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Amerikoslietuviųtarybair„Draugas“
Lietuvoslaisvėssargyboje

PranasJurkus
ALT Cen tro val dy bos vi ce pir mi nin kas

Ame ri kos lie tu vių ta ry ba, svei kin da ma „Drau go“ lei dė jus ir ben dra dar-
bius 100-me ti nio ju bi lie jaus pro ga, su di džiu liu pa si ten ki ni mu pri pa žįs ta, kad 
mū sų or ga ni za ci jų kū ry bin gas ben dra dar bia vi mas da vė nuo sta bių vai sių – mū sų 
dar bai be jo kios abe jo nės pri si dė jo prie ne pri klau so my bės at sta ty mo Lie tu vo je 
ir Lie tu vos su kles tė ji mo. 

AL T ir „Drau go“ ry šiai bu vo tie sio gi niai ir be ga lo stip rūs – juk AL T vie-
nas iš ini cia to rių ir kū rė jų bei il ga me tis cen tro val dy bos pir mi nin kas bu vo kaip 
tik „Drau go“ re dak to rius Le o nar das Ši mu tis. Ke le tą de šimt me čių jis de ri no AL T 
ir „Drau go“ va do vo pa rei gas. Šios pa rei gos ne tik ne si kir to, bet at virkš čiai – vie-
na ki tai pa dė jo, nes abie jų šių or ga ni za ci jų tiks lai bu vo tie pa tys – Lie tu vos lais-
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vė ir ne pri klau so my bė, lie tu vy bės iš lai ky mas, lie tu vių švie ti mas, lie tu vių tau tos 
ge ro vė. „Drau gas“ ir AL T ben dro mis jė go mis gy nė Lie tu vos lais vės by lą.

O „Drau go“ dien raš ty je at spaus din tų AL T va do vų ir ei li nių na rių straips-
nių, re kla mų, at si šau ki mų, ko men ta rų tik riau siai ga li ma bū tų pri skai čiuo ti tūks-
tan čius. Ver ta pa mi nė ti ir vyr. re dak to rės Da nu tės Bin do kie nės taik lius ko men-
ta rus, sie kiant ben dro AL T ir LB dar bo.

Šian dien AL T ir „Drau go“ ry šiai vėl gi yra tam priai per si py nę – AL T cen-
tro val dy bos pir mi nin kas yra ir „Drau go“ lei dė jų ta ry bos va do vas. 

Leis ki te nors trum pai grįž ti į AL T is to ri ją. 1940 m. bir že lio mėn. 15 d. 
bol še vi kams oku pa vus Lie tu vą JAV lie tu viai jaut riai į tai re a ga vo, ėmė si or ga-
ni zuo tis gin ti Lie tu vos rei ka lus: ska tin ti JAV ne pri pa žin ti (pa gal tarp tau ti nė je 
tei sė je ga lio jan tį prin ci pą) Lie tu vos oku pa ci jos bei jos in kor po ra vi mo į So vie tų 
są jun gą. Bu vo daug svars ty mų ir ban dy mų, bet ga lų ga le pri ei ta vie nos nuo mo-
nės – steig ti Ame ri kos lie tu vių ta ry bą (AL T). Ir nuo ta da (1941 m.) AL T sa vo 
už da vi nį tę sė iki Lie tu vos Ne pri klau so my bės at sta ty mo 1990 m. ko vo 11 d., bet 
ir to liau ne pa lio vė bu dė ti Lie tu vos lais vės bei kraš to sau gu mo sar gy bo je. Vie ni 
iš di džiau sių AL T pra di nin kų ir vei kė jų bu vo tri jų lie tu viš kų laik raš čių re dak to-
riai: Le o nar das Ši mu tis, Pi jus Gri gai tis ir My ko las Vai dy la bei Ame ri kos po li-
ti ko je jau ži no mas vei kė jas Anta nas Olis, at sto va vęs Ame ri kos lie tu vių tau ti nei 
są jun gai. Ver ta pa mi nė ti ir ki tus AL T Cen tro val dy bos bu vu sius pir mi nin kus: 
Eu ge ni jų Bart kų, Te odo rą Blinst ru bą, Ka zį Bo be lį, Grož vy dą La zaus ką, Jo ną 
Rač kaus ką, An ta ną Ru dį, Ka zį Šid laus ką ir Jo ną Va lai tį ir da bar ti nį AL T Cen tro 
val dy bos pir mi nin ką adv. Sau lių Kup rį.

Apie pir mą jį Ame ri kos lie tu vių ta ry bos veik los eta pą „30 me tų Lie tu vos 
lais vės ko vo je“ – veik lą ir vei kė jus yra smul kiai ir pla čiai ap ra šy ta Le o nar do Ši-
mu čio 1971-jų me tų ju bi lie ji nia me lei di ny je „Ame ri kos Lie tu vių Ta ry ba“. Šio je 
kny go je yra ran da ma daug AL T veik los mo men tų: Lie tu vos tra ge di jos pre liu di-
ja, JAV val džios re ak ci ja – pa smer ki mas Lie tu vos pa gro bi mo, lie tu vių de le ga ci-
jų vi zi tai Bal tuo siuo se rū muo se, Was hing to ne. 

Ant ra ja me eta pe (1970-1990) AL T veik la ne pa si kei tė. Lie tu vos va da vi mo 
veik la tik su ak ty vė jo, jau bu vo ma ty ti So vie tų są jun gos ko mu nis ti nio re ži mo 
pu vė siai – „šal ta sis ka ras“ ją sil pni no. AL T at sto vai ne si lio vė lan kę si pas se na-
to rius, kon gres me nus, ra gi no juos ir spau dė ne pa liau ja mai ju din ti Ry tų po li ti ką 
ir kel ti klau si mą dėl Lie tu vos bei vi sų tri jų Pa bal ti jo vals ty bių ne tei sė tos oku-
pa ci jos. 

50 me tų Ame ri kos lie tu vių ta ry ba gy nė ir ko vo jo už Lie tu vos Ne pri klau-
so my bę. Po 1990-ųjų ki lo ki ti pai nūs už da vi niai – įtvir tin ti ne pri klau so my bę, 
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už tik rin ti Lie tu vos sau gu mą. AL T pa si ry žo siek ti Lie tu vai ge ro vės ir bu dė ti jos 
lais vės tar ny bo je. Laikas pa kei tė tik me to dus ir bū dą tai ko vai tęs ti. Cen tri nę 
val dy bą, ku riai sėk min gai ke le tą me tų va do va vo dr. Jo nas Rač kaus kas, pe rė mė 
ad vo ka tas Sau lius Kup rys. Nau jai su for muo ta Cen tro val dy ba ne del siant nu sta tė 
nau jas veik los gai res. 

Šia te ma bu vo pla čiau pa si sa ky ta ir dis ku tuo ta AL T 61-aja me me ti nia me 
su va žia vi me 2001 me tais Chi ca go je. Pri ei ta spren di mo, kad Ame ri kos lie tu vių 
ta ry ba yra vis dar rei ka lin ga gin ti lie tu vių ir Lie tu vos Res pub li kos in te re sus JAV 
Kon gre se, ki to se val džios struk tū ro se. Nu ma ty ta keis ti veik los po bū dį, dirb ti 
kar tu su Lie tu vių Ben druo me ne (LB), ku rios Po li ti nių rei ka lų ta ry ba ir gi dar-
buo ja si to je pa čio je sri ty je, įtrauk ti jau ni mą ir nau jai į Ame ri ką at vy ku siuo sius, 
ap jung ti ne vien tik po li ti nes or ga ni za ci jas, bet ir ki tas or ga ni zuo tas gru pes, sie-
kian čias to pa ties tiks lo.  

Ver ta pri si min ti, kad 1944 me tais Ame ri kos lie tu vių ta ry bos ini cia ty va 
bu vo įkur tas BALF – Ben dra sis Ame ri kos lie tu vių fon das. Ši lab da ros or ga ni-

ALTvaldyba:(iškairės)AlgisKazlauskas,pirm.SauliusKuprys,EvelinaOželienė,MatildaMarcinkie-
nė,JonasKrutulis,JeronimasGaižutis,PranasJurkus,SalomėjaDaulienė,CaseyOksas
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za ci ja  be po li ti nių rei ka lų rū pi no si švie ti mo ir šal pos rei ka lais, tei kė pa gal bą 
lie tu viams trem ti niams Eu ro po je. At vy ku siems  lie tu viams į Ame ri ką – tuo me-
ti niams emig ran tams –  pa dė jo rū pin tis dar bo ir bu to ga ran ti jo mis. Po Sta li no 
mir ties ap lin ki niais bū dais BALF sten gė si siun ti niais su šelp ti iš trem tuo sius į 
Si bi rą lie tu vius. 

Lie tu vai ir ki toms Pa bal ti jo vals ty bėms pa si ry žus tap ti NA TO na rė mis 
ALT krei pė si į lat vių ir es tų vei kė jus ben dro mis jė go mis tą rei ka lą pa grei tin ti 
vei kiant per JAV se na to rius ir kon gres me nus. 2000 me tais spon ta niš kai su si kū-
ru si Bal tų ko a li ci ja, Mid west Bal tic Co a li tion (MBC), su vie ni jo tri jų Bal ti jos 
kraš tų – Es ti jos, Lat vi jos ir Lie tu vos įvai rių or ga ni za ci jų at sto vus rū pin tis Bal ti-
jos vals ty bių pri ėmi mu į NA TO. Tai bu vo vie nin ga, stip ri, efek tin ga ak ci ja. Kai 
JAV Kon gre sas pra ve dė ka ri nės pa gal bos pa kei ti mą (Amend ment 397 or HR 
4811), ku riuo bu vo nu trauk ta pa gal ba Bal ti jos kraš tams, MBC pa siun tė Kon-
gre so at sto vams ašt rius pro tes to laiš kus. Re zul ta tas – Kon gre so nu ta ri mas bu vo 
pa keis tas. Ne iš ma tuo ja mas nuo pel nas ten ka ALT, MBC, JBANC, LSA (Lie tu vių 
su si vie ni ji mas Ame ri ko je) ir ki toms or ga ni za ci joms, kad Bal ti jos vals ty bės ta po 
Šiau rės At lan to Pak to (NA TO) na rė mis.

JBANC – Ben dras Ame ri kos bal tų ko mi te tas (Joint Bal tic Ame ri can Na-
tio nal Com mit tee, Inc.), pa pras tai ta riant yra Ame ri kos lie tu vių ta ry bos at sto-
vy bė Was hing to ne. Or ga ni za ci ja bu vo su kur ta 1961 me tais, kad pa dė tų siek ti 
ne pri klau so my bės, de mok ra ti jos ir žmo gaus tei sių bal tų kraš tuo se. JBANC įsi-
stei gė ir yra iš lai ko mas ben dro mis Ame ri kos lie tu vių ta ry bos, Ame ri kos lat vių 
ben dri jos ir Ame ri kos es tų ta ry bos pa stan go mis. JBANC vei kia kaip ry ši nin kas 
tarp Ame ri kos bal tų ben druo me nių, Kon gre so ir Bal tų jų rū mų.  

Žvel giant tik į pra ėju sių ke le rių me tų veik lą rei kia pa mi nė ti dau gy bę AL T 
svar bių žy gių ir dar bų:  Was hing to ne JBANC su reng ta kon fe ren ci ja „Naf ta ir 
krau jas“, ku rio je bu vo kal ba ma apie Bal ti jos ša lių ener ge ti kos pa dė tį, na cio na-
li nį sau gu mą, ko mu niz mo nu si kal ti mų do ku men tus ir de mok ra ti jos vys ty mą si 
da bar ti nė je Ru si jo je. Kon fe ren ci jo je da ly va vo Lie tu vos Res pub li kos pre zi den-
tas Val das Adam kus, JAV se na to rius Ri chard Lu gar, ki tų or ga ni za ci jų ir tau ty bių 
aukš ti pa rei gū nai. 

2007 m. bir že lio 12 d. JAV sos ti nė je bu vo ati deng tas pa min klas ko mu niz-
mo au koms at min ti. Iš kil mė se da ly va vo prez. Ge or ge W. Bush, są ži nės ka li niai 
prel. Al fon sas Sva rins kas, ses. Ni jo lė Sa dū nai tė, žmo gaus tei sių gy nė ja Ele na 
Bon ner. Po ky lio me tu pa min klo sta ty mo ko mi te to pir mi nin kas dr. Lee Ed wards 
vie šai pa dė ko jo Jung ti niam bal tų na cio na li niam ko mi te tui sa ky da mas, „kad be 
JBANC tal kos ka žin ar pa min klas bū tų ta pęs re a ly be“.
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Tuo AL T pla nai ir pro jek tai ne si bai gia. Ko mu niz mo au kų pa min klo fon-
das yra nu ma tęs pa mi nė ti su kak tį. Bu vo kreip ta si į AL T val dy bos pir mi nin ką 
Sau lių Kup rį kvie čiant pri si dė ti prie ki to pro jek to: „The Glo bal Vir tu al Mu seum 
on Com mu nism“. Iš tik rų jų tai bū tų pir mas to kios ap im ties mu zie jus, ku ris pa ro-
dy tų ko mu niz mo vei dą moks li nė je ir prak ti nė je švie so je. O kiek dar ki tų svar bių 
te mų lau kia sa vo ei lės.

Vi sa ši ALT veik la bu vo įma no ma tik nuo lat ben dra dar biau jant su spau da, 
o la biau siai – su iš ti ki mu pa gal bi nin ku – „Drau go“ dien raš čiu, ku ris bu vo AL T 
pro jek tų ir dar bų skel bė jas ir idė jų pla tin to jas. 

Šim tas me tų kruopš taus dar bo ir dau ge lio kar tų pa si šven ti mo lie tu viš kos 
spau dos mi si jai yra kaž kas ne pa pras ta! Lin ki me dar ir ki to šim to me tų! Nau ja jai 
re dak to rei Da liai Ci dzi kai tei, at nau ji nu siai dien raš tį, pri tai kiu siai jį prie nau jų 
są ly gų, vi sam re dak ci jos ko lek ty vui, ad mi nist ra ci jai lin ki me iš tver mės ir to les-
nio pa si šven ti mo šiam svar biam dar bui.


