidūrė žemumoje... O Kalėdos — tai 
tikro nuolankumo pamoka. Viešpats Dievas, 
viso pasaulio Valdovas — pasirinko ne marmu
ro rūmus, bet kuklų tvartelį". 

Čia baigiasi surastieji užrašai. Ir džiugu 
pranešti, kad šįmet visai kitaip susiklostė 
atstovavimas Lietuvai, pasitinkant Kūdikėlį 
Jėzų. 

Vos pasibaigė pirmasis naujo Seimo posė
dis, vienam įtakingam atstovui buvo parėdyti 
šie užrašai. Skubiai, dar net vyriausybės 
nesudarius, buvo susisiekta su popiežiumi 
Grigaliumi ir buvo spėta tinkamai paruosti 
Lietuvos atstovą — jauną SKAT mechaniką 
Arūną, kuris Betliejuje puikiai pasirodė! Jam 
teko darbuotis angelų kalvėj: į kiekvieną aure
olę jis su pasigėrėtinu kruopštumu įspaudė 
(nežemišką) aukso grynumo ženklą: 22 karatai. 
Visi buvo Arūnu sužavėti; ir popiežius 
Grigalius, ir ruošos komiteto nariai. 

Dar taip neseniai šis jaunuolis buvo 
internato vaikas, užaugęs be tėvų meilės ir 
pareigos supratimo. Tačiau karinėje tarnyboje 
jis ėmė greitai keistis, pamėgo drausmę ir paju
to džiaugsmą, kurį teikia gerai atliktas darbas. 
O šįmet, į tokią svarbią kelionę ruošiantis, 
dievišką Kalėdų prasmę Arūnui išaiškino du 
kapelionai: kariuomenės kapelionas ir būsima
sis Seimo kapelionas. 

...Nejaugi Lietuvos Seimas turės ka
pelioną?... 

Taip! Atsirado Seimo atstovas, kuris ėmė 
rūpintis ne tik kapelionyste, bet ir koplyčios 
įsteigimu Seimo rūmuose. Dar nuostabiau, kad 
šis religinių tradicijų gynėjas yra tas pats 
asmuo, kuris neseniai, pirmajame Seimo 
Posėdyje, prisiekė be sakinio „Tepadeda man 
Dievas" Bet dabar, matyt, jį staiga apglėbė 
galinga Kalėdų dvasia, nes jis aiškiai išreiškė 
pageidavimą: Seime turėti ir koplyčią, ir kape
lioną prieš gruodžio 26 ąją dieną... 

Nuostabūs laikai. Tad gėrėkimės ir 
džiūgaukim! 

,4 menkutį jo tvartutį ir mes draug skubė
kime!" 
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Juozo Ereto šimtmečiui 
JUOZAS MEŠKAUSKAS 

Šįmet mes minime 100 metų 
sukakti nuo Juozo Ereto gimimo 
- jis gimė 1896 m. spalio 18 d 
Kalbėt apie profesorių Juozą 
Eretą labai sunku. Kiekvienas 
smogus yra unikumas, ir čia yra 
žmogaus didybė. Eretas yra ypa
tingas unikumas. Jis buvo „ki
toks" unikumas, negu mes esa
me. Nora jis jau miręs (mirė 1984 
m. kovo 13 d. Basei'yje), bet savo 
darbais, savo mintimis ir idėjomis 
jis mūsų tarpe tebėra gyvas ir gal 
dar reikalingesnis, negu jis buvo 
tuomet. 

Juozas Eretas, šveicaras, Ba 
sel'io, Bern'o, Fribourg'o ir Lau-
sanne universitetų studentas, 
savo darbą Lietuvai pradėjo 1917 
metais. Pirmojo pasaulinio karo 
metu, kada Lietuva buvo vokie
čių okupuota, keliolika lietuvių, 
kaip Stasys Šalkauskis, Vincas 
Mykolaitis-Putinas, iš Amerikos 
atvykęs Kazys Pakštas ir kiti, 
studijavo tuose universitetuose ir 
Eretas su jais ten susipažino. 
Labai nuoširdi ir draugiška Ereto 
pažintis užsimezgė su klaipėdie
čiu studentu Mykolu Ašmiu. Jis 
Šveicarijoje studijavo ir gydėsi, 
nes sirgo plaučių džiova. Mir
damas Mykolas Ašmys (jis mirė 
1918 m. gruodžio 6 d. Lausanne) 
savo draugą Juozą Eretą paprašė, 
kad jis vyktų į Lietuvą ir jo vieto
je bent metus dirbtų Lietuvai. 
Juozas Eretas mirštančiam savo 
draugui tai pažadėjo 

.. Lietuviai studentai, studijuoda
mi Šveicarijos universitetuose, 
sudarė grupę ir įsteigė spaudos 
informacijos biurą, kuris siunti
nėdavo jų parašytus straipsnius 
vokiečių, prancūzų ir anglų kal
bomis ir informuodavo Vakarų 
pasaulį apie Lietuvą, jos reikalus 

:: ir apie jos norimą ateitį — nepri
klausomybę. Juozas Eretas, savo 
profesoriaus patartas, su ta gru
pe susipažįsta, į ją įsijungia ir, 
mokėdamas keletą kalbų, labai 
aktyviai pradeda dirbti. Jau po 
metų, t.y. 1918 metais, jis parašo 

.ir išleidžia nemažą knygą apie 
.LiRtuvą vokiečių kalba. Kiek vė
liau ta knyga išleidžiama ir pran
cūzų kalba. 

1918 m. gruodžio 22 d. Juozas 
Eretas gauna daktaro laipsnį ir 
Paduvos-Venecijos universiteto 
kviečiamas skaityti germanisti
kos kursą. Bet pakviestas Lietu
vos atstovo Berlyne Juozo Puric
kio, Eretas atvyksta į Berlyną 
kaip spaudos attachė. Jis ten ne
ilgai dirba. Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos kviečiamas 
1919 m. spalio 15 d. atvyksta į 
Kauną ir pradeda darbą patarė
ju ir informacinio aparato orga
nizatorium. Jis tampa Užsienio 
reikalų ministerijos informacinio 
departamento ir jo suorganizuo-
tos žinių agentūros „Elta" direk
torium. 

1920 metų spalio 9 dieną Želi
govskiui užėmus Vilnių, Juozas 
Eretas, Šveicarijos armijos kari
ninkas, jaučia pareigą už Lietu
vą kovoti ne tik savo protu ir 
plunksna, bet ir ginklu. Užsienio 
reikalų ministrui sutikus, Eretas 
stoja savanoriu į Lietuvos kariuo
menę ir tampa Pirmo savanorių 
pulko, vadovaujamo Kazio Škir
pos, adjutantu. Kovoms pasibai
gus, Eretas vėl kviečiamas į Už
sienio reikalų ministeriją "* ten 
dirba senose savo pareigose. Dir
ba labai aktyviai, dalyvaudamas 
užsienio konferencijose Lietuvos 
reikalais. 1921 m. spalio 12 d. 
Helsinkyje išgauna Suomijos vy
riausybes pripažinimą Lietuva de 
N** 

Juozas Eretas yra toks aktyvus, 
platus, toli matantis ir idėjų 
pilnas, kad vienoj kokioj nors tar
nyboj ar įstaigoj nesutelpa. O 
atgimstanti lietuvių tauta ir vals
tybė tokių kaip Eretas visur rei-

* Paskaita, skaityta Šiemetiniame 
Ateities savaitgalyje lapkričio 9 die 
ną Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
centre, Čikagoje 

Juozas Eretas <180«-1»84) 

kalinga. Jis išrenkamas } Lietu 
vos fizinio lavinimo centro ko
mitetą. 1922 metų pavasari kai
tų su Karoliu Dineika įkuria Lie
tuvos gimnastikos ir sporto fede 
raciją ir laikraštį Jėga ir grožis 
Juozas Tumas-Vaižgantas pa
kviečia Eretą į Blaivybės draugi
ją, kurios veiklą jis labai pagy 
vina ir įkuria žurnalą Sargyba. 

Juozas Eretas labai mėgo jauni
mą, tad įsijungia į „Pavasario" 
organizaciją ir 1922 metų pavasa
rį išrenkamas „Pavasario" orga
nizacijos pirmininku. Joje dirbda
mas jis pervažiuoja Lietuvą sker
sai ir išilgai ir įkuria apie 600 
skyrių, suorganizuoja keletą įspū
dingų kongresų, dirba iki 1928 
metų. Po vieno kongreso autorita
rinės Lietuvos valdžios Eretas 
pasodinamas trims mėnesiams į 
kalėjimą. „Pavasario" organiza
cijai, ateitininkų padedamas, jis 
labai daug padarė, sukultūrino 
jaunimą ir sustiprino jo dvasią. 
Jaunimas jį labai mylėjo ir gerbė. 

Profesorius Juozas Eretas buvo 
labai aktyvus, geras ir pa
trauklus kalbėtojas, intelektu
alas, plataus masto visuomeni
ninkas. Todėl jis buvo visur rei
kalingas, visur kviečiamas. Taip 
jis pakviečiamas įsirašyti į krikš
čionių demokratų partijos narius 
ir per 1923 m. gegužės 12-13 d. 
Seimo rinkimus išrenkamas at
stovu į Lietuvos antrąjį Seimą. 
Juozas Eretas — humanistas, gi
liai susipratęs katalikas, toleran-
tas, enciklopedinio išsilavinimo 
intelektualas, plataus užmojo 
visuomenininkas, patekęs į Sei
mą tarp politikų jaučiasi nelabai 
jaukiai ir patogiai. 

Politika yra menas valdyti žmo
nes ir tvarkyti jų reikalus. Svar
biausias politikos bruožas yra 
jėga, kuri yra valdžios faktorius, 
Visų laikų politikai yra ypatinga 
žmonių rūšis. Politikai, nesvarbu, 
kokios krypties ar kokios partijos 
jie bebūtų, yra susirgę emocine 
hemiplegija, kuri jiems leidžia ir 
juos įgalina, o gal ir diktuoja į 
kiekvieną klausimą ar problemą 
žiūrėti tik iš vienos pusės. Ir 
įdomu, kad toje savybėje glūdi po
litiko jėga. Dirbąs politinį darbą 
ir mokąs pažiūrėti ar žiūrįs į 
klausimą ar problemą iš abiejų 
pusių dažniausiai kaip politikas 
yra nesėkmingas. Klausimą ma 
tyti iš abiejų ar iš visų pusių yra 

Vytauto Maželio nuotrauka 

ne politiko, bet intelektualo sa
vybė. 

Jau pačioj sesijos pradžioj Sei
mo posėdžiuose, biudžeto reikalus 
svarstant, Juozas Eretas labai 
aktyviai kovoja už blaivybės 
reikalus, kur įstatymo paragra
fai liečia smuklių steigimo ir 
svaigalų pardavinėjimo proble
mas. Eretui čia ne biudžetas ir pi
nigai svarbu, bet tautos ir jauni
mo dora ir blaivumas. 

1923 m. liepos 13 d. Seimo po
sėdyje buvo svarstomas atlygini
mo kunigams už jų darbą klausi
mas. Šitame posėdyje kairysis 
blokas griežtai pasisako prieš 
kunigams atlyginimą ir Bažny
čios ryšį sū valstybe. Dr. Eretas 

ilgesniame savo žodyje tarp kitko 
sako: „Pamatinė klaida būtų ma
nyti, kad Bažnyčia nieko bendra 
neturi su valstybe. Pamatinė 
klaida dėl to, kad tie žmonės, ku
rie taip šneka, nieko nežino, iš 
kur atsirado valstybės idėja ir iš 
kur atsirado Bažnyčia". (Iš kairės 
replika: „Tai tik ne iš kunigų". 
Eretas sako: «Iš Dievo". Kairėj — 
garsus juokas.) Toliau Eretas dės
to: „Tai yra bendras valstybės ir 
Bažnyčios šaltinis ir turi paskir
tas sritis: valstybė rūpinasi 
fiziškai žmogumi. Ir kadangi 
žmogus ne gyvulys, kadangi žmo
gus sutvertas iš kūno ir sielos, tai 
jo sielai auklėti reikalinga antra 
dar įstaiga. Tam ir yra Bažny
čia". Ir taip savo ilgoj kalboj 
įrodinėjo Bažnyčios reikalingumą 
valstybėje, o iš kairės buvo vis 
replikuojama. Kai kuriuose posė
džiuose Ereto pasisakymams rep
likuojama ir iš savųjų. 

Eretas labai rūpinasi Lietuvos 
valstybes tarnautojų ir valdi
ninkų dora ir etika. 1924 m. kovo 
26 d. Seimo posėdyje sako: „Jie 
daro daug nusižengimų dėl to, 
kad iš gautų pinigų — kyšių per 
ka degtinę, girtuokliauja ir daro 
daug žalos ne tik sau. bet ir įstai
gai, kurioje jie tarnauja". Toliau 
tame pačiame posėdyje jis sako: 
„Lietuva tautų šeimynoje yra 
gatvė iš rytų i vakarus ir at
virkščiai — iš vakarų į rytus, ir 
viskas, kas dedasi pas mus, bus 
matoma žmonėms ir iš rytų, ir 
vakarų". 

1924 m. balandžio 1 d. Seimo 
posėdyje, kur buvo svarstomas 
Lietuvos kariuomenės klausi
mas, Eretas taip pat ilgesnėj savo 
kalboj sako: „Aš turiu pasakyti, 
ypač gerbiamiesiems atstovams 
iš dešinės, kad vienintelis išga
nymas Lietuvai tai apsiginkluoti 
ligi paskutinio vyro ir ligi pasku
tinės moters. Tegu kalba tie, ku
rie yra buvę tuose kraštuose, kur 
ta sistema y ra i vesta ir kur ji turi 
didžiausio pasisekimo". Krikščio
nių demokratų bloko atstovas dr. 
Eliziejus Draugelis iš vietos rep
likuoja: „Čia ne Šveicarija". Ere
tas toliau sako: „Tiesa, ponas 
Draugeli, čia ne Šveicarija, bet 
mes turime tą sveiką tautos dva
sią, kuri ten yra, ir čia įvesti. Ir 
įvesti ne nuo rytdienos, bet nuo 
šios dienos. Mums reikia ypatin
gai kultūrinės kariuomenės. To
dėl valstybei ginti kariuomenėje 
žmones reikia, kaip galima, 
trumpiau laikyti, bet užtai laiky 

I* Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios Jaunimo talkraJfUo ..Anlma" 

ti kultūrinėje kariuomenėje ir tą 
kultūrinę kariuomenę sklaidyti 
po įvairias švietimo įstaigas". 

1924 m. gegužės 28 d. ir birželio 
6 d. Seimo posėdžiuose, kur buvo 
svarstomas universiteto profe
sūros ir jų atlyginimo klausimas, 
Eretas vėl susiremia su dešiniai
siais ir palaiko valstiečių liaudi
ninkų atstovo Vinco Kvieskos 
siūlymą. Eretas išdėsto profesū
ros uždavinius, ko iš jų tauta lau
kia, o kad jie tą darbą galėtų at
likti, reikalinga sudaryti atitin
kamas sąlygas. 

Dr. Juozas Eretas, būdamas 
plataus masto eruditas — intelek
tualai, sąmoningas demokratas, 
atviras ir geras kalbėtojas, ne 
vengiąs savo kalbose atvirai 
reikšti savo nuomonę ir neven
giąs minėti jam priešingų minčių 
autorių pavardes, įsigijo Seime 
daug priešų ir nustojo kai kurių 
savo draugų. Pamatęs, kad Seime 
jo mintys ir darbai nėra pilnai su
prantami ir įvertinami, jis pada
vė pareiškimą, kad iš Seimo at
stovų išstojąs. 

1924 m. spalio 3 d. Seimo 
posėdyje pirmininkas prelatas 
Staugaitis skelbia: „Turiu garbės 
pranešti, kad vietoj pasitraukusio 
iš Seimo atstovo Ereto yra atvy
kęs Mandatų komisijos patvirtin
tas atstovas Karvelis". Taip pasi
baigė Juozo Ereto politinė veikla. 
Stasys Šalkauskis, kuris buvo la
bai artimas Ereto draugas, apie 
Eretą rašydamas, sako, kad Ere
to įsijungimas į politinį darbą bu
vo jo klaida, kuri jam atsiliepė 
neigiamai gana ilgą laiką. 

Dr. Juozas Eretas, būdamas di
delės erudicijos intelektualas, 
valstybininkas, žurnalistas, vi
suomenininkas, ir tose srityse 
dirbdamas nors ir trumpą laiką 
įsijungęs į politinį darbą, iš šių 
minėtų darbų ir darbo sričių ir 
toliau nebuvo išsijungęs. Jis visą 
laiką dirbo su blaivininkais, pa
vasarininkais ir ateitininkais. 

Taip pat jis labai anksti įsi
jungė ir į mokslinį darbą ir jo plė
tojimą Lietuvoje. Lietuvos vy
riausybė, būdama labai užimta 
kova su valstybės priešais ir vals
tybės kūrimu, negalėjo prieiti 
prie universiteto įsteigimo. Todėl 
1920 m. sausio 27 d. Aukštųjų 
mokslų draugija Kaune atidarė 
vadinamus Lietuvos Aukštuosius 
kursus. Juozas Eretas pakviečia
mas į Humanitarini skyrių dėsty
ti vokiečių kalbą ir literatūrą. 
1922 m. vasario 16 d. atidarius 
Lietuvos universitetą, kur šalia 
kitų fakultetų buvo įkurtas Teo
logijos-filosofijos fakultetas, Ere
tas į šį fakultetą pakviečiamas 
ekstraordinarinio profesoriaus ti
tulu dėstyti vokiečių ir pranzūzų 
kalbas ir literatūrą. Jis taip pat 
įstoja į Lietuvių katalikų mokslo 
akademiją. Ten skaito paskaitas, 
rašo studijas, redaguoja suvažia
vimų darbus. Visur jis dirba labai 
aktyviai, labai daug ir labai po
zityviai. Dirbdamas universitete 
ir mokslinėse organizacijose, jis 
parašo 25 didesnės ar mažesnės 
apimties mokslines knygas, para
šo daug straipsnių, redaguoja 
laikraščius ir žurnalus. Visų jo 
knygų ir studijų pavadinimų bei 
jų išleidimo datų sąmoningai ne
miniu, nes trumpame žodyje tai 
yra neįmanoma. Eretas Lietuvo
je buvo Vakarų dinamikos atsto
vas, Vakarų ir krikščioniškosios 
kultūros puoselėtojas ir skelbėjas. 

Nepriklausomos Lietuvos 1918 
-1940 metų laikotarpiu mes turė
jome daug labai rimtų, išsimoks
linusių, plačių eruditu ir gar
bingų asmenybių. Jų tarpe labai 
ryškiai išsiskiriančios buvo trys: 
Stasys Šalkauskis, Kazys Pakš
tas ir Juozas Eretas. Juos apibū
dinti yra labai sunku. 

Profesorius Stasys Šalkauskis 
buvo tautinės sąmonės ir naujo 
tautai idealo. Vakarų ir Rytų 
sintezės, skelbėjas, rimtas filoso
fas. Profesorius Kazys Pakštas, 
pradėjęs mokslintis Amerikoje ir 
baigęs studijas Vakarų Europoje, 
suprasdamas tautos idealus, savo 
žaibišku, uždegančių žodžiu buvo 
tų idealų skelbėjas ir žadintojas 
Savo griausmingu žodžiu ir raštu 
Lietuvos jaunimui ir inteligenti 

Zitos. SodeikS«Mie« piešiny* 

Kornelijus Jazbutis 
PRIE KŪČIŲ STALO 

Snaigė? krenta Kalėdų vakarą — 
,,Marnyl, paduok man pieno". 
Šaltis išraižo stebuklingai langus — 
..Vaikeli, tau jau nebereikia pieno". 

Kūtėje ėriukas kalbasi su žalmarge. 
Ir šienas guli po staltiese. 
„Užklok mane, mama, 
Baltučiu, ką tik pasnigtu sniegu". 

• 

Tyla uždengė žemę, 
Balta vakaro šarma. 
„Aš taip norėčiau sugrįžti, mama, 
Prie to seniai apkrauto Kūčių stalo". 

KALĖDOM PASAKYK 
\ 

Kai šaltis išraižys langus Kalėdom 
Ir gatves užklos baltas sniegas Kaune, 
Tu palydėk iki durų mane, 
Tu pasakyk, kad dar myli mane. 

jai jis siūlė Lietuvos laikrodį 
pasukti šimtą metų pirmyn. 

Profesorius Juozas Eretas savo 
sklandžia, gyva ir labai vaizdinga 
kalba, savo rašytu žodžiu ir savo 
kultūrine bei visuomeniška veik
la, pradedant nuo angelaičių 
ir baigiant ateitininkais sen-
draugiais, visuomenėje ir moksle 
vystė ir augino, taip pat ryškino 
užsienyje Lietuvos pažangą. Savo 
darbui jis neturėjo labai gerų są
lygų. Lietuvos autoritarinė vai 
džia Ereto ir jo veiklom nemigo Ji 
buvo jį pasodinusi j kalėjimą, o 
reformuojant Lietuvos universi
tetą, jis buvo atleistas iš profesū
ros. 

Lietuvą okupavus Sovietų Są 
jungai, Eretas su savo šeima pa
sitraukia į Vokietiją ir šešis 
mėnesius gyvena lageryje. Po to. 
su saviškiais išvažiuoja i savo 
tėvynę Šveicariją. 

Šveicarijos valdžia mielai Eretų 
šeimą priima ir ja rūpinasi Ten 
Juozas Eretas tnmpa Kriboiirg'^ 
universiteto kancleriu, Basel'vje 
vienos gimnazija mokytoju Tuo 
jau pat visai .šeiniai suteikiama 
Šveicarijos pilietybė 

Ir Šveicarijoje gyvendamas. 
Juozas Eretas labai aktyviai dii 
bodėl lietuvių tautos ir valstybes 
reikalų Su paskaitomis jis važi 
nėjo į Vokietija. įtaigą, Anirlija ir 
Ameriką. Savo straipsniais Va 
karų Europos spaudoje jis kėlė ir 

nagrinėjo lietuvių ir apskritai 
baltų tautų ir valstybių reikalus. 
Tais klausimais jis parašė nema
žai knygelių. Taip pat paraše 
kelis stambesnius veikalus, kaip. 
pvz., monografijas apie Stasį Šal
kauskį ir Kazį Pakštą 

Būdamas tremtiniu iš savo ant
rosios tėvynės — Lietuvos. Eretas 
labai aktyviai ir nuoširdžiai 
nagrinėjo lietuvių tremtinių pro
blemas. Savo požiūriu j tremtinių 
problemas, mintimis ir siūlomais 
uždaviniais Eretas yra labai ido 
mus ir aktualus dar ir šiandien 
•T;s parašo lyg ir trilogiįą. trejetą 
darbų: Tremtis - prakeikimas ar 
uždavinys; Mažosios valstybės ir 
tautos; Tremties lietuviu idfjų sū-
kuryje Visi šie darbai ir temo>-
i-.bni įdomios Studijoje ..Mažo 
šios valstybes ir tautos"* Eretas 
sako- ..Būti mažos valstybės pi
liečiu tai 'palaima', r.̂ s mažosios 
kuria dvasines vertybes". 

Tad -Juozas Eretas >avo veikla, 
savo elgesiu, savo idėjomis ir savo 
sakytu bei rašytu žodžiu ir šian
dien vra mūsų tarpe ir nemažiau, 
o gal ir daugiau reikalingas, negu 
anuo metu Siūlyčiau Ateitinin
kų federacijai suruoš'.! Juozo 
Ereto veiklos, sakyto ir rašyto žo 
džio studijas — simpoziumą. Da
bartinėje situacijoje, mums, išei 
viam<. tnip p,?t ir tėvynėje gyve
nantiems tai būtų labai nau
dinga. 
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Los Angeles Dailiųjų menų klube 
Los Angeles Dailiųjų menų klu-
S v iki:} pradėjo 19-S6 metų ge 

: sės 28 diena. J a m e yra įvairiu 
- ninių polinkių asmenų. Kai 
-. ts -ako. esą beveik nuostabu. 
-• :d per 40 bendros veiklos meti : 
nesusipykome, nekeitėme nėra 
"•:• tos tvarkos, tapusios tradicine. 

[IMK susir inkimas 1996 spalio 
' " l dien4 klegėjo l inksmais nar iu 

kviestų svečių balsais. 
Šiam laikotarpiui pirmininkai: 
m t i s A l g i r d a s G u s t a i t i s 

<ožvelgė neseniai ryškiau pasi 
-••iškusius nar ius Pr is imint i 
nesen ia i mirusieji , apie juos 
paskelbta nekrologu, pasakyta 
kalbų. Kokia bus tolesne DM K 
veikla ' ' Per keieta dešimtmečių 
savaip judėjome, krutėjome. Iro 
•Jymui - Dailiųjų menų klubo 
metraščiu šešiom dideles knygos, 
pilnos nuotraukų. įrašu, pasisa
kymu . Tėra vieninteliai origi 
nalai . Vertėtu juos išleisti, kad 
laiko slinktyje nedingtu Žvel
giama j dabar t ine Lietuva. Švie
t imo ministeriją, kul tūrą no 
r inčius puoselėti vienetus, pa 
v ienius asmenis. Originalai sau
gomi Metrašt ininko. 

Kv ie t imuose i sus i r ink imą 
pirmoje pastraipoje įrašyta: prisi
minkime 1971 metais rugpjūčio 2 
dieną tragiškai auto katastrofoje 
žvvusį rašytoja Juozą Tininį 

1965 metu gegnžės mėnesį iš 
Čikagos į Les Angeles a tvykęs 
A l g i r d a s G u s t a i t i s j a u t ė s i 
vienišas, iš Lietuvių dienu redak
cijas Bernardas Brazdžionis rr 
J aT ta s Tin;nis. baigė dieno*5 '.nū 
są. ėjo užkasti, pasivaikščioti. 
Gre ta ėjau nedrąsiai, nešimai 
šydamas j iems po kojom Gal dėl 
to t re jukės pokalbiai tesėsi . 
Reikėtų įsteigti įvairiu sričių 
l ie tu i ių menininku vienetą. Juo 
zas Tininis. neseniai a tvykęs iš 
Aus t r a l i j o s , p r i s iminė t ena i 
veikianti Plunksnos klubą. Nr. 
t a r t a stengtis suburti ne vien raš 
to asmer i s . Kuri laika bendra
vome, neturėdami pavadinimo 
J u o z u i T m i n i u i p a s i ū l i u s , 
pr iėmėme kiek papūstai skam
banti Dailiųjų menų klubo vardą 
Mūsų jau buvo būrelis. Staigi 
Juozo Tininio mir t is jo miela 
t a lka nutraukė, bet Juozo atmi 
n imas mumyse tebėra gyvas, 
p i lnas pagarbos kukl iam, malo
n i a m , k ū r y b i n g a m ko l ega i 
Gimęs Lietuvoje 1907 m. lapkn-
čio 4 d. palaidotas Los Angeles. 
Kalifornijoj. 'Lietuviu enciklope
dijoj klaidingai paskelbta , kad 
Tininis gimęs 1911 metais.) 

Tininis mokėjo keieta svetimu 
kalbų, vertė iš jų lietuvių kaibon 
Gars iame UCLA univers i te te 
Los Angeles didmiesčio vaka
r inė je dalyje, dės to l i e tuv ių 
kalba. Sykį Juozą gerokai nuste
binau, atnešęs pat ikr int i , kriti
kuoti mano sudaryta lietuviu 
kalbos medžio brėžinį, kurį bu 
vau pradėjęs, s tud i juodamas 
l i tuanis t ika Vilniau? universi-

chos vardu". 
Buvo t a i p p r a d ė j ę s r a š y t i 

romaną ar i lgesnę novelę apie 
Barbora Radvilai tę . 

Bernardas Brazdžionis savo 
a r t i m ą kolegą J u o z ą Tin in į 
prisiminė jau t r ia i s palyginimais. 
Sudaręs pomirtinį Juozo raš tų 
leidinį Laiškai Andromachai, 
mintimis grįžo prie gyvų prisimi
nimų. I l i u s t r avo d a i l i n i n k a s 
Alfonsas Docius, 1973 metais 
išleido Lietuvių dienos. Leidinį 
baigia žodžiais: „Šis leidinys te
būna prie lentos mauzoliejuje tar
tum gėlių puokštė — leidėjo iš
raiška dėkingumo už darbą Lietu
vių dienų žu rna l e ir d rauge 
ženklas neužmirš tamos, ištiki
mos bičiulystės, kuri mudu jungė 
daugelį metų" . 

Apie Juozą Tininį gražių prisi
minimų pasakojo keletas ki tų 
kalbėtojų. Ilgai šnekučiuotasi , 
dalintasi mint imis , idėjomis. 

M e t r a š t i n i n k a s 

Los Angele s Dailiųjų -"«nu klubo susiriniume 1996 m. spalio 19 d. apie u . Juozą 
Tininj kalba R<-r-i?rd«s Brazdžionis Greta — Aldona Brazdžionienė, Antanas 
Paškevičius. Ona Petkevičienė. Ant stale matyti Dailiųjų menų klubo metraščio 
trys V n v gos. 

Algirdo Gustaičio nuotrauka 

prie kranto. Ir kai šį vakarą nerū
pestingos jūsų šnekos pripildys 
džiugaus aidesio j ū s ų mielų 
šeimininkų Bertuliu kambar ius , 
aš regėsiu savo vaizduotėje besi
šypsančius jūsų veidus, ir man 
bus gaila, kad ta ip toli esu nuo 
jūsų. Tik viena saldi paguoda 
lieka su manimi; aš ją regiu iš 
tolo su prancūziška skrybėlaite ir 
vis dar tebejaučiu savo širdyje 
bruderšafto sukeltą virpesį ir ne
rimą. Ar tik tas bruderšaftas ne
bus pagadinęs mano vienišos šir
dies? 

Mielosios ir mielieji, j ū s galbūt 
laukiate, kad aš čia atskleisčiau 
bent pluoštelį naujienų iš Euro
pos. Tai neįmanoma padaryt i po
roje laiško puslapių. Aš pilnai at
versiu savo širdį ir išdėstysiu 
įspūdžius tik sugrįžęs į aukštalie 
menių palmių ir sikamorų mies
tą ties Pacifiko pakrante. O, be to, 
juk žinote iš mano laiškų Andro
machai, kad Florencijoje, Vero
noje. Romoje. Venecijoje, Capri 
saloje ir kitose Italijos vietovėse 
jaučiuosi vienišas ir įspūdžiais 
apsunkintas : dail ieji Itali jos 
miestų menai mane būtų daug la
biau žavėję, jeigu šalia manęs 
būtų buvusi viena iš tų, kur ias 
paslėpiau po (fiktyviu) Androma-

tete. Tuometiniai mano profeso
riai lituanistai nebuvo tikri, kada 
susidarė lietuviu kalba 

Juozas žiūrėjo, žiūrėjo netikė
damas, toki brėžinį turintis savo 
rankose, prašo palikti porai sa
vaičių Po keiių savaičių gražino 
su nedidelėm pastabom, nieko iš 
esmė? nekeitęs Dar kiek patiks
linęs, paskelbiau Tikrojoje Lietu
voje 'Chicago. 1983), prieš tai 
panaudojęs anglu kalba leidinė
lyje 200.O00.000 and Lithuania 
(1971 ir 1976: 

Laiškas iš Austrijos 

Dailiųjų Menu Klubo metraščio 
I. knygoje 1996-1961 metais yra 
Juozo laišką-5 iš Vienos, rašytas 
1960.7 2R. To laiško pradžia: 

...Mielieji Daiiieji Menai. 
Atėjo iš Los Angeles j Viena 

skambus gandas, kad aš jus 
užmiršęs. Netiesa, neužmiršau. 
Kaip Safo eilėraštyje vaisiu 
skynėjai neužmiršo raudonuojan
čio sode ant šakos obuolio, bet. 
negalėdami jo pasiekti, nuolat 
apie ji galvojo, taip ir aš jūsų 
neužmiršau. Parafrazuodamas 
kažkurio vokiečių poeto žodžius 
prisipažinsiu, kad mano ilgesys 
lekia pas jus . kaip jūros banga 

l/vi Angele* Dailiųjų menu klubo nariu* 
riHus finansuotojo, filmas tebelaukia re:risur"s ir paruoš 
ma»v1i .Tuo*«.« Tininis. filmuojama? Pauliaus .lasiukon'-

r.-K.,i nufilmuvo Paulius .laalukonl* - iki atol neatai-
, <M,.jr Daumanto Cihn nuotraukoje 
r } ' ; i t Manr-iut f it ,stalčiui. 

Naujos knygos 
• Juozas Kojelis. IŠ NAKTIES I 

RYTĄ. Straipsnių rinkinys. Kaunas; 
leidykla „Garsas". 1996. Sudarytojas 
ir redaktorius — Vidmantas Valiušai-
tis. Viršelis ir atskiandėlės Dainiaus 
Kairaičio. 505 (38 iliustruoti) pus
lapiai. Tiražas — 2.000 egzempliorių. 
Jeigu bus „Drauge" gauta pla
tinimui, skaitytojams tuojau pat 
pranešime. 

Juozas Kojelis dar 1990 metais 
Atgimime r ašė : „Kai 1989 metų 
vasarą lankiausi Lietuvoje, buvo 
lengva pajusti , koks iškreiptas 
Lietuvos šviesuomenės supra
t imas apie išeiviją. Visiems, su 
kuriais ta t e m a kalbėjau, siūliau 
nepasikliauti vienašal iška infor
macija tų, ku r i ems Lietuva ne
buvo okupuota. Siūl iau tur imą 
informaciją papildyti ir iš ki tų 
šaltinių. Ačiū Dievui, informaci
jos subalansavimo procesas jau 
prasidėjęs". 

Juozas Kojelis gimė 1916 metų 
gruodžio 2 d iena Viekšneliuose, 
Telšių apskrityje, aštuonių vaikų 
ūkininkų šeimoje. Mokėsi Kražių 
„Žiburio" gimnazijoje. Klasikinę 
filologiją studijavo Vytauto Di
džiojo universi te to Kaune ir pas
kutinį semestrą — Vilniuje. Pa
rašęs darbą „Formaliniai savu
mai Horacijaus lyrikoje", gavo 
Vilniaus univers i te to diplomą. 
Vėliau mokytojavo Kretingoje, 
lietuvių gimnazijoje Muenchene, 
lituanistinės mokyklose Čikagoje 
ir Los Angeles, dėstė Amerikos 
kariuomenės ka lbų mokykloje 
Monterey, Kalifornijoje. Buvo 
gimnazijų vicedirektorius ir di
rektorius. Okupacijų metais daly
vavo ant ikomunist inėje ant ina-
cinėje rezistencijoje. Vokiečių Ge
stapo areštuotas, kalėjo Klaipėdos, 
Ragainės ir K a u n o kalėjimuose. 

Nuo 1928 m e t u — ateit ininkas, 
Studentų a te i t in inkų sąjungai 
V i l n i a u s u n i v e r s i t e t e į k u r t i 
komisijos p i rmin inkas . Išeivijoje 
įvairias pare igas ėjo Lietuvių 
Bendruomenėje, Lietuvių fronto 
bičiuliuose, Pol i t in ių ka l in ių 
sąjungoje. Rezoliucijoms remti 
komitete, Amerikos baltų laisves 
lygoje. Respublikonų partijoje ir 
kitose organizacijose Rašė lietu 
vių ir amerikiečių spaudoje, reda
gavo / Ixusve žurnalą, dalyvavo 
Aidų ir Lietuviu dienų redak 
rimuose kolektyvuose 

Šio žinomo išeivijos lietuvių 
žurnalisto publicistikos rinktinė, 
kur io je s u t e l k t i s t r a i p s n i a i 
atskleidžia lietuvių politinę kovą 
dėl Lie tuvos la i sves a n a p u s 
..geležinės u ž d a n g o s " . Vaka
ruose, parodo lietuviškos poli 
t inęs veiklos išeivijoje būdus, 
p r i e m o n e s , o r g a n i z a c i j a s ir 
asmenybes. Tai autent iškas liudi
j imas , kiek t ikė j imo, val ios 
pastangų Lietuvos laisvei atgauti 
buvo parodyta išeivijoje, kiek 
reikėjo asmeninės aukos ir savęs 
apribojimo toje kovoje ištverti 
Pateikiama a t s imin imų iš ant i 
nacinės rezistencijos vokiečių 
okupacijos (1943-1944) laikų, me 

lx>a Angeles Dailiųjų menu klubo susirinkime: lis kaire*) Dana Mitkiene. Ale Rūta, Živilė Gimbu-
taite. .Jadvyga Mulokienė, Ignas Medžiukas. Antroje eilėje: Aukmiole Rubavičiūtė, Ema Dovydaitiene, 
Daneta Railiene. 

tarnas žvilgsnis į nepriklausomy
bę atkūrusios Lietuvos rūpesčius. 

„Kiek sąlygos leido, stebėjau 
išeivijos, Lietuvos ir Amerikos 
gyvenimą ir įdomesnius faktus 
reg i s t ravau , p r idėdamas savo 
komentarų. Aišku, mano ste
bėjimo laukas daugiausia buvo 
išeivija". 

„Tikiu, kad mano straipsnių 
mozaiką skai tant iej i pamatys 
išeivijos žmones ir jų veiklą neiš
kreiptą, neretušuotą, parodytą 
sine ira et studio. Po lemi
zuodamas, nė prieš vieną opo
nentą niekad sąmoningai nepa
n a u d o j a u n e t e i s i n g o fak to . 
Naudojau ir kietokų išsireiškimų, 
tačiau laikiausi kunigo Stasio 
Ylos nuostatos: „Žodis gali būti 
aš t rus , bet svarus" — prisipažįs
ta au tor ius įžanginiame žodyje 

Mūsų filosofas An tanas Ma
ceina kadaise yra pasakęs, kad 
„...reikia ryžtis kovai, net jeigu ji 
atrodytų nesibaigianti . Ištesėti 
ne t tada, kai visos viltys atrody
tų žlugusios". Juozas Kojelis. 
kuk lus mokytojas iš Kretingos, 
buvo vienas iš tų ištikimųjų ir iš
tvermingųjų, kur iems minėtoji 
kova tapo jų t remtiniškos egzis
tencijos Vakaruose prasme ir 
t u r i n i u . P a t y r ę s k o m u n i s t ų 
s iausmą pirmosios okupacijos 
(1940-411 metais, paskiau narių 

persekiojimą ir {kalinimą vo 
kiečiu okupacijos metu (1943-
1944). Juozas Kojelis per savo 
tiesioginę patirtį gerai suprato 
totalizmo prigimtį ir suvokė ko
munizmą bei fašizmą kaip ra
finuotas metafizinio melo sis
temas. Todėl rezistencija prieš 
melo dvasią tapo didžiuoju jo 
gyvenimo uždaviniu, nes rezis
tencija prieš melą buvo kartu ir 
kova už laisvę. Juozas Kojelis iš
tvermingai ir pavydėtinu atkak 
lumu beveik pusę šimtmečio savo 
darbais stengėsi vykdyti Antano 
Maceinos priesaiką: prieš kiek
vieną iškreiptą krikščioniškai 
tautinę vertybę pastatyti teisingą 
šios vertybės atskleidimą; į melą 
istorijoje a t s a k y t i g i l iu jos 
pažinimu; į melą kultūroje atsa 
kyti t ikru jos atskleidimu: į 
asmenų dergimą atsakyt i jų dar
bų nušvietimu; į religijos žemi 
nimą atsakyti jos vertės kėlimu. 

„Okupacijos žlugimas ir Lietu 
vos laisvės atgavimas yra tiek 
pat t ikras faktas, kaip ir ryt
dienos saulės patekėjimas", rašė 
Juozas Kojelis 1979 aisiais, kai, 
atrodytų, jokių prošvaisčių Lietu
vos laisvei nesimatė. Gal todėl ir 
šią knygą autorius pavadino fš 
nakties į rytą. Šioje knygoje 
sutelkti Juozo Kojelio straipsniai 
yra tik nedidelė dalis jo žurnalis
tinės kūrybos, daugiau kaip per 
penkiasdešimt metų išbarstytos 
išeivijos ir Lietuvos spaudoje. 
Autorius dėkoja knygos redakto 
riui Vidmantu i Val iušaič iui , 
palaidus straipsnius suvedusiam 
į schemas ir davusiam knygos 
pavidalą. Dėkoja „Garso" leidyk
los darbuotojoms, ilgas valanda? 
praleidusioms prie kompiuterio, 
ir žmonai Elenai, daugelį metų 
pakentusiai rašomosios masinė 
lės tarškėjimą. 

Knyga bus naudinga žurnalis
tams, poli t ikams, is torikams, 
studentams, taip pat naujųjų 
laikų Lietuvos istorija besidomin
čiai plačiajai visuomenei. 

fl.V.S.t 

P r a n o Hasparooio nuotrauka 

Šiauliuose atidarytas 
Stasio Šalkauskio 

muziejus 
Gruodžio 4 diena Šiauliuose ati

d a r y t a s filosofo, kul tūr inės peda
g o g i k o s p u o s e l ė t o j o S t a s i o 
Ša lkausk io muziejus. J i s į s ikūrė 
šio mąstytojo v a r d u pavadintoje 
mies to mokykloje. * * • • > • 

I šk i lmėse da lyvavę Stasio Šal
kausk io premijos l aurea ta i Cen
t ro sąjungos p i rmin inkas Ro
m u a l d a s Ozolas ir Vytenis Rim
kus siūlė pradėti leisti leidinukus 
„ M a n o Š a l k a u s k i s " , • ui hĮĮBI 
ga lė tų būt i samprotavimai apie 
f i losofo k ū r y b o s š i u o l a i k i n į 
s u v o k i m ą , l a u r e a t ų k a l b o s , 
pasaky tos a t s i i m a n t premiją. 

S tasys Ša lkausk i s mirė 1941 
me ta i s gruodžio 4 dieną, todėl 
muzie jaus a t i da rymas buvo skir
t a s 55-osioms jo mirties.."me
t inėms . N u o 1991 metų, k a s dve
ji meta i Šiauliuose įteikiama Sta
sio Ša lkausk io premija už kul tū
ros meno ir filosofinės mint ies 
ugdymą. 

Irenos Raulinaitfcnės 
paroda Kalifornijoje 
Nuo šių metų lapkričio 2 iki 30 

dienos į š i aurę nuo Los Angeles 
La Canada-Fl in t r idge miesto bib
liotekoje veikė Irenos Raulinai-
t ienės , d r a u g e su Dennis Ruff, 
paroda, pavad in ta „Pr i a tmak ing 
on Exh ib i t " . Dai l ininkė ta rs i 
skverbias i į medžiagos teks tūros 
chemine šerdį, tuo išgaudama ne
į p r a s t u s p a v i d a l ų ir s p a l v ų 
der in ius . Je i neklys tu , t a i j au 
t reč ias solidus jos darbų išsta
t y m a s per v iener ius metus . 

P r . V. 

P A T A I S A 
Šių metų spalio 12 dienos Draugo 

kultūriniame priedą, rašinyje „Palos 
Verrles kalvos", dailininkės Virgos 
Šiaučiūnaitės pavardė turėjo bftti 
Virginija Šiauciunsitė-Paškus. Šiuo 
metu ji su vyru ir dukra gyvena Re-
dondo Beach, CA, ir sėkmingai dės
to akvarelės ir portreto tapybos bū
dus suaugusiems dailės mėgėjams. 
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