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JAV lietuviai aktyviai, ypač pinigais, rėmė VVS ir VGF. Pagal lėšų gavimo 
laiką   skirtini du etapai: pirmasis, t. y. pradinis, prasidėjo atsiradus VVS ir tęsėsi iki 
ketvirtojo dešimtmečio pradžios. Jam būdinga tai, kad gautos lėšos buvo pavienių 
asmenų bei organizacijų aukos. Pavyzdžiui, 1926 metais iš JAV lietuvių buvo gauta 
34 tūkst. litų. Antrajame etape, ketvirtame dešimtmetyje, gaunamų pinigų buvo kur 
kas daugiau, nes tai skatino tampresni ryšiai tarp VVS ir JAV lietuvių. Istorikės Nas-
tazijos Kairiūkštytės nuomone, įplaukos į VVS centrą galėjo siekti 20 tūkst. dolerių37. 

Vilniaus klausimas buvo labai svarbus vienijant į skirtingas sroves suskilusią 
išeiviją bei stiprinant Lietuvos valdžios ryšius su užsienio lietuviais, pirmiausia JAV 
lietuviais.

2. JAV lietuvių propagandinė veikla 

Teisus istorikas Antanas Kučas, sakydamas, kad Pirmasis pasaulinis karas 
užklupo JAV lietuvius visai nepasiruošusius prabilti tėvynės reikaluose vieningai. 
Tačiau karas tuo pačiu ir paskatino išeiviją, jos vadovus telktis, organizuoti ne tik 
materialinę paramą Lietuvai, bet ir pradėti galvoti apie savos propagandos sklaidą, 
skelbiant pasauliui, o ypač JAV vyriausybei ir visuomenei, apie lietuvių tautos aspi-
racijas ir vokiečių okupuotos Lietuvos problemas.

Pradžių pradžia – tai JAV lietuvių finansinė parama Lietuvių informacijos 
biurui Paryžiuje ir Lozanoje (1911-1919 m.), vadovaujamam energingo ir kontroversiš-
kai vertinamo J. Gabrio-Paršaičio. Finansinė parama sustiprėjo Pirmojo pasaulinio 
karo metais, kai J. Gabrys 1914 m. lankėsi JAV ir dalyvavo JAV lietuvių katalikų seime 
Chicago‘je rugsėjo 21-22 dienomis. Ten jis gavo JAV lietuvių Tautos tarybos ir Tau-
tos fondo užtikrinimą, kad biuro veikla bus remiama38. Grįžęs į Prancūziją, nuo 1915 
m., pradeda leisti prancūzų ir anglų kalbomis žurnalą Pro Lituanika ir gina lietuvių 
tautos reikalus. Ši propaganda buvo nukreipta į Europos valstybes ir jų visuomenes. 

Tarp JAV lietuvių pasigirsdavo balsų, kad būtina ir Amerikoje turėti panašų 
informacijos biurą. Pradžią davė 1916 m. pradžioje kunigas Juozas J. Kaulakis, savo-
sios Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonijoje Philadelphia‘joje įkūręs Lietuvių 
informacijos biurą ir pradėjęs anglų kalba leisti mėnesinį informacinį žurnalą A 
Plea for the Lithuanians, kurio iki 1919 m. išėjo 14 numerių. Paskutinieji buvo pava-
dinti Lithuanian Review. O nuo 1916 m. birželio mėn. Tomas Šėmis (Shamis) pradė-
jo leisti savo anglų kalba mėnesinį žurnalą The Lithuanian Booster. Nuo 1924 metų 

37 Ten pat, p.108-109.

38 Eidintas, A.  Slaptasis lietuvių diplomatas. Istorinis detektyvas. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992, 
p. 48.
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žurnalas pervadinamas Lithuania. Ir viename, ir kitame leidinyje buvo teikiamos ži-
nios apie Lietuvos istoriją, karo eigą, vokiečių okupaciją, JAV lietuvių visuomeninę 
ir politinę veiklą, pabrėžiamas Lietuvos laisvės reikalavimas39. Tai vis dėlto buvo tik 
pavienių asmenų iniciatyvos, nukreiptos į anglakalbę JAV visuomenę – supažindinti 
su lietuvių tauta, jos vargais ir norais. Leidiniai nebuvo gausūs tiražu ir ne visuomet 
reguliarūs. Galima sakyti, kad ši gera iniciatyva savo misiją atliko tik epizodiškai. 
Bet tai rodė, kad būtina skleisti informaciją sutelktomis jėgomis ir sistemingai. Ne-
atsitiktinai 1916 metais tokie veikėjai kaip kunigai Jonas Žilius ir Vincas Bartuška 
vis garsiau ragino JAV lietuvius steigti informacijos biurą, kuris skleistų žinias apie 
Lietuvą, bet ir rinktų žinias apie specialistus, norėsiančius karui pasibaigus vykti 
į Lietuvą ir savo darbu prisidėti prie krašto atstatymo40. Taigi JAV lietuviai rimtai 
svarstė ir reemigracijos galimybę.

Pirmą kartą JAV visuomenė apie lietuvių tautą ir Lietuvą išgirdo 1916 m. lie-
pos 21 d., kai JAV lietuvių pastangų dėka buvo gautas JAV Kongreso pritarimas or-
ganizuoti piniginę rinkliavą kenčiančiai dėl karo Lietuvai remti, šelpti vargstančius 
tautiečius. Šį pritarimą sustiprino JAV prezidento Woodrow Wilson‘o 1916 m. rugpjū-
čio 31 d. padėtas parašas po aktu dėl Lietuvos dienos  skelbimo lapkričio 1 d. aukoms 
rinkti. Tą dieną visi pagrindiniai JAV laikraščiai rašė apie Lietuvą ir jos vargus. Anot 
A. Kučo, tai buvo pirmas oficialus JAV prezidento aktas, pripažįstąs lietuvių tautos 
egzistavimą. Ne mažiau svarbu ir tai, kad rinkliava skirtingas JAV lietuvių sroves vertė 
telktis. Sukurtas Lietuvių dienos Centrinis komitetas tuojau pradėjo organizuoti vie-
tinius aukų rinkimo komitetus, kurių susidarė apie 400. Per labai trumpą laiką Lie-
tuvos reikalams buvo paaukota didelė suma, skirtingų autorių pateikiama skirtingai: 
istorikas Antanas Kučas mano, kad buvo surinkta arti 200 000 dol.; Martynas Yčas 
tvirtina, kad buvo surinkta daugiau kaip 200 000 dol.; Kazys Gineitis nurodo apie 230 
000 dol. Tuo tarpu istorikas Vincentas Liulevičius rašo, kad daiktais ir pinigais Lietu-
vos naudai gauta apie 400 000 dol.41 JAV Raudonojo Kryžiaus skaičiavimais, Lietuvių 
diena davė 178 863 dol. ir 28 ct. aukų. Iš jų 49 500 dol. buvo pasiųsta į Šveicariją ir į Pe-
trogradą lietuvių reikalams. Vėliau JAV įstojus į karą su Vokietija, pinigų siuntimas, 
JAV Valstybės departamento patarimu, buvo sustabdytas laukiant palankesnių sąly-
gų. Iki karo pabaigos JAV Raudonajame Kryžiuje esantys pinigai dividendais buvo 
išauginti iki 139 000 dol. Po karo JAV Raudonasis Kryžius, dar pridėjęs 100 000 dol., 
nupirko drabužių, ligoninėms įrangos bei vaistų ir 1919 metų viduryje išsiuntė į Lie-
tuvą. Pristatymo ir administravimo išlaidas – 59 000 dol. – apmokėjo JAV Raudonasis 

39 Amerikos lietuvių istorija. Redagavo dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, 
p. 337, 340-341.

40 Šlekys, J. Jonas Žilius. Biografija, visuomeninės veiklos ir kūrybos metmenys. Vilnius: Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas, 2011, p. 199.

41 Ten pat, p. 200.



5 6  /    J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s   /  5 7

Kryžius42. Taigi Lietuvių diena buvo ne tik pirmoji plati Lietuvos propaganda, bet ir 
davė pirmąją stambią piniginę auką Lietuvos ir tautos reikalams.

Informacijos biurų veikla 1917-1919 metais

Lietuvių informacijos biuras Washington‘e. JAV lietuviai katalikai 1917 m. sau-
sio mėnesio pradžioje paskelbė JAV valdžiai apie savo nusistatymą remti Lietuvos ne-
priklausomos valstybės sukūrimą. O kai JAV 1917 m. balandžio 6 d. įstojo į karą Antan-
tės pusėje, katalikai, remiami Tautos fondo, nutarė 1917 m. gegužės 15 d. Washington‘e 
atidaryti nuolatinę savo atstovybę – Lietuvių informacijos biurą (toliau – LIB). Tai jau 
rodė JAV lietuvių politinės veiklos brandumą. Biuro tikslas – JAV valdžios sluoksniuo-
se, kitų šalių ambasadose bei JAV spaudoje sistemingai kelti Lietuvos valstybingumo 
idėją, aiškinti lietuvių tautos nepriklausomybės siekį, argumentuotai reikalauti para-
mos nualintam kraštui. LIB vedėju išrenkamas ALT pirmininkas Julius J. Bielskis. Pra-
džioje dirbo vienas, o vėliau atsirado lietuvaičių, kurios dirbo JAV valdžios įstaigose, 
bet vakarais ir šiaip laisvu laiku sutiko pasidarbuoti be jokio atlyginimo. Tarp jų buvo 
Marijona Radzevičiūtė-Žadeikienė, Albina ir Lelija Adžgauskaitės, Marijona Kižiūtė. 
Vėliau atsirado advokatas Balys Mastauskas, turėjęs gerų ryšių JAV valdžios įstaigo-
se. Už nedidelį atlyginimą įsidarbino studentas K. Česnulevičius. Biuras, veikęs iki  
1920 m. vasario 27 d. ir JAV lietuviams kainavęs daugiau kaip 35 tūkstančius dolerių, at-

42 Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno 
spaustuvė, 1981, p. 36, 38; Mingėla, V. Kun. Antanas Milukas. Jo gyvenimas ir darbai. Detroitas: Lietuvių 
enciklopedijos spaustuvė, 1962, p. 366. 

Lietuvių informacijos biuras Washington‘e 1918-1919 m. 
Priekyje sėdi Balys Mastauskas. www.alietuvis.com/index.php/
lietuvos-nepriklausomybes-siekius-skleide-net-sigmundo-freudo-
sunenas 

Julius J. Bielskis – JAV lietuvių 
Informacijos biuro vedėjas. 
Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). 
Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai. 
JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas. 
Chicago: LRSC, 2004 – viršelis
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liko reikšmingą propagandinį darbą ir padėjo Lietuvos at-
stovybės Washington‘e pagrindus. LIB vedėjui J. Bielskiui, 
nors trūko lėšų, talkininkų, patirties, teko grumtis su dviem 
gerai organizuotomis ir stipriai finansuojamomis įstaigo-
mis, iš kurių nuolat buvo varoma žalinga antilietuviška 
propaganda – Rusijos ambasada ir Lenkų informaciniu 
biuru43. 

LIB, remiamas Tautos fondo, aktyviai užsiėmė 
propagandinės literatūros anglų kalba leidimu. J. Bielskis 
parašė ir išleido knygutę Lithuania, Facts Supporting Her 
Claim for Reestablishment As an Independent Nation. Šiam 
leidiniui įžangą parašė New Hampshire valstijos Kongre-
so narys ir buvęs JAV pasiuntinys Graikijoje George H. 
Moses. J. Bielskis taip pat parašė brošiūrą Do You Feel the 
Draft?, kurioje nušvietė vokiečių šunybes Lietuvoje. Tas 

leidinys taip sudomino amerikiečius, kad net įtakingojo The New York Times leidžia-
mas mėnesinis žurnalas Current History 1918 m. kovo mėnesio numeryje jį ne tik 
ištisai perspausdino, bet ir nuo redakcijos įdėjo ilgoką straipsnį Lithuania‘s Tragedy. 
J. Bielskis taip pat parengė iliustruotą leidinį Sidelights On Life In Lithuania44. LIB 
išleido ir daugiau: knygutę Lithuania among the Nations of the World bei T. Noraus 
ir J. Žiliaus Lithuania‘s Case for Independence (7000 egzempliorių tiražu). Pastarojoje 
skaitytojui pristatė etnografinę Lietuvos teritoriją, kuri siekia 120 489 kvadratinius 
kilometrus su 5 817 880 gyventojų. Trumpai aptarė perspektyvoje galimą Lietuvos ir 
Latvijos konfederaciją, nurodė, kad tokia valstybė turėtų 191 523 kv. km plotą su 8 417 
000  gyventojų45.

1918 metais dėka kunigo Antano Miluko pasirodė kunigo Antano Jusaičio 
knyga The History of the Lithuanian Nation and its Present National Aspirations (išleista 
1918-1919 metais trimis laidomis), kuri lietuvių kalba 1917-1918 metais buvo spaus-
dinama JAV lietuvių katalikų savaitraštyje Žvaigždė. Antrojoje – angliškoje laidoje 
buvo publikuoti aktualūs lietuviams politiniai antilenkiški priedai (p. 133-202). Ku-
nigas Antanas Milukas 1918 m. pabaigoje knygą (antrąją laidą) dovanojo JAV prezi-
dentui W. Wilson‘ui ir jį į Taikos konferenciją Paryžiuje lydėjusiems diplomatams 
bei kitiems aukšto rango JAV valdininkams. W. Wilson‘as laišku A. Milukui už kny-

43 Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir 
diplomatas. Chicago: Lithuanian Research and Studies Center, Inc., 2004 (1 leidimas); Skirius, J. Julius 
J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas. Vilnius: 
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 42-61, 234-235.

44 Bielskis, J. Pirmąją Lietuvos Atstovybę Amerikoje steigiant. Lietuvių dienos, 1950, sausis, nr. 1, p. 9-10.

45 Norus, T. and Žilius, J. Lithuania‘s Case for Independence. Washington, D. C.: B. F. Johnson, Publisher, 
Inc., 1918, p. 44, 46.

Kunigas Antanas Milukas – 
redaktorius ir leidėjas.
Mingėla, V. Kun. Antanas Milukas. 
Jo gyvenimas ir darbai. Detroitas, 
Mich., 1962, p. 123
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gą padėkojo. Knyga buvo 
paminėta stambiuose JAV 
laikraščiuose: New York Ti-
mes, New York Tribune, New 
York Herald, Literary Digest, 
Baltimore Sun ir kituose. 
Daugeliui pasaulio diplo-
matų tai buvo vienintelis 
informacijos šaltinis, sutei-
kęs objektyvių žinių apie 
Lietuvos istoriją ir jos žmo-
nių siekius46. 

Viena iš LIB vedė-
jo pareigų buvo kuo ope-
ratyviau ir kuo smulkiau 
informuoti JAV lietuvius 
apie Lietuvą. Spaudoje 
skelb tos ir palankios, ir 
ne  palankios žinios. Pavyz-
džiui, 1918 m. gruodžio 12 d. 
senatoriui Lodge‘ui Sena-
te pateikus svarstyti Lietu-
vos, kaip ne prik lausomos 
valstybės, atsky  rimo nuo 
Rusijos klau si mą, J. Biels-
kis tuojau in formavo lietu-
vių spaudą. Lietuvos vyriausybės į Taikos konferenciją Paryžiuje siųstų pirmųjų dele-
gatų nesėkmės taip pat J. Bielskio dėka susilaukė JAV lietuvių spaudos dėmesio. LIB 
vedėjas siuntė įvairių dokumentų kopijas, užsienio spaudos verstinius straipsnius JAV 
lietuvių kolonijų veikėjams, kurie buvo įpareigoti šią medžiagą paskleisti vietos lietu-
viams. Tokia medžiaga, anot J. Bielskio, padės kiekvienam lietuviui pajausti momento 
svarbą ir juos paskatins visomis savo moralinėmis ir materialinėmis jėgomis prisidėti 
siekiant bendro tikslo. LIB darbuotojai stengėsi visas lietuvių kolonijas įtraukti į dar-
bą, ragino jas priimti rezoliucijas ir siųsti visiems savo valstijos atstovams Kongrese, 
senatoriams ir prezidentui. J. Bielskio vadovaujamas biuras parengdavo rezoliucijas, 
į kurias įtraukdavo protestą prieš lenkų, rusų ir vokiečių veržimąsi Lietuvon. Vien 

46 Mingėla, V. Kun. Antanas Milukas. Jo gyvenimas ir darbai. Detroitas: Lietuvių enciklopedijos spaustuvė, 
1962, p. 289; Jusaitis, A. Lietuvių Tautos Istorija ir Dabartiniai Siekiai Tautišku Atžvilgiu (Perspausdinta iš 
Žvaigždės 1927 m.). Vilnius: UAB „Rotas“, b. m., p. 3.

1918 m. gruodžio 9 d. JAV prezidento Woodrow Wilson’o 
laiškas kun. A. Milukui. Jusaitis, A. Lietuvių tautos istorija ir 
dabartiniai siekiai tautiniu atžvilgiu. B.v., 1927.
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1919 m. rugsėjo 2-spalio 10 dienomis į Kongresą ir Senatą buvo pasiųstos rezoliucijos 
bei peticijos ir dauguma jų referuota Senato užsienio reikalų komisijoje. Rugsėjo 
22 d. keturios rezoliucijos buvo atspaudintos leidinyje Congressional Record. Apiben-

1919 m. vasario 12 d. 
Informacijos biuro 
pranešimas. LTSC/
PLA, Amerikos lietuvių 
tarybos fondas,  
d. III A, b. LIB 1919 m.
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drindamas savo veiklą 1918-1919 metais J. Bielskis nurodė, 
kad buvo „klibinama visur ir įvairiomis priemonėmis, 
kad gavus JAV pripažinimą Lietuvos nepriklausomybei“47. 
Tos propagandinio pobūdžio nuolatinės grumtynės rodė 
JAV politikams, kad Amerikos lietuviai jau akylai stebi ir 
jautriai reaguoja į iškylančias Lietuvos problemas.

Informacijos biuras New York‘e. Lietuvos delega-
cija ir jos vadovas prof. Augustinas Voldemaras Taikos 
konferencijoje Paryžiuje 1919 m. pradžioje jautė, kad JAV 
delegacija nelabai kreipia dėmesį į lietuvių reikalavimus. 
Kilo mintis dar labiau išvystyti propagandą amerikiečių 
visuomenėje, kad ji, spausdama JAV valdžią, padėtų Lie-
tuvos delegacijai įgyti prestižą JAV delegacijos Paryžiuje 
akyse. A. Voldemaras, patartas JAV lietuvio B. Mastausko, 
rekomendavo JAV lietuvių Vykdomajam komitetui pa-
samdyti JAV viešosios informacijos komiteto direktoriaus 
pavaduotoją Carl Byoir ir, jam padedant, pradėti masinę 
agitaciją JAV spaudoje48. 1919 m. kovo 18-19 dienomis Bal-
timorėje vyko bendras abiejų JAV lietuvių tarybų (kata-
likų ir tautininkų) Vykdomojo komiteto posėdis, kur ir 
buvo svarstyta galimybė atidaryti naują biurą New York‘e. 
Nutarta per 5-6 savaites Amerikoje suorganizuoti smar-
kią propagandinę akciją; tokiam darbui reikėtų iki 60 000 
dolerių. Buvo sutarta, kad Amerikos lietuvių taryba (kata-
likai) skirs 40 000 dolerių, o Amerikos lietuvių tautinė ta-
ryba (tautininkai) – 20 000 dolerių. Carl Byoir New York‘e 
talkino tautininkų veikėjai: P. Molis, P. Vilmontas ir kiti; 
katalikai delegavo kunigą J. Žilių iš Washington‘o.

Informacijos biuras New York‘e vietoj planuotų 6 
savaičių veikė beveik 5 mėnesius. Buvo atliekamas didžiu-
lis darbas. Pirmiausia biuras kaupė JAV spaudą, iš kurios 
buvo renkami straipsniai apie lietuvių veikimą; čia ateida-
vo telegramos ir žinios iš Europos, jose taip pat buvo medžiagos apie Lietuvą ir lietu-
vius. Biuro darbuotojai prašė lietuvių kolonijų veikėjų paramos – siųsti į vietinius an-
gliškus laikraščius žinias apie tos vietos lietuvių veikimą, o po to buvo prašoma siųsti 

47 Bielskis, J. Lietuvių rezoliucijos JAV kongrese. LCVA, f. 383, ap. 7, b. 67, l. 60; 1919 04 03 J. Bielskio raštas 
kolonijoms. LCVA, f. 656, ap. 1, b. 688, l. 34.

48 Skirius, J. Lietuvos užatlantės diplomatija 1918-1929 metais: santykių su JAV politiniai ir ekonominiai aspek-
tai. Vilnius: Garsų pasaulis, 1995, p. 30. 

Carl Byoir – JAV lietuvių  
1919 m. pasamdytas amerikietis 
propagandistas. https://www.
google.lt/search?biw=1134&bih=906
&tbm=isch&sa=1&ei=P3KrWpm8HI
za6ATjpbmgCg&q=Carl+Byoir+&oq

Povilas Molis – Informacijos 
biuro New York’e talkininkas. 
SLA Auksinio jubiliejaus Albumas 
1886-1936. New York, 1936, p. 288
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tas publikacijas į Informacijos biurą New York‘e. Biure dirbo iki 25 žmonių (daugiausia 
amerikiečių), kurie rašė nedidelės apimties straipsnius apie lietuvius ir siuntinėjo į 
visų JAV laikraščių redakcijas. Būdavo, kad per savaitę parengdavo ir išsiųsdavo iki 600 
straipsnių. Be straipsnių ir brošiūrų publikavimo buvo spausdinami atvirukai, žemė-
lapiai ir albumėliai su informacija apie Lietuvą ir jos gyventojus. Kad tuo laikotarpiu 
JAV spauda buvo tikrai „užtvindyta“ lietuviška medžiaga, akivaizdžiai rodo Pasaulio 
lietuvių archyve Chicago‘je saugomi 6 didžiuliai albumai su straipsnių iškarpomis, 
kurias surinko Informacijos biuro New York‘e darbuotojai49. Straipsniai buvo publi-
kuoti daugiau kaip 500 JAV laikraščių – nuo didžiųjų dienraščių iki mažų provincijos 
leidinių ne po keletą, bet po keliolika straipsnių: 30 New York‘o laikraščių paskelbė 
daugiau nei 140 publikacijų, 15 Bostono – 56, 10 Pittsburgh‘o – 25, 8 Philadelphia‘jos – 
42, 7 Chicago‘s – 36, 5 Washington‘o – 22 ir t.t. Straipsniuose amerikiečiams pristatoma: 
Lietuvos siekis gauti tarptautinį pripažinimą; šalies ekonominė perspektyva, pelninga 
rinka amerikiečių prekėms; lietuvių papročiai, kalba, literatūra, menas ir muzika; Lie-
tuvos žydų padėtis bei lietuviai imigrantai JAV ir Kanadoje50.

Tačiau be labai reikalingos ir plačios lietuviškos propagandos tarp anglakalbių 
pradėjo atsirasti ar dėl neapsižiūrėjimo, ar dėl nesusivokimo prolenkiško pobūdžio 
informacijos; pasirodė straipsniai apie autonomijos statusą Lietuvai ir pan. Į tai kri-
tiškai sureagavo ir tautininkų, ir katalikų lietuvių spauda. Piktintasi, kad JAV lietuvių 
propagandinės įstaigos nepademonstravo tinkamos reakcijos, nepareiškė griežto pro-
testo ypač lenkams okupavus Vilnių. Visa tai galėjo būti priežastimi baigti šio biuro 
darbą, nors to spauda nenurodė. Biuras oficialiai uždarytas rugpjūčio 16 d., susitarus 
tautininkams ir katalikams. Viešai buvo įvardinta tik viena uždarymo priežastis – pini-
gų trūkumas tolesniam propagandiniam darbui. Vis dėlto minėtas biuras New York‘e 
plačiai supažindino angliškąją visuomenę su Lietuva ir jos reikalavimais; stipriai pri-
sidėjo keliant Lietuvos klausimą labai svarbiu Lietuvos valstybei laikotarpiu. To ne-
būtų buvęs pajėgus atlikti vienas Lietuvių informacijos biuras Washington‘e. Tiesa, 
uždarius biurą New York‘e, jis ir toliau veikė, nes 1919 m. rugpjūčio 6-7 dienomis JAV 
lietuvių Vykdomasis komitetas savo susirinkime nusprendė, jog ateityje visas infor-
macijos ir propagandos darbas JAV spaudoje bus atliekamas Washington‘e. Tam rei-
kalui mėnesiui buvo skirta 1000 dolerių51. JAV lietuvių veikėjas Matas J. Vinikas vėliau 

49 Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir 
diplomatas. Chicago: Lithuanian Research and Studies Center, Inc., 2004 (1 leidimas); Skirius, J. Julius 
J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas. Vilnius: 
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 68-69.

50 Misiūnas, R. Informacinių kovų kryžkelėse: JAV lietuvių informacinės kovos XIX a. pab.-1922 m. Vilnius: 
Versus aureus, 2004, p. 209-210, 227.

51 Skirius, J. Julius J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir 
diplomatas. Chicago: Lithuanian Research and Studies Center, Inc., 2004 (1 leidimas); Skirius, J. Julius 
J. Bielskis (1891-1976). Gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas. Vilnius: 
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008, p. 69-70.
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prisimins, kad tuo metu Lietuvos draugais ir bičiuliais tapo „buvęs JAV prezidentas 
Roosevelt, senatorius Lodge, Walsh, Williams, Caulder, prezidento Wilsono žentas 
Mc-Adoo, p. Calwell, prof. Putney, prof. Puller, prof. Miller, Peck, Rieg, Motore, kon-
gresmenai La Guardia, Chandler, Sabbath ir daugybė kitų rašytojų, redaktorių ir 
visuomenės veikėjų“52.

1918 m. liepos 4 d. demonstracija New York‘e, Washington‘e ir ki-
tuose miestuose

Įspūdingai JAV lietuviai atspindėjo savo tautą ir istorinę valstybę 1918 m. 
liepos 4 d., minint 142-ąsias JAV nepriklausomybės metines New York‘e vykusiame 
Amerikos „tautų parade“, kuris dar įvardijamas Ištikimybės diena. Oficialiai teigta, 
jog ją taip pavadino prezidentas W. Wilson‘as, kuriam tai pasiūlė pas jį apsilankę 
lietuvių delegatai. Lietuviai jau gegužės 29 d. sudarė demonstracijos organizavimo 
komitetą, į kurį buvo išrinkti Povilas Mulevičius (pirmininkas), Juozas O. Širvydas, 
kunigas N. J. Petkus, Juozas Ginkus, Kazys Paulinis ir kiti. Buvo nutarta, kad demons-
tracijoje lietuviai išreikš ištikimybę Amerikai, taip pat Lietuvai, atskleis jos istoriją ir 
kovą dėl savo laisvės ir nepriklausomybės. Dalyvauti sutiko didžioji dalis JAV lietuvių 
draugijų ir organizacijų – apie 40. 

LIB paruošė liepos 4 d. rengimo instrukcijas, kur nurodė, jog specialūs komi-
tetai turi dieną organizuoti demonstracijas, vakare – mitingus su lietuviškomis ir an-
gliškomis prakalbomis, rūpintis parade dalyvauti su paruoštais vežimais, vėliavomis, 
orkestrais ir t. t., parengti ištikimybės JAV rezoliuciją, įteikti ją merui ir gubernatoriui, o 
prezidentui nusiųsti telegramą ir rasti, kas apie renginius informuos vietos spaudą. Ypač 
raginta akcentuoti, kad Lietuva – ne Lenkijos provincija ir verta nepriklausomybės.

52 Vinikas, M. J. Amerikos lietuviai Lietuvos Nepriklausomybės darbuose. Tėvynė, 1938, vasario 18, nr. 
7, p. 5.

JAV lietuvių veikėjų grupė. 
Gineitis, K. Amerika ir Amerikos 
lietuviai. Su 167 paveikslais. 
Kaunas, 1925, p. 118
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Liepos 4-osios demons-
tracijoje New York‘o gatvėse da-
lyvavo JAV gyvenančių 42 tautų 
kolonos. Lietuviai ėjo ketvirtą va-
landą po pietų. Demonstracijos 
metu visos lietuvių organizacijos 
ėjo su savo vėliavomis, transpa-
rantais, grojo karinėmis unifor-
momis apsirengusių vyrų dūdų 
orkestras, jojo Vytauto Didžiojo 
vedamas didelis būrys senovės 
lietuvius vaizduojančių šarvuotų 
karių, po to važiavo sunkvežimiai, 
ant kurių buvo įrengtos „lietuvių 
mokyklos“, atspindinčios, kaip 
lietuvių tauta buvo persekiota už 
savo kalbą ir spaudą. Ėjo kolonos 
tautiniais drabužiais apsirengusių 
lietuvaičių. Stebėdami beveik porą 
valandų trukusią demonstraciją, 
kitataučiai iš jos galėjo suprasti, 
kas buvo ir yra Lietuva, lietuviai53. 
Daugelis plakatų angliškais už-
rašais atspindėjo lietuvių tautos 

likimą ir siekius: Laisvę ir nepriklau-
somybę seniausiai arijų tautai!, Lietu-
vos karalius Vytautas išgelbėjo Euro-

pą nuo mongolų ir totorių, o Europa ar išgelbės Lietuvą?, Mūsų Kosciuška gynė Amerikos 
nepriklausomybę, o jūs ar ginsite Lietuvą, kurią ir dabar smaugia kaizeris?, Mes už laisvą, 
nepriklausomą ir demokratinę Lietuvą! ir pan.54

Liepos 4 d. lietuviai šventė daugelyje kitų kolonijų, bet vienas reikšminges-
nių akcentų buvo prisidėjimas prie renginių Washington‘e. Čia dalyvavo šv. Kazimiero 
choras iš Pittston‘o, o ALT pirmininkas J. G. Miliauskas buvo tarp prezidento priimtų 
imigrantų organizacijų vadovų. Lietuvių kolonoje važiavo išpuoštas vežimas, paskui 
jį dvi merginos nešė plakatą: Lietuviai sumušė hunus prieš 500 metų ir dabar padėjo tai 
padaryti, ėjo teatralizuotai aprengta kunigaikštienė Birutė su vaidilutėmis – palydo-

53 Liekis, A. Lietuvių tautos – lietuvių kalbos likimas. Lietuvis Amerikoje. III dalis. Vilnius: VĮ Mokslotyros 
institutas, 2005, p. 201.

54 Lietuvių demonstracija Didžiajame New Yorke liepos 4 d., 1918. Brooklyn, 1918, b.p.

Lietuvių eisena New York‘e 1918 m. liepos 4 d. Gineitis,
K. Amerika ir Amerikos lietuviai. Su 167 paveikslais. Kaunas,  
1925, p. 7

Lietuvių eisena Washington‘e 1918 m. liepos 4 d. Julius 
Bielskis – priekyje kairėje. LTSC/PLA, J. Bielskio fondas – 
nuotrauką nurodė Loreta Timukienė
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vėmis. Eisenai pasiekus Kapitolijų, 
kur Lietuvos vėliava buvo pastatyta 
šalia kitų tautų vėliavų, didelis lie-
tuvių choras užtraukė Lietuvos him-
ną. J. G. Miliauskas, stebėjęs paradą 
iš prezidento ložės, tvirtino, jog 
lietuviai iš kitų skyrėsi savo dis-
ciplinuotumu bei malonų įspūdį 
darė55. Toks aktyvus JAV lietuvių 
dalyvavimas JAV visuomenėje ir 
valdančiuose sluoksniuose suda-
rė opiniją apie lietuvių tautą ir jos 
politinius siekius.

Milijonas parašų

Parašų rinkimas 19191920 m. 
JAV lietuvių Vykdomasis komitetas 
1919 m. vasario 12 d. JAV Valstybės 
departamentui įteikė prašymą pri-
pažinti atsikūrusią Lietuvą ir laikiną 
jos vyriausybę. Nesulaukęs jokio at-
sakymo Vykdomasis komitetas ba-
landžio 12 d. nutarė surinkti milijo-
ną parašų tam prašymui paremti. Šis 
nutarimas sutapo su Carl Byoir‘o veikla Informacijos biure New York‘e. Taip susidarė 
palankesnės sąlygos rinkti parašus. Parašams rinkti buvo pakviesta visa lietuvių išei-
vija. Didžioji propaganda prasidėjo balandžio 23 d. New York‘e. Informacijos biuras 
išleido dviejų puslapių pranešimą, skirtą JAV spaudai ir žinių agentūroms apie nu-
matomą akciją. Daug kur buvo išplatinti dideli plakatai, skelbią Lietuvių dieną. Visos 
iškilmės buvo baigtos lietuvių mitingu ir prakalbomis Madison Square Garden‘e, vyko 
demonstracija ir paradas, pritraukęs daugiau kaip 10 tūkst. žmonių. Buvo parengta 
peticija prezidentui W. Wilson‘ui ir Taikos konferencijai Paryžiuje, reikalaujant Lie-
tuvai nepriklausomybės56. Stambesni renginiai vyko gegužės 25 d. ir birželio 22 d. 
Dar vienas stambus organizuotas renginys prasidėjo liepos 4 d., skirtas paminėti 

55 Misiūnas, R. Informacinių kovų kryžkelėse: JAV lietuvių informacinės kovos XIX a. pab.-1922 m. Vilnius: 
Versus aureus, 2004, p. 177.

56 Hartman, G. The Immigrant as Diplomat: Ethnicity, Nationalism and the Shaping of Foreign Policy in the 
Lithuanian. American Community, 1870-1922. Chicago: LRSC, 2002, p. 208.

JAV lietuvių peticija su parašais (pirmasis lapas),  
prašant JAV prezidentą pripažinti Lietuvos 
nepriklausomą valstybę. Dokumento iš  S. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus kopija



6 6  /    J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s

pergalei Pirmajame pasauliniame kare. Surengtuose lietuvių mitinguose buvo ke-
liamas Lietuvos laisvės reikalas, renkami parašai peticijai už Lietuvos pripažinimą. 
Stengtasi surinkti kaip galima daugiau įtakingų amerikiečių parašų (senatorių, kon-
gresmenų, gubernatorių, vyskupų, miestų burmistrų, visuomenės veikėjų, moksli-
ninkų ir pan.). Pasirašinėjo ne tik lietuviai, bet ir kitų tautybių amerikiečiai. Kaip 
pažymėjo istorikas A. Kučas, „vietiniai laikraščiai gyrė Amerikos lietuvių patriotiz-
mą, ir Kongrese buvo sakomos prakalbos apie Lietuvą... Tai buvo gerai suplanuota ir 
sumaniai pravesta kampanija, išgarsinusi Lietuvą ir sujudinusi ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių visuomenę“57. 

Akcija truko apie pusę metų. Parašai rinkti 31 JAV valstijoje, Kolumbijos 
apygardoje ir Kanadoje. Pasižymėjo Chicago‘a (43 526 parašai), Boston‘as (53 955), 
Brooklyn‘as (40 354), Cleveland‘as (39 806), Newark‘as (19 583), New Haven‘as (17 761), 
Philadelphia‘ja (15 526) ir t.t. Organizatoriai skelbė suskaičiavę arti milijono parašų58. 
Parašų rinkėjai ėjo iš namų į namus. Visiems aiškino Lietuvos ryžtą nepriklausomai 
gyventi. Prašomųjų pasirašyti peticiją buvo visaip nusiteikusių. Vieni pasirašydavo, 
kiti atsisakydavo ir dar išplūsdavo. Nepaisant pasitaikiusių kliūčių, parašai skirtu 
laiku buvo surinkti, sugabenti iš įvairių vietovių į centrą, o parašų lapai susiūti į 138 
knygas59.

Surinktą milijoną parašų lietuvių veikėjai nutarė JAV prezidentui įteikti pa-
togesniu laiku, nes demokrato W. Wilson‘o administracija buvo šalta Lietuvos rei-
kalams. Be to, JAV lietuvių kampaniją rėmė respublikonai. Jų sumanymu, 1919 m. 
rugpjūčio 29 d. JAV Senato užsienio reikalų komisijoje buvo iškeltas Lietuvos nepri-

57 Amerikos lietuvių istorija. Red. dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, p. 372-373.

58 Misiūnas, R. Informacinių kovų kryžkelėse: JAV lietuvių informacinės kovos XIX a. pab.-1922 m. Vilnius: 
Versus aureus, 2004, p. 222.

59 Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustu-
vė, 1981, p. 46.

Julius Bielskis ir Matas Vinikas 
prie surinktų 1 000 000 parašų. 
SLA Auksinio jubiliejaus Albumas 
1886-1936. New York, 1936, p. 274
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klausomybės klausimas, kuriam JAV lietuvių Vykdomasis komitetas pristatė nemažai 
medžiagos Lietuvos nepriklausomybei paremti. Svarstymas sukėlė JAV visuomenėje 
ir valdžios sferose susidomėjimą Lietuvos klausimu. Kongresmenas La Guardia tuo-
jau įnešė Kongrese pasiūlymą skirti 15 000 dolerių JAV konsulato Lietuvoje steigimui; 
War Trade Board panaikino ekonominę blokadą Lietuvos teritorijoje, o Federal Rezerve 
Board atšaldė Lietuvių dienos pinigus, kurie buvo JAV Raudonojo Kryžiaus kasoje. 
JAV vyriausybė jau nebetrukdė Lietuvių brigados organizavimo60, bet pripažinti Lie-
tuvos valstybės neskubėjo.

Parašų įteikimas 1921 m. Prezidento rinkimus 1920 m. lapkričio mėn. laimėjo 
respublikonai, kurie rinkimų kampanijoje visiškai atmetė W. Wilson‘o vidaus ir už-
sienio politiką. JAV prezidentu buvo išrinktas Warren‘as G. Harding‘as, kurio inau-
guracija vyko 1921 m. kovo 4 d. Washington‘e. Lietuvių veikėjai per savo šalininkus 
respublikonų partijoje išsirūpino susitikimą su naujuoju JAV prezidentu, norėdami 
jam įteikti milijoną parašų, reikalaujančių nepriklausomos Lietuvos pripažinimo.

JAV lietuvių Vykdomasis komitetas Washington‘e sukvietė lietuvių suvažia-
vimą, kuriame dalyvavo 148 atstovai (nedalyvavo JAV lietuviai socialistai), pasitarti 
dėl parašų įteikimo audiencijos pas prezidentą. Audiencija buvo paskirta 1921 m. ge-
gužės 31 d. Delegatais išrinkti šeši asmenys: J. J. Elijošius, J. Hertmanavičius, A. Ivaš-
kevičius-Ivas, kunigas J. Jakaitis, J. Skritulskis ir dr. E. Klimas, kuris buvo paskirtas 
pagrindiniu kalbėtoju. Be jų pas prezidentą dar ėjo penki latviai, keturi estai, sena-
torius Wiliam J. King‘as, kongresmenas V. M. Chandler‘is ir teisėjas Aron J. Levy‘s 
(žydų organizacijos pirmininkas).

60 Lietuvių išeivija Amerikoje (1868-1961). Medžiagą surinko ir spaudai paruošė S. Michelsonas. Boston: 
Keleivis, 1961, p. 222.

JAV lietuvių atstovai 1920 m. spalio mėn. susitiko su kandidatu į prezidentus Warren G. Harding‘u, 
prašydami remti Lietuvos valstybės pripažinimą. Jam, jau JAV prezidentui, 1921 m. lietuviai įteikė  
1 000 000 parašų. Gineitis, K. Amerika ir Amerikos lietuviai. Su 167 paveikslais. Kaunas, 1925, p. 80
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Gegužės 31 d., 10 val. ryto, JAV lietuvių suvažiavimo nariai susirinko netoli 
Baltųjų rūmų. 

Automobilyje su JAV ir Lietuvos vėliavomis buvo atvežtos 138 knygos su pa-
rašais. Kiekvienas paėmė po knygą ir nunešė į Baltuosius rūmus. JAV spauda plačiai 
nušvietė šį įvykį. Delegacijos narius priėmė prezidentas W. Harding‘as ir JAV vals-
tybės sekretorius Ch. E. Hughes. Delegatus pristatė V. M. Chandler‘is ir trumpai 
paminėjo Lietuvos reikalus. Po E. Klimo kalbos, peticijos ir parašų įteikimo kalbėjo 
prezidentas, pripažindamas, kad reikalas labai svarbus ir kad yra rimtai svarstomas 
JAV Senato užsienio reikalų komisijoje. Tačiau Lietuvos pripažinimo teko laukti dar 
daugiau kaip metus61.

Po susitikimo V. M. Chandler‘is savo kalbą išspausdino 25 000 egzempliorių 
tiražu ir išsiuntinėjo JAV valdžios atstovams, visuomenės veikėjams, mokslininkams, 
verslininkams, ragindamas tuojau rašyti JAV prezidentui ir prašyti Baltijos valsty-
bių pripažinimo. Kaip nurodo A. Kučas, „prie to sąjūdžio prisijungė kongresmenas 
Scott Graham iš Pennsylvanijos, prekybos sekretorius Herbert Hoover, kuris gerai 
pažinojo baltiečių padėtį, ir dar vis daugiau rašė nenuilstąs McAdoo bei įgaliotinis 
Young, kuris beveik vienintelis iš administracijos nuoširdžiai rėmė pripažinimą“62. 

Lietuvos laisvės varpas

Varpo idėjos atsiradimas. Sumanymas padovanoti Lietuvai Laisvės varpą 
kilo netrukus po to, kai Lietuva pasiskelbė nepriklausoma valstybe. JAV lietuviams, 
svarstant, kokią tinkamą dovaną savo Tėvynei išrinkti, kilo mintis padovanoti JAV 
Liberty Bell, kaip laisvės simbolio, liedintą kopiją. Tuo pačiu tai būtų pravesta dar 
viena plati iniciatyva Amerikos visuomenėje, propaguojant JAV lietuvių norą, kad 

61 Susivienijimas Lietuvių Amerikoje Auksinis Jubiliejus. Albumas. New York: SLA, 1936, p. 272-274; Jurgėla. 
K. R. Lithuania and the United States: the Establishment of State Relations. Chicago: Lithuanian Research 
and Studies Center, 1985, p. 216-217. 

62 Amerikos lietuvių istorija. Red. dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, p. 386-
387.

JAV lietuvių delegacija prie Baltųjų rūmų, įteikus 1 000 000 parašų.  
Gineitis, K. Amerika ir Amerikos lietuviai. Su 167 paveikslais. Kaunas, 1925, p. 71
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JAV valdžia paremtų Lietuvos nepriklausomybę. Pirmasis šią idėją išsakė ir tapo jos 
įgyvendinimo iniciatorium Chicago‘s advokatas Jonas Bagdžiūnas-Borden. Parašų 
už Lietuvos nepriklausomybę rinkimo metu buvo renkamos aukos ir Lietuvos var-
pui. Varpo idėjos įgyvendinimą 1919 m. gegužės 9 d. apsvarstė ir parėmė Chicago‘s 
lietuvių draugijų atstovų konferencija, kuri tam reikalui tuojau sudarė komisiją. Čia 
daug pasidarbavo K. Drangelis, A. Žimontas, K. Kasputis ir Bronius K. Balutis. Jie 

1923 m. sausio 24 d. Lietuvių moterų 
globos komiteto atstovės susitiko su 
JAV prezidento žmona Harding‘iene. 
Gineitis, K. Amerika ir Amerikos lietuviai. 
Su 167 paveikslais. Kaunas, 1925, p. 214

Amerikos lietuviai mini JAV 
pripažinimą Lietuvai metines 
1923 m. liepos 29 d. Brooklyn‘e. 
Gineitis, K. Amerika ir Amerikos 
lietuviai. Su 167 paveikslais. 
Kaunas, 1925, p. 38

Lithuanians Laud U.S. for Recognition. 
August 6, 1922 The New York Times
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visi buvo veiklūs Susivienijimo lietuvių Amerikoje organizacijos nariai. Entuziastin-
gai visiems pritarus per nepaprastai trumpą laiką užsakytas varpas buvo pagamin-
tas St. Louis, per kurį eina Missuri‘o ir Illinois valstijų siena, vienoje metalurgijos 
liejykloje. Birželio 5 d. apie 500 kg sveriantis ir 1,2 m aukščio bei 1 m pločio varpas 
buvo pristatytas į Chicago‘ą63. Vienoje jo pusėje buvo išlietas Lietuvos Vytis su B. K. 
Balučio sukurtais žodžiais: „O, skambink per amžius vaikams Lietuvos, kad laisvės 
nevertas, kas negina jos“. Kitoje pusėje įrašyta: „Amerikos lietuvių seimas Lietuvai, 
birželio 9, 10 ir 11, 1919 m., Chicago Ill.“

Laisvės varpas Amerikoje 19191920 m. Minėtas seimas buvo glaudžiai susijęs 
su Laisvės varpu. Jį sukvietė Chicago‘s lietuvių draugijų sambūris, kuriam vadovavo 
tautininkai santariečiai ir laisvamaniai. Seimo tikslas buvo reikalauti Lietuvai laisvės 
ir pripažinimo bei jai padovanoti tos laisvės simbolį. Varpas pirmą kartą suskambo 
birželio 8 d., seimo išvakarėse. Simbolinės varpo perdavimo Lietuvai iškilmės buvo 
labai įspūdingos. Varpas buvo pakabintas specialiai įrengtoje, žaliais vainikais pa-
puoštoje arkoje, saugomas garbės sargybos. Miesto aikštėje susirinko apie 5 tūkstan-
čius žmonių. Atvyko Chicago‘s municipaliteto ir JAV federalinės valdžios atstovai. 
Kalbėjo JAV kongresmenai W. Mason‘as ir A. J. Sabbath‘as iš Illinois valstijos; legis-
latūros pirmininkas David E. Shanahan‘as, teisėjas G. F. Barrett‘as. Illinois guber-
natorius Frank O. Lowden‘as sveikino laišku, sakydamas, kad yra kupinas vilties, 
jog po šio karo Lietuva įžengs į naują progreso ir laimės gadynę. Taip pat kalbėjo 
lietuvių veikėjai V. F. Jankus iš New York‘o, M. Vinikas iš Washington‘o ir advokatas  

63 Skirius, J. Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967): Tėvynei paaukotas 
gyvenimas. Vilnius: Vaga, 2001, p.153.

Amerikos lietuvių seimo 
atstovai prie Lietuvos 
laisvės varpo. 1919 m. 
birželio 8-11 d.  
V. Stankūno nuotr. 
Lietuvos centrinis valstybės 
archyvas. Publikuota 
„Draugas“, 2017-01-25
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J. S. Lopatto iš Wilkes-Barre, Pa.64 Iš-
kilmių metu viena moteris, teatrališ-
kai vaizdavusi JAV, perdavė varpą ki-
tai moteriai, vaizdavusiai Lietuvą. Su-
sirinkusiems giedant Lietuvos himną, 
ši pirmą kartą paskambino Laisvės 
varpu. Kiekvienas dalyvis, paaukojęs 
Lietuvos atkūrimui bent vieną dolerį, 
galėjo juo paskambinti.

Seimas prasidėjo birželio 9 d. 
ir baigėsi 11 d. vidurnaktį. Seime iš su-
rinktų 7304 dol. ir 6 ct. Laisvės varpui 
paskirta 4713 dol. ir 71 ct. Aukos Lais-
vės varpui buvo renkamos ir pasibai-
gus seimo darbui. Šias lėšas numatyta 
perduoti Lietuvos reikalams. Tai pa-
tvirtino seimo 6-osios sesijos rezoliu-
cija, kurioje nutarta visas aukas per-
duoti į bendrą fondą, sudarytą iš visų 
tam tikslui susikūrusių fondų lietuvių 
kolonijose, ir kartu su Laisvės varpu 
siųsti kuo gausiausias aukas Lietuvai. 
Toks sprendimas reiškė ir labai svar-
bią JAV lietuviams telkimosi tenden-
ciją. Kad aukos būtų gausesnės, nuo 

64 Ambrose, A. Chicagos lietuvių istorija 1869-1959. Chicago: Naujienos, 1967, p. 446.

JAV lietuvių suvažiavimo 
(seimo) Chicago‘je 
Morrison viešbutyje  
1919 m. birželio 10 d. 
banketas. Gineitis, K. Ame-
rika ir Amerikos lietuviai. Su 
167 paveikslais. Kaunas, 1925,  
p. 102

Lietuvos laisvės varpo komiteto propagandinis 
plakatas. Gineitis, K. Amerika ir Amerikos lietuviai. Su 167 
paveikslais. Kaunas, 1925, p. 97
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1919 m. rugpjūčio 24 d. Laisvės varpas visus metus buvo vežiojamas po lietuvių 
kolonijas ir tik 1920 m. rugpjūčio 15 d. grąžintas į Chicago‘ą. Tą dieną buvo pami-
nėtas Lietuvos sostinės Vilniaus atgavimas, o Laisvės varpas perduotas pirmajam 
Lietuvos atstovui Jonui Vileišiui. Kolonijose varpu galėjo paskambinti kiekvienas, 
sumokėjęs 5 dolerius. Iš viso aukų pavyko surinkti 16 290 dol. ir 96 ct. Iš šios sumos 
8526 dol. ir 65 ct. buvo pasiųsta į Paryžių Lietuvos delegacijos Taikos konferencijoje 
veiklai finansuoti65. Taigi Laisvės varpo idėja glaudžiai siejosi ne tik su propaganda, 
bet ir su JAV lietuvių finansine parama Lietuvai sunkiausiu laikotarpiu – valstybės 
kūrimosi pradžioje. 

Pirmieji dūžiai Lietuvoje. Visi minėto seimo 339 delegatai JAV lietuvių var-
du ne tik pritarė sumanymui padovanoti varpą Lietuvai, bet ir išreiškė norą, kad 
Laisvės varpas būtų pakabintas sostinėje Vilniuje, Gedimino pilies bokšte. 1922 m. 
sausio 12 d. varpas pasiekė Kauną. Lietuvos ministrų kabinetas nutarė Laisvės var-
pą perduoti Kauno karo muziejui ir iškelti muziejaus bokšte. Taip pat nutarta, kad 
varpu bus skambinama politinių švenčių, karo švenčių ir kultūrinių švenčių dieno-
mis. Pirmą kartą varpas suskambėjo 1922 m. vasario 16 d. Pirmasis varpu paskam-
bino prezidentas Aleksandras Stulginskis, po jo – aušrininkas, pirmojo lietuviško 
laikraščio (po spaudos atgavimo) Vilniaus žinios leidėjas Petras Vileišis, JAV lietuvis, 
Steigiamojo seimo narys Julius Kaupas. Prasidėjus kariniam paradui varpu skam-
bino pirmasis Lietuvos kariuomenės karo invalidas Sereika ir jauniausias skautas 
Virkša. Mintis varpą perkelti į Vilnių išliko66.

Vytauto Didžiojo minėjimas JAV 1930 metais

Lietuvos vyriausybės ir prezidento A. Smetonos spendimu 1930-ieji buvo 
paskelbti Vytauto Didžiojo metais. Tam reikalui buvo sudarytas Vyriausiasis Vytau-
to Didžiojo komitetas, kurio pirmininku paskirtas švietimo ministras Konstantinas 
Šakenis, o Vytauto Didžiojo fondo, kuris turėjo įamžinti valdovo asmenį ir atmini-
mą, globėja tapo Sofija Smetonienė. Renginių tikslas – vienyti ir telkti lietuvių tautą 
Lietuvos valstybės stiprinimui. Tuo pačiu reikia pažymėti, kad 1930 metai – lūžiniai 
metai Lietuvos valstybės santykiuose su lietuvių išeivija. Nuo tada, galima sakyti, ir 
prasidėjo dalinis atšilimas bei palaipsnis suartėjimas, kurį skatino Lietuvos vyriau-
sybė ir jos atstovai Amerikoje. 

JAV lietuvių organizacijų pasirengimas ir dalyvavimas renginiuose. Vy-
riausiasis Vytauto Didžiojo komitetas reiškė norą, kad ir užsienio lietuviai drauge 
su Lietuvos lietuviais tinkamai paminėtų šią tautinę šventę, kad ji taptų viso 

65 Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustu-
vė, 1981, p. 52; Skirius, J. Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880-1967): Tėvynei 
paaukotas gyvenimas. Vilnius: Vaga, 2001, p.154. 

66 Ten pat, p. 156-159.
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pasaulio lietuvių švente. Komitetas net paskleidė šūkį: „Visi lietuviai, kur tik jie 
yra – viena tauta!“67 

Gana greitai išryškėjo, jog jubiliejiniais metais JAV lietuviai numatė veikti 
dviem kryptimis: suaktyvinti išeivių lankymąsi Lietuvoje ir rengti minėjimus Ame-
rikoje. Jau 1929 m. spalio 3 d. Lietuvių laivakorčių agentų draugijos konferencija New 
York‘e nutarė 1930 metais sutartinai organizuoti tris dideles JAV lietuvių ekskursijas 
į Lietuvą, kuriose bus ir ofi ciali JAV lietuvių atstovybė, iškilmėse reprezentuojanti 
išeiviją. 

ALRKF XIX kongrese, vykusiame 1929 m. rugpjūčio 20-22 dienomis Cicero, 
katalikų vadovai priėmė rezoliuciją Vytauto Didžiojo 500 metų mirties paminėji-
mo klausimu ir paragino visas lietuvių kolonijas organizuoti renginius, pamaldas, 
skelbti Lietuvių dieną. Gautas pajamas iš minėjimų skirti lietuvių Vytauto Didžiojo 

67 1929 09 16 B. K. Balučio laiško nr. 1446/A. D. 26-46 Tėvynės redaktoriui S. E. Vitaičiui į New York‘ą nuo-
rašas. LCVA, f. 656, ap. 1, b. 111, l. 396.

Į Lietuvą Vytauto Didžiojo metais. 
Kaunas: LŠS leidinys, 1930. 
Knygutės viršelis (faksimilė)

ALEC pirmininko dr. F. 
Puskunigio kreipimasis į JAV 

lietuvių prekybos rūmus raginant 
švęsti Vytauto Didžiojo metus. 

LTSC/PLA, JAV LB fondas, d. 38, 
b. A. S. Trečioko dokumentai
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gimnazijai Vilniuje68. Be to, ALRKF 1930 m. rugpjūčio 19-20 dienomis vykusiame XX 
kongrese Newark‘e ragino tas lietuvių kolonijas, kuriose dar nebuvo Vytauto Didžio-
jo paminėjimo, tai padaryti, „labiau suinteresuojant platesnę Amerikos visuomenę“.

JAV lietuvių spaudoje buvo keliama mintis Amerikoje surengti bendrą dainų 
šventę. Bet į vieną vietą suvažiuoti visų lietuvių kolonijų chorams ir dalyviams atsi-
eitų labai brangiai, todėl būtų patogiau tokias šventes rengti žymesniuose rajonuo-
se: New York‘e, Boston‘e, Wilkes-Barre, Philadelphia‘joje, Pittsburgh‘e, Cleveland‘e, 
Detroit‘e, Chicago‘je ir kai kuriose nuošalesnėse kolonijose – Amsterdam‘e, 
Rochester‘yje, Grand Rapids‘e ir panašiai. Vytauto Didžiojo jubiliejaus paminėjimas 
vyktų ir paskaitomis, prakalbomis, pamaldomis bažnyčiose bei demonstracijomis. 
Numatyta rinkti ir aukas. Didžiausi renginiai JAV lietuvių kolonijose buvo numatyti 
spalio mėnesį. Buvo siekiama sujudinti visą JAV visuomenę. 

Šventiniai renginiai didesnėse JAV lietuvių kolonijose. Išeivijos didžiausiuose 
centruose iškilmės sutraukė tūkstantines minias ir atkreipė kitataučių ir JAV spau-
dos dėmesį. Spalio 26 d. Chicago‘je JAV lietuvių katalikų ir tautininkų komitetas su-
rengė demonstraciją ir minėjimą, kuriame dalyvavo apie 7000 žmonių. Iškilmėse 
kalbas pasakė Illinois valstijos gubernatorius Louis Emerson‘as, Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis, J. Bagdžiūnas ir kt. Dainas atliko daugiau kaip 400 dainininkų, diriguo-
jamų A. Pociaus. Programai Ashland auditorijoje vadovavo adv. F. Mast-Mastauskas. 
Iškilmių metu buvo išplatinta daugiau kaip 20 000 Vytauto medalių, užsakytų nu-
lieti Chicago‘s Vytauto komiteto. Gauti pinigai už juos padengė minėjimo išlaidas. 
Konsulas A. Kalvaitis, įvertindamas renginį, pažymėjo, kad Vytauto paminėjimas 
„pasisekė labai gerai“; iškilmės „sujudino ne vieną tautinę sielą, taip pat ne vieną 
jaunuolį čionais gimusį privertė pavartyti Lietuvos istorijos lapus, kad suprastų Vy-
tauto reikšmę Lietuvai ir tų laikų civilizacijai“69. 

1929 m. spalio 10 d. vakare New York‘e buvo sušaukti New  York‘o ir New 
Jersey‘io lietuvių veikėjai aptarti Vytauto jubiliejaus minėjimo rengimą. Susirinko 
apie 50 įvairių pažiūrų asmenų, tarp jų – nemažai kunigų. Susirinkimas vienbalsiai 
pripažino iniciatorių planą ir išrinko 15 atstovų į įkurtą „D. L. K. Vytauto jubiliejaus 
apvaikščiojimo laikinąją komisiją“, buvo sudarytos jaunimo, spaudos, finansų, eks-
kursijų, skyriams organizuoti ir koordinuoti sekcijos-komisijos. Sudaryta Laikinoji 
vykdomoji komisija: ALRKF atstovas K. J. Krušinskas, SLA atstovas M. J. Vinikas 
ir kompozitorius Juozas Žilevičius. Visuotiniame susirinkime galutinai buvo sufor-
muotas DLK Vytauto Didžiojo 500 m. sukaktuvėms minėti New York‘o apylinkių 
komitetas, Vykdomąją komisiją sudarė: pirmininkas – K. J. Krušinskas (katalikas), 
vicepirmininkas – dr. B. Vencius (tautininkas), iždininkas – kunigas N. Pakalnis, 

68 Federacijos kongreso rezoliucijos. Draugas, 1929, rugsėjo 6, nr. 211, p. 2.

69 Lietuvos konsulato 1930 metų veiklos ataskaita. LCVA, f. 663, ap. 1, b. 2, l. 212-213.
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iždo globėjas – dr. M. Vinikas (artimas san-
tariečiams), sekretorius – kompozitorius  
J. Žilevičius (artimas tautininkams); nau-
jais nariais papildytos sekcijos-komisijos70. 
Buvo paruošta plati programa: Dainų šventė 
Vytauto garbei „Carnegie Hall“, bažnytinis 
koncertas St. Patrick‘o katedroje, vieša gegu-
žinė Brooklyn‘o parke, jubiliejinė ekskursija 
į Lietuvą. Komitetas Vilniaus reikalams pa-
aukojo 500 dolerių ir išleido kompozitoriaus 
J. Žilevičiaus Vytauto Didžiojo sukaktuvėms 
paminėti parengtą kantatą. Lietuvos genera-
linis konsulas P. Žadeikis New York‘e aukštai 
įvertino komiteto atliktą darbą, kuris, anot 
konsulo, turi ypatingą kultūrinę ir visuome-
ninę reikšmę, nes buvo padarytas bendromis 
lietuviškos visuomenės pastangomis71.

Boston‘o lietuviai 1930 m. rugsėjo 17 d. 
dalyvavo didžiuliame 35 tūkstančių žmonių 
parade, skirtame Boston‘o miesto 300 metų 
sukakties paminėjimui. Vietiniai lietuviai 
nepraleido progos miesto visuomenei pri-
statyti Lietuvą, krikšto priėmimą, vaidilutes ir Krivį-Krivaitį, Vytautą Didįjį ir Lietu-
vos valstybės didelį pieštą žemėlapį 1430 metų sienomis. Lietuvių paradui vadovavo 
V. Kališis. Spalio 12 d. Bostono katedroje kunigo Pranciškaus Virmauskio iniciaty-
va buvo surengtos Vytauto Didžiojo jubiliejinės pamaldos, kuriose dalyvavo apie 
5000 lietuvių. Pamokslus pasakė kardinolas O‘Connell‘is ir kunigas Pranas Juškai-
tis. Pamaldų metu giedojo jungtinis Boston‘o, Brockton‘o, Cembridge‘o, Norwyd‘o, 
Providence‘o ir Worcester‘io lietuvių choras, diriguojamas kompozitoriaus J. Ži-
levičiaus. Tos pačios dienos vakare Symphony Hall salėje vyko lietuvių koncertas, 
kuriame pagrindinę programos dalį atliko tas pats jungtinis choras. Buvo atlikta J. Ži-
levičiaus Vytauto Didžiojo kantata. Koncerto metu kalbėjo J. Conroy, Ely, kunigas 
J. Švagždys, advokatas A. Mileris. Paradas, pamaldos ir koncertas išgarsino lietuvių 
vardą Boston‘o spaudoje. Nuopelnai teko katalikiškos ir tautinės pakraipos lietuvių 
veikėjams, nes socialistų savaitraštis Keleivis ir jo grupės žmonės ragino lietuvių vi-

70 D. L. K. Vytauto komitetas. Vienybė, 1930, vasario 1, nr. 11, p. 6.

71 1931 11 18 P. Žadeikio raštas Vytauto Didžiojo komiteto Niujorko apylinkėje pirmininkui K. J. Krušins-
kui Brooklyn‘e. ALKA, ALRKF archyvo fondas, dėžė nr. 7, b. 23 (Susirašinėjimas su Lietuva 1920-1931 
m.), lapai nenumeruoti.

Pirmoje eilėje, iš kairės, stovi: kun. Pranciškus 
Virmauskis, kun. prel. Kazimieras Urbonavi-
čius ir Lietuvos pasiuntinys JAV Kazys 
Bizauskas. Sužiedėlis, S. Šv. Pranciškaus lietuvių 
parapija. St. Francis Lithuanian Parish. Lawrence, 
Mass., 1953, p. 144
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suomenę tose iškilmėse nedalyvauti. Vytauto Didžiojo pagerbimas Boston‘e baigė-
si lapkričio 27 d. Šv. Petro bažnyčioje. Iškilmingas pamaldas aukojo klebonas kun.  
P. Virmauskis ir pasakė pritaikytą pamokslą iš Lietuvos istorijos. Meninė dalis buvo 
perkelta į Municipal Building svetainę, kur paskaitą apie Vytautą perskaitė konsu-
las Petras Daužvardis, o muzikinę dalį atliko kompozitorius Antanas Vanagaitis ir 
J. Olšauskas. Renginių metu surinktų pinigų likutis – 115 dolerių – buvo paskirtas 
Vilniaus našlaičiams šelpti. Baigiant Vytauto metus kunigo P. Virmauskio rūpesčiu 
bažnyčios svetainėje buvo surengta lietuvių darbų paroda (mezginiai, audiniai, me-
džio dirbiniai, paveikslai)72. 

Panašūs renginiai, propaguojant lietuvius ir Lietuvą amerikiečių visuome-
nėje, vyko visose lietuvių kolonijose. Vytauto metai suteikė galimybę kartu pasidar-
buoti skirtingų pažiūrų JAV lietuviams, jų veikėjams ir organizacijoms, nepaisant 
to, kad išeivijos kairysis sparnas renginius bandė ignoruoti. Puikus pavyzdys – tuo 
metu gana priešingi požiūriai, susiklostę įtakingoje išeivių organizacijoje Susivie-
nijimas lietuvių Amerikoje (SLA). Nepaisant tokios padėties, SLA organizacijos 
didesnė dalis, nusiteikusi patriotiškai, aktyviai įsijungė į šventinius renginius savo 
kolonijose per draugijas, klubus ar asmeniškai. Buvo atlikta net svarių darbų. Žino-
ma, jog SLA 358-oji kuopa Worcester‘yje, Mass., 5000 egz. tiražu išleido 1930 metų 
kalendorių, kuriame Juozas Pronskus atskiru solidžiu straipsniu apibrėžė Vytauto 
Didžiojo gyvenimą ir ano meto lietuvių-žemaičių padėtį73. 

Stipriausi savo sudėtimi ir veikla Chicago‘s lietuvių Prekybos rūmai, pažy-
mėdami Vytauto metus, išleido specialų biuletenį anglų kalba. Biuletenyje pateikta 
J. Hertmanavičiaus parengta trumpa Lietuvos istorija su Vytauto paveikslu, J. J. Elio 
straipsnis apie lietuvių emigrantų ekonominę padėtį Chicago‘je, J. P. Varkalos stu-
dija apie verslo galimybes Lietuvoje, Lietuvos konsulo Antano Kalvaičio informa-
cija apie ekonominę padėtį Lietuvoje. Taip pat pirmosios JAV lietuvių Ekonominės 
konferencijos dienotvarkė ir jos uždaviniai bei Chicago‘s lietuvių Prekybos rūmų 
valdybos ir direktorių sąrašas74. 

Tokie JAV lietuvių masiniai renginiai, atkreipę kitataučių ir angliškos spau-
dos dėmesį, buvo naujas pakilimas po 1918-1920 metų išeivijos judėjimo sustiprė-
jimo.

JAV lietuviai šventiniuose renginiuose Lietuvoje. 1930 m. balandžio 30 d. dien-
raštis Draugas paskelbė Vytauto Didžiojo komiteto Kaune oficialų kvietimą, pasira-
šytą švietimo ministro Konstantino Šakenio ir Šaulių sąjungos pirmininko Antano 
Žmuidzinavičiaus. Spaudoje skaitytojai buvo supažindinami su Lietuvos valdžios pa-

72 Kučas, A. Šv. Petro lietuvių parapija South Bostone. Boston, Mass., 1956, p. 116.

73 Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 90-ties metų istorija 1886-1976. New York, 1976, p. 269.

74 Amerikos lietuvių Prekybos butų veikla. ALEC ketvirtas žiniaraštis / Išleistas ALEC. Chicago, 1959, p. 24.
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stangomis, siekiant kuo geriausiai sutikti užsienio lietuvius. Pažymėta, kad Kaune yra 
sudaryta speciali Amerikiečių sutikimo sekcija (pulkininkas Augustauskas, majoras 
Ardickas, J. V. Liūtas, mokytojas Purvis ir kt.), ne tik atsakinga už išeivių sutikimą, 
bet ir turinti pasirūpinti palengvinimais (vizų mokesčio, pasų ir leidimų išdavimu) bei 
teikti visą prašomą informaciją nemokamai. Nurodė pagrindinius renginius: Žemės 
ūkio ir Pramonės paroda, Dainų šventė, Sporto šventė ir svarbiausios iškilmės – rug-
sėjo 8 d. jubiliejinė šventė su eisenomis, paradais ir vaidinimais75. Amerikiečių suti-
kimo sekcija 1930 m. gegužės 26 d. posėdyje nutarė atvykusius iš JAV svečius plačiau 
supažindinti su Lietuvos ūkio reikalais, t.y. su pramone, prekyba, eksportu ir galimybe 
investuoti. Taip pat buvo nutarta prašyti Finansų ministerijos, kad ji sekcijai skirtų 400 
egzempliorių neseniai išleistos knygos Lietuvos pramonė ir jos gamyba bei 200 egzem-
pliorių knygos Lietuvos eksportas ir eksporteriai. Knygos numatytos dovanoti tiems sve-
čiams, kurie rodys ekonominių ryšių su gimtuoju kraštu didesnį suinteresuotumą. 
Ministerija pasižadėjo aprūpinti turistus minėtais leidiniais. 

1930 m. liepos 4 d. Lietuvos vyriausybė surengė atvykusiems iš JAV tautie-
čiams dideles vaišes ir ekskursiją Nemunu. Vakare prie Karo muziejaus vyko teatra-
lizuota ceremonija. Chicago‘s lietuvių Prekybos rūmų ir Amerikos lietuvių ekonomi-
nio centro atstovas J. P. Varkala pasakė kalbą ir ant žuvusių už Lietuvos nepriklauso-
mybę kareivių kapo padėjo gėlių vainiką. Iš Karo muziejaus sodelio visi svečiai buvo 
pakviesti vakarienei į Lietuvos klubo salę. Vaišėse dalyvavo apie 200 žmonių. Tarp jų 
buvo teisingumo ministras Aleksandras Žilinskas, švietimo ministras Konstantinas 
Šakenis, valstybės kontrolierius V. Matulaitis, Prekybos ir pramonės rūmų pirmi-
ninkas Jonas Dobkevičius, Kauno burmistras Jonas Vileišis ir kt. JAV lietuvių vardu 
kalbėjo A. B. Strimaitis76. Iškilmės ir susitikimai tęsėsi ne vieną savaitę. Rugsėjo 7 d. 

75 Karpavičius, K. S. Kas daroma Lietuvoj amerikiečių priėmimui. Dirva, 1930, balandžio 25, nr. 17, p. 2.

76 Amerikos lietuvių Prekybos butų veikla. ALEC ketvirtas žiniaraštis / Išleistas ALEC. Chicago, 1959, p. 28-29.

Amerikos lietuviai žiūri 
šaulių paradą.
Į Lietuvą Vytauto Didžiojo 
metais. Kaunas: LŠS 
leidinys, 1930, p. 56
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Karo muziejuje buvo iškil-
mingai sutiktas iš kelionės 
po Lietuvą sugrįžęs LDK 
Vytauto bronzinis paveiks-
las. Dalyvavo nemažai JAV 
lietuvių, kurie kitai dienai 
buvo pakviesti į Šaulių 
„Aro“ klubą, į kariuome-
nės paradą. Dalyvavo ir 
prezidentas Antanas Sme-
tona, kuris pasveikino ka-
rius ir pasakė renginiui 
pritaikytą kalbą. Kiek ga-
lima spręsti iš spaudoje 
fiksuotų kelionės į Lietuvą 
įspūdžių, JAV lietuviai liko 
patenkinti priėmimu, ren-
giniais ir jiems parodytu 
dėmesiu. 

JAV lietuviai pasaulinėse parodose Amerikoje

Išeivių dalyvavimas Philadelphia‘jos parodoje 1926 m. 1926 metais Jungtinių 
Amerikos Valstijų valdžia ruošėsi pažymėti 150 metų valstybės gyvavimo jubiliejų. 
Ta proga kilo mintis savo šalyje surengti pasaulinę parodą. 1922 metų rugpjūčio 19 
d. JAV Kongresas priėmė rezoliuciją tarptautinę parodą surengti Philadelphia‘jos 
mieste ir tuo pačiu pavedė prezidentui pakviesti visas pasaulio valstybes dalyvauti 
ne tik parodoje, bet ir nacionalinėje JAV šventėje. Lietuvos vyriausybė taip pat gavo 
kvietimą. Tačiau tuo reikalu susirūpinta tik 1925 metais. Lietuvos nepaprastasis pa-
siuntinys ir įgaliotasis ministras Washington‘e Kazys Bizauskas ragino, kad Lietuva 
parodoje dalyvautų, nes  „pirma – tai bus supažindinimas Amerikos su Lietuva, an-
tra – tai propaganda Lietuvos naudai“. 

Finansų ministras Petras Karvelis, prieš priimdamas sprendimą apie Lie-
tuvos galimybes dalyvauti parodoje, teiravosi ministerijos prekybos departamento 
direktoriaus nuomonės. Direktorius rugsėjo 28 d. rašte išreiškė savo abejones daly-
vavimo tikslingumu ekonomine prasme. Bet, kita vertus, jis, motyvuodamas ateities 
perspektyva, pažymėjo, kad JAV yra vienas iš tų kraštų, kur Lietuva turi nemažus 
materialinius ir moralinius interesus. Todėl ta prasme Lietuvos dalyvavimas par-
odoje būtų pageidaujamas. Išankstiniais skaičiavimais, dalyvavimo išlaidos turėjo 
siekti apie 160 tūkstančių litų. Ši suma padidėtų, jei Lietuvos vyriausybė norėtų pa-

Prezidento A. Smetonos kalba šventės metu Kaune 1930 metais. 
LCVA fondai, 1-28955
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sistatyti parodoje sau atskirą paviljoną. Prekybos departamentas nepateikė tikslios 
sumos, nes dėl nenumatytų aplinkybių ji galėjo labai svyruoti. Tai ir neramino Lie-
tuvos valdžią. Taigi Lietuvos krikščionių demokratų vyriausybė atsisakė atskiro savo 
paviljono ir oficialaus dalyvavimo. Tiesa, Vyriausybė 1926 m. sausio 8 d. posėdyje 
„pareiškė pageidavimą, kad Filadelfijos parodoje dalyvautų mūsų konsulai Ameri-
koje sulig jų išgalėmis“77.

JAV lietuviai tokį Lietuvos vyriausybės sprendimą laikė neteisingu ir savo 
spaudoje kritikavo, pabrėždami, kad tai yra ne tik Lietuvos bet ir JAV lietuvių ben-
dras reikalas. Juos dar labiau nuvylė tai, kad parodoje sėkmingai dalyvavo Lietu-
vos priešininkė – kaimynė Lenkija. JAV lietuviai spaudė Lietuvos valdžią dalyvauti 
Philadelphia‘jos parodoje, žadėdami tam tikslui surinkti reikalingų lėšų. Tokie jų 
įsipareigojimai pirmiausia paaiškinami tautiniais sumetimais. Tiesa, JAV lietuvių 
visuomenės atstovai nebuvo tikri, kad Lietuvos vyriausybė pajėgs dalyvauti, todėl 
siūlėsi dalyvauti Lietuvos tautos vardu, jei vyriausybė jiems atsiųstų eksponatų. 
1926 m. sausio 29 d. Užsienio reikalų ministerijos valdininkas B. K. Balutis išsiuntė 
į JAV telegramą, kurioje neprieštaravo JAV lietuvių dalyvavimui tautos vardu, bet su 
sąlyga, kad jie garantuotų aukštą lygį. Tuo pačiu sutiko pasiųsti eksponatų, bet per-
spėdamas, kad jų sutvarkymas, pervežimas, o vėliau ir grąžinimas JAV lietuviams be 
paviljono įrengimo kainuos apie 20 tūkstančių dolerių78. Tai JAV lietuvių neišgąsdi-
no. Iš jų spaudos matyti, kad išeiviai nenorėjo praleisti tokios puikios progos parodyti 
save ir Lietuvą pasauliui. Ta proga jie sušaukė JAV lietuvių seimą Philadelphia‘joje ir 
nutarė surengti Lietuvių dieną. Tam reikalui sudarė komitetą: pirmininkas – Anta-
nas Užumeckas, vicepirmininkai – Zigmas Jankauskas ir advokatas Simanas Paukš-
tys, iždininkas – B. Tribulas, finansų sekretorius – Charles Cheleden‘as, sekretorė –  

77 Skirius, J. Lietuvos vyriausybių požiūris į pasaulines parodas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1926-
1940 metais. Istorija, Vilnius, 1997, t. 37, p. 146-148.

78 Ten pat, p. 148.

Penktasis JAV lietuvių 
visuotinis seimas 
Philadelphia‘je  
1926 m. rugpjūčio 30 ir 31 
dienomis. SLA Auksinio 
jubiliejaus Albumas 1886-
1936. New York, 1936, p. 246
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M. Grigaliūnienė. Buvo sudarytos ir darbo komisijos. Kad 
Lietuvių diena būtų įspūdingesnė, buvo pakviesti chorai 
iš gretimų lietuvių kolonijų. Iš viso – 894 dainininkai. 

1926 m. rugpjūčio 28 d. pasaulinės parodos 
Philadelphia‘joje metu JAV lietuviai surengė savo didelę 
šventę – Lietuvių dieną. Apie 11 tūkstančių JAV lietuvių 
tautiniais rūbais, dainomis, tautine simbolika dalyvavo 
eitynėse. Į šventę atvyko Lietuvos įgaliotasis ministras ir 
nepaprastasis pasiuntinys K. Bizauskas, konsulai P. Ža-
deikis ir P. Daužvardis, arkivyskupas Jurgis Matulaitis, 
taip pat ir Philadelphia‘jos meras ir kt. Programoje buvo 
jungtinio choro dainos, pavienių chorų pasirodymai, 
solistai ir lietuviški šokiai. Pasirodymas vyko didžiulėje 
auditorijoje, kur tilpo apie 20 000 žmonių79. JAV lietuvių 
veikėjas Z. Jankauskas pažymėjo, kad „ši proga davė lie-
tuviams pastatyti save į eilę tarp kitų tautų, dalyvavusių 
tarptautinėje parodoje“80. JAV lietuviai savo tikslą pasiekė. 

Jų dėka Lietuva ir lietuvių tauta buvo pristatyta parodos dalyviams ir lankytojams. 
Išeivija entuziazmu ir iš dalies savo lėšomis kompensavo Lietuvos vyriausybės 
oficialų nedalyvavimą dėl sudėtingos to meto krašto finansinės būklės. Lėšos buvo 
taupomos ne tik politikos, bet ir propagandos sąskaita.

Pasaulinė paroda Chicago‘je 1933 m. JAV respublikonų valdžia, tęsdama jau 
pradėtą pasaulinių parodų rengimo tradiciją, užsibrėžė 1933 metais surengti paro-
dą Chicago‘je. Valdžios manymu, ši paroda turėjo būti kultūrinio ir propagandinio 
pobūdžio. Norėta pasauliui parodyti, kaip ir kokiu būdu Chicago‘a iš mažo kaimelio 
per 100 metų tapo vienu didžiausių JAV prekybos centrų. Ir tuo pačiu iliustruoti 
žmonijos pastarojo šimtmečio veiklos rezultatus. Apie parodos surengimą plačiai 
pradėta kalbėti 1929 metų pirmoje pusėje. Tuo metu oficialų kvietimą dalyvauti gavo 
ir Lietuvos vyriausybė. Konsulo Chicago‘je Antano Kalvaičio nuomone, Lietuvos 
valstybės dalyvavimas būtų puiki proga parodyti pasauliui, kaip iš pelenų kėlėsi Lie-
tuva, kaip per 15 metų kūrė savo valstybę ir kad „mes nors maža tauta sugebame be 
svetimų pagalbos savo reikalus tvarkyti“. O JAV lietuviams būtų puiki proga parody-
ti savo kultūros raidą ir pažangą. 1929 metų pavasarį Lietuvos įgaliotasis ministras ir 
nepaprastasis pasiuntinys JAV Bronius Kazys Balutis, lankydamasis Čikagoje, pave-
dė vietiniams lietuvių Prekybos rūmų vadovams pasidomėti ir išstudijuoti parodos 
reikalus. Taip Chicago‘je susikūrė Pasaulinės parodos lietuvių komitetas ir kelios or-

79 Amerikos lietuvių istorija. Red. dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, p. 532.

80 Sandara, 1926, birželio 17, p. 1.

Philadelphia‘os parodoje lankė-
si arkivyskupas J. Matulevičius-
Matulaitis. Sužiedėlis, S. Šv. Pran-
ciškaus lietuvių parapija. St. Francis 
Lithuanian Parish. Lawrence, Mass., 
1953, p. 216
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ganizacijos. Organizacijos, remiančios komitetą, pra-
dėjo kurtis visose didesnėse lietuvių kolonijose JAV81. 

B. K. Balučio nuomone, jeigu JAV lietuviai 
galėtų garantuoti padengti pusę ar bent trečdalį 
pasirengimo parodai finansinių išlaidų, tai Lietuvai, 
be jokios abejonės, reikėtų dalyvauti. 1930 metų 
pradžioje tarp JAV lietuvių vyko plačios diskusijos 
apie bendrą pasiruošimą pasaulinei parodai, buvo 
įtraukti ir JAV žydai, kilę iš Lietuvos. Jau nurodomos 
ir konkrečios pinigų sumos, kiek gali prisireikti 
ruošiantis parodai. JAV lietuviai planavo surinkti 
50 tūkstančių dolerių, o Lietuvos vyriausybė, jų 
manymu, turėtų skirti apie 70 tūkstančių do lerių. 
Tuo metu B. K. Balutis mėgino išsiaiškinti finan-
sines paviljono įrengimo sąlygas. Tačiau iš visų 
pasikalbėjimų ryškėjo, kad dabar, esant ekonominei 
krizei ir nedarbui, vargiai pavyks iš JAV lietuvių 
surinkti planuotus 50 tūkstančių dolerių. Dėl didelių 
finansinių išlaidų JAV lietuviai taip pat pradėjo 
abejoti, ar tikslinga Lietuvai dalyvauti parodoje. 
Jie vis dažniau užsimindavo apie savo atstovavimą 
bendrame JAV išeivių paviljone, tikėdamiesi iš 
Lietuvos gauti eksponatus. Visa tai apibendrinęs ir 
įvertinęs, B. K. Balutis pasiūlė Lietuvos vyriausybei 
1933 metais Chicago‘s parodoje oficialiai nedalyvauti, 
bet padėti JAV lietuviams bendrame paviljone įrengti 
savo skyrių, paskolinti eksponatų, atsiunčiant neo-
ficialų techninį patarėją ir pagal galimybes padėti 
lėšomis. Jis siūlė „kiekvieną Amerikos lietuvių dolerį 
padengti Lietuvos vyriausybei savo doleriu“. Tačiau 
gilėjanti krizė pasaulyje ir jos požymiai Lietuvoje 
neleido vyriausybei išlaidauti ir šiuo atveju. Ji 1932 
m. vasario 26 d. oficialiai atsisakė dalyvauti parodoje. 
Bet valdžia visiškai nenusišalino nuo parodos reikalo, 
patardama JAV lietuviams vis dėlto dalyvauti, pasi-
žadėjo pristatyti eksponatus82.

81 Skirius, J. Lietuvos vyriausybių požiūris į pasaulines parodas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1926-
1940 metais. Istorija, Vilnius, 1997, t. 37, p. 149.

82 Ten pat, 150-152.

Chicago‘s parodos 1933 metais 
emblemos. https://en.wikipedia.org/
wiki/Century_of_Progress#/media/
File:Chicago_world%27s_fair_a_century_
of_progress,  https://en.wikipedia.org/wiki/
Century_of_Progress#/media/File:CoP-
poster.jpg
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Kiek galima spręsti iš turimos medžiagos, JAV lietuviai toliau diskutavo ir 
rengėsi dalyvauti parodoje. Rimtos iniciatyvos rodė Amerikos lietuvių ekonominis 
centras (ALEC), kuris numatė 1933 m. liepos 17-19 dienomis surengti savo konferenciją. 
ALEC vicepirmininkas J. P. Varkala į konferenciją kvietė Lietuvos pramonės ir 
prekybos rūmų atstovą, kuris tuo pačiu aplankytų ir parodą – vietoje išstudijuotų 
Lietuvos eksporto į JAV galimybes. Rūmai delegavo į JAV savo narį, Ūkio banko 
direktorių Joną Vailokaitį. 

Lietuvai tiesiogiai nedalyvaujant, JAV lietuviai vis dėlto parodai pasiruošė. 
Pasaulinės parodos lietuvių dienos komitetą sudarė: adv. Balys Mastauskas 
(pirmininkas), J. P. Varkala (vicepirmininkas), J. A. Mickevičius, dr. A. Poška, adv. A. 
A. Šliakis (iždininkas), A. S. Vaivada (sekretorius), S. F. Bytautienė, S. S. Sakalienė. 
Liepos 16 d. Lietuvių dienoje dalyvavo, JAV lietuvių spaudos duomenimis, apie 
80 tūkstančių lietuvių iš visų kolonijų. Šios Lietuvių dienos tikslas – parodyti 
pasauliui lietuvišką meną ir papročius. Buvo šokami tautiniai šokiai, dainuojamos 
tautinės dainos, eksponuojami rankdarbiai ir panašiai. Be to, į programą buvo 
įtraukti ir sporto (boksas, plaukimas ir t. t.) renginiai. Šventės proga per radiją apie 
Lietuvos politinį ir ekonominį gyvenimą kalbėjo Lietuvos įgaliotasis ministras ir 
nepaprastasis pasiuntinys JAV B. K. Balutis. Profesorius Alfredas Senas pasakojo 
apie lietuvių kalbą, kultūrą83. Taigi tuo pačiu netiesiogiai buvo paminėtas ir Lietuvos 
nepriklausomybės 15 metų jubiliejus. JAV lietuviai, norėdami labiau išgarsinti 
Lietuvos vardą, nusprendė paremti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno sugalvotą 
skrydį per Atlantą. Lietuvių dienos metu B. K. Balutis parodos lankytojus informavo, 
kad „Lituanika“ liepos 15 d. (Žalgirio mūšio dieną) rytą sėkmingai išskrido iš New 
York‘o. Milžiniška lietuvių minia išreiškė didelį džiaugsmą savo didvyriais. Tuo 
pačiu šis skrydis simbolizavo žmonijos mokslo, pramonės, susisiekimo pažangą.  
J. Vailokaičiui susidarė įspūdis, kad JAV lietuviai yra „daugiau susirūpinę savo 
tėvyne ir jos reklamavimu už mus“84, t. y. Lietuvos lietuvius.

Pasaulinė paroda New York‘e 19391940 metais. JAV valdžia, sėkmingai įveik-
dama ekonominę krizę, 1936 m. vėl iškėlė mintį 1939 m. organizuoti pasaulinę paro-
dą New York‘e, viename stambiausių finansų ir prekybos centrų. Šią parodą ameri-
kiečiai tradiciškai siejo su vienu žymiausių JAV istorijoje įvykių – pirmojo JAV pre-
zidento inauguracijos ir nacionalinės vyriausybės sudarymo 150 metų jubiliejumi. 
Parodą buvo numatyta rengti šūkiu „Pasaulis rytoj“.

JAV vyriausybė, įteikusi oficialų kvietimą Lietuvos vyriausybei, prašė iki 
1937 m. lapkričio 1 d. duoti atsakymą. 1937 m. spalio 21 d. Lietuvos vyriausybė nutarė 
dalyvauti parodoje, skirdama tiems reikalams 250 tūkstančių litų. Vyriausybės 

83 Lapas, R. M. Kai Čikaga tapo pažangos centru: 1933 m. tarptautinę parodą primenant (II). Amerikos 
lietuvis, 2008, rugsėjo 13, nr. 37, 11.

84 Tautos ūkis, 1933, nr. 9, p. 246.
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sprendimą lėmė įvairios priežastys. Pirmiausia, Užsienio reikalų ministerijos 
nuomone, Lietuvai parodoje reiktų dalyvauti „jau vien dėl JAV lietuvių“, kurie yra 
pareiškę savo „nusistatymą joje dalyvauti net ir tada, jei Lietuva, kaip valstybė, 
nedalyvautų“. Lietuvos politikai jautė, kad nuolatinis vengimas dalyvauti JAV 
rengiamose parodose piktina JAV lietuvių visuomenę ir šaldo jos ryšius su Tėvyne. 
Dėl to kraštas praranda nemažai materialinės naudos. Ir Europos politinis 
nestabilumas vertė tikėtis politinės paramos už Atlanto85.  

1938 m. lapkričio 27 d. New York‘e JAV lietuvių įkurtas Lietuvių dienai rengti 
New York‘o Pasaulinės parodos komitetas. Į steigiamąjį posėdį iš pakviestų 30 at-
stovų atvyko tik 15 – daugiausia iš katalikiškų organizacijų. Posėdyje dalyvavusieji 
sudarė komiteto valdybą, kurios pirmininku išrinko Juozą B. Laučką ir vicepirmi-
ninkais Aldoną Šliūpaitę bei Kazį Krušinską. Komitetas per spaudą kreipėsi į JAV 
lietuvius, prašydamas skubios paramos. Pradinėms lėšoms gauti komitetas nutarė 
pagaminti ir platinti lietuvių kolonijose medalionus, skirtus pažymėti Lietuvių die-
ną. Be to, kad darbas rengiantis parodai būtų sėkmingas, komitetas ragino lietuvius 
kolonijose kurti vietinius komitetus, kurie ieškotų finansinės paramos, organizuotų 
lietuvių ekskursijas ir chorus į Lietuvių dieną New York‘e, priimtų ir rūpintųsi sve-
čiais iš Lietuvos. Pradžioje ribotas JAV lietuvių srovių ir organizacijų dalyvavimas 
komitete kėlė abejonių dėl jo įtakos JAV lietuvių visuomenei. Tuo labiau, kad prieš 
komiteto veiklą pradėjo „šiauštis kitų srovių žmonės“. Į komitetą nedelegavo savo 
atstovo tokios gana gausios JAV lietuvių organizacijos kaip socialistai, sandariečiai 
ir Susivienijimas lietuvių Amerikoje. Tiesa, katalikai buvo nusiteikę ne prieš visas 
sroves. Gruodžio 15 d. Pittsburgh‘e vykusi JAV lietuvių Rymo (Romos) katalikų fe-
deracijos konferencija nutarė neįsileisti į Lietuvių dienos pasirengimą tik JAV lie-
tuvių komunistų. Aptardami pačią Lietuvių dieną, nusprendė New Yorke‘e surengti 
sporto olimpiadą, tai pavedant Vyčių organizacijai. O atvykusius iš Lietuvos chorus 
priimti, remti, sudaryti koncertų maršrutus.

JAV lietuvių tautinė taryba 1939 m. vasario 18-19 d. posėdžiuose Baltimore‘ėje 
taip pat svarstė Lietuvių dienos komiteto planus ir pastangas. Protokole, pasirašyta-
me pirmininko V. F. Laukaičio ir vicepirmininko P. Jurgėlos, fiksavo nutarimą pritarti 
Komiteto sudėčiai ir veiklai bei prašyti JAV lietuvių tautinės visuomenės kooperuo-
tis su komitetu ir jo skyriais lietuvių kolonijose86. Taip iš principo buvo baigtas pa-
grindinių JAV lietuvių srovių – tautininkų ir katalikų – telkimasis bendram darbui.

Atstovauti Lietuvai rengiantis pasaulinei parodai Lietuvos vyriausybė pave-
dė generaliniam konsului New York‘e Jonui Budriui. Lietuvos generaliniu komisaru 
parodai vyriausybė paskyrė Užsienio reikalų ministerijos Spaudos departamento 

85 Skirius, J. Lietuvos vyriausybių požiūris į pasaulines parodas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1926-
1940 metais. Istorija, Vilnius, 1997, t. 37, p. 155-156.

86 Ten pat, p. 156-157.
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direktorę, buvusią JAV lietuvaitę Magdaleną Avietėnaitę. Parodos reikalais iki pavil-
jono atidarymo ji rūpinosi pačiame New York‘e. 

Lietuvos paviljono New York‘o parodoje atidarymas įvyko 1939 m. gegužės 
14 d. Atidarymo proga Lietuvos įgaliotasis ministras ir nepaprastasis pasiuntinys P. 
Žadeikis pareiškė, kad jo vyriausybės sprendimas dalyvauti parodoje yra paremtas 
„grynai kultūros ir jausmo sumetimais“, siekiant sustiprinti JAV ir Lietuvos lietuvių 
broliškumą bei JAV ir Lietuvos valstybių draugiškumą. To meto JAV lietuvių spau-
doje fiksuojamas vietinių lietuvių aktyvumas ir entuziazmas. Laikraščiai atkreipė 
dėmesį, kad to senokai nebuvo. Šis entuziazmas paaiškinamas ne tik Lietuvos vy-
riausybės pasiryžimu dalyvauti parodoje, bet ir tuo, kad Lietuva buvo vienintelė 
dalyvė iš Baltijos valstybių. Lietuviams pavyko savo kuklų paviljoną padaryti žiūro-
vams įspūdingą. Amerikiečiai įvertino, kad Lietuvos paviljonas tarp mažiausių buvo 
vienas gražiausių. Tai kėlė JAV lietuvių pasididžiavimą. 

Parodos metu vyko prekyba atvežtais eksponatais ir tautodailės dirbiniais. 
Viena Kanados firma ypač domėjosi lietuviškais medžio drožiniais. Ji kreipėsi į J. 
Budrį, prašydama suvesti su „Marginių“ atstovais, nes šios rūšies prekėms buvo rin-
ka Kanadoje. Iki 1939 m. rugpjūčio 17 d. parodoje lietuviškų prekių pavyko parduoti 
už 2220 dolerių. O kiek iš viso pavyko parduoti prekių, archyve duomenų nėra.

Rugsėjo 10 d. iš pat ryto J. Budrys Parodos aikštėje iškėlė Lietuvos vėliavą. 
Iki 9 val. ryto jau buvo išdalinta daugiau kaip 2000 bilietų atvykusiems chorų daly-
viams. Į susirinkusius su sveikinimais kreipėsi P. Žadeikis. Jis savo kalboje akcentavo 
sudėtingą Lietuvos tarptautinę padėtį, pažymėdamas, kad Lietuvos vyriausybė pa-
sirinko teisingą ir griežto neutralumo kelią, kurį kaimyninės valstybės žada gerbti87. 

87 Ten pat, p. 159.

Magdalena Avietėnaitė – JAV lietuvaitė, 
URM Informacijos biuro referentė, 
atsakinga už Lietuvos paviljoną New 
York’e. LCVA fondai, A73-P741 

Lietuvos paviljonas New York‘o pasaulinėje parodoje 
1939-1940 metais (kairėje). http://alkas.lt/tag/niujorkas/



8 4  /    J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s   /  8 5

Po oficialių kalbų koncertą pradėjo jungtinis lietuvių choras, diriguojamas kom-
pozitoriaus Juozo Žilevičiaus. Jungtinį chorą sudarė 60 chorų ir  2900 dainininkų, 
atvykusių iš visų JAV lietuvių kolonijų bei Kanados. Koncertą paįvairino jaunimo 
tautiniai šokiai. Tai buvo pirmas viešas lietuvių išeivių tautinių šokių pasirodymas88.

Kaip ir Philadelphia‘jos bei Chicago‘s, taip ir New York‘o parodoje Lietuvių 
diena vyko iškilmingai ir buvo gausiai lankoma. Dar rugsėjo 7 d., t.y. prieš 3 dienas iki 
lietuvių šventės, per New York‘o radijo stotį reklamos sumetimais generalinis konsu-
las J. Budrys pasakė kalbą apie rengiamą Lietuvių dieną, o prof. K. Pakštas kalbėjo 
apie Lietuvos pažangą švietimo srityje. Transliavo ir Boston‘o radijo stotis. Lietuvių 
diena sulaukė ne tik JAV spaudos dėmesio, bet ir gausių lankytojų. Lietuviškas iškil-
mes stebėjo daugiau kaip 100 000 žmonių, o per radiją lietuvių programą girdėjo keli 
milijonai. Pačių JAV lietuvių dalyvavo apie 25 000. Lietuvos spaudoje jų buvo nuro-
doma dar daugiau – 40 000. Lietuvių pasirodymą labai gerai įvertino pasaulinės par-
odos vadovybė. JAV lietuvių vadovai tvirtino, kad Amerika dar nebuvo mačiusi tokio 
lietuvybės triumfo89. Toks JAV lietuvių bendras veikimas prognozavo galimą lietuvių 
vienybę, labai reikalingą Lietuvai, virš jos telkiantis karo debesims. New York‘o paroda 
dėjo pagrindus naujam išeivijos susijungimui, kurio prireiks ginant Lietuvos nepri-
klausomybę ir kovojant prieš bolševikų okupaciją.

Pasibaigus Lietuvių dienai paviljoną pavyko išlaikyti dar iki rugsėjo 15 d. Lietu-
vos vyriausybės lėšomis. Toliau paviljonas turėjo būti likviduotas. Tačiau po sėkmingo 
lietuvių pasirodymo staigus paviljono uždarymas P. Žadeikiui pasirodė netikslingas, 
nes tai galėjo sudaryti neigiamą įspūdį ir parodos vadovybei, ir JAV lietuvių visuome-
nei. P. Žadeikis ryžosi kreiptis paramos į JAV lietuvius, kad paviljonas veiktų nors iki 
Pasaulinės parodos uždarymo, t.y. iki spalio 31 d. JAV lietuviai, demonstruodami savo 
palankumą, paaukojo apie 2000 dolerių, kad Lietuvos paviljonas dar galėtų veikti an-
troje rugsėjo pusėje ir per visą spalio mėnesį. Dokumentinė medžiaga rodo, kad JAV 
lietuviai parodos reikalams iki 1939 m. spalio 21 d. surinko beveik 9000 dolerių90. 

JAV vyriausybė nusprendė Pasaulinę parodą pratęsti ir kitais metais. 1939 m. 
rugsėjo mėnesio pabaigoje JAV pasiuntinybė Kaune Užsienio reikalų ministerijai 
įteikė kvietimą parodoje dalyvauti ir 1940 metais. Pradžioje ir P. Žadeikis siūlė Lie-
tuvos vyriausybei neskubėti likviduoti paviljono, o leisti pasisakyti JAV lietuviams, 
kad „paskiau nedarytų Lietuvos atstovams nepelnytų priekaištų“. Gruodžio 4 d. P. 
Žadeikis atsiuntė į Kauną telegramą, pranešdamas, kad JAV lietuviai pageidauja 
Lietuvos paviljono ir kitiems metams, tačiau jo finansuoti nepajėgs. 1940 m. sausio 

88 Amerikos lietuvių istorija. Red. dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, p. 546.

89 Pasaulinė paroda ir Lietuvių Diena.  Amerikos lietuvis, 1939, rugsėjo 16, nr. 37, p. 1; Lietuvos diena New 
Yorke. Lietuvos aidas, 1939, rugsėjo 12, nr. 527, p. 2.

90 Skirius, J. Lietuvos vyriausybių požiūris į pasaulines parodas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1926-
1940 metais. Istorija, Vilnius, 1997, t. 37, p. 160-161.
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4 d. Lietuvos vyriausybė į New York‘ą išsiuntė telegramą, kurioje nurodė likviduo-
ti paviljoną, o eksponatus rūpestingai saugoti. Vasario 14 d. M. Avietėnaitė įgaliojo 
P. Žadeikį oficialiai pranešti JAV vyriausybei ir Parodos vyriausiam komisarui New 
York‘e, kad Lietuva 1940 metais neturi galimybių dalyvauti  parodoje91. 

Lietuvos ekspozicija susilaukė didelio susidomėjimo ir buvo gerai įvertin-
ta parodos organizatorių. Didžiuoju prizu buvo apdovanota keletas lietuvių dar-
bų, tarp jų „Marginių“ audiniai, Stasio Ušinsko paveikslas „Algirdas prie Maskvos 
kremliaus vartų“. New York‘o miesto meras už nuopelnus miestui M. Avietėnaitei,  
J. Budriui ir Algirdui Šalkauskui įteikė medalius ir suteikė New York‘o miesto garbės 
piliečio vardus92. Lietuvos eksponatai buvo išdalinti JAV lietuvių organizacijoms ir 
Lietuvos atstovybėms saugoti. Praėjus 75 metams išlikę eksponatai ima grįžti į Lie-
tuvą. 2014 m. spalio 30 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Naujajame arsenale, 
buvo atidaryta paroda „Lietuvos paviljoną 1939 m. Niujorko pasaulinėje parodoje 
prisimenant“. Parodoje buvo pristatomi dailininkų S. Ušinsko, Adomo Smetonos, 
Adomo Galdiko, Petro Kalpoko sukurti pano, skulptoriaus Vytauto Kašubos skulp-
tūros, dailininko Antano Kairio tapyti istoriniai Lietuvos žemėlapiai. Visa tai buvo 
skirta New York‘o parodai. Visi darbai atvežti iš Tėvų jėzuitų vienuolyno Chicago‘je 
ir Amerikos lietuvių kultūros archyvo Putnam‘e, kur buvo saugoti93.

              
Transatlantiniai „Lituanica“ ir „Lituanica II“ skrydžiai

Tai bene labiausiai pasaulyje išgarsinę Lietuvą ir plačiausiai aprašyti įvykiai, 
skrydžiai, kuriuos atliko JAV lietuviai lakūnai – Steponas Darius, Stasys Girėnas 
(Girskis) ir Feliksas Vaitkus. Skrydžiai ne tik gausiai įamžinti, bet ir iki šių dienų 
minimi, jų pavyzdžiu auklėjamas jaunimas, kuriami mokslo ir meno darbai, rengia-
mos šventės Lietuvoje ir išeivijoje.

„Lituanica“ skrydžio idėjos atsiradimas ir rengimasis. Steponas Darius (1896-
1933) 1920 metais iš JAV į Lietuvą atvyko kaip Nepriklausomybės karo dalyvis. Čia 
baigė karo mokyklą, tarnavo Lietuvos karo aviacijoje. Užsitarnavo aviacijos kapito-
no laipsnį. 1928 metais grįžo į JAV ir kurį laiką dirbo komercinėje aviacijoje. Čia jis 
susipažino su Stasiu Girėnu (1893-1933), kuris taip pat dirbo aviacijos srityje. 1927 
metais Atlanto vandenyną lėktuvu buvo įveikęs Charles Lindbergh‘as, tapęs JAV ir 
Vokietijos didvyriu. Tai buvo paskata ir lietuviams sekti šiuo pavyzdžiu. 

S. Darius ir S. Girėnas 1931 metais sugalvojo įsigyti lėktuvą ir per Atlantą 
skristi į Lietuvą. Kitais metais jie už 3200 dolerių nusipirko nebenaują lėktuvą. Jį 

91 Ten pat, p. 162.

92 „Lietuvos paviljoną 1939 m. Niujorko pasaulinėje parodoje prisimenant“ – Lietuvos nacionalinis 
muziejus http://www.lnm.lt/lietuvos-paviljona-1939-m-niujorko-pasaulineje-parodoje-prisimenant/ (žiūrėta 
2017 09 30)

93 Ten pat.
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reikėjo patobulinti, pertvarky-
ti, įdėti naują motorą, tinkamą 
tolimiems skrydžiams. Apie 
sumanymą skristi per Atlantą 
iš New York‘o į Kauną buvo pa-
skelbta pirmuose 1932 m. bir-
želio 17 d. dienraščių Draugas 
ir Naujienos puslapiuose. Tai 
sujudino išeiviją. Liepos 11 d. 
Lietuvos konsulate Chicago‘je 
vykęs rėmėjų susirinkimas 
įsteigė Dariaus ir Girėno fon-
dą, kurio globėjais išrinkti 
konsulas A. Kalvaitis, kuni-
gas A. Vaičiūnas, advokatas  
K. Gugis, redaktorius Leonar-
das Šimutis ir J. Krotkus. Lie-
pos 14 d. fondo globėjai tarėsi, 
kaip organizuoti rėmėjų talką 
ir aviacijos šventes lietuvių ko-
lonijose. Pirmoji tokia šventė 
vyko rugpjūčio 7 d. Suvažiavo 
daug žmonių, JAV žiniasklai-
dininkai fotografavo ir filma-
vo. S. Darius ir S. Girėnas savo 
lėktuvu skraidė po lietuvių ko-
lonijas, už tam tikrą mokestį 
skraidino norinčius, garsino savo tikslą. Planuojamam skrydžiui į Lietuvą per fondą ir 
kitais keliais rėmėjai sudėjo apie 13 000 dolerių94. 

1933 m. sausio 14 d. S. Darius ir S. Girėnas savo lėktuvą pagal sutartį perdavė 
Fondo globėjams, kurie lėktuvą lakūnų nuosavybėn turėjo grąžinti jiems nuskridus 
Lietuvon. Balandžio 15 d. skridimo centro komitetas lakūnams pritariant lėktuvui su-
teikė vardą, sumanytą ir pasiūlytą Antano Vaivados: „Lituanica“. Gegužės 5 d. Jucių 
restorane skridimo rėmėjų komitetas surengė lakūnų išleistuves. Susirinko beveik visi 
Fondo globėjai ir Centro komiteto nariai bei apie 200 rėmėjų. Fondo pirmininkas A. 
Kalvaitis pranešė, kad už lėktuvo perdirbimą dirbtuvėms dar reikia sumokėti 300 do-
lerių. Dalyviai paaukojo 305 dolerius. Gegužės 6 d. prelatas Mykolas Krušas pašventi-

94 Amerikos lietuvių istorija. Red. dr. Antanas Kučas. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1971, p. 533.

„The Transatlantic Route of „Lituanica“ by Captain S. Darius 
and Pilot S. Girenas“. Atvirutė išleista prieš „Lituanica I “ skrydį. 
J. Skiriaus asmeninis archyvas

Dariaus ir Girėno skridimo rėmėjai prie „Lituanica“. 
SLA Auksinio jubiliejaus Albumas 1886-1936. New York, 1936, p. 267



8 8  /    J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s

no lėktuvą, o S. Dariaus mama JAV papročiu į propelerio 
ašį sudaužė šampano butelį. Gegužės 7 d. S. Darius ir S. 
Girėnas atsisveikino su čikagiečiais, pakilo su „Lituanica“ 
iš Chicago‘s oro uosto ir nusileido Newark‘e. Kitą dieną 
jie atskrido į New York‘o miesto savivaldybės Bennett‘o 
oro uostą (Floyd Bennett Field), kur buvo sutikti gausaus 
būrio JAV žiniasklaidininkų95.

„Lituanica“ skrydis ir įamžinimas. 1933 m. liepos 
15 d. anksti rytą „Lituanica“ pakilo be JAV vyriausybės 
leidimo ir pasuko Europos link, į Lietuvą. Skrydis truko 

37 valandas ir 11 minučių, buvo įveikta 6411 km. Tačiau antrasis pagal nuotolį pasau-
lyje skrydis netapo pirmuoju, nes iki Kauno buvo likę 650 km. Lėktuve dar buvo 
likę degalų 8 valandoms. Pasaulis sulaukė liūdnos žinios. Liepos 17 d. naktį lėktuvas 
sudužo Soldyno miške to meto Vokietijos teritorijoje ir dabartinėje Lenkijoje (Miś-
libórz vietovėje). Visa Lietuva ir lietuvių išeivija paskendo gedule. S. Dariaus ir S. 
Girėno palaikai ir lėktuvo likučiai buvo parvežti į Kauną. Prezidento A. Smetonos 
sprendimu lakūnai po mirties paskelbti lietuvių tautos karžygiais-didvyriais ir ap-
dovanoti Vyčio kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinais, Šaulių žvaigždėmis ir Skautų svas-
tikos ordinais. Didvyrių kūnai buvo balzamuoti ir palaidoti Kaune, kur jiems buvo 
pastatytas puošnus mauzoliejus. „Lituanica“ likučiai perduoti Karo muziejui Kaune. 
Didelė dalis lietuvių buvo įsitikinę, kad „Lituanica“ bus pašovę vokiečių naciai. Skli-
do gandas, kad lėktuvo nuolaužose rasta kulkų padarytų skylių. Oficiali versija – ka-
tastrofos priežastis yra lakūnų nuovargis ir labai nepalankios oro sąlygos. Lakūnai 
žuvo, tapdami pasaulio lietuvių didvyriais. Užuojautą Lietuvos vyriausybei pareiš-
kė JAV, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Pran-
cūzijos, Italijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Ispanijos, Vokietijos, SSRS, 
Lenkijos, Paragvajaus, Kubos ir kitų šalių vyriausybės, įvairių pasaulio organizacijų 
atstovai, atskiri asmenys. Beveik visų tautų spauda rašė apie S. Darių ir S. Girėną, 
kartu reiškė užuojautą lietuvių tautai96.

1933 m. liepos 26 d. Lietuvos konsulato Chicago‘je patalpose įvyko Dariaus ir 
Girėno skridimo rėmėjų komiteto ir fondo globėjų bendras susirinkimas, kur buvo 
nutarta Chicago‘je „statyti amžiną ir reikšmingą paminklą Dariaus ir Girėno žygio 
atminimui įamžinti“. Taip pat nutarta rūpintis surengti Chicago‘je viešą rinkliavą 
paminklo fondui padidinti ir surengti Lietuvių aviacijos šventę. Vyriausias skridimo 
rėmėjų komitetas pasivadino komitetu lakūnų paminklui statyti97. Per nepilnus dve-

95 Jurgėla, P. Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas. Čikaga, 1935, p. 200-207; Ambrose, A. Chicagos lietuvių 
istorija 1869-1959. Chicago: Naujienos, 1967, p. 412.

96 Ten pat, p. 278-279,

97 Jurgėla, P. Chicagiečiai statys paminklą mūsų lakūnams pagerbti. Margutis, 1933, liepos 25, p. 31.

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui  
75 – pašto ženklas. 
J. Skiriaus asmeninis archyvas
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jus metus į paminklo fondą įplaukė 11 901 doleris ir 65 
centai98. 1935 m. liepos 28 d. Chicago‘je, lietuvių apgyven-
tame Marquette Park‘o rajone, buvo labai iškilmingai ati-
dengtas paminklas Dariui ir Girėnui (projekto autorius 
Kazys B. Koncevičius). Paminklą pašventino iš Lietuvos 
atvykęs vyskupas Teofi lius Matulionis, kalbas pasakė 
Chicago‘s mero atstovas, konsulas A. Kalvaitis, pamin-
klo komiteto pirmininkas advokatas R. A. Vasiliauskas-
Vasalle, paminklo fondo globėjų pirmininkas L. Šimutis 
ir kt. Spaudoje buvo rašoma, kad iškilmėse dalyvavo daugiau kaip 60 000 žmonių99. 
Tais pačiais metais JAV lietuvis Petras Jurgėla parašė ir išleido puikiai parengtą ir 
gausiai iliustruotą knygą apie Darių ir Girėną, kuri iki šių dienų nepraranda savo 
reikšmės ir yra vertinama ne tik eilinių skaitytojų, bet ir mokslininkų, nes pateikia 
plačios informacijos apie lakūnus100. 

Istorikas Egidijus Aleksandravičius rašė: „Lituanikos skrydis nebuvo tik 
dviejų pramuštgalvių narsuolių veiksmas. JAV lietuvių organizacijos, ypač Amerikos 
lietuvių legiono organizacinis tinklas, šį žygį nuo pat pradžių suvokė kaip didžiau-
sią lietuvių pasaulio įvykį, rodantį tolimiausiuose užkampiuose išsibarsčiusios tau-
tos vienybę. Lakūnai taip pat buvo įsisąmoninę globalios tautos misionierių misija. 
Viešoji lietuvių, taip pat ir kitų diasporinių tautų pasaulio erdvė jau buvo pradėjusi 
reaguoti į tokias nekarines pergales, ypač sporto srityje“101.

S. Darius ir S. Girėnas savo tikslą pasiekė – pirmieji lietuviai perskrido Atlan-
tą. Šių vyrų gyvybės auka tapo lietuviško idealizmo simboliu. Abipus Atlanto – Lie-
tuvoje ir lietuvių išeivijoje – jų vardais pavadintos organizacijos, miestų gatvės ir aikš-
tės, mokyklos, karo veteranų postai, įvairiose vietovėse jiems iškilo paminklai. 

 „Lituanica II“ skrydis. Tragiškai pasibaigęs S. Dariaus ir S. Girėno skrydis su-
krėtė visą pasaulį, tačiau neatgrasė nuo mėginimų įgyvendinti jų testamentą, kuria-

98 Dariaus ir Girėno paminklo fondo atskaita. Draugas, 1935, lapkričio 20, nr. 274, p. 6.

99 60,000 lietuvių Dariaus-Girėno dienoj Chicagoje. Ten pat, liepos 30, nr. 178, p. 5.

100 Jurgėla, P. Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas. Jų gyvenimas ir pirmasis lietuvių skridimas per Atlantą iš 
Amerikos Lietuvon (su 81 paveikslu ir 5 brėžiniais). Čikaga, 1935, 384 p.

101 Aleksandravičius, E. Karklo diegas: lietuvių pasaulio istorija. Vilnius: Versus aureus, 2013, p. 392.

Lietuvos 
Respublikos 
10 litų 
banknotas 
(2001). 
J. Skiriaus 
asmeninis 
archyvas

Petro Jurgėlos. Sparnuoti lietuviai 
Darius ir Girėnas. Čikaga, 1935 – 
viršelio faksimilė



9 0  /    J A V  l i e t u v i ų  d a r b a i  L i e t u v a i  1 9 1 8 - 2 0 1 8  m e t a i s

me sakoma: „Jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus – pastos 
mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų LITUANIKĄ pas save, – tada Tu, Jaunoji 
Lietuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam žygiui, kad audringųjų 
vandenynų dievai būtų patenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs 
į Didįjį Teismą“102. Po tragedijos praėjus keliems mėnesiams JAV lietuvių laikraščiuo-
se Tėvynė ir Vienybė pasirodė lakūno ltn. Povilo Nekrošiaus, svečio iš Lietuvos, atsi-
šaukimas, jog ieško bendrininko skridimui į Lietuvą – baigti žuvusių lakūnų pradėtą 
darbą. Kvietimas nesulaukė JAV lietuvių, kurie skridimą Lietuvon laikė savo garbės 
reikalu, pritarimo.

1933 m. rudenį norą per Atlantą skristi pareiškė išeivijos lakūnas Juozas 
Janušauskas (Joseph R. James). Rugpjūčio 25 d. Vincas Kareiva jį supažindino su 
Chicago‘je leidžiamo dienraščio Naujienos redaktoriumi dr. Pijumi Grigaičiu, kuris 
susidomėjo skrydžiu. Rugsėjo 10 d. P. Grigaitis sušaukė transatlantinio skridimo rei-
kalu pasitarimą, kuriame dalyvavo apie 20 žymesnių lietuvių visuomenės veikėjų. 
Visi pritarė skrydžio idėjai. Pradžioje buvo sudarytas laikinasis Antrojo skridimo 
komitetas ir su J. Janušausku pasirašyta laikina sutartis, mokant jam algą. Buvo 
nuspręsta, kad jis skris vienas. Rugsėjo 24 d. Ford-Lansing‘o aerodrome, esančia-
me apie 50 km. į pietryčius nuo Čikagos, buvo suruošta Lietuvių aviacijos diena. 
Pasisekimas buvo netikėtai didelis, nes apsilankė apie 15 tūkstančių lietuvių. Gauta 
1082 doleriai pelno ir keli šimtai dolerių aukų. Be J. Janušausko šventėje dalyvavo ir 
savo akrobatinio skraidymo sugebėjimus rodė dar mažai žinomas lakūnas atsargos 
leitenantas Feliksas Vaitkus (1907-1956). Dar po kelių savaičių buvo įsteigta jau nuo-
latinė Amerikos lietuvių transatlantinio skridimo sąjunga (ALTASS), kuri išvystė 
labai plačią veiklą. Jau iki 1934 m. lapkričio 26 d. sąjungos iždas įplaukų turėjo 32 
043 dolerius. Vėliau įplaukos sumažėjo. P. Grigaitis kelis kartus buvo pareiškęs, jog 
antrasis skrydis kainavo apie 34 000 dolerių. Pažymėtina, kad aviacijos dienos ir kiti 
renginiai Chicago‘je atnešė 7185 dolerius, kitose JAV lietuvių kolonijose – 5551 dolerį 
(vien Philadelphijoje buvo surinkta 2285 doleriai); už sidabrinius ir auksinius žen-
klelius gauta 3030 dolerių103.

Besiruošiant skrydžiui tarp J. Janušausko ir ALTASS vadovybės kilo nesuta-
rimų, mat lakūnas iškėlė papildomų reikalavimų. Be kita ko, jis reikalavo, kad JAV 
spaudoje jo neminėtų lietuviška pavarde. ALTASS vadovybė atmetė reikalavimus ir 
vietoje jo 1934 m. gegužės 13 d. pakvietė Feliksą Vaitkų tokiomis pat sąlygomis, kaip 
buvo pasirašyta su J. Janušausku. Perėmęs lėktuvą visus paruošiamuosius darbus 
prieš skrydį atliko pats F. Vaitkus su savo uošviu. Anksčiau nupirktas aštuonvietis 

102 Jurgėla, P. Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas. Čikaga, 1935, p. 201.

103 Jasiūnas, E. Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą (Antrojo  lietuvių Transatlantinio skrydžio šešiasdešimtme-
čiui). Pratarmė V. Užtupo. 2-asis papild. ir patais. 1986 m. Chicago‘je išleisto albumo leidimas. Vilnius: 
leidykla „Vilius“, 1995, p. 27-29, 36.
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lėktuvas „Lockheed Vega 5B“ buvo rekonstruotas – pakeistas variklis, įtaisytas nau-
jas propeleris ir labai svarbi naujovė – įmontuotas radijo kompasas; vietoje kelei-
viams skirtos vietos buvo sumontuotas aštuonių sekcijų kuro bakas. 1935 m. gegužės 
mėn. pabaigoje lėktuvas jau buvo paruoštas, tačiau Atlanto oro sąlygos nebuvo pa-
lankios. Teko laukti tris mėnesius. 1935 m. rugsėjo 21 d. 6.45 val. iš New York‘o Floyd 
Bennett Field aerodromo „Lituanica II“ pakilo skrydžiui per Atlantą į Lietuvos sostinę 
Kauną. Žinią apie F. Vaitkaus pakilimą JAV telegramų agentūra tuojau išsiuntinėjo 
visam pasauliui, o didieji JAV laikraščiai apie tai stambiomis antraštėmis paskelbė 
pirmuose puslapiuose. Aviacijos istorikas Edmundas Jasiūnas pastebėjo, kad F. Vait-
kus „dėl savo šaltumo ir drąsos buvo lyginamas su Č. Lindbergu, ir buvo laikomas 
pavyzdžiu JAV jaunimui“.

Virš Airijos F. Vaitkus pastebėjo, jog kuro siurblys leidžia benziną – paaiš-
kėjo, kad nepasipildžius kuro Kauno pasiekti nepavyks. Teko leistis. Besileidžiant 
stiprus vėjas bloškė lėktuvą, dešinysis sparnas užkabino žemę – nulūžo sparno ga-
las, buvo sugadinta važiuoklė ir propeleris. Lėktuvas buvo išmontuotas, sukrautas į 
konteinerius ir iš Dublino išplukdytas į Klaipėdą. Per 22,5 val. jis nuskrido 5100 km. 
F. Vaitkus buvo penktas lakūnas, perskridęs Atlantą vienas.

F. Vaitkus Lietuvoje buvo garbingai sutiktas. Visur jį sutikdavo minios žmo-
nių. Tėvų gimtinėje jis užtruko mėnesį. Atvyko ir žmona Marta. Jis buvo apdova-

Feliksas Vaitkus su žmona 
ir JAV lietuviais prie 
„Lituanica II“ 1935 metais.
https://www.google.lt/search?
q=feliksas+vaitkus&rlz=1C1SK
PL_enLT 

F. Vaitkus. „Lituanica II“ 
nugali Atlantą. 
Jasiūnas, E. Felikso Vaitkaus 
skrydis per Atlantą. Antrojo 
lietuvių Transatlantinio 
skrydžio šešiasdešimtmečiui. 
Vilnius: leidykla „Vilius“, 1995
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notas Vytauto Didžiojo III laipsnio ordinu, Skautų svastikos ordinu, tapo daugelio 
organizacijų garbės nariu. Lietuvos valdžia F. Vaitkui pasiūlė likti Lietuvoje, majoro 
laipsnį, aukštas pareigas aviacijoje, gerą algą. Tačiau jis viso to atsisakė ir nusprendė 
grįžti į JAV. Lietuvos valdžia apdaužytą lėktuvą nupirko iš F. Vaitkaus už 90 000 litų 
ir suremontuotą perdavė Lietuvos karo aviacijai104. Iki mirties F. Vaitkus tarnavo JAV 
karo aviacijoje.

JAV lietuviai sportininkai, garsinę Lietuvos vardą

Daugelį sporto šakų – futbolą, krepšinį, boksą, čiuožimą, beisbolą ir kitas – 
Lietuvoje išpopuliarino iš JAV 1920 metais grįžęs lakūnas Steponas Darius105. Jis  nuo 
1922 m. net vadovavo Lietuvos sportui – buvo išrinktas Lietuvos sporto sąjungos pir-
mininku. Jo iniciatyva Lietuvoje kūrėsi atskirų sporto šakų lygos. Parašė mokomąsias 
knygutes, skirtas beisbolo ir krepšinio žaidimui106.

Olimpinė plaukimo čempionė Albina Osipavičiūtė. Pirmoji lietuvaitė olimpine 
čempione tapo Albina Osipavičiūtė (Osipowich)-van Aken (1911 02 16 Worcestery, 
Mass., 1964 06 05). 

Treniruotis ji pradėjo nuo 13 metų. 1927 m. tapo Naujosios Anglijos čem-
pione ir per ketverius metus laimėjo 64 medalius ir 12 taurių. Tapo JAV rinktinės 
nare. Svarbiausias pasiekimas – 1928 m. olimpinėse varžybose Amsterdam‘e (Olan-
dija) laimėjo 100 metrų plaukimą laisvu stiliumi (olimpinis rekordas – 1 minutė ir 11 
sekundžių) ir 4 po 100 metrų plaukimą laisvu stiliumi (pasaulio rekordas). Apie ją 

104 Ten pat, p. 48-49.

105 Sportas tarpukario Lietuvoje. Stanislovo Stonkaus tekstas. Kaunas: Šviesa, 2007, p. 35, 104.

106 Darius, ltn. Beisbolo žaidimas. Vyr. štabo karo mokslo sk. leidinys. Kaunas, 1924, 64 p.; K. l. vyr. ltn. 
Darius. Basketbolo žaidimas (krepšiasvydis) ir Lietuvos Sporto Lygos ofi cialės basketbolo taisyklės 1926-1927 
metams. Lietuvos Sporto Lygos leidinys nr. 3. Kaunas, 1926, 66 p.

F. Vaitkus. „Lituanica II“  nugali 
Atlantą 21-22-IX-1935 – pašto ženklas.  
https://lt.wikipedia.org/wiki/Feliksas_
Vaitkus#/media/File:Lithuania_Air_Post_
stamp_Mi-405-(1936).jpg

Steponas Darius – Lietuvos kariškis.  
Jurgėla, P. Sparnuoti lietuviai Darius ir Girėnas. Čikaga, 1935, p. 59.
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rašė JAV lietuvių ir amerikiečių spauda. Jos lai-
mėjimais apsidžiaugę gimtojo miesto gyventojai 
suaukojo 4000 dolerių, kad Albina galėtų studi-
juoti universitete. Albina įstojo į Pembroke Colle-
ge (Brown‘o universiteto padalinys) Providence‘e 
ir toliau dalyvavo plaukimo varžybose. 1929 m. 
San Francisco‘e Albina pagerino savo pačios 
pasaulio rekordą, nuplaukdama 100 metrų per 
1 minutę ir 9 sekundes. Baigusi mokslus 1933 m. 
kurį laiką dirbo prekių užsakove vienoje dide-
lėje universalinėje parduotuvėje. 1938 m. ji tapo 
Providence College vandens sporto mokytoja, o 
kiek vėliau – Schenectady, NY, YMCA fizinio la-
vinimo ir žaidimų direktore. Buvo įsitraukusi ir į 
lietuvišką veiklą – priklausė Lietuvos vyčių 28 ir 
116 kuopoms. O tapusi olimpine čempione XVI 
Lietuvos vyčių seime buvo išrinkta 116 kuopos 
garbės nare107.

Galima prisiminti ir Joną (John) Mačionį iš Philadelphia‘jos, vieną garsiau-
sių JAV plaukikų. 1933 m. jis pagerino 220 jardų plaukimo rekordą (2 min. ir 18 sek.). 
1935 m., atstovaudamas Yale‘io universitetui, laimėjo 440 jardų plaukimą. Tais pa-
čiais metais Detroit‘e vyko National AAU plaukimo varžybos, kur dalyvavo įvairių 
JAV universitetų studentai. J. Mačionis laimėjo 440 jardų plaukimą, aplenkdamas 
čempioną Medic‘ą. Jis taip pat buvo pasiekęs Middle Atlantic AAU mylios rekordą108. 
Berlyno olimpiadoje laimėjo sidabro medalį 4x200 laisvo stiliaus estafetiniame 
plaukime, antroje atkarpoje. Individualiame plaukime 400 m. distancijos laisvuoju 
stiliumi pusfinalyje J. Mačionis buvo ketvirtas ir prarado galimybę varžytis finale109.

Boksininkas Juozas Žukauskas – Sharkey, Jack – sunkaus svorio pasaulio 
čempionas. J. Žukauskas (1902 11 26 Binghamton‘e, N.Y., 1994 08 17 Beverly, Mass.) 
boksuotis pradėjo baigiantis I Pasauliniam karui, tarnaudamas JAV kariniame laivyne. 
1924 m. tapo profesionaliu boksininku. Profesionalų ringe kovėsi 55 kartus, iš jų 38 
kartus laimėjo (14 nokautų), 13 pralaimėjo, 3 baigėsi lygiosiomis, 1 kartą nugalėtojas 
nebuvo paskelbtas. 8 metus (1926-1933) buvo stipriausių boksininkų dešimtuke, iš jų 
3 kartus – pirmas. 1994 m. įtrauktas į Tarptautinį bokso šlovės muziejų. 

107 Osipavičiūtė. A. Lietuvių enciklopedija. Boston: LEL, 1960, t. 21, p. 223;  Lapas, R. M. Sunkiausia plaukti 
prieš savo gyvenimo srovę. Draugas, 2014, liepos 12, nr. 81, p. 10-11.

108 Jakubs-Jakubauskas, J. Amerikos lietuvių sporto istorija. B.v., 1966, p. 144.

109 Lapas, R. M. Lietuvio šlovės akimirka nacių lopšyje. Prisimenant 1936 m. olimpinį plaukiką John 
Macio nį. Draugas, 2016, rugsėjo 1, nr. 104, p.13.

Albina Osipavičiūtė – olimpinė čempionė.  
suduvis.lt/2015/05/25/pirmoji-lietuvaite-
olimpine-cempione-ir-olimpine-rekordininke-
albina-osipaviciute-I-dalis/  
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Išgarsėjo 1926 m., įveikęs nenugalimąjį juodaodį 
Harry Wills, 1927 m. nokautu įveikė Jim Maloney. Jo 
rungtynės su pasaulio eksčempionu Jack Dempsey 1927 
m. liepos 21 d. buvo rekordinės: 75 000 žiūrovų, surinkta 
1 083 580 dolerių. 1929 m. nugalėjęs Tommy Loughran‘ą 
tapo JAV čempionu. Pirmą susitikimą su Europos ir 
Vokietijos čem pionu Maxs Schmeling‘u 1930 m. birželio 
12 d. New York‘e, stebint 79 000 žiūrovų, kovodamas dėl  
pasaulio sunkaus svorio čempiono vardo, 4 raunde jį 
nokautavo, bet buvo diskvalifikuotas už smūgį žemiau 
juostos. Antrąjį susitikimą 1932 m. birželio 21 d., stebint 62 
000 žiūrovų, po 15 raundų J. Žukauskas buvo pripažintas 
pasaulio sunkaus svorio bokso čempionu. Šį titulą 
prarado 1933 m. italui Primo Carnera‘i 6 raunde. Bokso 
karjerą J. Žukauskas baigė 1936 metais, pralaimėjęs 
daugkartiniam pasaulio čempionui Joe Louis. Vėliau 
jis daug kartų buvo kviečiamas į rungtynes ir minimas 
spaudoje110. 

J. Žukausko pergalės sukėlė didžiulę audrą 
JAV lietuvių ir Lietuvos visuomenėse. Jis darė didelės 

įtakos JAV lietuvių jaunimui. Buvo pažymima, kad iki J. Žukausko karjeros išeivių 
vaikai, lankydami amerikietiškas mokyklas, vengdavo vadintis lietuviais. Dabar 
tapo kitaip: lietuvių jaunimas Amerikoje ėmė didžiuotis savo lietuviška kilme. 
JAV lietuviai sakė, kad Šarkis daugiau pasėjęs lietuvių jaunime lietuviškos sėklos, 

110 Žukauskas, J. Lietuvių enciklopedija. Boston: LEL, 1960, t. 35, p. 422-423;  Šarkis-Žukauskas Juozas. 
Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: MELC, t. 23, p. 41.

JAV lietuvis Juozas 
Žukauskas-Sharkey, 
pasaulio sunkaus svorio 
bokso čempionas. 
Lietuvių kultūrinis paveldas 
Amerikoje / Lithuanian 
Cultural Legacy in America. 
Print in USA, 2009, p. 44 

Amerikos lietuvių sporto komiteto 
kvietimas į bokso varžybas (vieta 
ir metai nenurodyti). J. Skiriaus 
asmeninis archyvas
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negu skaitlingos jaunimo draugijos, nes JAV, 
ypač jų mokyklose, sportas yra labai mėgiamas 
ir turi jaunimui didelės įtakos. Lietuvos vyčiai 
jį pagerbė išrinkdami garbės nariu. Buvo 
daug rašoma spaudoje apie lietuvį čempioną. 
Kilo mintis pakviesti jį atvykti į Lietuvą, net 
apdovanoti Lietuvos ordinu. Tačiau į Lietuvos 
valdžios sveikinimus čempionas nereagavo111. 
Tai įžeidė valdžios atstovus ir jie atsisakė 
minties kviesti J. Žukauską į jo tėvų gimtinę. 
Boksininkas lietuviškos veiklos aktyvumu nepasižymėjo, bet dėmesį lietuviams rodė. 
Kai Amerikoje 1929-1931 me tais viešėjo Lietuvos ir Pabaltijo šalių bokso čempionas, 
Amsterdamo olim pinių žaidynių dalyvis Juozas Vinča, jį globojo J. Žukauskas.

Garsūs JAV lietuviai imtynininkai. Leidinyje, skirtame JAV lietuvių sporto is-
torijai, yra suregistruoti net 68 garsesni JAV lietuviai imtynininkai. Galima išskirti 
pačius žymiausius, apie kuriuos gana plačiai rašė JAV spauda, ypač angliška. Gar-
sas apie lietuvius stipruolius pasklido, kai 1913 m. į JAV atvyko Pranas Norkus (1877-
1960), kuris įvairiose šalyse jau buvo pelnęs 15 aukso medalių.

1923 m. į JAV atvyko daugkartinis Rusijos ir kitų šalių (Mongolijos, Mandžiū-
rijos, Kinijos, Japonijos) bei tarptautinių turnyrų čempionas Karolis Požela – Karl 
Pojello (1893-1954). Jis atsivežė 48 aukso medalius, nugalėtojo diržus ir kitus apdo-
vanojimus. Apsigyveno Chicago‘je. 1926 m. lengvai laimėjo sunkaus svorio čempio-
natą Wisconsin‘e ir 1928 m. Illinois valstijų čempionatą. 1932-1934 metais kaip imty-
nininkas keliavo po Europą (Angliją, Prancūziją, Belgiją ir Italiją), lankėsi Lietuvoje. 
1936 metais dar kartą lankėsi Europoje ir būdamas Anglijoje laimėjo sunkaus svorio 
čempionatą. Už imtynių propagavimą JAV imtynių organizatoriai apdovanojo K. Po-
želą medaliu. Kur tik jis rungtyniavo, vietinė spauda daug rašė apie jį, pažymėdama, 
kad jis yra lietuvis.

K. Poželos mokinys, gimęs ir augęs Rosland‘e Chicago‘je, Vincas Bartušis – 
Bill Bartush (1908-1962) jau 1928-1929 metais Švedų klubo Chicago‘je imtynių tur-
nyre laimėjo mėgėjų čempionatus. 1929 metais kartu su K. Požela keliavo po JAV, 
dalyvaudami turnyruose. 1932 ir 1934 metais abu lankėsi Europos valstybėse, tarp jų 
ir Lietuvoje, Australijoje. V. Bartušis, būdamas Belgijoje, laimėjo Europos čempio-
natą prieš Gustav‘ą Gerstmann‘ą. Jis buvo gerai žinomas ne tik JAV, bet ir Europoje, 
nes spauda daug rašė apie jį. Vėliau lankėsi Meksikoje ir Kanadoje. Jam teko imtis 
su geriausiais to meto įvairių šalių čempionais. K. Požela net padovanojo jam savo 

111 Skirius, J. Kova bokso ringe buvo pratęsta diplomatijos užkulisiuose. Kodėl Lietuva 1932 metais ne-
pakvietė atvykti tautiečio bokso čempiono J. Sharkey-Žukausko? Lietuvos rytas, 1994, rugsėjo 5-6, nr. 
179-180, p. 13, 33.

Karolis Požėla-Karl Pojello.  
https://www.google.lt/search?q=Karolis+Požėla-
Karl-Pojello&rlz  
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deimantinį diržą, kurį buvo laimėjęs tarptautiniame 
turnyre Londone.

Lietuvoje gimęs ir 1909 m. į JAV atvykęs Juozas 
Shimkus taip pat važinėjo po JAV, organizavo imtynes. 
Vėliau jis laimėjo tris JAV čempionatus skirtingo svorio 
kategorijose. 1934 metais imtynių metu nesėkmingai 
krito ant galvos ir susižalojo sprandą. Netrukus mirė 
New York‘e 112.

Kitų sporto šakų žymesni sportininkai. Tarp ame-
rikiečių populiarų beisbolą žaidė ir nemažai lietuvių. 
Vienas iš garsesnių – Boston‘e gimęs Vytautas Kazimie-
ras Tamulis. Nuo 1934 m. žaidė Newark Bears komando-
je, bet netrukus grįžo į New York Yankees komandą, kur 
žaidė iki 1938 metų. Vėliau žaidė Boston Brows ir Brooklyn 
Dodgers komandose. Iki 1943 m. V. K. Tamulis buvo gar-
siausias lietuvis beisbolininkas Amerikoje. Spauda pla-
čiai rašė apie kairiarankį lietuvį. 

Kitas – Cambridge‘e, Mass., 1920 metais gimęs 
Eddie Vaitkus, kuris 1939-1944 m. žaidė profesionalų ly-
goje. Dar vienas – 1927 m. JAV gimęs Eddie Mikšis, pra-
dėjęs žaisti Brooklyn Dodgers komandoje, kurioje jis ypač 
pasižymėjo. Ta komanda laimėjo National Leaque čem-
pionatą. Persikėlęs į Chicago Cubs komandą, išgarsėjo 
visoje Amerikoje. Mat, kai ši komanda pradėjo smukti, 
Cubs vadovas nupirko E. Mikšį iš Brooklyn Dodgers už 25 
000 dolerių. Nuo to laiko Chicago Cubs pradėjo atsigauti 
ir užėmė svarbią vietą JAV beisbole113.

Keletą sporto žvaigždučių JAV lietuviai turėjo ir 
tarp golfo žaidėjų. Bene garsiausias – 1902 m. JAV gimęs 
Vincas Burkauskas – Billy Burke. 1930 m. jis laimėjo atvi-

ro golfo čempionatą, kuris tuo metu buvo pats ilgiausias pasaulyje. Apie V. Burkauską 
ir čempionatą net kelerius metus rašė JAV spauda. V. Burkauskas tapo garsiausiu JAV 
golfo žaidėju. 1931 m. San Francisko mieste laimėjo prieš Japonijos golfo čempioną 
Miyamoto. Jis golfą žaidė iki 1934 m., po to tapo golfo instruktorium Cleveland‘e. Jo 
brolis Eddie Burke – Burkauskas taip pat buvo daug pasiekęs golfe. Dar vienas lietu-
vis, gimęs JAV 1910 metais, Jonas Gudauskas – Johnny Goodman, 1933 metais laimėjo 

112 Jakubs-Jakubauskas, J.  Amerikos lietuvių sporto istorija. B.v., 1966, p. 10-15, 24.

113 Ten pat, p. 85, 87, 89.

Vytautas Kazimieras (Vito) 
Tamulis. Jakubs-Jakubauskas J. 
Amerikos lietuvių sporto istorija. B.v., 
1966, p. 85
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JAV atvirą golfo čempionatą Chicago‘je, kuriame dalyvavo profesionalai ir mėgėjai. 
Čempionatas ir J. Gudauskas buvo plačiai aprašytas JAV spaudoje114.

JAV sporto mylėtojai žinojo ir vieną geriausių rankininkų Joe Platak – Pla-
takį, gimusį 1909 m. Bridgeport‘e, Chicago‘je. 1935-1941, 1943 ir 1945 metais jis – JAV 
rankinio čempionatų laimėtojas. JAV spauda, rašydama apie jį, pažymėdavo, kad  
J. Platakis atnešė garbę rankiniui ir kad jo nuolatiniai laimėjimai kelia jį į aukščiau-
sią vietą. Spauda rašė ir apie rankininkus lietuvius Stasį Shimkų ir Jurgį Planskį115.

JAV lietuviai – Europos krepšinio čempionai. 1936 m. krepšinis debiutavo Ber-
lyno olimpinėse žaidynėse. Čempione tapo krepšinio tėvynės – Jungtinių Amerikos 
Valstijų – rinktinė, kurios kapitonas buvo lietuvių kilmės krepšininkas Pranas Lubinas 
(1910 01 07 Los Angeles-1999 07 08 Riverside, Ca.). Jis nuo 1931 m. žaidė JAV krepšinio 
įvairių klubų komandose. 1938 m. jo vadovaujama JAV lietuvių krepšinio komanda 
tapo Lietuvos tautinės olimpiados nugalėtoja. 1938-1939 m. Kaune dirbo sporto ins-
truktoriumi, mokė žaisti Lietuvos krepšininkus, žaidė LFLS komandoje. 1939 m., bū-
damas Lietuvos krepšinio rinktinės treneriu ir rezultatyviausiu žaidėju, tapo Europos 
čempionu. Lietuvos rinktinėje žaidė 7 rungtynes, pelnė 94 taškus. 1939 m. grįžo į JAV 
ir dirbo kino studijoje, žaidė JAV rinktinėje. 9 kartus buvo išrinktas į simbolinę JAV 
mėgėjų krepšinio rinktinę116.

Iki Europos čempionatų krepšinis Lietuvoje sau kelią skynėsi pamažu, neuž-
ėmė svarbios vietos. Lietuvos krepšininkai didelę paskatą gavo 1935 m. Pasaulio lie-
tuvių kongreso metu, kai Kaune net tris dienas vyko sporto šventė, kurioje dalyvavo 
pirmą kartą į nepriklausomą Lietuvą atkeliavę JAV lietuviai sportininkai. Atvykusių 

114 Ten pat, p. 130-132.

115 Ten pat, p. 142-143.

116 Lubinas, P. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius: MELC, t. 13, p. 653.

Lietuvių beisbolo klubas. The Kearny, N.Y. 1935 m. S. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus fondai
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atletų pasirodymas tolesnei Lietuvos sporto raidai tapo lemtingas. Kongreso krepšinio 
varžybose dalyvavo atvykę iš JAV: P. Barškys, B. Budrikas, F. Kriaučiūnas, A. Laurai-
tis, J. Petruitis, K. Savickas, K. Šedvilas, V. Janzonaitis. Krepšininkai iš JAV treniravosi 
puikioje Kūno kultūros rūmų salėje. Stebėjusieji treniruotes išvydo tikrą, iki šiol ne-
matytą krepšinį, grįstą puikia kamuolio valdymo technika, žaibiškus derinius, tiks-
lius metimus. Sporto istorikas Jonas Narbutas rašė: „Buvo aišku, kad ilgesniam metui 
pakvietus keletą Amerikos lietuvių krepšininkų, mūsų krepšinio klasę trumpiausiu 
metu galima pakelti iki pasaulinio lygio ir rungtynių aikštėje užbaigti amžiną labai 
skaudžių pralaimėjimų ciklą“117. Delegacijoje buvo ir dr. Konstantinas Savickas, kuris 
pasiliko Lietuvoje, kaip ir J. Knašas bei J. Žukas, ir klojo modernaus krepšinio pama-
tus bei ruošė Lietuvos komandą antrajam Europos krepšinio čempionatui.

Kelioms savaitėms likus iki čempionato Rygoje, iš JAV į komandą atvyko Fe-
liksas Kriaučiūnas su Pranu Talzūnu. Komanda ruošėsi be reklamos, išvyko į Rygą 
taip pat be reklamos. Ji Rygoje iki varžybų laikyta silpna, daug kartų pralaimėjusia. 
Tačiau pirmąją dieną rungtynėse su Italijos komanda, kuri buvo laikoma rimčiausia 
kandidate į nugalėtojus, netikėtai ją įveikė 22-20. Lietuvos komandoje žaidė F. Kriau-
čiūnas, Pranas Talzūnas, J. Žukas, L. Baltrūnas, Z. Puzinauskas (be keitimų). Vėliau 
įveiktos Estija, Egiptas, Lenkija ir Latvija. Finale susitiko vėl su italais, kuriuos pavyko 
įveikti 24-23. Lietuva – Europos krepšinio čempionė. JAV lietuvis Pranas Talzūnas įme-
tė į krepšį 67 taškus iš lietuvių surinktų 119 taškų. Europos krepšinio nugalėtojus priė-
mė Latvijos prezidentas. Grįžtančius sveikino minios Lietuvos gyventojų. Laimėtojus 
priėmė prezidentas A. Smetona ir apdovanojo. Krepšinio rinktinės laimėjimas sukėlė 
pasididžiavimo ir patriotizmo bangą. Krepšininkų pavardės buvo linksniuojamos vi-
soje Lietuvoje, jaunimo užsidegimas žaisti krepšinį pasiekė aukščiausią laipsnį, kie-

117 Narbutas, J. Sportas nepriklausomoje Lietuvoje 1919-1936. Chicago: M. Morkūno spaustuvė, 1978, d. 1, p. 
372-374.

Lietuvos krepšinio rinktinė – 
Europos čempionai 1937 m.  
Rygoje. Narbutas, J. Sportas 
nepriklausomoje Lietuvoje 1919-
1936. Chicago: M. Morkūno 
spaustuvė, 1978, d. II, p. 56.
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kvienas svajojo tapti Kriaučiūnu, Talzūnu, Žuku ir kitais. Po visų iškilmių JAV lietuviai 
krepšininkai grįžo į Ameriką, bet Kriaučiūnas greitai grįžo į Lietuvą. Jis paruošė Lie-
tuvos krepšininkes, kurios Italijoje, Europos moterų krepšinio čempionate, laimėjo 
antrą vietą ir sidabro medalius. Tiesa, lietuvaitės buvo įveikusios čempiones itales, bet 
pralaimėjo didesniu skirtumu trečioje vietoje likusioms lenkėms. 

Italai, pastebėję E. Kriaučiūno sugebėjimus, bandė prisivilioti pas save, kad 
paruoštų Italijos krepšinio rinktinę Europos trečiajam čempionatui. Bet jis grįžo į Lie-
tuvą ir vėl ruošė jos komandą118. Trečiasis Europos krepšinio čempionatas vyko 1939 m. 
Kaune. Lietuvos vyriausybė, ruošdamasi jam, skyrė didelę pinigų sumą (400 000 litų) 
pastatyti didelei sporto halei, talpinančiai daugiau kaip 10 000 žiūrovų. Atvyko JAV 
lietuviai sportininkai V. Budriūnas ir M. Ruzgys. Čempionatą gegužės 22-28 d. laimėjo 
vėl Lietuvos krepšinio komanda. Pergalės pasiektos prieš Latviją – 37-36, Estiją – 33-14, 
Lenkiją – 46-18, Prancūziją – 48-18, Vengriją – 79-15, Suomiją – 112-9 ir Italiją – 48-15. 
Komandą sudarė: P. Lubinas (treneris ir žaidėjas), V. Budriūnas, F. Kriaučiūnas (ko-
mandos kapitonas), J. Jurgėla, M. Ruzgys, Z. Puzinauskas, A. Andriulis, V. Leščinskas, 
L. Baltrūnas, E. Nikolskis, V. Norkus, M. Šliūpas, P. Mažeika ir L. Petrauskas. Lietuvos 
laimėjimas plačiai nuskambėjo per Europą ir visą pasaulį. Krepšinis tapo tautiniu Lie-
tuvos sportu ir visoms kitoms sporto šakoms buvo statomas pavyzdžiu, kaip reikia ko-
voti rungtynių aikštėse119. Lietuvos komandos pasiekimams lemiamą vaidmenį suvai-
dino JAV lietuviai: V. Budriūnas, M. Ruzgys, P. Lubinas, P. Talzūnas, F. Kriaučiūnas,  
J. Jurgėla, J. Žukas, K. Savickas, J. Knašas, Giedraitis. 

118 Liulevičius, V. Išeivijos vaidmuo nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbe. Chicago: M. Morkūno spaustu-
vė, 1981, p. 61-62.

119 Narbutas, J. Sportas nepriklausomoje Lietuvoje 1937-1939. Chicago: M. Morkūno spaustuvė, 1978, d. 2, p. 
344-369; Pasaulio ir Lietuvos krepšinio įvykiai. Joniškio krepšinio muziejaus eksponatai.  Kaunas, 2009, p. 
38, 47.

Lietuvos valstybinė krepšinio 
rinktinė, antrą kartą iš eilės 
iškovojusi Europos krepšinio 
čempiono vardą Kaune  
1939 m. Iš kairės:  P. Lubinas,  
E. Kriaučiūnas, V. Budriūnas,  
L. Baltrūnas, Z. Puzinauskas  
(jo uždengti M. Ruzgys ir  
E. Nikolskis), M. Šliūpas, 
P. Mažeika, A. Andriulis,  
J. Jurgėla, V. Norkus,  
V. Leščinskas ir L. Petrauskas. 
Narbutas, J. Sportas nepriklausomoje 
Lietuvoje 1919-1936. Chicago: M. 
Morkūno spaustuvė, 1978, d. II, p. 370.


