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Darbo eiga
(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 

Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• Šią temą pasirinkome todėl, kad Tomas Norus – Naruševičius yra mūsų kraštietis, dar ir dabar 
labai mažai žinomas visuomenėje. Jo vardu pavadinta mūsų gimnazija.

• Komandoje sekėsi dirbti puikiai, įdomu buvo vartyti istorinius dokumentus, nuotraukas, 
esančias gimnazijos muziejuje, ieškoti informacijos vienintelėje išleistoje knygoje apie Tomą 
Norų – Naruševičių (J.Stražnickas. DABAR arba NIEKADOS. Vilnius,2010.), bei ieškoti 
amžininkų atsiminimų apie jį.

• Naudojome fotografijas, autentiškų dokumentų kopijas, atsiminimus.  Per amžininkų 
atsiminimus galėjome iš naujo pažinti žmogų, kuris daug nusipelnė Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimui ir įtvirtinimui, o būdamas kuklus atsisakė siūlymo tapti 
Lietuvos prezidentu.

• Naudingiausia buvo tai, kad aiškiai suvokėme, jog istorinių šaltinių analizė leidžia patiems 
geriau suvokti istorinius procesus be išankstinių interpretacijų ir nuostatų.

• Įdomiausia buvo sužinoti tai, kad šis žmogus, tiek prisidėjęs prie valstybingumo kūrimo , bet 
netrokšdamas garbės, atsisakė Lietuvos prezidento pareigų.



Biografija
(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 

Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• Gimė 1871m. lapkričio 17 d. Alytaus apskr., Krokialaukio vlst., Daugirdų k. 
• Baigė Marijampolės gimnaziją, Maskvos universiteto Fizikos ir matematikos 

fakultetą ir Maskvos aukštąją mokyklą.  
• Dirbo Maskvos Kolumnos garo siurblių, Maskvos centrinės elektrinės statybose. 

Buvo statomi jo suprojektuoti tramvajų vagonai, užpatentuoti vagonų konstrukcijų 
ir tramvajų eksploatacijos autoriniai išradimai.

• Dirbo Maskvos tramvajų vagonų dirbtuvių vyriausiuoju inžinieriumi, stažavosi 
Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje, JAV.

• 1912 - 1918 m. su profesoriumi Juodele pastatė Valkininkų cemento fabriką.
• Buvo vienas Lietuvos draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Maskvoje 

organizatorių ir vadovų.
• 1917 - 1918 m. gyveno JAV, dirbo politinį ir finansinį darbą Lietuvos labui.
• 1920 m. dalyvavo Lietuvos delegacijos sudėtyje Tautų Sąjungoje posėdžiuose, 

derybose su Tarybų Rusija, 0 1921 m. - su Lenkija.
• 1921 - 1923 m.- Lietuvos įgaliotas ministras Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje.
•  IX Ernesto Galvanausko (1923.VI.29 - 1924.VI.18) Ministrų kabinete buvo 

susisiekimo ministras.
• 1925 m. Klaipėdos uosto direktorijos pirmininkas.
• Buvo vienas Demokratijos tautos laisvės santaros („Santaros“) partijos kūrėjų 

(1917 m. Rusijoje), o 1925 m., jai persitvarkius į Ūkininkų partiją, buvo jos narys.
• Mirė 1927 m. rugsėjo 16 d. Kaune, palaidotas Krokialaukio kapinėse.



Asmenybė
(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 

Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• „Užvakar aplankė mane dar p. Naruševičius-inžinierius iš Maskvos. Pirmą kartą 
mudu matomės. Malonu buvo pasikalbėti su žmogum, kuriam tikrai rūpi tautos 
reikalas ir likimas. Pasirodo, kaip man bestudijuojant, Maskvos studentų 
draugija buvo viena iš veikliausių to laiko kuopų tautos supratime ir kultūros 
kėlimo darbe, taip ir dabar tarp Maskvos lietuvių tautos meilės pulsas smarkiai 
plaka, gal smarkiau, nei kitur“. ( P. Leonas.1915 m. balandžio 17 d.)

• Toks buvo T. Norus-Naruševičius viešumoje. Atsargus, apmąstantis kiekvieną 
žodį. Ir daug atviresnis su jam artimais žmonėmis. Mat su Naruševičium 
būdavo kas pasikalbėt apie būsimą po karo Lietuvą. (K.Grinius) 

• Mūšiai eina visur: kardu ir šautuvu ant Lietuvos laukų, plunksna ir liežuviais 
diplomatinėj politikoj , pinigais, komercijoj ir visur kitur, ir tuos visus mūšius 
mes turime arba laimėti, arba pralošime- tik vienas iš dviejų gali būti ; kitokio 
išėjimo nėra- arba viršuj, arba apačioj", - tai nedidelė ištrauka iš 
straipsnio ,,Lietuva ir Amerikos lietuviai", kurį išvažiuodamas pats Tomas Norus 
– Naruševičius perdavė laikraščio ,,Lietuva" redaktoriui. Kiekviena jo eilutė 
dvelkia ryžtu- laimėti privalome. Arba viršuj, arba apačioj...



Po karo ženklu
(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 

Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• Prasidėjus I Pasauliniam karui Lietuva iš karto atsidūrė 
įvykių sūkuryje. Tūkstančiams iškilo klausimas, kur trauktis. 
Daugelis dairėsi į Rytus. Nors laikraščiai, ypač „Lietuvos 
žinios“ priekaištavo visuomenei:“ Jiem, rodos, reikėtų būti 
pavyzdžiu tai mūsų liaudžiai, kuriai jie mėgsta sakyti karštus 
pamokslus, o pasirodo, jog tie tėvynės mylėtojai, pirmam 
stipresniam vėjui pūstelėjus, patys pirmieji taikosi lėkti į 
„šiltuosius kraštus“, į Volgos pakraščius, kur ramu, sotu ir 
šilta“. (Lietuvos žinios.1915, Nr. 81)

• Mūsiškių pabėgėlių globa ir jiems vietos suradimu didelės 
padėkos nusipelnė gerb. inž. Naruševičius“ – rašė K. 
Bizauskas „Laiške iš Maskvos“.

    (Viltis.1915, spalio 21 d.)



„Karas ir šelpimo tvarkymas Lietuvoje“
(T. Norus-Naruševičius. Lietuvos žinios, 1914m. spalio 29 d.)

(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 
Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• „Tokioje svarbingoje tautos gyvenimo valandoje inteligentijos rolė ir 
atsakomybė yra ypatingai didelė. Inteligentija privalo veikti plačiai ir 
sumaniai, ir pačioje pradžioje visa jos atida privalo būti atkreipta į tą, kaip 
sutvarkyti šelpimo reikalą<...>

Straipsnis laikraštyje „Lietuvos žinios“.1914 m. spalio 29 d.



Maskvos lietuvių komitetas nukentėjusiems nuo 
karo šelpti ir studentų draugija

(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 
Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• 1916 m. vasario 23 d. Petrograde prasidėjo Rusijos lietuvių organizacijų, 
besirūpinančių nuo karo nukentėjusių šelpimu, atstovų suvažiavimas. Tuomet 
konstatuota, jog metų pradžioje Komitetas Rusijos imperijoje buvo 
užregistravęs 114 000 lietuvių pabėgėlių ir daugiau nei 80 skyrių. Įsteigtos 64 
pradinės mokyklos pabėgėlių vaikams ir maždaug tiek pat prieglaudų vaikams 
ir seneliams. Suvažiavime svarstyta steigti bendrą visų lietuvių organizacijų 
tarybą, kuri turėjo derinti pabėgėlių šelpimo darbą, ruoštis grįžimui į Lietuvą, 
šelpti vokiečių okupacijoje likusius tautiečius, informuoti pasaulį apie Lietuvą. 
Kairieji į išrinktą tarybą žiūrėjo nepatikliai, o dešinieji vylėsi dirbti darbą.

• Nepamirškime, kad T. Norus-Naruševičius tuo metu buvo ir Lietuvių draugijos 
aukštųjų Maskvos mokyklų moksleiviams šelpti valdybos pirmininkas. Jos 
1915-1916 m. apyskaita, kurią skelbė „Lietuvių balsas“. „<...> Vien tik posėdžių 
valdyba surengė per 30. Pagrindinis klausimas- šalpa. Iš viso išduota 703 
pašalpos 38 376 r. 75 k. Jomis pasinaudojo 119 moksleivių, ne tik draugijos 
nariai, išlaikė savo lėšomis du bendrabučius. Daugiau kaip už 560 rublių 
nupirko knygų „iš Lietuvos istorijos, geografijos, teisių istorijos <...>“.

     
         J.Stražnickas. DABAR arba NIEKADOS. Vilnius,2010.



Mugė-koncertas Maskvoje
(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 

Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

•  1914 metų lapkričio mėnesį Maskvos miesto savivaldybės vadovaują asmenys surengė plataus masto 
labdarybės mugę karo  pabėgėlių į Maskvą naudai. Daugelio tautų kolonijos paragintos mugėje įtaisyti 
savo pavilijonus su loterijomis, numatyta turtinga  meno programa. Mugei vieta- erdvūs bajorų klubo 
rūmai su daugybe  salių, laikas - gruodžio 5-7 diena. Lietuvių pavilijoną meniškai  apipavidalinti buvau 
pakviestas aš su dailininku J. Šileika. Laiko turėjom nedaug, teko pasitempti, juo labiau, kad norėta geriau 
gerai pasirodyti. Atsimenu, pavilijonu stačiai sirgo T. Naruševičius, J.Baltrušaitis, talkino A. Vienuolis- 
Žukauskas, Juzefa  Šlaboševičiūtė- Biržiškienė, Petras Klimas, Stasys Šimkus, Adelė Nezabitautaitė 
(būsimoji Galaunienė) , inžinierius P. Stanaitis... Rūpintasi fantais loterijai, papuošimu. Nelengva tai buvo. 
Pavilijono reikalais T. Naruševičiui teko išskubėti net į Vilnių. Nors oficialus jo rengėjas buvo Lietuvių 
komitetas pabėgėliams nuo karo šelpti, bet prie darbo dėjosi visi pakviestieji. Mugė turėjo ne tik 
materiališkai paremti karo pabėgėlius, bet ir reprezentuoti lietuvius. Mūsų paviljonas buvo vienoje salėje 
su lenkų. Šie priešais mūsiškį įrengė ,,lenkų pirkią ir pardavinėjo kaimo dirbinius. Mes savo pavilijonui 
papuošti surinkome visa, kas, mūsų nuomone, sudarė tautinį stilių. Jo frontonas buvo papuoštas lelijomis 
ir stilizuotomis rūtomis. Žemiau parašas ,,Litva“ . Paviljono vidus ir stogas buvo dekoruoti tautinėmis 
juostomis, kilimais, prijuostėmis, o priekyje ant pilkos audeklo sienelės kabojo keli lietuvių dailininkų 
paveikslai. Iš kairės pavilijono pusės buvo pakabintas dailininko Šileikos specialiai nupieštas 
paveikslas ,,Nuniokota Lietuva“, vaizduojantis, kaip lietuvaitės, apsirengusios tautiniais drabužiais, 
valgydina sužeistą, išvargusį karį. Fone matyti smilkstanti sugriauta troba, išvartytos tvoros, išdegusi 
šulinio svirtis. Pavilijono viduryje vokiečių šrapnelių patrontašo fone stovėjo mano ,,Mokykla".

  
         J.Rimantas. Petras Rimša pasakoja. Kaunas,1964.



Veikla JAV
(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 

Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• Prieš pat Pirmąjį Pasaulinį karą, nutarus Maskvoje statyti metro, 
jis 1916m. buvo išsiųstas į Angliją, 1917m- į Japoniją ir JAV 
pasitobulinti. Prasidėjus Spalio revoliucijai Rusijoje, laikinai 
apsistojo Amerikoje. 

• Tėvynės ilgesys Tomą Norų-Naruševičių lydėjo visą tą laiką, kol 
jis gyveno svetur. Patriotizmas bei nostalgija namams įkvėpė 
toliau darbuotis sprendžiant savo tėvynės likimą. Atsidūręs  
Amerikoje, toliau tęsė lietuvių inteligentų pradėtus darbus. 
Svarbiausiu uždaviniu tapo troškimas padėti Lietuvai. Lietuvių 
bendruomenė Amerikoje buvo susiskaldžiusi į partijas, tarp 
kurių vyko nesibaigiančios rietenos. Tomas Norus-Naruševičius 
kartu su B. Balučiu ir keliais kitais inteligentais ragino vienytis ir 
padėti Lietuvai. Jis ir J. Žilius išleido knygelę anglų kalba 
„Lithuania Case for Independence, Washington Dc, 1918“ , 
kurioje pasakojo apie Lietuvos praeitį ir dabartį. 



„Tautų nepriklausomybės 
deklaracijos“ pasirašymas

(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 
Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• Švietėjiškas darbas davė vaisių- užgeso vietinės 
aistros . Lietuvių bendruomenė išrinko jį 
atstovauti Vidurio Europos Sąjungai, kur 1918 m. 
lapkričio  26d. Kartu su kitomis vienuolika tautų 
Filadelfijoje paskelbė „Tautų nepriklausomybės 
deklaraciją“. Susivienijo ir dvi stambiausios 
lietuvių partijos JAV- tautininkai ir krikščionys  
demokratai, kurie sudarė bendrą vykdomąjį 
komitetą lietuvių reikalams Vašingtone ginti. 
Tomui Norui-Naruševičiui buvo patikėtos šio 
komiteto pirmininko pareigos, kurias jis atliko iki 
to laiko, kol JAV pripažino Lietuvą „de facto“ ir 
„de jure.“ Jam teko garbė su Amerikos prezidentu 
pasirašyti Lietuvos pripažinimo aktą ir 
paskambinti Laisvės varpu.

      J.Stražnickas. DABAR arba NIEKADOS. Vilnius,2010.

 Nuotraukose: Deklaracijos pasirašymas Filadelfijoje (antras iš kairės Tomas 
Norus – Naruševičius)



LAISVA LIETUVA DABAR ARBA 
NIEKADOS!  

(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 
Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

 Tautininkų „Tėvynė“, o paskui ir kiti laikraščiai tą dieną ( 1918-11-18) paskelbė T. 
Noraus – Naruševičiaus straipsnį „Laisva Lietuva dabar arba niekados“. Tai vienybės 
manifestas. Bet šįsyk parašytas Amerikoje.                                                                                                                                                                                                              
Apžvelgęs Lietuvos laisvės kelią šimtmečių bėgyje straipsnio autorius kvietė:                                                 
„<...> Jeigu lietuviai tremtiniai apsidėjo save mokestinti, tai Amerikos lietuviai, kurie 
gyvena nesulyginant geresnėse sąlygose – kaip dangus nuo žemės – rodos, turėtų 
tuojau išpildyti savo pareigas prieš savo tautą ir neatidėliodami užsiimti šiuo darbu 
<...>..
Tik įsivaizduokite, kad Amerikos lietuviai, apsidėdami grašiais tokia suma, kuri visai 
neapsunkintų jų biudžeto, galėtų surasti pinigų savo tėvynei. Sutikime, kad Amerikoj 
yra tik 500 – 600 tūkst. lietuvių, ir leiskime, kad iš jų gali būti pritraukta tiktai penkta 
dalis, t. y. 100 000 lietuvių prie mokesties. Ir jeigu kiekvienas įneštų tiktai po dolerį per 
mėnesį, tai jau būtų 100 tūkstančių dolerių per mėnesį, o per metus susidarytų 
milijonas ir du šimtu tūkstančių dolerių. Atmeskime 200 tūkstančių visokiems 
bendriems reikalams, tai pasiliktų vienas milijonas dolerių, arba 7 – 8 milijonai rublių, 
pagal dabartinį pinigų kursą – tai milžiniška suma, tvirtas pamatas mūsų dabartinės 
valdžios 
veiksmui.
“                                                                                                                                                                                                   
Straipsnis baigiamas raginimu: „Lietuvos piliečiai! Vienintelis dabartinio momento 
mūsų uždavinys – tai išliuosavimas Lietuvos. Gana tuščių ginčų. Imkimės darbo, kaip 
kas gali dabar, tuojau, nes paskui gali būti per vėlu. Parodykime, kad mes mokame ir 
galime būti tikrais Lietuvos piliečiais. LAISVA LIETUVA DABAR ARBA NIEKADOS! T. 



Taikos konferencija
(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 

Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• 1919m. Sausio 18d. Paryžiuje prasidėjo Taikos konferencija, kurios tikslas- 
nustatyti naujosios Europos valstybių sienas, taip pat patvirtinti kai kurių 
naujų valstybių atkūrimą. Lietuvių delegaciją sudarė grupelė žmonių iš 
Kauno (pirmininkas A. Voldemaras) bei Amerikos lietuvių atstovai. Visi jie 
turėjo kovoti už Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą. Vienas iš 
Amerikos lietuvių atstovų buvo Tomas Norus-Naruševičius, kuris buvo 
paskirtas pavaduotoju ir beveik visus metus dirbo Paryžiuje. Tuo metu 
Antantės šalys dar labai mažai žinojo apie Lietuvą, todėl Lietuvos 
delegacija ėmėsi sunkaus uždavinio- informuoti Taikos konferencijos 
dalyvius apie Lietuvos istoriją, kalbą, papročius. Daug čia nuveikė O. 
Milašius, skelbdamas straipsnius Prancūzijos spaudoje, o Tomas Norus-
Naruševičius- Anglijoje. Kaip nurodo P. Klimas knygoje „Iš mano 
atsiminimų”, Tomas Norus-Naruševičius dažnai labai sėkmingai 
atstovaudavo Lietuvai. P. Klimas aprašo tokį atsitikimą. Kartą delegacija po 
ilgų derybų buvo priimta sąjungininkų vyriausiojo kariuomenės vado 
generolo Fošo, kuris turėjo didelės įtakos didžiųjų valstybių sprendimams. 
Tai jis tik su juo ir tekalbėjo, o į Voldemarą net nepažiūrėjo.

            P.Klimas. Iš mano atsiminimų. Vilnius,1990.



 1918 m. T. Noraus-Naruševičiaus 
pranešimo rankraštis Amerikos 

lietuviams
(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 

Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• <...Šiaulių komendantas tvirtina, kad su vokiečiais tik ginklu galima apsidirbti, jokio 
gi laisvo susitikimo su vokiečiais negali būti. Lietuviams taip įkyrėjo vokiečių 
okupacija, kad jie laukia nesulaukia tos dienos kada vokiečiai bus iškraustyti iš 
Lietuvos. Mūsų priešai vokiečiai pakenkti Lietuvai laisvę išgauti, skelbia visam 
pasauliui, kad lietuviai yra vokiškų  sentimentų. Dabar atvykusieji Lietuvon 
Talkininkų atstovai gerai galėjo įsitikinti, kiek tie šmeižtai yra melagingi ir taikomi į 
sentimentus tų žmonių, kurie menkai pažįsta Lietuvos istoriją, jos praeitį ir 
nuolatinę lietuvių kovą su priešais dar nuo senų laikų. Lietuviai ilgai neužmirš to 
žiaurumo, kurį jie iškentėjo vokiečių okupacijos metais. Tik mažai pramatantis 
žmogus gali tikėti tiems šmeižtams, kuriuos apie lietuvius platina mūsų kaimynai...>

•  <...Su pasigailėjimu reikia pasakyti, kad nekurie net Amerikos žymūs veikėjai 
palaiko imperialistinius lenkų apetitus ant Lietuvos. Kada aš vienam iš amerikiečių 
paaiškinau, kad Lietuva be sostinės Vilniaus negali egzistuoti, nes tai yra širdis 
Lietuvos, kur kiekvienas Vilniaus akmuo kalba apie Lietuvos praeitį, tuomet man 
buvo pasakytas klausimas: o kokias kompensacijas gali pasiūlyti Lietuva lenkams už 
Vilniaus atidavimą, - lyg, tarytum, galima būtų reikalauti atlyginimo už svetimą 
daiktą...>



Meilė Tėvynei
(Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos komanda: Gabrielė Zubrutė, Gabrielė Gudukaitė, Akvilė Brusokaitė, Erika Janulytė, Kamilė Trakymaitė, 

Gytis Petrukonis, Nerijus Pavilonis)

• T. Norus-Naruševičius išdėstė ir savo požiūrį į visuomeninę veiklą apskritai. „Jeigu atskiri žmonės arba kuri organizacija 
apsiima varyti by kokį visuomenės darbą, tai kiekvienas tos visuomenės narys, kuriam tatai rūpi, turi teises ir privalo 
svarstyti, kritikuoti jų darbavimąsi ir reikšti savo nuomonę. Tai yra kasdieninis visuomeniniame gyvenime dalykas.“

• ...<Taigi iš pranešimo apie Lietuvos stovį Taikos konferencijoje aišku, kad mūsų paėjimas, kaipo silpsnesnės žmonijos dalies, 
toli stovi nuo to kelio, kuriuo mes norėtume eiti; bet pradžia jau duota savistoviam mūsų tvarkymuisi ir dabar tolimesnis 
mūsų likimas daugiau prigulės nuo mūsų pačių. Artimiausia ateitis parodys, ar mokėsime mes, kaip tas bičių avilys, suspiesti 
apie save visus geresnius Lietuvos sūnus ir šauniai dirbant gaminti sau geresnę ateitį, kad mūsų vaikai Valstybiniam Tautos 
Rūme galėtų laisvai ir erdviai gyventi ir laisvai kvėpuoti. Mūsų karta neša didžiausią atsakomybę, nes mes dedame pamatus 
pačiam Valstybės Rūmui, o nuo to kaip pamatai bus padėti , prigulės ir pačio Rūmo stiprybė. Jeigu mes visi, kur mes 
bebūtume, dirbsime išvien, sutarime, kaip tos bitės, kai apsisaugojus šaltos aušros laikuose, be abejo, mes nepražūsime ir 
sulauksime šviesesnės ateities; kad jeigu dirbsime iškrikiai, kaip Grigo bitės, neturėsime pasišventimo valstybės reikalams, o 
priešingai-žiūrėsime kaip iš tos valstybės daugiau pasinaudojus sau, t.y. turėsime  tik savo asmeninius arba ambicijos tikslus- 
tai iš mūsų to darbo nieko neišeis. Ateis kitas svetimas valdovas ir uždės mums dar sunkesnį jungą. Tai jeigu taip dalykai 
stovi, tai verčiau patys sau užsidėkime valstybinių sunkenybių naštą, kad tai išeitų naudai mūsų žmonių, o ne svetimų 
valdovų...

          ( 1918 m. T. Noraus-Naruševičiaus pranešimo rankraštis Amerikos lietuviams).
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