JAV piliečiai išmoko apie Lietuvą
Lapkričio 17 Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA) apsilankė 40 Providence, RI
St. Raymond parapijos “Senior Leisure” draugijos narių. Tai oranizacija, kuri mokosi
apie įvairių tautų kultūras.
Apžiūrėjo ALKOS muziejų. Čia kabo trys dideli - 9 iš 12 pėdų didumo - muralai. Adomo
Galdiko nutapytas muralas vaizduoja Vytauto Didžiojo pergalę prieš kryžiuočius.

Galdiko muralas ALKOJE: “Vytautas po Žalgirio mūšio”

Antras muralas, nutapytas Adomo Smetonos, vaizduoja Vilniaus universiteto įsteigimą. O
trečias, Petro Kalpoko, vaizduoja Napoleoną Vilniuje.
Svečiams parodžius didį susidomėjimą Lietuvos istorija, teko taip pat parodyti keturis
didelius žemėlapius, rodančius Lietuvos teritorijos augimą bei susitraukimą: “Aisčių
apgyventos teritorijos”, “Lietuva XIII - XIV a.”, “Lietuvos padalijimas” ir “Lietuva po
1920 sutarties su Rusija”.
Šie eksponatai patys turi istorinę reikšmę: jie yra iš Lietuvai lemtingųjų 1939 m. Niujorke
vykusios pasaulinės parodos. Per sekančius metus šie eksponatai bus išsiųsti į Lietuvos
Nacionalinį Muziejų Vilniuje, kur bus atkurta 1939 m. vykusi paroda.

Dalis 39-jų m. parodos eksponatų ALKOJE: (iš kairės į dešinę) Diagramos apie Lietuvos žemės ūkį,
Dobužinskio plakatas „Kaunas“, Kašubos plakatas „Palanga“, Kašubos skulptūra „Lithuania“, Kalpoko
muralas „Napoleonas Vilniuje“

Tamošaitienės išaustas kilimas „Knygnešiai“ suteikė progą papasakoti smulkiau apie rusų
įvestą spaudos draudimą ir knygnešius. Apie komunistinę priespaudą sužinojo iš dviejų
nuotraukų: senesnioji nuotrauka parodo, kiek kryžių buvo Kryžių kalne 1938 m., o antra
nuotrauka parodo, kiek jų ten dabar yra. Teko paaiškinti, kad kryžiai sovietmečiu būdavo
buldozeriais nugriaunami, bet per naktį jie vėl išdygdavo.

Dalis margučių ALKOJE

Svečiai labai domėjosi tautodailės eksponatis - margučiais, gintaro papuošalais, medžio
drožiniais. Ypatingai imponavo prof. Končiaus koplytėlės su grandinėlėm, kurios
išskaptuotos iš medžio, be klijų ar vinelių.

Dalis gintarininių papuošalų ALKOJe

Išeidama viena viešnia pasakė „Interesting. I‘m glad I learned about part of my husband‘s
heritage.“ („Įdomu. Džiaugiuosi, išmokusi apie dalį savo vyro kultūros.“) Svečiams
ALKĄ aprodė buvusi LKMA ir ALKA sekretorė Regina Taunienė.
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