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Jie garsina
Ukmergės
kraštą

Sukanka 70 metų, kai 1949
m. liepos 2 d. Kunigiškių kaime
Pivonijos seniūnijoje gimė Algimantas Grakavinas, inžinierius
mechanikas, visuomenės ir politikos
veikėjas, Lietuvos nepriklausomųjų
rašytojų sąjungos narys. Išleido
keletą poezijos rinkinių, yra keleto
poezijos almanachų bendraautorius.

***

Sukanka 60 metų, kai 1959
m. liepos 3 d. Panevėžyje gimė
Česlovas Lukianskas, muzikas,
dailininkas neoavangardistas. 2006
m. įsigijo sodybą Ukmergės rajone
Veprių seniūnijoje Kultuvėnų kaime, kurioje vyksta įvairūs kultūriniai renginiai.

***

Sukanka 85 metai, kai 1934 m.
liepos 5 d. Ukmergėje gimė Vytautas Mackevičius, tautodailininkas
tapytojas, Lietuvos tautodailininkų
sąjungos narys, Vytautų ir „Atgaivos“ klubų narys. Dalyvauja
respublikinėse, zoninėse parodose,
rengia personalines parodas.
Ukmergės rajono
savivaldybės Vlado Šlaito
viešosios bibliotekos inf.

Algimantas KACEVIČIUS

LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono
bendrijos pirmininkas

Ankstyvą birželio rytą didelė
grupė „Bočių“ bendrijos narių,
sėdę į ištaigingą autobusą, pasuko
Latvijos link. Domino Lietuvos
istorijos dalis apie didįjį Lietuvos
kunigaikštį – pirmąjį ir vienintelį
Lietuvos karalių – Mindaugą.
Netrukus švęsime Lietuvos
valstybės dieną, taigi kelionė kaip
tik pačiu laiku.
Neturėjome tikslo gilintis į
istorijos šaltinius apie Mindaugą,
jo kovas su valstybės priešais ir
su vidaus konkurentais valstybės
hierarchijoje. Karaliaus gimimo
diena žinoma tik apytikriai – 1200ieji, mirties data – 1263 m. rugsėjo
12-oji. Tačiau svarbiausia tai, kad
liepos 6-oji – Mindaugo karūnavimo diena, paskelbta Lietuvos
Respublikos valstybine švente. Taigi Lietuvos monarchija prasideda
1253 m. liepos 6 dieną.
Kadangi mūsų kolektyvo didžioji dauguma moterys, jas domino ne tik karalystės valdymo
vingiai, bet ir jo šeimyninis gyvenimas. Žinome, kad Mindaugo
pirmoji žmona karalienė Morta
buvo iš Latgalijos, taigi važiavome
į tas vietas.
Kalbama, kad Mindaugas buvo
nužudytas kunigaikščio Daumanto, kai jis jėga paveržė Daumanto

Nusilenkėme karaliui

Prie Agluonos bazilikos.

žmoną, atvykusią į savo sesers
– pirmosios Mindaugo žmonos –
laidotuves. Kas dabar tiksliai atsakys į tuos klausimus, kaip įvykiai
klostėsi prieš 1 200 metų. Tuo labiau kad asmeninio metraštininko
karalius neturėjo...

***

Jaukioje kavinaitėje prie simbolinės Lietuvos ir Latvijos sienos

Paminėjo Lietuvos Laisvės varpo šimtmetį
Lietuvos kampanologų draugija
„Societas campanarum Lituaniae“
Kaune iškilmingai paminėjo Lietuvos Laisvės varpo šimtmetį.
Renginyje dalyvavo ir kampanologų valdybos narys vepriškis
Romas Petras Šaulys.
Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis
Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje. Ši bažnyčia ir
vienuolyno ansamblis – vienas iš
seniausių išlikusių statinių Kaune:
pradėti statyti apie 1492-uosius, o
užbaigti apie 1502 m. Manoma, jog
bažnyčios architektas buvo Mykolas Enkingeris, kūręs ir Šv. Onos,
ir Bernardinų bažnyčias Vilniuje.
Draugijos narius šiltai priėmė
kunigas Paulius Saulius Bytautas,
susitikime kalbėta apie bažnyčioje
buvusius varpus, jų istoriją.
Toliau visi pasuko link Vytauto Didžiojo karo muziejaus. Jo
sodelyje dėmesį traukia bokštas,
slepiantis Lietuvai svarbų simbolį – Laisvės varpą. Tokių varpų
pasaulyje yra tik trys, o šis pirmą
kartą suskambėjo lygiai prieš 100
metų.
Siekdamas garsinti Lietuvos
vardą, Čikagos lietuvių konferencijoje advokatas Jonas Bagdžiūnas-Borden pasiūlė nuliedinti
nepriklausomybės simbolį – Laisvės varpą – ir įteikti jį Amerikos
lietuvių seimui. Idėją jis susiejo su
JAV Laisvės varpu, skambėjusiu
1776 m. liepos 8 d., kai buvo viešai
skaitoma JAV Nepriklausomybės
deklaracija.
Laisvės varpas buvo užsakytas
ir nulietas Sent Luiso metalurgijos gamykloje pagal JAV Filadelfijos Laisvės varpą – vieną
svarbiausių JAV nepriklauso-

mybės simbolių. Varpas buvo 4
pėdų (121,92 cm) aukščio ir 3
pėdų (91,44 cm) pločio. Svėrė 1

000 svarų (500 kg) be rėmų, o su
rėmais – 1 200 svarų (600 kg).

Nukelta į 8 p.

išgeriame kavos ir užsisakome
cepelinų tam laikui, kai grįšime
atgalios...
Įvažiavus į „broliukų“ teritoriją,
mus lydintis gidas Evaldas parodo
apleistą Medumio parapijos nedidelės Vilkumiestės gyvenvietės
bendruomenės Egipto liuteronų
bažnyčią. Iš pastato likę tik sienos ir bokštas. Bažnyčia labai

nukentėjo nuo Pirmojo ir Antrojo
pasaulinių karų.
Keliautojus suglumino faktas,
kad tarp vokiečių kareivių kapų
palaidotas ir barono Miunchauzeno
uošvis. Dauguma iš mūsų buvo
įsitikinę, kad „didysis melagis“
– išgalvotas personažas, tačiau
baronas iš tikrųjų egzistavo.
Nukelta į 8 p.

Paroda – esperanto
kalbos kūrėjui atminti

Ukmergės kraštotyros muziejuje
iki rugpjūčio 31 d. eksponuojama
paroda, skirta esperanto kalbos
kūrėjui Liudvikui Zamenhofui
atminti.
Šiemet sukanka 160 metų nuo
šio asmens gimimo. Esperanto
yra visavertė kalba, genialus XIX
a. lingvistinis išradimas, puikiai
gyvuojantis iki šiol. Ja visame
pasaulyje bendrauja tūkstančiai
žmonių, leidžiamos knygos ir periodiniai leidiniai.
Liudvikas Lazaris Zamenhofas
gimė 1859 m. gruodžio 15 d. Balstogėje, buvusioje Rusijos sudėtyje.
Anuomet tai būta „tautų katilo“ iš
lenkų, rusų, žydų ir vokiečių. Vos
sulaukęs 10 metų L. Zamenhofas
parašė pjesę „Babelio bokštas, arba
Balstogės tragedija“. Pavadinimas
rodo, kad skirtingų tautybių gyventojams ten nebuvo lengva ir dėl kalbų skirtumų. Todėl L. Zamenhofas
labai anksti, dar mokykloje, ėmėsi
kalbos mokslų. Jau tuomet jam nedavė ramybės mintis sukurti bendrą
kalbą, galinčią spręsti įvairiatautėje
aplinkoje kylančias problemas.
Tarptautinė kalba turėjo suteikti
galimybę susikalbėti, užkirsti kelią
konﬂiktams ir prisidėti prie tautų
suartinimo.
Esperanto kūrėjas buvo akių gydytojas. Gydytojo praktiką 1885 m.
jis pradėjo Veisiejų miestelyje. Čia
parengė medžiagą savo sukurtos
kalbos vadovėliui. Išleisti vadovėlį
L. Zamenhofui pavyko tik 1887
metais ir tik dėl pažinties su būsima žmona, iš Kauno kilusia Klara
Zilbernik, kurios tėvas Aleksandras
finansavo knygos leidimą.
Kas siejo L. Zamenhofą ir

Kauną? Ar tik tai, kad Lietuvą jis
vadino savo tėvyne, o jo žmona
buvo iš Kauno? Kodėl apie Kauną
yra girdėję viso pasaulio esperantininkai?
L. Zamenhofo žmona Klara
buvo Kauno verslininko Aleksandro ir Godos Zilbernikų dukra.
Tėvas buvo muilo fabrikėlio Kaune
bendrasavininkis, motina kilusi iš
turtingos Belochų šeimos Balstogėje. Abu Zilbernikai į Kauną
atsikėlė iš Balstogės. Šeimoje
augo aštuoni vaikai, Klara buvo
jauniausioji.
L. Zamenhofo svainė, metais
vyresnė Klaros sesuo Tereza Kocinienė, savo atsiminimuose 1937 m.
žurnale „Litova stelo“ („Lietuvos
žvaigždė“) išspausdino trumpus
atsiminimus apie L. Zamenhofą.
Juose rašė, kad jos tėvas A. Zilbernikas prieš jungtuves pasakęs dukrai: „Tavasis Lazaris yra genijus,
jo laukia šventa misija.“
Po rusakalbiams skirto esperanto kalbos vadovėlio tais pačiais
1887 m. uošvio lėšomis išėjo šio
vadovėlio laidos lenkų, prancūzų ir
vokiečių kalbomis, po to dar kelios
knygelės. Be Kauno verslininko
A. Zilberniko paramos esperanto
kalba būtų likusi vienu iš daugelio
tarptautinės kalbos projektų ir nebūtų išėjusi į platųjį pasaulį.
Nukelta į 8 p.
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Nusilenkėme karaliui

Baronas Karlas Frydrichas fon
Miunchhauzenas, kilęs iš garsios
vokiečių aristokratų šeimos, tarnavo rusų kariuomenėje ir buvo vedęs
Latvijos vokietę Jacobine von
Dunten. Būtent Egipto bažnyčios
šventoriuje, apleistame kape, ir
palaidotas Jakobine tėvas. Apie tai
byloja ir iškalta pavardė bei datos
ant nuvirtusio paminklinio akmens.

***

Toliau kelias veda į Daugpilį.
Kažkada pro jį ėjo svarbus traktas
Peterburgas–Varšuva. Livonijos ordino laikais miestas buvo
pavadintas Dinaburgu, Rusijos
imperijos laikais – Dvinsku nuo
Dvinos upės pavadinimo. Vėliau
tapo Daugavpils prie Daugavos.
Čia pastatyta įspūdinga pilis. Tikriau – fortas, kurį Rusijos imperija
pradėjo statyti 1810 metais, kai ją
pasiekė žinia, kad Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas
ketina suruošti žygį į Rytus.
Fortas užima 150 hektarų plotą,
o akmeninių gynybinių pastatų
sienų storis siekia 10 metrų. Prie
tvirtovės statybos dirbo tūkstančiai
darbininkų, sienų tvirtumas buvo
bandomas šaudant į jas iš pabūklų.
1812 metais užėjus Napoleono
Atkelta iš 7 p.

Buvusi Pažeskaja gatvė, kurioje gyveno Zilbernikų šeima, nuo
Pirmojo pasaulinio karo turėjo
Pažų gatvės vardą. Nuo 1926 m.
tai L. Zamenhofo gatvė. Atėjus
naciams ji virto Alytaus gatve.
Paminėjus 100-ąsiais esperanto
kalbos autoriaus gimimo metines,
dar sovietmečiu Kauno esperantininkų lyderio Albino Vebeliūno
pastangomis 1960 m. ji atgavo L.
Zamenhofo vardą.
Dviaukštis Zilbernikų namas L.
Zamenhofo g. 5 yra vienintelis pasaulyje išlikęs pastatas, susijęs ir su
esperanto kalbos atsiradimu, ir su
L. Zamenhofo šeima. Čia gyveno
mecenatas A. Zilbernikas, ne kartą
lankėsi L. Zamenhofas, ten gimė
jo žmona Klara, gyveno jo vaikai
Adomas ir Sofija.
Istoriniame name įsikūrė Lietuvos esperantininkų sąjunga (LES).
Čia sukaupta per keturis tūkstančius esperantiškų knygų turinti
biblioteka, yra susirinkimų ir
kursų patalpos. Pastatui reikalingas
rimtas remontas, ypač vertinant jo
kaip kultūros ir istorijos paveldo
objekto svarbą.
L. Zamenhofas pasirašinėjo
pseudonimu „Doktoro Esperanto“
– „Daktaras, turintis viltį“. Ilgainiui
šie žodžiai tapo kalbos, sulaukusios
pasaulinio pripažinimo, pavadinimu. Jos kūrėjas atsisakė bet kokių
Atkelta iš 7 p.

Vienoje varpo pusėje užrašytas Lietuvos diplomato, visuomenės veikėjo Broniaus Kazio
Balučio sukurtas tekstas: „O
skambink per amžius vaikams
Lietuvos, kad laisvės nevertas,
kas negina jos“, o kitoje – „Amerikos lietuvių seimas Lietuvai,
birželio 9, 10 ir 11 d. 1919 m.
Chicago, IL.L.“
Laisvės varpas buvo atidengtas
ir suskambėjo pirmą kartą 1919 m.
birželio 8 d. Čikagos „Auditorium“
teatre, Amerikos lietuvių seimo
išvakarėse.

kariuomenei, forto statyba dar
nebuvo baigta ir nesunkiai užimta.
Karo metu vokiečiai čia buvo
įkūrę žydų getą. Tarybiniais laikais
čia buvo įsikūrusi aviacijos mokykla ir kitos karinės struktūros. Tai
buvo slaptas karinis objektas.
Dabar didžioji dalis teritorijos
apleista.
Brisdami per žolynus, stebėjomės įtvirtinimų mastu. Manau, kad
dauguma tų objektų pasmerkti būti
sunaikinti laiko, nes bent dalinai
užkonservuoti tokį didžiulį objektą
reikia pasakiškų pinigų ir laiko.
Tiesa, viena forto dalis išlaikyta
labai gerai, matyt ta, kurioje buvo
įsikūrusi aviacijos mokykla. Ten
buvo pastatytas net „chruščiovkų“
mikrorajonas, nutiestos asfaltuotos
gatvės ir šaligatviai.
Dabar ši dalis gausiai lankoma
turistų. Čia įsikūręs Daugpilyje
gimusio Marko Rotko muziejus.
Mūsų gidas, rodydamas į nupieštus
raudoną ir geltoną kvadratus, paklausė: „Kaip manot, kiek gali kainuoti šis originalus Marko Rotko
paveikslas?“ Pradėjome spėlioti.
Įvertindami paveikslo plotą, dažų
kiekį, teptuko kainą, siūlėme nuo
keliasdešimt eurų.
Labai apsirikome. Už paveikslą
autoriui sumokėta 186 milijonai

eurų. Teisingai sakoma, kad žmonių kvailystei ribų nėra. Žinoma,
žinovai mums pasakytų, kad mes
nesuprantame tikrojo meno. Greičiausiai taip ir yra. Nors abejoju.
Toliau pasukome į Daugpilio
centrą. Aplink girdėjosi tik rusų
kalba. 80 procentų Daugpilio gyventojų sudaro rusakalbiai, nors
visi įstaigų, gatvių, parduotuvių
pavadinimai – latviški.

***

Tolimesnis maršrutas vedė į
Agluoną. Pakely užsukome į privatų
Jėzaus Kristaus ir Marijos skulptūrų
parką. Lietuviai kažkodėl jį laiko
karaliaus Mindaugo ir karalienės
Mortos parku. Didžiulėje kalnuotoje
teritorijoje prie gražaus ežero įkurdintas parkas paliko didelį įspūdį.
Paskutinis mūsų kelionės
objektas Agluonos bazilika –
barokinis šedevras, didžiausias
Latvijos katalikų dvasinis centras, pasaulinio masto šventovė,
įspūdingiausia Baltijos šalyse.
Pastatyta ant kalvelės didelėje
aptvertoje ir gražiai sutvarkytoje
teritorijoje, ji tarsi perlas iš tolo
švyti saulėtame horizonte.
Kasmet švenčiant Švč. Mergelės
Marijos ėmimo į dangų dieną, pas
mus vadinamą Žoline, baziliką aplanko šimtai tūkstančių maldininkų.

Paminklas Mindaugui ir Mortai.

1993 metais baziliką aplankė popiežius Jonas Paulius II. Popiežiaus laikomose mišiose dalyvavo 380 tūkst.
maldininkų. Sunku perteikti jausmą,
kurį jauti stovėdamas prieš didingą
altorių ir Dievo motinos paveikslą.
Šalia bazilikos ant kalvelės –
paminklas Lietuvos didžiajam
kunigaikščiui, karaliui Mindaugui
ir jo žmonai Mortai.

Nusilenkę karaliui, pasukome
namų link. Pasienio kavinukėje
mūsų laukė žadėtieji cepelinai...
Grįžome pilni įspūdžių, pavargę, bet linksmi.
Dėkojame Adelei Sakalauskienei, pirmininko pavaduotojai
Aldonai Šimelienei, valdybos narei
Janinai Vanagienei už šią puikiai
organizuotą išvyką.

Paroda – esperanto kalbos kūrėjui atminti
autorystės teisių – jis troško, kad
kalba išliktų, tobulėtų ir priklausytų visiems.
Kaunas į esperanto kūrėjo viltį atsiliepė bemaž prieš šimtą metų – čia
1918 metais įkurta esperantininkų
sąjunga. Jos kūrėjas ir pirmasis
vadovas buvo žymus Lietuvos
visuomenės veikėjas, rašytojas, poetas, publicistas, literatūros kritikas,
prelatas, profesorius Adomas Jakštas
(Aleksandras Dambrauskas). Ši visuomeninė organizacija 1918–1940
metais buvo viena aktyviausiai tuometinėje Lietuvoje veikusių tokio
pobūdžio organizacijų.
Prasidėjus Lietuvos okupacijai
1940 m. Lietuvos esperantininkų
sąjunga, kaip ir didžioji dauguma
visuomeninių organizacijų, okupacinės valdžios buvo uždrausta.
Prasidėjus atgimimui Lietuvoje
1988 m. sąjunga viena iš pirmųjų
buvo atkurta taip pat Kaune. Per
beveik tris dešimtmečius ji tapo
viena rezultatyviausiai veikiančių organizacijų Lietuvoje. 1991
metais buvo atkurtas 1918–1940
metais leistas žurnalas esperanto
kalba „Litova stelo“, platinamas
apie 50-yje pasaulio šalių.
Nuoseklia, aktyvia ir rezultatyvia veikla Lietuvos esperantininkų
sąjunga pasiekė, kad 2005 metais
Lietuvoje būtų organizuotas jubi-

liejinis 90-asis pasaulinis esperantininkų kongresas. Šis kongresas
iki šiol lieka didžiausiu Lietuvos
istorijoje tarptautiniu renginiu
tiek dalyvių (2 344 asmenys), tiek
atstovautų valstybių skaičiumi (60
pasaulio šalių), tiek trukme (liepos
23–30 dienomis). Kongreso globėjas buvo Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Sveikinimą kongresui atsiuntė tuometinis
UNESCO generalinis direktorius
Koichiro Matsura, kongreso Garbės komitetą sudarė 30 iškiliausių
mūsų šalies žmonių: tuometinė
Europos Komisijos narė Dalia
Grybauskaitė, Europos žmogaus
teisių teismo teisėjas prof. Pranas
Kūris, prof. Vytautas Landsbergis,
poetas Justinas Marcinkevičius,
operos solistas Virgilijus Noreika,
akademikas Zigmas Zinkevičius ir
kt. Kongreso proga buvo išleistas
specialus pašto ženklas.
Lietuvos esperantininkų sąjunga itin aktyviai dirba leidyboje.
Įvairiose prestižinėse Lietuvos
leidyklose 2000–2010 metais buvo
išleista per 100 fundamentalių
knygų esperanto ir lietuvių kalbomis esperanto kalbos mokymo,
esperantininkų veiklos istorijos, interlingvistikos ir esperantologijos,
tarptautinės kalbos problematikos
klausimais, grožinės literatūros

kūrinių, pažintinių knygų apie
Lietuvą ir pan.
Sąjungos organizuojamus kursus įvairiuose Lietuvos miestuose
per pastaruosius metus baigė per 5
000 asmenų.
Lietuvos esperantininkų sąjunga
pelnė tarptautinį pripažinimą. 1995
metais ji gavo tarptautinę premiją
„Cigno“ („Gulbė“), 1997 metais
tarptautinio Grabovskio fondo premiją, 2003 metais buvo pripažinta
geriausiai veikiančia nacionaline
esperantininkų organizacija pasaulyje ir gavo prizą „Trofeo Fyne“.
Šiuo metu Lietuvoje yra per 6
000 aktyvių esperantininkų. Didžioji jų dalis priklauso Lietuvos
esperantininkų sąjungai. Tai yra
viena solidžiausių ir aktyviausių
visuomeninių organizacijų šalyje,
turinti autoritetą ir sulaukusi didelio pripažinimo tiek Lietuvoje, tiek
užsienyje.
„Daktaras, turintis viltį“ savo
siekį įgyvendino – daugiau nei 100
pasaulio šalių keli milijonai žmonių kalba šia tarptautine kalba, tinkančia tiek poezijai, tiek mokslui,
tiek filosofijai, tiek prekybai, tiek
bendravimui, tiek kitiems žmonių
poreikiams. Nė vienai tautai esperanto kalba nėra gimtoji. Ji tarsi
tiltas sujungia įvairias kultūras ir
priklauso visiems žmonėms.

Lietuvoje garsiausio pasaulio
litvako Liudviko Zamenhofo atminimas yra tinkamai įamžintas.
Veisiejuose jam yra pastatyti du
paminklai, jo vardu yra pavadintos gatvės Veisiejuose, Kaune ir
Vilniuje. Kazlų Rūdoje viena gatvė
yra pavadinta Esperanto vardu.
Lietuvių kalba apie šį didį humanistą yra išleistos šešios biografinės
knygos.
Lenkijos institutas Vilniuje Lenkijos užsienio reikalų ministerijos
užsakymu Liudviko Zamenhofo
mirties 100-ųjų metinių proga
parengė parodą, atspindinčią jo
gyvenimą ir veiklą, ryšius su Lietuva, Kaunu, Veisiejais. Paroda taip
pat atspindi tarptautinės esperanto
kalbos populiarėjimą ir paplitimą,
skatina jos mokytis.
Povilas JEGOROVAS,
Lietuvos esperantininkų
sąjungos valdybos pirmininkas

***

Lietuvos esperantininkų sąjungai
padedant, Liudvikui Zamenhofui
skirta paroda jau pabuvojo UNESCO
galerijoje Vilniuje, Kauno apskrities
viešojoje bibliotekoje, Kauno rotušėje, Vytauto Didžiojo universitete
bei įvairiuose mūsų šalies miestuose.
Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
ši paroda eksponuojama Ukmergės
kraštotyros muziejuje.

Paminėjo Lietuvos Laisvės varpo šimtmetį

Varpas dar metus keliavo po
Ameriką. 1920 m. rugpjūčio 20 d.
Laisvės varpo komiteto pirmininkas Jonas Bagdžiūnas jį perdavė
Lietuvos atstovui Jonui Vileišiui.
Nors JAV lietuvių pageidavimu
jis turėjo būti įkeltas į Gedimino pilies bokštą, Vilnius tuo metu buvo
okupuotas Lenkijos ir to nebuvo
galima padaryti. Ministrų kabineto
sprendimu, varpas buvo perduotas
Karo muziejui ir daugiau kaip
mėnesį buvo eksponuojamas šalia
paminklo žuvusiems už Lietuvos

laisvę, po to įkeltas į muziejaus
varpų bokštą ir vasario 16 d. iškilmingai pašventintas.
Tarpukaryje Laisvės varpas
skambėdavo politinių, karinių ir
kultūrinių švenčių dienomis.
Sovietų ir nacių okupacijų metu
neskambėjo. Viena išimtis – 1941
m. birželio 23 d. sukilimas, kada
varpas sugaudė, paskelbdamas
nepriklausomybės atstatymą. Po
to ilgiems dešimtmečiams nutilo.
Vėliau suskambo 1989 m. vasario 16 d., atidengiant Laisvės

paminklą. 2005 m. remontuojant
Vytauto Didžiojo karo muziejaus
bokštą, buvo nuimtas ir eksponuojamas muziejaus viduje. Šiandien
kabo muziejaus bokšte ir skamba
itin retai iškilmių metu, tad yra
girdimas, bet nematomas.
Lietuvos kampanologų draugijos
nariai džiaugėsi išskirtine teise patekti
į Vytauto Didžiojo karo muziejaus
bokštą ir prisiliesti bei išgirsti Laisvės
varpo širdies dūžius.
Vėliau iškilmingų pietų metu
Lietuvos kampanologų draugijos

prezidentas Leonardas Šablinskas
sveikino draugijos narius, įteikė po
simbolinį Laisvės varpą šiai dienai
atminti.
Apie šį renginį informavo draugijos kanclerė Audronė Telšinskienė.

