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1920 m. Pašto valdyba kreipėsi į Lietuvių meno kūrėjų draugiją, prašydama padėti išleisti Steigiamąjam Seimui skirtus
pašto ženklus. Draugijos paskelbtą konkursą laimėjo Adomas Varnas ir M. Pukas.
Lietuvos meno kūrėjų draugijai kilo mintis dalį tiražo atspausdinti kitomis spalvomis ir tuos ženklus pardavinėti
patiems, taip paremiant draugiją. Leidimas buvo gautas ir 1920 metų rugpjūčio 25 Draugijos specialūs ženklai su Vytauto ir
Kęstučio portretais nedideliu tiražu (planuota 2000 vnt) buvo išleisti kartu su pagrindine laida. Piešinių autorius – Adomas
Varnas. Nuo pagrindinės laidos skyrėsi spalvomis.
78I 20 sk. (Vytautas), žalia ir violetinė spalva – 1956 vnt.
80I 40 sk. (Kęstutis), tamsiai alyvinė, pilkai oranžinė ir violetinė spalva – 1908 vnt.
81I 50 sk. (Vytautas), tamsiai ruda, violetiniai pilka spalva – 1890 vnt.
82I 50 sk. (Vytautas), tamsiai raudona, žalia spalva – 1908 vnt.
83I 80 sk. (Kęstutis), tamsiai pilka, žalia ir tamsiai raudona – 1998 vnt.
Retsykiais rinkoje pasitaiko kitokių spalvų nei pagrindiniai ar specialūs laidos ženklai. Tai yra išblukę saulėje ar
chemiškai paveikti pagrindiniai ženklai, kuriuos bandoma pateikti kaip specialius ženklus.
Specialiūs ženklai kataloge yra su indeksu I. Ženklų vandens žymės - “zigzaginės linijos”. Su vertikaliomis žymėmis buvo
išleisti 78I, 80I, 82I ir 83I ir su horizontaliomis – 78I, 80I, 81I ir 83I. Teigiama, kad pašte buvo parduota 30 specialių ženklų
serijų, o likusios perduotos Draugijai.
Deja, užsienio šalys, matomai, laikė juos bandomaisiais ir jų nepirko. Praėjus metams Draugija kreipėsi į Pašto Valdybą
su užklausimu:
L. Meno Kūrėjų Draugija
Maironio g. 20
Kaunas
Paštų, Telegtafų ir Telefonų Valdybai
Užsienio leidžiamuose pašto ženklų kataloguose (kaip Michel’io ir k.) prie Lietuvos pašto ženklų Seimui paminėti I
(trispalvės) laidos kasmet yra dedamas prierašas, būk tie ženklai yra išleisti kaip bandymai ir bandymų pagrindais perduoti
Lietuvos menininkų (L. Meno Kūrėjų D-jos) naudai. Tuo prierašu pašto ženklais prekiaujančios Firmos, tarytum, nori pasakyti,
kad kalbamieji ženklai reikia laikyti abejotino tikrumo, tarytum Lietuvos paštas tų ženklų nebūtų oficialiai vartojęs bei
pardavinėjęs savo įstaigose.
L. Meno Kūrėjų Draugijos Valdyba šiuo metu yra susirūpinusi atitaisyti tų ženklų vardą ir pakelti jų vertę. Todėl
kreipdamasis į Paštų, Telefonų ir telegrafųų Valdybą laiko sau per garbę prašyti jos suteikti L.M. Kūrėjų D-jai raštišką liudymą
bei dokumentų nuorašus, kuriais galima būtų įrodyti kad kalbamieji ženklai yra oficiali Lietuvos Valstybės Pašto ženklų laida,
įregistruota kaip I-oji trispalvė Seimui paminėti laida, ir buvo pardavinėjama Lietuvos Pašto įstaigose.
Atsakymas netruko ateiti:

O prekiauti ženklais menininkams nesisekė. Reikėjo mokėti tai daryti, turėti ryšių užsienyje. Praėjus šešiems metams,
matomai, ženklų buvo likę dar nemažai ir A. Varnui, tuometiniam Draugijos pirmininkui, kilo mintis perduoti tą veiklą kam
nors kitam, labiau nusimanančiam. Jis pasiūlė žinomam filatelistui ir prekybininkui Juozui Liubinskui pardavinėti Steigiamojo
Seimo I laidos ženklus. Pastarasis sutiko ir 1926 lapkričio 5 dieną A. Varnui pareiškimo forma parašė preliminarias sąlygas,
kuriomis jis galėtų ženklus platiniti.

Sutartį sudaryti nebuvo lengva – abi pusės, tiek J. Liubinskas, tiek Draugija norėjo išsiderėti kuo palankesnes sąlygas, sutarties
juodraštis buvo perrašinėjamas kelis kartus, kol pagaliau 1927 m. vasario 14 d. Draugija sutarties projektą priėmė. Tačiau
Draugijos Valdybos įgaliojimą pasirašyti sutartį A. Varnas gavo tik gruodžio mėnesį.
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Sutartis atrodė taip:
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Sutartyje buvo nustatyta, kad serijos kaina yra 30 litų. Beje, antrame sutarties punkte buvo numatyta notarui
patvirtinus sutartį Draugijos turimus ženklus suskaičiuoti. Deja, neaišku, ar jie buvo suskaičiuoti, nes dokumentuose ženklų
skaičius neminimas.
1928 m. rugpjūčio 2 d. J. Liubinskas paprašė A. Varno ženklų, kad galėtų pamaloninti katalogus leidžiančias firmas,
kad pastarosios įdėtų reikiamą informaciją apie platinamus specialius laidos ženklus.

Draugija, matomai, skyrė pašto ženklų užsienio firmoms, kad jos savo kataloguose paskelbtų norimą informaciją apie
Steigiamojo Seimo laidos specialius ženklus. Atrodo, kad, firmos vykdyti prašymų nesistengė, todėl praėjus metams Draugijos
reikalų vedėjas V. Lorencas tam pačiam tikslui gavo iš A. Varno dar 100 ženklų komplektų, skirtų keturioms neįvardintoms
firmoms.
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Deja, pašto administracijos pagalbos “įteisinant” kataloguose Steigiamojo Seimo specialius ženklus nebuvo ir Draugijos
reikalų tvarkytojas V. Lorencas skundėsi Draugijos pirmininkui:
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J. Liubinskas, tuomet dirbęs Pašto Valdybos administracijoje, nelabai galėjo “paspausti” A. Sruogą. A. Varnas, kaip
Draugijosįgaliotinis, pyktelėjęs, kad nieko gero nenuveikta į katalogus būtų įtraukiant informaciją apie specialius
laidosženklus, prašė J. Liubinsko pasiaiškinti.

Kažkiek ženklų J. Liubinskui visgi pavyko parduoti, nes 1930 gegužės 6 dieną 3000 litų buvo perduota A. Varnui.

Kuo baigėsi istorija apie Steigiamojo Seimo laidos specialiuosius ženklus - nežinia. Kaip buvo pasielgta su likusiais ženklais –
taip pat.

The authors provide a documented story of the special issue devoted to the National Assembly realisation by the Lithuanian
Art Society.
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