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Tautiškumas ir pilietiškumas
Lietuvos ateities laidas
Benas
Šių metų liepos 31 —
rugpjūčio 4 d. Marijampolėje
vyko tradicinė J laisvę fondo
studijų savaitė Lietuvoje. Tai
jau vienuoliktą kartą surengta
Į laisvę fondo lietuviškai kul
tūrai ugdyti Lietuvos filialo
konferencija, kurią lydi kultū
riniai ir pramoginiai renginiai
— ekskursijos,
vakaronės,
koncertai. Pernykštė studijų
savaitė, vykusi Trakuose, bu
vo jubiliejinė, išryškinusi to
kių savaičių svarbą ir naudą
Lietuvos visuomenei. Ji pa
rodė, kad Į laisvę fondo Lietu
vos filialas y r a pakankamai
gyvybingas įtraukti vis naujas
visuomenės grupes į Lietuvos
ir užsienio lietuvių aktualių
jų problemų svarstymą.
Mat
tokios Studijų savaitės kasmet
vyksta vis kituose regionuose,
supažindindamos su Į laisvę
fondo, t.y. Lietuvių fronto bi
čiulių, idėjomis, tuo pačiu atšviežindamos ir J laisvę fondo
veiklą.
Šiemetinė Studijų savaitė
Marijampolėje buvo skirta te
mai „Tautiškumo ir pilie
tiškumo balansas demokrati
nėje Lietuvos valstybėje". Visi
pranešėjai įvairiais aspektais
— istoriniu, politiniu, kultū
riniu — analizavo nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo dvy
likos metų patirtį, aiškinda
miesi, kas j a u padaryta ir ką
būtinai reikia padaryti, Lietu
vai įžengus į XXI amžių ir in
tegruojantis j Vakarų gyny
bines, politines bei ekonomi
nes s t r u k t ū r a s — NATO ir
Europos Sąjungą.
Atidarant Studijų savaitę,
dalyvavo ir Marijampolės ap
skrities bei savivaldybės vado
vai, buvo perskaitytas Lietu
vos prezidento Valdo Adam
kaus sveikinimas, kuriame iš
reikšta viltis, jog | laisvę fon
das ir toliau aktyviai plėtos
demokratijos idėjas bei daly
vaus Lietuvos valstybės kūry
boje. Kalbėjo, apibūdindami
fondo uždavinius ir veiklos ba
rus, Į laisvę fondo pirmininkai
— dr. Kazys Ambrozaitis ir
advokatas iš Kauno Jonas
Kairevičius. Invokaciją jaut
riai pravedė j a u n a s Marijam
polės kunigas dr. Rimas Skinkaitis.
Pirmąją
Studijų
savaitės
dieną pilnutėlė salė marijam
poliečių ir svečių, suvažia
vusių iš užjūrio, iš Vilniaus
ir Kauno, klausėsi turiningų
poeto, Nacionalinės premijos
laureato Marcelijaus Marti
naičio bei Lietuvos dailės mu
ziejaus direktoriaus Romualdo
Budrio pranešimų. M. Marti
naitis ir po jo kalbėjęs Vil
niaus universiteto dėstytojas
Vygandai Čaplikas aptarė re
gioninės kultūros vaidmenį,
akcentuodami, kad tik per re
gionus, o ne vadovaujami iš
centro, galim išlaikyti savo
tautinę tapatybę ir savitumą.
Tam palanki Europos Sąjun
gos politika ir finansinė para
ma.
Prieš prasidedant antrajai
temai apie regioninę spaudą ir
knygų leidybą, buvo pristatyta
menotyros daktarės Gražinos
Martinaitienės knyga apie Už
nemunės grafus
Butlerius,

tinės relikvijos bei istoriniai
kultūros dokumentai išvežti.
Žavėjomės laisvės kovų ir
tremties kančių išmėgintais
tautiečiais, kurie su entuziaz
mu stojo kurti naujos posovie
tinės Lietuvos, bet patyrėme
ir liūdesio, pastebėdami, k a d
okupacijų rūkas dar neišsklaidytas, kad nuo žymios dalies
tautiečių okupacijos auklėji
mas nuslėpė tikrąją Lietuvos
istoriją ir pakeitė tautinę sa
vimonę. Atsirado dar didesnis
noras abipusiai pasidalinti
mintimis ir patyrimu, stebint
Lietuvą atsistojant ant savų
kojų.

Urbutis

kurių viena — grafienė Pran
ciška Butlerienė fundavo ma
rijonų vienuolyno įkūrimą ir
davė pradžią
Marijampolės
(Starapolės) miestui.

Vinco Kudirkos muziejaus K.
Naumiestyje įkūrėja. Ekskur
santai aplankė V. Kudirkos
tėviškę ir garsiąją jo klėtelęmuziejų, taip pat Vilkaviškio
katedrą, kurioje maloniai juos
priėmė dekanas kun. V. Gus
taitis, o V. Kudirkos muziejuje
jų laukė Šakių rajono meras
bei šiltas muziejaus darbuo
tojų priėmimas. Gaila, kad jau
nebuvo laiko nuvykti į Ožka
balius, dr. Jono Basanavičiaus
gimtinę, bet Vilkaviškio cent
rinėje aikštėje visi žavėjosi
puikiu paminklu žymiajam
daktarui. Paminklo autorius
— vilnietis skulptorius Anta
nas Žukauskas.
Viena Studijų savaitės diena
buvo paskirta rezistencijos Su
valkijoje temai. Rezistencija
— vienas iš kertinių „Į laisvę"
fondo akmenų. Istorikas Boni
facas Ulevičius, parašęs moks
linį darbą apie „Tauro" apy
gardą, Marijampolėje skaitė
pranešimą, kuriame atskleidė
šios partizanų apygardos for
mavimąsi, struktūrą, vadus,
ryšius su kitomis apygardomis
ir užsieniu.

Iš diskusijos apie regioninę
spaudą buvo laukta daugiau,
nes tai labai aktuali šiam me
tui tema, kadangi didžioji Vil
niaus ir Kauno spauda, pa
žeista bulvarizmo ir komer
ciškumo, neatlieka visuomenę
konsoliduojančio
vaidmens.
Diskusija neįsisiūbavo, o iš
kalbėjusiųjų aiškėjo, k a d ir
vietos laikraščiai, pasak Su
valkiečio žurnalistės, turi ba
lansuoti tarp prokuroro ir
savo žurnalistinių tyrimų, nes
bylomis dėl garbės ir orumo
„pažeidimų" užverčiami vieti
niai teismai.
Labai svarus buvo prof. Bro
niaus Kuzmicko pranešimas
apie tautiškumą ir europietiš
kumą, t.y. tema, kuri šiandien
labai jaudina euroskeptikus.
Ir ne tik juos. Kaip neištirpti
didelių tautų „katile", atsispir
ti kosmopolitizmui ir globalizmui, smarkiomis bangomis
plūstantiems per masinę kul
tūrą ir ekonomiką? Prof. B.
Kuzmickui, aptarusiam pos<£-c
vietinės visuomenės psicholo
ginius ir socialinius bruožus,
kurie verčia abejoti lietuvio
tautine ištverme, tarsi pa
prieštaravo antrasis p r a n e 
šėjas, daktaras Petras Kisie
lius, kurį pažįsta, vertina ir
myli abi — prieškario ir poka
rio — emigracijos bangos, nes
jis yra tėvynainių gydytojas,
rėmėjas ir guodėjas. Jo pra
nešimas „Kaip išlaikyti t a u t i 
nę tapatybę daugiakultūrinėje
aplinkoje" paliudijo, kokios kul
tūriškai gyvybingos buvo ir Poetas Marcelijus Martinaitis,
tebėra prieškario ir pokario skaitęs savo kūrybą J laisvę stu
išeivių kartos, nenuleidusios dijų savaitėje.
rankų ištisus dešimtmečius.
Jadvyga Damušienė pristatė
Klausytojus sužavėjo j a u t  dr. Aldonos Vasiliauskienės
rus ambasadorius Vytauto A. knygą apie prof. Praną Dovy
Dambravos pranešimas „Nuo daitį, kurio intensyvi veikla
tautinio atgimimo iki dvasinio taip pat buvo rezistencija...
išsilaisvinimo". Tema leido prieš dvasinį blogį. O rašytoja
pranešėjui apžvelgti ilgą lai Birutė Pečiokaitė-Adomėniene
kotarpį, kuriame galėjo vysty pristatė savo naujausią knygą
tis ir tarpti patriotizmas, de Likviduoti
Skirmantą.
Tai
ja, bukinamas okupacinio pali pasakojimas apie partizanų
kimo ir svetimų vėjų, tačiau vado Juozo Lukšos-Daumanto
palaikomas idealistų, kurstan veiklą 1950-1951 metais. Kaip
čių tėvynės meilės ugnį.
ir kitose savo knygose, autorė
Patriotinę gaidą tęsė Stu rašo aistringai, su detektyvi
dijų savaitės dalyvių ekskursi nio stiliaus elementais, suteik
ja daktaro Vinco Kudirkos gy dama dokumentiniam pasako
venimo vietomis. Ekskursiją jimui įtaigumo ir literatūrišvedė Natalija Manikienė, dr. kumo. „Tauro" apygardos par
tizanų kovas pailiustravo tą
pačią dieną organizuota eks
kursija į „Tauro" apygardos
muziejų Marijampolėje. Beje,
tai viena skoningiausių ir
įtaigiausių ekspozicijų Lietu
voje apie rezistenciją. Rezis
tencijos kovų atminimo išsau
gojimu rūpinasi daug mari
jampoliečių inteligentų — Jus
tinas Sajauskas, kuris yra
laimėjęs Lietuvių balso pre
miją už miniatiūrų romaną
Suvalkijos geografija, Aldona
Vilutienė, mokytojas Vytautas
Vidrinskas, Vytautas Raibikis
ir kiti.
Dienovidžio
redaktore Aldona
Zomaitytė-Petrauskienė šios va
saros J laisve studijų savaitėje.

Vienai I laisvv studijų savaitės sesijai Marijampolėje vadovavo V.
Vitkauskas ir redaktorė A. Zemaitytė-Petrauskienė.
K. Ambrozaičio nuotr.

dirbančiam Gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo cent
re. Drauge su Nijole GaškaitėŽemaitiene _is buvo vienas
produktyviausių šio centro
tyrėjų. Jo tyrimų objektas —
represinės struktūros, mal
šinusios ir naikinusios laisvės
kovotojus. Premija paskirta už
stambius veikalus — Čekis
tinė
kariuomenė
Lietuvoje
1944-1953 metais ir Stribai.
Šiose knygose būsimieji istori
kai ras daug vertingos me
džiagos tolesniems tyrinėji
mams.
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės struktūrai ir veiklai
skirtą pranešimą perskaitė
prof. Antanas Tyla, apžvelg
damas šios organizacijos tiks
lus ir uždavinius. Kaip visada,
originalus buvo prof. Kęstučio
Skrupskelio pranešimas, šį
kartą skirtas lietuvių ir žydų
santykiams prieškario Lietu
voje. Profesorius tyrinėjo anti
semitizmo apraiškas pagal
Žydų karių savanorių sąjun
gos
savaitraščio
Apžvalga
(1935-1940; tekstus. Iš jų
paaiškėjo, kad to antisemitiz
mo kaip ir nebūta, išskyrus
pavienius atvejus. Lietuvos is
torinį tolerantiškumą tauti
nėms mažumoms pailiustravo
ir Danguolės Grigolevičienės,
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento skyriaus vedė
jos, pranešimas, kuriame ji
pristatė šiandieninę tautinių
mažumų padėtį, tik patvirtin
dama, kaip įvairių tautybių
žmonės mūsų valstybėje vysto
ir ugdo savo kultūrinę įvairo
vę.
Ateitininkų federacijos pir
mininkas Vidas Abraitis vado

vavo diskusijai, skirtai jauni
mo r e i k a l a m s , j a u n ų žmonių
organizacijoms
(daugiausia
kalbėta apie ateitininkiją) ir
aktyvumui, k u r i s turėtų būti
sėkmingo Lietuvos integra
vimosi į V a k a r ų pasaulį lai
das.
Studijų savaitė buvo už
baigta Mišiomis Šv. Vincento
Pauliečio bažnyčioje ir lite
r a t ū r i n e priešpiete. Aktorė
Rūta Staliliūnaitė skaitė Vin
co Mykolaičio-Putino poemėlę
„Vivos plango, mortuos voco".
M. Martinaičio eilėraščius,
kurių nemažą pluoštą pas
kaitė ir p a t s poetas. O akto
rius Egidijus Stancikas per
skaitė marijampoliečių prozi
ninkų Vinco Ramono (iš roma
no Dulkės raudonam
saulė
lydy)
ir J u s t i n o
Sajausko
kūrybos.
Atsisveikinimas su Mari
jampole buvo itin šiltas, pa
lydėtas linkėjimų į čia dar su
grįžti. Nuolatinio Studijų sa
vaičių dalyvio akimis žvel
giant, belieka pridurti, kad \
laisvę fondo idėjos gyvos bei
reikalingos ir šiandienos Lie
tuvoje, į j a s noriai įsiklauso
bet kurio Lietuvos regiono
žmonės, suvokdami, kad tradi
cinių vertybių ir naujoviško
gyvenimo būdo sąveika gali
suteikti naujos kokybės de
mokratijos p a m o k a s . Manau,
kad tokį j a u s m ą širdyje išsive
žė ir mūsų svečiai užjūriečiai.
Na, o studijų savaitės sėkmę
lėmė jos organizatorių mari
jampoliečių ir Į laisvę fondo
Lietuvos filialo valdybos pir
mininko Vidmanto Vitkausko
entuziazmas ir jaunatviška
energija

Cia atvykstame
a tsigaivin ti...

Atidarydamas pirmąją stu
dijų savaite Vilniuje 1992 m.
gegužės 11 d., linkėjau, kad
pokalbiai ir kultūrinės disku
sijos apie demokratiją tęstųsi
kasmet ateityje. Malonu pra
nešti, kad linkėjimai išsipildė.
Mes, išeiviai, vadinomės trem
tiniais, norėjome parodyti sa
vo sukurtą ir išsaugotą tautinį
kraitį, su neslepiamu dėmesiu
klausėmės ir ieškojome, ką
tėvynėje pasilikę pergyvenote
ir sukūrėte už užrakintų du
rų. Mums sekėsi taikiai susi
kalbėti
ir vieni kitus suprasti
Šiemetinė J laisvę fondo re
per
tą
vienuolika
metų, nors
zistencinė premija buvo pa
pusė
šimto
metų
tarpeklis
skirta istorikui Juozui Starmus
buvo
išskyręs.
Tačiau
kauskui, nuo pat įkūrimo

jaučiame, kad d a r daug kas
neišsakyta, neišgirsta.
Šiais metais
pasirinkome
irgi labai aktualią temą „Tau
tiškumo ir pilietiškumo balan
sas Lietuvos Respublikoje" Te
ma ir visi kiti susiję klausimai
yra laiko padiktuoti, visomis
jėgomis veržiamės į Europos
Sąjungą ir NATO. Ta krypti
mi einant, svarbu susiorien
tuoti, kiek laimime ir ką pra
r a n d a m e , jeigu t a p t u m e Euro
pos piliečiais. Per tą laisvės
dešimtmetį sužinojome ir pa
matėme, kaip žiauriai Lietuva
ir jos žmonės ilgos okupacijos
metu tapo apiplėšti, ir kad,
pagal J. Tumelį, mūsų tau

Organizuotai šis studijų bū
relis aplankė Klaipėdos kraš
tą, Žemaitiją, Aukštaitiją, Dzū
kiją, Kauną ir Vilnių. Į Suval
kiją atvykome pirmą kartą.
Save laikau žemaičiu. Žmona
gimusi Kybartuose. Kai j o s
paklausiu, ar Kybartai pri
klauso Suvalkijai, ji atsako,
k a d Kybartai priklauso tikra
jai Lietuvai. Bekeliaudami ve
žėmės su savimi „Pilnutinės
demokratijos" idėją ir net pro
gramos pagrindus, kuriuos, bū
dami ilgoje tremtyje, išgalvojom, besvajodami apie mūsų
Lietuvos ateitį, jeigu Dievas
lems m u m s ten kada nors
sugrįžti. Pranešimams ir dis
kusijoms keitėme temas ir vie
toves, k a d labiau pažintume
žmones ir prisiliestume prie
Lietuvos žemės, kuria vaikš
čioti m u m s ilgą laiką buvo už
d r a u s t a . Pirmoji studijų s a 
vaitė įvyko 1992 m. Vilniuje ir
Nidoje. D a r prieš tai susita
rėme, kad lektorius ar paskai
tininkus kviesime iš Lietuvos
bei užsienio lygiomis. Laikui
bėgant, iš užsienio kvietimus
mažinome, iš Lietuvos didi
nome. Nežinau, ką patyrėte iš
mūsų, bet mes daug iš jūsų
išmokome, čia atvykstame at
sigaivinti ir kurti sau ateities
Lietuvos
viziją.
Žemaitija
m u m s liko vysk. A. Vaičiaus,
min. pirm. Vagnoriaus ir Rai
nių miškelio žemė. Aukštaitija
lieka atmintyje su savo eže
rais, piliakalniais ir dvarų lie
kanomis, iš ten išsivežėme
didelį nerimą dėl perrašomos
Lietuvos istorijos, dėl trapios
valdžios ir jos mažo dėmesio
Lietuvos laisvės kovotojams.
Dzūkijos dainos, žmonių nuo
širdumas ir jų didelė pagarba
laisvės kovotojams ir jų bun
keriams bei dėmesys Lietuvos
didingai praeičiai mus irgi ža
vėjo.
Nuo šių mūsų studijų dienų
gal padarysime išvadas, a r
verta toliau panašius pokal
bius tęsti, nes jau pakanka
mai susipažinome. Jau visi
džiaugiamės demokratija, ar
tėja laisvi rinkimai. Prieš ke
letą metų pastebėjome, kad
Lietuvai reikia politikos kul
tūros, kad kultūringu būdu

visuomenė ir rinktoji valdžia
spręstų iškylančias proble
mas, kaip m u s perspėjo prof.
V. Vardys — Oklahoma u-teto
politologijos dekanas. Atidžiai
domimės švietimo reformomis
ir stebimės, kaip silpnai ugdo
mas tautiškumas. Besinaudo
dami laisvės vaisiais, nepa
mirškime tinkamai įvertinti
laisvės kovotojų gyvybės au
kos Lietuvai, nes tai mūsų
vertingiausia istorinė investi
cija, iš ten semiamės idealiz
mo ir jėgų dirbti Lietuvai.
Prieš dvejus metus prof. A.
Tyla mus informavo, kad 1949
m. Grinkiškio seniūnijoje Mi
naičių kaime vyko visos Lietu
vos partizanų vadų suvažia
vimas ir buvo įsteigtas Lais
vės kovų sąjūdis, ir kad į tokią
istorinę vietą niekad nebuvo
atvežta jokia moksleivių eks
kursija. Daugeliui kilo klausi
mas, ar tai valstybė saugoja
jaunimą nuo svarbios istori
jos? Praeitais metais išvykome
iš Trakų su atviru klausimu,
ar Lietuva tikrai yra laisva?
Laisvas demokratinis Seimas
balsų absoliučia dauguma nu
tarė pripažinti
valstybiniu
aktu, kad tautos vardu su
kilėliai 1941 m. birželio 23
paskelbė
nepriklausomybę,
bet pasalinės jėgos privertė tą
įstatymą atšaukti. Mums ten
ka domėtis ir ekonomija, j a
rūpinasi ir visas kultūringas
pasaulis. Jos bendrą modelį
kuriant, remtis ne šia diena,
bet diskutuoti su į ateitį pa
keltu žvilgsniu ir socialinio
teisingumo pagrindais. Šian
dien labai aktualios ir jauni
mo auklėjimo temos. Esame
dėkingi vyskupams Vaičiui,
Tamkevičiui ir Kauneckui, ku
rie praeityje mūsų diskusijose
mus informavo apie jaunimą
ir pateikė savo patarimus. Be
veik kiekvienose mūsų studijų
savaitėse dalyvavo prof. V.
Landsbergis ir informavo apie
tautines bei valstybines prob
lemas ir mumyse kėlė tautinę
savimonę. Savo sveikinimais
ir asmeniniu atsilankymu LR
prezidentas Valdas Adamkus
mus skatino ir teigiamai verti
no už tautinių vertybių puo
selėjimą ir diegiamas demok
ratėjimo idėjas. Trumpai api
brėžiant, esame atvira, regis
truota kultūrinė, ne pelno sie
kianti organizacija, besirū
pinanti pilnutinės demokrati
jos idėjomis ir raginanti vi
suomenę veikti krikščioniškos
moralės pagrindais. Jos Lietu
vos filialas jau skaičiuoja kelis
šimtus nuolatinių
dalyvių.
Centras yra Čikagoje, praei
tais metais Vilniuje ir Tra
kuose šventėme jos 40 ra. jubi
liejų, išleidome per 40 svarbių
knygų ir studijų, daugumą tuo
metu, kai pas j u s nebuvo lais
vės.

Šio šeštadienio priedo

K a z y s G. A m b r o z a i t i s

puslapiuose

Sėkminga ir kūrybinga f laisvę fondo studijų savaitė Mari
jampolėje ' 1 psl.i
Ignotas Domeika Čilėje ir Lietuvoje: užsienyje dirba daug
talentingų lietuvių mokslininkų; M. Rubackytė koncertuoja
JAV-se<2f»L)
D.ul. J a n i n a Monkute Marks įamžino savo kūrybą ne tik
muziejuje, bet ir knvgoje; disertacija apie Julių Kaupą (3
psl.> '
Neišdildomi Lietuvos Vilties Prezidento pėdsakai tėvynėje
(4 psl.i
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Domeyko miestelis Čilėje.

Įvertintas

Literatūra

V. Vitkausku nuotrauka.

ir Čilėje, ir

Lietuva mini V i l n i a u s uni
versiteto a u k l ė t i n i o , pasaulinį
pripažinimą pelniusio moksli
ninko minerologo,
geologo,
etnologo
Ignoto
Domeikos
200-ąsias gimimo m e t i n e s . Gi
męs 1802 m. L i e t u v o s didžio
sios Kunigaikštystės žemėse,
netoli N a u g a r d u k o ( d a b a r Bal
tarusijos teritorija), Vilniaus
universitete įgijęs
magistro
mokslinį laipsnį, už dalyva
vimą slaptoje F i l o m a t ų d r a u 
Ignotas Domeika. Medalis. Dail.
gijoje, o t a i p p a t 1830-1831 m.
Veneco, 1885 m.
sukilime, L D o m e i k a b u v o pri
verstas palikti tėvynę, emigruo lyviai kalbėjo, kad t a r p maž
ti į užsienį. A t v y k ę s į Pa d a u g 200 d a b a r Čilėje gyve
ryžių, mokėsi K a l n a k a s y b o s nančių j o giminės atžalų, jie
mokykloje (Ecole d e s Minės). sutiko n e m a ž a i tokių, kurie
J ą baigęs išvyko į Čilę. Bū d a r žino d a u g lietuviškų žo
d a m a s La Serenos k a l n a k a s y  džių, didžiuojasi savo lietu
bos mokyklos profesoriumi, o v i š k a k i l m e , domisi j ų prose
vėliau — Čilės u n i v e r s i t e t o nelio gimtuoju k r a š t u — Lie
Santiago profesoriumi, vėliau t u v a ! Beje, dalį I. Domeikos
— rektoriumi, I. D o m e i k a pa vaikaičių, kitų tos giminės
siaukojamai dirbo šios šalies n a r i ų n u o t r a u k ų aptiksime ir
ir viso mineralogijos bei geolo parodos ekspozicijose — eks
gijos mokslų l a b u i . Čilėje jis pedicijos dalyvis alpinistas ir
įkūrė meteorologinių stočių g e r a s fotografas V. Vitkaus
tinklą, s u d a r ė ir p a s k e l b ė pir k a s Čilėje nufotografavo ir
eksponuoja
daug
mąjį šios v a l s t y b ė s geologinį parodoje
žemėlapį, r e m d a m a s i s Lietu vaizdingų n u o t r a u k ų iš Čilės
vos pavyzdžiu, p a r e n g ė pro vietovių, susijusių su I. Do
jektą, pagal kurį b u v o p e r t v a r  meikos gyvenimu bei veikla.
kyta Čilės mokymo s i s t e m a . O Čilė gerbia šiai šaliai d a u g nu
kiek I. Domeika Čilėje a t r a d o sipelniusio lietuvio mokslinin
rūdų telkinių, m i n e r a l ų ir ki ko šviesų atminimą. Jo v a r d a s
į a m ž i n t a s geografiniuose vie
tų naudingų iškasenų!
tovių, gatvių mokslo centrų
Apie visa tai kalbėjo Vil
p a v a d i n i m u o s e . Andų kalnų
niaus universiteto dėstytojas,
g r a n d i n ė j e rasime mokslinin
geologas G. Motuzą, žinomas
keliautojas — a l p i n i s t a s V.
Vitkauskas, kiti š i e m e t su
rengtos lietuvių inteligentų
ekspedicijos Čilėje „Ignoto Do
meikos takais" dalyviai, ati
darant šio ž y m a u s mokslo
vyro gimimo 200 m e t ų su
kakčiai skirtą p a r o d ą Vilniuje,
Gedimino
kalno
papėdėje

Lietuvoje
ko vardu pavadintą kalna
gūbrį „Coldillera de Domey
ko", Antofagastos provincijoje
mokslininko v a r d u pavadintą
kalnakasių miestelį „Domey
ko". Yra taip pat uostas
„Puerto de Domeyko". Ignoto
Domeikos v a r d u pavadinta
salė. įrengta Čilės universitete
Santiago, o La Serenos univer
sitete — jo vardo geologijos
muziejus. Sostinės kapinėse
prie jo kapo pastatytas įspū
dingas I. Domeikos pamink
las. Visa tai šiemetinės eks
pedicijos m e t u V. Vitkauskas
nufotografavo, o su tomis nuo
traukomis
gali
susipažinti
muziejaus lankytojai.
Beje, parodos ekspozicijose
yra ir daug kitokių eksponatų,
kurių nemažą dalį iš Čilės
pargabeno minėtos ekspedici
jos dalyviai. Štai I. Domeikos
atrastas retas mineralas, pa
vadintas jo vardu — domeikitas. Tarp gausių mineralogijos
eksponatų t a i p p a t yra I. Do
meikos Čilėje, Andocolloje, at
rastos aukso rūdos, amalgavimo būdu gauto aukso pa
vyzdžiai. Parodoje eksponuoja
ma ir daugybė kitų I. Do
meikos atrastų mineralų, uo
lienų, rūdų pavyzdžių.
Geologas G. Motuzą lanky
tojams pasakojo, kad, iš Pran
cūzijos parsisiųsdinęs įrangos,
I. Domeika Čilėje įrengė che
minės analizės laboratoriją,
kurioje jis tyrinėjo įvairias

veikiančiame Lietuvos Nacio
naliniame muziejuje. Kalbėju
sieji apgailestavo, k a d d a r ir
šiandien tėvynainiai
mažai
žino apie I. Domeiką bei jo
nuopelnus, kad
pirmiausia
apie tai išgirdo A m e r i k a ir Eu
ropa. Iš dalies t a i galima pa
teisinti: Lietuvoje I. Domeika
praleido tik 29 m e t u s , o Čilėje
— 46-erius. Bet j i s n i e k u o m e t
neužmiršo savo š a k n ų . Buvo
prisiminti I. Domeikos žo
džiai, pasakyti 1849 metais,
kai jam buvo s u t e i k t a Čilės pi
lietybė: „Aš j a u niekuomet
nesugebėsiu pakeisti savo pi
lietybės, bet Dievas m a n su
teikia vilties, k a d , nesvarbu
k u r — ar tai būtų Koldijerai,
ar Paneriai — m i r s i u lietu
vis".
Nors šioje Pietų Amerikos
šalyje mokslininkas išgyveno
ilgai, mirė 1889 m e t a i s , bet
atidarant parodą ekspedicijos
„Ignoto Domeikos t a k a i s " da-

La Serenos universiteto (Čilė) Ignoto Domeikos vardo geologijos
muziejuje.
V. Vitkausko nuotr.
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rūdas iš aplinkinių kasyklų,
nustatinėjo jų kokybę — ver
tingų mineralų kiekį ir mine
ralinę sudėtį. Už Čilės mine
ralų rinkinį 1867 m. 1. Domei
ka pelne tarptautines parodos
Paryžiuje aukso medalį.
Iš parodos eksponatų maty
ti, k a d I. Domeika Čilėje pali
ko daug kitų ryškių pėdsakų.
Tai ne tik jo atrasti ir surinkti
gausūs mineralai, uolienos,
naudingųjų iškasenų telkiniai,
bet ir jo moksliniai straips
niai, veikalai, mineraloginių
tyrimų metodikos ir kiti leidi
niai. Pasak jo daibų tyrinėtojo
G. Motuzos, išsk.rtinė buvo I.
Domeikos ekspecicija į Araukaniją, esančią į Pietus nuo
Santiago. Čia jis susidomėjo
vietiniais gyvent jjais — indė
nais arankanais. jų gyvenimu,
buitimi, etnologija, papročiais,
pasaulėžiūra. Vos grįžęs, savo
įspūdžius ir stebėjimus I. Do
meika išdėstė knygoje Aurakanija ir jos gy; entojai, kuri
ispanų kalba pas.rodė dar tais
pačiais 1845 raeiais. Parodoje
yra lenkiškas šie s knygos va
riantas, beje, 1860 m. išleistas
Vilniuje, žinoma to meto
spaustuvininko J. Zavadskio
spaustuvėje.
Dalį savo darbą I. Domeika
skyrė savo gimtajam kraštui
Lietuvai, o taip pat Lenkijai.
Tarp parodos eksponatų — I.
Domeikos sudarytas Lietuvos
ir Lenkijos hidrografinis že
mėlapis, 1850 m. išleistas Pa
ryžiuje.
Beje, parodoje netrūksta eks
ponatų ir iš I. Domeikos kelio
į mokslą pradžios — studijų
Vilniaus universitete laikotar
pio. Tai tų laikų Vilniaus bei
jo apylinkių, studentų pa
mėgtų pasivaikščiojimų ir su
sibūrimų vietų vaizdai, di
džiausią įtaką
būsimajam
mokslininkui dariusių Vil
niaus universiteto profesorių,
artimiausių bendramokslių ir
bičiulių portretai, tarp kurių
— I. Domeikos artimo draugo
poeto Adomo Mickevičiaus at
vaizdas. Eksponuojami taip
pat įvairus, I. Domeikos veik
lą liudijantys dokumentai —
egzaminų metu pateiktų klau
simų ir atsakymų į juos rank
raščiai, o taip pat jo laiškų
originalai. Yra slaptuose stu
dentų draugijų susirinkimuo
se skaitytų referatų, carinės
Rusijos administracijos suim
tų Filomatų draugijos narių
apklausos dokumentai. Pasak
istorikės R. Griškaitės, visą
savo gyvenimą I. Domeika
buvo ištikimas filomatų idea
lams — tarnauti mokslui ir vi
suomenei. Iki pat savo gyveni
mo pabaigos jis buvo veiksmo
žmogus, darbštumo, garbės ir
nesavanaudiškumo pavyzdys.
Su savo žiniomis ir suge
bėjimais I. Domeika būtų ga
lėjęs kuo ramiausiai prekiauti
Čilės mineralais ir kitomis
iškasenomis su žymiausiomis
užsienio firmomis, ir būtų už
dirbęs nepalyginamai dau
giau, negu Čilės universiteto
rektorius. Tačiau I. Domeika
niekuomet nepraturtėjo. Liko
tiesiog filomatas — pasi
šventė mokslui ir švietimui.
Atidarant parodą, geologas
G. Matuza apgailestavo, kad
Lietuvoje dar per
mažai
rašoma apie L Domeiką, men
kai garsinamas jo vardas ir
darbai. Lenkai, siekdami su
sidaryti įvaizdį apie I. Domei
ką, kaip jų tautos atstovą, jį
garsina kur kas daugiau negu
lietuviai. Tiesa, susigriebta
dabar, minint L Domeikos gi
mimo 200 metų sukaktuves.
Nacionaliniame muziejuje ne
tik surengta plati paroda, bet
ir išleistas svarus leidinys Ig
notas Domeika Lietuvai, Pran
cūzijai, Čilei. Vilniaus univer
sitete rugsėjo mėnesyje vyko
tarptautinė mokslinė konfe
rencija „Ignoto Domeikos gy-
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Turime daug pasaulinio
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JAV LB Krašto valdybos y r a Lietuvoje - dr. Vygintas
vicepirmininkas mokslo reika Gontis, Mokslininkų sąjungos
m
lams dr. Stasys Bačkaitis. pirmininkas, ir Kauno tech
'
skaitydamas ataskaitinį pra nologijos universiteto rekto
nešimą JAV LB XVI Tarybos r i u s prof. habil. dr. Ramutis
III sesijoje, tarp kitų nuveiktų Bansevičius. Su jais užmegz
: ;
11
darbų paminėjo, kad š. m. ba t a s ryšys. Parenkami sekcijų
-- 3M ^B
P!£Pt
landžio 21-26 d. JAV lankėsi pirmininkai, kurie suburs pa
V
*St ^ j ^ l ^^r
\
7 pagrindinių Lietuvos moks skaitininkus. Sekcijų vadovai
\
$
lo institutų delegacija, vado kvies prelegentus iš savo
S|5
;
vaujamu Švietimo ministerijos aplinkos, nes kiekvienas vado
^H
\
^
mokslo departamento dir. dr. vas bus tam tikros rūšies eks
A. Žalio. Vizito iniciatorius p e r t a s . Apie tai bus plačiai
buvo dr. S. Bačkaitis. koordi paskelbta ir išeivijos, ir Lietu
navo LR ambasada Vašing vos mokslinėje spaudoje, in
tone ir LR Švietimo ministeri ternete: JAV LB ir kt. tinklaja. Vizito tikslas - susipažinti lapiuose.
su JAV mokslo institucijomis,
Kokios
dalyvavimo
ištirti bendradarbiavimo gali s ą l y g o s ?
Dr. Stasys Bačkaitis.
mybes. Vašingtone buvo lan
- Kiekvieno dalyvio atsako
kytasi National Institute of mybė yra pasirūpinti kelione k a s č i a d i r b a e i l i n i u k o m 
Standards and Technologies ir apsistojimu Čikagoje. Or p i u t e r i n i n k u .
- Duosiu vieną pavyzdį: Ari
laboratorijose ir tartasi su jų ganizatoriai bandys surasti
zonos
universitete dirba dr.
vadovais. Dvi dienos praleis pačias ekonomiškiausias ap
Kaėiauskas.
j i s tyrinėja žmo
tos San Antonio, Texas, gar sistojimo sąlygas. Kaip su
gaus
smegenų
veiklą. Baigusį
siame Southwest Research p r a n t u , Mokslininkų sąjungos
doktorantūrą
jį
pasamdė Caliinstitute. Šiuo vizitu buvo pirmininkas Lietuvoje V. Gon
fornijos
universitetas
ir tuojau
gana plačiai atidarytos durys tis j a u yra susirišęs su Švie
pat
perviliojo
Virginia
vienas
Lietuvos mokslininkams į abu timo ir mokslo ministerija,
iš
universitetų,
j
a
m
suteikęs
institutus rengti bendrus pro prašydamas paremti Lietuvos
jektus ir lankytis juose moks grupės kelionę. Kiek lėšų bus pusės mln. vertės laboratoriją.
kad j a u n a s
lininkams iš Lietuvos vizituo skirta, priklausys Lietuvos de Tokių atvejų,
žmogus
turėtų
tokias
darbo
jančiųjų teisėmis. Šio vizito legacijos narių skaičius. Žino
sąlygas
—
pusės
mln.
dol.
biu
vienas iš rezultatų buvo bir m a , atvažiuos ir tokių, kurie
džetą
—
labai
retai
pasitaiko.
želio mėn. pasirašytas LR patys apsimokės išlaidas.
- A r M o k s l o ir k ū r y b o s
Švietimo ir mokslo ministeri
- Kiek planuojate daly
s
i
mpoziume nežadate ko
jos bei Southwest Research v i ų ?
k
i
u naujovių?
instituto skėtinio bendradar
- Manyčiau, kad iš Lietuvos
Nauja gal bus tai, kad
biavimo susitarimas, kuris bus 4 0 - 6 0 žmonių, iš užsienio
daugiau
bus visuomenei skir
įgalina pradėti dalintis ne tik l a u k t u m e kokios šimtinės. Va
tų
įdomesnių
sesijų, pvz..
mokslo žiniomis, bet ir labo karuose yra nemažai trečio
apie
muziką,
dailę.
Mažosios
ratorijų įranga.
sios bangos mokslininkų, ku
Lietuvos
problemas
ir
kt.
Kaip vieną iš JAV LB atei rie labai domisi šita veikla.
- N o r ė t u m e d a u g i a u suži
ties renginių dr. S. Bačkaitis T u r i u j a u apie 40-50 žmonių,
minėjo Mokslo bei kūrybos k u r i e j a u pareiškė norą daly n o t i i r a p i e J u s .
- Dirbu JAV Transporto
simpoziumą, numatytą 2003 vauti. Esu gavęs prašymų iš
m. gegužės mėn. Pasaulio lie Olandijos, Švedijos, Vokieti ministerijoje Vašingtone, biomechanikos srityje, j a u 33 me
tuvių centre Lemonte. Po JAV jos, Australijos.
LB Krašto valdybos vicepirmi-. - K o k i ų s r i č i ų t a i m o k s l i  tai. Turiu 3 d u k r a s ir žmoną.
Dukros pasirinko vadybinin
ninko mokslo reikalams dr. n i n k a i ?
kių specialybę. Dėl to turėjau
Yra
daug
gan
aukštos
S t a s i o B a č k a i č i o pranešimo
progos artimiau susipažinti su
kvalifikacijos
žmonių
iš
medi
kreipėmės į jį, prašydami pla
šia sritimi. Kai 1990 m. lan
cinos
(neurologijos
ir
kt.),
bio
čiau pakomentuoti vykstantį
kiausi Kaune, Technologijos
chemijos,
chemijos
ir
kitų
pasiruošimą simpoziumui.
universitete, k u r tuo metu
pažangių
mokslo
sričių.
- Mes jau sudarėme tvirtą
buvo pradėtas organizuoti ad
A
r
s
u
t
i
n
k
a
t
e
s
u
m
i
n
t
i

grupę organizatorių, parin
ministravimo fakultetas, pa
kome organizacinio komiteto m i , k a d i š L i e t u v o s išva
mačiau, kad jis buvo sudaro
ž
i
u
o
j
a
g
e
r
i
a
u
s
i
p
r
o
t
a
i
?
pirmininkus. Vienas pagrindi
mas iš mergaičių, ruošiamų
Būtų
sunku
pasakyti,
kaip
nių komiteto pirmininkų yra
dirbti
sekretorėmis.
Kodėl
tą
dalyką
pamatuoti,
bet
tie,
čia, Amerikoje, tai Marius
joms nedavus platesnio išsi
kurie
yra
atvažiavę
ir
kuriuos
Naris, kiti du koopirmininkai
aš pažįstu, yra stebėtinai geri lavinimo? - pagalvojau ir grį
mokslininkai. Keli - pasauli žęs Amerikon s u d a r i a u pata
riamąją tarybą ir pradėjom
venimas, darbai ir indėlis į nio lygio.
KTU kurti tikrą verslo admi
mokslą". Konferencijoje iš
- Tai j a u n i žmonės?
nistravimo fakultetą. J i s išsi
klausyta arti 30 pranešimų
- T a i p , jauni.
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš
- A r j i e A m e r i k o s v i s u o  vystė į labai pažangų fakulte
Čilės, JAV, Australijos, Pran m e n ė j e u ž i m a v i e t ą p a g a l tą. Baigę jį j a u n i žmonės netu
cūzijos, Lenkijos ir Baltarusi s a v o t a l e n t ą ? G i r d ė t i , k a d ri bėdos Lietuvoje rasti darbo.
jos atvykusių
mokslininkų. k a r t a i s L i e t u v o j e
Dėkojame už pokalbį.
buvęs
Beje, šioje konferencijoje pra p e r s p e k t y v u s
A u d r o n ė V. Š k i u d a i t ė
mokslininnešimą apie L Domeikos gy
venimą ir veiklą skaitė mūsų
tautietis iš užjūrio — New
M. Rubackytė vėl koncertuoja
-\merikoje
Yorko technikos universiteto
dėstytojas Romualdas ŠvedParyžiuje gyvenanti iškilioji su Nashville, North Carolina
rys.
lietuvė pianistė Mūza Ru ir Canton simfoniniais orkes
— Esu augęs Pietų Ameri backytė kviečiama koncertuo trais. Š.m. spalio 5 d. su Vir
koje, todėl m a n lengviau su ti į daugelį užsienio kraštų, ginia valstijos (Norfoik) simfo
vokti Domeikos gyvenimą ir įskaitant JAV. Pernai ji atli niniu orkestru atliks Liszt
veiklą Čilėje, — sakė R. Šved- ko t r i s sėkmingus koncertus Pirmąjį koncertą fortepijonui.
rys.
Konferencijos dalyviai daly
vavo ekskursijoje I. Domeikos
gimimo ir jaunystės vietomis
— Naugarduko ir Lydos rajo
nuose. Vilniuje, Aušros Vartų
gatvėje, prie buvusio Bazili
jonų vienuolyno, k u r I. Domei
ka buvo kalinamas k a r t u su
kitais filomatais, atidengta jo
atminimo lenta, Lietuvos paš
tas išleido ženklintą atvir
laiškį,
skirtą I. Domeikos
200-sioms gimimo metinėms.
Lietuvos televizijoje sukurtas
ir parodytas dokumentinis fil
mas „Igno Domeikos pėdomis.
Čilė — 2002". Paroda „Ignas
Domeika ir Vilniaus universi Rugsėjo 28 d. Nacionalinėje filharmonijoje koncertavo pianistė
tetas" buvo atidaryta UNES Mūza Rubackytė. Kartu su Lietuvos Nacionaliniu simfoniniu or
kestru, diriguojamu Stefan Lano iš Šveicarijos, M. Rubackytė atli
CO būstinėje Paryžiuje.
ko F. Liszt Pirmoji koncertą fortepijonui ir orkestrui. Michailo
A l g i m a n t a i A. Raitovskio (Elta) nuotraukoje: dirigentas Stefan Lano ir pianistė
Naujokaitis
Mūza Rubackytė.
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Tarsi sugrįžę

paukščiai

Dail. J a n i n a Monkutt" Mark., su „Baltų lankų" išleista savo knyga.
•Jono Kuprio nuotrauka.

J Kauno M. Žilinsko pa
veikslų galeriją atvežusi savo
kūrybą, dailininkė iš JAV Ja
nina Monkutė Marks nustebi
no ne tik įvairiais tapybos ir
tekstilės darbais, neįprasto
mis lietuvio akiai kompozicijo
mis, dekoratyviais spalvų de
riniais, bet ir tokios gausios
ekspozicijos pristatymu. „Tai
mano viso gyvenimo triūsas,
— paaiškino dailininkė. — O
kiek dar jų neradau!" Beje, su
J. Menkutės Marks kūriniais
mūsų tautiečiai gali susipa
žinti ir Kėdainiuose įkurtoje
galerijoje, kur nuo 2001 m.
spalio 20 d. restauruotose
krašto muziejaus patalpose
eksponuojami autorės dovano
ti tapybos, grafikos ir tekstilės
darbai.
Radviliškyje 1923 m. gimu
si J. Monkutė Marks mokėsi
Pagėgiuose ir Kėdainiuose,
Kaune baigė gimnaziją, lankė
Valstybės teatro studiją. 1944
m. išvykusi į Austriją, Insbruko universitete studijavo ar
cheologiją, meno istoriją. Emi
gracijos keliai vėliau nuvin
giavo į Freiburgą, kur V. K.
Jonyno įkurtoje meno mokyk
loje (Ecole des Arts et Metiers)
pas Anastaziją ir Antaną
Tamošaičius sėmėsi kilimų
audimo technikų patirties. To

li nuo tėvynės įsikūrusi, mo
kykla buvo išskirtinis kultū
ros židinys, plėtojantis Kauno
meno mokyklos ir Taikomojo
dailės instituto mokymo tradi
cijas. Čia dėstė: V. K. Jony
nas, A Galdikas, V. Vizgirda,
T. Valius, V. Kasiulis, poetas
H. Nagys, estų menotyrinin
kas A Rannitas. Iš netoliese
esančio Paryžiaus atklysdavo
naujienos apie moderniojo me
no poslinkius, buvo atvežtos
Matisse, Brague, Picasso, im
presionistų kūrybos parodos.
Aišku, daugelis lietuvių tikė
josi sugrįžti į Lietuvą arba
pasilikti Europoje. Nežinomi
kraštai — JAV, Kanada, Lo
tynų Amerikos valstybės, Aus
tralija ir traukė, ir baugino.
Ar pasiseks išlaikyti šimtme
čiais formuotas savo tautos
tradicijas, ar neužgoš jų varto
tojiški poreikiai? „Tada mes
visi svajojome pasilikti meno
centre — Paryžiuje, tačiau
pokario sąlygos buvo labai
sunkios. Nors keletas mūsų
dailininkų pasiliko Paryžiuje
(Vytautas Kasiulis, Antanas
Mončys, Žibuntas Mikšys),
kiti emigravo į Ameriką. Jie
neturėjo nė mažiausio suprati
mo, kad New Yorke bus liudi
ninkai bei dalyviai didžių pa
sikeitimų meno arenoje... Pa-

Dail. J a n i n a Monkutė Marks. ...iiirate ir Kastytis". 1967 m. Linoraižinys.

ryžius, po karo pavargęs, ty
lėjo. Jo mūza užmigo ir atsibu
do tik 1960-1970 metais", —
sakė E. Urbaitytė pranešime,
skaitytame 1988 m. Kultūros
kongrese Toronte.
J. Monkutė Marks 1949 m.
atvyko j JAV ir apsigyveno
Čikagoje. Dailės dalykus gili
no Čikagos Dailės instituto
mokykloje, Hyde Parko meno
centre, YMCA kolegijoje, pri
vačiai pas C. Beutley, H. Haydon, G. Kokines, V. Petra
vičių ir kt. Tekstilės mokėsi
pas Tamošaičius Kanadoje.
Nuo 1959 m. pradėjo sistemin
gai dalyvauti parodose — dar
bus eksponavo Čikagos Meno
institute, Čiurlionio galerijoje,
Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, Lietuvių dailės muzie
juje Lemonte, tapo Čikagos
dailininkų draugijos, audėjų
gildijos, tekstilininkų draugi
jos, Lietuvių moterų dailinin
kių sąjungos, Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus gildijos
valdybos, Čikagos universiteto
moterų tarybos nare. Apdova
nota visokeriopais gabumais,
dalyvavo ir teatro veikloje,
tarptautiniame teatro festiva
lyje 1993 m. Vilniuje.
Lietuvos žiūrovui J. Monkutės kūryba įdomi menų
sąlyčio prasme. Dailininkė
vaizduojamųjų menų motyvus
puikiai transformuoja kili
muose, o tekstiliškus dekora
tyvinius elementus — tapy
boje. Pasaulinio meno vyksme
tokių pavyzdžių yra nemažai:
R. Dufy darbavosi grafikos,
monumentaliosios tapybos ir
tekstilės srityse, V. Vasarely
— grafiškas geometrizuotas
abstrakto kompozicijas sėk
mingai įkūnydavo tekstilėje,
Telesforo Valiaus abstrahuota
grafikos ir spalvotų piešinių
erdvių stilistika buvo perkelta
į taikomojo pobūdžio jo dar
bus. Netrūksta šios menų gi
minystės ir Lietuvos dailinin
kų darbuose: daugiasluoks
nes menines formas skulp
tūroje, grafikoje ir monumen
taliojoje tapyboje apjungė A.
Kmieliauskas, knygų ilius
tracijose ir freskose — P.
Repšys, B. Žilytė, V. Gibavičius.
J. Monkutės Marks kūryba
alsuoja pasaulinių kultūrų pa
žinimo, liaudies kūrybos tradi
cijų potencialo ir avangardisti
nių išraiškų sintezės dvasia.
Nemažai tapybos darbų daili
ninkė sukūrė pop art stiliuje,
panaudodama technologizacijos proceso suformuotą rekla
minę atributiką, vaizdų deko
ratyvumą, pratęsdama šios
krypties šalininkų R. Lichtenstein, E. Warhol, R,. Rauschenberger, T. Wesselmann
idėjas. „Coca cola", „Žmogus
reklamai'', „Jūreivio klajonės",
„Laisvės statula* ir kiti daili
ninkės darbai pasižymi plokš
čiu, plakatišku vaizdo trakta
vimu, naudojami dideli forma
tai, neretai — pramoniniai
dažai. Pop meno stiliumi al
suoja ritmiška, kontrastingo
mis spalvomis žaižaruojanti
kompozicija „Seimą — mano
portretas", groteskiškos, pla
katiškos, kiek ironiškos tapy
bos kompozicijos „Kojų saugo
tojas",
„Popierinės
lėlės",
„Dviguba pilietybė", „Šeima su
beždžione". Autorė nevengia
netikėtų sugretinimų, socia
linės kritikos, bylodama, jog
šis pasaulis — netikras, popie
rinis, kad išorinis dekoratyvu
mas ir blizgesys tėra kaukė
realiam gyvenimui. Panašiai
mąstė Lietuvoje ir Čekijoje
gyvenęs bei kūręs dailininkas
Romanas Sirotskis, grafikos
lakštuose demaskavęs prisi
taikėliškumą, puikybę, eks-

Dail. Janinos Monkutės Marks
knygos viršelio faksimilė. Kny
ga gražiai išleista didelio for
mato su kone t o b u l i perteikto
mis spalvotomis dailininkes
kūrinių reprodukcijomis (lei
dykla „Baltos lank:.s"), lietuvių
ir anglų kalba tekstais, 250 psl.
Leidinys reprezentacinis, be
abejo, bus pristaty.us ir Frank
furto knygų mugėj.. Labai tin
kantis dovanoms, iii botas kny
gų kieks yra ir Draugo kny
gynėlyje.

presyvia menine kulba kovojęs
prieš blogį ir neteisybę. J.
Monkutė Marks jaučia deko
ratyvumo gelmes jcs tapyba
nenukrypsta į viiišką piakatiškumą ar minties seklumą.
Ypač dažnai naucojamos kosmogramos, simboliniai, astra
liniai semantiniai ženklai, pa
plitę pasaulio tautų kultūrose.
Pietų Amerikos, serbų kraštų
ornamentika, kvadrato ar ova
lo kompozicijos struktūra, pre
ciziška mandalos konstrukci
ja, lietuvių tautodailės menine
atributika, kaip dekoratyvūs
elementai, prabyla ir apie na
cionalinių kultūrų klodus,
tradicijų ir šiuolaikinio meno
samplaiką.
Tekstilės ekspozicija išsi
skiria technikų, medžiagų, spal
vų motyvų įvairove, gebėjimu
minimaliomis
priemonėmis
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konstruoti autorės išgyvenimų
ir autentiškų prisiminimų
įkvėptus meninius vaizdus, su
tolyn nubėgančio laiko nuojau
tomis, žmogaus ir gamtos są
lyčiu, kasdieniškomis ir neei
linėmis situacijomis. Kompozi
cijos gana įvairios: nuo lako
niškos, geometrine ornamen
tika paženklintos sinergetinės
plokštumos iki laisvos, erd
vinės, figūrinės konstrukcijos,
kurioje galima apčiuopti spal
vinius freskų, tapybos, grafi
nių elementų ir senosios tau
tinės kūrybos tradicijų atgar
sius: „Mano miestelis", „Di
rektorių susirinkimas", „Kodėl
aš negaliu skristi", „Einam į
vestuves", „Mistinė jūra", „Sa
la saulėje", „Kaip žemėje, taip
ir danguj".
Daugelis darbų sukurti dai
lininkės pamėgta gobeleno
technika. XX a. modernioji
tekstilė, o ypač gobeleno tradi
cijos atgijo trečiajame ketvir
tajame dešimtmetyje Vokieti
joje, „Bauhauzo" mokykloje.
Šiuolaikinio gobeleno sąvokos
siejamos su prancūzo J. Lurcat bei jo pasekėjų — J. P. Ledoux, M. Saint-Saens, Le
Courbusier veikla. 1961 m. J.
Lurcat pastangomis Lozanoje
įkurtas Tarptautinis senojo ir
šiuolaikinio gobeleno centras.
Šiuolaikinės gobeleno vartoja
mos meninės išraiškos prie
monės, audimo technikos, fak
tūros gerokai skiriasi nuo kla
sikinio gobeleno. Ne tik tauti
nio charakterio reikėtų ieškoti
ir mūsų lietuviškoje tekstilėje.
Tačiau ryšys su gimtąja žeme,
tėvynės tradicijų įkvėpti moty
vai išlieka. Apie tai byloja ir
J. Monkutės Marks daugia
sluoksnė kūryba, panašiai
kaip B. Stankūnienės, V. K.
Jonyno, K. Žoromskio, A. Ta
mošaičio, K. Varnelio ir kitų
užsienio lietuvių dailininkų
darbai, tarsi paukščiai, su
grįžę į gimtąją žemę.
Vida Mažrimienė

J. Kaupas: gyvenimas
ir kūryba
Gydytojas, rašytojas, lite kę jo nespausdintos kūrybos
ratūros kritikas Julius Kau rankraščius,
išleisti
bent
pas, nuo 1949 metų gyvenęs dviem ar trim tomais (tie
Detroite, trumpos viešnagės pažadai yra išlikę mano už
metu staiga mirė Čikagoje rašuose). Kai ir už dešimt
1964.III.1, baigdamas tik 44- mečio po jo mirties dar nieko,
tuosius amžiaus metus (gimęs išskyrus pinigines aukas (ku
1920.III.6, Kaune* Palaidotas rias, beje. saugojo Valdas
Detroito priemiestyje, South- Adamkus), su rankraščiais ne
field, MI, Holy Sepulchre ka buvo padaryta, karčiai rašiau,
talikų kapinėse.
jau irgi mirusio Algimanto
Itin graudžių I udotuvių me Mackaus frazę pasiskolinęs,
tu suvažiavę draugai žadėjo kad „Mirtis nebus nugalėta"
Juliaus nepamiršti ir, surin (Naujienos, 1974.11.15). Ačiū

Rašytojas -Julius Kaupas.

Dail. Janina Monkutė Marks savo studijoje prie staklių.
Iš neseniai išleistos knygos •Janina Monkutė

Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondui, mano „pranašys
tė" neišsipildė: jo vardu 1997
metais (po 33 metų nuo Ju
liaus mirties!) buvo išleista
700 puslapių knyga Julius
Kaupas I Raštai. Tai buvo toli
gražu ne viskas, ką Julius, vos
įskaitomų „daktarišku" brai
žu, parašė, bet visgi jis jau
buvo prikeltas iš užmaršties
dulkių.
Ir štai, ne tik dar likusius
gyvus amžininkus išeivijoje,
bet (o tai svarbiausia!) ir kul
tūringą Lietuvos visuomenę
su Julium Kaupu supažindinti
pasišovė jaunutė Vilniaus uni
versiteto lituanistė Laimutė
Tidikytė. Bene prieš porą ar
daugiau metų pradėjusi kaup
ti medžiagą apie Juliaus Kaupo
gyvenimą ir kūrybą, šių 2002jų pavasarį darbą užbaigė
daktarine disertacija. Man pa
prašius, ji glaustai papasakojo
apie disertacijos gynimo eigą,
kad su Draugo skaitytojais
supažindinčiau. Gaila, tuo tar
pu ji nieko nepasakė, kas ją
Juliaus asmenybe bei jo kūry
ba sudomino, kada ir kaip ji
medžiagą telkė, na, ir apie sa
ve. Bandysiu jai pateikti ke
letą klausimų, vildamasis,
kad įjuos bus atsakyta.
Štai iš Laimutės Tidikytės
gautas pasipasakojimas.
Šiltą birželio 25 dieną, 15
vai., Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto, įsikūru
sio istoriniuose Petro Vilei
šio rūmuose, salėje susirinko
daug susidomėjusiųjų viešu
Laimutės Tidikytės daktaro
disertacijos ,.Julius Kaupas:
gyvenimas ir kūryba" gynimu.
Gynimo posėdžiui pirminin
kavo \ienas doktorantūros
komiteto narių — prof. habil.
hum. m. dr. Juozas Girdzi
jauskas (Vilniaus universite
tas). Pirmiausia žodis buvo su
teiktas disertantei. Ji pristatė
savo darbą, teigdama, jog jį
sudaro dvi vientisos dalys.
Pirmoji — skirta Juliaus Kau
po biografijai, antroji — kū
rybai, t.y. pasakų, novelių bei
literatūrinės kritikos, inter
pretacijai. Darbo pradžioje pa
teikiama įvadas, o pabaigoje
— išvados, šaltinių ir lite
ratūros sąrašas. Medžiaga di
sertacijai buvo rinkta įvairiais
būdais: iš rašytojo artimųjų —
žmonos Dalios GalaunytėsKaupienės-Augūnienės,
sū
naus Algio Kaupo, brolio Algio
Kaupo, pusseserės Modcstos
Kaupaitės; klasės draugų —
Kęstučio Čerkeliūno, Leono
Narbuto bei bičiulių — Kosto
Ostrausko, Alfonso Nako, Vv-

Marks.

tauto Majausko, Kazio 3radūno ir daugelio kitų prisinanimų bei laiškų; archyvų Kauno apskrities, Lietuvos
centrinio valstybes, muziejų
— A. ir P. Galaunių namai,
Maironio lietuvių literatūros.
Vienas svarbiausių šakinių Juliaus Kaupo Raštai,
.
pat periodiniai leidiniai: Ž.
rėlis, Kariūnas, Šviesa, Drau
gas, (II), Naujienos (II), Aidai
bei Metmenys.

r>rn *m

Dr. Laimutė Tidikytė.

Gynime dalyvavo dcktcr
tūros komiteto nariai: diserta-'
cijos vadovas hum. m. dr ?.:
mantas Skeivys (Lietuvių lite
ratūros ir tautosakos institu
tas), prof. akad. habii. h« t
m. dr. Leonas Sauka 'I.;
literatūros ir tautosak' tūtas), prof. habil. hum m
Leonas Gudaitis (Vytaute
džiojo universitetas) bei
m. dr. Aušra Jurgutierv
tuvių literatūros ir tautosakos
institutas).
Oponentams — prof. habi
hum. m. dr. Vitui Areškai f
niaus universitetas) ir hum.
m. dr. Daliai Kuizimenei i Vy
tauto Didžiojo universitet
— tvirtai atsake disertaTidikytė Vyko įdomi disk
ja. Paeiliui pasisakė, komiteto
nariai bei darbo vadovas iš
sakė savo pagyrimus ir pasta
bas, prisiminė darbo rašyr.
Jie visi vieningai balsavo, k
disertantei būtų suteiktas .
manitarinių mokslų dakt.laipsnis. Laimutė Tidikytė
sakė viltį, jog, rengdama
nografiją apie dr. Julių Ka
pą, turės progą atsižvelgt
pastabas ir darbą patobulins.
Džiugu, kad gynime da:
vo viešnia iš JAV — rašyt
žmona Dalia Galaunyte
pienė-Augūnienė su vyra S
giu Augūnu — bei daug k
svečių.
Talentingi lietuvių išeivijos
rašytojai pamažėl sugrįžta ,
Lietuvą.
Alfonsas Nakas

Literatūra • menas • mokslas
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Stasys Lozoraitis (kairėje) ir prof. Vytautas Landsbergis.

Sugrįžo pamokyti,
reikia mylėti savo
Ona
„Pradėti nuo nulio ir eiti to
liau. O tikslas buvo pirmiau
sia išlaikyti lietuvių tautos fi
zinę egzistenciją, jos auten
tišką veidą ir laukti palankių
sąlygų. Nesvarbu, ar 10 metų,
ar 50, ar 100 metų" (Lands
bergis V. Pusbrolis
Motiejus.
Knyga apie Stasį Lozoraiti iš
jo laiškų ir pasisakymų. — V.,
2002. — P. 265).
Toks buvo mūsų Vilties pre
zidento Stasio Lozoraičio credo.
Dirbo, kiek galėdamas. Atsi
sakęs profesinės karjeros, gero
ir spalvingo gyvenimo. Tikėjo
Lietuva ir jos ateitimi, kai j a u
beveik n i e k a s pasaulyje tuo
nebetikėjo. Savo išmintimi,
teisininko ir diplomato patirti
mi liudijo pasauliui, kad Lie
tuva yra, k a d ji gyva, prisi
kels, ir savo pasiaukojamu
darbu to siekė visą gyvenimą.
Susiklosčius palankiai politi
nei padėčiai, tapo vienu svar
biausių politinių veiksnių, at
kuriant Lietuvos nepriklau
somybę.
Šiemet Stasiui Lozoraičiui
būtų sukakę 78-eri. Deja, 8 me
tai, kai jo jau nebėra t a r p
mūsų.
Sugrįžo į Lietuvą jo atmini
mas bronzine skulptūra prie
jo tėvų buvusių namų. Sugrįžo
į Lietuvą jo palaikai ir atgulė
šalia tėvų Petrašiūnų Pante
one.
Dabar sugrįžo jis pats —
savo dvasia, savo mintimis,
svajonėmis, planais, politine ir
diplomatine veikla, kito di
džio mūsų epochos žmogaus
prof. Vytauto Landsbergio pa
rengta knyga Pusbrolis Motie
jus. Knyga apie Stasį Lozo
raitį iš jo laiškų ir pasisakymų
(V., 2002). Sugrįžo, kad j a u
niekada nebeišeitų, kad mo
kytų, guostų, prabiltų ir pa
tartų, kaip reikia mylėti Lie
tuvą, savo tautą, kaip jai
aukotis, kaip kovoti už jos
laisvę ir laimę, niekada nepa
siduoti, „nepasiklysti smulk
menose".
Knygą sudaro įvadas ir 5
skyriai, žymintys S. Lozoraičio
veiklos, atkuriant ir atkūrus
Lietuvos
nepriklausomybę
svarbiausius tarpsnius: „J ne
priklausomybę". „Kovo 11-oji",
„ftvirtintf valstybę", „Ambasodorius", „Prezidento rinkimai.
Sudiev". Jvade pateikiama jo
biografija ir svarbiausi gyveni
mo faktai.
Stasys Lozoraitis gimė 1924
m. rugpjūčio 2 d. Lietuvos
diplomato Stasio Lozoraičio
vyresniojo ir visuomenės veikė
jos Vincentos MatulaitytėsLozoraitienės šeimoje Berlyne.
1929-1932 m. jo tėvas, S.
Lozoraitis, dirbo Lietuvos pa-

kaip
tautą

Voverienė

siuntinybėj Vatikane; 1934 m. nimo.
buvo paskirtas Lietuvos užsie
Pirmojoje knygos dalyje „Į
nio reikalų ministru ir ėjo šias nepriklausomybę" ryškėja jo
pareigas ligi 1938 metų.
požiūris į Sovietų Sąjungą,
S. Lozoraitis jaunesnysis kaipo valstybę, kuri noriai pa
mokėsi Kaune M. Pečkaus- sirašo įvairiausias t a r p t a u 
kaitės gimnazijoje. Kai S. Lo tines s u t a r t i s , tarp jų ir nusi
zoraitis vyresnysis buvo pas ginklavimo bei t a u t ų bendra
kirtas į Italiją Lietuvos pa darbiavimo ir žmogaus teisių,
siuntiniu ir įgaliotuoju mi bet niekad jų nevykdo. S. Lo
nistru, visa šeima 1939 m. iš zoraitis primena, kad ir „pa
vyko į Romą. 1940 m. birželio čioje Lietuvoje kartais galime
2 d. S. Lozoraitis vyresnysis matyti beveik n e s u p r a n t a m ų
gavo ypatingą užsienio reikalų faktų... daugiau pažadų, negu
ministro Juozo Urbšio įgalio konkrečių teisingumo principų
jimą vadovauti visai Lietuvos įgyvendinimo". Todėl jis leng
diplomatijai užsienyje, jeigu vai d u o d a m u s pažadus kviečia
Lietuva būtų okupuota. Taip vertinti atsargiai.
ir atsitiko 1940 m. birželio 15 d.
Kai visas pasaulis, ypač
1943 m. S. Lozoraitis, jr. amerikiečiai, džiūgavo dėl M.
baigė gimnaziją ir pradėjo Gorbačiovo „perestroikos", S.
dirbti pasiuntinybėje prie šv. Lozoraitis r a m i a i ir santūriai
Sosto. Nuo 1944 m. dalyvavo kalbėjo, jog „Gorbačiovas neat
Italijos lietuvių organizacijų stovausiąs lietuvių tautai, bet
veikloje, ketverius metus stu tik senajai tironijai, kurios
dijavo teisę Romos universi laukiąs sunykimas", o lietu
tete. 1964-1970 m. Lietuvos pa viams jis linkėjo „atgauti mū
siuntinybėje prie šv. Sosto sų tėvynės laisvę", k u r bebū
dirbo sekretoriumi, nuo 1970 tume, k u r begyventume ir ką
m. — Lietuvos atstovu.
bedarytume, mūsų mintyse
1983 m. pabaigoje S. Lozo visad liktų gyvi, visad pirmoje
raitis buvo paskirtas Lietuvos vietoje bendri reikalai, visos
pasiuntinybės Vašingtone pa tautos interesai, o ne indivi
tarėju, kartu jį paliekant Lie dualus, savyje užsidaręs egoiz
tuvos atstovu prie šv. Sosto. mas, kuris gali atrodyti lyg ir
1987 m. S. Lozoraitis perėmė pats s a u g i a u s i a s gyvenimo
Vašingtone reikalų patikėtinio būdas, bet faktiškai visus ats
ir Lietuvos pasiuntinio parei kirai, negarbingai veda prie
gas, toliau išlikdamas Lietu pražūties".
T u r ė d a m a s daugiau infor
vos atstovu prie šv. Sosto.
1988-1994 m. S. Lozoraitis ak macijos apie užsienyje veikian
tyviai įsitraukė į Lietuvos čius prieš Lietuvą KGB agen
valstybingumo atkūrimo ir jo tus, jis operatyviai įspėdavo
Sąjūdžio vadovybe apie jų ga
įtvirtinimo procesą.
limas provokacijas. Taip jis
Tą jo gyvenimo bei veikios
1989 m. sausio 12 d. demaska
tarpsnį ir atspindi knyga —jo
vo Algį Klimaitį, kontaktavusį
susirašinėjimas su Lietuvos
su Arvydu Juozaičiu (dabar
sąjūdžio vadovybe, JAV prezi
j a u žinome, k a m A. Juozaitis
dentais, valstybinėmis institu
tarnavo ir d a b a r tebetarnauja
cijomis, tai pat instrukcijos —
— O. V.), kuris Šveicarijoje ati
pro memoria Lietuvos diplo
darė
„Lietuvos
Atgimimo"
matines tarnybos
pareigū
sąskaitą ir kreipėsi į t a u 
nams, jo diplomatiniai laiškai
tiečius, trokštančius Lietuvos
bei vieši komentarai dar prieš
laisvės bei nepriklausomybės
nepriklausomybės atkūrimą ir
„remti geros valios judėjimą
vėliau, siekiant jos įtvirti
Lietuvoje". S. Lozoraičio nuo
mone, „tai yra nepaprastai gud
rus a v a n t i ū r i s t o ėjimas. Prie
minėtosios sąskaitos pats Są
jūdis negales prieiti. Jei pini
gai p r a d ė s plaukti, jie bus
išimtinai p. A. K. dispozici
joje".
Su n e i š s e n k a m a energija,
kur tik galėjo, visomis įma
nomomis priemonėmis: per
spaudą, radiją, diplomatiniais
kanalais, inicijuodamas įvai
rius susitikimus ir pasitari
mus su -JAV Senato ir Kongre
so nariais, įvairių šalių dip
lomatais, jis kėlė Lietuvos
•kupacijos ir jos išsivadavimo
okupacijos galimybės bylą.
19S9 m spalio 20 d jo ini

ciatyva Helsinkio
komisija
prie JAV Kor.greso surengė
apklausą „nagrinėti Amerikos
politinį nusistatymą nepripa
žinti Baltijos tautų inkorpora
vimo į Sovietų Sąjungą" (Ten
pat, p. 52). Komisijos apklau
soje dalyvavę per 100 Kongre
so narių ir žurnalistų pasisakė
už Baltijos šalių nepriklau
somybę ir demokratijos atkū
rimą tose šalyse.
Atsiskyrus Lietuvos komu
nistų partijai nuo Sovietų Są
jungos, S. Lozoraitis tikėjosi,
kad M. Gorbačiovas gali imtis
represijų prie.- Lietuvą, todėl,
užbėgdamas
įvykiams
už
akių, jis kreipusi į JAV Vals
tybės departamentą, kad šis
„rastų būdų išreikšti viltį, kad
nei prievarta, nei jokia kita
grėsmė šiuo atveju nebus pa
naudota".
Visos S. Lozoraičio dienos
Lietuvos nepriklausomybės iš
vakarėse buvc pripildytos rū
pesčių ir veiksmo, įvairiausių
susitikimų su žurnalistais ir
valstybinių įsiaigų darbuoto
jais Vašingtone bei Romoje,
išmintingų pamokymų Lietu
vių bendruomenei Amerikoje
ir Sąjūdžio vadovams.

Lozoraitis organizavo JAV
kovo 10 d. 23.04 vai. O Lietu
voje jau aušo Kovo 11-osios ry prezidento George Bush susi
tikimą su Lietuvos prezidentu
tas.
Vytautu Landsbergiu (Lands
Paskelbus Lietuvos Nepri
bergis V. Ten pat, p. 197). Tai
klausomybės Aktą, S. Lozorai
buvo vienas reikšmingiausių
tis jį įvertino taip: „Mes ėjome
Lietuvos valstybei susitikimų,
per dykumą tiek daug metų,
niekas nebetikėjo m u m i s , o nubrėžęs pagrindines strate
dabar mes pasiekėme oazę". gines gaires Lietuvos ateičiai.
Taip j a m atrodė Lietuvos val
1991 m. sausio 1 1 d . Sovietų
stybė, 50 metų egzistavusi t i k Sąjunga pradėjo naują Balti
jo tautos atmintyje.
jos šalių okupaciją, įvesdama
J a u kovo 12 d. JAV prezi papildomus k a r i n i u s dalinius į
Lietuvą, Latviją ir Estiją. Tų
dentas George Bush spaudos
konferencijoje pasakė: „Mes valstybių patikėtiniai, tarp jų
niekad nelaikėm Lietuvos in ir Stasys Lozoraitis, sutartinai
kreipėsi į visas pasaulio tau
korporuota (teisėtai!) į Sovietų
t a s ir vyriausybes, prašydami
Sąjungą. Tokia buvo m ū s ų
politika. Ir mes džiaugiamės, gelbėti Baltijos valstybes nuo
kad tiems žmonėms y r a leista agresorių, trečios sovietų oku
laisvai reikšti (valią), ką mes pacijos per 51 m e t u s .
laikome tikru dalyku toje ša
Po to sekė kruvinieji Sausio
lyje..."
13-osios įvykiai ir j ų aukos vėl
1990 m. kovo 23-24 naktį, a n t Lietuvos laisvės bei ne
didžiulei sovietų šarvuočių ko priklausomybės aukuro. Kny
lonai su kareiviais ir ginklais goje atspindimi šių įvykių at
artėjant iš Kauno ir pasiekus garsiai Lietuvos ambasadoje
Vilnių, jai sukant Aukščiau . Amerikoje, Stasio Lozoraičio
lietuvių
siosios Tarybos link, Lietuvos ir kitų Amerikos
Respublikos
Aukščiausiosios užuojauta, aktyvi p a r a m a ir
Tarybos pirmininkas V y t a u t a s šiluma vėl to paties okupanto
Landsbergis suteikė „...nepri žudomai Lietuvai.
klausomos Lietuvos Respubli
Politinei situacijai Lietuvoje
kos atstovui Vašingtone ir pagerėjus, 1991 m. rugsėjo 6
prie šv. Sosto p. Stasiui Lozo d. Stasys Lozoraitis buvo pas
raičiui, taip p a t ir šios 1990 m. k i r t a s Lietuvos Respublikos
kovo 1 1 d . paskelbtos atstaty ambasadoriumi JAVse. 1991
tos Lietuvos Respublikos ypa m. spalio 2 d. Lietuvos Res
tingojo pasiuntinio ir atstovo publikos Aukščiausiosios Ta
įgaliojimus".
rybos prezidiumas LR amba
Taigi Stasys Lozoraitis j a u  sadoriui J u n g t i n ė s e Amerikos
nesnysis pakartojo savo tėvo Valstijose suteikė nepaprasto
Stasio Lozoraičio vyresniojo li jo ir įgaliotojo ambasadoriaus
kimą ir vaidmenį Lietuvos is rangą. 1992 m. vasario 9 d.
torijoje.
Vytauto Didžiojo universitetas
Skyriuje „įtvirtinti valstybę" Stasiui Lozoraičiui
suteikė
pateikta medžiaga apie pirmuo garbės d a k t a r o vardą.
sius S. Lozoraičio žingsnius,
Paskutinė
knygos
dalis
pertvarkant Lietuvos diplo
„Prezidento
rinkimai.
Sudiev"
matinę tarnybą. Tvarkyti Lie
tuvos reikalus prie šv. Sosto s k i r t a S. Lozoraičio pareiški
jis įgaliojo savo jaunesnįjį bro m a m s , jo pasikalbėjimams ir
lį Kazį Lozoraitį. J a m pačiam kitiems d o k u m e n t a m s , atspin
teko didžiulis krūvis, Vašing dintiems rinkimų kampaniją,
tone organizuojant Lietuvos j a m k a n d i d a t u o j a n t į Lietuvos
vadų susitikimais su a u k š  Respublikos prezidentus.
J a u n u o pat pirmųjų rinki
čiausiais JAV pareigūnais.
minės
kampanijos žingsnių S.
1990 ra. rugpjūčio 18 d. į Ame
Lozoraitis
įsitikino, kad LDDP
riką vyko A. Brazauskas. Jį
—
tai
t
a
pati komunistinio
JAV globojo Kazys Bobelis. J ų
melo
partija,
kuri „Laisvosios
elgesys tada nustebino S. Lo
Europos"
radijui
žadėjo rin
zoraitį. Jie abu elgėsi taip, t a r 
kimuose
paremti
Stasį
Lozo
si aukštiems Amerikos pa
raitį
ir
nesiūlyti
kandidatu
A.
reigūnams norėtų parodyti,
B
r
a
z
a
u
s
k
o
.
Vėliau
pasielgė
at
jog „Lietuvoje vidaus padėtis
ir santykiai t a r p įvairių politi virkščiai. Tai buvo tik vienas
nių jėgų yra sudėtingi ir n e t k o m u n i s t ų t r i u k a s , kad tik
pavojingi. LKP jėgos, arba ge prof. V y t a u t a s Landsbergis
riau s a k a n t tos jėgos, kurios n e k a n d i d a t u o t ų į prezidentus.
dar šiandien savo rankose lai
Už S. Lozoraitį balsavo 40
ko daugelį ekonomikos centrų, proc.
Lietuvos
gyventojų.
nenori paklusti tiems, kuriuos L D D P ir jos rėmėjai su ypatin
išrinko tauta".
g a energija važinėjo po Lie
Taip suskaldęs tautą Lietu t u v ą ir skelbė, k a d S. Lozorai
voje, Algirdas
B r a z a u s k a s t i s „narkomanas", j o žmona
kartu su Kaziu Bobeliu j ą žydė", jis išeikvojo Lietuvos
pradėjo skaldyti ir išeivijoje auksą" ir daug kitų nesąmo
(Voverienė O. Kazio Bobelio nių.

DRAUGAS
p a t s prisipažino, „...niekas jo
negalėjo išmušti iš koto..., tik
draugystės kiaušiniai su majo
nezu išmušė".
J i s pradėjo sirgti Vilniuje ir
1994 m. birželio 13 d. mirė
nuo staiga išplitusio nežino
mos kilmės vėžio. Daniela Lo
zoraitienė liudija šią priežastį
ir j ą sieja su apsinuodijimu
Lietuvoje. Skrodimo duome
nys JAV klinikoje nesupranta
mai dingo...
Komunistai, 1992 metais
laimėję Seimo rinkimus, vienu
pirmųjų savo dekretų atleido
Stasį Lozoraitį iš ambasado
riaus pareigų
JAV. Taip pa
demonstravo savo nevaldomą
neapykantų Žmogui, visą gy
venimą tarnavusiam Lietuvai
ir padėjusiam jai atgauti ne
priklausomybę.
Knyga baigiama Lietuvos
žmonių straipsniais apie švie
saus atminimo Lietuvos am
basadorių Stasį Lozoraitį. Lie
tuvos Respublikos Seimo pir
mininkas
prof.
Vytautas
Landsbergis savo atsisveikini
mo kalboje prie Stasio Lozo
raičio
kapo
Petrašiūnuose
1999 m. birželio 15 d. pasakė:
„/::-• i-^aus yra tai, kuo jis gyve
na, ko siekia, kuo tiki. Stasys
Lozoraitis įkūnijo labai aiškų
vieningumą, kuo jis gyveno,
kuo tikėjo. Tai Lietuvos idėja,
Lietuvos prisikėlimas ir Lietu
vos valstybė.

Prieš
rinkimus
į Aukš
čiausiąją Tarybą 1990 m. va
sario 24 d. jis pranašiškai
perspėjo: „Prieš rinkimus ne
turi būti jokių sandėrių su
Lietuvos komunistų partija
(LKP). Ilga patirtis rodo, kad
komunistų partijos, kai tik
J i s yra nepaprastai daug
pasijunta silpnos, bando suda
padaręs, kad Lietuva atgimtų,
ryti bendrus liaudies, ar na
prisikeltų ir būtų vėl nepri
cionalinius, ar demokratinius
klausoma, ir iki paskutinio
frontus, kuriuose jos stengiasi
atodūsio jis tarnavo Lietuvos
perimti kontrolę arba bent
valstybei. Jo paskutiniai žo
užmaskuoti savo jėgų silp
džiai šiame pasaulyje, apie
numą. Taigi į tokias panašias
kuriuos man paliudijo ponia
kombinacijas nereikėtų eiti".
Daniela, buvo: 'Saugok sie
Lietuvos komunistų partijos
nas'. Ir iškeliavo.
sekretorių, „kuriam ne vienas
Šią valandą ir aš paliudysiu,
norėtų įteikti Oskarą už jo
kad Stasys Lozoraitis buvo
protą ir laikyseną", jis vertino
vienas
pagrindinių
Kovo
atsargiai, nes t a s sekretorius
11-osios autorių. Dėkinga Lie
„savo kalbose niekad nėra
t u v a tai supranta ir turi su
aiškus. Vieną k a r t ą jis pasisa
prasti dar daugiau, giliau,
ko už miglotą suverenumą,
amžinai".
antrą kartą už kažkokią ne
Tai kilnaus žmogaus žodžiai
priklausomybę, kurios apimtį
apie
kitą taurios sielos Lietu
jis tuoj pat apriboja, jog ima
vos
sūnų,
Stasį Lozoraitį.
me 80 nuošimčių žaliavų iš
Sovietų Sąjungos... Tai ar ne
geriau pasirinkti naujus žmo
* K l a i p ė d o s m i e s t o savi
nes, kurie k a l b a aiškiai, be
v
a
l d y b ė s viešosios bibliote
suktumo?"
k
o
s „Kauno atžalyno" filialas
Jau tada Stasys Lozoraitis
pradėjo
įgyvendinti projektą
žinojo, kad Lietuvoje yra
„Taikus
internetas
ir kompiu
žmonių, kurie, ar vedami tam
terinio
raštingumo
pagrindai"
tikro politinio naivumo, ar net
vyresnio
amžiaus
žmonėms.
ekonominio gobšumo, yra pa
Projekto
tikslas
—
plečiant
siruošę eiti riešutauti net ir su
bibliotekos
paslaugų
tinklą,
velniu — su „raudonu velniu".
diegti
naujas
modernias
pas
Rinkėjus, einančius rinkti
laugas
skaitytojams.
Instruk
Aukščiausiosios Tarybos depu
toriaus padedami, per 20 va
tatų, jis perspėjo, kad J a u
landų kursus pensinio am
ne kartą praeityje komunistų
žiaus žmonės išmoks darbo su
partijos vadovybės vartojo be
kompiuteriu
pagrindų, naudo
Stasys Lozoraitis, net pra
sišypsančius vadovus, kad „fenomenas") // „Lietuvos ai
tis
internetu
ir elektroniniu
laimėjęs rinkimus, išliko orus
suvedžiotų rinkėjus. Tai senas das". — 2001, rugp. 13, p . 5).
p
a
š
t
u
.
(K, Eltat
1990 m. gruodžio 10 d. S. ir garbingas. Kaip vėliau jis
triukas".
Tačiau tada... jis perspėjo,
jeigu rinkiniuose į Aukščiau
siąją Tarybą jos pirmininku
būtų išrinktas Algirdas Bra
zauskas ir užsienis būtų
paprašytas pripažinti Lietu
vos nepriklausomybę, šitokio
pripažinimo niekas net ir ne
priklausomai LTSR neduotų.
„Žaidimas, m a n a u , būtų de
šifruotas".
Antroje dalyje „Kovo 11-oji"
atskleidžiamas S. Lozoraičio
indėlis į šį istorinį Lietuvos
įvykį.
Iš Vilniaus gavęs „Dek
laracijos apie Lietuvos vals
tybės tęstinumą" projektą, S.
Lozoraitis jį gerai įvertino, ra
gindamas kuo greičiau „išeiti
iš okupanto primestų struk
tūrų ir kiek galima greičiau
pakeisti j a s naujomis".
Lietuvos Nepriklausomybes
Akto paskelbimo data — 1990
Rugsėjo 2fi H. Rašytoju kulbe. Vilniuje, buvo suliktas jauniausios Lietuvos romanisto*. Vilniaus
m. kovo 11-oji — S Lozoraičio Žemynos gimnazijos m o k s l e i v ė s Vaidos Blažytės pirmasis romanas (tdtontt pieva. Romano pagrin
buvo vertinama, kaip tikslas, dine tema — narkomanija. D a l y v a v o knygos autorė, jos mokytojas Kęstutis Subačius, literatūrologė
apie kurį jis pranešė Aukš
prof. Klena Bukeliene. rašytojai Gintare Adomaityte ir Vytautas (Girdzijauskas. Iš kaires: (i. Adomai
tytė. J. Girdzijauskas, V. Blažyte.
Gedimino Žilinsko (Flta) nuotr.
čiausiajai Tarybai 1990 m.

