Prezidento A.Smetonos apdovanoto E.Stone'o istorija: jo dėka priartintas Lietuvos
valstybės pripažinimas JAV. Parengė: Gabija Strumylaitė

(Linos Zaveckytės montažas)
Merkinės krašto muziejaus ir Litvakų istorijos ir kultūros draugijos archyvo nuotr. / Rezoliucijos
dėl Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo iniciatorius E.Stone'as.
1918-ųjų metų Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybę pripažinti turėjo dar ir
tarptautinė bendruomenė. Čia svarbų vaidmenį suvaidino ne tik užsienyje gyvenantys
lietuviai, tačiau ir litvakų atstovai. Vienas jų – Elihu Davidas Stone'as, kurio pastangomis
1919 m. JAV Masačusetso valstija oficialiai pripažino Lietuvos Respublikos egzistavimą.
1938-ųjų gegužės 25-oji, Bostonas, „Kenmore“ viešbutis. Išsidabinę ponai bei ponios mini 20ąsias Lietuvos valstybės Nepriklausomybės metines ir ploja JAV Masačusetso valstijos Atstovų
rūmų nariui Elihu Stone'ui, kuriam diplomatas Jonas Budrys (žymiojo fantasto Algio Budrio
tėvas, – aut. pastaba) prezidento Antano Smetonos vardu įteikia valstybinį apdovanojimą – 3-ojo
laipsnio Gedimino ordiną.

„The Wyner Family Jewish Heritage Center (JHC)“ archyvai /Banketas, skirtas pagerbti Elihu
Stone’o tarnybą Lietuvai, Bostono „Kenmore“ viešbutis, gegužės 25-oji.
Kaip teigiama Lindsay Sprechman straipsnyje „Elihu Stone'as ir mūsų mylima Lietuva“, pora
dienų anksčiau įgaliotasis ministras Vašingtone Povilas Žadeikis laiške adresuotam E.Stone'ui
rašė:
„Jūs, hebrajų tautybės atstovas, gimęs Lietuvoje, gyvenantis Amerikoje, prisiminėte gimtąją
žemę: ne tik išreiškėte savo meilę gimtinei skambiomis frazėmis, kas jau būtų pagirtina, tačiau ir
atlikote didžius žygius, kai valstybei grėsė pavojus – kaip kad 1919-aisiais, 1920-aisiais metais.“

Merkinės krašto muziejaus archyvai/Banketo programa.

Kelio pradžia Merkinėje
Elihu Davidas Tzerelsteinas gimė 1888-aisiais liepos 18-ąją Merkinėje. Vienas iš aštuonių
Elchanano Tzerelsteino, Talmudo bei semitizmo mokslininko, ir Chanos Libby Goldberg vaikų.
Dėl neaiškių priežasčių šios poros atžalos savo pavardes pasikeitė į Stone.
Žurnalistas Aras Lukšas straipsnyje „Amerikos politikas iš Merkinės“ bando narplioti semantines
vardų ir pavardžių subtilybes:
„Beveik užtikrintai galima tvirtinti, jog pirmasis [vardas] naujagimiui buvo duotas Vilniaus
Gaono, o antrasis – Izraelio valdovo garbei, iš kurio giminės, pasak žydų padavimo, turi ateiti
Mesijas. Kita vertus, visai tikėtina, kad berniukui buvo tiesiog suteikti jo mirusių protėvių
vardai.
<...> Ši pavardė susideda iš dviejų žodžių – vokiečių aukštaičių „zier“ (brangenybė) ir „stein“
(akmuo). Vienu žodžiu – „brangakmenis.“ Įdomu, kad atvykęs į Ameriką aštuoniolikmetis Elihu
Davidas supaprastino savo pavardę iki tiesiog akmens (Stone).“
Jaunasis Stone'as „Statendam“ laivu į Bostoną atplaukė 1906-ųjų vasarį. Lankė „Roxbury“
vidurinę mokyklą, 1915-aisiais Bostono universitete įgijo teisinį išsilavinimą.
Elihu įkūrė teisininko kontorą, o 1918-aisiais pateko į Masačusetso Atstovų rūmus. Ten praleido
dvi kadencijas, priklausė Teisinių reikalų komitetui, Teismų komitetui ir ėjo Rinkimų komiteto
pirmininko pareigas.
Taip pat nuo 1922 iki 1934 metų dirbo JAV Masačusetso apygardos advokato asistentu.
Rezoliucija dėl Nepriklausomybės
E.Stone'as aktyviai įsitraukė į sionistų veiklas: 1919 m. tapo atsakingu už Masačusetso Atstovų
rūmams pateiktos rezoliucijos skirsnį. Šiuo dokumentu siekta paraginti amerikiečių delegatus
Paryžiaus Taikos konferencijoje paremti žydų valstybės steigimą Palestinoje.
Jis taip pat padavė pareiškimą dėl rezoliucijos, reikalaujančios pripažinti Lietuvą, kuri, nors
Nepriklausomybę paskelbė 1918 m., po metų vis dar buvo nepripažinta didžiosios tarptautinės
bendruomenės dalies.

Merkinės krašto muziejaus archyvai/Rezoliucija dėl Lietuvos Nepriklausomybės pripažinimo

Ši rezoliucija 1919 m. birželio 25 d. priimta Atstovų rūmų sandraugos, tų pačių metų birželio 27
d. ir Masačusetso senato. Visa JAV Vyriausybė Lietuvą pripažino tik 1922 m. liepos 28 d.

Dėl pastangų ir pagalbos padedant gimtinei pasiekti Amerikos pripažinimą, E.Stone'as
apdovanotas vienu iš aukščiausių Lietuvos valstybinių apdovanojimų.

Iš 1938 m. rugsėjo 1 d. laikraščio „Apžvalga“ Nr. 33/Atgarsiai to meto lietuviškoje spaudoje
Reaguodamas į šį įvertinimą, E.Stone'as, prieš daugiau nei keturių šimtų lietuvių kilmės
amerikiečių auditoriją, sakė:
„Tai ne tik mano asmeninio pasižymėjimo ženklas. Šis apdovanojimas tarsi simboliška
bičiulystės ir geros valios apraiška tarp žydų ir lietuvių tautų. Šio gražaus renginio dvasioje
pasakysiu, jog branginsiu man suteiktą įvertinimą ir visada džiaugsiuosi laime, progresu ir taika
savo gimtojoje šalyje – mūsų mylimoje Lietuvoje.“

„Chronicling America“ archyvai /1919 m. rugpjūčio 9 d. laikraštyje „Lietuva“ lietuvių ir anglų
kalbomis išspausdinta rezoliucija dėl Lietuvos Nepriklausomybės

Raktinis advokatas Lietuvai
Iš tiesų, E.Stone'as tapo ne tik Lietuvos, tačiau ir pačios Merkinės raktiniu advokatu. Jis buvo
iškilus Bostono Merkinės šalpos asociacijos (MRA) veikėjas.
Ši landsmanshaft tipo organizacija rūpinosi imigrantų iš Merkinės integravimu Amerikoje:
medicinine priežiūra, paskolų išmokomis MRA nariams, finansine parama žydų labdaringoms ir
bendruomeninėms institucijoms Merkinėje.
1914 m. Merkinės kapinių asociacija nupirko nuolatinį sklypą, skirtą laidoti šio miestelio
išeiviams.
1916 m. įkurta „Merkinės laisvųjų paskolų asociacija“, kurios tikslas – išplėsti paskolų
paslaugas. MRA pardavė Toros ritinį, kad pradėtų dotacijas.
Nors E.Stone'as į Bostoną atvyko dar tuomet, kai MRA nebuvo įregistruota juridiniu asmeniu,
vėliau jis ėmėsi aktyviai veikti: 1908 m. bei keletą kartų tarp 1917 m. ir 1919 m. ėjo šios
organizacijos prezidento pareigas.

„Chronicling America“ archyvai /Pono ir ponios Stone santuokos liudijimas
Tarpukariu MRA išsiplėtė ir išaugo iki 300 narių. Organizacija kiekvieną mėnesį Roksburyje,
vėliau Dorčesteryje, rengė sekmadienio pusryčius ir kasmetinius naujų žmonių sutikimo
pokylius.
Apsilankymai gimtinėje
L.Sprechman straipsnyje minimi du E.Stone'o vizitai Lietuvoje: 1929 m. Žydų komiteto mažumų
teisėms atstovo vardu ir 1931 m., kai ponia Stone svečiavosi pas Merkinėje gyvenusius
giminaičius.

Merkinės krašto muziejaus archyvai/E.Stone'o vizitas Merkinėje

Merkinės krašto muziejaus archyvai/E.Stone'o (centre) vizitas Merkinėje
Po Holokausto MRA veikla pakeitė savo kryptį – pradėjo labiau koncentruotis ties projektais
Izraelyje, kur daugybė išgyvenusių Merkinės žydų kūrėsi savo gyvenimus.
1951 m. MRA prezidentas Luisas G. Stone'as, Elihu brolis, pranešė apie „Merkinės laisvųjų
paskolų asociacijos“ steigimą Izraelyje. Rabino Josepho Shubowo iniciatyva 1962 m. rugsėjo 16
d. Bostono Merkinės žydų kapinėse pastatytas paminklas Holokausto aukoms Merkinėje atminti.
Giminės tradicijos tęsiamos
Elihu Stone'as mirė 1952-ųjų kovo 22-ąją, palikdamas savo žmoną Estherą, du sūnus – Teodorą
ir Judą.
Už atsidavimą MRA veikloms 1956 m. gegužės 27 d. Elihu Stone'as bei jo broliai Luisas ir
Mozė pagerbti atminimo lenta Merkinės žydų kapinėse Bostone.
1983 m. birželio 5-ąją MRA šventiniu banketu atšventė organizacijos egzistavimo šimtmetį.
Tačiau 1993 m. asociacija veiklą oficialiai nutraukė.

Ilya Goldovto nuotr. /Merkinės vardo kapinės Bostone
Ruošiant šią publikaciją mums pavyko susisiekti su E.Stone'o anūku, šiuo metu su šeima
gyvenančiu Izraelyje. Deja, jis niekada gyvai senelio nematė, kadangi šis jau buvo miręs, kai
berniukas gimė.
Įdomi detalė, jog vyras taip pat teisininkas, o senelio garbei pavadintas Elihu.
– Ką esate girdėjęs apie senelį iš kitų šeimos narių? Kaip jie apibūdindavo jo asmenybę?
– Senelio asmenybė labai dinamiška ir paženklinta išskirtine inteligencija. Jam patiko rašyti ir
kalbėti.
Jis buvo glaudžiai prisirišęs prie gimtosios Merkinės ir aktyviai dalyvavo „Lietuviškos kilmės
Amerikos žydų federacijos“ bei Merkinės laisvųjų paskolų ir šalpos asociacijos veiklose.
Šeimoje visi į ji kreipdavosi „Pa“. O daugumos diskusijų centre atsidurdavo senelio meilė
judaizmui bei jo darbas įsteigiant Izraelio valstybę.
– Jūs, kaip ir senelis, studijavote teisę. Ar tai tam tikra šeimos tradicija? Galbūt galėtumėte
kiek plačiau papasakoti apie save?
– Turbūt galiu sakyti, jog tai išties šeimos tradicija, kadangi ir mano tėvas, Judas Stone'as, buvo
teisininkas bei dirbo Bostone. O kai tėtis mirė, pats kurį laiką šiame mieste darbavausi.

Tėvas irgi buvo aktyvus žydiškose veiklose, ypač tose, kurios susijusios su sionizmu. Tiesa, kol
gyvenau Bostone, ir aš tuo užsiėmiau.
Į Izraelį išsikėliau prieš 13 metų – taip tarsi įkūnijau senelio svajonę. Čia perkėliau ir visus savo
teisinius įgaliojimus, nors šiuo metu teisės srityje nedirbu.
– Nuo 1795 m. padalijimo Lietuva tapo pavaldi Rusijos imperijai. Tik 1918 m. valstybė
iškovojo Nepriklausomybę. Jūsų senelis buvo vienas tų žmonių, kurie ypač padėjo Lietuvai
įgyti tokį svarbų JAV pripažinimą.
Būtent dėl vyresniojo E.Stone'o pastangų Masačusetsas tapo bene pirmąja viešai Lietuvos
suverenitetą pripažinusia valstija. Už išskirtinį indėlį Lietuvos valstybei jūsų senelis
apdovanotas 3-ojo laipsnio Gedimino ordinu. Ar esate apie tai kalbėję šeimoje?
– Deja, bet nesu pakankamai giliai su šia tema susipažinęs. Žinau, kad senelis buvo aktyvus
Masačusetso politikoje ir kad „Amerikos žydų istorinė draugija“ yra paruošusi pluoštą
medžiagos pagerbiant jo tarnybą Lietuvai.
Tačiau aš pats asmeniškai neturiu jokių kitų žinių apie senelio veiklas. Išskyrus, žinoma,
straipsnius, kuriuos perskaičiau.

Asmeninio archyvo nuotr./E. Stone'o anūkas
– O galbūt ką nors žinote apie jo ryšius su Amerikos lietuviais?
– Įsivaizduoju, jog Pa turėjo daug kontaktų Amerikos lietuvių tarpe, tačiau konkrečių vardų,
deja, nežinau.
– Kiek kalbų mokėjo jūsų senelis? Galbūt suprato lietuviškai?
– Aš tikiu, kad lietuviškai jis mokėjo, kadangi į Jungtines Valstijas emigravo aštuoniolikos. Taip
pat turėjo kalbėti hebrajų, jidiš kalbomis, be abejo, angliškai. Dar galiu pasakyti, jog jis suprato
aramėjų kalbą, kadangi studijavo Talmudą, o jaunystėje mokėsi Vilijampolės ješivoje.

E.Stone'o jaunesniojo asmeniniai archyvai/E.Stone'as (viduryje) šeimos fotografijoje
– Ar palaikytumėte idėją vienokiu ar kitokiu formatu įamžinti jūsų senelio vardą
Lietuvoje?

– Žinoma, didžiulė garbė, jei Pa vardas Lietuvoje būtų taip paminėtas! Tik, gaila, mūsų šeima
nėra finansiškai pajėgi prisidėti prie šių pastangų. Mes tiesiog didžiuojamės, kad jis tuomet
galėjo padaryti tai, kas buvo jo valioje, jog Lietuva taptų nepriklausoma.
– Ką norėtumėte pasakyti Lietuvos žmonėms?
– Linkiu, kad lietuviai ir toliau sėkmingai eitų Nepriklausomybės keliu savo 102-ųjų valstybinės
sukakties metų proga. Dėkoju jums už širdžiai mielą mano senelio veiklų Lietuvos labui
pripažinimą.
Daugybę metų žydai Lietuvoje klestėjo, prieš įkuriant valstybę jų pačių istorinėje žemėje.
Tęskite savo augimą iš stiprybės į stiprybę, pasiekite aukščiausią įmanomą potencialą, kaip ir
pridera šaliai su tokiu turtingu kultūriniu paveldu bei tradicijomis.

Daugiau informacijos apie Elihu Stone'o gyvenimą ir asmenybę galima rasti „The Wyner Family
Jewish Heritage Center (JHC)“ duomenų bazės archyvuose.
Speciali padėka žurnalistams Arui Lukšui ir Vitalijui Karakorsiui, JHC archyvarei Kelsey
Sawyer, Žydų istorijos centro („Center for Jewish History“; CJH) darbuotojams.

