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Dr.AleksandrasRačkus

Už Ra sei nių, Že mai ti joj, Ši la lės 
pa ra pi joj, ten, kur pro laz dy nų šlai tus 
Lo kys tos upė kry puo ja ir vis niur nė da ma 
ak me nė lius glos to, yra Šė ri kų so džius. 
Ar iš Šė ri kų kas be li ko  prie  bol še vi kų 
už ma čių, tai ne ži nia. Bet kad te nai ka-
dai se ta ke lius min džio jo ir že muo gė les 
sky nė, ir lakš tin ga loms gys tant sva jas 
sva jojo ta sai Ame ri kos lie tu viams di-
džiai mie las di dis pa triotas Le o nar das 
Ši mu tis, tai aš ge rai ži nau. Ne ži no čiau, 
jei su juo kar tu „Alek san dry no vie nuo-
ly ne“ ne bū čiau gy ve nęs, su si bi čiu lia-
vęs, kon kuravęs... Mat jis, nos tal gi jos 
sle gia mas, gan daž nai Lo kys tą su sa vo 
rau do na kė mis rau dė mis žvil gaž vy nė mis 
plu kė mis gy rė, o aš – sa vo Du by są, kur 
kel bu kus ir eše riu kus meš ke rio da vau. 
Tai bu vo ne taip sau kok sai stu den tiš kų 

lie žu vių pa si ga lan di ni mas.
Gal ne de rė tų apie sa vo vy res nio jo drau go jau nat vės sek re tus kal bė ti tą, ko 

ki ti ne ži no. Jis bent pen kis mė ne sius vy res nis už ma ne, nes gi mė 1892-11-06. 
Bet už tai aš esu se nes nis ame ri kie tis, nes į JAV at vy kau 1910, o jis čia at plau kė 
tik 1913 me tais. Tad te lai mi tie sa ir te lai mi „Alek san dry no vie nuo ly no“ is to ri jos 
la pas, o ne užuo marš tyj dils tan tis ka pas. Ir ar kas ma ne bars, ar ne bars, sko lin gas 
ne lik siu. Juk daug, oi tiek daug bū da vo vi so kių kits ki tam kul nų pa min džio ji mų.

Pir mą sy kį su p. Le o nar du Ši mu čiu su si pa ži nau Chi ca go je 1915 m. lie pos 
2 d., Lie tu vos vy čių III kon gre se. Čia vy čiai nu ta rė leis ti sa vo dvi sa vai ti nį žur-
na lą „Vy tį“. Šio ji šva riau sio jo ele men to or ga ni za ci ja, su tel ku si per 3000 jau nuo-
lių, ju to rei ka lą tu rė ti sa vą jį laik raš tį. Ma ne iš rin ko pir muo ju re dak to riu mi, Ka zį 
Pa kštą ir Ani ce tą Lin kų – pa gal bi nin kais, o Le o nar dą Ši mu tį – ad mi nist ra to rium. 
Po sė džiui pa si bai gus pri sig re ti na prie ma nęs į liū tu ką pa na šus, su puš ki niš ka šu-
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kuo se na jau nas vai ki nas. Tie sia man ran ką ir sa ko:
– Svei ki nu! Na, tai ką, po ne re dak to riau, dirb si me?... Nu kai tau ir sa kau:
– Dirb sim.

„Aleksandrynovienuolynas“

Po to trys be pa le ri nų ka va lie riai: Pa kštas, Rač kus ir Ši mu tis vie ną šeš-
ta die nio va ka rė lį (1915-09) at si ra do me pas sim pa tin gą mu zi kos pro fesorių ir 
Vy čių 4-os kuo pos va dą Alek san drą Alek san dra vi čių. To vai šin go vy čio sa lo ne 
ap ta rė me, kaip, kur ir ka da „Vy tį“ kep ti. Rei kė jo ne del siant veik ti, nes vy čiai 
ne ri ma vo, o prie ši nin kai šai pė si. Gan greit Le o nar das su ra do „Vy čio“ raš ti nei 
ant ra me aukš te dvie jų kam ba rių pa talpas (731 W. 18th St.) prie pat Die vo Ap-
vaiz dos baž ny čios. Vie ta ide a li, nu oma ne bran gi – tik 5 dol. mė ne siui. At ro dė, 
kad na mo sa vi nin kas p. Ra šins kis, kie no nors pa veik tas, vy čiams sim pa ti za vo. 
Džiau gė mės. Tuoj re dak to riai ir ad mi nist ra to rius su si kraus tė me laik raš tį re da-
guo ti ir čia pat gy ven ti. Pas kui lan ge bu vo iš ka bin ta stik li nė iš ka ba su lie tu viš ku 
už ra šu „VY TIS – Jau ni mo laik raš tis“. Ant du rų taip pat. Kam ba ry je bu vo pa sta-
ty tas ra šo ma sis sta las ir trys kė des. Čia bu vo kaž kie no pa lik tas di delis mi sin-
gi nis „spi tū nas“. O dau giau nie ko. Vai tas bliz gan tis in das, ku ris iš Pa kšto bent 
pus me čiui ve ge ta ri jo ną pa da rė, ir apie Ile kio ge nia lę ku li na ri ją vi so kių anek do tų 
su kū rė...

Ant ra me – di des nia me kam ba ry je sto vė jo Pa kšto di do kas la ga mi nas su 
kny go mis ir ki to kiais daik te liais, o už to la ga mi no bu vo už kiš ti Rač kaus ir Ši-
mu čio če mo da nė liai su stu den tiš ku tur te liu ir dau giau nie ko. O kam ba rio tuš tu-
mo je ant sie nos kry žius ka bo jo. Iš pra džių lo ve lių ne turėjome, mie go jo me tie siai 
ant grin dų, laik raš čių pa si tie sę. Už si klo da vo me pal tais. Pri pra to me, ir bu vo ge-
rai. Tik po ke le tos mė ne sių kiek vie nas sau su si pir ko me po ge le ži nę su lanks to-
mą lo ve lę. Iš mie go ję, kas ryt me tį lo ve les su lanks tę vi sas su stum da vo me į vie ną 
vie tą, ant vir šaus už ties da vo me stal tie sę ir kny go mis ap krau da vo me, ir mū sų 
lo ve lės at ro dy da vo kaip sta las. Ugi ir pir mas įžan gi nis raš tas „Vy čio“ pir ma jam 
nu me riui bu vo pa ra šy tas ant to pa ties sta lo.

Vos tik su si kraus čius vie ną ryt me tė lį Pa kštas, at si kė lęs smar kiai šnypš da-
mas ir gar siai krenk sė da mas, su kaž ko kiu mui lu dan tis zu li na, pu tų ka muo liai iš 
bur nos ver žia si. Ka zio to kia man ne pa pras ta mu zi ka ma ne iš bu di no, bet vis dar 
ant grin dų dryb sau. Gir džiu lyg kas tai į du ris keis to ku rit mu ba ra ba ni ja. Pa ma-
niau, gal Ka zys taip sa vo tiš kai mankš ti na si, bet ne. Ka zys su odo lio skie di niu 
sau bur ną ska lau ja ir spjau na, o pas kui už ver tęs gal vą vi so kiais to nais gar ga liuo-
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ja ir nie ko ne girdi. Pa ga liau iš gir dau už du rų lyg pa žįs ta mą bal są: „Ic liai! Jei dar 
gy vi esa te, įsi leis ki te, ne bi jo kit, čia aš, sa viškis“.

Pa šo kau nuo grin dų, ati da riau du ris, na gi sto vi iš si puo šęs su žvil gan čiais 
plau kais prof. Alek san dra vi čius. Vi dun įpra šy tas ma to Ši mu tį vien marš ki nį, be 
pa gal vės ant grin dų be gu lin tį; ma to ir Pa kštą be kel nių, mui lo pu tas ant barz dos 
beb rau kan tį, su „žile tu“ barz dą sku tan tį; Rač kų taip gi ma to vien marš ki nį, dar 
ko jas į kel nes su kiš ti ne spė ju sį. Su prunkštė ka va lie rius Alek sis-Alek san dra vi-
čius ir kad pra dės kva todamas dzū kiš kai iš mū sų šai py tis, esą:

– Ar tai čia „Vy čio“ re dzi ba ci ja? Na, pa nie bra cia, čia tai jau tik ne re dzi-
ba ci ja, o be kel nių vie nuo ly nas! Na gi, jūs pa kūt nin kai, kel ki tės ir marš pas ma ne 
ar ba tu kės iš ger ti.

Pa kštas ne su py ko, tik sei lę nu ri jęs pa sa kė:
– Tai gi mat, pil vas fi lo so fi jai re to kai nu si len kia, o fi lo so fi ja pil vui be veik 

vi sa da...
To les nio ra gi ni mo ne rei kė jo. Vi si trys pas ge rą jį Alek sį jau tra pias ban du-

tes val gė me ir ska nią ar ba tą gė rė me. Kad toks in ci den tas bū tų taip ir pa si bai gęs. 
Kur tau! Ugi Alek sis kai ku rioms pa ne lėms apie jo pra manytus „pa kūt nin kus“ 
pa pa sa ko jo. Kaž kas mū sų „Vy čio“ įstai gė lę juo kais „Alek san dry no vie nuo ly nu“ 
pa va di no.

Na, ir pleš kė jo vi so je Chi ca go je pa ska los apie nau ją „Alek san dry no vie-
nuolyną“, kur jau ni vy čiai zo ko nin kai – Pa kštas, Rač kus ir Ši mu tis – ant pli kų 
grin dų mie ga, pus ba džiai gy ve na, į uni ver si te tus ei na ir kata likiškam jau ni mui 
nau ją laik raš tį lei džia. Tai to kia bu vo „Alek san dry no vie nuo ly no“ ge ne zė prieš 
50 me tų.

Nesuvytęs„Vytis“...

1915 m. spa lio 21 d. vie ni lie tu viai su pa vy du, ki ti be pa vy do pir mą jį ka-
ta li kų jau nuo lių žur na liu ko nu me rį var du „Vy tis“ iš vy do. Jis ilius truotas, plo nas, 
bet ne su vy tęs, tik tai 28 pus la pių, įskai tant spal vo tus, bet skli di nai už pil dy tus 
vir še lius. Vir še lį puo šė aniems lai kams reikš min gas, op ti mis tiš kas, pra na šin gas 
ir me niš kai įdo mus pie ši nys. Tai bu vo kū ri nys dai li nin ko Isi do riaus Ile kio, stu-
di ja vu sio Chi ca gos Me no in stitute. Jis ir gi bu vo mū sų „Alek san dry no vie nuo ly-
no“ pa kūt nin kas – nuo sta biai tvar kin gas, pa kan tus, vi sa da šva ru tė lis, links mas, 
pa sta bus ir su ma nus – jis su ge bė da vo net kel nes be pro so pui kiau siai iš pro sin ti... 
Ile kį vi si mė go, mė go jo są mo jį.

Pir mo jo „Vy čio“ nu me rio tu ri nys bu vo tru pu tį rim tas ir tru pu tį sva jingas. 
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O vi siems la biau siai pa ti ko L. Ši le lio (Ši mu čio) pa ra šy to ji dai na „Mei lė“. Iš 
pra džių vi sur lie tu vių pa ren gi muo se tą „Mei lę“ de klamuodavo, mat žo džiai pub-
li ką ža vė da vo, jau din da vo. Pas kui prof. Alek sis-Alek san dra vi čius tai „Mei lei“ 
su kom po na vo gra žu tę me lo di ją, o kny gų lei dė jas Ta na ne vi čius ją me niš kai (su 
Ile kio pui kia vin je te) di deliu ti ra žu iš lei do. Ta da, kur tik ei da vai, ar sa lė se, ar 
na muo se vis gir dė jai tą ją „Mei lės“ dai ną: „Kas ry mo prie lan go nak ties ty lu moj? 
Kas aša ras lie ja kar či ą sias, Kas trokš ta iš girs ti kur nors to lu moj lakš tin ga los 
gies mes grau dži ą sias?“ ir t.t.

Be tvar kant „Vy čio“ pir ma jam nu me riui me džia gą, be de dant į for mas p. 
Ši mu čio net du ei lė raš čius „Į dar bą“, „Mei lė“ ir jo in tri guo jan čią sce nai ko me-
di ją „Kū mu tes“ bei ki tus raš tus, pa gal vo jau sau:

– Ne man, vai ki ne, o tik tau, ta len tin ga sai Le o nar dai, re dak to rium bū ti.
Taip ir at si ti ko. Šian dien aš tik me di ci nos dak ta ras, li go nių gy vy bę sten-

giuo si iš sau go ti; o L. Ši mu tis – di dis re dak to rius, vi sos lie tu vių tau tos gy vy bę 
gelbs ti.

„Vy tis“ gi mė tuo me tu, kai Di dy sis pa sau li nis ka ras Lie tu vą nu siau bė. Ir 
„Vy tis“ rei ka lin gas anuo met bu vo ener gin giems, jau niems pa trio tams telk ti, kad 
Lie tu vą gel bė tų. Lie tu vo je anuo met jau Vo kie ti jos kai ze rio ka riuomenė vieš-
pa ta vo ir gy ven to jus bai siai en gė. O Ame ri ka dar neut ra li bu vo, tad lie tu viams 
bu vo ga li ma per Ko pen ha gą, per Stoc khol mą, per Švei ca ri ją gau ti šio kių to kių 
ži nių apie Lie tu vos gy ven to jų var gus. Ži nios bū da vo grau džios. „Vy ty je“ be veik 
kiek vie na me nu me ry je bu vo ra šo ma:

„GEL BĖ KI ME TĖ VY NĘ, Lie tu va žūs ta! Mū sų ne lai min gi tė ve liai, bro-
liukai, se su tės ir drau gai ken čia ba dą bei šal tį... Tė vy nė šau kias! Vy čiai, ne bū ki-
me kur čiais Jos bal sui!“

Ir vy čiai šau niai dir bo, Lie tu vą gel bė jo. Toks L. Ši mu tis mo kė jo jau nimą 
tal kon su bur ti.

Kaleidoskopiškąjodarbuotęapžvelgiant

1917 m. Ame ri ka pa skel bė ka rą aro gan tiš kai Vo kie ti jai. Tuo met jau nu-
trū ko vi si ry šiai su oku puo ta Lie tu va. Ame ri ka triuš ki no vo kie čius. Ru si jos ca-
ras ab di ka vo. Suo mi ja pa skel bė sa vo ne pri klau so my bę. Ir lie tuviams blyks te lė-
jo vil tis Lie tu vai Ne pri klau so my bę iš ko vo ti. Tad vi siems rei kė jo pa si steng ti. Ir 
mie lojo vy čio Le o nar do Ši mučio di die ji dar bai su di džio mis kliū ti mis lau kė. To 
ide a lis to ir pa si šven tė lio dar buo tę čia tik iš da lies ir tik ka lei dos ko piš kai te bus 
įma no ma ap žvelg ti.
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1918 m. jis jau Bro ok ly ne, NY, laik raš tį: „Gar są“ re da guo ja. Ten Leo-
nardą šim tai pa trio ti nių dar bų iki au sų pa nar di no.

1918-03-13 Ame ri kos lie tu vių vi suo ti nia me sei me, New Yorke, kur Lie tu-
vai Ne pri klau so my bė bu vo skel bia ma ir rei ka lau ja ma, L. Ši mu tis ei lė je sek ci jų 
va do va vo, bu vo pir muo ju to sei mo sek re to rium.

1918 m. ge gu žės mėn. jis, kaip Ame ri kos lie tu vių ta ry bos na rys, sy kiu su 
de le ga ci ja lan kė si pas prez. Wil so ną, pra šy da mas Lie tu vai ne priklausomybės.

1918-10-16 Le o nar das ve dė Ame ri ko je gi mu sią, Šv. Ka zi mie ro aka demiją 
bai gu sią, ga bią, grakš čią, darbš čią ir ge ru tę lie tu vai tę An ge lę Eval dai tę. Ji tei kė 
daug pa lai mos Le o nar dui, nes bu vo iš ti ki miau sia jo pa triotinėje veik lo je pa gal-
bi nin kė ir tris pa trio ti nius sū nus – Le o nar dą, Jr., Jo ną ir Al gį Ra y mun dą ir duk rą 
Rū te lę už au gi no.

1918-1919 m. jis Tau tos fon do sek re to rius ir va jaus ve dė jas. Prieš Ka lė das 
1918 m. jis iš siun ti nė jo vi soms Ame ri kos lie tu vių or ga ni za ci joms ke le tą tūks-
tan čių laiš kų ir spaus din tų mal da vi mų, ku rių ke le tas iš trau kų šiaip skam bė jo:

„Mū sų mo ti na Lie tu va ba dą, prie spau dą ken čia, sun kios ver gi jos re te žius 
vel ka. Prie šai mū sų tė vy nę taip su nai ki no, kad be li ko tik bro lių krau jais su taš-
ky ti griu vė siai. Ji pa ti ne ga li iš si gel bė ti, ver gi jos pan čių nu mesti. Ji šau kia si 
mū sų, lie tu vių ame ri kie čių, kad mes Ją gel bė tu me, Jai lais vę grą žin tu me. At ei na 
Ka lė dos. Su si lai ky kim nuo pir ki mo be reikalingų do va nų. Duo ki me tik Lie tu-
vai do va ną. Duo ki me, nesi gailėkime. Juk mums Lie tu va yra bran gi. Lai ski ria 
Tams tų Drau gi ja do vaną Lie tu vai iš ka sos, lai vi si na riai nuo sa vęs ir gi duo da...“

Taip grau de no Ši mu tis sa vo laiš kais vi sus vy čius, vi sus lie tu vius. Jo ge ro-
ji An ge lė gel bė jo tuos laiš kus pla čiai iš siun ti nė ti. Ir plau kė lie tu vių au kos Tau tos 
fon dan. Tik per vie nus me tus su plau kė per 350 000 do le rių. Jis pats ug nin gas 
pra kal bas lie tu vių mi nioms kal bė jo, o mi nios ver kė, jo žo džius gir dė da mos, ir 
kro vė sa vo pi ni gė lius Tau tos fon dan. Tik tai per Ši mu čio pra kal bas lie tu viai su-
au ka vo Lie tu vos gel bė ji mui per 100 000 do le rių. Tai taip dir bo mū sų pa trio tas 
Le o nar das.

Lietuvaiištikimybėsliudijimai

1919 m. po etas ir pa trio tas Šimu tis, kaip Tau tos fon do sek re to rius, 
išspaus di no me niškus, su dai li nin ko Žmui dzi na vi čiaus kū ri niu, Lie tu vai iš ti ki-
my bės liu di ji mus, ku riuos duo da vo stam bes niems au ko to jams. Liu dijime bu vo 
cen tri nė vie ta au ko to jo var dui pa ra šy ti, o po jo pa var de bu vo iš spaus din ti to kie 
po eto Ši mu čio žo džiai:
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„Ka da var ge bu vai, Tė vy ne, ji sai nuo ba do ta ve gy nė... Už tai, kai bū si 
lais va, pri denk jį sa vo vė lia va, o Lie tu va“.

Že miau gi – stam biom rai dėm: Tau tos fon das, ant spau da ir sek re to riaus 
pa ra šas. Kas tik to kį pa liu di ji mą pa ma ty da vo, aša rą nu brauk da vo ir sa vo au ką 
Tau tos fon dui siųs da vo.

1926 m. nu vy ko Lie tu von. Ten jis bu vo iš rink tas at sto vu į III Lie tu vos 
sei mą Krikš čio nių de mok ra tų par ti jos są ra še. Su vi sa šei ma Lie tu vo je bū da mas 
daug ir kar čių va lan dų per gy ve no ir sa vo ma žy tę duk re lę Pa langoje pa lai do jo...

„Draugo“redaktorius

1927 m. vėl at vy ko į JAV. Čia tuoj bu vo pa kvies tas už im ti dien raš čio 
„Drau go“ vy riau sio jo re dak to riaus vie tą. Jis tas pa rei gas ir iki šiol te beina. Vys-
ku pas Pr. Bū čys ver ti no Le o nar dą ir jo pa gei da vo.

1930 m. bu vo Vy tau to Didžio jo me tai. Kaip Vaižgan tas-Tu mas pra ve dė 
Vy tau to Di džio jo gar bei ei ty nes ir mi nė ji mus, taip čia Ame ri ko je mū sų Le o nar-
das Ši mu tis suor ga ni za vo mil ži niš kas ei se nas ir iš kil min gus mi nė ji mus Vy tau to 
Di džio jo gar bei. Kai Chi ca gos po li ti kie riai sa vo aki mis pa ma tė de šim tis tūks-
tan čių lie tu vių įspū din go se ei ty nė se, tai sei lę var vi no, plo jo ir kai ku riems lie-
tu viams „džia bus“ da vė. Toms iš kil mėms, L. Ši mu čio ir gerb. kun. Al ba vi čiaus 
pa stan go mis, bu vo nu kaldinti me niš ki ir Chi ca gos lie tu vių is to ri jai svar būs Vy-
tau to Di džio jo mi nė ji mui me da liai.

Nuo 1932 m. jis – ALRK (Ame ri kos lie tu vių Ro mos ka ta li kų. Red.) Fe de-
ra ci jos cen tro sek re to rius.

1932-1933 m. bu vo Da riaus-Gi rė no skri di mo Lie tu von fon do glo bė jas ir 
jų ryž to nuo šir dus rė mė jas. Did vy riams žu vus Sol di no miš ke, nuo 1933-07-26 
iki 1935-07-28, bu vo Da riaus-Gi rė no pa min klo fon do glo bė jų na rys.

Nuo 1934 m. iki šiol yra LRKSA (Lie tu vių Ro mos ka ta li kų są jun gos 
Ame ri ko je. Red.) cen tro pir mi nin kas.

1935 m. vy ko Lie tu von da ly vau ti Pa sau lio lie tu vių kon gre se Kau ne. Čia 
jis daž nai kon gre so pir mi nin ką p. Ski pi tį pa va da vo. Čia jis pa tei kė daug prak-
tiš kų min čių, kaip gel bė ti ame ri kie čius lie tu vius nuo nu tautėjimo, kaip pa ruoš ti 
jiems nau jų va dų už im ti su se nu sių ir mirš tan čių vie tas ir t.t.

Washingtonoįstaigose

Nuo 1940 m. iki šiol p. Šimu tis yra Ame ri kos lie tu vių ta ry bos vyk domo 
ko mi te to pir mi nin kas. ALT de le ga ci joms va do vau da mas lan kė si JAV pre zi den-
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tū ro je Was hing to ne ir Lie tu vos lais vi ni mo rei ka lais kal bė jo si su pre zi den tu Ro-
o se vel tu 1940 m., su prez. Tru ma nu 1946, 1948, 1952 ir su prez. Ei sen ho we riu 
1953 m. Tokių ALT žy gių dė ka JAV ne pri pa ži no ir iki šiol ne pri pa žįs ta so vie tų 
oku pa ci jos re ži mo. Lie tu vių tau rų jį va dą p. Ši mu tį, taip kaip ir Sta sį Pie žą, as-
me niš kai pa ži no jo kar dinolas Mun de lein ir kar di no las Stritch, dau ge lis JAV se-
na to rių, kon gres ma nų ir ki tų įta kin gų žy mes ny bių. To kios pa žin tys pra ve ria L. 
Ši mu čiui daug du rų ir pa de da pa verg tos Lie tu vos lais vi ni mo pa stan goms.

1943 m. bu vo vie nas iš BAL F (Ben dras Ame ri kos lie tu vių fon das. Red.) 
or ga ni za to rių, o 1943-1948 cen tro di rek to rius. Ka dan gi tuo pa čiu sy kiu L. Ši-
mu tis bu vo ir ALRK Fe de ra ci jos cen tro sek re to rius, o ALRKF pri klau so prie 
The Na tio nal Cat ho lic Wel fa re Con fe ren ce Was hing to ne, o to NCWC gal va bu-
vo Chi ca gos kar dinolas, tai ne sun ku bu vo L. Ši mu čiui iš kar di no lo iš mal dau ti, 
kad NCWC gel bė tų ne lai min gus lie tu vius trem ti nius, skurs tan čius Vo kie ti jo je ir 
Aust ri jo je. Tad vi si lie tu viai DP, at vy ku sie ji į Ame ri ką NCWC pro tek ci ja, pri va-
lė tų ži no ti ir ne už mirš ti, kaip tai at si ti ko.

1945-09-29, 30, 10-1 Chi ca go je bu vo sušauk tas di dy sis Ame ri kos lie tuvių 
kon gre sas Cong ress vieš bu ty je. Jam va do va vo L. Ši mu tis pa kaitomis su ki tų 

PasauliolietuviųpirmojokongresoKauneatidarymoposėdis1935m.rugpjūčio11d.Valstybėsteatre.
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sro vių va dais. Be ki tų žy mių jų ame ri kie čių svei kin to jų į šio kon gre so vie ną po-
sė dį tei kė si at ei ti Chi ca gos kar di no las Sa mu el A. Stritch, ku ris sa vo šau nio je 
kal bo je tei kė daug vil čių lie tu viams, trokš tan tiems Lie tu vai lais vės.

Nesuprantamas...

Sa vų jų tar pe jis ne pra na šas. Dau ge liui L. Ši mu tis net ne su pran ta mas. Net 
ir man daug kas ne aiš ku.

1937-02-16 Lie tu vos vals ty bė su tei kė L. Ši mu čiui aukš tą jį Ge di mi no III 
laips nio or di ną. Tad ne su pran tu, kaip ga lė jo tau ti nin kų re ži mas duo ti or diną to-
kiam už kie tė ju siam krikš čio niui de mok ra tui ir dar gi net atei tininkų „Kęs tu čio“ 
korp! na riui, kaip L. Ši mu tis.

1952-06 Chi ca gos kar di no las Stritch iš kil min gai įtei kė L. Ši mu čiui iš Ro-
mos po pie žiaus Pi jaus XII at siųs tą or di ną „Pro Ec cle sia et Pon ti fi ce“. To kie 
or di nai ne šim tams ir ne kas die ną duo da mi, ir ne už pi ni gus ar po li ti ne jė ga 
pa kuo pia mi. Ši mu tis, tai ne Ar gen ti nos tur tin go ji ir ga lin go ji pre zi den tie nė Pe-
ron, ku ri ir laik raš čius pa pir ko, kad jos do ry bes aukš tin tų, ir pa ti as me niš kai pas 
po pie žių va žia vo ir jo kio or di no ne gavo... O L. Ši mu tis tūks tan čių baž ny čiai ne-
au ko ja, nes yra ne tur tin gas. Tai ir ne su pran tu, kaip ga lė jo to kį Ši mu tį baž ny čios 
val do vas pa ste bė ti ir jį or di nu pa žy mė ti...

Le o nar das Ši mu tis yra bib lio fi las. Pas jį di džiau sios krū vos re tų lie tuviškų 
kny gų, tik tai vie nos kny gu tės ne tu ri – tai ban ko san tau pų kny gutės. Jis yra po-
etas, dra ma tur gas, žur na lis tas, or ga ni za to rius, kal bė to jas, di plo ma tas, edi to ria lų 
ra šy to jas, or ga ni za ci jų va das ir vi sad ide a lis tas pa trio tas. To dėl ta sai ide a lis tas 
yra ne su pran ta mas prak tiš kiems „pa trio tams“, kaip toks Ši mu tis per 50 me tų 
lie tu vių tau tai dir bęs, sa vo jau nys tė lę ir svei ka tą Lie tu vai ati da vęs, sau pa lo cių 
nepa si sta tė ir tūks tan tu kų at sar gai nesu si kro vė. De ja, taip yra.

„Draugas“1961m.gegužėsmėn.27d.;
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